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KAAVOITUSTILANNE JA MAANKÄYTÖN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnaliset alueidenkäyttötavoitteet

Kiviruukin osayleiskaavan valmistelua koskevat 1.4.2018 voimaan tulleet uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä 
maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet jakautuvat viiteen 
kokonaisuuteen, jotka ovat:

•  toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
•  tehokas liikennejärjestelmä
•  terveellinen ja turvallinen elinympäristö
•  elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
•  uusiutumiskykyinen energiahuolto.

Kaikista kokonaisuuksista tulee tavoitteita, joiden toteutuminen on osayleiskaavan suunnittelussa otettava huomioon. 
Nyt tehtävät alueidenkäyttöä koskevat ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Kiviruukin alueen kehittäminen 
kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena edistää valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista.

Maakuntakaava

Kiviruukin alueella on voimassa useita maakuntakaavoja:

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava ja Uu-
denmaan 4. vaihemaakuntakaava. Kaikki voimassa olevat maakuntakaavat on huomioitava yleiskaavassa samanaikai-
sesti.

Uudellamaalla voimassa olevissa maakuntakaavoissa Kiviruukin osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan taajama-
toimintojen aluetta. Lisäksi osaa alueesta koskee tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä.

 Lisäksi valmisteilla on Uusimaa-kaava 2050, jonka luonnos oli nähtävillä 8.10. – 9.11. 2018. Kaikki maankäytön keskeiset 
teemat yhteen kokoava kaava valmistellaan vuosina 2016 - 2019. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt 
voimassa olevat että lainvoimaiset maakuntakaavat. Luonnoksessa Kiviruukin alue on merkitty taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeeksi. Määräyksessä todetaan mm., että vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä asumisen, työpaikkojen 
ja palveluiden alueena. Vyöhykkeen maankäyttöä tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja ase-
manseutuihin tukeutuen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen.
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Ote Uudenmaan voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä
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Yleiskaava

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on merkitty suurimmaksi osaksi teollisuus- ja varastoalueeksi sekä työpaik-
ka-alueeksi. Alueen itäreunaan on merkitty tiivistä ja matalaa asuntoaluetta ja virkistysalue ulkoilureitteineen. Kiven-
lahdensolmun eritasoliittymän viereen on merkitty yhdyskuntateknisen huollon laitosalue ja joukkoliikenteen varik-
koalue. Lisäksi alueen läpi kulkee raidemerkintä, jonka sijainti on ohjeellinen mutta yhteys sitova. Lähes koko alue on 
merkitty kehitettäväksi alueeksi.

Espoon eteläosien yleiskaavassa esitettiin metron jatkeen linjaus uuden liikennekohteen merkinnällä; raide asemi-
neen, sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. Tämä sen vuoksi, ettei päätöstä metron jatkon rakentamisesta oltu vielä tehty. 
Siten yleiskaavan maankäyttö ei ottanut kantaa kaikkiin metron toteuttamiseen liittyviin maankäytön muutostarpei-
siin. Kaupunginvaltuuston tekemän länsimetron jatkopäätöksen ja muuttuneiden maankäytön, asumisen ja liikenteen 
(MAL) asuntotuotantotavoitteiden myötä on tarpeen tutkia Kiviruukin alueella maankäytön muuttamista tehokkaam-
maksi. Lainvoimaisessa Espoon eteläosien yleiskaavassa esitetty tavoiteltu kehitys, maankäytön pääperiaatteet sekä 
tavoitteet edellyttävät tarkistamista. 

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta
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Asemakaava

Kiviruukin osayleiskaava-alue on kokonaan asemakaavoitettu. Alue on kaavoitettu pääosin teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialueiksi. Alueen eteläosassa, Ruukintien varressa, on lisäksi liike- ja toimistorakennusten korttelialueita 
ja Kauklahdenväylän varressa yleisten rakennusten korttelialue. Kaava-alueen itäreunaan on kaavoitettu virkistysalue 
ja Länsiväylän varteen suojaviheralueita.

Alueella on vireillä Kattilalaakso I asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää kaupunki-
rakennetta mahdollistamalla kerrostalojen sijoittaminen nykyiselle pääosin rakentamattomalle asuinpientalojen kort-
telialueelle Kattilalaaksossa Tiilikulman ja Tiiliskivenpolun välisellä alueella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli 
nähtävillä 8.1. – 6.2.2018.

Ote ajantasa-asemakaavasta
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Rakennuskielto ja maanomistus

Rakennuskieltoalue 14.9.2021 saakka

Kaupungin maanomistus
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Mal

Helsingin seudun 14 kuntaa ja valtio allekirjoittivat 9.6.2016 maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 
2016 – 2019. Sopimuksessa määritellään tavoitteet mm. maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä keskei-
set liikenneverkon kehittämishankkeet. Espoon osuus sopimuskauden asuntotuotantotavoitteesta on yhteensä 12 000 
asuntoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 249 000 kerrosneliömetrin kaavoittamista joka vuosi.

Parhaillaan valmistellaan MAL 2019 -suunnitelmaa, jossa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä lii-
kennejärjestelmän periaatteet ja ratkaisut vuosille 2030 sekä 2050. MAL 2019 -suunnitelma valmistuu päätöksente-
koa varten vuoden 2019 alussa. Suunnitelma palvelee seuraavia valtion kanssa käytäviä sopimusneuvotteluja vuosille 
2020 – 2023.

Liittyminen länsimetron käytävään yms. laajempiin kokonaisuuksiin

Alueen maankäytön tehostamistavoitteiden taustalla on länsimetron ja länsimetron jatkamiseen liittyvät sopimukset 
ja päätökset. Länsimetron jatkeen asemiin ja niiden tulevaan maankäyttöön liittyvä ensimmäinen päätös tehtiin, kun 
Espoon kaupunginvaltuusto päätti metron toteuttamisesta Matinkylään asti toukokuussa 2008 ja linjasi samalla, että 
Matinkylän ja Kivenlahden välisen metroyhteyden suunnittelu on aloitettava niin, että metron rakentaminen tälle välil-
le on mahdollista aloittaa heti Matinkylään ulottuvan osuuden valmistuttua.

Osayleiskaavan maankäytön suunnitteluun vaikuttaa myös valtion ja Helsingin seudun kuntien sopimus suurten infra-
hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi. Sopimuksessa ehtona valtion metron jatkeen kustannuksiin osal-
listumiselle on Espoon sitoutuminen asuntotonttien kaavoituksen kasvattamiseen. Lisäksi asuntotonttien lisäys tulee 
sijoittaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisiin ja toteutumassa oleviin ratakäy-
täviin.

Tavoitteena on, että Espoon väestönkasvusta vuosina 2020 - 2050 noin 50% suuntautuu metron jatkeen vaikutus-
piiriin. Riittävän suuri asukasmitoitus parantaa tulevan raideliikenteen toimintaedellytyksiä, kustannustehokkuutta ja 
hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena on että, metron jatke Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu v. 2023.
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Länsimetron asukkaat ja työpaikat nykyisin ja vuonna 2050, tavoitteellinen arvio 600 m säteelle: (Seppo Laakso ja Päivi Kilpeläinen, Kau-

punkitutkimus TA Oy, Espoon kasvu ja maankäytön vaihtoehdot)
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VÄESTÖ

Kiviruukin osayleiskaava sijaitsee Kattilalaakson ti-
lastollisella pienalueella. Varsinaisella osayleiskaa-
va-alueella asuu vain muutamia henkilöitä, koska alue 
on nykyisellään työpaikka-aluetta. Väestö on keskit-
tynyt tehokkaimmin Kivenlahden ja Espoonlahden 
keskuksen kerrostaloalueille. Nämä alueet sijaitsevat 
osayleiskaava-alueen eteläpuolella. Saunaniemen ker-
rostaloalue nousee myös ympäristöään suurempana 
väestöntihentymänä. Osayleiskaava rajautuu itä- ja 
pohjoispuolella pientaloalueeseen, jossa väestöntiheys 
ei ole korkea.

Pienien asuntokuntien osuus korostuu erityisesti ker-
rostalovaltaisilla alueilla. Espoonlahden keskuksessa 
ja Kivenlahdessa yksinasuvien asuntokuntien osuus on 
noin puolet kaikista asuntokunnista, Saunaniemessä 
osuus on 45 %. Kahden hengen asuntokunta on puo-
lestaan Laurinlahden pienalueella yleisin asuntokunta. 
Pientalovaltaisilla Kattilalaakson ja Tillinmäen pienalu-
eilla vähintään neljän hengen asuntokuntia on noin 40 
% kaikista asuntokunnista.

Pienalueittaisessa tarkastelussa ikäryhmä 30-49 -vuoti-
aat on Espoonlahden keskusta lukuun ottamatta suurin 
ikäryhmä.  Espoonlahden keskuksen suurin ikäryhmä 
on yli 65 -vuotiaat. Määrällisesti eniten yli 65 -vuotiai-
ta on Kivenlahden pienalueella. Tillinmäen pienalueella 
alle 18 -vuotiaita on kolmannes pienalueen väestöstä. 
Määrällisesti eniten alle 18 -vuotiaita on Kivenlahden 
pienalueella. 18-29 -vuotiaiden väestöryhmä on hyvin 
edustettuna kerrostalovaltaisilla pienalueilla.

Väestöntiheys Kiviruukin osayleiskaavan alueella ja tarkastelluilla 

pienalueilla. (Lähde: Rakennustasoinen väestö 2018)

Väestö ikäryhmittäin pienalueilla vuonna 2017. (lähde: Aluesarjat / Tilastokeskus ja Espoon kaupunki, Konserniesikunta, 

strategia ja kehittäminen)
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ASUMINEN

Suurin osa Espoon kasvusta suunnataan nykyisiin ja 
tuleviin joukkoliikennekäytäviin. Espoo on sitoutunut 
länsimetron toteuttamiseen ja valtion osarahoituksesta 
on sovittu valtion ja kuntien neuvottelutuloksessa 2014. 
Tästä syystä tulevien vuosien maankäytön kehittämi-
sessä metrovyöhyke on yksi painopistealueista. 

Nykyisin ympäröiviä alueita luonnehtii Saunalahden voima-
kas asuntorakentaminen. Asuntorakentaminen osayleiskaa-
va-alueella tarjoaa mahdollisuuden uudistaa ja myös moni-
puolistaa asuntokantaa.

 Rakennukset pääluokittain Kiviruukin osayleiskaavan alueella

Kiviruukin osayleiskaava-alue ympäristöineen kuuluu Saunalahden 

tilastoalueeseen. Saunalahden ja Kanta-Espoonlahden tilastoalueen 

asumisen indeksiluvut esitetään seuraavassa kuvassa

Asumisen indeksilukuja Espoonlahden alueilta

Profiilikuvio antaa yleiskuvan alueesta verrattuna koko Espooseen. 

Profiilikuvio on piirretty indeksien avulla. Koko Espoon lukuarvo on merkitty 

luvulla 100. Alueen arvon poikkeama koko Espoon arvosta voi olla yli tai alle sadan. 
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TYÖPAIKAT

Kiviruukin teollisuusalue on rakentunut pääosin 
1970-luvulla teollisuus- ja varastotoimintaa sallivien 
asemakaavojen mukaan. Osayleiskaava-alueella Länsi-
väylän varrella on myös uudempia asemakaavoja, jotka 
painottuvat kaupalliseen toimintaan.

Osayleiskaava-alueen rakennuksista noin puolet on 
1970- ja 1980-luvuilla valmistuneita, kerrosalana tämä 
tarkoittaa noin 80 %. Teollisuus- ja varastorakennuksia 

Kiviruukin osayleiskaava-alueen rakennusten lukumäärän ja kerrosalan jakautuminen käyttötarkoituksittain 

vuonna 2018. 

on yli puolet kaikista rakennuksista ja rakennetusta ker-
rosalasta niiden osuus on yli 80 %.

  Osayleiskaava-alueen työpaikkarakennusoikeus on noin 
273 000 k-m2, ja siitä on otettu käyttöön noin puolet. 
Kokonaan rakentumattomia tontteja on noin kymmenen, 
ja niiden rakennusoikeus on noin 48 000 k-m2.
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Työpaikat alueittain vuonna 2015. 

Työpaikat alueittain ja toimialoittain vuonna 2015. 

Kiviruukin osayleiskaava-alueen työpaikat ovat painot-
tuneet teollisuuden eri toimialoille. Alueelle on kehit-
tymässä bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä 
Cleantech Garden, jonka ensimmäinen osa on VTT:n 
alueelle rakentama biotekniikan keskus.

Kiviruukin osayleiskaava-alueella oli noin 940 työpaik-
kaa vuonna 2015. Kivenlahden, Espoonlahden sekä 
Kattilalaakson pienalueilla (johon myös Kiviruukin 
osayleiskaava-alue kuuluu) oli yhteensä noin 3500 työ-
paikkaa, tässä työpaikkamäärässä ei viime vuosina ole 
tapahtunut suuria muutoksia. Koko Espoonlahden suu-
ralueella oli noin 9800 työpaikkaa vuonna 2015.

Toimialat ovat painottuneet kauppaan sekä kaupallisiin 
ja julkisiin palveluihin Espoonlahden ja Kivenlahden 
keskusta-alueilla. Palvelut ja niiden osuus korostuvat 
myös muilla alueilla, Espoonlahdessa erityisesti pääter-
veysasema ja hoivakoti.
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KAUPALLISET PALVELUT

Kiviruukin osayleiskaava-alue on luonteeltaan teolli-
suusalue, jolla toimii joitakin sinne soveltuvia kaupalli-
sia palveluita, kuten autohuoltoa. Länsiväylän varrella 
sijaitsee lisäksi Bilteman ja Starkin myymälät.

Lähin kaupallisten palveluiden keskittymä on Länsiväy-
län eteläpuolella Kivenlahdessa. Kivenlahden torin ym-
päristössä on kaksi lähikauppaa sekä apteekki, ravinto-
loita ja muita kaupallisia palveluita. Kivenlahdessa on 
lisäksi paljon kivijalkaliiketiloja, joissa toimii esimerkiksi 
lähikauppa, parturi-kampaamoita, ravintoloita ja muita 
palveluja sekä toimistoja. Kivenlahden tulevaan metro-
keskukseen sijoittuu liike-, palvelu- ja toimistotiloja, ja 
se tulee palvelemaan myös Kiviruukin aluetta. 

Kaupalliset palvelut ovat alueella keskittyneet Espoon-
lahteen, jossa on toiminut vuodesta 2017 alkaen tila-
päinen kauppakeskus Pikkulaiva. Kivijalkaliiketilat ovat 
keskittyneet keskusta-alueen läpi kulkevan Espoonlah-
denkadun varrelle. Tällä hetkellä Espoonlahdessa on 
kolme supermarkettia. 

Pikkulaiva toimii uuden Lippulaivan kauppakeskuksen 
valmistumiseen vuoteen 2021 asti. Lippulaivan koko 
kasvaa merkittävästi aiemmasta, ja samaan kokonai-
suuteen sijoittuu metroasema sekä liityntälinja-autoter-
minaali, mahdollisesti myös Espoonlahden aluekirjasto 
ja kulttuuritiloja. Kiviruukin alueen lähellä sijaitsevat 
myös Saunalahden ja Nöykkiön keskukset, joiden palve-
lut ovat lähinnä päivittäistavarakauppaa.

Kaupalliset palvelut vuonna 2018. 
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Liiketilat sijaintirakennuksen mukaan ja kaupan hankkeet vuonna 2018. 
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JULKISET PALVELUT

Kiviruukin osayleiskaava-alue sijaitsee Kivenlahden 
pohjoispuolella. Kivenlahdessa on monipuoliset julki-
set palvelut, mm. terveysasema, hammashoito, kirjas-
to, suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä päiväkoteja, 
sekä peruskouluja. Julkiset palvelut ovat keskittyneet 
ja sijoittuneet olemassa olevan väestön mukaan. Var-

sinainen osayleiskaava-alue on työpaikka-aluetta, jossa 
ei juurikaan ole asukkaita eikä täten myöskään julkisia 
palveluja. Kaava-alueella sijaitsee kahdessa eri osoit-
teessa kuntoilu- ja kamppailulajien saleja. 

Julkiset palvelut osayleiskaava-alueella ja lähialueilla.
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LIIKENNE

Ajoneuvoliikenne

Kaava-alue sijaitsee välittömästi Länsiväylän (mootto-
ritie) pohjoispuolella ja Kauklahden väylän (pääkatu) 
itäpuolella. Aluetta halkoo alueellinen kokoojakatu, 

Ajoneuvoliikenteen tavoiteverkko vuodelle 2040

joka liittyy alueen luoteisosassa Kauklahdenväylään ja 
alueen kaakkoisosassa Kivenlahdentiehen (pääkatu). 
Kivenlahden metrokeskuksen kaavaehdotuksessa on 
mahdollistettu uusi Länsiväylän alittava yhteys paikalli-
selle kokoojakadulle.

Ajoneuvoliikenne vuonna 2017, keskimääräinen moottoriajoneuvoliikenteen 

määrä arkivuorokautta kohti (KAVL, majon/arki-vrk)
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Kevyt liikenne

Alueella on tavanomainen jalankulkua ja pyöräilyä pal-
veleva kevyen liikenteen verkko. Kivenlahden metro-
keskuksen kaavaedotus tuo uuden kevyen liikenteen 
yhteyden Länsiväylän ali sekä parantaa nykyistä moot-
toritien alittavaa yhteyttä

Pyöräilyn pääyhteyksien tavoiteverkko vuodelle 2050. Baana on väylästössä kaikkein korkealuokkaisin 

pyöräilyn laatureitti.
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Joukkoliikenne

Kaava-aluetta palvelee nyt linja-autolinjasto. Suurin osa 
linjoista päättyy Matinkylän metroasemalle ns. liityntä-
linjoina. Parhaillaan rakennetaan länsimetron jatketta 

jonka valmistuttua metrolinja jatkuu Matinkylästä Ki-
venlahteen ja linja-autojen liityntäliikenne siirtyy päät-
tymään pääosin Espoonlahden metroasemalle.

Linja-autoliikenteen linjat vuonna 2018.



21

Joukkoliikenteen tavoiteverkko raidevaiheessa. Raideliikenneverkkoa täydentävät linja-autolinjat.
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Liikennemelu

Kaava-alueella merkittävimmät liikennemelun lähteet ovat 
Länsiväylä ja Kauklahdenväylä

Alueen liikennemeluvyöhykkeet vuonna 2017
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Liikenteen päästöt

Kaava-alueella merkittävimmät liikennepäästöjen läh-
teet ovat Länsiväylä ja Kauklahdenväylä. 

Ilmanlaadun minimi- ja suositusetäisyydet asumiselle vuonna 2015.
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VIRKISTYS

Osayleiskaava-alueen nykyisestä käyttötarkoituksesta 
johtuen alueella ei sijaitse paljon virkistyspalveluita tai 
-alueita. Alueen läpi kulkee metsäinen viheryhteys, joka 
jatkuu pohjoisessa aina Espoon keskuspuistoon asti. 
Yhteyttä pitkin kulkee ulkoilureitti, joka yhdistää Kiven-
lahden Keskuspuistoon. Kaava-alueen lounaiskulmaan 
on siirretty Länsiväylän eteläpuolelta Kivenlahden koi-
rapuisto.

Lähimmät virkistyspalvelut sijaitsevat kaava-alueen ul-
kopuolella. Länsiväylän eteläpuolella Kivenlahdessa on 
mm. leikkipuistoja , uimaranta, lähiliikuntapaikkoja ja 
liikuntakenttiä. Myös kaava-alueen ympäristössä länsi-
väylän pohjoispuolella sijaitsee leikkipuistoja ja erilaisia 
ulkoliikuntapaikkoja. Lähin suuri viheralue on Sammal-
vuoren metsäalue kaava-alueen itäpuolella. Lähin asu-
kaspuisto sijaitsee Kivenlahdessa.

Espoonlahden virkistysvisiossa on alueelle arvioitu 
tarvittavan tulevaisuudessa kaupunginosapuisto, pal-
lokenttä ja lähiliikuntapaikka sekä uusia virkistysyhte-
yksiä alueen poikki itä-länsisuuntaisesti sekä Sammal-
vuoren ja Saunalahden suuntiin. Virkistysyhteyksiä 
Kivenlahden rannan suuntaan on vision mukaan tar-
peen parantaa ja metsäistä yhteyttä keskuspuistoon 
vahvistaa. Virkistysalueiden ja -palveluiden saavutetta-
vuutta ja nykytilaa sekä tulevaisuuden tarpeita tullaan 
tarkastelemaan kaavatyön yhteydessä yksityiskohtai-
semmin. 
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MAISEMA

Osa-yleiskaava-alue on pääosin tasaista laaksoaluetta, 
lukuun ottamatta paria pientä metsäistä moreeniselän-
nettä kaava-alueen reunoilla. Entiset pelto- ja suoalueet 
on 1970-luvun jälkeen rakentuneet teollisuusalueeksi. 
Alueen maisemakuva muodostuu suurikokoisista ra-
kennuksista ja laajoista asvalttikentistä, joita ympäröi 
puustoiset alueet.

 Ympäröivät selännealueet ovat pohjoisessa ja idässä 
pääosin pientalovaltaisia asuinalueita. Etelässä aluetta 
rajaa länsiväylä ja lännessä Kauklahdenväylä. Alueen 
poikki kulkee koillis-lounaissuuntainen metsäinen laak-
so-alue.

Sammalvuori

Kivenlahti

Länsiväylä

Keskuspuist
o

0 0,9894

kilometriä
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Sammalvuori

Kivenlahti

Länsiväylä

Keskuspuist
o

0 0,9894

kilometriä
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KESKEISET LUONTOARVOT

Kivenlahden osayleiskaava-alue on nykyisellään suu-
reksi osaksi rakennettua. Alueen laajempi, yhtenäinen 
viheralue sijoittuu Raasilanreitin varteen, se jatkuu 
Multakaskenmäeltä Raasilanmäelle ja kytkeytyy lopul-
ta Espoon Keskuspuistoon. Kaava-alueen lähiympä-
ristössä Sammalvuoreen ja Kummelivuoreen sijoittuu 
luontoarvojen kannalta huomionarvoisia metsäalueita. 
Alueen läpi kulkee pieniä virtavesiä ja kaava-alueen 
pohjoispuolella Lambrobäckenin puro. Merenrantaan 
on puolisen kilometriä.

Kaava-alueen keskeiset luontoarvot keskittyvät eri-
tyisesti kahdelle alueelle: Kiviruukin suolle ja Kvinus-
bäckenin puronlaaksoon Raasilanreitin varressa sekä 
lehtoalueille Kauklahdenväylän varteen. Niissä esiintyy 
arvokkaita luontotyyppejä, liito-oravan ydinaluetta, 
elinaluetta ja kulkuyhteyksiä sekä eri lajeille kulkuyh-
teytenä toimivia paikallisia ekologisia yhteyksiä. Raasi-
lanreitin varressa on lisäksi lepakoiden ruokailualuetta 
ja linnustoarvoja. 

Kiviruukin osayleiskaava-alueen rajaus
Meriuposkuoriainen (Marin satama)

Luonnonmuistomerkki

Arvokas geologinen kohde

Vesilain mukainen noro
Liito-oravan ydinalue

Liito-oravan papanahavainnot 2018
Liito-oravan papanahavainnot ennen vuotta 2018

Huomionarvoinen kasviesiintymä

Linnustollisesti arvokas alue

Liito-oravan elinalue

Liito-oravalle soveltuva alue

Liito-oravan elinympäristöä
täydentävä  korttelialue
Liito-oravan elinympäristöä 
täydentävä tontinosa

Arvokas luontotyyppi (luokka II)
Arvokas luontotyyppi (luokka III)

Lepakon ruokailualue tai siirtymäreitti (luokka II)
Muu lepakoiden käyttämä alue (luokka III)

© Helsingin
kaupunkimittauspalvelut,
alueen kunnat ja HSY, 2017
Joukkoliikennesuunnitelmat
© HSL 2018
© Espoon kaupunki 2015
© Maanmittauslaitos 2017

Kivenlahti

Kiviruukki

Saunalahti

Tillinmäki

Kattilalaakso

Länsiväylä

Luontodirektiivin liitteen IV 
lajit:

Erityisesti suojeltavat lajit:

Muut keskeiset luontoarvot:

Luontotiedot Kiviruukin osayleiskaava-alueella: Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset
vuonna 2018 ja Kivenlahden Kiviruukin alueen liito-oravaselvitys 2018. Muilta osin luontotiedot lisäksi: Espoon 
luontotietojärjestelmä 15.11.2018.
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Liito-oravien ydin- ja elinalueet sekä kulkuyhteydet 
muodostavat kaava-alueen kattavan verkoston. Lisäksi 
tärkeät yhteyssuunnat johtavat asuttujen alueiden tai 
liikenneväylien läpi kaava-alueen ulkopuolelle, erityi-

EspooKirkkonummi

© Helsingin
kaupunkimittauspalvelut,
alueen kunnat ja HSY, 2017
Joukkoliikennesuunnitelmat
© HSL 2018
© Espoon kaupunki 2015
© Maanmittauslaitos 2017

Kiviruukin osayleiskaava-alueen rajausKehitettävä yhteys

Olemassa oleva yhteys

Välttävä yhteys

Korvaamaton yhteys

Paikallinen ekologinen yhteys 2018

Liito-oravan ydinalue

Liito-oravan kulkuyhteydet

Espoo

Kirkkonummi

Saunalahti Kiviruukki

Kivenlahti

Länsiväylä

Luontotiedot Kiviruukin osayleiskaava-alueella: Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset
vuonna 2018 jaKivenlahden Kiviruukin alueen liito-oravaselvitys 2018. 
Muilta osin luontotiedot lisäksi: Espoon luontotietojärjestelmä 15.11.2018.

sesti Kummelivuoreen ja Sammalvuoreen liito-oravan 
ydinalueille. Liito-oravien kulkuyhteydet toimivat suu-
reksi osaksi myös paikallisina ekologisina yhteyksinä.
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Kiviruukin osayleiskaava-alueen rajaus

Luonnonmuistomerkki

Arvokkaat geologiset kohteet

Vesilain mukainen noroLiito-oravan ydinalue

Liito-oravan elinalue

Liito-oravan elinympäristöä
täydentävä korttelialue

Liito-oravan elinympäristöä
täydentävä tontinosa

II-luokan lepakkoalue

0 1 000

metriä

Kirkkonummi
Espoo

© Helsingin
kaupunkimittauspalvelut,
alueen kunnat ja HSY, 2017
Joukkoliikennesuunnitelmat
© HSL 2018
© Espoon kaupunki 2015
© Maanmittauslaitos 2017

Meriuposkuoriainen (Marin satama)

II-luokan arvokas luontotyyppi

Luontotiedot Kiviruukin osayleiskaava-alueella: Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset
vuonna 2018 ja Kivenlahden Kiviruukin alueen liito-oravaselvitys 2018.
Muilta osin luontotiedot lisäksi: Espoon luontotietojärjestelmä 15.11.2018.

ESPOONLAHTI

Kivenlahti

Kattilalaakso

Saunalahti

Kiviruukki

Tillinmäki

Länsiväylä

Luontodirektiivin liiteen IV lajit:

Erityisesti suojeltavat lajit:

Muut keskeiset luontoarvot:
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Kaava-alueella tehtyjä luontoinventointeja mm.: 

- Manninen, E., Koskimies, P., Vasko, V. & Nieminen, M. 2018:   
Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset 
vuonna 2018. – Faunatican raportteja 50/2018. (keskeneräi-
nen) 

- Lammi, E. 2018. Kivenlahden Kiviruukin alueen liito-orava-
selvitys 2018. Ympäristösuunnittelu Enviro Oy.

- Lammi, E., Vauhkonen, M., Routasuo, P. & Hanski, I.K. 2016: 
Espoon liito-oravien kokonaisselvitys 2014-2015. Espoon 
ympäristölautakunnan julkaisusarja 2/2016.

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Vesihuolto

Kaava-alueella on nykyistä maankäyttöä palveleva kat-
tava vesijohto- ja viemäriverkosto, ja kaava-alueen kaik-
ki rakennetut alueet kuuluvat HSY:n vesihuollon toimin-
ta-alueeseen.

Kaava-alueen vesijohtoverkostot Kaava-alueen viemäriverkostot
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Hulevedet

Kaava-alueen pohjoisosa kuuluu Espoonjoen sivuhaa-
ran, Lambrobäcken-nimisen puron valuma-alueelle (va-
luma-alue 1 valuma-aluekartassa). Puro virtaa kaavan 
pohjoisrajan tuntumassa. Kaava-alueen keskiosasta 
pintavedet valuvat avouomia ja hulevesiviemäreitä pit-
kin kohti länttä valuma-alueelta 2 (kuva). Kaava-alueen 
länsipuolella vedet johdetaan mereen.

Eteläisimmistä osista hulevedet johtuvat hulevesivie-
märeiden kautta mereen (valuma-alue 3) Kivenlahden 
keskustan eteläpuolella. Kivenlahden metrokeskuk-
sen asemakaavan yhteydessä on suunniteltu valu-
ma-alueen 3 Länsiväylän pohjoispuoleisten alueiden 

hulevesien johtamista uuden viemärin kautta mereen 
jonkin verran nykyisen purkupaikan pohjoispuolelle Ma-
rinsatamaan. 

Kiviruukin teollisuusalueella on nykytilassa runsaasti 
läpäisemätöntä pintaa (rakennuksia, katuja, piha-aluei-
ta), joilla sade- ja lumensulamisvesi ei pääse imeyty-
mään maaperään, vaan virtaa nopeasti maan pinnalla, 
avouomia ja hulevesiviemäreitä pitkin vesistöön. Laa-
jimmat yhtenäiset kasvillisuuspeitteiset, luontaisen 
maaperän alueet sijaitsevat kaava-alueen koillisosassa 
ja lounaiskulmassa.

Valuma-alueet ja hulevesien johtamisen reitit osayleiskaava-alueella. Kaava-alueen tärkeimmät 

valuma-alueen osoitettu numeroilla 1-3.

Osayleiskaava-alue ei sijaitse merivesi- tai vesistötulva-alueella. 
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Pohjavedet

Osayleiskaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Brinkin-
mäen vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokiteltu 
pohjavesialue.

Osayleiskaava-alueen sijainti suhteessa Brinkinmäen pohjavesialueeseen (sininen raidoitus)

 Etäisyys kaava-alueelta pohjavesialueelle on lyhimmil-
lään noin 100 metriä.
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YMPÄRISTÖTERVEYS 

Ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnat 
alueella

Kaava-alueella sijaitsee kaksi kohdetta, VTT:n Bioruu-
kin pilotointikeskus ja Fortumin lämpökeskus, joiden 
toimintaan liittyy kaavoituksessa huomioon otettavia 
onnettomuusriskejä.

 Ohessa kartalla on esitetty onnettomuuksien maksimi-
vaikutusalueet. 

VTT:n Bioruukin pilotointikeskuksen ja Fortumin lämpökeskuksen onnetto-

muusriskien maksimivaikutusalueet.
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VTT Bioruukin pilotointikeskus

Kaava-alueella sijaitsee VTT:n Bioruukin pilotointilai-
tos, jonka pilot-mittakaavaisen koetoiminnan tavoittee-
na on kehittää uusia prosesseja ja tuotteita pääasiassa 
biopohjaisista ja kierrätetyistä raaka-aineista. Bioruu-
kin toiminta käynnistyi vuonna 2015, ja toiminta on vii-
me vuosina laajentunut ja laajentuu edelleen. Pääosa 
toiminnoista sijoittuu olemassa oleviin tiloihin, mutta 
tontille on suunnitteilla myös pilotointilaitosta palvele-
va uudisrakennus.

Keskuksen nykyisiin ja uusiin toimintoihin liittyy erilai-
sia onnettomuusriskejä, kuten nestekaasun, syttyvien 
nesteiden ja terveydelle vaarallisten aineiden varas-
tointia ja käyttöä. 

Bioruukin nestekaasusäiliön lähiympäristölle aiheut-
tamat vaarat (säiliön repeämistä seuraavat paineaal-
to, heitteet ja tulipallon lämpösäteily) voidaan poistaa 
suojaamalla säiliö tulipalon aiheuttamalta kuumennuk-
selta maapeitteellä tai paloeristyksellä. Osayleiskaavan 
laadinnan yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet 
näihin toimenpiteisiin, jotta nestekaasusäiliöön liittyvi-
en onnettomuusriskien vaikutuksia voidaan vähentää 
alueen maankäytön suunnittelun tavoitteiden kannalta 
hyväksyttävälle tasolle.

VTT Bioruukin onnettomuusriskien vaikutusalueet
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Fortumin lämpökeskus

Osayleiskaava-alueella sijaitsee Fortumin lämpökeskus, 
joka tuottaa kaukolämpöä eteläisen Espoon tarpeisiin. 
Laitoksella on nykyään 2 kattilasta koostuva 90 MW 
lämpökeskus jossa käytetään polttoaineena kuivattuja 
puuperäisiä polttoaineita (puupellettejä) ja käynnistys- 
ja varapolttoaineena kevyttä polttoöljyä.  Kivenlahden 
lämpökeskuksen toimintaa ollaan laajentamassa otta-
malla käyttöön uusi kiinteän polttoaineen kattilalaitos 
(49 MW) ja savukaasulauhdutin (11 MW). Uuden yksikön 
polttoaineena tullaan käyttämään puhtaita puuperäisiä 
polttoaineita, pääasiassa metsätähdehaketta. Savu-
kaasut johdetaan rakennettavaan 80 m korkeaan piip-
puun.

Lämpökeskuksella tällä hetkellä ja tulevaisuudessa va-
rastoitaviin ja käytettäviin polttoaineisiin ja kemikaalei-
hin liittyy onnettomuusriskejä. Laitoksella mahdolliset 
onnettomuudet, joiden vaikutukset voivat ulottua ton-
tin ulkopuolelle, liittyvät tontilla oleviin öljysäiliöihin ja 
polttoainesiiloihin. Mahdollisia onnettomuustilanteita 
ovat öljysäiliön tulipalo tai öljysäiliöiden täyttö tai tyh-
jennys sekä polttoainesiilojen pölyräjähdys tai tulipalo.

Fortumin lämpökeskuksen onnettomuusriskien vaikutusalueet.
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Fortumin lämpökeskuksen melu

Fortumin lämpökeskuksen nykyisestä ja uudesta toimin-
nasta ja rekkaliikenteestä aiheutuu ympäristöön melua 
(Espoon Kivenlahden lämpökeskuksen ympäristömelu-
selvitys, Åf-Consult Ltd 2017 ja tarkistetut melumallin-
nuskartat, WSP 2018). Mallinnusten mukaan ohjearvot 

ylittävää melua ei juuri ulotu lämpökeskustontin ulko-
puolelle. Yöaikaan melutasot ovat hyvin samankaltaiset 
kuin päiväaikaan, mutta ohjearvo (50 dB) ylittyy myös 
tontin ulkopuolella, erityisesti alueen kaakkois-, etelä- 
ja lounaispuolella.

Fortumin lämpökeskuksen aiheuttama melu 

päiväaikaan.

Fortumin lämpökeskuksen aiheuttama melu 

yöaikaan.
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ENERGIA

Kiviruukin osayleiskaava-alueella ja alueen läheisyydes-
sä on runsaasti jo rakennettua energiainfrastruktuuria 
ja kaukolämpölaitos. Alueen keskeiset energiaverkostot 
esitetään alla olevilla kartoilla.

Alueen kaukolämpöverkostoa. Kaukolämmön runkolinja havainnollis-

tettu paksummalla viivalla. Lämpölaitoksen sijainti merkitty oranssilla 

ympyrällä.

Suurjännitekaapelin verkosto alueella. Sähköasema merkitty sinisellä 

ympyrällä.

Punaisella viivalla merkitty 110 kilovoltin voimalinja kulkee 

lähellä kaava-alueen pohjoisrajaa.


