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1. Projektin tausta
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1.1. Espoon kaupungin tavoitteita Keran kehittämisen osalta
Espoon kaupunki suunnittelee Keraan kaupunkikeskusta, joka
rakennetaan olemassa olevan raideliikenteen ympärille, Nokian
kampuksen ja Kutojan alueen väliin. Asemanseutu muuttuu
logistiikka-alueesta urbaaniksi kävely- ja pyöräilypainotteiseksi
keskukseksi. Sinne tulee kaupallisten palveluiden lisäksi
päiväkoteja ja kouluja sekä liikunta- ja virkistyspalveluja. Uusien
talojen rakentamisen lisäksi alueen vanhojen rakennusten uusioja tilapäiskäyttöä edistetään.

Keraan on tarkoitus rakentaa asuntoja noin 14 000 ihmiselle.
Työpaikkoja tulee noin 10 000. Alueella on jo valmiiksi junarata,
tiet, kunnallistekniikka ja käytössä olevia vanhoja rakennuksia,
joiden elinkaarta voi jatkaa. Samalla kun asukkaita tulee alueelle
lisää, heidän palvelunsa paranevat. Keraan on suunnitteilla
kauppoja, päiväkoti, koulu ja virkistyspaikkoja. Sekä alueen
eteläosassa Nihtisillassa että pohjoisreunassa Nokian
kampuksen vieressä on jo päivittäistavarakauppa. Asema-alue
mahdollistaa tiiviin palvelukeskittymän syntymisen. Keskustasta
tehdään kävely- ja pyöräilypainotteinen.
SOK ja Nokia omistavat alueen maista noin 60 prosenttia.
Kaupungin maita alueella ei ole.
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2019.

1.2. Käynnissä olevat tutkimushankkeet
Puhdas ja älykäs Kera, Neutral Host 2019-21
Espoon kaupungilla on tavoitteena olla Euroopan kestävin
kaupunki nyt – ja tulevaisuudessa. YK:n kestävän kehityksen
tavoitteiden edelläkävijäkaupunkina Espoo haluaa luoda uusia
globaalisti merkittäviä toimintamalleja ja ratkaisuja kestävään
tulevaisuuteen.
Strategian mukaisesti on käynnistetty Puhdas ja älykäs Kera
-projekti, jonka myötä Kerasta kehitetään kansainvälinen
esimerkki digitaaliseen alustaan kytkeytyvästä kiertotalouden
kaupunkialustasta. Vahvan pohjan tälle strategiselle tavoitteelle
antaa projektiin linkittyvä Neutral Host -projekti, jossa
kehitetään uudenlaista 5G-verkkoalustaa supernopeille
mobiiliyhteyksille, sekä uutta liiketoimintamallia avoimen datan
hallintaan ja hyödyntämiseen. Tämä tarjoaa digitaalisen alustan
Kerassa kehitettäville uusille tuotteille ja palveluille. Keran alue
toimii yrityksille referenssimarkkinana ja näyteikkunana uusille
kansallisen ja kansainvälisen markkinapotentiaalin omaaville
palveluille.

Puhdas ja älykäs Kera -projektin yhtenä keskeisenä
hyötytavoitteena on luoda uusi yhteiskehittämismalli
kaupunkikehittämiseen. Projekti luo täysin uudenlaisen
yhteistoiminnalliseen hankkeen johtamiseen perustuvan
toimintamallin vetovoimaisten kaupunkikeskusten
suunnitteluun, rakentamiseen ja toiminnallisuuksien
kehittämiseen – ”Espoon mallin”. Projektin tavoitteena on
käynnistää yhteistoiminnalliseen johtamiseen, digitaaliseen
alustaan ja kiertotalouden toimintamalleihin perustuvan alueen
kehitystyö. Projektissa kehitetään toimintatapa, jolla luodaan
alueen brändi ja kehitetään kokonaisuutta aina maankäytön
suunnittelusta rakennussuunnitteluun sekä käytön aikaisiin
palveluihin.
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1.3. Yhteiskehittämisen malli Kerassa
Keran alueen kehitystyötä on tehty yhteistoiminnassa mm.
kaupungin, maanomistajien, yksityisten yritysten, yliopistojen ja
muiden oppilaitosten sekä alueen asukkaiden kesken.

Espoon kaupungilla on ollut olennainen rooli Keran
kehittämisessä ja alueen brändäämisessä kestävän kehityksen
kaupunginosaksi, missä panostetaan puhtaisiin
energiaratkaisuihin, liikkumisen muotoihin ja urbaaniin
ruoantuotantoon.
Espoo on satsannut alueen kehittämiseen muun muassa
osallistumalla useisiin tutkimushankkeisiin, kuten edellisessä
kappaleessa mainittuun Puhdas ja älykäs Kera -projektiin.
Projektin avainhenkilöinä ovat toimineet Keran alueen
projektinjohtaja Pekka Vikkula, kehittämispäällikkö Emmi
Kauhanen sekä erityisasiantuntija Rosa Väisänen ja
projektikoordinaattori Tessa Armour.

Yhteiskehittämisen malli on konkretisoitunut tähän mennessä
muun muassa Keran halleille perustettujen tilapäisten
palveluiden kautta. Hallien avaaminen tilapäiskäyttöön 2019
mahdollistui kaupungin ja maanomistajana olevan SOK:n
yhteistyön tuloksena. Keran halleilla toimii erilaisia yrityksiä
ruoantuottajista liikuntapalveluiden tarjoajiin.
Hallit toimivat päämajana myös keväällä 2020 alkunsa saaneelle
Kera Kollektiiville, joka järjestää halleilla mm. taideprojekteja,
kaupunkiviljelyä ja musiikkitapahtumia. Kera Kollektiivi on hyvä
esimerkki neljännen sektorin osallistumisesta
kaupunkikehittämiseen osana muuta verkostoa.

Kuva: Marko Malm, 2020.

2. Projektin tavoitteet ja sisältö
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2. Projektin tavoitteet ja sisältö
Keran kaupunkitaloudellisten vaikutusten Cityfier-projektin tavoitteena
oli laatia kaupunkitaloustutkimukseen perustuva selvitys Keran
kehityksen vaihtoehdoista. Projekti toteutettiin maaliskuusta
marraskuuhun 2021.

Keran kaupunkitaloudellisten vaikutusten Cityfier-projekti koostuu
kolmesta rinnakkaisesta osakokonaisuudesta seuraavasti:
a. Keran Cityfier-analyysistä
b. Diplomityöstä
c. A-Insinöörien koneoppimisen sprintistä

Rinnakkaiset osakokonaisuudet ja projektin aikataulu on visualisoitu
oheisessa kuvassa.
Keran kaupunkitaloudellisten vaikutusten Cityfier-projektin
loppuraporttiin sisältyy kuvaus (a.) Keran Cityfier-analyysistä ja (b.)
diplomityöstä, jotka on esitetty luvuissa 3 ja 4.
A-Insinöörien koneoppimisen mallin kehitys on sisäistä kehitystyötä,
minkä takia se on rajattu tämän raportin ulkopuolelle.

12.3.2021

25.3. ja 9.4.2021

29.4.2021

22.6.2021

2.9.2021

1.11.2021

Kera Kick-start

Lähtötietojen tarkennus ja
alustavien skenaarioiden
hahmottelu

Lähtötietojen
täydennykset ja
liikuntapalvelut

Skenaariot ja vertailut

Alustavat tulokset

Tulosten
sovittaminen
tutkimushankkeeseen.

Espoon kaupunki
1.

Tulosten esittely.

2.

3.

4.

5.

6.

Aalto YO / Matematiikan ja taloustieteen laitokset
7.
Diplomityöntekijän haku

A-Insinöörit / Koneoppimisen sprintti

Datakumppani

Koneoppimismallin Design Sprint

Diplomityöntekijä aloittaa

POC Kera datalla
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3. Keran Cityfier-analyysi
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3.1. Skenaariovertailu Keran alueen asuntojen
arvonkehityksen osalta
Keran Cityfier-analyysin tavoitteena oli laatia
kaupunkitaloustutkimukseen perustuva selvitys Keran
kehityksen vaihtoehdoista ja jatkaa A-Insinöörien vuonna 2018
laatiman analyysin tuloksista eteenpäin.

Projektissa A-Insinöörien tehtävänä oli mallintaa Cityfiersovelluksen avulla tutkimusalueen nykytila, kaavasuunnitelmat
sekä arvioitu vaiheittainen toteutus sisältäen
liikenneinvestointien sekä asukas- ja työpaikkamäärien
sijoittumisen tutkimusalueelle vuosina 2021-50.

Skenaariovertailuun sisällytettiin Puhdas ja älykäs Kera
-hankkeen yhteistoiminnallisuuden näkökulma ja tunnistettiin
yhteistoiminnallisten ratkaisujen merkitys ja lisäarvon
muodostuminen maanomistajille sekä muille toimijoille.
Analyysissä huomioitiin lisäksi tilapäisten/etupainotteisten
palveluratkaisujen vaikutus alueen kokonaiskehitykseen.
Skenaariotarkastelun lopputuloksena muodostettiin näkemys
maankäytön jatkosuunnittelulle.

Cityfier-analyysissä laadittiin skenaariotarkastelu kahden
vaihtoehtoisen kehityspolun ”Perusratkaisun” ja ”Keran
tapauksen” osalta sekä mallinnettiin niiden vaikutukset alueen
asuntojen arvonkehitykseen. Skenaariovertailut perustuvat
Keran ajantasaisiin tietoihin ja suunnitelmiin sekä Tilaajan kanssa
erikseen sovittuihin linjauksiin.
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3.2. Cityfier-monimuuttujamalli
Kaupunkitalouden mittareita soveltava työkalu alueen arvonkehityksen mallintamiseksi
Analyysin laadinnassa hyödynnetty Cityfier® on maankäytön ja
kiinteistöjen alkuvaiheen suunnitteluun tarkoitettu ohjelma, jolla
voi vertailla kaupunginosan arvokomponentteja ja saada
kaupunkitalouden mittareita soveltavan ennusteen alueen
arvonkehitykselle. Cityfierin avulla voidaan arvioida alueen
houkuttelevuutta suhteessa sekä asuntojen ja palvelujen
sijaintiin että toteutuksen aikatauluun.

Analyysissä esitetty Cityfier-indeksi on ”valitun alueen asuntojen
sijainnin painotettu keskiarvo asukasta kohden”. Indeksi arvioi
asuinalueelle suunniteltujen liikenne- ja kiinteistöinvestointien
vaikutusta alueen houkuttelevuuteen.

Työkalu käyttää paikkatiedon lähteenä kaupunkien ja julkisten
palvelujen tarjoamia rajapintoja ja suunnitelmia, kuten
kaavaluonnoksia. Suunnitelmat kootaan kaupunkien
julkaisemista avoimista tietolähteistä mm. seuraavilta osin:

•

Julkinen liikenne - Juna, Metro, Ratikka, Bussi

•

Julkiset palvelut - Päiväkodit, Koulut, Terveysasemat

•

Yksityiset palvelut - Kaupat, Myymälät, Liikuntapalvelut

•

Rakennetut kiinteistöt

•

Valmiit asemakaavat

Arvokomponentin arvoon vaikuttavat etäisyyden (m) lisäksi
kiinteistön rakennusoikeus (k-m2).

•

Vireillä olevat asemakaavat

•

Periaateluonnokset

Asuntojen sijainnin arvoa mitataan valittujen
arvokomponenttien etäisyyksien suhteessa. Mitattavia
arvokomponentteja ovat:

Cityfier analysoi alueen liikenne- ja palveluinvestointien
vaikutuksen kiinteistöjen arvoon yli 80 % tarkkuudella.
www.cityfier.com
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3.3. Kera – teollisuusalueesta asunto- ja työpaikka-alueeksi
Cityfier-analyysin aluerajaus kohdistui Keran, Karapellon ja
Karamalmin alueille sekä niiden lähiympäristöön. Tarkempi
aluerajaus on esitetty sivulla 14.
Nykytilanteessa Keran alue on Espoon yksi suurimpia työpaikkaalueita. Alueella sijaitsee lukuisa määrä eri alojen logistiikka-,
teollisuus- ja toimitiloja. Alueen maamerkkinä on Keran hallit,
joihin on sijoitettu väliaikaisia palveluita lähes 20 000 k-m2
laajuudelta.
Alueella ei ole tällä hetkellä puistoja, mutta Keran keskustaan
tullaan rakentamaan monipuolista toimintaa tarjoava puisto,
joka palvelee alueen käyttäjiä myös talvisin.

Koska alueen muuttuminen teollisuuspainotteisesta alueesta
asuinpainotteiseksi vie aikaa arviolta noin 15-25 vuotta,
analyysissä tutkittiin sitä, miten vältetään uusille, kehittyville
asuinalueille (esim Kivistölle) tyypilliset haasteet – kuten
esimerkiksi palveluiden puuttuminen alueelta.

Kuva: Espoon kaupunki, 2020.

3.3. Kera – teollisuusalueesta asunto- ja työpaikka-alueeksi
Projektin skenaariotarkastelussa verrattiin tutkimusalueen asuntojen ja palveluiden tulevaa kehitystä vaikutusalueella toteutuneeseen
kehitykseen 1950-luvulta lähtien. Vaikutusalueelle rakentuneet asunnot ja palveluinvestoinnit sekä kaavavarannon mukainen tuleva
rakentaminen on kuvattu oheisissa kaavioissa.
Vaikutusalueen asuntojen rakentuminen vuosittain (k-m2)
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3.4. Kaavahankkeet ja liikenneinvestoinnit
tutkimus- ja vaikutusalueella 2021-50
Cityfier-analyysin varsinainen tutkimusalue sisältää Keran, Karapellon ja
Karamalmin alueet sekä niiden lähiympäristön, jotka on kuvattu oheisessa
kuvassa. Kauniaisten alue ei sisälly analyysiin. Myös Kutojantien alue
rajattiin tämän analyysin ulkopuolelle, sillä lähtötietoja alueen kaavoituksen
osalta ei ollut saatavissa riittävin määrin projektin alkaessa.
Analyysissä huomioidaan lisäksi tutkimusaluetta ympäröivä vaikutusalue.
Vaikutusalueelle sijoittuvat kaavahankkeet toimivat tutkimusalueen
analyysin lähtötietoina.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kaavahankkeen nimi
Kera, 130140
Karapelto, 130516
Karamalminrinne, 130517
Kutojantien alue
Nihtisilta, 130139
Nihtisilta, 130133
Lansankallio 1
Logen, 150527
Viherlaakson alue
Viherlaakso eteläinen, 150521
Viherlaakso eteläinen, 150526
Humisevanportti 2
Laaksolahti II, 140308
Kuusinevantie 3
Tattitori, 140603
Leppävaaran kartano
Karakallion keskusta, 131609
Karakallio, 131406
Karakallio II, 131507
Tornihaukantie, 131509
Herttuanportti 6
Kuninkaistenkuja 8

k-m2
300500
202610
100000
10450
18200
320
2000
1127
700
460
10000
13100
7500
10700
5400
320
150

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kaavahankkeen nimi
Leppävaaran urheilukeskus, 118200
Leppävaaran keskus
Kilonportti 2
Kilonpuisto IA, 132204
Puistomäki, 131004
Säterinkallionkulma, 118000 ja Leirimetsänrinne

Pikkalantie 12 B
Masalankuja, 130308
Laajalahden keskus, 120326
Friisinmäenaukio 7
Kellarimäki-Friisinmäki, 130307
Suosaari, 120407
Sinimäen alue
Nygrannas, 241700
Möilimäki, 241800
Sepänkallio, 331200
Suurpelto IV, 330900
Suurpelto V, 330700
Yht.

Liikenneinvestoinnit
Kaupunkirata
Pikaraitiotie

k-m2
15660
2100
3750
200
39835
140
27000
6400
2796
90000
88000
40500
273000
116000
1 390 000

Vaikutusalue
Tutkimusalue

1. Vahvistuneet, vielä rakentumattomat asemakaavat

1. Vireillä olevat asemakaavat
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3.5. Skenaariovertailu – Perusratkaisu ja Keran tapaus
Investointiohjelma 2021-2050

Perusratkaisu
Perusratkaisu
Skenaariovertailussa laadittiin kaksi eri vaihtoehtoa:
•
•

”Perusratkaisu”, joka rakentuu valmiiksi vuoteen
2050 mennessä

Keran
tapaus
Keran tapaus

Asunnot

Toteutusvuosi

k-m2

Toteutusvuosi

k-m2

Ra da n etel ä puol i

2023-2038

258700

2023-2038

258700

Ra da n pohjoi s puol i

2024-50

300860

2024-40

298860

Yhteens ä *

559600

557600

Palvelut

Toteutusvuosi

k-m2

Toteutusvuosi

k-m2

Li i kuntapa l vel ut

2024

2000

2023-2030

58200

Ruoka ka upa t*

2024, 2035

5550

Skenaariotarkasteluiden erot syntyvät radan
pohjoispuolen asuntorakentamisen vaiheistuksesta,
eroista palveluinvestointien volyymin ja ajoituksen
suhteen sekä liikenneinvestointien ajoituksen
vaihteluista.

Ka upa l l i s et pa l vel ut

2026-2050

14100

2024, 2033, 2035 7550
14100
2024-2040

Pä i vä kodi t

2021-50

15600

2021-2040

18100

Koul ut

2030, 2043

16700

2030, 2032

16700

Koul ujen l i i kuntatil a t

2030, 2043

1000

2030, 2032

1000

Terveys kes kus

-

2032

1700

Yhteens ä

55000

Investointiohjelmat molempien skenaarioiden
osalta on esitetty oheisessa kaaviossa.

Liikenneinvestoinnit

Toteutusvuosi

Toteutusvuosi

Ka upunki ra ta

2028

2028

Pi ka ra i tiotie

2040

2030

Kutoja ntien a l i kul ku

2028

2025

C-korttel ei den yl i kul ku

2040

2030

Drei ja nportin a l i kul ku

2028

2025

”Keran tapaus”, joka rakentuu valmiiksi vuoteen
2040 mennessä

118400

*Skenaarioiden välinen ero johtuu siitä, että palveluiden määrää on kasvatettu Keran tapauksen skenaariossa kuitenkaan
ylittämättä kaavassa osoitettua korttelikohtaista kokonaisrakennusoikeutta.
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3.5. Skenaariovertailu – Perusratkaisu

2050

Asuntojen rakentuminen

Perusratkaisussa alueen asunnot rakentuvat vuosien 2023-50 välillä. Skenaariossa radan
pohjoispuoli rakentuu 50-luvulle asti (noin 11 100 k-m2/vuosi), mutta radan eteläpuoli
rakentuu vauhdikkaammin 15 vuoden aikajänteellä (noin 16 300 k-m2/vuosi).
Skenaarioon sisällytetyt palveluinvestoinnit vastaavat kaavavarannon mukaisia palveluita.

Keran, Karapellon ja Karamalmin kaava-alueiden asuntojen rakentuminen 2021- (k-m2)
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Radan eteläpuoli asuntojen rakentuminen vuosittain

Radan pohjoispuoli asuntojen rakentuminen vuosittain

RADAN POHJOISPUOLI 300 900 k-m2 asumiseen -> 11 100 k-m2/ vuosi, 280 as/ vuosi (1 asukas / 40 k-m2)
RADAN ETELÄPUOLI 260 000 k-m2 asumiseen -> 16 300 k-m2/ vuosi, 410 as/ vuosi (1 asukas / 40 k-m2)
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3.5. Skenaariovertailu – Keran tapaus

2040

Asuntojen rakentuminen

Keran tapauksessa alueen asunnot rakentuvat vuosien 2023-40 aikana. Radan pohjois- ja
eteläpuolen alueet noudattelevat suurin piirtein samaa rakentamisen volyymiä vuosittain.
Skenaariossa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen tulevien palveluinvestointien sijaintiin,
volyymiin ja ajoitukseen. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä vetovoima alueelle.
Skenaarioon sisällytettyjen palveluinvestointien määrää on kasvatettu verrattuna
Perusratkaisuun.
Keran, Karapellon ja Karamalmin kaava-alueiden asuntojen rakentuminen 2021- (k-m2)
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Radan eteläpuoli asuntojen rakentuminen vuosittain

Radan pohjoispuoli asuntojen rakentuminen vuosittain

RADAN POHJOISPUOLI 298 900 k-m2 asumiseen -> 17 600 k-m2/ vuosi, 440 as/ vuosi (1 asukas / 40 k-m2)
RADAN ETELÄPUOLI 260 000 k-m2 asumiseen -> 16 300 k-m2/ vuosi, 410 as/ vuosi (1 asukas / 40 k-m2)
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3.5. Skenaariovertailu – Perusratkaisu ja Keran tapaus
Oleellisimmat erot palveluinvestointien osalta
Keran tapauksessa osa Keran halleista säilyy alueella
pidempään (vuonna -30 viimeisen osan purku) kuin
Perusratkaisussa. Liikuntapalveluja tulee Keran
tapauksessa alueelle merkittävästi enemmän (n. 56
000 k-m2) kuin Perusratkaisussa.

Keran tapauksessa radan pohjoispuolen C-kortteleihin
on sijoitettu lisää yksi ruokakauppa ja terveyskeskus.

Keran tapauksessa päiväkodit ja pohjoisosan koulu
rakentuvat aiemmin. Skenaario sisältää 2 yksityistä
päiväkotia enemmän kuin Perusratkaisu.

Keran tapauksessa pikaraitiotie tulee vuonna 2030,
kun Perusratkaisussa se tulee vuonna 2040.
Myös yli- ja alikulut rakentuvat aiemmin Keran
tapauksessa kuin Perusratkaisussa.
Palveluinvestointien sijainnit tutkimusalueella Keran tapauksessa.
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3.7. Dynaamisen investointimallin luonnos
Päiväkodit Keran, Karapellon ja Karamalmin alueilla
Hankkeen aikana kehitetyn dynaamisen investointimallin luonnos mallintaa Keran tulevien päiväkotipalvelujen investointeja suhteessa alueen
vaiheittaiseen asuntotuotannon toteutukseen. Mallista ilmenee koska uusien päiväkotien tulisi olla valmiita niille varatuilla tonteilla.

Päiväkoti Aarteet 1250 k-m2 /
purku 2023

Päiväkoti Aarteet 1250 k-m2 /
purku 2023

1.

1.

Perusratkaisu 2026
2023-26

2027-30

2031-32

2033-34

Keran tapaus 2026
2035-38

1. 1800 asukasta / päiväkoti (tilapäinen) 2000 k-m2

2039-43

2044-50

2023-26

2027-30

2031-32

2033-34

2035-38

1. 2600 asukasta / päiväkoti (tilapäinen) 2000 k-m2

2039-40

3.7. Dynaamisen investointimallin luonnos
Päiväkodit Keran, Karapellon ja Karamalmin alueilla
Hankkeen aikana kehitetyn dynaamisen investointimallin luonnos mallintaa Keran tulevien päiväkotipalvelujen investointeja suhteessa alueen
vaiheittaiseen asuntotuotannon toteutukseen. Mallista ilmenee koska uusien päiväkotien tulisi olla valmiita niille varatuilla tonteilla.
5.

7.
8.

10.

2.

2.

7.

6.

3.

3.

8.

4.

4.

9.
5.

Perusratkaisu 2050
2023-26

2027-30

2031-32

2033-34

1. Tilapäinen päiväkoti on purettu
2.-3. 5000 asukasta / päiväkoti 2 x 2000 k-m2
4. 6400 asukasta / päiväkoti 1000 k-m2
5. 7800 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2
6. 10700 asukasta / päiväkoti 2600 k-m2
7. 12200 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2
8. 14000 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2

6.

Keran tapaus 2040
2035-38

2039-43

2044-50

2023-26

2027-30

2031-32

2033-34

2035-38

2039-40

1. Tilapäinen päiväkoti on purettu
2. 4400 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2
3. 6300 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2
4.-5. 8000 asukasta / päiväkoti 1000 k-m2 ja päiväkoti 2000 k-m2
6. 9800 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2
7.-8. 11600 asukasta / päiväkoti 2600 k-m2 + yksityinen päiväkoti 1700 k-m2
9. 13100 asukasta / yksityinen päiväkoti 800 k-m2
10. 14000 asukasta / päiväkoti 2000 k-m2

3.8. Asuntojen arvonkehitys 2021-50
Investointien ajoituksella on merkittävä vaikutus alueen arvonkehitykseen
Skenaariotarkasteluissa osoittautui, että palveluinvestointien volyymin,
sijainnin ja ajoituksen vaikutus on merkittävä alueen asuntojen
arvonkehityksen kannalta.
Keran tapauksessa yksityisiä palveluinvestointeja, kuten liikuntapalveluita
ja ruokakauppa, rakentuu alueelle enemmän ja aiemmin kuin
Perusratkaisussa. Myös julkiset palvelut kuten päiväkodit ja radan
pohjoispuolen koulu rakentuvat alueelle aikaisemmassa vaiheessa. Keran
tapaukseen on sisällytetty myös terveyskeskus, jota ei ole
Perusratkaisussa.
Analyysin hypoteesina oli, että alueen kehityksessä merkittävä rooli on
tilapäisillä ja väliaikaisilla palveluilla. Analyysin tuloksena kuitenkin
osoittautui, ettei tilapäisiä kaupan palveluita tarvita alueelle, sillä radan
pohjoispuolelle Kehä II:sen varteen on tulossa ensimmäinen
päivittäistavarakauppa jo vuonna 2024. Lisäksi kaksi olemassa olevaa
päivittäistavarakauppaa Karaportin ja Nihtisillantien varressa palvelevat
alueen uusia asukkaita.
Päiväkotitarpeeseen vastaa alueen rakentumisen alkuvaiheessa vuonna
2021 radan eteläpuolelle avautunut tilapäinen päiväkoti. Päiväkodit
rakentuvat Perusratkaisussa ja Keran tapauksessa eri rytmillä asuntojen
rakentumiseen ja asukasmäärän kehitykseen perustuen. Keran
tapauksessa on myös tunnistettu tarve lisätä alueelle kaksi yksityistä
päiväkotia.
Alueelle rakentuu kaksi koulua radan molemmin puolin. Radan
eteläpuolen koulu rakentuu molemmissa skenaarioissa vuonna 2030.
Pohjoisosan koulu rakentuu Keran tapauksessa vuonna 2032 ja

Perusratkaisussa vuonna 2043.

Skenaariotarkastelussa tunnistettiin, että heti alueen kehittymisen
alkuvaiheessa yksi olennainen ero syntyy Kera-hallien purun ajoituksen
eroista. Perusratkaisussa hallit puretaan vuosina 2022 ja -25 kun taas
Keran tapauksessa hallit puretaan kolmessa vaiheessa 2022, -25 ja -30.
Poistuvat Kera-hallien palvelut aiheuttavat ”kuopan” alueen
arvonkehityksessä. Alueelta poistuvien liikuntatilojen korvaamiseksi Keran
tapaukseen sijoitettiin lisää liikuntapalveluita Karapellontien ja
Nihtisillantien varteen sekä Nokian alueelle. Skenaariotarkastelussa
tutkittiin esimerkinomaisesti liikuntapalveluiden vaikutusta, mutta
palveluiden poistumisen myötä aiheutuvaa ”kuoppaa” olisi voitu paikata
myös muilla kaupallisilla palveluilla.
Myös liikenneinvestointien ajoituksessa on skenaarioiden välisiä eroja.
Molemmissa skenaarioissa kaupunkirata rakentuu vuonna 2028, mutta
Kutojantien alikulun rakentaminen on vaiheistettu Keran tapauksessa
vuoteen -25 ja Perusratkaisussa vuoteen -28.
Samoin C-kortteleiden ylikulku ja Dreijanportin alikulku ajoittuvat Keran
tapauksessa aiemmin (alikulku -25 ja ylikulku -30) kuin Perusratkaisussa
(alikulku -28 ja ylikulku -40).
Alueen arvonkehitykseen vaikuttaa olennaisesti pikaraitiotien ajoitus.
Pikaraitiotie tulee Keran tapaukseen vuonna 2030, kun taas
Perusratkaisussa se valmistuu vuonna 2040.
Edellä kuvattujen tekijöiden vaikutukset ja Keran alueen asuntojen
arvonkehitys on visualisoitu seuraavalla sivulla 31.
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3.8. Asuntojen arvonkehitys 2021-50
Investointien ajoituksella on merkittävä vaikutus alueen arvonkehitykseen
Perusratkaisu ja
Keran tapaus 2024:
Ruokakauppa 2 250 k-m2
Liikuntapalvelut 2 000 k-m2

24,00
22,00

Perusratkaisu ja
Keran tapaus 2028:
Kaupunkirata

Keran tapaus 2023-30:
Liikuntapalveluita 8 000 k-m2
Karapellontien varteen,
18 400 k-m2 Nihtisiltaan ja
30 000 k-m2 Nokian alueelle

Perusratkaisu ja
Keran tapaus 2030:
Koulu + pk 11 700 k-m2

Perusratkaisu 2043:
Koulu + pk 10 000 k-m2

Keran tapaus 2030:
Pikaraitiotie

Perusratkaisu 2040:
Pikaraitiotie
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Asuntojen arvonkehitys (CF Index) 2021-50

Perusratkaisu

Keran tapaus

Cityfier-indeksi on ”valitun alueen asuntojen sijainnin painotettu keskiarvo”. Painotettu keskiarvo on tarkoitettu
vaihtoehtojen vertailuun, eikä sitä voi suoraan suhteuttaa yksittäisen investointikohteen euromääräiseen nykyarvoon.
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Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2019.

3.9. Tulokset – Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee huomioida
palveluvaje Keran hallien purkamisesta ja Kutojantien alikulun avaaminen liikenteelle
Cityfier-analyysin tulokset jäsentyvät neljään osa-alueeseen:
1. Alueen vetovoima

3. Liikenneinvestoinnit

Analyysin yhtenä tavoitteena oli tutkia, minkälaisilla ratkaisuilla luodaan
mahdollisimman hyvä vetovoima alueelle. Vetovoiman mittarina on
käytetty myytävien asuntojen keskimääräistä neliöhintaa.

Hankkeen tuloksena osoittautui, että alueen liikenneinvestoinneista
pikaraitiotiellä on huomattava vaikutus asuntojen arvonkehitykseen.
Skenaariotarkastelussa Keran tapauksessa ero pikaraitiotiellä vs. ilman
pikaraitiotietä vuonna 2030 on 1,70 % CFI. Perusratkaisussa ero vuonna
2040 on 2,10 % CFI.

Keran tapauksessa asuntojen reaalinen arvonnousu vuoteen 2050 on
1,70 % CFI korkeampi kuin Perusratkaisussa. Syynä on alueen
lähipalvelujen suurempi määrä, läheisempi sijainti ja ajoitus.
Tärkeimmät uudet palveluinvestoinnit (käyttötarkoitus ja laajuus):
• Liikuntapalvelut +56.000 k-m2
• Ruokakaupat +2.000 k-m2
• Päiväkodit +2.500 k-m2

2. Keran hallien palvelut
Keran hallien väliaikaisesti sijoitetut, nykyiset lähes 20 000 k-m2
palveluita koostuvat merkittäviltä osin liikuntapalveluista.
Analyysi osoitti, että liikuntapalveluiden merkitys alueelle on suuri.
Hallien purkaminen aiheuttaa ”kuopan” alueen reaaliarvon kehityksessä.
Välttääkseen ”kuopan” syntymisen ja positiivisen kehityksen jatkumon,
Nokian ja Nihtisillan alueiden sekä Karapellontien pohjoispuolisen alueen
korvaavien liikuntapalvelujen toteutuminen tulisi ajoittaa hallien
purkamisen kanssa.

Lisäksi Kutojantien alikulun avaaminen liikenteelle riittävän aikaisin on
edellytys vetovoimaisen ja helposti saavutettavissa olevan
asemanseudun rakentumiselle. Kutojantien alikulku yhdistää radan
molemmille puolille rakentuvan keskustan ja näin myös määrittelee
asemanseudun ja siellä sijaitsevien palveluiden rakentamisen
vaiheistusta.

4. Dynaaminen investointimalli
Hankkeen aikana kehitettiin dynaamisen investointimallin luonnos. Mallin
avulla tutkittiin Keran tulevien päiväkotipalvelujen investointeja
suhteessa alueen vaiheittaiseen asuntotuotannon toteutukseen. Mallista
ilmenee koska uusien päiväkotien tulisi olla valmiita niille varatuilla
tonteilla. Tulokset osoittivat, että radan eteläpuolella on tarvetta kahdelle
yksityiselle päiväkodille, joka konkretisoituu kun alueella nykyään toimiva
tilapäinen päiväkoti puretaan.
A-Insinöörien tahtotilana on jatkokehittää tässä hankkeessa kehitettyä
dynaamisen investointimallin luonnosta kaupunkien, maanomistajien ja
muiden aluekehittämisen sidosryhmien kanssa.
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4. Diplomityö –
Asuntojen hintaennustaminen koneoppimismalleilla
Sonja Oksanen, Aalto-yliopisto
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Kuinka tarkasti koneoppimisen avulla voidaan
ennustaa asuntojen neliöhintaa lähipalveluilla,
julkisen liikenteen sekä asunnon tietyillä
ominaisuuksilla?

Diplomityön
tutkimuskysymykset

Voidaanko hintaennustemallilla nähdä alueelle
suunniteltujen investointien vaikutukset?
Mitkä ovat mallin tärkeimmät muuttujat?
Erityisesti, mikä vaikutus on kaupallisilla palveluilla,
julkisella liikenteellä ja urheilupalveluilla?
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Koulutusdata ja valitut muuttujat
Koneoppimismallin koulutusta varten oli käytössä datasetti, joka sisälsi tietoja
toteutuneista myyntitapahtumista pääkaupunkiseudulla vuosina 2018-2020.
Keran alueen ennusteita varten koulutusdata rajattiin siten, että se kuvastaisi
Keran aluetta riittävän hyvin. Koulutusdata sisälsi havaintoja Espoosta sekä
Helsingistä ja Vantaalta junan ja raitiotien vaikutusalueilta. Raitiotien valinta
mahdollisti suunnitellun pikaraitiotien hintavaikutuksen mallintamisen. Lisäksi
neliöhinnan perusteella pudotettiin 5% halvimmista ja kalleimmista
havainnoista. Rajaaminen hinnan perusteella vähensi poikkeavien havaintojen
vaikutusta ja samalla esimerkiksi Helsingin keskustan arvoasuntojen
vaikutusta. Rajatussa koulutusdatassa on yhteensä 2756 havaintoa. Keran
analyysiin valittiin muuttujiksi asunnon ikä, sekä lähipalvelujen, julkisen
liikenteen sekä vesistöjen läheisyyttä kuvaavia muuttujia.
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Oletuksia ja huomioita
Koulutettu koneoppimismalli ennustaa alueen keskineliöhintaa reaaliarvossa. Malli ei ota huomioon
inflaatiota eli rahan reaaliarvon laskua eikä asuntojen hinnankehityksen historiaa ja nousevaa
trendiä pääkaupunkiseudulla.
Malli ei myöskään huomioi mahdollista hintojen etukäteisnousua. Esimerkiksi länsimetron kohdalla
asuntojen hinnat nousivat noin 4 % jo 5 vuotta ennen kuin länsimetro avattiin. [1]
Diplomityössä ei ole myöskään mallinnettu palvelu- ja asuntorakentamisen, eli kysynnän ja
tarjonnan, sopivaa suhdetta.
Kirjallisuuskatsauksen perusteella tietyt rakenteelliset muuttujat eli asunnon ominaisuudet, kuten
asunnon tyyppi, ikä, koko ja kunto ovat usein merkittäviä asunnon hintaan vaikuttavia tekijöitä.
Keran ennusteissa muuttujina on ainoastaan asunnon ikä ja palvelumuuttujia, ja ennustetarkkuus
paranisi, jos tiettyjä rakenteellisia muuttujia otettaisiin analyysiin mukaan.

[1]: O.Harjunen: How much does the housing market anticipate the impact of a new metro line (2018)
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Hintaennusteet skenaariotarkastelun vaikutusalueella ja
postinumeroalueittain
Seuraavilla sivuilla 40-43 on esitetty hintaennusteet
vertailun vuoksi kahdella eri tavalla:
• Cityfier-analyysin skenaariotarkastelun
vaikutusalueella

02710

Vaikutusalueen aluerajaus on esitetty raportin sivulla 14.

• Postinumeroalueittain

02610

Tarkastelualueeseen kuuluu neljä postinumeroaluetta:
• 02610 - Kilo
• 02630 - Nihtisilta
• 02710 - Viherlaakso
• 02750 - Sepänkylä

Näistä alueilla 02610 ja 02630 on kerrostaloasuntoja, joille
ennustetaan alueen keskineliöhinta. Postinumeroalue
02610 on suurin piirtein junaradan pohjoispuolella ja
02630 radan eteläpuolella.

02630
02750

Postinumeroalueet on visualisoitu viereisessä kuvassa.
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Hintaennusteet skenaariotarkastelun vaikutusalueella
Perusratkaisun hinnannousu on 7 %
Perusratkaisun hintaennuste on kuvattu mustalla käyrällä, ja
pystypalkit kuvaavat Perusratkaisun uusia palveluinvestointeja
kerrosneliömetreissä kategorioittain. Perusratkaisussa
asuntorakentaminen jatkuu vuoteen 2050 saakka. Palveluita
tulee yhteensä vähemmän kuin Keran tapauksessa.
Hintaennusteessa kasvu on tasaisempaa kuin Keran
tapauksessa. Selkeimmät arvonnousut ovat skenaarion alussa,
jolloin palvelurakentaminen on voimakkainta sekä vuonna
2040, jolloin alueelle on suunniteltu raitiotie. Vuonna 2028
valmistuva kaupunkirata on mallinnettu raitiotiepysäkkinä,
koska hintadataa kaupunkiratoihin ei ollut saatavilla. Tämä
saattaa selittää pienen nousun hintaennusteessa kyseisenä
vuonna.
Hinnannousu vuodesta 2021 vuoteen 2040 on reaaliarvossa
noin 7 %. Raitiotien yksittäisvaikutus on noin +4 % (170 €/
k-m2).
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Hintaennusteet skenaariotarkastelun vaikutusalueella
Keran tapauksen hinnannousu on 9 %
Keran tapauksen hintaennuste on kuvattu mustalla käyrällä, ja
vertailun vuoksi harmaalla käyrällä on Perusratkaisun
hintaennuste. Pystypalkit kuvaavat Keran tapauksen uusia
palveluinvestointeja kerrosneliömetreissä kategorioittain.
Lisäksi alueelle rakennetaan asuntoja vuoteen 2040 saakka.
Selkeimmät arvonnousut havaitaan vuosina 2022-2026, jolloin
rakennetaan erityisesti urheilupalveluita, kaupallisia palveluita
ja ravintoloita. Lisäksi keskihinta nousee ennusteessa vuonna
2030, jolloin alueelle on suunniteltu raitiotie ja koulu, sekä
vuonna 2032, jolloin alueelle rakentuu terveyskeskus ja koulu.
Hinnannousu vuodesta 2021 vuoteen 2032 on reaaliarvossa
noin 9 %. Vuoden hinta-arvio on hyvin lähellä käytettävissä
olleen koulutusdatan Keran alueen keskiarvoa, joten malli
onnistuu estimoimaan nykyisen hintatason melko tarkasti.
Tulevaisuuden hintaennustetta voi verrata esimerkiksi
Leppävaaran nykyiseen keskineliöhintaan, joka on
koulutusdatan perusteella hieman yli 4000 €.
Raitiotien yksittäisvaikutus on noin +4 % (170 €/k-m2).
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Hintaennusteet postinumeroalueittain

02610

Radan pohjoispuoli 02610 – Kilo
Perusratkaisussa asuntorakentaminen sekä kaupallisten
palveluiden ja ravintoloiden rakentaminen jatkuu pidempään
kuin Keran tapauksessa. Tämän takia Keran tapauksen
hintaennuste nousee voimakkaammin alussa.
Keran tapauksessa raitiotie on suunniteltu vuodelle 2030 ja
Perusratkaisussa vuodelle 2040. Raitiotien vaikutus näkyy
voimakkaasti tällä postinumeroalueella.

Radan pohjoispuolelle tulee koulu Keran tapauksessa vuonna
2032 ja Perusratkaisussa vuonna 2043. Nämä näkyvät myös
hintaennusteessa pieninä nousuina, mutta vaikutus on
pienempi kuin raitiotien. Keran tapauksessa tulee myös
terveyskeskus vuonna 2032.
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Hintaennusteet postinumeroalueittain
Radan eteläpuoli 02630 – Nihtisilta

02630

Raitiotien vaikutus on selvästi pienempi radan pohjoispuoleen
verrattuna. Koulun rakentaminen on suunniteltu vuodelle 2030
sekä Perusratkaisussa että Keran tapauksessa. Terveyskeskus
rakennetaan Keran tapauksessa vuonna 2032 junaradan
tuntumaan alueelle 02610, mutta vaikutus näkyy myös radan
eteläpuolella.
Asuntorakentamisessa ei ole eroja skenaarioiden välillä. Näin
ollen asuntojen keskimääräinen ikä vaikuttaa kummassakin
skenaariossa samalla tavalla, ja asuntorakentamisen päätyttyä
alueen asuntojen keskimääräisen iän nousu laskee asuntojen
reaalihinnan ennustetta.
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Kuvat: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, 2019.
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