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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Keran aseman pohjoispuoleinen alue on teollisuus-, varastointi- ja toimistoaluetta. 
Alueen länsiosassa olevat rakennukset ovat edelleen käytössä. Itäosassa sijaitsevat 
rakennukset ovat olleet käyttämättöminä vuosikausia ja joutuneet vandalisoinnin koh-
teeksi. 

Rantarata rajaa suunnittelualuetta etelässä ja pohjoisesta ja idästä alue rajautuu Ka-
rapellontiehen ja Karamalmintiehen. Kadun nimi vaihtuu Karakorventien liittymän 
kohdalla. Liittymän länsipuolella kadun nimi on Karapellontie ja itäpuolella Karamal-
mintie. 

Karapellontien eteläpäästä on kevyen liikenteen alikulkuyhteys Keran asemalle ja ra-
dan eteläpuoliselle Keran osa-alueelle. Alueen itäosassa Karamalmintie ylittää radan 
Lansansillalla. Ajoneuvoliikenteen lisäksi sillalla on jalankulku- ja pyörätie. 

Kaava-alueen maasto on tasaista ja pohjavesi on verrattain lähellä maanpintaa. Ym-
päristö on pääosin rakennettua. Alueen pohjoisosassa sijaitsee kuitenkin pieni met-
säinen kumpare ja alueen länsireunassa on toinen pienialainen metsikkö. Metsäisillä 
alueilla on luonnonsuojelulailla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja.  

Alue on pääosin yksityisomistuksessa.  
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1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Kaava muuttaa alueen osaksi Keran uutta asuin- ja keskusta-aluetta. Keran rakenne 
jäsentyy aseman molemmin puolin kehitettävän keskustan ympärille kehissä. Keran 
keskusta sijoittuu kahdelle asemakaava-alueelle: Karapelto 130516 ja Kera 130140.  

Kaava-alueen pinta-ala on noin 32 ha. Kaavassa on osoitettu kerrosalaa noin 
247 000 k-m2. Kaava mahdollistaa asumista noin 222 000 k-m2. Liiketilaa tai vastaa-
vaa on osoitettu noin 26 000 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa noin 31 000 k-m2. 

Keskustan korttelit sijoittuvat välittömästi aseman ympärille eri liikennemuotojen sol-
mukohtaan. Liikkuminen tukeutuu vahvasti Keran rautatieasemaan sekä jalankulkuun 
ja pyöräilyyn. Karapellontiellä on varauduttu myös joukkoliikennekäytävään, joka voi-
daan toteuttaa myös pikaraitiotienä. Voimassa olevassa asemakaavassa on jo mah-
dollistettu Karapellontien ja Kutojantien yhdistävä katuyhteys radan ali. Karapellon 
kaavamuutoksessa alikulun mitoitusta on tarkistettu siten, että tilavaraus mahdollistaa 
monipuoliset joukkoliikenneratkaisut ja vaihtopaikan alueella. 

Jalankulkuyhteyksiä parannetaan uudella alikulkutunnelilla (Dreijaportti) ja liikekes-
kustat yhdistävällä sillalla (Keransilta). Dreijaportti palvelee myös pyöräilyä. Autot py-
säköidään pääasiassa keskitetysti pysäköintitaloihin tai pihakansien alle. Lisäksi on 
suunniteltu kadunvarsipysäköintiä lyhytaikaisen käyttöön. 

Aseman pohjoispuolelle on osoitettu keskustatoimintojen korttelialueet (C-1) vastaa-
valla lailla kuin radan eteläpuolellakin on osoitettu. Keskustakortteliin on sijoitettu alu-
een korkeimmat rakennukset. Kaukomaisemassa korkeat rakennukset osoittavat Ke-
ran aseman paikan ja toimivat alueen maamerkkeinä. Radan molemmin puoliset kes-
kustakorttelit kytketään toisiinsa Kerantunnelin lisäksi keskustakorttelit yhdistävällä 
jalankulkusillalla (Keransilta). 

Alueen puistoverkosto muodostuu etelä-pohjoissuuntaisesta toiminnallisesti monipuo-
lisesta puistovyöhykkeestä ja liito-oravametsiköistä. Alueen halki kulkeva puisto liittyy 
alikulkujen kautta radan eteläpuoliseen Keranpuistoon ja Karamalmintien pohjoispuo-
lella tulevaan koulukeskukseen. Alueen puistovyöhyke ei risteä ajoneuvoliikenteen 
kanssa ja liikkuminen alueella on turvallista ja esteetöntä. Puistovyöhyke jatkuu kau-
punkimaisena jalankulkuympäristönä alueen halki. Jalankulkualueen varteen sijoittuu 
kivijalkaliikkeitä radan molemmin. Radan molemminpuoliset puisto- ja jalankulkuym-
päristöt eroavaisuuksilla on luotu alueille omintakaista luonnetta ja tunnistettavuutta.  

Kaavaan liittyy erillinen Keran taideohjelma, jonka avulla edistetään taiteen rakenta-
mista keskeisiin kaupunkitiloihin Kerassa. Taideohjelman avulla vahvistetaan alueen 
identiteettiä omaleimaisena ja kiinnostavana paikalliskeskuksena.  

Kaavassa on määräyksiä ympäristöhäiriöiden estämiseksi ja vähentämiseksi.  
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1.3. Suunnittelun vaiheet 

Keran osayleiskaavaa tarkentamaan laadittiin Keran asemakaavarunko kaupunki-
suunnittelukeskuksen toimeksiannosta 2016–2017. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 9.5.2017 § 100 tiedoksi 31.3.2017 päivätyn 
Keran asemakaavarungon ja hyväksyi Keran asemakaavoituksen pohjaksi kaavalliset 
tavoitteet (asia1683/2017). Tavoitteet on esitetty luvussa 3. Lisäksi lautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että pikaisesti määritellään toiminnalliset menetelmät 
ja organisoituminen, jotta kaupungin eri toimijat sekä alueen maanomistajat ja muut 
sidosryhmät saadaan aktiivisesti yhteistyössä toteuttamaan em. tavoitteita, määritte-
lemään täsmällisemmät toiminnalliset sisältötavoitteet, edistämään asemakaavoitusta 
ja vaiheittaista toteuttamista siten, että alueen vahva positiivinen brändi toteutuu. 

Keran asemakaavarunkoon ja asemakaavoituksen tavoitteisiin liittyen järjestettiin 
asukastilaisuus 19.6.2017. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin koko Keran asemakaavarunko-
alueelle. OAS on päivätty 21.8.2017. 

Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhtey-
dessä 13.9.2017. 

OAS oli nähtävillä 18.9.–17.10.2017. 

OAS:n nähtävänäoloaikana järjestettiin suunnittelijatapaaminen 20.9.2017. 

Nähtävänäoloaikana jätettiin 21 mielipidekirjettä ja seitsemän lausuntoa / kannanot-
toa. 

OAS-vaiheen jälkeen Keran asemakaavarunkoalue jaettiin kolmeksi kaava-alueeksi: 
130140 Kera, 130516 Karapelto ja 130517 Karamalminrinne. 

Kiinteistö Oy Karapellontie 4C:ltä saapui hakemus asemakaavan muuttamiseksi 
7.3.2017 (asia 1104/2017). 

Kiinteistö Oy Karapellontie 12:sta saapui hakemus asemakaavan muuttamiseksi 
26.4.2017 (asia2094/2017). 

Kiinteistöt: Oy Aga Ab, TK-Teollisuuskaasut Oy, Karakaasu ja Karaportti ovat yhtei-
sellä hakemuksella hakeneet asemakaavan muuttamista. Hakemus on kirjattu 
3.5.2017 (asia 2253/2017).  

Keran osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 29.8.2018. 

Oy Soffcon Kiinteistöt Ab:ltä saapui hakemus asemakaavan muuttamiseksi 
21.11.2018 (asia 5189/2018).  
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Kiinteistö Oy Karapellontie 6:ltä saapui hakemus asemakaavan muuttamiseksi 
21.12.2018 (asia 4666/2019). 

2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kokonaisuuksista tätä kaavaa koskevat 
erityisesti toimivien yhdyskuntien ja kestävän liikkumisen sekä terveellisen ja turvalli-
sen elinympäristön tavoitekokonaisuudet. 

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kokonaisuuksista tätä kaavaa koskevat 
erityisesti toimivien yhdyskuntien ja kestävän liikkumisen sekä terveellisen ja turvalli-
sen elinympäristön tavoitekokonaisuudet. 

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Luodaan edellytyk-
set vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisi-
jaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja va-
paa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kä-
velyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden 
kehittämistä. Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoite-
taan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutet-
tavissa. 
 

Tehokas liikennejärjestelmä 
Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-
malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville 
matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuu-
delle. 

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin. Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutu-
via ympäristö- ja terveyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä 
aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän 
suuri etäisyys, tai riskit hallitaan muulla tavoin. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat 
laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetusten järjestelyratapihat si-
joitetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kan-
nalta herkistä alueista. 
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Asemakaavan muutoksessa alueen käyttötarkoitus muuttuu siten, ettei alueelle ole 
mahdollista sijoittaa terveydelle haitallisia aineita. Ennen alueen rakentumista tulevan 
asemakaavan mukaisesti tulee maaperä ja orsivedet puhdistaa. 

Elinvoimainen luonto- ja Kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten 
yhteyksien säilymistä. Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. Luodaan edellytykset bio- ja kiertota-
loudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. 

Asemakaavoituksen yhteydessä on tehty luontoselvitykset. Selvitysten pohjalta kaa-
vaan on osoitettu alueet, joilla luonnonolosuhteet tulee säilyttää ja turvata suojellut 
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä ekologiset yhteydet.  
 

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisu-
jen tarpeisiin.  

Kehä II:n itäpuolelle varataan energiahuollon alue, jonne on suunnitteilla ilma-vesi 
lämpöpumppuvoimalaitos. Suunniteltu laitos liitetään alueen kaukolämpöverkkoon. 
Ilma-vesilämpöpumpputekniikalla tavoitellaan kaukolämpöjärjestelmän dekar-
bonisointia. 

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutu-
mista. 

2.1.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusi-
maa-kaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 val-
tuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perus-
teella.  

24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan eli niiltä osin kuin valitukset hy-
lättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -
alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus ku-
mosi Uusimaa kaavan kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryk-
siköiden koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimin-
tojen kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan tuulivoi-
maratkaisu. Kaava-alue on maakuntakaavassa pääkaupunkiseudun ydinvyöhykettä. 
Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan pääkaupunkiseudun muuta taajamatoimin-
tojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettavat taajama- ja keskustatoimin-
tojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään ja tukevat verkostomai-
sen kaupunkirakenteen kehittymistä. 
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2.1.3. Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Keran osayleiskaava 
Aluetta koskee Keran osayleiskaava. Osayleiskaava-alueeseen kuuluvat Karamalmin 
alue rantaradan pohjoispuolella, Keran aseman ympäristö, Nihtimäen pientaloalue 
sekä Nihtisillan ja Kutojantien alueet Turunväylän pohjoispuolella. Kaava sai lainvoi-
man vuonna 2018. 
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Keran osayleiskaavassa kaava-alueelle on osoitettu keskustatoimintojen aluetta (C), 
kaupunkimaista asuinaluetta, jonne tulee rakentaa ensisijaisesti asuinkerrostaloja 
(A1) sekä työpaikka-aluetta, jonne voidaan sijoittaa toimitiloja ja palveluja sekä tek-
nistä huoltoa palvelevia rakennuksia (TP).  Alueelle on osoitettu merkintä julkisia pal-
veluja ja hallintoa varten (PY) sekä virkistyksen kohdealue (kaupunginosapuisto). Vir-
kistyksen kohdealueiden kautta on osoitettu radan yli/ali jatkuva virkistysyhteys ja 
eteläosaan sijainniltaan ohjeellinen asuinalueet lävistävä kävely- ja pyöräilyreitti.  

Osayleiskaavassa on osoitettu vaihtoehtoiset kokoojakadut Kehä II:lle.  

Kehä II on uudessa maakuntakaavassa esitetty vain Länsiväylän ja Turunväylän väli-
sellä osuudella, jolla se on maakunnallisesti merkittävä tie. Tämän takia Espoon 
yleiskaavoituksessa Kehä II:sta ei tulla esittämään kehäväylänä Turunväylän ja Tu-
runtien välillä. Aiemmin kaavoissa ollutta Kehä II:n jatketta Turuntieltä Hämeenlinnan-
väylälle ei myöskään tulla esittämään Espoon yleiskaavassa kehäväylänä. Kehä II:n 
jatkeen alueelle suunnitellaan maankäyttöä, joka liitetään nykyiseen tie- ja katuverk-
koon kokoojakaduin. Turuntie, johon Kehä II nykyisin päättyy, on muuttumassa Es-
poon kaduksi. Keran kohdalla Kehä II:n ympäröivää maankäyttöä suunnitellaan kau-
punkimaiseksi, jolloin tasoliittymä on perusteltu. Tasoliittymä on osayleiskaavan mu-
kainen, eikä Espoon eteläosien yleiskaava ole alueella voimassa. 



 

  12 (90) 
   
   
   
   
   

 
Keskustatoimintojen alue on määritelty tehokkaana ja kävelypainotteisena palvelu-
keskuksena. Päivittäistavarakaupan mitoituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen 
kysyntä ja kaupallisten toimintojen tulee olla mahdollisimman hyvin saavutettavissa 
asemalta. Liike- ja palvelutilojen tulee avautua pääsääntöisesti kävely- ja pyöräilypai-
notteiselle alueelle. Kaavassa on annettu yleismääräyksiä mm. pysäköinnin sijoittami-
sesta keskitettyihin pysäköintilaitoksiin, liityntäpysäköinnistä ja asemakaavoituksen 
yhteydessä tehtävistä selvityksistä. Kaavamääräyksellä velvoitetaan huomioimaan 
rakentamisen vaiheistuksessa alueella toimivien direktiivin 2012/18/EU mukaisten lai-
tosten poistumisaikataulu. Osayleiskaavassa on mitoittavat määräykset opetukseen 
soveltuvan alueen ja kaupunginosapuiston koosta ja kaupunginosapuiston vähintään 
2 hehtaaria.  

Kaava-alue rajautuu eteläosassa rautatieliikenteen alueeseen, jolla sijaitsee rautatie-
asema.  

Jatkosuunnittelun yhteydessä on päädytty sijoittamaan julkisten palveluiden ja hallin-
non alueenosa ruotsinkielisen Karamalmens skolanin eteläpuolelle täydentämään 
olemassa olevaa koulutoimintaa.  

Nyt laadittu asemakaavan muutos noudattelee osayleiskaavaa. 

2.1.4. Asemakaava 

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 

- 130500 Karamalmi, lainvoimainen 4.1.1972  

- 130500 Karamalmi, lainvoimainen 26.1.1972 

- 130501 Karamalmi, lainvoimainen 4.1.1982 

- 130800 Karaniitty, lainvoimainen 13.8.1998 

- 130503 Karamalmi, lainvoimainen 7.9.1988 

- 130508 Karamalmi, lainvoimainen 11.12.1996 

- 130509 Karaportti, lainvoimainen 11.9.1998 

- 130507 Karamalmi, lainvoimainen 7.7.1999 

- 130510 Karamalmi, lainvoimainen 15.3.2000 

- 132300 Karaportti II, lainvoimainen 13.9.2010 

- 130137 Nihtisilta, lainvoimainen 4.2.2015 

Kaavamuutosalueelle on asemakaavoissa osoitettu korttelialueita teollisuus- ja va-
rasto- ja toimistorakennuksia varten sekä katu-, raide- ja rautatiealueita. 
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Kortteli 54027 on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Rakennusoi-
keutta korttelissa on yhteensä 11 822 k-m2.  Suurimmat sallitut kerrosluvut alueella 
on V ja XII. 

Kortteli 54020 on osoitettu teollisuus-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialueeksi 
(TLV-2). Rakennusoikeutta korttelissa on yhteensä 15 749 k-m2 ja suurin sallittu ker-
rosluku on X. 

Kortteli 54026 on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, jonka 
kerrosalasta saa enintään 60 % käyttää toimisto-, palvelu- ja liiketiloiksi.  

Kortteli 54027 on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Korttelin tehok-
kuusluku on e=0,8 ja se tarkoittaa noin 15 800 k-m2.  

Kortteliin 54029 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä ai-
heuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (KTY), teollisuus- ja varastora-
kennusten korttelialuetta (T) ja autopaikkojen korttelialue (LPA-1). 

KTY- korttelien tehokkuusluvut ovat e=1,3, e=1,2 ja e=0,8. Suurin sallittu kerrosluku 
on X. Yhteensä rakennusoikeutta KTY-kortteissa on 53 070 k-m2. 

T-korttelin tehokkuusluku on e=0,6, mikä tarkoittaa noin 29 500 k-m2. Suurin sallittu 
kerrosluku V. Tontin kerrosalasta saa enintään 50 % käyttää toimisto-, palvelu- ja lii-
ketiloja varten.  
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Kuva. Ote ajantasa-asemakaavasta. Likimääräinen kaava-alueen rajaus punaisella. (Trimble 
Locus Cloud, Espoon kaupunki). 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6. Tonttijako 

Kaava-alueelle  tulee tehdä tonttijaot. 

2.1.7. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella kiinteistöt 49–54–26–8, 49–54–26-9, 49-54-26-10 ja 49-54-20-3 ovat 
rakennuskiellossa, koska tontit ei ole voimassa olevan asemakaavan mukaisia. 

2.1.8. Muut suunnitelmat ja päätökset 

- Tammikuussa 2021 Väylävirasto, Espoo ja Kauniainen allekirjoittivat hankkeen 
toteutussopimuksen. Espoon Kaupunkiradan rakentamissuunnittelu on käynnissä, 
minkä jälkeen vuorossa on useamman vuoden kestävä rakentamisvaihe.  

-  Keran pääviesti ja brändi -työ, 06/2019 
- 13.5.2019 kaupunginhallitus hyväksyi Espoon julkisen taiteen periaatteet, esi-

merkkikohteina Matinkylä ja Kera, 
- Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 9.5.2017 § 100 tiedoksi Keran asemakaa-

varungon ja hyväksyi Keran asemakaavoituksen pohjaksi kaavalliset tavoitteet 
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(asia1683/2017). Tavoitteet on esitetty luvussa 3. Lisäksi lautakunta päätti esittää 
kaupunginhallitukselle, että pikaisesti määritellään toiminnalliset menetelmät ja 
organisoituminen, jotta kaupungin eri toimijat sekä alueen maanomistajat ja muut 
sidosryhmät saadaan aktiivisesti yhteistyössä toteuttamaan em. tavoitteita, mää-
rittelemään täsmällisemmät toiminnalliset sisältötavoitteet, edistämään asema-
kaavoitusta ja vaiheittaista toteuttamista siten, että alueen vahva positiivinen 
brändi toteutuu. 

- Liikunta- ja nuorisolautakunta esitti 20.4.2017 § 14 kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle seuraavien liikunta-alueiden tilatarpeiden vahvistamista kaavoituksella tule-
vaisuuden liikuntapaikkojen turvaamiseksi: Uudet isot urheilupuistot (useita kent-
tiä, sisäliikuntatilaa): Latokaskenniitty, Kera, Viiskorpi, Hista, Uusmäki. 

- Kera asemakaavarunko 31.3.2017, Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, Trafix Oy, Mai-
sema-arkkitehtuuritoimisto Maanlumo Oy, Vahanen Environment Oy, Infrakonsul-
tointi Henry Lindgren, SkenarioLabs Oy, Demos Effect Oy 

- Valtuusto hyväksyessään Keran osayleiskaavan 23.1.2017, hyväksyi seuraavat 
toivomukset: Valtuusto toivoo, että Kerassa kävelyn ja pyöräilyn korkeiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi sovelletaan toimivaksi todettuja Tanskan ja Hollannin 
suunnittelukäytäntöjä. Valtuusto toivoo, että asemakaavoituksen yhteydessä kiin-
nitetään erityistä huomiota siihen, että Ruotukallion metsäalue säilyy mahdollisim-
man laajasti virkistyskäytössä. 

- Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen maape-
rän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta; 31.3.2015, Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Espoon kaupunkirata, Leppävaara–Kauklahti, ratasuunnitelma (Liikennevirasto, 
2014). 

- Kutojantien yleissuunnitelma, Trafix Oy, 2013 
- Toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa Algol Chemicals Oy:n nestemäisten 

kemikaalien varastoimiseen, Espoon ympäristölautakunta 18.3.2010 
- Pikaraitiotieselvitys välillä Turunväylä–Kera, WSP Finland Oy, 15.5.2009 
- Kehä II välillä Turunväylä–Hämeenlinnanväylä, yleissuunnitelma, 2008 

2.1.9. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Kaavamuutosalue sijaitsee Helsinki–Turku-välin pääradan, Rantaradan pohjoispuo-
lella Keran aseman kohdalla. Alue on pääosin rakennettua. Kaava-alueen maasto on 
tasaista ja pohjavesi on verrattain lähellä maanpintaa. Alueen pohjoisosassa sijaitsee 
pieni metsäinen kalliokumpare ja alueen länsireunassa on toinen pienialainen met-
sikkö. Metsäisillä alueilla on luonnonsuojelulailla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja.  
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Alue rajautuu pohjoisessa ja idässä Karapellontiehen ja Karamalmintiehen. Lännessä 
kaava-alue ulottuu Kehä II:een. Karapellontien eteläpäästä on kevyen liikenteen ali-
kulkuyhteys Keran asemalle ja radan eteläpuoliselle Keran osa-alueelle. Alueen itä-
osassa Karamalmintie ylittää radan Lansansillalla. Ajoneuvoliikenteen lisäksi sillalla 
on jalankulku- ja pyörätie. 

Alue on entistä teollisuus-, varastointi- ja toimistoaluetta, jossa osa rakennuksista on 
tyhjillään.  

 

Kuva. Ilmakuva vuodelta 2020. Likimääräinen kaava-alueen rajaus punaisella. (Trimble Locus 
Cloud, Espoon kaupunki). 

2.2.2. Maanomistus 

Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Espoon kaupungin maanomistus on esitetty 
vaaleanpunaisella värillä ja valtion maanomistus sinisellä värillä.  
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Kuva. Maanomistajakartta. Likimääräinen kaava-alueen rajaus punaisella. (Trimble Locus 
Cloud, Espoon kaupunki). 
 

2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö 

Alueella on edelleen voimassa olevan kaavan mukaista toimintaa. Kemikaalin varas-
tointi on alueelta poistumassa. 

Kehä II:n itäpuolella sijaitsevassa korttelissa 54027 sijaitsee poikkeusluvalla mahdol-
listettu kristillinen koulu ja päiväkoti. Toiminta tulee siirtymään Matinkylään valmistu-
vaan uuteen rakennukseen. Koulun pohjoispuolella sijaitsee poikkeusluvalla mahdol-
listettu ST1:n polttoaineen jakeluasema. 

Kortteleissa 54020 ja 54026 on kaavan mukaista toimintaa. Tontilla 7 sijaitsee alueen 
vanhin rakennus ja tontilla 4 Algollin pääkonttori.  

Korttelissa 54029 toiminta on loppunut jo vuosia sitten. Alueen rakennukset ovat pa-
hoin ränsistyneet. 

Alueen eteläosassa sijaitsee Keran rautatieasema. Junalaitureille on yhteys Keran-
tunnelista. Tunneoin kautta on jalankulku- ja pyöräily-yhteys radan ali etelään. 

Kehä II:lta on ajoneuvoille sallittu tilapäinen tasoliittymä alueen ympäri kulkevalle ka-
tuverkostolle. Liittymä sijaitsee kaavassa puistoksi merkityllä alueella. 
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Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Alueella ei asuta.  

Kaava-alueella on noin 400 yritystyöpaikkaa. Näistä 8 työpaikkaa sijoittuu yksityiseen 
kouluun ja päiväkotiin. 

Päivittäistavarakauppa on nykyisin varsin hyvin saavutettavissa. Lisäksi alueen kau-
pan koettua saavutettavuutta parantaa myymälöiden valikoiman laajuus, sillä lähialu-
een kaupat ovat päivittäistavarakaupan myyntialaltaan varsin suuria. 

Yhdyskuntarakenne 

Alue kehittyi vahvaksi työpaikka-alueeksi mm. hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi. 

Rataa hyödynnettiin tavaraliikenteelle aina vuoteen 2009 asti ja Keran asema paran-
taa edelleen alueen saavutettavuutta työntekijöiden kannalta.  

Kaupunki-/taajamakuva 

Keran alueella ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä kulttuu-
riympäristöjä tai arvokkaita maisema-alueita. Karapellon aluetta leimaavat suurten 
teollisuusrakennusten ja varastojen korttelialueet laajoine asfalttikenttineen. Yleisim-
mät julkisivumateriaalit ovat betoni ja tiili sekä profiloitu pelti. Teollisuusrakennustontit 
on ympäröity liikkumista rajoittavilla aitauksilla. Radan suunnalta katsottuna Karapel-
lon alue näyttäytyy väistyvänä teollisuusalueena.  

  

Kuva. Rakennusten valmistumisvuosikymmenet ja –vuodet. (Trimble Locus Cloud, Espoon 
kaupunki). 
 

Karapellontie 2 
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Alueen itäisimmässä osassa sijaitsee Agan entinen toimipiste pääkonttoreineen ja 
hitsausoppilaitoksineen. Kaikki rakennukset ovat Kurt Simbergin suunnittelemia. Ra-
kennukset ovat olleet tyhjillään ja ilkivallan kohteena useiden vuosien ajan. Alueella 
on kuitenkin vielä havaittavissa puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen laatima istutus-
suunnitelma. Suunnitelman perusteella istutettu puusto on kuitenkin pääosin huono-
kuntoista. 

 

Kuva. Kaarihalli vuonna 2018 (Espoon kaupunki) 

 

Kuva. Teollisuusrakennus vuonna 2018 (Espoon kaupunki) 
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Kuva. Agan entinen pääkonttori vuonna 2016 (Espoon kaupunki) 
 

Karapellontie 4 

Teollisuusrakennukset sijoittuvat metsäisen mäen ja radan väliselle alueelle.  

Karapellontie 6 

Korttelissa 54026 sijaitsee Algollin pääkonttori ja varastorakennuksia. Päärakennuk-
sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Marjukka ja Hirvo Tyynillä ja rakennus on val-
mistunut vuonna 1987. 

 

Kuva. Algollin päärakennus vuonna 2016 (Espoo Blom Streetview, 08/2019) 
 

Karapellontie 8 

Kaava-alueen vanhin rakennus on Algollin tontilla sijaitseva vuonna 1920 valmistunut 
tehdas. Rakennukseen on tehty laajennuksia ja muutoksia jo heti valmistumisen jäl-
keen. Seuraavat muutokset sijoittuvat 1939 ja 1945 tulipalojen jälkeen, jolloin tehdas-
osa sai nykyisen muotonsa. Rakennuksen julkisivumateriaali muutettiin 1980-luvulla 
muovipinnoitetuksi pelliksi. Rakennuksen palauttaminen alkuperäiseen 1920-luvun ei 



 

  21 (90) 
   
   
   
   
   

 
ole mahdollista eri vaiheissa tehtyjen laajennus-, korotus- ja muutostöiden luonteen 
vuoksi.  

Karapellontie 11 

Korttelissa 54027 sijaitsevan vuonna 1976 valmistuneen toimistorakennuksen on 
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Reijo Ailus. Rakennuksessa sijaitsee poikkeusluvalla 
koulu. Piha-alue on sijoitettu rakennuksen ja radan väliselle tyhjälle tontille.  

 

Kuva. Näkymä Karapellontieltä itään kohti korttelia 54020. (Espoo Blom Streetview, 08/2019). 
 

 

Kuva. Ortokuva koulusta ja piha-alueesta (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki). 
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Kuva. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omistama toimistorakennus korttelissa 54027. (Espoo 
Blom Streetview, 08/2019). 
 

Korttelissa 54020 sijaitsee toimisto- ja varastorakennuksia. Toimiston on suunnitellut     
Arkkitehti Tapani Nironen. 

 

Kuva. Maisema-analyysi Keran alueesta Keran asemakaavarungossa (Maisema-arkkitehtitoi-
misto Maanlumo, 31.3.2017).  
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Kuva. Keran osayleiskaavassa esitettyjä etäisyyksiä lähiseudun alueisiin ja eräisiin palvelui-
hin. Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo 31.3.2017. 
 

Ajoneuvoliikenne 

Kaava-alue liittyy liikenneverkkoon kokoojakatujen Karapellontien ja Karamalmintien 
kautta.  
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Nykytilanteen liikennemäärä on Kehä II:lla noin 15 500 – 12 900 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa (ajon/vrk), Karapellontiellä noin 3 900 ajon/vrk, Karamalmintiellä noin 3 600 
– 6 000 ajon/vrk, Turuntiellä hieman alle 17 000 ajon/vrk ja Karaniityntiellä noin 3 700 
– 6 800 ajon/vrk. 
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Karamalmintie ja Karaniityntie ovat osa erikoiskuljetusreittiverkkoa. Suunnittelussa 
tulee varautua 5 m korkeaan, 6 m leveään ja 30 m pitkään erikoiskuljetukseen. 

Jalankulku ja pyöräily 

Alueelta on suhteellisen hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet erisuuntiin. Rantarata 
ja Kehä II aiheuttavat estevaikutuksen, koska ali- ja ylikulkuja ei ole kovin tiheästi. Li-
säksi laajat teollisuusalueet muodostavat omalta osaltaan estevaikutusta kaava-alu-
een sisällä liikkuville. Kokoojakatujen Karapellontie ja Karamalmintie varsilla on yh-
distetyt jalankulku- ja pyörätiet. Keran seisakkeen pohjoiselta laiturialueelta lähtee 
pohjoiseen erillinen jalankulku- ja pyörätie (Karapellonpolku). Lisäksi junaradan etelä-
puolella kulkee itä-länsisuuntainen jalankulku- ja pyörätie. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Tonttiliittymät korttelialueille on Karapellontieltä sekä Karamalmintieltä. Korttelien py-
säköinti on järjestetty tonteilla. 
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Joukkoliikenne 

Karamalmintiellä ja Karaniityntiellä liikennöi linja 532 Matinkylästä Suurpellon ja Ke-
ran kautta Leppävaaraan. Lisäksi Turuntiellä, Kauniaistentiellä ja Nihtisillantiellä kul-
kee useita bussilinjoja. 

Keran asema on lähijunien seisake Kilon ja Kauniaisten asemien välissä. Matkaa 
Helsingin päärautatieasemalle on raiteita pitkin 15 kilometriä, ajallisesti 18–22 mi-
nuuttia. Matka-aika junalla Leppävaaran asemalle on noin 4 minuuttia, Espoon kes-
kukseen noin 8 minuuttia ja Helsinkiin noin 16 minuuttia. 

Keran joukkoliikenteen kehittämistä on pohdittu myös uusien ratkaisujen avulla. Ra-
dan pohjoispuolella oli syksyn 2019 aikana robottibussikokeilu. Robottibussi liikennöi 
Nokian kampuksen ja Keran asemanvälillä noin 1,5 km matkalla. 

 

Kuva. Robottibussi Kerassa (Janne Ketola / Summit Media Oy, 2019). 
 

Palvelut 

Alueen lähipalvelut löytyvät Kilosta ja aluekeskustasoiset palvelut Leppävaaran alue-
keskuksesta. Syksyllä 2019 entisen Kilon logistiikkakeskuksen tiloissa on alkanut 
määräaikaisin luvin vapaa-ajan palvelutarjontaa. 

Kilon kaupunginosassa on sekä julkisia että yksityisiä palveluja.  
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Kuva. Palvelut kartalla.  (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki). 
 

Lähimmät päiväkodit ovat Nihtimäessä ja radan pohjoispuolella Kehä II:n vierellä. 
Nihtimäessä on myös lähin leikkipuisto.  

Lähimmät peruskoulut ovat Espoon kristillinen koulu ja Karamalmens skola. Kilon 
koulu toimii syksystä 2021 alkaen väistötiloissa Lintumetsän (1.-2-luokat), Karhusuon 
(3.-luokat) ja Monikon (4.–6.-luokat) kouluissa. 

Lähimmät terveysasemat ovat Kilossa ja Viherlaaksossa. 

Päivittäistavarakauppat sijaitsevat Karaniityntien ja Herttuanportin risteyksessä sekä 
radan eteläpuolella Nihtisillassa Kutojantien eteläpäässä. Radan eteläpuolella toimii 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Nihtisillan tavaratalo, Suomen suurin kier-
rätystavaratalo. 

Keran osayleiskaava-alueella on teollisten toimintojen muualle siirtymisen ja toimisto-
tilakysynnän vähenemisen vuoksi tarjolla vapaata toimitilaa, jota hyödynnetään väliai-
kaisesti esimerkiksi koulutustiloina. Kutojantien varrella toimivat tilapäisesti Viherlaak-
son ja Espoon yhteislyseon lukio. Leppävaaran lukio on siirtynyt väistötiloihin radan 
pohjoispuolelle Karaportin alueelle, jonne myös Metropolian Leppävaaran kampuk-
sen toiminnot ovat siirtyneet vuoden 2019 aikana. 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue on liitetty vesi- ja viemäriverkostoon. Alueen vesihuollosta vastaa Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). 
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Vesihuolto 

Alueella on kattava vesijohto- ja jätevesiviemäriverkosto. Verkosto on pääosin suh-
teellisen iäkästä vanhimpien osien ollessa rakennettu 1960-luvulla. Nykyiset viemärit 
ovat tyypillisesti suunniteltu hyvin pienillä viettokaltevuuksilla, jotka osin eivät täytä 
HSY Veden minimivaatimuksia. Alueen vesijohtoverkosto kytkeytyy DN 400 -runko-
vesijohtoon ja vedenjakelun runkoverkoston kapasiteetti on todettu riittäväksi myös 
suunnitellun rakentamisen toteutuessa. Alueen jätevedet johtuvat radan eteläpuolen 
400B-putkessa idän suuntaan ja päätyvät siellä etelään laskevaan pääviemäriin. 

Radan alittavalle jalankulku- ja pyörätietunnelille johtavan reitin vierellä on pump-
paamo hulevesiä varten. 

Alueella ei nykyisin ole hulevesien hallintaratkaisuja, vaan vedet johdetaan huleve-
siviemärein ja avo-ojin suoraan vastaanottaviin vesistöihin. 

 

Kuva. Johtotiedot, nykytilanne (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki). 
 

Kaukolämpö 

Nykyinen rakennuskanta on liitetty Fortum Power and Heat Oy:n kaukolämpöverk-
koon.  

Kaukojäähdytys 

Alueella tai sen läheisyydessä ei ole keskitettyä jäähdytysenergian tuotantoa tai jake-
luverkkoa. 

Kaapelit 

Alueella on Caruna Espoo Oy:n sähkönjakeluverkko. Nuijalan sähköasema ja 110 
kV:n jakelujohdin Nuijalan ja Kilon välillä sijaitsevat noin kilometrin päässä suunnitte-
lualueesta. 
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Kuva. Kaapelit, nykytilanne (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki). 
 

2.2.4. Luonnonolosuhteet 

Kaava-alue on pääosin rakennettua ja asfalttipintaista aluetta, jossa luonnontilaisen 
kaltaista ympäristöä on lähinnä alueen itäosan pienessä metsikössä Karamalmintien 
ja radan tuntumassa sekä kaava-alueen pohjoisosassa pienellä metsäisellä kal-
liokumpareella. Alueella kasvava puusto koostuu monilajisesta sekapuustosta, kuten 
koivuista, haavoista ja männyistä. Molemmilta metsäisiltä alueilta on tunnistettu luon-
nonsuojelulailla suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä niihin liit-
tyviä ekologisia yhteyksiä. 

Maasto, topografia ja maisema 

Kaava-alueen maasto on suurimmaksi osaksi tasaista, ollen noin tasojen +24 - +27 
väillä. Maaston korkein kohta on kaava-alueen pohjoisosassa, jossa on kallioinen 
mäki, jonka korkein taso on noin tasolla +35 (N2000). 

Maaperä ja rakennettavuus 

Espoon kaupungin maaperäkartan mukaan kaava-alueella on pääasiassa radan 
suuntaisesti kulkeva savivyöhyke ja muualla moreenipitoista maaperää.  

Rakennettavuusluokituksen mukaan alue kuuluu pääasiassa normaalisti rakennetta-
vaan (2) ja vaikeasti rakennettavaan (4) vyöhykkeeseen.  
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Kuva. Ote Espoon maaperäkartasta, kaava-alue rajattu punaisella (Lähde: Trimble Locus 
Cloud). 

Pohjavesi on lähellä maanpintaa. Mikäli rakennuksiin tulee maanalaisia kellarikerrok-
sia, ne joudutaan tekemään vesitiiviinä rakenteina, ellei maanpintaa koroteta merkit-
tävästi. 

Radan viereisten alueiden rakennettavuutta on selvitetty erikseen (Keran kaava-alu-
een radan viereisten rakennusten rakennettavuusselvitys, WSP Finland Oy, 
2.10.2018). Radan stabiliteetin varmistamiseksi tulee radan eteläpuolella uusien ra-
kennusten minimietäisyys nykyisten raiteiden keskilinjasta olla pääsääntöisesti 22–
28,5 m. Yhdellä poikkileikkauskohdalla rakennukset voidaan rakentaa lähemmäs. Sy-
vän pehmeikön kohdalla vaadittavat etäisyydet nykyisen ratapenkereen keskeltä ovat 
suuruusluokaltaan noin 30 metriä tai tätä enemmän. Rakennettaessa lähemmäs rai-
teita tarvitaan kalliita tukirakenteita. Mikäli rakennuksen perustukset ulottuvat kitka-
maa- tai pohjamoreenikerrokseen, on mahdollista, että rakennus voidaan sijoittaa lä-
hemmäs ratapengertä. Rakentaminen tulee kalliimmaksi lähempänä rataa geotekni-
sistä syistä, joista oleellisimpia ovat pohjamaan löyhyys ja korkealla oleva pohjave-
den pinta. Jos pohjaveden pinta pääsee tilapäisestikin laskemaan, seuraa siitä painu-
mia radalle. Laskelmissa uudisrakennukset on oletettu yksikellarisiksi. Mikäli uudisra-
kennuksissa on useampi kellarikerros, tämä vaikuttaa perustamistapoihin, perusta-
missyvyyteen, stabiliteettia parantaviin toimenpiteisiin ja rakentamiskustannuksiin. 
Syvät kaivannot vaativat työnaikaista tuentaa ratapenkereen läheisyydessä. 

Radan vierialueiden rakennettavuusselvityksessä esitetään eri vyöhykkeille suositel-
tavat perustamistavat. 
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Kuva. Perustamistapakartta radan lähelle rakentamiseen. Vihreä rasteri kuvaa alueita, joille 
rakennettaessa on rakennukset paalutettava. Punainen rasteri kuvaa moreenimaata, jolle ra-
kennukset voi perustaa maanvaraisesti. Sininen rasteri kuvaa kohtia, joissa kallio on maanpin-
nan lähellä. Kartalla myös punaisella pistekatkoviivalla arvioitu raja, jota lähemmäs rakentami-
nen ratapenkereestä aiheuttaa lisäkustannuksia stabiliteetin vuoksi. Oletuksena rakennuk-
sissa yksi kellarikerros. (Keran kaava-alueen radan viereisten rakennusten rakennettavuus-
selvitys. WSP Finland Oy, 2.10.2018). 
 

Moreenialueilla (punainen rasteri edellisessä kuvassa) rakennukset voidaan perustaa 
maanvaraisesti tiiviin moreenikerroksen varaan. Kallion ollessa lähellä perustamis-
syvyyttä (sininen rasteri) rakennukset voidaan perustaa kallioon tai louhitun kallion 
varaan. Paalutusta vaativilla alueilla (vihreä rasteri ed. kuvassa) rakennukset suosi-
tellaan perustettavaksi lyötävillä teräsputkipaaluilla kantavan pohjamuodostuman tai 
kallion varaan. Teräsbetonipaaluja ei suositella, sillä alueen löyhät kitkamaakerrostu-
mat ovat alttiita häiriintymään ja tiivistymään betonipaalutuksen aiheuttaman tärinän 
vaikutuksesta. Tiivistymisen takia rakennuspaikalla ja radan alueella saattaa syntyä 
painumia. Purettavien rakennusten perustusrakenteet tulee huomioida uusien raken-
nusten paalutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Osalle kaava-aluetta on tehty tarkempia maaperä ja rakennettavuustutkimuksia 
2017–2018. 

Hulevedet 

Pääosa Keran alueen hulevesistä johdetaan pohjoispuoleisessa radanvarsiojassa 
itään Leppävaaran suuntaan. Hulevedet päätyvät tästä ojassa Mankkaanpuroon noin 
500 m kaava-alueen itäpuolella olevan radanalituksen kautta. Lisäksi pieni osa Keran 
alueen koilliskulman hulevesistä johtuu koillisen suuntaan kohti tulvaherkkää Moni-
konpuroa. Vastaavasti pieni osa Keran alueen kaakkoiskulman hulevesistä johtuu 
Nuijamäen kadun hulevesiviemärissä kohti Mankkaanpuroa, joka lukeutuu tulvaherk-
kään Gräsanojan valuma-alueeseen. 



 

  32 (90) 
   
   
   
   
   

 

 

Kuva. Keran alueen suuret valuma-alueet. 
 

Hulevesien määrään vaikuttaa, kuinka suuri osa maanpinnasta on päällystetty vettä 
läpäisemättömillä pinnoilla. Alue on päällystetty lukuun ottamatta pohjois- ja itäreunan 
pieniä metsiköitä ja yksittäisiä pienialaisia kasvillisuussaarekkeita. Päällystetyillä alu-
eilla muodostuvat hulevedet ohjautuvat hulevesiviemäreihin tai maastoon. Päällystä-
mättömillä alueille sadevesi imeytyy maaperään. Radan läheisyydessä vain vähäinen 
osa sadevesistä pääsee pohjavedeksi, sillä savikerros estää sen tehokkaasti. Kaava-
muutosalueen sijaitsevassa tulvaherkällä alueella. 

Ekologiset yhteydet  

Keran alue sijoittuu Espoon keskuspuiston ja Leppävaaran urheilupuistosta alkavan 
viheralueen väliin. Kaava-alueen lounaiskulma on tärkeä osa ekologista yhteyttä, jota 
käyttävät mm. liito-oravat. Yhteys liittyy tärkeään pohjois-eteläsuuntaiseen Kehä II:n 
länsipuoleiseen yhteyteen. Muilla kaava-alueen sisäisillä alueen osilla ei ole nykyi-
sestä maankäytöstä johtuen merkitystä ekologisena yhteytenä. 
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Kuva. Keran ympäristön tärkeitä ekologisia yhteyksiä (Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo, 
31.3.2017, täydentänyt maisema-arkkitehti Katariina Peltola 2.11.2021.). 
 

2.2.5. Suojelukohteet 

Liito-oravat 

Karapellossa sijaitsevan Oy AGA Ab:n entisen teollisuuskiinteistön alueelta laadittiin 
syksyllä 2018 luontolausunto (Routasuo 2018). Lausunnon mukaan asemakaava-
muutoksen alueella on liito-oravalle soveltuvia metsiköitä ja alueen tuntumassa on 
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tehty aiemmin havaintoja liito-oravista (Lammi ym. 2016), myös lahokaviosammalen 
esiintyminen alueella arvioitiin mahdolliseksi. Bonava Suomi Oy ja Sponda Oyj tilasi-
vat keväällä 2019 liito-oravaa ja lahokaviosammalta koskevan täydentävän selvityk-
sen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Selvitysaluetta laajennettiin länteen katta-
maan Karapellontie 4:n tontilla oleva metsäalue. Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka 
Routasuo. 

Karapellon selvitysalueen metsiköt ovat pinta-alaltaan pieniä ja rajatut liito-orava-alu-
eetkin ovat kooltaan pieniä. Pohjoisempi ydinalue on pinta-alaltaan 0,2 hehtaaria ja 
eteläisempi 0,65 hehtaaria, joten molemmat ydinalueet tulee säilyttää nykytilassaan, 
lisäksi lähialueella tulee säilyttää muita metsäisiä alueita, jotta voidaan turvata liito-
oravan elinolosuhteet alueella. Kaavaprosessin aikana on neuvoteltu Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa liito-oravan huomioimisesta Kara-
pellon alueella. Kaupunki on neuvotteluissa sitoutunut turvaamaan liito-oravan ekolo-
giset yhteydet sekä säilyttämään riittävästi metsää lähiympäristössä. 

 Ydinaluerajausten (kuva alla) ulkopuolella on varovainen metsänkäsittely mahdol-
lista, mutta rakentamista näille alueille ei tulisi osoittaa. Liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikan hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla tiukasti 
kielletty. Tämä tarkoittaa sitä, että myös liito-oravan yhteydet muille metsäalueille tu-
lee säilyttää. Karapellon selvitysalueella todetut ydinalueet ovat osa liito-oravan 
elinympäristöjen verkostoa. Lajin koiraat voivat liikkua useiden elinympäristölaikkujen 
välillä. Karapellon ydinalueiden välille tulee kehittää liito-oravan ekologinen yhteys 
sen lisäksi, että turvataan ekologiset yhteydet kohti muita liito-oravan elinalueita ja 
säilytetään ydinalueita tukevia metsäalueita. 

 

Kuva. Karapellon selvitysalueen (musta rajaus) ympäristön liito-orava-alueet ja mahdolliset 
kulkuyhteydet. (Karapellon alueen asemakaavamuutos: Liito-oravaselvitys, Enviro 5.5.2019). 
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Lahokaviosammal 

Selvitysalueelta ei löytynyt lahokaviosammalen esiintymiä. Alueella on melko vähän 
lajille sopivia kasvupaikkoja. 

Kulttuuri ja rakennushistorialliset kohteet 

Keran osayleiskaavaa varten alueelle on teetetty inventointi ja arvottaminen selvitys 
vuonna 2013. Selvityksestä ilmenee, että Karapellon alueella on kulttuuri- ja raken-
nushistoriallisesti arvokkaita kohteita: Keran tiilitehdas ja Agan teollisuuskorttelikoko-
naisuus. Vuonna 1920 valmistuneen tiilitehtaan on suunnitellut rakennusmestari L.E. 
Lehtinen. Rakennusta on muokattu ja laajennettu myöhemmin, muun muassa katto-
muodon, rakennusmassan ja julkisivumateriaalien osalta. Alkuperäinen julkisivumate-
riaali on valkeaksi kalkittu tiili, nykyisen muovipintaisen peltilevyn sijaan. 

Arkkitehtitoimisto Kurt Simberg & co suunnitteli kaikki Agan korttelin rakennukset 
1960-luvulla: pääkonttorin, portinvartijan rakennuksen, teollisuushallit ja varastot. Ra-
kennukset ovat kuitenkin olleet pitkään tyhjillään ja joutuneet ilkivallan kohteeksi. 

 

Kuva. Tehdasrakennus vuonna 1926 tehdyn laajennuksen jälkeen. Kuva: Mauno Mannelin/ 
Espoon kaupunginmuseo. 
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Kuva. Arkkitehti Kurt Simberg & co:n vuonna 1964 suunnittelema varasto-, elektroniikka- ja 
varustetehdas (AGA). Kuva: Arkkitehtitoimisto Inkeri Makkonen. 
 

Selvityksessä suositellaan rakennuksen säilytettäväksi kulttuuri- ja rakennushistorial-
lisista syistä, sillä Keran tiilitehdas on antanut koko alueelle nimensä. Agan teollisuus-
kortteli on ollut tyhjillään selvityksen teon jälkeen ja päässyt pahoin turmeltumaan. 
Selvityksessä esitettyä tavoitetta alueen säilyttämiseksi ei voida rakennusten laajojen 
vaurioiden takia toteuttaa (lisää kuvia kohdassa 2.2.3.). 

Puutarha-arkkitehti Jussi Jännes on suunnitellut vuonna 1965 Agan tehdasalueen 
puutarhan, ja suunnitelman piirteitä on osin nähtävissä maastossa edelleen. Kasvilli-
suus on kuitenkin pääosin huonokuntoista ja maaperään sekä pohjaveteen kohdistu-
vien puhdistustarpeiden vuoksi on arvioitu, ettei puutarhasommitelman jäänteitä ole 
mielekästä säilyttää. 
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Kuva. Puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen laatima suunnitelma Agan tehdasalueen puutar-
haan. (Arkkitehtuurimuseon kokoelma.) 

 

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus 

Vanhoilla teollisuusalueilla ja ratojen varsilla on tyypillistä, että maaperään ja pohja-
veteen on joutunut niitä pilaavia aineita. Riski on huomioitu myös Keran osayleiskaa-
vassa. Keran pitkän teollisuuskäytön aikana maaperään ja pohjaveteen on paikoin 
päässyt haitallisia aineita. Alueella on tehty pilaantuneisuustutkimuksia, joissa on to-
dettu kunnostustarpeita ja osalla aluetta maaperää on jo kunnostettu. Pohjaveden 
kunnostus on osalla aluetta käynnissä. 

Jos pilaantuminen ei aiheuta akuuttia ympäristö- tai terveysriskiä, pilaantunut maa-
perä puhdistetaan useimmiten toiminnan loppumisen yhteydessä. Kunnostustarve 
arvioidaan kiinteistökohtaisesti tulevan käytön kannalta. Kaivutyöt pilaantuneilla alu-
eilla ja pilaantuneen maan puhdistaminen vaativat ilmoituksen pilaantuneen maan 
poistamisesta. 

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistami-
sesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada vastuu-
seen, pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voi joutua tutki-
maan ja kunnostamaan pilaantuneen alueen. 
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Kortteli 54026 tontti 4 

Keran juna-aseman pohjoispuolella on Algol Oy:n kemikaalien varastointialue. Kemi-
kaalien kuljetuksia hoidettiin aiemmin junilla rautateitse. Rautatiekuljetusten purku- ja 
lastaus tehtiin kemikaalien varastointialueen eteläpuolella sijainneella säiliöalueella. 
Säiliöalueen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta tutkittiin vuonna 2011. Tutki-
muksissa todettiin, että alueen maaperässä ja pohjavedessä esiintyy korkeita kloorat-
tujen alifaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia. Kloorattuja liuottimia on kulkeutunut pohja-
vedessä myös naapurikiinteistöjen alueelle. 

Kloorattuja yhdisteitä todettiin pohjavesinäytteistä läheltä junarataa, alueella, joka on 
osa aiemmin todettua pohjaveden pilaantumiskohdetta. Kohdetta on puhdistettu vuo-
desta 2015 lähtien. Vastapäätä junaradan pohjoispuolella Algolin tontilla on käyn-
nissä orsi- ja pohjaveden in situ -kunnostus, jonka tavoitteena on kloorattujen yhdis-
teiden pitoisuuden pienentäminen alueella (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskus, päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukaisen pilaantuneen 
maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta, 31.3.2015). 
Pilaantuneisuus on saanut alkunsa arvion mukaan 1960–70-luvulla Algolin tontin enti-
sellä säiliöalueella rautatiekuljetusten purku- ja lastausvaiheessa. Algolin teettämänä 
on v. 2019 käynnistetty kunnostus myös korttelissa 54007. Kunnostuksesta raportoi-
daan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristökeskukselle ja kunnostusalueen 
maanomistajille. Haitta-aineiden hajoaminen orsi- ja pohjavedessä jatkuu kunnostuk-
sen jälkeen ilman aktiivisia toimenpiteitä. Kunnostuksen jälkeen orsi- ja pohjaveden 
haitta-ainepitoisuuksia tarkkaillaan noin kahden vuoden ajan. 
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Kuva. Ote ELY-keskuksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevasta 
päätöksestä. Kartalla oranssilla rajattu alue, jolla kloorattuja liuottimia arvioitu esiintyvän orsi- 
tai pohjavedessä. 
 

SEVESO-direktiivi, suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset 

Radan pohjoispuolella noin 70 metrin etäisyydellä kaavan pohjoisosista toimiva Algol 
Chemicals Oy kuuluu Seveso-direktiivin mukaisiin turvallisuusselvityslaitoksiin. Sen 
konsultointivyöhyke on 1 km. Konsultointivyöhykkeellä tehtävistä kaavamuutoksista 
tulee pyytää lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Kaavoituksessa on huoleh-
dittava, ettei riskille alttiita toimintoja sijoiteta liian lähelle vaaraa aiheuttavia laitoksia 
ja varastoja. Kaavoitettaessa tulee ottaa huomioon myös tuotantolaitoksen toiminnan 
mahdollinen laajenemisvara, evakuointitarpeet ja pelastuslaitoksen toimintaedellytyk-
set. 

Huhtikuussa 2019 Tukesilta saadun tiedon mukaan Algol Chemicals Oy:n vaarallisin 
tilanne on fluorivetyhapon vuoto. Kyseessä on kappaletavaravarasto, jossa happo on 
astioissa. Toiminnanharjoittaja on arvioinut suurimmaksi vuototilanteeksi onnettomuu-
den, jossa kaikki astiat hajoaisivat. Onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet -turval-
lisuusohjeiden (OVA-ohjeet) mukaan eristysalue olisi silloin 300 m, AEGL-2 (10 min) 
210 m ja AEGL-3 (10 min) 150 m (AEGL Acute exposure guideline level). 

Algol Chemicals Oy:n ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa on muuttuneen 
lainsäädännön myötä poistunut alkuvuonna 2021. Seveso-direktiivin alaista kemikaa-
lien varastointia valvoo ja luvittaa edelleen Turvatekniikan keskus. Algol Oy on 
21.12.2018 hakenut asemakaavan muuttamista asuin- ja liiketilakäyttöön (Algol Oy/ 
Karapellontie 6 ja Kiinteistö Oy Karapellontie 4 A) ja on siirtämässä teollisen toimin-
tansa pois Keran alueelta.  

Melu 

Vilkkaasti liikennöidyt tiet ja kadut sekä rata aiheuttavat alueelle liikennemelua.  

Melutasojen ohjearvojen mukaan uusien alueiden ulko-oleskelualuilla keskiäänitaso 
ei saa ylittää päivällä 55 dB ja yöllä 45 dB (vanhoilla alueilla 50 dB). Asuinhuoneiden 
sisällä keskiäänitaso ei saa ylittää päivällä 35 dB ja yöllä 30 dB. 

Melun hetkellinen enimmäismelutaso ei saa ylittää asumisen sisätiloissa 45 dB. 

Alla olevissa kuvissa on esitetty sekä tie- että raideliikenteen keskiäänitasot vuonna 
2017. Kuvista nähdään, että vilkkaiden teiden ja katujen sekä raideliikenteen lähei-
syydessä ulko-oleskelualuiden melutasot ylittyvät. 
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Tärinä ja runkomelu 

Rantaradan liikenne voi aiheuttaa kaava-alueella tärinä- ja runkomeluhaittaa. 

Ilmanlaatu 

Vilkkaasti liikennöityjen väylien lähellä ilmalaatu saattaa rajoittaa asuinrakennusten 
tai herkkien toimintojen rakentamista. HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
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ilmanlaatuvyöhykemenetelmän avulla pyritään arvioimaan ja vähentämään pienhiuk-
kasten ja muiden liikenteen päästöjen terveyshaittoja pääkaupunkiseudulla. 

Ilmanlaatuvyöhykemenetelmän minimi- ja suositusetäisyydet määrittelevät vyöhyk-
keet, joita lähemmäksi ei suositella asutusta tai herkkiä kohteita (päiväkodit ja leikki-
kentät, asukaspuistot, koulut, iäkkäiden palvelutalot sekä sairaalat). Erityiskohteissa, 
kuten risteysalueella, tunnelin suulla ja huonosti tuulettuvilla alueilla, on tarpeen arvi-
oida ilmansaasteiden vaikutuksia tarkemmin.  

Ilmanlaatuvyöhykemenetelmän mukaan arvioituna vuoden 2017 liikennemäärätie-
doilla rajoitteita syntyy Kehä II:n ja Karapellontien sekä Karamalmintien läheisyy-
dessä. 

   

Kuva. Ilmanlaatuvyöhykemenetelmän mukaiset minimi- ja suositusetäisyydet herkille toimin-
noille Minimietäisyys vihreällä, suositusetäisyys sinisellä. Kaava-alueen likimääräinen rajaus 
punaisella. (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki) 
 

 

Kuva. Ilmanlaatuvyöhykemenetelmän mukaiset minimi- ja suositusetäisyydet asumiselle. Arvi-
ointi perustuu vuoden 2018 liikennetietoihin. Minimietäisyys vihreällä, suositusetäisyys sini-
sellä. Kaava-alueen likimääräinen rajaus punaisella. (Trimble Locus Cloud, Espoon kaupunki) 
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3. Asemakaavan tavoitteet 

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Espoo-tarinan mukaan uusia paikalliskeskuksia ovat Finnoo, Hista ja ekologinen Kera 
kaupunkiradan varrella. Tarinassa valtuustokauden 2017–2021 toimenpiteinä ovat 
mm. tiiviin rakentamisen edistäminen raideyhteyksien varrella ja kaupunkiratapäätök-
sen edistäminen. Korkeaa rakentamista lisätään hyvien liikenneyhteyksien varrella ja 
niillä asemanseuduilla, joihin se perustelluista syistä sopii. Hiilineutraalisuus 2030 ta-
voitteeseen liittyvänä kauden toimenpiteenä on: Kehittyvä Kera on kansainvälinen 
esimerkki kiertotalouden digitaalisesta kaupunkialustasta, joka toteutetaan yhteis-
työssä Smart & Clean -säätiön, Nokian ja useiden muiden yhteistyötoimijoiden 
kanssa. 

Tavoitteena on lisätä asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella ja MAL-
sopimuksen 2016—2019 mukaisella Helsingin seudun ensisijaisesti kehitettävällä 
vyöhykkeellä. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti pyritään luo-
maan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen 
edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle.   

Espoon korkean rakentamisen periaatteet - selvityksessä Kera kuuluu korkean raken-
tamisen tavoitealueisiin. Korkean rakentamisen vyöhyke sijoittuisi selvityksen mu-
kaan enintään 300 m päähän raideliikenteen asemalta 

Keraa kehitetään kaupunkimaiseksi uudeksi asuin- ja keskusta-alueeksi, joka tukeu-
tuu tehokkaasti joukkoliikenteeseen. Keskusta on tiivis ja selkeästi hahmottuva. Ke-
ran alue toimii edelleenkin työpaikka-alueena. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 9.5.2017 § 100 tiedoksi 31.3.2017 päivätyn 
Keran asemakaavarungon ja hyväksyi Keran asemakaavoituksen pohjaksi seuraavat 
kaavalliset tavoitteet. 

3.2. Kaupunkisuunnittelulautakunnan asettamat tavoitteet 

2.1 Ydintavoite 

Tavoitteena on muuttaa Keran teollisuusalue kaupunkimaiseksi ja kerrostaloval-
taiseksi paikalliskeskukseksi kouluineen ja puistoineen siten, että alueen suunnit-
telua ja toteutusta ohjaa tavoite olla kestävän kehityksen ja kiertotalouden esimerkki-
alue ja eurooppalainen kärkihanke, jonka suunnitteluun osallistuvat myös vahvat asi-
antuntijatoimijat kuten Nokia ja SITRA. Alueen mitoituksen lähtökohtana noudatetaan 
valtuuston hyväksymän Keran osayleiskaavan mitoitusta. Tarkastelualueena tulee 
olla koko osayleiskaava-alue sekä yhteydet toiminnallisesti tärkeisiin alueisiin, kuten 
Otaniemi, Leppävaara ja Espoon keskus. 

2.2 Toiminnalliset tavoitteet 
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Keran alueesta kehitetään elävää ja kaupunkimaista ympäristöä. Tavoitteita tuke-
maan määritellään ja kuvataan koko alueen toiminnallinen visio sekä sitä tukevat 
osa-alueittaiset toiminnalliset tavoitteet. Alueelle muodostetaan selkeästi määritetty 
toiminnallisesti monipuolinen keskusta, johon pääosa palveluista sijoittuu. Kes-
kustakorttelialueiden vyöhykkeellä maantasokerrokset ovat pääosin liike- ja toimiti-
loja. Julkiset palvelut sijoittuvat asemakaavarungossa esitetyille paikoille. 

Keran tavoitteet korostavat asukkaiden ja alueella työssäkäyvien arkea: sujuva, elä-
myksellinen, terveellinen ja turvallinen arki sekä hyvä sosiaalinen ympäristö. Kera tar-
joaa suuria mahdollisuuksia yrityksille kehittää uusia asumisen, elämisen ja liikkumi-
sen palvelumalleja aina vientituotteeksi asti. Kattavasti pohditut, ennakoidut ja toteu-
tetut ratkaisut joustavat ajassa muodostaen hyvän elinympäristön perustan ja tavoi-
tellun brändin. 

2.3 Kokonaisrakenne ja kaupunkikuva 

Kortteleiden massoittelun periaate on umpikorttelimaisuus kuitenkin siten, että kort-
teleista on luontevat yhteydet puistoihin tai kaupunkiaukioihin, mitkä luovat alueelle 
omaleimaista ympäristöä. 

Ydinkeskustakortteleissa keskimääräiset kerrosluvut ovat vain maltillisesti muuta alu-
etta suuremmat. Rakentamisen korkeudet madaltuvat kohden olemassa olevia asuin-
alueita. 

Radan erottavaa vaikutusta vähennetään uusilla ali- ja ylikulkuyhteyksillä, joista 
alueen identiteetin kannalta merkittävin on puistovyöhykkeen alikulku. Keskusta jä-
sentyy aukiotilojen ja niihin liittyvien kaupunkimaisten puistojen yhtenäisenä, kävely-
kaupunkimaisena verkostona. Puisto- ja aukioalueita kehitetään laadukkaan omalei-
maisina toiminnallisina kaupunkiympäristöinä.  

Alueen omaleimaista identiteettiä voidaan korostaa esimerkiksi kattomuodoilla ja -
materiaaleilla siten, että eri aluekokonaisuuksien kattomaailmat muodostavat omat, 
Keran identiteettiä ilmentävät kokonaisuutensa. 

2.4 Maisemalliset tavoitteet 

Viheralueet toteutetaan mahdollisimman laajoina yhtenäisinä kokonaisuuksina, 
jotta saavutetaan vehreää ja viihtyisää ympäristöä. 

Liito-oravan ekologiset yhteydet säilytetään. Alueen pohjoisosassa, Karanpuistossa 
sijaitseva metsäinen kumpare suunnitellaan osaksi puistoa. 

Virkistysyhteyksien jatkuminen pohjois-eteläsuuntaisesti, radan ylitse tai alitse huomi-
oidaan suunnittelussa. Alueella viivytetään ja mahdollisuuksien mukaan imeytetään 
hulevesiä. 

2.5 Katuverkko ja pysäköinti 
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Pääkatuverkosto noudattelee olemassa olevaa katuverkkoa. Sitä täydennetään uu-
della alikululla radan alitse. 

Autojen pysäköinti toteutetaan keskitetyillä rakenteellisilla ratkaisuilla kehäkadun var-
teen, mikä vähentää edelleen auton käyttöä alueen sisällä. 

2.6 Kestävät liikkumismuodot 

Keraan kehitetään kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen tukeutuva keskusta-
alue. Alueelle muodostetaan puistovyöhyke, joka yhdistää radan toisistaan erottamat 
asuinalueet ja luo turvallisen liikkumisympäristön koululaisille ja ulkoilijoille. 

2.7 Toteutus 

Lähtökohtana on vaiheittainen toteuttaminen. Rakennuksille ja alueille kehitetään ak-
tiivista väliaikaiskäyttöä, kuten liikunta- ja kaupallisia palveluja, jolloin alueen ilmeen 
kehittymisessä on mukana alueen teollisuusmenneisyyteen liittyvää rosoisuutta. Pu-
rettavien rakennusten materiaaleja pyritään uusiokäyttämään julkisissa ulkotiloissa. 

2.8 Energiaratkaisun tavoitteet 

Alueen energiaratkaisuissa tutkitaan muun muassa aluelämpöä ja geoenergiaa. Alu-
een maankäytössä tulee huomioida omaehtoisen energiatuotannon mahdollisuus. 
Aluelämpöverkosto voi hyödyntää olemassa olevaa kaukolämpöverkkoa sitä täyden-
täen. Kaupungin tavoitteena on, että alue toimii kestävää kehitystä edistävien ener-
giaratkaisujen pilottialueena. 

3.3. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Keran osayleiskaavassa on seuraavia toimintoja koskevia tavoitteita: 

- Asemakaavoituksen yhteydessä on selvitettävä mahdollisuuksia hyödyntää ylijää-
mämassoja sekä vanhoja rakennuksia, rakenteita ja niiden materiaaleja. 

- Asemakaavoituksessa tulee selvittää mahdollisuudet uusiutuvien energialähtei-
den ja hukkaenergian hyödyntämiseen. Toimintoja sijoitettaessa tulee huomioida 
energiataloudellisuus ja mahdollistaa paikallinen energiantuotanto. Asemakaavoi-
tuksessa tulee ottaa huomioon mahdollisen maanalaisen suurjännitejohdon tilan-
tarve. 

- Alueen rakentamisen vaiheistuksessa tulee huomioida alueella toimivien direktii-
vin 2012/181EU mukaisten laitosten poistumisaikataulu. 

- Kaupallisten toimintojen tulee olla helposti saavutettavissa asemalta. 

- Liito-oravan kulkuyhteys: Viheralueiden sarja, jonka tulee jatkua lajille soveltu-
vana ja yhtenäisenä kulkuyhteytenä liito-oravan ydinalueiden välillä. Liito-oravan 
kulkuyhteydet tulee säilyttää ja toteuttaa puustoisina ja riittävän leveinä. Maise-
maa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattavissa 
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oleva toimenpide on luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 128 
§:ssä on säädetty. Sijainti ohjeellinen. 

- Korkeatasoisille puistoalueille voi sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimin-
toja palvelevia rakennelmia. Puistoalueita kehitetään toiminnallisesti monipuoli-
siksi siten, että ne palvelevat eri käyttäjäryhmiä ja ovat keskeinen osa alueen 
identiteettiä. Virkistysyhteyden tulee liittyä Leppävaaran urheilupuistoon ja Es-
poon keskuspuistoon johtaviin virkistysyhteyksiin. Virkistyksen kohdealueiden ja 
virkistysyhteyden tulisi tukeutua Keran kävelyn ja pyöräilyn keskustareittiin. Lii-
kuntakenttien tulisi toimia kouluajan ulkopuolella osana puistojen virkistyspalvelui-
den kokonaisuutta (suunnitteluohje). 

- Kävely ja pyöräilyreitti: Reitistö tulee toteuttaa yhtenäisenä kävely- ja pyöräilyver-
kostona (suunnitteluohje). 

- Pysäköinnin sijoittelussa tulee hyödyntää vuorottaispysäköintiä liityntäpysäköin-
nin, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden kesken (suunnitteluohje). 

- Polkupyöräpysäköinnin sijaintiin ja laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota ase-
makaavoituksessa (suunnitteluohje). 

- Suuronnettomuusvaarallisten laitosten pysyvän haitan vaara-alueelle ei saa ra-
kentaa herkkiä kohteita ennen kuin onnettomuusriskin synnyttävä toiminto on 
poistunut alueelta (suunnitteluohje). 

Keran osayleiskaavassa on seuraavia mitoitusta koskevia tavoitteita: 

- Päivittäiskaupan mitoituksen lähtökohtana tulee olla paikallinen kysyntä. 

- Asemakaavoituksessa tutkittava opetukseen soveltuva alueen osa, jonka tulee 
olla lähtökohtaisesti 1,4 ha. 

- Radan eteläpuolen kaupunginosapuiston tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3 
hehtaaria. PY-alueen osaan liittyvät puistoalueet sisältävät koulujen edellyttämät 
liikuntakentät. 

- Liito-oravan kulkuyhteyden suositusleveys on 20–50 metriä. Kahden lisääntymis- 
ja levähdyspaikan välillä tulisi säilyttää vähintään kaksi toimivaa yhteyttä. (suun-
nitteluohje) 

- Liityntäpysäköinnin mitoituslähtökohtana on 300 autopaikkaa ja 700 polkupyörä-
paikkaa (suunnitteluohje). 

- Osayleiskaavan kokonaismitoituksena käytettiin 14 000 asukasta ja 10 000 työ-
paikkaa. Liikennettä ja liikennevaikutuksia oli lisäksi tarkasteltu 20 000 asukkaan 
kokonaismitoituksella. (Osayleiskaava-alueeseen kuuluu Keran lisäksi myös Ku-
tojan ja Nihtisillan alueita). 

Keran osayleiskaavassa on seuraavia ympäristön laatua koskevia tavoitteita: 
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- Uudisrakentaminen tulee sovittaa niihin rajautuviin pientaloalueisiin. 

- Hulevesien hallinnan tavoitteena on vesien määrällinen ja laadullinen hallinta. 

- Alueen maaperän pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä 
ja kunnostettava käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ennen rakentamiseen 
ryhtymistä. 

- Keskustatoimintojen alue tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti laadukkaasti radan 
molemmin puolin. 

- Asemakaavoituksessa tulee osoittaa kokoojakatujen yhteyteen riittävä tilavaraus 
rinnakkaisille ja laadukkaille kävelyn ja pyöräilyn reiteille. Pikaraitiotien varauk-
seen liittyvin osin katu tulee osoittaa puistokatumaisena. 

- Keskustatoimintojen alueen tulee lähtökohtaisesti perustua umpikortteleihin tai 
muihin kaupunkimaisiin ja tiiviisiin kortteliratkaisuihin (suunnitteluohje) 

- Rautatieliikenteen alueeseen rajautuvien A1-aluevarausten tulee lähtökohtaisesti 
perustua umpikortteleihin tai muihin kaupunkimaisiin ja tiiviisiin kortteliratkaisuihin 
(suunnitteluohje) 

Keran kaavarungossa esitettyjä tavoitteita 

Alueesta tavoitellaan laadukasta, monipuolista ja viihtyisää tulevaisuuden kaupun-
kiympäristöä. Ilmeeltään kantakaupunkimainen alue saa visuaalisen hahmonsa teolli-
sesta historiasta yhdistettynä ympäröivän toimitilakampuksen toiminnan maailman-
luokan profiiliin ja vehreään espoolaiseen lähiympäristöön. 

Energiahuollon tavoitteita 

Kestävä Espoo –ohjelman yksi projekti on Keran toiminnallisuuden kehittäminen. Tä-
män Puhdas ja älykäs Kera –projektin osa-alueena käsitellään myös alueen energia-
ratkaisuja. Projektin energiatyöryhmän mukaan Kerasta on tarkoitus tulla alueelliseen 
verkkoon perustuva, hiilineutraali, lämmön osalta energiaomavarainen, uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävä energiayhteisö. Tavoitteena on luoda älykäs elinkaariajatteluun 
ja kiinteistöjen olosuhteiden hallintaan perustuva lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä. 
Alueella on tarkoitus kehittää ja pilotoida erilaisia älykkään energiajärjestelmän mah-
dollistavia palveluita, kuten sähkön ja lämmön kulutusjoustoa. 

 

3.4. Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRA 30 §), asukasmielipiteet  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivätty 21.8.2017. Se tehtiin koske-
maan laajempaa aluetta, joka sittemmin jaettiin kolmeksi kaava-alueeksi. OAS:ssa 
alustavana maankäyttösuunnitelmana oli Keran asemakaavarunko. OAS-vaiheessa 
saatiin siten myös mielipiteitä, jotka koskevat Keran kaavarunkoa kokonaisuudes-
saan. Mielipidekirjeitä jätettiin 21 kpl. Saadut mielipiteet käsitellään kulloisenkin 
kaava-alueen vastineissa, mihin ne kohdistuvat. 

Pääkohdat koskivat rakentamisen korkeutta ja tehokkuutta sekä pysäköintijärjeste-
lyitä sekä kaava-alueen ulkopuolelle jäävästä Karaniitystä ja Ruotukallion ympäristön 
kehittämistä. 

Mielipiteissä annettiin myös positiivista palautetta alueen kehittämisestä, kaavarunko-
suunnitelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukastilaisuudesta.  

Yhdessä mielipidekirjeessä oli mukana vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa toivottiin 
erityisesti erilaista kaupunkiarkkitehtuuria. 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Kaava muuttaa alueen osaksi Keran uutta radan molemmin puolin sijoittuvaa asuin- 
ja keskusta-aluetta. Ydinkeskustan korttelit sijoittuvat välittömästi aseman ympärille 
eri liikennemuotojen muodostamaan solmukohtaan. Keskustassa yhdistyy rautatien, 
pikaraitiotien, bussilinjojen, polkupyöräilyn ja kokoojakatujen liikenne keskustan kä-
vely-ympäristöön.  

Karapellon kaava-alueen puoleinen keskusta jäsentyy aktiivisen kävelykaupunkiym-
päristönä.  

Keskustatoiminnot (C-1) keskitetään Keran aseman viereisiin kortteleihin ja niiden ra-
kentamistapa on muuta aluetta tehokkaampaa ja korkeampaa. Kaava-alueella on 
kolme XVI-kerroksista rakennusta, jotka muodostavat Keran kaava-alueen saman 
korkuisen rakennuksen kanssa radan ylikulkusillan ympärille suurmaisemassa ilme-
nevän urbaanin paikallisidentiteetin. kokonaisuuden yhdessä matalampien rakennus-
ten kanssa. 

Radan erottamia keskustan puoliskoja sidotaan toiminnallisesti ja visuaalisesti yhte-
näiseksi keskustaympäristöksi. Fyysisesti keskustakorttelit yhdistyvät radan ylittävällä 
Keransillalla, Kutojantien ja Karapellontien yhdistävällä Kerantunnelilla. 

Keskustatoimintojen kortteleita ympäröivät korttelit ovat asumispainotteisia, kaupunki-
maisesti jäsennettyjä kortteleita.  

Asuinkerrostalojen korttelialuille (AK) on mahdollistettu katutasoon asumista häiritse-
mättömiä liike-, toimisto- ja työtiloja.  
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Radan molemmin puolinen viherympäristö liittyy toisiinsa Dreijapuiston ja eteläisen 
Keranpuiston yhdistävällä Dreijaportin alikululla. Puistojen toiminnallisuus eroaa toi-
sistaan tarjoten Keran alueen asukkaille monipuoliset virkistysalueet. Puistovyöhyke 
on myös luo turvallisen liikkumisympäristön Keran tulevan koulun ja pohjoisessa si-
jaitsevan Karamalmens skolanin välillä. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 32,2 ha. 

Kokonaiskerrosala on noin 248 000 k-m2. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa noin 57 000 k-m2. 

Kaava mahdollistaa asumista noin 222 000 k-m2, liike- ja toimistotilaa noin 20 000 k-
m2 ja urheilutilaa 2000 k-m2 verran. Keskustatoimintojen korttelialueille voidaan osoit-
taa joustavasti eri käyttötarkoituksia. C-1-korttelialueilla on rakennusalaan kohdistu-
vana merkintänä osoitettu velvoittavana liike-, palvelu- tai työtilojen vähimmäismäärä. 
Kortteliin 54161on määrätty rakennettavaksi päivittäistavarakaupan tiloja. 

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Korttelialueet 

Asuinkerrostalojen korttelialue. Maantasokerrokseen voidaan sijoittaa asu-
mista häiritsemättömiä liike-, toimisto-, ja työtiloja. (AK-1) 

Asuinkerrostalojen korttelialueet ovat vaihtelevan muotoisia umpikortteleita. Kortteli-
alueiden asuinrakennusten kerrosluvut vaihtelevat IV - XIV välillä. Korkeimmat raken-
nukset sijoittuvat radan läheisyyteen, jossa ne liittyvät osaksi keskustakortteleiden (C-
1) sarjaa. Korttelin 54028 keskelle osoitetut kaksi X-kerroksista pistetaloa antamaan 
vaihtelua rakennuskantaan. 

Kortteleiden pihat tulee suunnitella siten, että niissä toteutuu vihertehokkuuden tavoi-
teluku 0,7–0,9, riippuen korttelin pääkäyttötarkoituksesta. Tavoiteluku kuvaa viherele-
menttien, kasvillisuuden ja hulevesien viivytysrakenteiden määrää suhteessa tontin 
rakennettuun alaan. Tavoiteluvulla taataan tonttien riittävän viherpinta-ala, hulevesien 
hallinta ja vehreä asuinympäristö. 

Kaavassa on annettu niin kortteli- kuin rakennuskotaisia laatu- ja kaupunkikuvallisia 
määräyksiä. Määräyksissä ohjeistetaan, että kunkin asuinkorttelin tulee muodostaa 
toisista kortteleista erottuva kokonaisuus. Rakennusten tulee kortteleittain sopia toi-
siinsa sisältäen kuitenkin yksilöllisiä piirteitä ja vaihtelua. Rakennusten sisäänkäyn-
tejä ja niiden ympäristöä tulee korostaa.    
 
Keramiikkakatuun ja yleiselle jalankulkualueisiin rajoittuvien rakennusten 
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maantasokerrosten tulee olla muita kerroksia korkeampia tilojen muuntojoustavuuden 
takaamiseksi.  

Asuin-, liike-, toimisto- ja urheilurakennusten korttelialue. Korttelialueelle saa 
sijoittaa lisäksi pysäköintilaitoksen (AL-1). 

Korttelialue sijaitsee radan ja Kehä II:n välittömässä läheisyydessä. Liike- toimisto-, 
urheilu- ja pysäköintirakennukset on sijoitettu korttelialueen itäosaan suojaamaan 
asuinpiha-aluetta liikennemelulta. Alueen läpi on osoitettu yleinen jalankulun yhteys. 
Asuinkerrostalojen rakennusten suurimmat sallitut kerrosluvut ovat VIII, IX ja XII. Kor-
kein rakennus sijoittuu Keramiikka-aukion näköpäätteeksi. Korttelin länsiosaan on si-
joitettu muut AL-1- korttelin toiminnat suojaamaan piha-aluetta Kehä II:n liikenneme-
lulta. Korttelialueen länsipuolelle on osoitettu uusi Valentinankuja-niminen katu, jonka 
kautta tapahtuu korttelinalueen huoltoliikenne.  

Yleisten rakennusten korttelialue (Y). 

Merkinnällä on osoitettu Dreijanpuiston itäpuolelle kortteli 54038. Kortteliin voi sijoit-
taa muun muassa päiväkodin. Kaava mahdollistaa enintään III-kerroksisen ja 2000 k-
m2 kokoisen rakennuksen sijoittamisen siten, että piha-alueet sijoittuvat rakennuksen 
eteläpuolelle. Saattoliikenne on suunniteltu Karottikadulle siten, ettei kadun ylityksiä 
tapahdu. 

Keskustatoimintojen korttelialue, jolle saa sijoittaa asunto-, asuntola-, toimisto-
, hotelli- ja liiketiloja, pysäköintilaitoksen sekä julkisia ja yksityisiä palveluja (C-
1)  

Keran keskustatoimintojen korttelialueet sijoittuvat kahteen korttelialueeseen: Kortte-
leihin 54161 ja 54039. C-1-kortteliaueita ei saa toteuttaa pelkästään asuin- tai asunto-
latiloina, vaan korttelit tulee toteuttaa toiminnallisesti monipuolisena. Korttelialueelle 
saa lisäksi sijoittaa rautatieasemaan liittyviä tiloja ja kulkuyhteyksiä.  

C-1-alueille saa sijoittaa yhteensä yhden vähittäiskaupan suuryksikön. Kortteliin 
54161 C-1-korttelialueelle tulee sijoittaa päivittäistavarankauppa. Päivittäistavarakau-
pan tiloja saa sijoittaa enintään 5000 k-m². Korttelialueelle saa lisäksi sijoittaa rauta-
tieasemaan liittyviä tiloja ja kulkuyhteyksiä. 
Herkkien toimintojen sijoittamisessa eri kerroksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota 
melun torjuntaan. Maantasokerrokseen ei saa sijoittaa asuntoja tai herkkiä toimintoja.  

Kortteliin saa sijoittaa myös rautatieaseman toimintoja. Päivittäistavarakaupalle on 
annettu enimmäismäärä, joka jää alle maakuntakaavassa määritellyn merkitykseltään 
seudullisen pt-kaupan. Kartalla on osoitettu minimivelvoite liike-, palvelu- ja työtilojen 
rakentamiselle yht. 3 400 k-m2. Kortteliin on sijoitettu kaava-alueen kolme korkeinta 
rakennusta. Nämä 16-kerroksista rakennusta sijoittuvat Keransillan tuntumaan muo-
dostaen yhdessä radan eteläpuolisen vastaavan korkuisen rakennuksen kanssa alu-
een keskipisteen. Korkeaa rakentamista ohjataan kaavassa erillisellä pykälällä.  
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Autopaikat on osoitettu erilliseen pysäköintitaloon ja kahteen kannen alaiseen pysä-
köintilaitokseen. Pysäköintilaitoksen läpi tulee olla turvallinen jalankulku- ja pyöräily-
yhteys. 

Pysäköintilaitoksen katolle tulee sijoittaa osa asuinkerrostalojen piha-alueista. Pysä-
köintilaitosten kattotasanteita saa hyödyntää oleskelu-, leikki- ja pelialueina ulko-oles-
kelin ohjearvot huomioiden. Muutoin ne tulee kattaa kokonaan viherkatolla tai vaihto-
ehtoisesti kattoa tulee hyödyntää aurinkoenergian tuotannossa. 

Kortteleihin on sijoitettu kaava-alueen kolme korkeinta rakennusta. Nämä 16-kerrok-
sista rakennusta sijoittuvat Keransillan tuntumaan muodostaen yhdessä radan etelä-
puolisen vastaavan korkuisen rakennuksen kanssa alueen keskipisteen.  

Kortteleiden väliin on osoitettu jalankulkukatu, josta pääsee radan ylittävälle kävelysil-
lalle. 

Korttelialueisiin liittyviä kaavamerkintöjä ja määräyksiä 

Määräysosiossa ja kaavakartalla on merkintöjä ja määräyksiä, jotka koskevat useita 
tai kaikkia korttelialueita. Tällaisia ovat muun muassa pysäköintiin, piha-alueiden kä-
sittelyyn, rakentamistapaan ja kaupunkikuvaan liittyvät määräykset ja merkinnät. 
Määräysosiossa pysäköintiä ohjataan pykälässä yksi (1 §). 

Pysäköinti 

Pysäköinnin järjestämisen periaatteita kaavassa ohjaavat niin osayleiskaava kuin lau-
takunnan asettamat tavoitteet. Velvoiteautopaikat sijoitetaan pääasiassa keskitetysti 
erillisiin pysäköintilaitoksiin LPA- korttelialueille. Osassa kortteleista autopaikkoja saa 
rakentaa korttelin sisään pihakansien alle. Kannen tai rakennuksen alainen pysäköinti 
on osoitettu kartalla rakennusalana, jolla merkinnän kohdistumispuoli on osoitettu 
poikkiviivalla sekä kirjainnumeroyhdistelmällä ’aI/ma’, jossa roomalainen luku osoittaa 
tasojen enimmäismäärän. Lisäksi muutamassa korttelissa on sallittu maantasoinen 
pysäköinti p-merkinnällä oleville ohjeellisille alueille. 

Määräysosiossa on eri toiminnoille määritelty kerrosalaan sidotut autopaikkojen vä-
himmäismäärät. Jos toteutetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutta-
vaa vuokra-asuintuotantoa, voidaan autopaikkojana näiden osalta vähentää 20 %. 
Autopaikkojen kokonainaismäärää voidaan vähentää pysäköintitarvetta vähentävien 
toimenpiteiden perustella enintään 30 %. 

Myös eri toimintojen pyöräpysäköinnin määrälle on myös määräys. 

Kortteliin 54161 tulee sijoittaa liityntäpysäköintipaikkoja sekä autoille että polkupyö-
rille. Yleisiä autopaikkoja on osoitettu katujen varteen sekä erilliselle LP-alueelle. Ylei-
sille alueille on osoitettu myös pyöräpysäköintiä. 

Korkea rakentaminen 
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Keran keskustan alue on Espoon korkean rakentamisen periaatteissa määritelty kor-
kean rakentamisen alueeksi. Periaatteissa on korkeaksi määritelty yli 40-metrinen ra-
kennus ja hyvin korkeaksi yli 80-metrinen rakennus. Kaava sisältää kaksi 12-kerrok-
sista ja kolme 16-kerroksista rakennusta. 

Korkeita rakennuksia koskee määräysosion pykälä seitsemän (7 §). Sen mukaan kor-
keaksi luokitellut rakennukset on jäsennettävä osioihin, jotta niiden julkisivut eivät 
muodosta massiivista, mittakaavaltaan hämärtyvää massaa. Lisäksi on annettu mää-
räyksiä tuulisuuden vähentämiseksi. 

Kaupunkikuva ja julkisivut 

Keran kaupunkikuvaa koskien on asetettu tavoitteita osayleiskaavassa, asemakaa-
varungossa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymissä kaavan periaatteissa ja 
lähtökohdissa. Niiden mukaan alueen korttelirakenne tulee osayleiskaavan A1-alu-
eilla perustua umpikortteleilla toteutettavaan ratkaisuun siten, että kortteleista on 
luontevat yhteydet viheralueille. Karapellon asemakaavassa kaupunkikuvaa ohjataan 
pykälässä neljä (4 §). 

Massoitteluratkaisuna kaavassa on umpikortteleiden rakennusten kerroslukujen por-
rastaminen siten, että kokonaisuus tuottaa vaihtelevia ja kiinnostavia kortteliratkai-
suja. Rakennusten julkisivuja koskevissa merkinnöissä on haettu keskustan kävely-
ympäristölle sopivia elementtejä muun muassa arkadein ja katutason julkisivujen ko-
rostamista tavoittelevin määräyksin. Arkadikäytävät on osoitettu kaavakartassa erilli-
sellä merkinnällä (ark). Lisäksi kaavamääräyksissä on tarkennettu mahdollisesti muu-
alle, kuin kaavamerkinnällä osoitetuille rakennusaloille, toteutettavien arkadikäytävien 
mitoitusta ja liittymistä ympäröivään julkiseen alueeseen. 

Kaavassa määrätään Keramiikkakatuun ja yleiselle jalankululle varatuille alueen 
osille (kaavassa merkinnöillä: au ja au/pp) rajautuvien rakennusten ensimmäisen ker-
roksen korkeudesta. Korkeampi huonekorkeus mahdollistaa monipuolisesti erilaisten 
toimintojen, kuten myymälätilojen tai toimistojen sijoittumista.  

Rakennusten julkisivumateriaaleilla haetaan sekä yhtenäisyyttä katukuvaan, että 
vaihtelevia, ekologisia ja kaupunkikuvaa rikastuttavia ratkaisuja. Katukuvan yhtenäi-
syyttä pyritään aikaansaamaan määräämällä, että kadun puolen julkisivuissa tulee 
korostua puhtaaksi muurattu tiili ja metalli eri muodoissaan. Lisäksi määrätään, että 
rakennusten julkisivuissa tulee suosia lämpimiä värisävyjä. Kattojen tulee muodostaa 
kaupunkikuvaa rikastuttavaa arkkitehtuuria. Alle kahdeksankerroksisten rakennusten 
katot on, kattokulman ollessa alle 1:10, toteutettava viherkattorakenteina. Erillisten 
katosten, huolto- ja talousrakennusten katot tulee toteuttaa hulevesiä viivyttävänä ja 
haihduttavana viherkattorakenteena. 

Kortteleiden liittyminen yleisiin alueisiin 

Yleisillä alueilla asemakaavassa viitataan katu- ja viheralueisiin. Asemakaavassa an-
netaan kortteleiden liittymisestä yleisiin alueisiin erityisiä määräyksiä kaavamääräys-
ten pykälässä viisi (5 §). Näillä määräyksillä pyritään varmistamaan esimerkiksi 
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keskustakorttelialueiden (C-1) laadukas liittyminen aseman toimintoihin. Lisäksi mää-
rätään esimerkiksi rakennusten ja katualueen väliin jäävän tontin osan käsittelystä 
sekä ensimmäisen kerroksen asuinhuoneen lattiakorosta.  

Määräysosan pykälässä seitsemän (7 §) määrätään lisäksi, ettei puistoalueille saa 
osoittaa asuinkortteleiden pelastusteitä. 

Vaiheittain rakentuminen 

Asemakaavassa on määräyksiä koskien rakentamisen vaiheistusta: radan alikulku-
tunneliin liittyvät rakennustyöt sekä aseman pohjoispuolisen, edelleen jatkuvan luvan-
varaisen teollisuustoiminnan aiheuttamat esteet alueen rakentamiselle. 

Yksi tärkeimmistä uusista yhteyksistä Karapellon kaavoituksessa on Karapellontien 
jatkaminen radan ali. Nykyinen jalankulun ja pyöräilyn alikulku korvataan rata-alueen 
alittavalla kadulla, jonne jalankulun, pyöräilyn ja autoilun lisäksi varaudutaan joukkolii-
kenteen runkoyhteyden rakentaminen pikaraitiotienä. Uuden alikulun suunnittelussa 
varaudutaan myös kaupunkiradan rakentamiseen, jolloin alikulun päällä sillalla kulkee 
neljä junaliikenteen raideparia nykyisen kahden sijaan.  

Rata-alueen alitus edellyttää katualueen rakentamista kaukaloon. Kerantunnelin kau-
kalorakenne vaikuttaa Karapellontiehen rajautuvien kortteleiden rakentamiseen, sillä 
katualueen toteuttaminen edellyttää korttelialueen puolelle yltäviä rakentamisaikaisia 
tuentoja. Tästä syystä on Kerantunnelin kaukalorakenteen läheisyyteen rakentami-
sesta on saatava kadunpitäjän suostumus. Lisäksi kaavassa sallitaan katualueiden 
rakenteiden ulottaminen korttelialueiden 54020, 54027 ja 54039, puolelle 20 metrin 
matkalle.  

Kaavan laatimisvaiheessa toiminnassa oleva, Seveso-direktiivin mukainen turvalli-
suusselvityslaitos radan pohjoispuolella huomioidaan kaavan määräyksissä. Raken-
tamisen aloittaminen kielletään kaikilta kaava-alueen AK-1-, AL-1-, Y-, C-1-, KT- ja 
SR-1- korttelialueilla, kunnes laitoksen luvanvarainen teollisuuskäyttö loppuu. 

Korttelipihat ja yhteisjärjestelyt 

Kortteleiden pihojen rakentamista ja niihin sijoitettavia toimintoja ohjataan asemakaa-
vassa määräyksin. Lisäksi pihojen vehreyttä ohjataan rakennuslupavaiheessa erilli-
sellä viherkerroin-työkalulla. Työkalu on excel-pohjainen taulukko, jossa on määritelty 
erilaisia arvoja viherrakentamisen eri elementeille (mm. viherkatto, puut, pensaat, hu-
levesien hallinta jne.). Kaavamääräyksissä annetaan tavoitetaso kunkin alueen viher-
kertoimelle, ja suunnittelija voi saavuttaa tavoitetason yhdistelemällä eri viherele-
menttejä lukuisilla eri tavoilla. Erilaisia tyyppipihoja materiaaleineen ja ratkaisuineen 
on tutkittu kaava-alueelta laadituissa pihojen ja ympäristön viitesuunnitelmissa. 

Korttelialueiden pihajärjestelyistä ja pihojen toiminnoista annetaan määräyksiä pykä-
lissä § 4, 13, 14, 15 ja 17. Tavoitteena on muodostaa umpikortteleiden sisäpihoille 
viihtyisiä ja yhtenäisiä sisäpihoja. Määräyksin sallitaan toimintojen, kuten leikkialuei-
den, sijoittaminen naapurikiinteistöjen alueelle. Vastaavasti tonttien aitaaminen on 
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määräyksissä kielletty. Näin pyritään edesauttamaan yhtenäisten pihatilojen muodos-
tumista. Lisäksi pykälässä 4 määrätään jätetilan sijoittamisesta rakennusten sisään, 
jotta pihatila toteutuisi mahdollisimman laaja-alaisena yhtenäisenä kokonaisuutena. 

Kortteleissa muodostuvat hulevedet tulee käsitellä korttelikohtaisesti pykälän 17 mu-
kaisesti. Keran hulevedet ohjautuvat tulvaherkkiin kaupunkipuroihin Monikonpuroon 
ja Gräsanojaan, minkä vuoksi hulevesien viivyttämisen mitoitustilavuus on tavallista 
suurempi eli hulevesiä tulee viivyttää 1,5 m3 jokaista sataa vettä läpäisemätöntä pin-
taneliömetriä kohden. Piharakennusten kattopinnat on lisäksi toteutettava hulevesiä 
viivyttävinä ja haihduttavina viherkattorakenteina. Hulevesiä viivyttämällä pyritään es-
tämään tulvien muodostuminen. Espoon hulevesiohjelman mukaisesti alueella on 
myös määrätty hulevesien laadullisesta hallinnasta. Puistoon rajautuvilla alueilla hule-
vesiä saa viivyttämisen jälkeen johtaa maanomistajan luvalla puistoon. 

Toimistorakennusten korttelialue (KT) 

Korttelialue sijaitsee Karamalmin tien varrella. Toimistokortteli liittyy alueen etelä-poh-
joissuuntaiseen jalankulku ja pyöräilyalueeseen. Kortteliin on osoitettu rakennusoi-
keutta yhteensä 6720 k-m2.  

Virkistysalueet 

Alueella on neljä eri merkinnällä osoitettua puistonosiota. Puistot muodostavat yhte-
näisen kokonaisuuden, mutta sijaintinsa tai lajistonsa puolesta alueiden toiminnalli-
suutta ja luonnetta on kaavassa eritelty tarkemmin. 

Puisto. Alueelle rakennetaan sisällöllisesti monipuolinen kaupunginosapuisto, 
joka palvelee eri käyttäjäryhmiä oleskelu- ja leikkipuistona (VP-1). 

Keskellä puistovyöhykettä sijaitseva oleskelupuisto liittyy kävelykeskustaan. Tämä 
puiston osa sijaitsee kaupunkirakenteen keskellä ja muodostaa rakennetuimman 
puiston osan. Alueelle on ideoitu leikki- ja lähiliikunta-alueita, viljelypalstoja, huleve-
sien hallinta-alueita sekä avoimia nurmi- tai niittyalueita. 

Puisto, jolle ei melun takia saa sijoittaa oleskeluun tarkoitettuja alueita (VP-2). 

Puisto sijaitsee alueen eteläosassa rajoittuen Rantarataan. Alueelle on osoitettu hule-
vesien viivyttämiseen ja puhdistamiseen varattuja alueita. Alue toteutetaan puistomai-
sena ja hoitoluokitukseltaan laadukkaana ympäristönä. Alueen läpi on myös suunni-
teltu virkistysreitti.  

Lähivirkistysalue, jonka luonne tulee säilyttää. Alueella suoritettavien toimenpi-
teiden ja hoitotoimien tulee olla sellaisia, että alueen luonnonolot eivät olennai-
sesti muutu. Alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata (VL-1/s). 

Kaavamerkintä kohdistuu Keranmetsään ja Karottipuistoon. Puistoihin on osoitettu 
liito-oravien ekologisia yhteyksiä sekä luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja liito-
oravien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. 
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Puistoissa s-1 merkinnällä osoitetuilla alueella ei saa suorittaa toimenpiteitä, jotka 
heikentävät tai hävittävät liito-oravan elinympäristöä. Aluetta koskevista toimenpi-
teistä ja suunnitelmista on neuvoteltava ympäristöviranomaisen kanssa. 

Eko-1 merkinnällä osoitetuilla alueenosilla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-ora-
van elinalueiden välillä. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi 
säilyy puustoinen latvusyhteys.  

Lähivirkistysalue, jolle tulee kehittää liito-oravan ekologinen yhteys istuttamalla 
alueelle korkeaksi kasvaa puustoa (VL-2). 

Puisto yhdistää Karottipuiston ja Keranmetsän. Alueelle tulee kehittää liito-oravan 
ekologinen yhteys istuttamalla alueelle korkeaksi kasvavaa puustoa. 

Puistoihin liittyviä kaavamerkintöjä ja määräyksiä 

Määräysosiossa ja kaavakartalla on merkintöjä ja määräyksiä liittyen puistojen raken-
tamiseen ja käyttöön. Puistoihin on osoitettu ohjeellisia kävelyreittejä ja hulevesira-
kenteiden sijoituspaikkoja. Puistoalueita koskee myös määräys, joka sallii alueelta 
purettavien rakennusten materiaalin hyödyntämisen puistojen rakentamisessa.  

Muut alueet 

Maantien alue (LT) 

Alue yhdistää Kehä II:n tiealueen katuverkkoon. Alueen kautta on osoitettu ajoliittymä 
Kehä II:lle. 

Rautatiealue (LR) 

Alue sijaitsee kaava-alueen eteläosassa. Rautatiealueelle on osoitettu kaksi alikulkua 
ja kaksi ylikulkua. 

Kerantunneli mahdollistaa ajoneuvoliikenteen radan ali. Kerantunnelista on yhteys 
asemalaitureille. 

Keransilta on keskustakortteleita yhdistävä jalankulkusilta. Sillalle on mahdollista to-
teuttaa liiketiloja. 

Dreijaporti niminen alikulku yhdistää Keranpuiston ja radan eteläpuolisen Dreijapuis-
ton. Alikulku mahdollistaa kulkuyhteyden alueiden välillä. 

Lansansilta on alueen itäosassa olemassa oleva ylikulkusilta.  

Yleinen pysäköintialue (LP) 

Alue sijaitsee Valentinankujan ja Karapellontien liittymän luoteiskulmassa. Alueelle 
mahdollistetaan noin 19 yleistä pysäköintipaikkaa, joista yksi on suunniteltu liikkumi-
sesteisten paikaksi. Alueen pohjoisreunaan on osoitettu istutettavan alueen osa. 
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Keskitetyn aluepysäköinnin korttelialue (LPA, ALUE) 

Alueella on viisi pysäköintilaitoksen mahdollistavaa korttelialuetta. Suurin sallittu ker-
rosluku vaihtelee V-VI.   

Pysäköintilaitos 

C-1-korttelialueen keskellä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen tulee sijoittaa rautatie-
aseman liityntäliikennettä varten 150 autopaikkaa ja 50 polkupyöräpaikkaa. Raken-
nuksen läpi on osoitettu yleiselle jalankululle ja pyöräilylle yhteys, joka mahdollistaa 
liikkumisen muun muassa Keramiikkakadulta Kerantehtaankujan kautta Punasaven-
polulle radan varteen ja liityntäpysäköintiin. 

Pysäköintialueisiin ja autopaikkojen korttelialueisiin liittyviä määräyksiä 

LPA-alueiden pysäköintipaikkojen sijoittelua ohjaa merkintä ’(ALUE)’. Merkintä sallii 
ympäristön kortteleiden velvoitepysäköintipaikkojen sijoittamisen alueelle vapaammin 
erillisin sopimuksin. Kaavassa sallitaan myös autopaikkojen sijoittaminen muiden kiin-
teistöjen alueelle aI/ma-, aIV- tai p-merkinnällä osoitetuille alueille. Tavoitteena on, 
että autopaikkojen ja asuntojen välinen etäisyys pysyy asukkaiden kannalta käytän-
nöllisenä, ja mahdollistaa myös pysäköintijärjestelmän joustavuuden. 

Mikäli pysäköintilaitoksia toteutetaan alle sallitun enimmäiskerrosluvun, kaavassa 
määrätään, että niitä tulee jälkikäteen pystyä tarvittaessa korottamaan tai laajenta-
maan suurimpaan kaavassa sallittuun kerroslukuun saakka. Määräyksellä halutaan 
varmistaa riittävän pysäköintikapasiteetin toteuttaminen myös vaiheittain.  

Pysäköintitalojen julkisivuista ja kaupunkikuvasta on kaavassa määräyksiä. Pysäköin-
titalot tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti korkealaatuisina ja ympäristöön sopivina 
huolimatta niiden verrattain suuresta koosta. Kattotasanteita saa hyödyntää oleske-
luun huomioiden valtioneuvoston määräykset melusta ja ilmanlaadusta. Muutoin kaa-
vassa määrätään pysäköintitalojen katot käytettäväksi joko hulevesiä pidättävinä vi-
herkattoina tai aurinkoenergian tuotannossa. 

Suojaviheralue (EV) 

Alue sijaitsee Karamalmintien ja LPA-alueen välissä. Alueelle on osoitettu muunta-
mon rakennusala (vm). 

Rakennussuojelun korttelialue. Alueella olevaa rakennusta ei saa purkaa tai 
muuttaa niin, että rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo heikkenee. Raken-
nukseen saa sijoittaa työ-, liike-, palvelu-, kokoontumis- ja varastotiloja. Kor-
jaustöiden, käyttötarkoitus ja muiden muutosten suunnitelmista on pyydettävä 
museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- tai toimenpidelupaa koskevan 
päätöksen antamista (SR-1) 

Korttelissa sijaitsee alueen vanhin rakennus.  

Energiahuollon alue (EN) 
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Alue sijaitsee Kehä II:n ja Karapellonlaidan risteyksessä. Rakennettavalle laitokselle 
on asetettu kaavassa kaupunkivallisia sekä vaiheittaisen rakentamiseen liittyviä mää-
räyksiä. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) 

Alueelle on mahdollista sijoittaa Keran aluetta palvelevan jätehuollon vaatima pump-
paamo.  

4.3.2. Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Kaavamuutoksen myötä alueella liikkuminen muuttuu. Alueella painotetaan kestäviä 
kulkumuotoja, kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä, mutta myös ajoneuvolii-
kenteen sujuvuus on varmistettu. 

Kaava-alue liittyy laajempaan tie- ja katuverkkoon kokoojakatujen Karapellonlaidan, 
Karapellontien ja Karamalmintien kokoojakatujen kautta. Liikenneverkon pääperiaate 
on ulkosyötteinen. Karapellontie yhdistyy radan eteläpuoliseen Kutojantiehen Keran-
tunnelin kautta. Alueen itälaidassa Karamalmintie ylittää rantaradan Lansansillalla ku-
ten nykyisinkin. Karapellonlaita yhdistää alueen Kehä II:lle tasoliittymällä nykyisen ti-
lapäisen liittymän kohdalta.  

Kehä II on uudessa maakuntakaavassa esitetty vain Länsiväylän ja Turunväylän väli-
sellä osuudella, jolla se on maakunnallisesti merkittävä tie. Tämän takia Espoon 
yleiskaavoituksessa Kehä II:sta ei tulla esittämään kehäväylänä Turunväylän ja Tu-
runtien välillä. Aiemmin kaavoissa ollutta Kehä II:n jatketta Turuntieltä Hämeenlinnan-
väylälle ei myöskään tulla esittämään Espoon yleiskaavassa kehäväylänä. Kehä II:n 
jatkeen alueelle suunnitellaan maankäyttöä, joka liitetään nykyiseen tie- ja katuverk-
koon kokoojakaduin. Turuntie, johon Kehä II nykyisin päättyy, on muuttumassa Es-
poon kaduksi. Keran kohdalla Kehä II:n ympäröivää maankäyttöä suunnitellaan kau-
punkimaiseksi, jolloin tasoliittymä on perusteltu. Tasoliittymä on osayleiskaavan mu-
kainen, eikä Espoon eteläosien yleiskaava ole alueella voimassa. 
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Liikenne-ennusteen mukaan Kehä II:n liikennemäärä on noin 20 000 ajoneuvo vuoro-
kaudessa (ajon/vrk) Karapellonlaidan liittymästä etelään ja noin 16 000 ajon/vrk Kara-
pellonlaidan liittymästä pohjoiseen tilanteessa, jossa Kehä II ei jatku Turuntieltä poh-
joiseen. Karapellonlaidan liikennemäärä on 11 000 ajon/vrk, Karapellontien noin 
6 000 – 10 000 ajon/vrk ja Karamalmintien noin 4 000 – 7 500 ajon/vrk. Tonttikaduilla 
on enimmillään noin 3 500 ajon/vrk. Tonttikatujen liikennemääriä nostavat muun mu-
assa Valentinankujan varrelle sijoittuva päivittäistavarakauppa, Keramiikkakadun 
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varrelle sijoittuvat keskustakortteleiden liiketilat ja liityntäpysäköinti ja Karottikadun 
varrella päiväkoti. Vilkkaimpiin liittymiin on tehty toimivuustarkastelu. Kriittisimmissä 
liittymissä Kehä II:n ja Karapellontien osalta toimivuus on tyydyttävällä tasolla. 

Uuden maankäytön myötä alueella tarvitaan useita tonttikatuja, kuten Valentinankuja, 
Keramiikkakatu, Kerantehtaankuja, Marita Lybeckin kuja, Viola Lindrothin kuja, Karot-
tikatu ja Vuokatie. 

Liikenteelliset periaatteet ja -järjestelyt on esitetty katukartassa ja ohjeellisissa poikki-
leikkauksissa, jotka ovat selostuksen liitteenä. 

Nihtisillantie, Karamalmintie ja Karaniityntie on osa erikoiskuljetusreittiverkkoa, jossa 
tulee varautua 5 m korkeaan, 6 m leveään ja 30 m pitkään erikoiskuljetukseen. Rei-
tillä on hyvä varautua irrotettaviin liikennemerkkeihin ja opasteisiin. Alustavissa suun-
nitelmissa erikoiskuljetusreitille ei ole esitetty esimerkiksi uusia liikennevaloliittymiä tai 
portaaleja. 

 

Kuva. Esimerkki erikoiskuljetusreitillä käytetystä ajoneuvosta (Ramboll, 27.8.2021). 
 

Jalankulku ja pyöräily 

Kaava-alue on hyvin saavutettavissa kävellen ja pyöräillen eri suunnista. Radan ete-
läpuolella itä-länsisuuntainen baanayhteys, joka yhdistää Keran alueen hyvin sekä 
idän että lännen suuntaan. Pohjoiseen päin pääsee muun muassa Kehä II:n länsi-
puolella kulkevaa yhteyttä hyödyntäen tai Karaniityntien viereistä yhtyettä. Etelään 
päin pääsee muun muassa radan eteläpuoleisen Keran alueen läpi, Kutojantien tai 
Karamalmintien kautta. 
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Kaava-alueen sisällä on hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet. Karapellontien ja Kara-
malmitien varsilla on erotetut jalankulku- ja pyörätiet. Pyörätiet ovat kokoojakatujen 
varsilla mahdollista toteuttaa myös yksisuuntaisina. Myös pohjois-eteläsuuntaisella 
pääpuistoraitilla (Dreijapolku) jalankulku ja pyöräily ovat erotettu toisistaan. Radan 
estevaikutusta on vähennetty ali- ja ylikulkujen avulla. Kaava-alueella on kaksi alikul-
kua (Kerantunneli ja Dreijaportti) ja kaksi ylikulkua Lansansilta ja Keransilta, joka on 



 

  61 (90) 
   
   
   
   
   

 
ainoastaan jalankulkijoille. Kerantunnelista, Keransillalta ja Dreijaportista pääsee 
myös asemalaitureille. Kaava-alueen keskellä kävelypainotteinen alue. 

Lisäksi alueelle on suunniteltu useita puistoraitteja ja korttelin sisäisiä jalankulku- ja 
pyörätieyhteyksiä. Tonttikaduilla pyöräily on osoitettu ajoradalla lukuun ottamatta Ke-
ramiikkadun länsiosaa ja Kerantehtaankujaa. 
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Myös pyöräpysäköinti on huomioitu kaava-alueella. Kortteleiden pyöräpaikat tulee 
osoittaa korttelialuille. 

Polkupyörien liityntäpysäköintipaikat on osoitettu radan varteen, alikulkujen läheisyy-
teen ja kortteliin 54161. Lisäksi puisto- ja katualuille on osoitettu ohjeellisia pyörä-
pysäköintipaikkoja. Pyöräpysäköintiin soveltuvia kohtia on kaavakartalle osoitettu oh-
jeellisella kaavamerkinnällä ’pyp’.  

 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Kortteleiden autopaikat on osoitettu pääasiassa pysäköintitaloihin tai pihakansien 
alle. Muutamassa korttelissa on sallittu maantasoinen pysäköinti. Pysäköintimääräyk-
sillä mahdollistetaan joustava pysäköinti.  

Pysäköintimääräyksessä on eri toiminnoille määritelty kerrosalaan sidotut autopaikko-
jen vähimmäismäärät. Jos toteutetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla 
toteuttavaa vuokra-asuintuotantoa, voidaan autopaikkojana näiden osalta vähentää 
20 %. Autopaikkojen kokonainaismäärää voidaan vähentää pysäköintitarvetta vähen-
tävien toimenpiteiden perustella enintään 30 %. 
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Myös eri toimintojen pyöräpysäköinnin määrälle on määräys. 

Kortteliin 54161 tulee sijoittaa liityntäpysäköintipaikkoja sekä autoille että polkupyö-
rille. Lisäksi liityntäpyöräpaikkoja on osoitettu yleisille alueille radan ja pysäkkien lä-
heisyyteen. 

Yleisiä autopaikkoja alueella asioiville ja vieraileville on osoitettu katujen varteen sekä 
erilliselle LP-alueelle. Yleisiä autopaikkoja on osoitettu kaava-alueelle noin 125, joista 
liikkumiseteisten autopaikkoja on neljä. Tämä vastaa asumisen osalta noin 1 ap / 1 
800 k-m2 mitoitusta. 

Kadun varsille on esitetty myös huoltoliikenteelle erillisiä kuormauspaikkoja/huolto-
taskuja, jotta huollon ei tarvitse toimia jalkakäytävän kautta. Liikennemerkillä osoite-
tulla kuormauspaikoilla pysäyttäminen on sallittu myös matkustajien ottamista tai jät-
tämistä varten. Näin ollen muun muassa leveä kuormauspaikka Keramiikkakadulla 
toimii myös liikkumisesteisen saattopaikkana. 
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Kuva. Yleiset autopaikat ja kuormaus/huoltotaskut. 

 

Huolto- ja pelastusajoreitit on alustavasti tutkittu kortteleiden suunnittelun yhteydessä. 
Tarkemmat pelastusjärjestelyt selviävät kortteli- ja tonttikohtaisesti rakennuslupavai-
heessa. 
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Joukkoliikenne 

Kaava-alueella on tulevaisuudessa erinomaiset joukkoliikenneyhteydet. Suunnitel-
missa ja ratkaisussa on huomioitu Espoon kaupunkirata. Laitureille pääsee Kerantun-
nelista, Karansillalta ja Dreijaportista. Karapellontielle ja Karamalmintielle on suunni-
teltu bussien liikennöintiä ja suunnitelmissa on huomioitu bussipysäkit ja kävely-yh-
teydet niille. Lisäksi Karapellontiellä on varauduttu joukkoliikenteen runkoyhteyteen, 
joka voidaan toteuttaa sekä runkobusseilla että myös pikaraitiotienä. Pikaraitiotieyh-
teyttä on alustavasti suunniteltu Matinkylästä Keran kautta Leppävaaraan. Kerantun-
neliin muodostuu joukkoliikenteen vaihtopaikka. 

 

Esteettömyys 

Alueen suunnittelussa on huomioitu esteettömyys muun muassa raittien leveyksien ja 
pituuskaltevuuksien osalta. Lisäksi pääreiteillä on esitetty jalankulun ja pyöräilyn erot-
taminen toisistaan. Yleisille alueille on esitetty neljä liikkumisesteisten autopaikkaa. 
Lisäksi kuormauspaikkoja voi käyttää saattopaikkana. 
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Kortteleiden liikkumisesteisten autopaikat sijoitetaan kortteleihin. Kaavamääräyksen 
mukaan asunnoille on rakennettava vähintään yksi liikkumisesteisten autopaikka 30 
autopaikkaa kohden. Muille toiminnoille on rakennettava vähintään kaksi liikkumises-
teisen autopaikkaa ensimmäistä 50 autopaikkaa kohden, sen jälkeen yksi paikka li-
sää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohden. Liikkumisesteisten autopaikat tulee si-
joittaa niiden käytettävyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti. 

4.3.3. Palvelut 

Edellä korttelialueiden kuvauksessa on kuvattu kaavan mahdollistamat palvelut.  

Julkisista palveluista kaavassa on varauduttu mahdollistamalla päiväkodin sijoittami-
nen Y-kortteliin. Suojeltuun rakennukseen on mahdollista sijoittaa liike- tai palveluti-
loja. Asuinkerrostalojen niin sanottuun kivijalkaan on kävelykeskustaan määrätty vä-
hintään toteutettava liike-, toimisto- ja työtilat. Muualle kaava mahdollistaa antaen 
joustoa toteutukseen pidemmällä aikavälillä. 

Keskustatoimintojen kortteliin tulee sijoittaa monipuolista toimintaa kuten julkisia ja 
yksityisiä palveluja. Päiväkodin sijoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jotta kort-
telipiha-alueet riittävät asukkaille. 

Urheilurakentamista on mahdollistettu AL-1-korttelissa päivittäistavaran kaupan ylä-
puolelle. 
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4.3.4. Yhdyskuntatekninen huolto 

Maankäytön muuttuessa vesihuoltolinjat ja muu kuntatekniikka joudutaan suunnittele-
maan ja rakentamaan käytännössä kokonaan uudestaan. Kaavaan liittyy kunnallis-
tekninen yleissuunnitelma (KTYS-luonnos, Ramboll Finland Oy), jota laaditaan yh-
teistyössä Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen, kaupunkisuunnittelukes-
kuksen ja HSY:n kanssa. Suunnitelma käsittää sekä Karapellon että Keran kaava-
alueet. 

Vesihuolto 

Alueen sisäiset vesijohdot ja viemärit sijaitsevat pääsääntöisesti suunnitelluilla kortte-
lialueilla ja ne korvataan uusilla. Suunniteltu raitiotie ja radan alittava kokoojakatu ai-
heuttavat myös vesihuollolle putkien siirtotarpeita. 

Kaavassa on osoitettu pumppaamon ala LP-alueelle. 

Kaukolämpö 

Runkolinjojen kapasiteetti riittää kattamaan myös suunnitellun uudisrakentamisen 
lämmitysenergian tarpeen. Alueelle rakennetaan uudet jakelulinjat, jotka sijoittuvat 
katualueille tai muille yleisille alueille. Verkosto täydentyy ja tarkentuu jatkosuunnitte-
lussa riippuen toteutuvasta tonttijaosta ja kiinteistöjen liittymishalukkuudesta. 

Energiahuollon alueelle on suunniteltu ilma-vesilämpöpumppulaitosta. Hanke tähtää 
hiilineutraaliin energiantuotantoon ja energian kiertotalouteen. Se on osa Espoon 
kaupungin kanssa toteutettavaa Espoo Clean Heat -ohjelmaa, joka muuttaa Espoon 
alueen kaukolämmön hiilineutraaliksi 2020-luvulla. Mahdollinen ylijäävä lämpö ohja-
taan muihin kiinteistöihin kaukolämpöverkon alueella, mikä edistää Keran pyrkimystä 
olla energiapositiivinen alue.  

Keskitetyn suuren lämpölaitoksen lisäksi alueelle aiotaan rakentaa matalalämpö-
verkko lämmönjakeluun. Siinä kiertävä vesi lämmitetään noin 80-asteiseksi, mikä li-
sää lämmöntuotannon hyötysuhdetta ja helpottaa alueen hukkalämpöjen hyödyntä-
mistä lämmönlähteenä. Suunniteltu ratkaisu on kahdensuuntainen, jolloin muutkin toi-
mijat voivat liittyä alueen kokonaisenergiaratkaisuun. Esimerkiksi kiinteistöjen jäähdy-
tys voidaan kiinteistökohtaisella lämpöpumpulla, josta syntyvä lauhdelämpö voidaan 
hyödyntää matalalämpöverkostossa. 

Toteutuksen vaiheistus 

Toteutuksessa on huomioitava, että alueen ja sen kautta toimivan vesihuollon ja 
muun teknisen huollon tulee pysyä toimintakunnossa aivan lyhyitä työteknisesti vält-
tämättömiä katkoksia lukuun ottamatta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nykyiset 
putkilinjat voidaan purkaa vasta, kun uudet korvaavat yhteydet on rakennettu. 

Energiahuolto  
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Alueen tiivis rakentaminen mahdollistaa keskitetyn energiajärjestelmän toteutuksen. 
Kaukolämmön runkolinjojen kapasiteetti riittää kattamaan myös suunnitellun uudisra-
kentamisen lämmitysenergian tarpeen. Johtuen alueen verraten korkeasta energia-
tarpeesta suhteessa alueen pinta-alaan, voidaan lämpöenergian tarve täyttää esimer-
kiksi perinteisellä kaukolämpöratkaisulla tai hybridiratkaisulla, jossa yhdistetään ha-
jautettuja uusiutuvan energian menetelmiä keskitetyn energiantuotannon kanssa. 
Alueella tarvittava lämpöenergia voidaan siis tuottaa hybridimallilla, jossa hyödynne-
tään esimerkiksi kaukolämpöä, hukkalämpöjä ja aurinkolämpöä.  

Alueen lämpöenergiahuolto on mahdollista ja jo suunnitelmissakin toteuttaa suurilla 
ilma-vesilämpöpumpuilla, joilla tuotetaan energiaa kaukolämpöverkostoon. Lämpö-
pumpuissa on tässä ratkaisussa hiilineutraaliuden takia tärkeää käyttää vähäpäästöi-
sesti tuotettua sähköä. Tällöin myös Keran ulkopuolelle mahdollisesti siirrettävä läm-
pöenergia pienentäisi koko Espoon kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli se korvaisi läm-
pöverkostossa uusiutumattomilla energialähteillä tuotettua lämpöä. Tämä edistäisi 
Keran pyrkimystä olla energiapositiivinen alue, joka tuottaisi enemmän lämpöä kuin 
kuluttaisi.  

Alueen lämpöverkosto voidaan toteuttaa matalalämpöisenä, jolloin verkostossa kier-
tävä vesi on normaalia viileämpää. Tällöin lämmöntuotannon hyötysuhde voi olla pa-
rempi ja verkostoa voidaan tehokkaammin käyttää ylijäämälämmön keräämiseen. 
Matalalämpöverkoston vesimassaa voidaan käyttää myös lämpövarastona veden 
lämpötilaa nostamalla. Tämä mahdollistaa järjestelmän joustavan ja kustannustehok-
kaan, tilanteen mukaan sopeutuvan käytön. Kiinteistöjen jäähdytys voidaan tällai-
sessa järjestelmässä toteuttaa kiinteistökohtaisilla lämpöpumpuilla, joista syntyvä 
lauhdelämpö hyödynnetään lämpöverkostossa. 

Kohteen suuri aluetehokkuus vaikeuttaa tilan löytämistä lämpökaivoille. Periaatteessa 
geoenergiapotentiaali riittäisi koko alueen tarpeisiin, ainakin jos porataan keskimää-
räistä syvempiä lämpökaivoja, mutta se ei välttämättä ole käytännöllistä ja taloudelli-
sesti kannattavaa. Maalämmön hyödyntämistä alueella vaikeuttaa monin paikoin 
paksu savikerros. Savikerros ei estä maalämmön hyödyntämistä, mutta lisää inves-
tointikustannuksia. Paksun savipeitteen alueilla, jossa joudutaan käyttämään raken-
nusten paalutusta, maaperään sitoutunutta lämpöä on mahdollista hyödyntää ener-
giapaaluilla. Alueella on myös pilaantuneita maaperän ja pohjaveden alueita. Jos 
maalämpöä aiotaan hyödyntää paikoissa, joissa maaperä tai pohjavesi on pilaantu-
nutta, on selvitettävä maalämmön toteutettavuus erillisillä tutkimuksilla. 

Jos alueelle porataan maalämpökaivoja, niillä voidaan kattaa myös jäähdytystarvetta. 
Ainakin osa jäähdytyksestä voidaan tällöin toteuttaa vähäisellä energiankulutuksella 
vapaajäähdytystä käyttäen ilman kompressoria. Näin voidaan tuottaa jäähdytysener-
giaa ilman merkittäviä lisäinvestointeja. Jäähdytystarvetta on syytä vähentää myös 
passiivisin keinoin esimerkiksi räystäiden, aurinkosuojien ja paahteelta suojaavan 
kasvillisuuden avulla.  

Aktiivista ja passiivista aurinkoenergiaa voidaan käyttää tukemaan pääenergiamuo-
toja. Aktiivinen aurinkoenergia tarkoittaa sähkön tai lämmön tuotantoa laitteistojen 
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avulla. Passiivinen eli ilman koneita tapahtuva auringon lämpöenergian hyödyntämi-
nen rakennusten lämmityksessä on syytä huomioida yhtenä kaavoituksessa yhteen-
sovitettavana tekijänä. Massoittelussa ja aukotuksessa etelään ja länteen suuntautu-
minen vähentää lämmitysenergian tarvetta. Tällöin on kuitenkin huomioitava yliläm-
möltä suojautuminen kesällä. Mahdollisesta aurinkosähkön tuotannosta huolimatta 
alueella tarvittava sähköenergia tulee lähtökohtaisesti pääasiassa valtakunnallisesta 
sähköverkosta. Aurinkolämpöä ja -sähköä voidaan tuottaa rakennusten katoille ja jul-
kisivuihin asennetulla laitteistolla edellyttäen, että laitteet soveltuvat kaupunkikuvaan. 
Kattopintoja tarvitaan toisaalta myös esimerkiksi osaksi kortteleiden viherjärjestel-
mää, mikä voi rajoittaa kattojen käyttöä aurinkoenergian tuotantoon. 

Muuntamot 

Kaavaan on osoitettu muuntamoiden paikat ohjeellisilla rakennusalamerkinnöillä 
(vm). Muualle kuin erillisille vm-merkinnällä osoitetuille rakennusalalle sijoitettavat 
alueen sähkönjakelun vaatimat muuntamotilat, muut tekniset tilat ja laitteet tulee in-
tegroida osaksi muuta rakennusmassaa tai käsitellä osana rakennuksen arkkitehtuu-
ria.  

4.3.5. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Perustamistapa 

Moreenialueilla rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tiiviin moreenikerrok-
sen varaan. Kallion ollessa lähellä perustamissyvyyttä rakennukset voidaan perustaa 
kallioon tai louhitun kallion varaan. 

Rakennukset suositellaan perustettavaksi lyötävillä teräsputkipaaluilla kantavan poh-
jamuodostuman tai kallion varaan. Teräsbetonipaaluja ei suositella, sillä tarkastelta-
van alueen löyhät kitkamaakerrostumat ovat alttiita häiriintymään ja tiivistymään beto-
nipaalutuksen aiheuttaman tärinän vaikutuksesta. Tiivistymisen takia rakennuspai-
kalla ja radan alueella saattaa syntyä painumia. (Rakennettavuusselostus Kera, Es-
poo Keran kaava-alueen radan viereisten rakennusten rakennettavuusselvitys 
2.10.2018, WSP) 

Pohjavesi 

Pohjavedenpinnan on havaittu sijaitsevan noin 1…2 metrin syvyydellä maanpinnasta. 
Vallitsevat pohjavesiolot tulee huomioida maanalaisten tilojen suunnittelussa ja ra-
kentamisessa. Rakenteet voidaan rakentaa vesitiiviin työnaikaisen tukiseinän sisä-
puolella kuivatyönä ja maanalaiset rakenteet tehdään vesitiiviiksi. Kaivanto kuivate-
taan sisäpuolelta työnaikaisesti pumppaamalla. 

Kellarikerrosten suunnittelussa on huomioitava vaadittavien työnaikaisten tuentojen ja 
muiden rakentamistoimenpiteiden vaikutus ympäröiviin rakennuksiin ja rakenteisiin. 
Rakennuskaivannon sisäpuolinen pohjaveden alentaminen tulee tehdä siten, ettei 
kaivannon ulkopuolinen pohjaveden pinta alene. Radan läheisyydessä rakennus-
kaivannon ulkopuolista pohjaveden pintaa ei saa alentaa tilapäisestikään, koska 
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toimenpide aiheuttaa painumariskin radalle ja radan lähellä sijaitseville kunnallistek-
niikan johdoille ja putkille. Pysyvät ja tilapäiset kaivantojen tukirakenteet tulee suunni-
tella vesitiiviinä. (Rakennettavuusselostus Kera, Espoo Keran kaava-alueen radan 
viereisten rakennusten rakennettavuusselvitys 2.10.2018, WSP) 

Karapellon asemakaavan alue sijaitsee potentiaalisella sulfidisavialueella. Kaavassa 
määrätään sulfidisavien esiintymien selvittämistä ja niiden huomioimista ennen ra-
kentamisen aloittamista. Määräyksellä pyritään suojaamaan vesistöjä sulfidisavimai-
den happamoittavilta vaikutuksilta. 

Pilaantuneet maat ja pohja- sekä orsivesi  

Pintamaiden puhdistaminen tapahtuu viimeistään rakennushankkeeseen ryhdyttä-
essä. Tarkemmat selvitykset tehdään tonttikohtaisesti rakennuslupavaiheessa.  

Kaavassa annetaan yleismääräys, jonka mukaan ennen alueella tehtäviä rakentamis- 
tai kaivutoimenpiteitä tulee maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tutkia ja tarvitta-
essa kunnostaa. Pilaantuneiden maiden ja pohjaveden puhdistamisesta säädetään 
ympäristönsuojelulaissa. Tarkemmin puhdistuksesta määrätään Uudenmaan ELY-
keskuksen päätöksessä. ELY-keskus valvoo, että kunnostus tehdään päätöksen mu-
kaisesti. ELY-keskus voi päätöksessään myös hyväksyä, että ympäristön turvallisuus 
varmistetaan käyttämällä rakennusteknisiä ratkaisuja, kuten kellaritilojen koneellista 
ilmanvaihtoa tai alapohjarakenteen tiivistäviä ratkaisuja, joilla haitallisten aineiden kul-
keutumista rakennusten sisäilmaan estetään. Maaperän ja pohjaveden kunnostus-
kustannukset voivat vaihdella pilaantuneisuudesta riippuen paljonkin.  

Pilaantuneita maita ja niille tehtyjä puhdistustoimenpiteitä tallennetaan valtakunnalli-
seen MATTI-tietokantaan (Maaperän tilan tietojärjestelmä) maanomistajien viran-
omaisille ilmoittamien tietojen perusteella. 

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaava-alue kaavoitetaan pääosin tiiviiksi kaupunkiympäristöksi. Kaava-alueen itä-
osassa sijaitseva luonnontilainen metsikkö on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi samoin 
kuin Karaniityntien ja Karamäentien risteysalueen eteläpuolella sijaitseva kallioinen 
metsikkö. Lisäksi kaavassa on osoitettu olemassa olevat ja kehitettävät liito-oravien 
ekologiset yhteydet.  

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Kaavassa on osoitettu yksi rakennussuojelun korttelialue (SR-1). Korttelissa sijaitsee 
alueen vanhin rakennus. Rakennukseen mahdollistetaan Rakennussuojelun kortteli-
alue. Alueella olevaa rakennusta ei saa purkaa tai muuttaa niin, että rakennuksen 
kulttuurihistoriallinen arvo heikkenee. Rakennukseen saa sijoittaa työ-, liike-,  
palvelu-, kokoontumis- ja varastotiloja. Korjaustöiden, käyttötarkoitus ja muiden muu-
tosten suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto ennen rakennus- 
tai toimenpidelupaa koskevan päätöksen antamista. 
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Keranmetsässä ja Karottipuistossa sijaitsee luonnonsuojelulailla tiukasti suojeltuja 
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja (s-1). Kaavassa on osoitettu niiden vä-
lille lähivirkistysalue, jolle tulee kehittää liito-oravan ekologinen yhteys istuttamalla 
alueelle korkeaksi kasvavaa puustoa (VL-2), myös Vuokatien ja Karottikadun raken-
tamisessa tulee huomioida liito-oravan ekologisen yhteyden kehittäminen ja säilyttä-
minen (eko-1). 

4.6. Ympäristön häiriötekijät  

Melu, runkomelu ja tärinä  

Kaava yhteydessä on tehty melu- ja tärinäselvitykset. Kaavan melusuojausta, runko-
melua ja tärinää koskevat määräykset perustuvat selvityksiin. 

Tehtyjen melulaskentojen perusteella suunnitellut asuinrakennukset suojaavat hyvin 
oleskelupihoja. Rantaradan junaliikenne aiheuttaa radanvarren kortteleihin korkeita 
enimmäisäänitasoja, minkä takia julkisivuille tulee korkeita äänen eristävyysvaatimuk-
sia.  
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Kuva. Päiväajan keskiäänitasot kaava-alueen itäosassa (Promethor, 17.8.2021). 



 

  74 (90) 
   
   
   
   
   

 

 

Melulaskennoissa on otettu huomioon alueen tuleva katuverkko, Espoon kaupunki-
rata sekä suunniteltu raitiotielinjaus. Suunnittelualueen rakennusmassat on sijoitettu 
melusuojausta ajatellen yhtenäisenä radan sekä alueen katujen varteen. Korttelit 
muodostavat lähes sulkeutuvia sisäpihoja, jolloin kaikkien asuinrakennusten piha-alu-
eille jää alueita, joilla keskiäänitasot ovat ohjearvojen alle. 



 

  75 (90) 
   
   
   
   
   

 
Espoon kaupunkiradan junaliikenne aiheuttaa rakennusten julkisivuille hetkellisesti 
voimakkaita melutasoja. Junaliikenne on vilkasta myös yöaikaan, joten rataa lähellä 
sijaitsevien asuinrakennusten julkisivut tulee rakentaa hyvin ääntä eristäviksi. Melu-
selvityksessä rakennusten äänitasoerovaatimukset on mitoitettu junaliikenteen ai-
heuttamien melun hetkellisten maksimitasojen perusteella. Laskennallisen mitoituk-
sen perusteella julkisivurakenteilta edellytetään paikoitellen jopa 43 dB:n äänita-
soeroja. 

Suunnittelualueen eteläosan asuinrakennukset sijaitsevat raideliikenteen aiheutta-
malla runkomelualueella. Maaperän kautta leviävä värähtely saattaa aiheuttaa kor-
keita runkomelutasoja asuinrakennuksiin, mikäli asuinrakennuksiin tai ratarakentee-
seen ei suunnitella ja toteuteta runkomeluvaimennusta. Raideliikenteen aiheuttamien 
värähtelytasojen mittauksilla tulee selvittää tarkemmin runkomelua aiheuttavan vä-
rähtelyn tasoa ja taajuusjakaumaa, jotta kohteisiin voidaan mitoittaa riittävä vaimen-
nus oikeille taajuusalueille. Asuinrakennusten runkomelu ei saa ylittää arvoa 30 dB. 

Suunnittelualueen eteläosan asuinrakennuksiin raideliikenne voi aiheuttaa tärinähait-
taa. Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, että alitetaan tärinän ohjearvo 0,3 mm/s. 

Ilmanlaatu 

Ilmanlaatua on arvioitu HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmalaatuvyöhy-
kemenetelmällä. Asumisen osalta ilmanlaadun minimietäisyydet täyttyvät. Herkkien 
kohteiden, kuten päiväkotien osalta minimietäisyys myös täyttyy. 

SEVESO-direktiivi, suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset 

Onnettomuusvaaraa aiheuttava laitos on siirtymässä muualle lähitulevaisuudessa. 
Siirtymisajankohta ei kuitenkaan ole vielä varmistunut. Kaavassa on siksi rakentami-
sen aloittamista koskeva ajoitusmääräys, jonka avulla varmistetaan riittävät turvaetäi-
syydet.  

4.7. Nimistö 

Nykyisessä Kerassa, Karapellontie 8:ssa, toiminut keramiikkatehdas otti viimeistään 
1935 käyttöön markkinointinimen Kera, ja 1936 koko yrityskin muutti nimensä Gran-
kullan Saviteollisuudesta lyhyemmäksi Kera oy:ksi. Tehdas työllisti niin paljon väkeä, 
että 1946 sen kohdalle perustettiin oma rautatieseisake, joka sai nimen Kera. Seisak-
keen mukaan ympäröivää aluettakin alettiin pian kutsua nimellä Kera. Seisakkeen-
nimi ja epävirallinen alueennimi jäivät käyttöön senkin jälkeen, kun Kera oy:n tehtaan 
toiminta loppui 1958. Vuodesta 2014 Kera on käytössä virallisenakin osa-alueen-
nimenä Keran aseman lähialueella Nihtisillan ja Karamalmin osa-alueitten välissä. 

Keran kaavanimistössä käytetään laajasti Kera oy:n toiminnasta muistuttavaa kera-
miikan aihepiirin sanastoa. Kaava-alueen keskeinen katu on Keramiikkakatu – Ke-
ramikgatan ja siihen liittyvä aukio Keramiikka-aukio. Keramiikasta kertoo myös ja-
lankulkutiennimi Savitavaranpolku. Tehtaan perustamiseen johtaneen hyvälaatuisen 
saviesiintymän kohdalle tulee Punasavenpolku. 
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Keramiikkakadun kulma avautuu puistoon nimeltä Dreijapuisto – Drejskivsparken. 
Sen itäpuolisissa asuinkortteleissa nimien Vuokatie – Formvägen ja Karottikatu – 
Karottgatan aiheina ovat keramiikkatehtaan tuotteet: Kerassa valmistettiin muun mu-
assa paljon vuokia, ja karotti on puolestaan tietynlainen matala kulho. Tehtaan tuot-
teita oli myös karjalanruukku, mistä kertoo nimi Karjalanruukunpolku. 

Marita Lybeck (1906–2005) toimi Kerassa taiteellisena johtajana tehtaan toiminnan 
viime vaiheessa 1950-luvulla ja suunnitteli silloin muun muassa Koto-astiasarjan. 
Aiemman keramiikkatehtaan luo annetaan muistonimi Marita Lybeckin kuja – Ma-
rita Lybecks gränd. Huomattavia suunnittelijoita olivat aikanaan myös Viola Lindroth 
(1927–2012) ja Valentina Modig-Manuel (1907–2005). Heistä muistuttavat nimet 
Viola Lindrothin kuja ja Valentina Modigin polku. Kera oy:n tuottama Valentina-
malja oli nimetty suunnittelijansa etunimen mukaan. Tämä tuotenimi on aiheena ku-
jannimessä Valentinankuja. 

Keran kaavanimistön pääteemaa keramiikkaa voidaan hieman höystää muulla paikal-
lisella teollisuushistorialla. Karapellon alueeseen leimansa lyöneitä yrityksiä ovat ol-
leet varsinkin Aga (AGA), joka tuotti Kerassa erityisesti teollisuuskaasuja, ja muun 
muassa kemikaali- ja metallialan yhtiö Algol. Niiden mukaan annetaan yhtiöiden 
aiemmille tonteille kevyen liikenteen yhteyksien nimet Aganpolku – Agastigen ja Al-
golinkuja – Algolsgränden. 

Keran osa-alueen mukaan annetaan nimi Keransilta – Kerabron kevyen liikenteen 
sillalle ja sillä kulkevalle jalankulkutielle. Viereinen lyhyt kuja nimetään Kerantehtaan-
kujaksi. Suurelta osin metsäinen viheralue kaava-alueen pohjoislaidalla saa nimen 
Keranmetsä – Keraskogen. 

Kera-nimi muistuttaa äänteellisesti Karamalmia ja Karapeltoa, joiden juuret juonta-
vat kuitenkin vanhemmille ajoille, torpannimeen Karabacka. Kera- ja Kara-nimet sopi-
vat samalle alueelle, kunhan vältetään sekaannusten vaaraa. Selvyyden vuoksi Kara-
malmille johtavan kadun nimi Karantie muutettiin asemakaavassa 2016 erottuvam-
maksi Karamalmintieksi. Kadun ali Karaniittyyn vievän alikulun nimeksi tulee Ka-
raniitynportti. 

Nimi Karapellontie – Karaåkersvägen säilyy. Se suunniteltiin 1970 ja otettiin käyt-
töön 70-luvun alkupuolella. Sittemmin Karapelto – Karaåkern on tullut kadun varren 
suurkorttelin ja kaava-alueen nimeksi. Sen varhaisena edeltäjänä voidaan pitää pel-
lonnimeä Karabackåkern, joka tunnetaan jo vuodelta 1825. 

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Aluetta kehitetään osayleiskaavan edellyttämällä tavoin laajana kokonaisuutena, jol-
loin on pystytty varmistamaan virkistysalueiden riittävyys, kävely- ja pyöräily-yhteyk-
sien sujuvuus sekä eri toimintojen kytkeytyneisyys. 
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5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Karapellon kaava-alue on osa Keran kehittyvää paikalliskeskustaa. Rakentaminen 
sijoittuu Keran aseman välittömään läheisyyteen hyvälle joukkoliikenteen saavutetta-
vuusvyöhykkeelle, jolloin se mahdollistaa ekologisesti kestävän liikkumismuodon. 
Alueelle mahdollistuu palveluja niin, että alueelta löytyvät tärkeimmät lähipalvelut.  

Keran toteutuu paikalliskeskuksena palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Kaupalli-
nen ratkaisu tukee ja vahvistaa Leppävaaraa kaupunkikeskuksena eikä uhkaa Kauni-
aisten keskustaa kaupan ja palveluiden keskuksena. 

Kaavan toteuttamisen myötä asuinalueiden ja toimistotyöpaikkojen keskelle jäänyt 
teollinen toiminta loppuu. 

Vaikutukset palveluihin 

Kaava mahdollistaa monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut. 

Sivistystoimi on todennut kouluverkosta, että Keran osayleiskaava-alueen suunniteltu 
väestömäärä edellyttää kahta kolmisarjaista yhtenäistä peruskoulua. Osayleiskaa-
vassa kouluille on varattu yksi PY-alue rautatien pohjoispuolelle ja toinen eteläpuo-
lelle. Radan eteläpuolelle sijoittuvassa Keran kaavamuutoksessa mahdollistettiin kou-
lun ja päiväkotien sijoittaminen. Karapellon kaavamuutoksessa mahdollistetaan päi-
väkotien sijoittuminen. Osayleiskaavan mukainen radan pohjoispuoleinen koulu on 
alustavasti suunniteltu sijoitettavan nykyisen Karamalmens skolalnin yhteyteen, jol-
loin alutta voidaan kehittää toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuutena. Karapellon 
kaavassa mahdollistetaan Karamalmintien alikulkuyhteys. Alikulku on osa Keran läpi 
kulkevaan esteetöntä ja ajoneuvoliikenteen kanssa risteämätöntä jalankulku- ja pyö-
räilyreitistöä.  

Kaupallisia vaikutuksia on arvioitu Keran osayleiskaavan kaupallisessa selvityksessä, 
jota on päivitetty Keran asemakaavoitusta silmällä pitäen (Keran osayleiskaava, kau-
pallinen selvitys, Ramboll Finland Oy, 25.9.2015, päivitetty 30.10.2019). Selvityksen 
mukaan Keraan sijoittuva päivittäistavarakauppa ei uhkaa nykyisten myymälöiden tu-
levia toimintaedellytyksiä. Keran kaupallinen mitoitus mahdollistaa monipuolisen ja 
kattavan palvelutarjonnan lähialueen asukkaille. Mitoitus ei kuitenkaan uhkaa ole-
massa olevien tai suunnitteilla olevien yksiköiden toimintaedellytyksiä. Päivittäistava-
rakaupan kilpailun näkökulmasta kaupalle on osoitettu riittävästi sijaintipaikkoja, jotta 
mahdollistetaan eri toimijoiden sijoittuminen lähes samankaltaisilla päivittäistavara-
kaupan konsepteilla Keran alueelle. Erikoistavarakaupan asioinnit joudutaan hoita-
maan pääosin muualla, todennäköisesti erityisesti Leppävaarassa. Erikoistavarakau-
pan osalta vaikutukset muihin keskuksiin jäävät hyvin pieniksi. Keran liiketilat eivät 
merkittävästi vaikuta Espoon ja pääkaupunkiseudun vähittäiskaupan palveluverk-
koon. 

Tiivis väestökeskittymä sekä runsas työpaikkatarjonta luovat edellytykset monipuolis-
ten kaupallisten palveluiden sijoittumiselle lähelle asukkaita, mikä helpottaa 
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asiakkaiden arkea ja lyhentää asioinneista aiheutuvaa autoliikenteen matkatuotosta. 
Kaupalliset palvelut myös sitovat ja yhdistävät Keran alueen asumista ja työpaikkoja 
tiiviimmin toisiinsa. Tämä edesauttaa Keraan asetettuja tavoitteita kävely- ja pyöräily-
painotteisesta keskuksesta, jossa palvelut ovat helposti saavutettavissa myös autot-
tomille. Kauppa keskitetään erityisesti aseman ympärille, jolloin mahdollistetaan päi-
vittäistavarakaupan hyvä saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen ja pyörällä. Uu-
det suuret myymälät (supermarketit) on sijoitettu aseman tuntumaan, missä hyödyn-
netään aseman kulkijavirrat ja liityntäpysäköinti. 

Vaikutukset asuinympäristöön 

Kaava mahdollistaa asuinrakentamista noin 222 000 k-m2. Arvioituna suhteella 1 asu-
kas / 50 k-m2, kaava mahdollistaisi noin 4400 uutta asukasta.  

Kaavalla luodaan täysin uutta asuinympäristöä. Kaavassa on kiinnitetty erityistä huo-
miota alueen viihtyisyysteen ja vehreyteen.  

Teollisuus- ja varastointikäytön aikainen runsas raskas liikenne Karamalmintiellä vä-
henee olennaisesti alueen muuttuessa keskusta-asuinalueeksi.  

Rakennustöistä aiheutuu tilapäistä haittaa mm. muuttuvien liikennejärjestelyjen, pölyn 
tai melun muodossa. 

Alueen huomattavasti parantuva palvelutaso hyödyttää myös lähialueen asukkaita. 
uudet puistot radan molemmin puolin tuovat uusia virkistäytymismahdollisuuksia.  

Uusi korttelirakenne uusine katuineen, puistoineen ja muine liikkumisreitteineen tuo 
uusia mahdollisuuksia liikkua alueella, joka on ollut tähän asti huomattavalta osaltaan 
ulkopuolisilta suljettua yksityisaluetta. 

5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kaavamuutoksen myötä alueen liikenne muuttuu. Alueelle on tehty liikenne-ennuste. 
Liikenne-ennusteen mukaan Kehä II:n liikennemäärä on noin 20 000 ajoneuvo vuoro-
kaudessa (ajon/vrk) Karapellonlaidan liittymästä etelään ja noin 16 000 ajon/vrk Kara-
pellonlaidan liittymästä pohjoiseen tilanteessa, jossa Kehä II ei jatku Turuntieltä poh-
joiseen. Karapellonlaidan liikennemäärä on 11 000 ajon/vrk, Karapellontien noin 6 
000–10 000 ajon/vrk ja Karamalmintien noin 4 000–7 500 ajon/vrk. Tonttikaduilla on 
enimmillään noin 3 500 ajon/vrk. Tonttikatujen liikennemääriä nostavat muun muassa 
Valentinankujan varrelle sijoittuva päivittäistavarakauppa, Keramiikkakadun varrelle 
sijoittuvat keskustakortteleiden liiketilat ja liityntäpysäköinti ja Karottikadun varrella 
päiväkoti.  

Vilkkaimpiin liittymiin on tehty toimivuustarkastelu (Ramboll, 30.11.2021). Kriittisim-
missä liittymissä Kehä II:n ja Karapellontien osalta toimivuus on tyydyttävällä tasolla.  

Tarkasteluiden mukaan aamuhuipputunnin liikenne on mallinnetulla alueella sujuvaa 
ennustetuilla liikennemäärillä. Minkään ajosuunnan liikenne ei normaalitilanteessa 
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jonoudu tavalla, joka haittaisi muiden liittymien toimintaa. Hetkellinen maksimijonon 
pituus Kehä II etelään on aamuhuipputunnin aikana noin 130 metriä ja pohjoiseen 
noin 100 metriä 

 

Kuva. Aamuhuipputunnin keskimääräiset ajonopeudet, viivytykset ja palvelutasot (Ramboll, 
30.11.2021). 
 

Iltahuipputuntina liikenne on useimmiten sujuvaa, mutta ajoittaista ruuhkautumista voi 
esiintyä. Liikenteen toimivuuden kannalta avainasemassa on valo-ohjaus katuverkon 
lyhyiden liittymävälien vuoksi. Kehä II eteläiseen tulosuuntaan muodostuu ajoittain 
jonoa. Hetkellinen maksimijonon pituus on noin 210 metriä. Jonon pituus ei ulotu tun-
neliin asti. Kehä II:n pohjoisen suuntaan hetkellinen maksimijonon pituus on 110 met-
riä. 
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Kuva. Iltahuipputunnin keskimääräiset ajonopeudet, viivytykset ja palvelutasot (Ramboll, 
30.11.2021). 
 

Toimivuustarkasteluihin liittyen tehtiin myös herkkyystarkastelu, jossa tutkittiin Kehä 
II:lta pohjoisesta toisen vasemmalle kääntyvän kaistan vaikutusta. Toinen kaista ei 
ole toimivuuden kannalta välttämätön. Kaista varmistaisi, että ruuhkaisemmassakin 
tilanteessa kaikki kääntyvät ajoneuvot pääsevät liittymän läpi yhdellä vihreällä, jolloin 
kyseisen suunnan keskimäärinen viivytys on noin 10 sekuntia lyhyempi. Kaistasta on 
vähäistä hyötyä myös Kehä II:n etelän tulosuunnan toimivuudelle, mutta simuloinnin 
perusteella jononpituus ei ulotu Hiidenkallion tunneliin kummassakaan tapauksessa.  

Raitiotien sujuvuuden varmistamiseksi jatkosuunnittelussa tulee tutkia liikennevaloliit-
tymien yhteenkytkentää ja liikennevaloetuuksia. 

Suunnitelmassa on painotettu kestäviä kulkumuotoja kuten kävelyä, pyöräilyä ja jouk-
koliikennettä. Suunnitelmalla tähdätään siihen, että kulkutapaosuuksissa kestävien 
kulkumuotojen osuudet kasvaisivat.   

Alueella on tulevaisuudessa erinomaiset joukkoliikenneyhteydet varsinkin Espoon 
kaupunkiradan myötä. Laitureille pääsee useasta kohtaa, mikä parantaa olennaisesti 
aseman saavutettavuutta verrattuna nykytilanteeseen. Karapellontielle ja Karamal-
mintielle on suunniteltu bussien liikennöintiä ja bussipysäkit. Karapellontiellä on va-
rauduttu myös pikaraitiotiehen Matinkylästä Keran kautta Leppävaaraan. Kerantunne-
liin muodostuu joukkoliikenteen vaihtopaikka. Laitureille on mitoitettu esteettömät kul-
kuyhteydet Kerantunnelin ja Dreijaportin kautta.  
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Kaava-alueelle on suunniteltu hyvät kävely- ja pyöräily-yhteydet, jotka ovat omiaan 
lisäämään pyöräilyä ja jalankulkua arkiliikkumisessa. Kaavan toteuttamisen myötä 
alueen jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet parantuvat lisääntyvien tasokkaiden kulku-
väylien, pyörien säilytysmahdollisuuksien ja uusien reittien ansiosta.  

Keran osayleiskaavan kaupallisessa selvityksessä on arvioitu, että Keran alueen si-
säiset matkat kauppaan ovat pääosin jalankulku- ja pyörämatkoja, yhteensä 52 %. 
Henkilöauto- ja joukkoliikennematkat liittyvät osin matkaketjuun, jonka yhteydessä 
poiketaan kaupassa Keran alueella. Joukkoliikenteen osuus kaikissa Keran kaup-
paan suuntautuvissa matkoissa on tavanomaista suurempi. 

Vaikutukset teknisen huollon järjestämiseen 

Tekninen huolto verkostoineen joudutaan käytännössä uusimaan. Verkostojen raken-
tamisessa tulee huomioida mm. radan läheisyys, radan stabiliteetti, pohjavesikysy-
mykset ja mahdollinen maaperän pilaantuneisuus. Kaavassa on annettu määräyksiä 
suunnittelusta ja rakentamisjärjestelyistä.   

Radan läheisyyden rakennettavuusselvityksessä on arvioitu, että pohjaveden alentu-
minen radan alituksen kohdalla ei tule haittamaan ympäristön vesihuoltoa eikä ai-
heuta painumia ympäristön teollisuuslaitoksille. Pohjaveden alentumisen vaikutusalu-
een on arvioitu olevan alle 100 m kaivannosta. Alikulun kaivutöitä tehtäessä on seu-
rattava tutkimuspisteistä tapahtuvaa pohjavesipurkausta, ja tukittava purkaus välittö-
mästi. 

2019 tehdyn pohjaveden haitta-aineiden aiheuttaman sisäilmariskin arviontiraportin 
mukaan talousvesijohdot saatetaan paikoittain joutua tekemään haitta-aineita lä-
päisemättömästä materiaalista. 

5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Vaikutukset luonnonympäristöön 

Suunnitelman toteuttaminen parantaa alueen ekosysteemipalvelujen tarjontaa ja 
muodostaa uusia elinympäristöjä alueelle. Kasvillisuuden määrä lisääntyy alueella 
uusien puisto- ja piha-alueiden myötä.  

Laajat asfalttikentät ja kattopinnat lisäävät nykyisin hulevesien valuntaa ja heikentä-
vät veden imeytymistä maaperään. Suunnitelmien myötä alueelle rakennetaan kas-
vualustaa ja istutetaan hulevesiä hyödyntävää kasvillisuutta, mikä on eduksi alueen 
hulevesien hallinnassa, kuten myös alueelle rakennettavat hulevesienhallintaraken-
teet. Hulevesijärjestelmän rakentaminen parantaa myös hulevesien laatua ja vähen-
tää niiden määrää sekä vaikuttaa alemman valuma-alueen tilaan ja hillitsee osaltaan 
rankkasadetulvien muodostumista.  

Tiivis rakentaminen luo omanlaisensa mikroilmaston, joka voi edesauttaa mm. tietty-
jen kasvilajien viihtymistä. Viherkattojen rakentaminen muun muassa pysäköintilaitos-
ten, talousrakennusten ja alle VIII-kerroksisten tasakattoisten rakennusten katoille luo 
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elinympäristöjä esimerkiksi pölyttäjille, linnuille ja selkärangattomille. Maaperän sekä 
pohja- ja orsivesien kunnostaminen parantaa eri eliölajien elinympäristöjä. 

Korkea rakentaminen radan molemmin puolin voi muodostaa lähialueilleen tuulisia 
kohtia. Katuverkon pienipiirteinen mutkittelu, katupuut ja muu kasvillisuus sekä kaa-
vassa esitetyt tuulisuuden vähentämiskeinot kuitenkin hillitsevät tuulisuutta. (Ks. tuuli-
suudesta myös kohdasta ’Vaikutukset ihmisten elinoloihin’).  

Asukasmäärän lisääntyminen lisää myös lähiseudun lähivirkistysalueiden käyttöä ja 
aiheuttaa niiden kulumista. Keran alueen omat puistot voivat kuitenkin monipuolisuu-
dellaan hoitaa keskeisimmät asukkaiden lähivirkistystarpeet sekä tarjota virkistyspal-
veluita myös lähialueen muille asukkaille. Keranmetsän ja Karottipuiston alueella säi-
lytetään metsää, mikä monipuolistaa Karapellon alueen viheralueverkostoa ja ylläpi-
tää alueen hiilinieluja. 

Kaavaehdotuksessa on otettu käyttöön Espoossa uusi viherkerrointyökalu, jonka 
avulla tavoitellaan vehreää ympäristöä alueelle. 

Vaikutukset maisemaan 

Alueen maisemakuva on nykyään epäsiisti ja luotaantyöntävä, sillä vanhat tehdas-
kiinteistöt ovat seisseet pitkään tyhjillään ja joutuneet ilkivallan kohteeksi. Kaavan 
myötä huonokuntoiset rakennukset korvataan uusilla rakennuksilla ja asfalttikenttien 
tilalle rakennetaan puisto-, piha- ja katualueita, jolloin alueen maisemakuvasta tulee 
nykytilannetta vehreämpi. Aseman ympärille suunniteltu korkeampi rakentaminen nä-
kyy kaukomaisemassa pitkälle ja merkkaa radan molemmille puolin paikalliskeskuk-
sen sijainnin. 

5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-
myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Seveso-direktiivin mukainen turvallisuusselvityslaitos 

Kaava-alueella toimii Seveso-direktiivin mukainen turvallisuusselvityslaitos, Algol Oy, 
jonka 1 km laajuisella konsultointivyöhykkeellä tehtävistä kaavamuutoksista tulee 
pyytää lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Algol Oy on tehnyt asemakaava-
muutoshakemuksen alueensa muuttamisesta asuin- ja liiketilakäyttöön. Algol Oy on 
siirtämässä teollisen toiminnan pois Keran alueelta.  

Kaavaehdotuksessa on rajoitettu rakentamisen aloittamista korttelialueilla. Rakenta-
mista ei saa aloittaa ennen turvallisuusselvitysvelvollisen laitoksen luvanvaraisen te-
ollisuuskäytön loppumista. Tällä on huomioitu Tukesilta saadun tiedon mukaan vaa-
rallisinta tilannetta, fluorivetyhapon vuotoa, jolloin eristysalue olisi 300 m. 

Maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus 
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Alueelta on löydetty haitta-aineita maaperästä ja pohjavedestä. Kaava velvoittaa sel-
vittämään ja kunnostamaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudet. Teollisuus-
käytöstä aiheutuneiden pilaantumisten kunnostaminen parantaa elinoloja alueella. 
Lopullisen päätöksen kunnostuksen tavoitetasoista kussakin kunnostushankkeessa 
antaa Uudenmaan ELY-keskus. 

Käynnissä olevan pohjaveden kunnostuksen tavoitetasoja selvittäneessä riskiarvi-
ossa (Pohjaveden haitta-aineiden aiheuttaman sisäilmariskin arviointi, Golder Asso-
ciates, 11.1.2019) on arvioitu kunnostuksen tavoitetasoja ja asuinympäristökäyttöä 
seuraavasti: ”Tällä hetkellä haitta-aineet esiintyvät pohjavedessä noin 2 m maan pin-
nan tason alapuolella eikä niille voi altistua suoran kosketuksen kautta. Altistumista 
haitta-aineille ei tapahdu myöskään ihmisten oleskellessa ulkotiloissa, pihoilla, alikul-
kutunnelissa, pysäköintitiloissa tms., joissa ilmanvaihto on huomattavasti sisätiloja 
parempaa. Aineiden pitoisuudet alenevat pohjavedessä edelleen ajan myötä myös 
kunnostuksen päätyttyä. Sen jälkeen, kun kohteessa on saavutettu kunnostuksen ta-
voitepitoisuudet ja alue on rakennettu tulevaan käyttöönsä, haitta- aineista ei aiheudu 
terveysriskiä tai muuta haittaa myöhemminkään, vaikka alueella tehtäisiin muutoksia 
(esim. rakennusten purku, kunnallistekniikan uusiminen, ratatyöt tms.)”. 

Pienilmasto 

Alueelle suunnitellun nykyistä korkeamman ja tiiviimmän rakentamisen myötä alueen 
varjoisuus ja tuulisuus lisääntyvät. Kaavassa määrätään ehkäisemään tuulisuuden 
haittoja piha-alueilla suosimalla monimuotoisia kerroksellisia puu- ja pensasistutuk-
sia. Sisäänkäynnit määrätään kaavassa suojattavan tuulelta sisäänvedoilla tai katok-
silla. Kaduille istutettavat puut yhdessä muun alueelle suunnitellun vihermassan 
kanssa vähentävät lämpösaarekeilmiötä ja imevät hulevesiä ehkäisten tulvia. 

Taideohjelma 

Alueelle laaditun taideohjelman avulla muodostetaan mielenkiintoista ja vetovoi-
maista lähiympäristöä sekä lisätään alueen tunnettavuutta ja rakennetaan viihtyisän 
paikalliskeskuksen identiteettiä. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuus on ollut suunnittelutyön yksi lähtökohdista. Kunnallistekniikan 
yleissuunnitelmatyön (Ramboll, 27.8.2021) yhteydessä on nostettu esiin muun mu-
assa seuraavia ratkaisuja: 

• Autoliikennettä vilkkailla jalankulkualueilla hidastavat elementit / pintamateri-
aalit. Johtuen maaperän olosuhteista kaikkiin kohtiin ei ole voitu esittää esi-
merkiksi ajoradan korotuksia, jotta vältytään tärinävaikutuksilta. 

• Autoliikenteen rauhoittaminen alueen sisällä 

• Mahdollisuus myös hitaaseen jalan ja pyörällä liikkumiseen alueen sisällä 
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• Selkeät pyöräliikenteen reitit ja näiden tulevaisuuden kehittämismahdollisuu-

det 

• Kävelyn ja pyöräilyn erottelu nopeasti liikennöitävillä yhteyksillä 

• Autoliikenteen ja pyöräilyn erottelu vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla 

• Saattoliikenteelle suunnitellut autopaikat 

• Riittävät näkemät 

• Liikennevalo-ohjaus raitiotien konfliktipisteissä 

• Huollon operointiin ja kääntymiseen varatut tilavaraukset 

• Alueelle suunnitellut uudet yli- ja alikulut 

5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

kaavatalous 

Muutos edellyttää investointeja katu- ja puistoalueisiin sekä koulu- ja päiväkotiverk-
koon.  Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa ja asemakaavaan liittyen 
tehdään maankäyttösopimus. Alustavan tarkastelun perusteella maankäyttösopimuk-
silla saatavilla tuloilla katetaan alueen asuinrakentamisen mahdollistamiseksi tarvitta-
van kunnallistekniikan kustannukset.  

Alueelle on asemakaavatyön yhteydessä tehty kunnallistekniikan yleissuunnitelma, 
joka kattaa Karapelto asemakaavan 130516 lisäksi radan eteläpuolella vireillä olevan 
Keran 130140 asemakaava-alueen edellyttämän katu- ja puistoverkon rakentamisen. 
Kokonaisuudessaan kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen 
kustannukset ovat alustavan arvion mukaan noin 130 miljoonaa euroa.  Osin inves-
toinnit hyödyttävät myös Karapellontien pohjoispuolelle osayleiskaavassa esitettyä 
asuinkortteleita.  

Karapellon asemakaavan 130516 katu- ja puistoverkon rakentamiskustannukset ovat 
arviolta noin 23 miljoonaa euroa. Alueen vesihuollon investoinnit ovat noin 4 miljoo-
naa euroa. Alueelle rakennetaan uusia katuja, kevyen liikenteen väyliä, toreja ja puis-
toalueita. Myös olemassa olevaan katuverkkoon tulee merkittäviä muutoksia.  
Karapellon ja Keran asemakaava-alueiden sisäisen katu- ja puistoverkoston kaavojen 
toteuttaminen edellyttää myös merkittäviä investointeja erilaisiin taitorakenteisiin, ku-
ten rantaradan alittaviin alikulkuihin. Näiden kustannukseksi on yleissuunnitelmassa 
arvioitu kokonaisuudessaan n. 52 miljoonaa euroa. Yleissuunnitelma on laadittu si-
ten, että tulevaisuudessa Kutojantien alikulun kautta voidaan toteuttaa raitiotie, mikä 
parantaisi alueen saavutettavuutta etelä-Espoosta.  Kustannuksiin ei ole sisällytetty 
esimerkiksi raitiotien kustannuksia tai Keran asemalle tehtäviä investointeja. Rantara-
dan ylittävä Keransilta toteutetaan mahdollisesti keskustakorttelien yhteydessä.  



 

  85 (90) 
   
   
   
   
   

 
Kaavan toimintojen osalta voi kaupungille tulla myös maanhankintakustannuksia. 
Kaupunki omistaa alueelta lähinnä nykyisen kaavan katualueita, mutta alueen toimin-
tojen muutos lisää katu- ja puistoalueita sekä julkisten palveluiden korttelialueita.  

Alueen toteuttaminen keskusta- ja asuinrakentamiseen edellyttää nykyisten raken-
nusten purkamista sekä maaperän ja pohjavesien tilan tutkimista ja tarvittaessa puh-
distamista. Alueella on todettu tapahtuneen maaperän ja pohjavesien pilaantumista, 
joista osin puhdistaminen on jo käynnissä. Alueen aikaisempien toimintojen johdosta 
on pilaantumista voinut tapahtua myös muualla kuin jo nyt todetuilla alueilla. Nykyis-
ten rakennusten ja rakennelmien purkamisesta ja kustannuksista vastaa maanomis-
taja. Maa- ja pohjavesien puhdistamisesta ja sen kuluista vastaa pilaantumisen ai-
heuttaja tai maanomistaja, mikäli aiheuttajaa ei saada selville. Toisaalta alueen 
maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa on kiinteistöllä syytä selvittää ja tarvit-
taessa puhdistaa maaperän tai pohjaveden tila, esimerkiksi ennen katu- ja puistoalu-
eiden luovuttamista kaupungille. Maaperän puhdistamisen kustannukset voivat 
nousta korkeiksikin. 

Nyt asemakaavoitettavasta alueesta merkittävä osa voidaan toteuttaa vasta, kun alu-
een pohjoispuolella oleva Seveso-direktiivin mukaisen turvallisuusselvityslaitoksen 
luvanvarainen toiminta on lopetettu ja alueen maa- ja pohjavesi on puhdistettu. Kysei-
seltä alueelta on toimitettu asemakaavan muutoshakemus. Tämänhetkisen arvion 
mukaan luvanvarainen teollisuustoiminta tulee loppumaan lähivuosina. Toiminnan 
jatkuessa odotettua pidempään rajoittaa se kaavan mahdollistaman maankäytön 
muutoksen toteutumista ja maanomistajan kaavasta saamaa hyötyä. 

5.6. Muut merkittävät vaikutukset 

Ilmaston muutoksen hillinnän näkökulmasta kaava-alueen sijainti yhdyskuntaraken-
teessa sekä kaavaa koskevat tavoitteet ovat myönteisiä. Ratkaisu tiivistää rakennetta 
vähentämättä hiilivarastoja ja -nieluja sekä mahdollistaa työpaikkojen ja asumisen si-
joittumista hyvin joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Kaavan mukaiset hulevesien hal-
lintaratkaisut auttavat myös sopeutumaan ilmastonmuutokseen, rankkasadetulvia eh-
käisten. 

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Rakentamisen aloittamiselle on kaavassa annettu reunaehtoja. Ennen uudisrakenta-
misen aloittamista pitää purkaa nykyisiä rakennuksia ja rakentaa katuja sekä muuta 
infraa.  

Kutojantien alikulku, Kerantunneli, tarvitaan alkuvaiheessa. Keran aseman ympäris-
töön tulee vaikuttamaan myös kaupunkiradan rakentaminen. Kaupunkiradan tavoit-
teena on valmistua vuonna 2028.  

Maanomistajat ovat laatineet alustavat rakentamisen vaiheittaisuussuunnitelmat. 
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6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaavoituksen yhteydessä on laadittu maankäytön viitesuunnitelmat ja kortteli- ja lä-
hiympäristösuunnitelmat. Rakennuslupavaiheessa tapahtuvasta tarkemmasta suun-
nittelusta vastaavat rakennushankkeeseen ryhtyvät. 

Alueelle on laadittu kunnallistekniikan yleissuunnitelma, joka koskee myös radan ete-
läpuolen Keran 130140 asemakaavaa. Yleissuunnitelmaa käytetään tarkemman 
katu- ja puistosuunnittelun pohjana. Suunnittelusta vastaa Espoon kaupunkitekniikan 
keskus.  

Lisäksi Keraan on tehty taideohjelma, jonka avulla edistetään taiteen rakentamista 
keskeisiin kaupunkitiloihin Kerassa. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Rakennusvalvonta seuraa toteuttamista. Kaupunkisuunnittelukeskus ja kaupunkitek-
niikan keskus ovat mukana toteutuksen seurannassa. 

7. Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 9.5.2017 § 100 tiedoksi 31.3.2017 päivätyn 
Keran asemakaavarungon ja hyväksyi Keran asemakaavoituksen pohjaksi kaavalliset 
tavoitteet (asia1683/2017). Tavoitteet on esitetty luvussa 3. Lisäksi lautakunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että pikaisesti määritellään toiminnalliset menetelmät 
ja organisoituminen, jotta kaupungin eri toimijat sekä alueen maanomistajat ja muut 
sidosryhmät saadaan aktiivisesti yhteistyössä toteuttamaan em. tavoitteita, määritte-
lemään täsmällisemmät toiminnalliset sisältötavoitteet, edistämään asemakaavoitusta 
ja vaiheittaista toteuttamista siten, että alueen vahva positiivinen brändi toteutuu. 

21.8.2017 kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman.  

Sopimukset 

Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka 
hoitaa tonttiyksikkö. 

7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30§:n mukaisesti 18.9.-17.10.2017. 
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7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä maanomistajien ja heidän konsult-
tiensa HPK Arkkitehdit Oy:n, Arkkitehtitoimisto Sarc Oy:n, Playa arkkitehdit Oy:n, 
Ramboll Finland Oy:n, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n, Maisema-arkkitehti-
toimisto Kokoman, Destia Oy:n ja WSP Finland Oy:n kanssa. 

Kunnallisteknistä yleissuunnitelmaa kaupunkitekniikan keskuksen toimeksiannosta on 
laatinut Ramboll Finland Oy.  

Alueen taideohjelman on laatinut Public Art Agency Finland. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä ja liikennesuunnittelu-
yksikössä kaavan valmistelusta ovat vastanneet Tiina Piironen, Tarja Pennanen ja 
Katariina Peltola. Lisäksi valmisteluun ovat osallistuneet yleiskaavayksiköstä Paula 
Jääskeläinen (kaavatalous) ja Mika Huttunen (energia). 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Asemakaavaratkaisua on kehitetty kaavarungon perusteella. Suunnittelu on edennyt 
osaratkaisujen ja tarkentuvan suunnittelun kautta.  

7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

- 9.5.2017, kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi § 100 tiedoksi 31.3.2017 
päivätyn Keran asemakaavarungon ja hyväksyi Keran asemakaavoituksen 
pohjaksi kaavalliset tavoitteet (asia1683/2017). 

- 19.6.2017, Keran asemakaavarunkoon ja asemakaavoituksen tavoitteisiin liit-
tyvä asukastilaisuus. 

- Kiinteistö Oy Karapellontie 4C:ltä saapui hakemus asemakaavan muutta-
miseksi 7.3.2017 (asia 1104/2017). 

- Kiinteistö Oy Karapellontie 12:sta saapui hakemus asemakaavan muutta-
miseksi 26.4.2017 (asia2094/2017). 

- Kiinteistöt: Oy Aga Ab, TK-Teollisuuskaasut Oy, Karakaasu ja Karaportti ovat 
yhteisellä hakemuksella hakeneet asemakaavan muuttamista. Hakemus on 
kirjattu 3.5.2017 (asia 2253/2017).  

- 21.8.2017, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin koko Keran 
asemakaavarunkoalueelle. Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi MRA 30 §:n 
mukaisesti OAS:n nähtäville  

- 13.9.2017, vireille tulosta tiedotettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
kuulutuksen yhteydessä. 
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- 18.9.–17.10.2017, OAS oli nähtävillä. 

- Keran osayleiskaava tuli lainvoimaiseksi 29.8.2018. 

- 17.10.2017, nähtävilläoloaikana jätettiin 21 mielipidekirjettä ja seitsemän lau-
suntoa / kannanottoa. OAS-vaiheen jälkeen Keran asemakaavarunkoalue ja-
ettiin kolmeksi kaava-alueeksi: 130140 Kera, 130516 Karapelto ja 130517 Ka-
ramalminrinne. 

- Oy Soffcon Kiinteistöt Ab:ltä saapui hakemus asemakaavan muuttamiseksi 
21.11.2018 (asia 5189/2018).  

- Kiinteistö Oy Karapellontie 6:ltä saapui hakemus asemakaavan muutta-
miseksi 21.12.2018 (asia 4666/2019). 

- 10.11.2021, Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti jättää asian 
pöydälle lautakunnan seuraavaan 24.11.2021 pidettävään kokoukseen. 

- 24.11.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kaavaehdotuksen 
nähtäville MRA 27§:n mukaisesti. Asemakaavaehdotuksesta ja siihen liitty-
västä asemakaavan muutosehdotuksesta järjestetään tiedotus- ja keskustelu-
tilaisuus. 
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