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Johdanto

• Espoon kaupunki suunnittelee Keraan 14 000 asukkaan 

kaupunkikeskusta, joka rakennetaan olemassa olevan 

raideliikenteen ympärille, Nokian kampuksen ja Kutojan 

alueen väliin. 

• Keraan on vuonna 2021 laadittu hiilineutraalisuuden ja 

kestävyyden tiekartta Ramboll Finland Oy:n ja Espoon 

kaupungin ohjausryhmän yhteistyönä. Työssä 

tarkasteltiin, mitä vähähiilisyyttä edistäviä toimenpiteitä 

Kerassa tulisi tehdä ja milloin.

• Tässä työssä Keran alueelle suoritettiin 

luontoarvotarkastelu, jossa luonnon monimuotoisuuden 

teema linkitettiin tiekarttaan keskeisten toimijoiden, 

toteutuspolun ja –ajankohdan tunnistamiseksi.

• Tuloksena syntyi konkreettisia toimenpide-ehdotuksia 

luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi, 

parantamiseksi ja kompensoimiseksi.

• Suomessa uutta työkalua ja arviointimenetelmää 

kehitettiin myös prosessin aikana.
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Sanasto ja termistö

Biodiversiteetillä eli luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan elinympäristön lajirunsautta ja 

monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuutta voidaan tarkastella karkeasti kolmella eri tasolla:

lajien sisäinen (geneettinen) monimuotoisuus eli geneettisen variaation runsaus, 

lajimonimuotoisuus eli erilaisten lajien runsaus sekä ekosysteemien monimuotoisuus eli 

erilaisten ekosysteemien runsaus.

Elinympäristökuviolla tarkoitetaan tässä työssä luontotyyppikuviota.

Kokonaisheikentymättömyys tarkoittaa EU:n käyttämän määritelmän mukaan sitä, että ihmistoiminta ei 

vähennä luonnon monimuotoisuutta tai ekosysteemipalveluja, vaan heikentämistä vältetään, lievennetään 

ja jäljelle jäävät haitat kompensoidaan.
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Luontoarvotarkastelu
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Työssä hyödynnetty työkalu

• Luontoarvotarkasteluun sovellettiin Natural Englandin kehittämää, vapaasti saatavilla olevaa 
Biodiversity Metric 3.0 -työkalua 
• Työkalu mittaa alueen ja sen elinympäristötyyppien luonnon monimuotoisuuden nykytilaa sekä muutosta, ja auttaa ohjaamaan alueiden 

kehitystä siten, ettei monimuotoisuusarvoja menetettäisi. Metsäisissä ympäristöissä biodiversiteettikato voi olla huomattava, kun taas 
täysin rakennetussa ympäristössä voidaan päästä helpommin monimuotoisuusarvojen parantamiseen.

• Antaa eri elinympäristötyypeille ”omaleimaisuusarvon” (eng. distinctiveness), joka kertoo elinympäristötyypin merkityksellisyydestä. 
Lisäksi arvioi laatua (eng. condition), strategista merkittävyyttä (eng. strategic significance), uuden/korvaavan elinympäristön luomisen 
vaikeutta (eng. difficulty) sekä sen vaatimaa aikaa (eng. time to target condition).

• Huomioi ainoastaan suorat vaikutukset elinympäristöihin ja elinympäristökuvioiden sisäisen monimuotoisuuden, ei niiden välistä 
monimuotoisuutta. Ei myöskään suhteuta monimuotoisuuspisteitä tarkasteltavan alueen pinta-alaan. 

• Antaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia monimuotoisuuden parantamiseksi ja kompensoimiseksi.

• Kehitetty Englantiin, mutta käytetty ympäri maailmaa
• Työkalua on kehitetty Ramboll Finlandin ekologeista ja luontoasiantuntijoista koostuvan työryhmän kesken paremmin Suomen oloihin ja 

ominaispiirteisiin soveltuvaksi soveltumattomien kriteerien kohdalla esimerkiksi vaihtamalla kriteereissä mainitut lajit samanlaista 
funktionaalista roolia täyttäviin lajeihin. 

• Arviointilomakkeet on sovellettu Englannista Suomen oloihin vertaamalla niitä mm. METSO-kriteereihin, Ympäristöministeriön 
julkaisemiin ohjeisiin luontotyyppien soveltumisesta ekologiseen kompensaatioon Suomessa (Raunio ym. 2018), Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen julkaisemaan perinnemaisemien inventointiohjeeseen (Kemppainen 2017) sekä Luontotyyppien punaisen kirjan 
verkkopalvelun aineistoihin luontotyyppien luokittelusta Suomessa (SYKE).

• Ei ota kantaa yksittäisten lajien suojeluun eikä korvaa ekologin tekemää asiantuntija-arviota; tulokset eivät korvaa voimassa olevan 
suunnittelupolitiikan tai lainsäädännön mukaisia lähtökohtia.

• Koska työkalu on uusi, ei ole vielä vakiintunut millaisia tuloksia erilaisissa hankkeissa saadaan Suomessa.
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Nykytilan kartoitus ja arvio

• Nykytila kuvioitiin lähtötietoaineiston perusteella 
elinympäristökuvioihin ja kuviot numeroitiin luonnon 
monimuotoisuuden arviointia varten. Kaikki metsiksi 
määritettyjen kuvioiden ulkopuoliset puut laskettiin 
ilmakuvasta ja sisällytettiin arvioon. 

• Alue koostuu nykyisellään varastorakennuksista, 
päällystetystä piha-alueesta ja pysäköintialueista, 
sorakentistä ja vanhoista tehdasrakennuksista. Alueella 
sijaitsee muutamia luonnontilaisen kaltaisia 
metsäkuvioita, joille tärkeimmät luontoarvot sijoittuvat. 
Lisäksi hylätyt sorakentät yms. ovat paikoin heinikoituneet
niittymäisiksi ruderaateiksi, ja Keran aluetta reunustaa 
pensaikot.

• Alueen tärkeimmät luontoarvot ovat…

• Karamalminrinteen metsäkuviot (kuviot 19, 25 ja 26; 
käsitellään myöhemmin tässä raportissa)

• Karapellon itäosan metsäkuviot (kuviot 42, 43 ja 56, liito-
oravan pesäpuut ja ydinalueet; Ramboll 2019, Enviro 2019)

• Kutojantien liito-oravan elinympäristöksi soveltuva ja 
kulkureittinä toimiva metsäkuvio (kuvio 53; Ympäristötutkimus 
Yrjölä 2018)

• Keran poppelirivistö (radan eteläpuolella; kuvioiden 48 ja 59 
vieressä)
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Kaavojen kuviointi ja arvio: Kera ja Karapelto

• Koska Karamalminrinteelle ei ollut arviointivaiheessa vielä 
julkista kaavaluonnosta, se käsiteltiin erillisenä 
kokonaisuutena. Rakennuksia ja teitä ei kuvioitu (lukuun 
ottamatta viherkattoja ja katupuita), sillä niitä ei huomioida 
luonnon monimuotoisuuden arvioinnissa.

• Uudet elinympäristökuviot ja niiden luonnon 
monimuotoisuuden potentiaalinen arvo määritettiin 
digitoimalla ne puistosuunnitelmista, 
lähiympäristösuunnitelmista sekä korttelisuunnitelmista. 
Kuviot numeroitiin arviointia varten. Tarkastelussa 
huomioitiin myös kaavan velvoitteet istuttaa puita kortteli-
ja katualueille.

• Asemakaava ja korttelisuunnitelmat eivät ole vielä 
tarkkoja suunnitelmia, vaan suunnittelua ohjaavia 
dokumentteja. Arvioinnin suorittamisen aikana 
elinympäristökuviointia varten tehtiinkin joitakin tulkintoja, 
oletuksia tai yksinkertaistuksia.

• Kaava mahdollistaa alueelle monipuolisesti erilaisia 
elinympäristökuvioita sekä monimuotoisuutta lisääviä 
rakenteita ja toimenpiteitä.
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Keran ja Karapellon muutos ja 

luonnon monimuotoisuusarvot

Alueellisesti Kerassa on mahdollista yltää tällä 

laskentatavalla kokonaisheikentymättömyyteen tai jopa 

hienoiseen nettopositiivisuuteen, kun aluetta toteutetaan 

myös luonnon näkökulmasta laadukkaasti.

• Käytetyllä laskentatavalla alueellinen 

kokonaisheikentymättömyys kuitenkin edellyttää, että 

uudet luotavat elinympäristöt toteutetaan laadukkaasti 

sekä luonnon monimuotoisuusarvoja ja laatua nostaen. 

Lisäksi alueen monimuotoisuusarvoa voidaan nostaa 

parantamalla säilyviä kuvioita (habitat enhancement).

• Ilman suunnittelun ja toteutuksen laatutoimenpiteitä on 

mahdollista, että alueen monimuotoisuudelle aiheutuu 

lievä heikennys, mikä selittyy alueen olemassa olevilla 

luontoarvoilla sekä ekologisen kompensaation 

korvattavuussäännöillä.

Seuraavilla sivuilla ehdotetaan toimenpiteitä, joilla 

elinympäristökuvioiden laatua ja monimuotoisuusarvoa 

voidaan nostaa. Toimenpiteet on esitelty 

elinympäristötyypeittäin.
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Huomioita toimenpiteistä

• Kun monimuotoisuusarvoja halutaan parantaa, on lisättävä monimuotoisuutta esim. uuden elinympäristökuvion 
rakenteessa, puuston ikäjakaumassa sekä kasvilajiston lajimäärässä, laadussa ja alkuperässä. Kuvion kasvivalinnoissa 
pitää huomioida pelkästään kotimaista alkuperää olevat kasvit. Tällä ei tarkoiteta kotimaassa tuotettuja puutarhakasvien 
taimia ja siemeniä vaan kasvilajeja, jotka kasvavat alkuperäisinä Suomessa ja esiintyvät osana luonnollisia 
luontotyyppejä. 

• Kotimaista alkuperää olevien lajien suosimisella pyritään tukemaan ja toteuttamaan alkuperäisiä luontotyyppejä alueella. 
Biologien ja ekologien asiantuntemusta kannattaa hyödyntää tarkempia kasvivalintoja tehtäessä, jotta niissä voidaan 
huomioida esim. alueella esiintyvän hyönteis- tai lintulajiston tarpeita. Koska luonnossa alkuperäisinä esiintyvien kasvien 
taimia (ja joskus myös siemeniä) on yleensä huonosti saatavilla, suositellaan tekemään erillisiä sopimuksia ja tilauksia 
taimitarhojen kanssa jo hyvissä ajoin ennen toteutusta. Keskinkertaisessa laatutasossa kuviolla voidaan lisäksi hyödyntää 
pölyttäjien suosimia ulkomaisia mesikasveja, mikäli niitä ei ole luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi.

• Laatutoimenpiteet kohdistuvat myös uusien elinympäristökuvioiden hoitoon. Hoitotoimenpiteissä pyritään säilyttämään 
kullekin luontotyypille ominainen rakenne ja lajisto sekä lisäämään rakenteellista monimuotoisuutta esimerkiksi niittämällä 
ja estämällä pensoittumista.

• Huolellisella toteutussuunnittelulla ja piharatkaisuilla voidaan nostaa alueen monimuotoisuutta vielä paljonkin verrattuna 

nyt esitettyihin toimiin. Kasvilajivalintojen ohella on mahdollisuus tehdä biotooppipohjaista suunnittelua, esimerkiksi 

luonnonmukaisten kasvualustatyyppien suunnittelulla ja kumppanuuskasvien valinnalla. Monimuotoisuustavoitteita 

voidaan huomioida myös esimerkiksi pihojen pitkän aikavälin hoitosuunnitelmissa.

9



Uusien kuvioiden laatutoimenpide-ehdotukset
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Suunniteltu elinympäristötyyppi Laatulisäystoimenpiteet Kuvio nro

Pensasistutukset Vierasperäisten pensaslajien sijaan istutetaan vähintään 

kolmea erilaista suomalaiseen alkuperäislajistoon kuuluvaa 

pensaslajia, jolloin luodaan monimuotoisempi elinympäristö ja 

nostetaan kuvion laatua. 

Kaavojen kuviot 1, 4, 5, 10, 12, 17, 19, 

25, 32, 33, 34, 37, 57, 58, 69, 83, 118 

ja 119.

Puustoiset, puistomaiset kuviot Puistoja pyritään kehittämään ajan mittaan perinnebiotoopin 

kaltaisiksi puustoisiksi kulttuuriniityiksi. Puuston ja lahopuun 

annetaan kehittyä luontaisesti, mutta pensoittuminen estetään 

hoitotoimenpiteillä. Jos nykyiseltä kuviolta kaadetaan puita, niitä 

jätetään suunnitelman kuviolle lahoamaan rykelmiksi tai 

ympäristötaideteoksiksi, jotka myös kyltitetään niiden 

merkityksellisyyden tuomiseksi esille myös puiston käyttäjille. 

Pohjakerroksen kasvillisuudeksi valitaan nurmen sijaan 

niittykasvillisuutta, jota hoidetaan syklisellä niitolla.

Puustoisia puistoja ovat kaavojen 

kuviot 3, 8, 52, 90, 97, 105, 107, 122 ja 

130.

Mikä tahansa puustoinen tai puistomainen 

kuvio

Osa puustoisista puistoista, metsitettävistä alueista tai 

nurmialueista muodostetaan ”pölyttäjäpuistoiksi” istuttamalla 

omena- yms. kukkivia hedelmäpuita sekä marjovia pensaita. 

Kenttäkerrokseen istutetaan niittykasvillisuutta. Näin luodaan 

tavanomaista puistoa arvokkaampi elinympäristö. Lajistossa 

suositaan suomalaiseen alkuperäislajistoon kuuluvia lajeja 

vierasperäisten koristelajikkeiden sijaan.

Pölyttäjäpuisto voidaan muodostaa 

mille tahansa metsitettäväksi tai 

puistomaiseksi ympäristöksi 

kaavoitetulle kuviolle. Arviointia varten 

valittiin esimerkin vuoksi kaavojen 

kuviot nro 11 (nurmialue) ja 100 

(metsitettävä alue).



Uusien kuvioiden toimenpide-ehdotukset

Suunniteltu elinympäristötyyppi Laatulisäystoimenpiteet Kuvio nro

Käyttönurmet Valitaan lajirikas nurmisiemenseos, jossa suositaan olosuhteisiin sopivia, 

alkuperäislajistoon kuuluvia lajeja. Nurmi niitetään osin syklisesti, jolloin 

muodostuu rakenteellisesti monimuotoinen elinympäristö. 

Kaavojen kuviot 9, 11, 13, 16, 20, 23, 

27, 30, 54, 56, 60, 68, 70, 72, 73, 75, 

76, 77, 91, 108, 110, 149, 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 

160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 

167, 168, 171, 172

Metsitettävät alueet Jo istutusvaiheessa valitaan mahdollisimman varttuneita mutta myös eri-

ikäisiä taimia monimuotoisen ikäjakauman muodostamiseksi. Valitaan 

vähintään kolme eri puulajia, ja puustosta vähintään 80 % on koostuttava 

suomalaiseen alkuperäislajistoon kuuluvista lajeista. Kenttä- ja 

pensaskerrokseen istutetaan metsälajistoa (esim. metsäkastikka, 

metsälauha, mustikka, oravanmarja, taikinamarja, herukat, lehtokuusama, 

paatsama, koiranheisi). Puuston ja muiden kerrosten sekä lahopuun 

annetaan kehittyä luontaisesti. Muilta kuvioilta kaadettavia puita voidaan 

myös tuoda uusille metsäkuvioille lahopuurykelmiksi tai 

ympäristötaideteoksiksi.

Osa metsäkuvioista muodostetaan lehtimetsiksi, joihin istutetaan jalopuita 

ja muita lehtipuita, ja pensas- ja kenttäkerrokseen metsäkasvillisuutta. 

Jalopuita suosimalla luodaan monimuotoisuudelle arvokkaita 

elinympäristöjä ja nostetaan metsäkuvion laatua. 

Metsitettäviä kuvioita ovat kaavojen 

kuviot 85, 93, 96, ja 175. 

Lehti-/jalopuumetsä voidaan 

muodostaa mille tahansa 

metsitettäväksi tai puustoiseksi 

suunnitellulle kuviolle. Arviointia 

varten valittiin esimerkin vuoksi 

kaavojen kuviot 79 ja 135.

Kaikki elinympäristökuviot Vieraslajit laskevat kuvion laatua kaikissa elinympäristötyypeissä. 

Vieraslajeja on torjuttava tehokkaasti ja ennakoivasti.

Keskeistä on myös huolellinen luonnonmukainen kasvualustatyyppien 

suunnittelu sekä pihojen hoitosuunnitelmien tekeminen.

Kaikki
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Säilyvien kuvioiden parannusehdotukset

Uusien kuvioiden laatulisäysten lisäksi monimuotoisuusarvoa voidaan vielä nostaa parantamalla säilyviä kuvioita 

(habitat enhancement). Parannuksia ehdotetaan kuvioille, joiden laatu on nykytilassa arvioitu luokkaan 

keskinkertainen. Toimenpiteet liittyvät lähinnä lahopuun määrään, metsän rakenteelliseen monimuotoisuuteen, 

pohjakerroksen kuluneisuuteen sekä lajiston monimuotoisuuteen.

Säilyvä elinympäristökuvio Parannustoimenpiteet Kuvio nro

Puustoinen kuvio Karapellon 

teollisuusalueella

Kuvio säilyy suunnitelmassa jonkinlaisena sisäpihana. 

Parannustoimenpiteeksi ehdotetaan säilyttämistä puustoisena 

kuviona. Läheiseltä metsäkuviolta kaadettavia puita tuodaan 

kuviolle lahopuutaideteokseksi. Kenttäkerrosta täydennetään 

kotimaisilla metsälajeilla. Pensas- ja kenttäkerroksen annetaan 

kehittyä luontaisesti.

Nykytilan kuvio 39, 

kaavojen kuvio 151

Kutojantien metsäkuvio (liito-oravan 

elinympäristö)

Nykyisen metsäkuvion pensas- ja kenttäkerroksen sekä lahopuun 

annetaan kehittyä luontaisesti. Kuviolle luotavat portaat tms. polut 

ohjaavat kulkua ja vähentävät pohjakerroksen kulumista.

Nykytilan kuvio 53 

kaavojen kuvio 24

Nihtivallin metsä Nihtivallilla säilyvän metsän puustoa täydennetään kotoperäiseen 

lajistoon kuuluvilla puulajeilla. Pensas- ja kenttäkerroksen sekä 

lahopuun annetaan kehittyä luontaisesti.

Nykytilan kuvio 63, 

kaavojen kuvio 132 
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Yhteenveto: Karapelto ja Kera

• Karapellon ja Keran kaavarajausten sisään mahtuu luonnontilaisen 
kaltaisia metsäkuvioita, joiden monimuotoisuusarvo on suuri. 
Metsäkuvioiden ydinalueet säilytetään kaavoissa laajalti ennallaan, mutta 
kuvioihin kohdistunee myös pienennystä. Arvokkaiden metsäkuvioiden 
lisäksi näennäisesti luontoarvoiltaan niukan alueen kiinteistöjen laidoille ja 
hylätyille alueille on toiminnan päätyttyä muodostunut mm. niittymäisiä 
elinympäristöjä, jotka ovat arvokkaita esimerkiksi pölyttäjien kannalta, sekä 
pienialaisia metsiköitä ja pensaikkoja, jotka ovat mm. linnustolle arvokkaita 
elinympäristöjä. 

• Erityisesti metsäkuvioiden pienentäminen voi johtaa helposti 
monimuotoisuusarvojen menetykseen, jota voidaan kompensoida 
ainoastaan luomalla tai ennallistamalla saman verran yhtä arvokasta (like-
for-like) tai arvokkaampaa (trading up) elinympäristöä. Mikä tahansa 
elinympäristötyyppi ei siis käy kompensaatioon. 

• Asemakaavojen viitesuunnitelmissa ja puistosuunnitelmissa esitettyjen 
uusien elinympäristöjen luominen kasvattaa alueen viherpinta-alaa 
suhteessa nykytilanteeseen ja parantaa alueen monimuotoisuutta 
huomattavasti verrattuna asfaltoituun pintaan ja rakennuksiin, joiden tilalle 
ne luodaan. Niiden luominen ei kuitenkaan yksinään korvaamaan 
metsäkuvioiden pienennyksiä. Asemakaavan viitesuunnitelmassa esitetään 
myös metsitettäviä kuvioita, joilla kuitenkin kestää useita kymmeniä vuosia 
istutushetken jälkeen kehittyä monimuotoisuudeltaan arvokkaaksi 
elinympäristöksi. Uudenkaan metsän istuttaminen ei siis tässä 
mittakaavassa riitä yksinään korvaamaan metsäkuvioiden pienentymistä 
lyhyellä aikajänteellä.

• Keran uudella kaupunginosalla on kuitenkin erinomainen tilaisuus pyrkiä 
alueellisen monimuotoisuuden lisäämiseen, jos luonnon monimuotoisuus
huomioidaan toteutuksessa. Tällä laskentatavalla nettopositiivisuuden
saavuttaminen edellyttää kunnianhimoisia ja toteutettavia laatutavoitteita 
uusille viherympäristöille sekä alueella säilyvien elinympäristöjen 
ekologisen tilan parantamista. Pidemmällä aikavälillä myös uusista 
elinympäristöistä voi kehittyä monimuotoisuudelle arvokkaita 
elinympäristöjä.

Kuva maastokäynniltä 20.1.2022Es
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Nykytilan kartoitus ja arvio: Karamalminrinne

• Karamalminrinteen kaava-alueelle (punainen rajaus) tehtiin ainoastaan nykytilan 
kartoitus. Alue koostuu nykyisellään pysäköintihallista, pysäköintialueista, niiden 
välisistä nurmialueista ja pensasistutuksista, sorakentästä, pienialaisesta 
kalliosta sekä kahdesta laajasta, monipuolisesta metsäkuviosta.

• Alueen tärkeimmät luontoarvot sijoittuvat metsäkuvioille. Läntinen metsäkuvio 
(kuvio 26) on Keran osayleiskaava-alueen luontoselvityksessä 
(Ympäristötutkimus Yrjölä 2014) määritetty arvokkaaksi vanhan metsän kuvioksi 
ja sille on rajattu kasvillisuuden perusteella luokan 3 alue (”Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta säilyttämisen arvoiset alueet (maankäytössä 
suositellaan alueiden luonnon säilyttämistä mahdollisuuksien mukaan). Tähän 
luokkaan kuuluvat mm. metsälain 10§ mukaiset luontotyypit, muut arvokkaat 
kasvillisuuskohteet, säilytettäväksi suositeltavat viheryhteydet sekä muut 
eläimistölle tärkeät alueet”). 

• Kohteen arvo perustuu etenkin lahopuun määrään, joka on kohteella korkea. 
Selvityksen mukaan kohteen puuston kehittyessä vielä vanhemmaksi se olisi 
luokiteltavissa Espoon LUMO-kohteisiin kuuluvaksi vanhaksi metsäksi.

• Kasvillisuuden lisäksi rajattu alue on myös linnustollisesti arvokas alue. Lisäksi 
molemmille metsäkuvioille (kuviot 25 ja 26) sijoittuu liito-oravan ydinalueet 
(heikentävää maankäyttöä ei sallita) sekä sen elinympäristöksi hyvin soveltuvia 
alueita. Molemmat metsäkuviot ovat niin ikään osa liito-oravan alueellisia 
kulkureittejä. Etenkin itä-länsi-suuntaisten yhteyksien säilyminen on alueella 
keskeistä. Ekologisten yhteyksien tarkastelussa (Ympäristötukimus Yrjölä 2014)  
länsiosan metsäkuvio sivuaa myös selvitysalueen rajalla kulkevaa, pohjois-
eteläsuuntaista tärkeää viheryhteyttä. 

• Biodiversity Metric -työkalun sisäänrakennetussa lievennyshierarkiassa vanhaa 
metsää ei voi korvata millään muulla elinympäristöllä, vaan se on korvaamaton 
elinympäristötyyppi. Alueen luontoarvojen säilyttämiseksi muuttumattomina olisi 
siis säästettävä vähintään läntisen metsäkuvion sisäiset, 
monimuotoisuusarvoiltaan tärkeimmät ydinalueet. Arvokkaan luonnontilaisen 
kaltaisen metsän menetyksen kompensoimiseksi olisi luotava yhtä arvokkaita 
(like-for-like) tai arvokkaampia elinympäristökuvioita. Suomessa ekologisen 
kompensaation käytännöt ovat kehittymässä.
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Karamalminrinne: laskentatyökaluun perustuvia 

toimenpide-ehdotuksia suunnitteluun ja toteutukseen 

• Monimuotoisuusarvoiltaan tärkeimpien ja arvokkaimpien alueiden ja luontotyyppikuvioiden säilyttäminen (mm. liito-

oravan ydinalueet, luokan 3 ydinalue suojavyöhykkeineen)

• Uudet, arvokkaat elinympäristöt:

• Niityt: valitaan runsas variaatio kotoperäisiä mesikasveja ja hoidetaan niittämällä.

• Viherkatot: suositaan monimuotoisempia niittykattoja maksaruohokattojen sijaan sekä kattopuutarhoja, joihin 

valitaan kukkivia kotoperäisiä lajeja.

• Uudet metsäkuviot: säilytetään nykyisiltä metsäkuvioilta kaadettuja puita lahopuina, kenttäkerrokseen istutetaan 

metsäkasvillisuutta, kerrosten annetaan kehittyä luontaisesti, tavoitellaan luonnontilan kaltaisuutta

• Puustoiset puistot/sisäpihat: käyttönurmen sijaan suositaan kenttäkerroksessa niittykasvillisuutta, puustossa 

kotoperäisiä puita. Tuodaan nykyisiltä metsäkuvioilta kaadettuja puita lahopuuksi.

• Katupuita

Uusia elinympäristöjä luomalla tuskin silti päästään nykytilan korkeaan monimuotoisuusarvoon, jos metsäkuvioita 

pienennetään. Tällöin off-site -kompensaatiota voisi tutkia mahdollisuutena.
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Luontoarvotarkastelun 

liittäminen hiilineutraalisuuden 

ja kestävyyden tiekarttaan
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Ilmastomuutos ja luonnon monimuotoisuus

• Eri elinympäristöjen katoaminen ja heikkeneminen ovat suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle. 
Lisäksi ilmastonmuutos vaikuttaa lajistoon ja elinympäristöjen säilymiseen, joten ilmastonmuutosta 
lieventävillä toimenpiteillä on vähintään välillinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Tämän työn toisessa 
osassa esitellyillä hiiilineutraalisuuteen pyrkivillä toimenpiteillä on siten myös iso merkitys luonnon kannalta, 
vaikka ne eivät näy alueen monimuotoisuusarvoissa suoraan.

• Monimuotoisuuslaskennoissa ei suoraan huomioida ilmastonmuutoksen vaikutuksia tai 
hiilineutraalisuustavoitteiden positiivisia vaikutuksia: esimerkiksi viherkatot eivät välttämättä tarjoa erittäin 
lajirikasta ja monimuotoisuudeltaan arvokasta uutta elinympäristöä, mutta viherkatot voivat hillitä 
ilmastonmuutosta ja sitä kautta vaikuttaa välillisesti positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen.

• Vastaavasti liikenteen, työmaiden ja uusiomateriaalien käyttö ei välttämättä suoraan vaikuta 
elinympäristöihin Keran alueella, mutta näillä toimenpiteillä on välillisiä vaikutuksia ja isommassa 
mittakaavassa merkitystä luonnon monimuotoisuuteen.

• Vaikutusmekanismit voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja sidoksissa toisiinsa, joten kaikkia mahdollisia 
keinoja ja ratkaisuja ei ole tässä raportissa käsitelty. Tähän raporttiin on poimittu selkeimmät keinot ja 
ratkaisut sekä toimintatavat, jotka tukevat aiemmin esitettyjä hiilineutraalisuustavoitteita sekä luonnon 
monimuotoisuuden kadon hillitsemisestä joko suoraan tai välillisesti.
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Hiilineutraali Kera

Hiilineutraali Kera

1. Kerassa tavoitellaan 
hiilineutraalisuutta, jolla tuetaan 
Espoon hiilineutraaliustavoitetta 2030 

2. Keraa kehitetään tiiviissä 
yhteistyössä

3. Kerassa luodaan merkittäviä 
kiertotalouden ratkaisuja 

4. Kera on kestävänä kaupunginosana 
kansallinen ja kansainvälinen 
referenssikohde

• Hiilineutraaliuden edistäminen näkyy 
mm.:

• resurssiviisaana rakentamisena 

• innovatiivisina ja 
vähäpäästöisinä 
energiaratkaisuina 

• uudenlaisina digitaalisina 
palveluina ja sovelluksina  

• alueen kokonaisjoustavuus eri 
osa-alueet huomioiden 

• eri toimijoiden osallistaminen ja 
informointi tavoitteista alueen 
kehityksen aikana

• rakentumisen aikaisen 
asumisen tarpeista 
huolehtiminen

Energia
Tavoitellut vaikutukset

• Energiajärjestelmä toteutetaan tuottamaan ja 
jakelemaan tehokkaasti hiilineutraalia lämpöä, 
jäähdytystä ja sähköä mahdollistaen älykkään 
käytön ja kaksisuuntaisuuden. 

• Energiankäyttäjät saavat ja hyödyntävät  
informaatiota omasta energiakulutuksesta 
päätösten tueksi ja kulutuksen pienentämiseksi. 

Infra
Tavoitellut vaikutukset

• Alueen infrarakentaminen suunnitellaan ja 
toteutetaan kestävästi, jotta koko elinkaaren 
aikaiset päästöt voidaan minimoida. 

• Suunnittelussa pyritään huomioimaan välilliset 
ja välittömät vaikutukset alueen 
käytettävyyteen, muuntojoustavuuteen ja 
liittyviin rakenteisiin.

Talo
Tavoitellut vaikutukset

• Rakennukset toteutetaan palvelemaan tehokkaasti 
alueen käyttäjien nykyisiä ja tulevia tarpeita. 

• Toteutuksessa huomioidaan materiaalivalinnoissa 
ilmastovaikutukset koko rakennuksen elinkaari 
huomioiden ja suositaan vähäpäästöisimpiä 
käytettävissä olevia materiaaliratkaisuja. 

• Lisäksi pyritään edistämään hiilineutraalisuuden ja 
kiertotalouden toteutumista uusilla rakentamisen 
ratkaisuilla ja sidosryhmäyhteistyöllä.

• Talonrakentamisen ratkaisut tukevat vähäpäästöistä 
energiankäyttöä ja liikkumista

Liikenne
Tavoitellut vaikutukset:

• Alueen liikkuminen perustuu pitkälti hiilineutraaliin 
joukkoliikenteeseen, erityisesti kaupunkirataan välillä 
Leppävaara-Espoon keskus, sekä kävely- ja pyöräily-
yhteyksiin. 

• Alueen joustavilla ja keskitetyillä pysäköintiratkaisuilla 
vähennetään tarvetta auton omistajuuteen, edistetään 
yhteiskäyttöisyyttä ja tuetaan sähköistä liikennettä.

• Alueen rakentumisen aikana huolehditaan siitä, että 
riittävä kestävän liikkumisen palvelutaso saavutetaan 
alueella jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.



Keinot ja ratkaisut:

Liikenne, autojen pysäköintijärjestelyt
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Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

++

Pysäköintilaitokset, 

joiden 

pysäköintipaikkoja ei 

ole nimetty

Alueen keskitetyt pysäköintilaitokset toteutetaan 

siten, ettei paikkoja osoiteta asunnoittain tai 

tonteittain. Tällöin kapasiteetti hyödynnetään 

tehokkaasti. Suositaan vuoropysäköintiä ilta- ja 

päiväkäyttäjien välillä. Tilojen modulaarisuus 

helpottaa tulevaisuudessa yli jäävien 

pysäköintitilojen käyttöä vaikka pyöräpysäköinnin 

laajentamiseksi. Aiempien laskelmien perusteella 

alueelle tarvitaan n. 5000 autopaikkaa, lisäksi n. 500 

yleistä pysäköintipaikkaa ja n. 300 

liityntäpysäköintipaikkaa.

Yhteistyötä kaavoituksen ja rakennuttajan 

kanssa. Autopaikoista on hyvä käydä 

keskustelua potentiaalisten asunnonostajien ja 

läheisten muiden toimintojen kanssa, kun 

niistä on tarkempaa tietoa. Espoon 17.5.2021 

päivitetyn autopaikkaohjeen mukaisesti 

pysäköintinormin lievennystä voidaan saada 

jopa 30 %, mikäli pysäköintilaitoksissa on 

vähintään 200 ap., paikat ovat 

nimeämättömiä, toimintojen vuorottaiskäyttö 

on mahdollista ja muuta kuin asuntotoimintoa 

on vähintään 30 %.

++ ++ +++ ++

++

Pysäköintimaksut 

ja aikarajoitukset 

yleisillä alueilla

Rajoitetaan pysäköintimäärä minimiin kadunvarsilla 

ja palveluiden pihoilla. Palveluiden osalta paikkojen 

vähenemistä voidaan kompensoida 

pyöräkuljetuksilla, vuokrattavilla pyörän perävaunuilla 

jne. 

Asia etenee alueen liikenteen 

yleissuunnittelun ja 

liikenteenohjaussuunnittelun kautta. + +++ +++ +

Pysäköintijärjestelyjen myötä tarvittava määrä maanpäällistä pysäköintialuetta vähenee. Tällä voidaan säästää maapinta-alaa, millä voi olla 

paikallisesti suurikin merkitys. Pysäköintilaitosten valitseminen pihakansien sijaan mahdollistaa pitkällä aikavälillä suurikokoiseksi kasvavan, 

pitkäikäisen puuston ja muun kasvillisuuden sekä elinympäristötyyppien muodostumisen pihoille. Tämä avaa myös mahdollisuuksia

luonnonmukaisiin kasvualustoihin ja hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn.

Vaikutusta on myös sillä, ovatko pysäköintialueet päällystettyjä vai päällystämättömiä. Pysäköintilaitosten katolle voidaan osoittaa viherkattoja, jotka 

lisäävät alueen biodiversiteettiä ja hillitsevät ilmastonmuutosta. Autoilun väheneminen vaikuttaa välillisesti luonnon monimuotoisuuteen positiivisesti 

pitkällä tähtäimellä. 



Keinot ja ratkaisut:

Liikenne, sähköinen liikenne ja liikkumispalvelut
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

++

Yhteiskäyttöautot 

taloyhtiöihin

Autopaikkoja voidaan toteuttaa vähemmän 

hankkimalla taloyhtiöille yhteiskäyttöautoja (1 

yhteiskäyttöauto korvaa 5 autopaikkaa). 

Päästövaikutus on suurin, jos yhteiskäyttöautot ovat 

sähköautoja. Yhteiskäyttöautot tulee osoittaa 

käyttöön myös alueen työnantajille. 

Yhteistyötä palveluntarjoajien ja taloyhtiön 

kanssa. Kaupunki voi tehdä sopimuksen, 

jossa yhteiskäyttöauton hankinta taloyhtiöille 

lieventää pysäköintinormia. +++ ++ ++ ++

Pysäköintijärjestelyjen myötä tarvittava määrä maanpäällistä pysäköintialuetta vähenee. Tällä voidaan säästää 

maapinta-alaa, millä voi olla paikallisesti suurikin merkitys. Autoilun väheneminen vaikuttaa välillisesti luonnon 

monimuotoisuuteen positiivisesti. Yhteiskäyttöautojen käyttöönottoon vaikuttaa yhteiskunnallinen valmius. 
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Keinot ja ratkaisut:

Liikenne, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+++

Kaupunkipyörä-

järjestelmä

Kaupunkipyöräjärjestelmän asemia tulee toteuttaa 

alueelle heti sen rakentumisen alkaessa, jotta 

mahdollistetaan pyöräliikenne myös alueen 

rakentumisvaiheessa. Asemia ja niiden pyörävalikoimaa 

tulee lisätä alueen laajentuessa.

Kaupunkipyöräasemien toteuttaminen on 

HSL:n ja Espoon kaupungin yhteistyötä. 

Asemia voidaan toteuttaa myös 

työnantajien kanssa yhteistyössä.
+ +++ +++ +

++

Laadukas 

pyöräpysäköinti 

asuinkiinteistöissä

Pyöräpysäköinnin tulee olla asuinrakennuksissa lähellä 

asuntojen ulko-ovea, mieluiten maantasossa ja helposti 

käytettävissä. Pyöräpysäköinnin tulee olla 

mitoitukseltaan sellaista, että jokaiselle asukkaalle riittää 

tilaa säilyttää vähintään yhtä pyörää luotettavasti ja 

tarpeeksi väljästi. Pyöräpysäköinnin on oltava 

lämpimässä tilassa, mahdollistettava runkolukitus ja 

katettuja (pl. vierailupaikat). Tilaa on osoitettava myös 

erikoispyörille ja pyörien perävaunuille. Myös riittävät 

sähköpyörien latausmahdollisuudet on varmistettava 

paloturvallisesti.

Tilaa on otettavissa vapautuvasta 

autopysäköintipaikoista, mikäli 

pysäköintilaitosten tehokkuus 

hyödynnetään täysimääräisesti. 

Pyöräpysäköinti vie huomattavasti 

vähemmän tilaa kuin autopysäköinti. 

Laatuvaatimuksista (pl. runkolukittavuus) 

on mahdollista joustaa, jos ne 

muodostavat esteen toteutukselle. 

+ +++ +++ +

++

Laadukas 

pyöräpysäköinti 

yleisillä alueilla, 

palveluissa ja 

työpaikoilla

Yleisten alueiden pyöräpysäköintitilojen on oltava riittävät 

erilaisille toiminnoille. Erityisesti 

päivittäistavarakauppojen, joukkoliikenneasemien tai -

pysäkkien, päiväkotien, koulujen ym. usein käytettyjen 

arkipalveluiden kohdalla tulee panostaa riittävään 

määrään pyöräpysäköintiä hyvällä laadulla toteutettuna 

ja lähellä kohdetta. Liityntäpysäköinnin yhteydessä tulee 

lisätä myös sähkölatausmahdollisuuksia, jolloin varkaus-

ja ilkivaltavarmuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota 

(esim. pyöräkaapit, kameravalvonta, kulunvalvonta).

Kaupunki vastaa pyöräpysäköinnin 

toteutuksesta yleisillä alueilla, mutta myös 

kaupat, liikkeet ja rautatieasemalla 

Väylävirasto ovat vastuullisia toteuttajia. 

Yhteistyötä sähköyhtiöiden kanssa.
+ ++ +++ +

Pyöräpysäköintitilojen katoille voidaan osoittaa viherkattoja, jotka lisäävät alueen biodiversiteettiä. Pyöräkatosten yhteyteen voidaan toteuttaa myös muita 

biodiversiteettiä parantavia toimenpiteitä, kuten päällystämättömän maa-alan määrää ja istutuksia. Pyöräpysäköinnin toteuttaminen kiinteistöihin sisälle säästää 

tarvittavaa maapinta-alaa. Autoilun väheneminen vaikuttaa välillisesti luonnon monimuotoisuuteen positiivisesti. 
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Keinot ja ratkaisut:

Talorakentaminen, hiilikädenjälki

Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+++

Alueen positiivisten 

ilmastovaikutusten 

lisääminen 

ennakoivalla 

suunnittelulla

Päästöjä alueen ulkopuolella tai 

rakennusten elinkaaren 

myöhemmissä vaiheissa voidaan 

vähentää sekä samalla edistää 

kiertotaloutta mm. tilatehokkuudella, 

muuntojoustavuudella, rakennusosien 

pitkäikäisyydellä sekä purettavaksi 

suunnittelulla

Kaavoituksella voidaan 

edistää mm. 

muuntojoustavuutta ja 

elinkaariajattelua. Ratkaisut 

täytyy sisällyttää osaksi 

hankkeen tavoitteita 

rakennuttajan toimesta. 

Alueelliset sidosryhmät voivat 

kannustaa vähähiilisyyden 

tavoitteiden asettamiseen 

yleisesti.

+++ +++ ++ ++

Ennakoivalla suunnittelulla voidaan huomioida myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja tukeminen. Vanhoja 

rakenteita voidaan säilyttää, säilyttää kiinteistöllä puustoa ja kasvillisuutta, sekä rakentaa suunnitelmallisesti vaiheittain, 

jolloin alueen luonnolla on paremmat mahdollisuudet sopeutua ja nykyinen puusto säilyä. Ennakoiva suunnittelu voi 

vaikuttaa luontoarvoihin suoraan ja välillisesti. Uusimateriaalien hyödyntämisellä on isommassa mittakaavassa 

ilmastonmuutosta hillitseviä etuja sekä suoraan luonnonympäristöön vaikuttavia vaikutuksia (esimerkiksi uusien 

maanottoalueiden rakentamisen tarve). Vaikutukset ulottuvat siten laajemmalle kuin pelkästään Keran alueelle.
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Keinot ja ratkaisut:

Talorakentaminen, työmaatoiminnot

Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+

Hiilineutraalit 

työmaatoiminnot
Työmaa on mm. 

energiatehokas ja käytetty 

energia hankitaan 

uusiutuvista lähteistä, 

työkoneet ovat 

vähäpäästöisiä

Vähähiilisyys työmailla 

täytyy rakennuttajan 

päätöksellä ottaa mukaan 

hankkeen tavoitteisiin. 

Alueelliset sidosryhmät 

voivat kannustaa 

vähähiilisyyden 

tavoitteiden asettamiseen 

yleisesti. Kestävän 

kehityksen -liite osana 

edellä mainittuja, voi olla 

yksi keino.

+ ++ +++ ++

++

Työmaiden 

hukkien minimointi 

ja jätteiden 

kierrätys

Kts. edellinen

+ +++ +++ +

Luontovaikutusten vähentämiseksi työmaa-alueet tulisi pitää mahdollisimman pienenä ja viereiset luontoarvot suojella (esim. puuston ja niiden 

juurialueiden suojaus esim. aitaamalla). Vaiheittaisella rakentamisella voidaan myös vähentää haittoja ja työmaan hulevesien hallinnalla estää 

esimerkiksi läheisten pienvesien sameneminen. Kuivattaminen voi vaikuttaa läheisiin metsäalueisiin. Työmailta sammutetaan turha valaistus 

yöaikaan. Työkoneiden sähköistys vähentää melua. Hiilineutraalin työmaan haasteena kuitekin on ahtaus, mikäli välivarastoinnille ja massojen 

käsittelylle ei ole riittävästi tilaa. Työmaiden vaikutukset luontoon ovat pääosin suoria ja paikallisia. Maamassojen käytössä tulee varmistua, että 

käytettävä maa-aines on puhdasta haitta-aineista sekä vieraslajeista. 
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Keinot ja ratkaisut:

Talorakentaminen, massoittelu ja järjestelmät

Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+++

Rakennusten 

massoittelun ja 

runkoratkaisujen 

optimointi

Tutkitaan suunnittelussa eri 

massoittelu- ja 

runkovaihtoehtojen 

hiilijalanjälkivaikutusta

Tahtotilaa vähähiilisten 

ratkaisujen valintaan 

voidaan osoittaa kaavoituksessa, tontin-

luovutuksessa ja 

maankäyttösopimuksissa. Kestävän 

kehityksen -liite osana edellä mainittuja, 

voi olla yksi keino.

++ +++ ++ +

Massoittelulla voidaan vaikuttaa miten kasvillisuutta tontilla säästetään, miten pelastustiet rakennetaan sekä 

miten etu- ja takapihat kohteissa suunnitellaan. Lisäksi luontoarvoihin vaikuttaa valitaanko millaisia 

piharakenneratkaisuja esimerkiksi päällystämättömät pysäköintialueet. 
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Keinot ja ratkaisut: 

Infrarakentaminen, massakoordinaatio
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+++

Purku- ja 

kaivumateriaalien 

käyttö 

katurakentamisessa

Alueella muodostuvia purku- ja 

kaivumateriaaleja hyödynnetään esim. 

kadun rakennekerroksissa ja penger-

ja luiskatäytöissä. Kaupallisia 

uusiomateriaaleja voidaan hyödyntää 

mm. stabiloinnin sideaineena.

Uusiomateriaalien käyttö osittain jo 

arkipäivää. Edellyttää MARA-

luvitusta tai ympäristölupaa. 

Joidenkin ratkaisujen, esim. 

stabiloinnin sideaineet, 

soveltaminen vielä pilottimaista ja 

vaatii tahtotilaa osapuolilta.

++ / +++ +++ ++ +

++

Purku- ja 

kaivumateriaalien 

käyttö katuvihreän 

rakentamisessa

Alueella muodostuvia purku- ja 

kaivumateriaaleja hyödynnetään esim. 

kasvualustoissa, täytöissä ja katteena. 

Kaupallisia uusiomateriaaleja ja 

muualla muodostuvia materiaaleja 

voidaan hyödyntää mm. 

kasvualustoissa ja kiveysmateriaalina.

Uusiomateriaalien käyttö osittain jo 

arkipäivää. Edellyttää MARA-

luvitusta tai ympäristölupaa. 

Joidenkin ratkaisujen, esim. 

uusiokasvualustojen, soveltaminen 

ei ole vielä vakiintunut.

++ ++ ++ +

++

Purku- ja 

kaivumateriaalien 

käyttö 

puistorakentamisessa

Alueella muodostuvia purku- ja 

kaivumateriaaleja hyödynnetään esim. 

raittien rakennekerroksissa, 

maastonmuotoilussa ja 

kasvualustoissa. Kaupallisia 

uusiomateriaaleja ja muualla 

muodostuvia materiaaleja voidaan 

hyödyntää mm. kasvualustoissa.

Uusiomateriaalien käyttö osittain jo 

arkipäivää. Edellyttää MARA-

luvitusta tai ympäristölupaa. 

Joidenkin ratkaisujen, esim. 

uusiokasvualustojen, soveltaminen 

ei ole vielä vakiintunut.

++ ++ ++ +

Vieraslajien esiintyminen alueella ja maaperänsiemenpankissa huomioidaan maamassojen hyödyntämisessä. Koska luontovaikutusten kannalta työmaa-alueet on 

pidettävä mahdollisimman pienenä, se voi luoda haasteita massojen käsittelyyn ja vaikuttaa hiilineutraalisuustavoitteisiin. Estetään vieraslajien leviämien poistamalla 

vieraslajit ennen rakennustoimenpiteitä ja huolehtimalla että vieraslajeja sisältävät maat kuljetetaan pois alueelta lainsäädännön mukaisesti. Pidemmällä aikavälillä 

uusiomateriaalien hyödyntäminen hillitsee ilmastonmuutosta ja vaikuttaa siten myös positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen.
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Keinot ja ratkaisut:

Infrarakentaminen, vähäpäästöiset materiaalit ja toiminnot

Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

++

Vähäpäästöisen 

työmaan 2025 ja 

2030 kriteerit

Työmaatoiminnoissa 

sovelletaan Päästötön 

työmaa sopimuksen 

kriteerejä, jonka mukaan 

työmaat käyttävät 

fossiilittomia polttoaineita 

vuonna 2025. 

Päästöttömyyden huomioiminen 

urakkakilpailutuksessa

++ + ++ +

Työmaakoneiden sähköistymisen myötä alueen melutasot pienenevät, mikä vaikuttaa luontoarvoihin välillisesti. 

Päästöttömyydellä on myös välilliset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen. Fossiilisista polttoaineista luopuminen vaikuttaa

ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siten myös luonnon monimuotoisuuteen positiivisesti pitkällä aikavälillä. 
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Keinot ja ratkaisut:

Infrarakentaminen, elinkaarikestävyys
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Vaikutus 

päästöihin

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

++

Kestävät 

hulevesiratkaisut
Viivyttävät hulevesirakenteet 

vähentävät pumppaamojen 

kuormitusta, vesistökuormaa sekä 

vesijohtoverkostoihin tarvittavan 

materiaalin määrää

Huomioiminen suunnittelun 

aloituksessa ja sen aikana. 

Merkintä urakka-asiakirjoihin ++ ++ ++ +++

++

Rakenteiden 

optimoiminen 

vähäpäästöisiksi

Huomioidaan katurakentamisessa 

liikenteen, katuvihreän ja muiden 

toimintojen tarpeet siten, että 

vältetään ylirakentamista ja 

päästöintensiivisiä materiaaleja

Edistetään suunnittelussa kevyen 

liikenteen määrää, rakenteiden 

kokonaistoiminnallisuutta ja 

elinkaarikestävyyttä
++ ++ ++ ++

+

Hiilen sidonnan 

maksimointi ja 

katuvihreän 

huomioiminen

Maksimoimalla katuvihreän määrä 

sekä säästämällä mahdollisia 

luonnontilaisia alueita voidaan 

vaikuttaa alueen hiilitaseeseen ja 

viihtyvyyteen

Huomioiminen suunnittelun 

aloituksessa ja sen aikana. 

Merkintä urakka-asiakirjoihin ++ + ++ +++

Päällystämättömän maapinta-alan lisäämisellä mahdollistetaan luonnonmukainen vesienkierto ja ravinteiden kierto. 

Hulevesiratkaisujen yhteyteen voidaan luoda uusia elinympäristöjä ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Hulevesien osalta 

tulee huomioida, että viereiset luontoalueet eivät kuivu.  Huolellisella suunnittelulla varmistetaan, ettei rakenteita tarvitse uusia 

jatkuvasti. Katuvihreän lisäämisellä on suora vaikutus luonnon monimuotoisuuteen, kun huolehditaan, että käytettävä lajisto 

on kotoperäistä. Marjovat ja kukkivat kasvit tarjoavat pölyttäjille ja linnustolle ravintoa ja elinympäristöjä.  

Luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi on esitetty laatulisäys- ja parannustoimenpiteitä luontoarvotarkastelussa. 
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Keinot ja ratkaisut:

Energia – Lämmöntuotanto ja -jakelu
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Päästö-

vaikutus

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luontovaikut

ukset

++

100% Maalämpö Oletetaan että Keran kiinteistöistä 

100% asentaa oman 

maalämpöjärjestelmän eikä liity 

kaukolämpöverkkoon. 

Maalämpö kiinteistön 

energianratkaisuksi ohjaa mm. E-

luku vaatimukset sekä vähähiilisyys. +++ ++ +++ +/-

+++

50% Maalämpö Oletetaan että Keran kiinteistöistä 

50% asentaa oman 

maalämpöjärjestelmän eikä liity 

kaukolämpöverkkoon. 

Maalämpö kiinteistön 

energianratkaisuksi ohjaa mm. E-

luku vaatimukset sekä vähähiilisyys. +++ ++ +++
+/-

Maalämpökaivot voivat rajata kiinteistöllä mihin puustoa voidaan istuttaa, jolloin maksimimäärä puustoa 

kiinteistölle jää istuttamatta. Pitkällä aikavälillä fossiilisista energiamuodoista luopumisella on kuitenkin 

ilmastonmuutosta hillitseviä vaikutuksia, jotka vaikuttavat myös luonnon monimuotoisuuteen positiivisesti. 

Huolellisella suunnittelulla mahdollistetaan luontoarvojen lisääminen ja maalämpökaivojen 

yhteensovittaminen.   
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Keinot ja ratkaisut:

Energia – Energian mittarointi & ohjaus ja aurinkovoima 
Kokonais-

priorisointi

Toimenpide Toimenpiteen kuvaus ”Polku” Päästö-

vaikutus

Kustannus-

tehokkuus

Teknologia-

kypsyys

Luonto-

vaikutukset

+++

Aurinkopaneelit 

(kattoasenteiset)
Aurinkopaneelien asentaminen 

soveltuville kattopinnoille.

Katolle sijoitettavat voidaan asentaa 

rakentamisen jälkeen, mutta 

rakennuttajaa olisi hyvä ohjata 

tekemään varaukset paneeleille 

helpottaakseen asennusta. E-luvun 

ohjaava vaikutus paneeleille.

++ +++ +++ -/+

Aurinkopaneelit vievät tilaa viherkatoilta, mutta maksaruohokattoja on kuitenkin mahdollista asentaa  myös 

katoille, joissa on paneelit. Viherkaton rakentaminen on raskaampaa kuin normaalirakentaminen, eikä se 

välttämättä ole hiilineutraalia, mutta luonnon monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen 

kannalta viherkatoilla voi olla merkittävä vaikutus. Uusiutuvan energian käytöllä fossiilisten sijaan on 

luonnon kannalta välilliset vaikutukset pitkällä tähtäimellä. 
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Suositukset eri osa-alueiden keinoista ja ratkaisuista
Alla on lueteltu kunkin aiemmin esitellyn osa-alueen keskeisimpiä keinoja ja ratkaisuja luontovaikutusten osalta, jotka tukevat myös 

hiilineutraalisuustavoitteita. 

INFRARAKENTAMINEN

• Luontopohjaisten ratkaisujen 
toteuttaminen
Hankkeissa huomioidaan luontoarvot ja 
parannetaan luonnon monimuotoisuutta. 
Esimerkiksi hulevesiaiheiden yhteydessä 
voidaan luoda uusia elinympäristöjä. 
Elinympäristöjen laatulisäys- ja 
parannustoimenpiteet on esitetty 
luontoarvotarkastelussa.

• Työmaiden minimoiminen
Työmailla huomioidaan luontoarvot ja 
rikotaan neitseellistä maaperää 
mahdollisimman vähän. 

• Kestävä rakentamisen vaiheistus ja 
toteutus
Infrarakentaminen suunnitellaan 
kokonaiskestävästi huomioiden 
luontoarvot, koko rakentamisaika, 
vaiheistuksesta riippuvat tekijät sekä 
alueen käyttö rakentamisaikana.

• Katuvihreän lisäämisellä on suoraan 
luonnon monimuotoisuutta tukevia 
vaikutuksia, varsinkin jos lajisto valitaan 
alueelle luontaisesti sopivaksi

TALONRAKENTAMINEN

• Ennakoivan suunnittelun avulla 
varmistetaan, että luontoarvot 
huomioidaan hankkeissa

• Työmaat, työmailla minimoidaan 
vaikutusalue, pitämällä työmaiden 
koko minimissä. Yöaikaista 
valaistusta vähennetään ja  
sähköistetyt työkoneet vähentävät 
melua

• Massoittelun ja rakennusten 
sijainnin optimointi, huomiointi 
osa kaavoitusta

• Vähähiilinen työmaatoiminta: 
Parhaat käytännöt työmailla käyttöön 
ja yhteistyötä työmaiden välillä 
tavoitteiden edistämiseksi

ENERGIA

• Uusituvan energian käyttö: 
vaikutukset luontoarvoihin ovat 
välillisiä ja pitkällä tähtäimellä 
ilmastonmuutosta hilliten 
positiivisia

LIIKENNE

• Joustavat pysäköintiratkaisut: 
Pysäköinnissä panostetaan 
keskitettyihin pysäköintilaitoksiin, 
joiden avulla voidaan ohjata 
pysäköinnin kysyntää, vähentää 
auton omistusta ja edistää 
liikenteen sähköistämistä. Tämä 
vähentää tarvittavaa maapinta-alaa 
ja autoilun väheneminen vaikuttaa 
välillisesti positiivisesti luonnon 
monimuotoisuuteen

• Viherkatot:  Pysäköintilaitoisten ja 
pyöräkatosten yhteyteen voidaan 
asentaa viherkattoja. 
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Toimenpiteiden tiekartta

Toimenpiteet ja keskeiset toimijat Kerassa (1/2)

Toimenpide Kuvaus Toimija

Hiilineutraaliustavoitteiden ja 

luonnon monimuotoisuus-

toimenpiteiden viestintä ja 

jalkauttaminen

Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen edellyttää keskeisten toimijoiden tietoisuutta tavoitteista sekä 

keinoista. Uusien toimijoiden tullessa alueelle, tulee heidän olla selvillä tavoitteista, tahtotilasta, keinoista ja 

prosesseista. Toimenpiteiden jalkauttaminen hankintaketjuissa viestimällä aktiivisesti kaupungin ja 

keskeisten toimijoiden tahtotilasta. Tiedottamisella esimerkiksi sähköisessä muodossa, voidaan lisätä 

alueen toimijoiden tietoa luonnon monimuotoisuudesta ja kertoa mitä toimenpiteitä ollaan tehty 

luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja suojelemiseksi. Alueelle voidaan myös asentaa esim. 

kyltti niitylle. 

Kaupunki, Espoon kestävän 

kehityksen osaamiskeskus, 

maanomistajat

Infrarakentamisen kestävyysarviointi Tarkastellaan infrarakentamisen kokonaiskestävyyttä kaavavaiheessa tai aikaisessa suunnitteluvaiheessa. 

Rakenteiden ja toimintojen optimointi vähentää rakentamisen intensiivisyyttä, lisää elinkaarikestävyyttä ja 

mm. olemassa olevan infran hyötykäyttöä voidaan arvioida. Arviointi tulee suorittaa ennen määrittävien 

päätösten, kuten katulinjausten ja korkomaailman, asettamista. Sisällytetään kestävyysarviointiin 

luonnon monimuotoisuuden huomioiminen ja säilyttäminen. 

Kaupunki, rakennuttaja, 

suunnitteluorganisaatio

Alueen sisäiset ja ulkoiset kävely- ja 

pyöräily-yhteydet

Rakennetaan riittävän kattava, houkutteleva ja suoraviivainen verkosto pyöräliikenteen suosion lisäämiseksi. 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää joukkoliikenteen, palveluiden ja pääpyörätieverkon saavutettavuuteen. 

Kävelyn edellytyksiä alueen sisäisessä liikenteessä kehitetään turvallisiksi, esteettömiksi, houkutteleviksi ja 

sujuviksi. Rakentamisessa huomioidaan luontoarvot ja lisätään viihtyvyyttä katuvihreällä. Kattava ja 

houkutteleva verkosto mahdollistaa luontoon pääsyn. Pyöräreittien varrelle voidaan rakentaa 

viheryhteys ja tukea monimuotoisia luontoarvoja istutusvalinnoilla.   

Kaupunki (kaupunkikehitys)



Toimenpiteiden tiekartta

Toimenpiteet ja keskeiset toimijat Kerassa (2/2)

Toimenpide Kuvaus Toimija

Kaavatason vähähiilisyysmekanismit Kaavoituksella voidaan ohjata infra- ja talonrakentamista kohti vähähiilisyyttä alueille, joissa 

kaavoitusprosessi on vielä kesken. Kaavatasolla tulee miettiä tehokkaimmat mekanismit vähähiilisyyden 

edistämiseksi huomioiden kaavamekanismien pitkäikäisyys. Joitain mekanismeja on jo käytössä muilla 

alueilla ja niiden soveltamista Kerassa voidaan pohtia mm. hankekohtaisten tavoitetasojen määritys, ohjaus 

tiettyjen materiaalien tai tietyt ominaisuudet täyttävien materiaalien käyttöön. Lisäksi voidaan ideoida 

uudenlaisten kaavamekanismien käyttöä mm. viherkertoimen tapainen listaus tehokkaista käytettävistä 

vähähiilisyyden toimenpiteistä. Tunnistetaan luonnon monimuotoisuusmekanismit ja edistetään 

luonnon monimuotoisuutta.

Espoon kaupunki, kaavoitus

Rakennuttajien foorumi Työmaatoiminnan hiilijalanjälkeä voidaan pienentää mm. jaetuilla työmaatoiminnoilla ja jakamalla 

vähähiilisen työmaan parhaita käytäntöjä. Avoimella kommunikaatiolla voidaan kehittää ja oppia 

toisilta. Rakennuttajia opastetaan ja yhdessä pohditaan miten luontoarvojen huomioidaan ja lisätään 

alueella. Lisäksi pohditaan miten työmaalla huomioidaan luontoarvot ja millaista yhteistyötä voidaan 

tehdä. 

Kaupunki, Alueen 

yhteistoimintaryhmä

Toteuttajien luonnon 

monimuotoisuussparraus

Alueellisessa yhteistoimintaryhmän toiminnassa voidaan tehdä yhteistä kehitystä luonnon 

monimuotoisuusarvojen parantamiseen. Luonnon monimuotoisuussparraus on kaikille osapuolille 

hyödyllistä ja auttaa ymmärtämään mekanismeja luonnon monimuotoisuuskadon taustalla sekä 

miten katoa voitaisiin hillitä. 

Espoon kaupunki, kaavoitus, 

rakennusvalvonta, rakennuttajat, 

maanomistajat



Toimenpiteiden tiekartta

Toimenpiteet ja keskeiset toimijat tonttitasolla

Toimenpide Kuvaus Toimija

Hankkeen luontoarvojen 

kehittämissitoumus

Hankekohtaisesti voidaan laatia luontoarvojen parantamissitoumukset, joissa huomioidaan 

hankekohtaiset luontoarvojen säilyttäminen ja monimuotoisuuden lisäys. Kiinteistön omistajat 

sitoutuvat yhdessä toteuttamaan parhaansa mukaan näitä toimia esimerkiksi lajiston valinnalla 

piharatkaisuissa. 

Maanomistajat, 

(rakennuttajat)

Julkiset 

talonrakennushankkeet 

esimerkkeinä

Julkisissa hankkeissa toteutetaan vähähiilisyyden kehityssuunnitelmat ja valitaan rakentamiskonsepti, 

joka tukee koko Keran alueen vähähiilisyystavoitteiden toteutumista ja toimii samalla esimerkkinä muille 

rakennuttajille ja tukee kaupungin omia hiilineutraalisuustavoitteita. Ratkaisuista ja toimintamalleista 

kommunikoidaan avoimesti kiinnostuneille. Tiedotetaan luontoarvojen huomioimisesta ja  

parantamisesta tontilla. 

Espoo, tilapalvelut



Ehdotetut toimenpiteet tavoitteiden 

saavuttamiselle

• Ehdotetut toimenpiteet eivät ole ainoita ratkaisuja, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan alueella parantaa ja 
osaltaan myös päästä hiiilineutraalisuustavoitteisiin. Yhdessä alueen toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa voidaan 
keksiä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Tiedottamisella ja yhteistyöllä lisätään tietoisuutta ja siten ymmärrystä millaiset 
mekanismit taustalla vaikuttavat ja miten yksittäisetkin toimijat voivat omilla toimillaan hillitä ilmastonmuutosta sekä 
luonnon monimuotoisuuskatoa. Parhaimpiin tuloksiin päästään kun alueen toimijat sitoutuvat yhdessä luonnon 
monimuotoisuuden huomioimiseksi ja parantamistoimenpiteiden toteuttamiseksi. 

• Monet ehdotetuista parannustoimenpiteistä kohdistuvat nimenomaan tonttikohtaisesti ja yksittäinen toimija voi 
osaltaan vaikuttaa merkittävästi miten alueen monimuotoisuus kehittyy. Alueelle voidaan tehdä seurantakäynti 
rakentumisen jälkeen, jolloin arvioidaan miten alueen biodiversiteettipisteytys eroaa tässä työssä tehdystä 
laskennasta. Alueelle voidaan tehdä tarkempi luontoselvitys, jolloin saadaan käsitystä miten alueen luontoarvot ovat 
kehittyneet ja säilyneet nykyisillä alueilla.

• Toimenpiteiden toteuttamisessa on syytä muistaa kokonaiskuva: mikä on lopputuloksen kannalta optimaalisinta ja 
mitkä toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Uusien elinympäristöjen lajiston monipuolistuminen ja kehittyminen vie 
aikaa. Hiilineutraalitratkaisut tarjoavat pitkää aikaväliä tarkastellessa myös etuja luonnon monimuotoisuuskadon 
hillitsemiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja hillitsemisen myötä. Monet toiminnot, toimenpide-ehdotukset 
sekä niiden aiheuttamat vaikutukset ovat mekanismeiltaan monimutkaisia ja ulottuvat alueellisesti ja ajallisesti 
laajalle, jolloin niiden tarkastelu ei ole yksiselitteistä. 



Ensimmäiset askeleet tiekartan jalkauttamisessa, jotka 

tukevat myös luonnon monimuotoisuustavoitteita

ENERGIA

• Hiilineutraalin kaukolämmön 
tuotanto ja matalalämpöinen 
kaukolämpöverkko

TALONRAKENTAMINEN

• Julkisissa rakennushankkeissa 
vähähiilisten ratkaisujen pilotointi ja 
avoin kokeilukulttuuri. 

• Rakennuttajien tietoisuus 
tavoitteista ja tukeminen 
hankekohtaisten tavoitteiden ja 
luonnon monimuotoisuuden 
suojelu- ja 
parantamissuunnitelmien 
laatimisessa.

• Rakennustuoteteollisuuden 
osallistaminen kehitykseen.

INFRARAKENTAMINEN

• Infrarakentaminen aloittaa alueen 
rakentumisen ja on suurilta osin 
kaupungin vastuulla: täten 
luontoarvojen suojelemisen ja 
paratamistoimenpiteiden
jalkauttaminen heti alusta alkaen on 
olennaista muidenkin toimijoiden 
kannustamiseksi. 

• Luontopohjaiset ratkaisut osaksi 
infarakentamista

• Huomioidaan ja hyödynnetään 
vaiheittain rakentumista kestävän 
infran rakentamisessa mm. 
massojen välivarastoinnissa 
luontoarvot huomioiden

LIIKENNE

• Alueen rakentumisen aikaiset 
ratkaisut on huomioitava, jotta 
puutteellinen palvelutarjonta ei 
johda korkeaan autoistumiseen 
alueella.

• Pysäköinnin organisointia tulee 
johtaa kaupunginlaajuisesti 
usean toimijan tarpeiden yhteen 
sovittamiseksi

YLEISET
• Aktiivinen viestintä kaupungin tahtotilasta ja tavoitteista laajasti eri sidosryhmille. 

• Luonnon monimuotoisuus tavoitteiden ja teemojen jalkauttaminen ja toiminnan organisointi

• Laaditaan yhteiskehittämismalli. Alueen toteutukseen yhteistyössä ryhtyville yhteiskehittämisen malli luo puitteet ja lähtökohdat, mitä halutaan rakentaa ja 

kehittää, millaisia uusia tai jo olemassa olevia ratkaisuja halutaan tuoda ja kokeilla, miten kaikki yhdistyy yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tukien alueen 

hiilineutraaliustavoitteita ja luonnon monimuotoisuustavoitteita yksittäisten ratkaisujen sijaan. 

• Kannustetaan eri tasoiseen yhteistyöhön alueen kehittäjiä. Kehitetään systemaattisesti mutta rohkeasti kokeillen. Tärkeää löytää olennaiset ja 

tärkeimmät toimet, mutta pienetkin pilotit voivat luoda luottamusta ja helpottaa yhteistyötä. 

• Luodaan foorumi hyvien käytäntöjen jakamiselle ja matalan kynnyksen viestinnälle. 
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Lisäksi luontoarvotarkasteluun hyödynnettiin seuraavia aineistoja:

• Ilmakuvat (MML, Espoon kaupungin rajapinta), Google Maps street view, Keran alueelle tehdyt luontoselvitykset, Espoon kaupungin rajapinnan 
paikkatietoaineisto (tärkeät ekologiset yhteydet, vieraslajit), vieraslajihavainnot (Laji.fi-palvelu), katupuuaineisto sekä maastokäynti 20.1.2022

• Ajantasa-asemakaava, puistosuunnitelmat, lähiympäristösuunnitelmat ja korttelisuunnitelmat
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toteutuspolku -hanketta.


