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TiivisTelmä

Tässä raportissa tarkastellaan Keraa ja sen asemanseutua yritysalueena, alueen rakennuskannan 
muodostumista ja alueen merkittävyyttä yritysalueena sekä Espoon että pääkaupunkiseudun mitta-
kaavassa. Keran tarkastelualue on tällä hetkellä pääosin teollisuus-, toimisto- ja varastoaluetta, mutta 
osa asemanseudun toimijoista on siirtymässä muualle. Espoon eteläosien yleiskaavassa  (vahvistunut 
2010) alue on pääosin työpaikka-aluetta. Keran tarkastelualueella oli yhteensä noin 11 500 työpaikkaa 
vuonna 2010.

Keran alueen ja sen lähiympäristön rakennuskanta on peräisin useilta eri vuosikymmeniltä ja rakentu-
nut pääosin  poikkeusluvin. Yksinkertaistaen alueelle rakentui varastokerrosalaa 1960-luvulla, toimis-
tokerrosalaa 1970- ja 2000-luvuilla ja teollisuuskerrosalaa 1980-luvulla. Tarkastelualueen pinta-ala on 
noin 200 hehtaaria. Tarkastelualueella asui vuoden 2013 alussa vain noin 800 asukasta, mutta Keran 
asema on työmatkalaisten ansiosta vilkas; vuonna 2006 käyttäjiä oli vuorokaudessa yli 3000. Seudul-
listen suunnitelmien mukaan Suur-Leppävaaran alueen maankäyttöä olisi tullut tiivistää jo 1950-luvul-
la. Toimiin ei ryhdytty vaan kaava oli juuri tuolloin valmistunut ja suurin osa rakennuskannasta vasta 
valmistunut.

Espoolle on kehittynyt pääkaupunkiseudun sisällä oma erityinen roolinsa, jonka seurauksena tietyt 
toimialat ovat Helsingin seudulla keskittyneet vahvasti Espooseen, esimerkiksi tutkimus ja kehittämi-
nen, tietojenkäsittelypalvelut ja elektroniikkateollisuus. Keran tarkastelualue koostuu kolmesta yri-
tysalueesta, joista Karamalmi on suuri kansainvälisten ICT- ja kemianteollisuuden suuryritysten alue, 
Kera valtava logistiikkaterminaali ja Nihtisilta merkittävä ICT-teollisuuden keskittymä. Pääkaupunki-
seudun mittakaavassa alueet ovat merkittäviä yritysalueita, Karamalmi ja Nihtisilta toimistoalueina ja 
Kera logistiikka-alueena.

Espoon tavoite on olla työpaikkaomavarainen. Lähivuosina Espoon työpaikkamäärän kasvun arvi-
oidaan olevan noin 1500 vuodessa. Raideliikenteen asemat muodostavat yhdyskuntarakenteeseen 
luontevia asumisen, työpaikkojen, julkisten ja kaupallisten palveluiden keskittymiä. Hyvä saavutetta-
vuus lisää palveluiden ja elinkeinoelämän edellytyksiä. Keran saavutettavuus on entisestään parane-
massa, kun alueelle on suunnitelmien mukaan tulossa useita sisäisiä kaupunkikeskusten välisiä poi-
kittaisyhteyksiä. Kaupunkiradan jatko on suunnitteilla, ja lisäksi raideliikennevision mukaan vuonna 
2050 Keran alueen halki kulkisi pikaraitiotie. 

Maakunnan tasolla pyritään vähentämään esimerkiksi työmatkojen aiheuttamaa liikkumistarvetta si-
joittamalla työpaikkoja lähelle asukkaita ja joukkoliikennereittien solmukohtiin. Elinkeinoelämän ylei-
siä toimintaedellytyksiä parannetaan esimerkiksi turvaamalla alueen saavutettavuus. Valtion ja Hel-
singin seudun kuntien väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimukseen viitaten on Keran 
alueelle tärkeää rakentaa tiivis, asemanseutuun tukeutuva asuin- ja työpaikka-alue. Tiivis asuinalue 
houkuttelee ihmisiä liikkumaan lähialueella ja lähiympäristössä. Tällainen suunnittelumalli voisi toimia 
Kerassa, jossa hyödyntämätöntä kerrosalaa on paljon. Rakennukset voivat sijoittua hyvin lähelle ase-
maa, mutta melulta ja liikenteeltä suojaan. Alueen sisällä liikkuminen on silti helppoa, koska etäisyydet 
ovat lyhyet.  Keran asemanseudun suunnittelu toteutunee parhaiten maanomistajien ja Espoon kau-
pungin yhteistyössä laadittavin suunnitelmin. Tämä tarkoittaa sitä, että Keran asemanseutua suunni-
tellaan tulevan vuosikymmenen ajan.

(Sanna Jaatinen ja Annina Stadius)
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1 JohdanTo

Tässä raportissa tarkastellaan maantieteellisen sijainnin 
lisäksi sitä, miten Keran asemanseudun alue on raken-
tunut viime vuosikymmenien aikana ja miten merkittä-
vänä alueena se on tähän asti Espoon kaupunkikuvassa 
muodostunut. Espoon kaupunki on omaleimainen sekä 
rakenteeltaan, että kehityskuvaltaan. Espoon suhteelli-
nen väestönkasvu on alueella edelleen merkittävä alue-
hankkeiden, kaavoituksen ja eri aluesuunnitelmien to-
teuttamiseen vaikuttava tekijä. Espoon omaleimaisuus 
perustuu kaupunkikeskuksiin, jotka ovat kehittyneet ja 
laajentuneet vuosikymmenien aikana. Tulevaan kasvuun 
varautuminen edellyttää kasvumahdollisuuksien lisää-
mistä kaupungin tiiivistyvillä alueilla: kaupunkikeskusten 
yhteydessä sekä liikennöityjen asemien lähettyvillä.

Keran asemanseutua on tutkittu lukuisissa eri asiayh-
teyksissä. Viimeisimpänä Keran alueelle on perustettu 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimesta visio-
työryhmä. Lisäksi vuonna 2012 on valmistunut diplo-
mityö (Kiijärvi 2012), jossa tutkitaan Keran alueen po-
tentiaalisia maankäytöllisiä näkökulmia. Keran alueen 
kaavoittaminen on ollut tarkoitus aloittaa useaan eri 
otteeseen eri aluerajauksin. Tämän työn tarkastelualu-
eeksi on rajattu Keran, Karamalmin ja Nihtisillan alueet 
(kuva 1). Keran tarkastelualue rajautuu etelässä Turun-
väylään, lännessä Kehä II:een ja pohjoisessa Turuntie-
hen. Alueen itäpuolella sijaitsevat Kilon ja Lansan alu-
eet. Kauempana koillisessa sijaitsee Leppävaara.

Alueen tärkeimmät liikennereitit kulkevat alueen reu-
noilla. Tarkastelualuerajaus noudattaa näitä väyliä. Rai-
deliikenteen asema Kera ja alueen keskus sijaitsevat alu-
een keskellä. Kilon kaupunginosa on omaleimainen sekä 
rakenteeltaan, että kehityskuvaltaan, siten alue on ollut 
toisaalta kehitykseltään tasapainoinen. Historiallisesti 
alueelle on keskittynyt matalan tuotannon elinkeinovyö-
hyke, jossa alueen toimijat ovat keskittyneet hyvinkin 
vakaasti. Toisaalta suuria ja laajoja rakenteellisia muu-
toksia ei ole alueella tapahtunut. 

Tulevaan Espoon kaupungin väestönmäärän kasvuun 
varautuminen edellyttää kasvumahdollisuuksien lisää-
mistä kaupungin tiivistyvillä alueilla. Keran voidaan 
ajatella lukeutuvan ideaaliksi kasvun alueeksi kaupunki-
keskusten yhteydessä sekä liikennöityjen asemien lähet-
tyvillä olevan kasvun alueeksi. 

Keskeistä Keran kehittymiselle ovat kaupunkiradan 
jatkaminen ja toimijoiden siirtyminen toisaalle. Tällöin 
alueen kehitys muuttaa muotoaan, mutta elinkeinojen 
näkökulmasta alueen houkuttelevuus nousee eri toimin-
tojen osalta ja siten työpaikkaomavaraisuus alueella on 
mahdollista säilyttää. Alueen rakenteellisen tiivistämi-
sen kannalta rakennusten läheinen sijainti radanvarren 
ja asemanseudun lähellä on hyvä. Unohtamatta  nykyi-
siä pääväyliä Kehä II ja Turuntietä, sillä alueelle varmasti 
saavutaan jatkossakin autolla. 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka 
on vahvistunut vuonna 2010, joten alueen suunnitelma-
ratkaisu on toisaalta vallitsevan tilanteen mukainen.

Olemme tarkastelleet Keran elinkeinoja, rakennuskan-
nan muodostumista alueella sekä alueen merkittävyyttä 
Espoon että pääkaupunkiseudun elinkeinorakenteessa. 
Toisaalta olemme katsoneet alueen merkittävyyttä ja 
houkuttelevuutta tutkimustulosten mukaan, maankäy-
tön rakentumista, sekä suunnitelmien ja toimintojen 
sijoittumista alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Keran 
asemanseutua suunnitellaan tulevan vuosikymmenen 
ajan. 

( Annina Stadius)

Kuva 1. Keran tarkastelualueen rajaus.
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2 Keran alueen raKenTuminen

2.1 Keran tarkastelualueen kuvaus 

Espoo on jaettu seitsemään suur-alueeseen ja näistä 
Kilon kaupunginosa sijoittuu Suur-Leppävaaran alueel-
le (kuva 2). Kilon kaupunginosan osa-alueita ovat Kera, 
Karamalmi ja Nihtisilta. Keran tarkastelualue kuuluu ko-
konaisuudessaan Suur-Leppävaaraan (kuva 3). Alueen 
länsipuolella sijaitsee Kauniaisten kaupunki. Pääväylät 
rajaavat aluetta, lännessä Kehä II ja etelässä Turunväy-
lä. Kera sijaitsee rantaradan varrella ja sen vaikutusalu-
eena on pääosin teollisuus- ja varastokäytössä oleva 
kaupunkimainen alue. Alueella on asemakaavoitettuja ja 
rakennettuja alueita ja sille on sijoittunut sekä yrityksiä 
että asuntoja. Keran alue on pääosin teollisuus-, toimis-
to- ja varastoaluetta, Nihtimäen asuinalueen noin 370 
asunnon aluetta lukuun ottamatta (kuva 4). 

Rantarata jakaa Keran tarkastelualueen niin, että poh-
joinen osa alueesta on kooltaan 72 hehtaaria ja eteläi-
nen osa 127 hehtaaria, joten kokonaispinta-ala on siten 
noin 199 hehtaaria. Suurin osa alueen maanomistukses-
ta on ollut yksityisessä omistuksessa ja on edelleen. Täl-
lä hetkellä maanomistajia alueella ovat vakuutusyhtiöt, 
kiinteistösijoitusyhtiöt ja toimijat kuten AGA, Hartela, Es-
poon kaupunki, Algol ja Sponda. Keran asemanseudun 
läheisyydessä, alueella missä maankäyttö eniten muut-
tuu, on yksityisiä maanomistajia noin parikymmentä .

Kuvat 2 ja 3. Suur-Leppävaara ja sen osa-alueet (Seutu CD 2012). 

Kuva 4. Tarkastelualueen rajaus ja alueet. Keran asema on 
merkitty sinisellä.

( Annina Stadius)



5

Nihtisillan alueella yksittäisten rakennusten mittakaava 
on suuri, rakennukset ovat samankaltaisia, monotonisia 
ja liikenneväylät ovat leveitä. Toimisto- ja palvelupainoit-
teisen alueen yleiskuva on kohtuullisen siisti (Vanhanen 
2002: 17). Karamalmi sijaitsee alueen pohjoisosassa. 

Vanhasen (2002) mukaan Keran rakenne muistuttaa 
Nihtimäessä urbaanin kaupunkirakenteen mallia, mutta 
sitä voi tulevaisuudessa tiivistää (kuvat 5 ja 6). Karamal-
min ja Nihtisillan alueet ja rakenne on taas väljää, mata-
laa ja rakennusten kerrosalat ovat suuria (kuvat 7 ja 8).

Kuvat 5 ja 6. Urbaanin kaupunkirakenteen mallit ja sijoittuminen Espoossa (Vanhanen 2002: 40–41).

Kuvat 7 ja 8. Väljää, matalaa ja kerrosalaltaan suurta rakennuskantaa (Vanhanen 2002: 40, Vanhanen 2002: 15).
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2.2 Varhaisimmat suunnitelmat

Vanhimmat Leppävaaran alueen kaavat laadittiin jo 
1930–1940-luvuilla. Espoon kiinteistöjaotus perustui 
palstoitukseen. Vuonna 1906 muodostettiin kiinteistö-
yhtiö Alberga Oy Albergan kartanosta ja Lars Sonckilta 
tilattiin vuonna 1907 kaavoitussuunnitelma puutarha-
kaupunkia varten tilan eteläisille ranta- ja metsäalueille. 
Tästä tuli Espoon ensimmäinen vahvistettu kaava. Ku-
vissa 9 ja 10 on esitetty Suur-Leppävaaran varhaisimpia 
suunnitelmia, joissa alueen ensimmäisten asemakaa-
valuonnosten pohjalta (Leppävaaran asemakaavaluon-
nos vuodelta 1962–1963) yritettiin rakennuksia sijoittaa 
tiiviisti ja siten sovittaa kerros- ja rivitaloja teiden var-
teen ja alueen länsiosaan. Yleiskaavassa oli hyväksytty 
kerrostaloja vain keskustan lähiympäristöön. Turuntien 
liikennekuormitusta keventävä uusi pääkatu oli suunni-
teltu radan eteläpuolelle. 1960-luvulle tultaessa nykyi-
sellä Suur-Leppävaaran suuralueella oli vahvistuneita 
asemakaavoja yhteensä seitsemän, pinta-alaltaan 155 
hehtaaria. (Maisala 2008: 156.) Näiden voisi ajatella ny-
kyisin lukeutuvan osayleiskaavatyyppisiin maankäytön 
tarkasteluihin, sillä alueet tuolloin olivat hyvinkin laajoja. 

Seudullisten suunnitelmien mukaan Suur-Leppävaaran 
alueen maankäyttöä olisi jo hyvin aikaisessa vaiheessa 
1950-luvulla tullut tehostaa. Toimiin ei ryhdytty vaan 
kaava oli juuri tuolloin valmistunut ja suurin osa raken-
nuskannasta vasta valmistunut. Merkittävin muutos 
koko alueella oli Mäkkylän rakennussuunnitelman tarkis-
tus. Karakallion alueelle, Keran pohjoisosan lähettyville, 
järjestettiin kutsukilpailu alueen suunnittelussa vuonna 
1958. Asuinrakennukset olivat kolmekerroksisia pien-
kerrostaloja, kaksikerroksisia rivitaloja sekä erillispien-
taloja. Suunnitelmassa esitettiin ostoskeskus sekä koulu 
ja julkisten rakennusten aluetta. Lopullinen kaavaratkai-
su muuttui paljonkin ja asuntoaluetta laajennettiin itään 
ja sen läpi järjestettiin kokoojakatu bussilinjalle. (Maisala 
2008: 156-158.) 

Kilon kaupunginosan kaavan laadinta alkoi vuonna 1973, 
pääkatujen sijoittuminen alueen halki oli ongelmallista ja 
asukkaiden ja teollisuusalueen toimijoiden mukaiset int-
ressit olivat ristiriitaisia. Kaavan luonnos oli nähtävillä, 
mutta toteuttaminen liikenneratkaisusta jatkui pitkälle 
2000-luvulle saakka. Myöhemmin eri vaiheiden jälkeen 
alueelle laadittiin 1980-luvulla Kellarinmäki–Friisinmäki, 
jossa viheryhteys varmistettiin ministeriön mukaisesti. 
(Maisala 2008: 177.)

Nihtisillan suunnitelmaa tarkistettiin vuonna 1961, ja 
aluetta haluttiin tuolloin täydentää teollisuus- ja va-
rastointialueen rakennuskaavaksi. Nähtävillä olleen 
luonnoksen pohjalta Instrumentariumille myönnettiin 
laajahko, 36 000 k-m2 toimitilahanke. Nihtisillantien 
pohjoispuolelle ja Kauniaistentielle rajautuvalle Gerkin 
tilaan kuuluneelle alueelle teetettiin vuosien 1962–1963 
asuntoalueen rakennuskaavaluonnos, jossa kerrostalot 
oli sovitettu väljästi maastonmuotoja mukaillen. Kaa-
vasuunnitelma ei kuitenkaan edennyt. Kauniaisten liit-
tymän viereisiä Gerkin tilan maita myytiin teollisuus- ja 
varastoalueeksi. Polar osti Kauniaistentien itäpuolisen 
osan ja alueelle laadittiin asemakaava. Tavoitteena 
oli tehokkaasti rakennettu työpaikka-alue, ja aiemmat 

Tyypillistä Keran asemanseudun rakennuksille ja raken-
teelle on se, että rakennukset ovat erittäin suuria ker-
rosalaltaan. Rakennukset ovat yleisilmeeltään ja tyy-
liltään pelkistettyjä. Teollisuus- ja varastorakennukset 
ovat suurimmaksi osaksi 1–2-kerroksisia. Pysäköintitilat 
ja liikennöintialueet on sijoitettu rakennusten ympärille, 
ja rakennusten sisäänkäynnin eteen on esteetön pääsy 
autolla. Tontit on suojeltu aitauksilla ja suljettavilla por-
teilla. Lähiympäristön laatu ja suunnittelu ovat yleensä 
heikkoa, ja monet alueet ovat osin hoitamattomia. Alu-
eella liikkuminen ja alueen imago koetaan yleisesti juuri 
tämän takia heikoksi. (Vanhanen 2002:  41) 

Kevyen liikenteen reitit ovat mittakaavaltaan avaria, ja 
yleensä sijoitettu väylän varteen katulinjausten yhtey-
teen. Alueen rakenne on muodostunut ilman kokonais-
ratkaisua, muutama rakennus kerrallaan. Pysäköintiä ei 
välttämättä ole järjestelty, vaan autot sijoittuvat sattu-
manvaraisesti alueelle tai laajana pysäköintikenttänä. 
(Vanhanen 2002: 41) 

Esikuvana urbaanille kaupunkipientalo- ja pienkerrosta-
lorakenteelle ovat perinteiset suomalaiset puukaupungit. 
Toiminnot ovat tällaisissa kaupunkirakenteissa lomitettu 
toisiinsa ja siten mittakaava on pientä, eli rakennukset 
saattavat sijaita lähellä toisiaan, mutta kerroskorkeus on 
verrattain matalaa. Tällainen pientalomainen kerrostalo-
ratkaisu on uudenlaisissa talotyyppimalleissa toteutettu 
esimerkiksi hyvin yhteyksin lähialueiden virkistysalueille 
ja hyvin ja monipuolisin asuntosuunnitteluratkaisuin. Täl-
löin tiiviillä asuinalueella houkutellaan ihmisiä liikkumaan 
lähialueella ja lähiympäristössä. (Vanhanen 2002: 41)

Tällainen suunnittelumalli voisi hyvinkin toimia Kerassa, 
jossa hyödyntämätöntä kerrosalaa on alueella paljon, 
rakennukset voivat sijoittua hyvin lähelle asemaa, mutta 
melulta ja liikenteeltä suojaan. Silti koko alueen rajojen 
sisällä liikkuminen on helppoa, sillä alueen keskeltä alu-
een reunoille ovat etäisyydet alle kilometrin. 

Kaavoituksessa ja suunnittelussa on haastavaa se, että 
toimintojen sekoittumista saattavat erilaiset yksittäiset 
ja laajat kauppa- ja palvelukeskukset vaikeuttaa ja tii-
viin, eri palveluja tarjoavan alueen rakentuminen saat-
taa muuttua alkuperäisistä suunnitelmista. Siten alue ei 
välttämättä sovellu kaikille asukkaille. Toisaalta alueen 
suunnittelu saattaa olla haastavaa ja vaativaa toteuttaa. 
(Vanhanen 2002: 41.)

( Annina Stadius)
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Kuva 9. Leppävaaran asemakaavaluonnos (Pietilä Raili ja Reima 1962–1963) (Maisala  2008: 160). 

Kuva 10. Yleiskaavaluonnos vuodelta 1968, Harto Helpinen. Tässä vaiheessa suunnitelmat eivät olleet vielä tarkentuneet. Pääkatuverkot, neljä 
aluekeskusta, kolme paikalliskeskusta ja korkeat tehokkuudet olivat pääpiirteitä. (Maisala 2008: 75.)

suunnitelmat saivat unohtua. Kaavaluonnoksen laati Olli 
Parviainen. Teollisuuskorttelien tehokkuus oli korkea 
(e=0,7). Tilanne oli tuolloin vaikea, sillä Espoon aluekes-
kuksissa ei ollut ainoatakaan vahvistettua vapaata toi-
mitilatonttia. Nihtisilta alkoi kehittyä toimitilavaltaisena 
alueena. Teollisuustuotantoa olivat Akkuteollisuus Oy:n 
toiminta, SOK:n ja kaukomarkkinoiden varastotilat. Vuo-
teen 1970 mennessä alueelle oli myönnetty rakentamis-
ta poikkeusluvin yli kaksikymmentä kappaletta ja kerros-
alaltaan 400 000 k-m2. Asemakaavoitusta jatkettiin ja 
käyttötarkoituksia merkinnöissä väljennettiin. Alueelle 
rakentui toimistoja ja lisää liiketilaa, teollisuuden toimin-
nan ympäristövaikutuksia arvioitiin vasta 1970-luvun 
loppupuolella. (Maisala 2008: 162–163.)

Nihtisillan työpaikka-alueen kaavoitusta jatkettiin 
1970-luvulla, ensimmäiset rakennukset olivat rakentu-
neet alueelle poikkeusluvin. Laajat liikennejärjestelyt 
ja työpaikkakortteleiden välisen pientalopalstoitukset 
estivät osin alueen kokonaiskaavoitusta.  Alueelle laa-
dittiin E & O Hanssonin toimesta konsulttityö vuonna 
1974, mutta tornitalot alueen suunnitelmissa herättivät 
vastustusta. Turunväylän pohjoinen linjaus oli merkityk-
sellinen, mutta toimijat vastustivat silti linjausta. Radan 
poikki Karamalmiin ja Turuntielle vievä pääkatu kohtasi 
osaltaan vastustusta. Tätä selvittelyä linjauksista kesti 
pari vuosikymmentä. Vuodesta 1973 alkaen Kilon asema-
kaavoituksesta vastasi Mane Hetzer aina vuoteen 1980 
saakka, kunnes kaavat vahvistuivat. (Maisala 2008: 163.)

Karamalmin työpaikka-alueen suunnittelu lähti uuteen 
nousuun kun Nokia innostui alueesta 1960- luvun lopussa. 
Tuolloin 1970-luvulla Espoon ollessa vielä kauppala, saa-
tiin poikkeuslupa 25 000 k-m2 rakennuksille, tuotanto- ja 
toimistotiloiksi. Lopulta eri vaiheiden jälkeen toimistora-
kennukset alueen keskellä jätettiin pois Olli Parviaisen 
suunnitelmista ja vain teollisuuden tuotantokorttelit to-
teutuivat (kuva 11). Rakennusoikeus oli suuri, kaiken kaik-

kiaan 240 000 k-m2 ja korttelitehokkuus e=0,78. Alueen 
kaava vahvistui vuonna 1972. (Maisala 2008: 163.)

Kauniaisiin laati asemakaavaa professori Meurmann 
vuonna 1961. Espoo ja Kauniainen sopivat tuolloin, että 
Espooseen rajoittuvat kaavoitusalueet kaavoitetaan sa-
malla. Keskeneräisiä suunnittelukysymyksiä olivat pää-
paloaseman sijoittuminen, katuliittymät alueella sekä 
Turuntien parantaminen, lopulta Meurmann jätti kaavan 
viimeisteltäväksi virkamiestyönä. (Maisala 2008: 163.)

Kuva 11. Karamalmin teollisuusalueen asemakaavaluonnosen 
havainnekuva 1970 (Maisala 2008: 178).
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2.3 Mitoitustavoitteet ensimmäisten 
suunnitelmien mukaan

Raideliikenteen kehittämisen vaikutukset -raportissa 
(1991: 23) pidetään Keran työpaikka-alueen muuttamis-
ta puoliksi asuinalueeksi ilmeisen tarpeellisena ja tästä 
seuraavaa kaupunkirakenteellista muutosta huomatta-
vana. Vuonna 1990 ja Espoon eteläosien kaavoituksen 
yhteydessä todettiin maanomistusolojen ja nykyisen 
käytön vaikeuttavan muutoksen toteuttamista. Jo vuon-
na 1990 Keran ja Karamalmin maankäyttötarkastelussa 
Keran asemaa ja asemanseutua tuotiin suunnittelussa 
korostetusti esille (kuva 12). 

Raportissa aluetta tarkasteltiin erityisesti siten, että te-
hokkaan rakentamisen myötä aluerakenne tulisi muuttu-
maan. Vuoden 1993 osayleiskaavasuunnitelmissa alueen 
vaikutuspiirissä olisi noin 9000 asukasta ja 9000 työ-
paikkaa. Vuoden 1993 yhtenä suunnitteluperiaatteena 
oli, että eritasoliittymiä ei alueelle rakennettaisi. Alueen 
käyttötarkoituksen muuttuessa Keran alueelle syntyisi 
uusi, omaleimainen kaupunkikuva. Alue suunniteltaisiin 
kerrostaloalueeksi, jossa asunto- ja työpaikkakerrosalaa 
olisi samanverran. Liikenteen melusuojaksi suunniteltai-
siin alueen reunoille pysäköintitaloja ja toimitilarakenta-
mista ja asunto- ja yleisten rakennusten alueiden kuin 
viher-ja puistoalueiden sijoittuessa alueen keskeisiin 
osiin. Tuolloin tavoitteena oli omaleimainen ja korkeata-

soinen arkkitehtuuri. Suunnitelma perustui siihen, että 
maanomistajien kanssa päästään sopimukseen alueen 
kehittämisestä. Rakentamisen ajoittuminen on olennai-
sesti riippuvainen siitä, että milloin eri alueet voidaan 
saada käyttöön olemassa olevien toimintojen mahdol-
lisesti siirtyessä pois alueelta. Alueen maankäyttömuu-
tosten toteuttamiseen ajateltiin parhaiten soveltuvan 
vaiheittainen kaavoitus ja toteuttaminen. Suunnittelu-
kysymykset lienevät vielä nykyhetkellä samankaltaiset 
kuin tuolloin.

Kilo–Karamalmin osayleiskaavoitus perustui kaupungin-
hallituksen yleiskaavapäätökseen. Kaupungin tavoite oli 
yhtenäinen työpaikkamitoitukseltaan ja asumiseltaan 
oleva alue. Osayleiskaavan tavoiteohjelmaan oli kirjattu 
690 000–730 000 kerrosneliötä ja asukkaita ennakoitiin 
sijoittuvan alueelle 6000. Lopulta asukastavoitteeksi ko-
ettiin enimmillään 4000 sekä tuotannollisten työpaikko-
jen säilyminen alueella. Myöhemmin kaupunginhallitus 
kumosi tavoiteohjelman. Vuoden 1993 Espoon eteläosi-
en yleiskaavoituksen yhteydessä järjestetyssä seminaa-
rissa esiteltiin aluetta visiomaisesti tehokkaana ja tiivii-
nä asuinkerrostaloalueena sekä alueen olemassa oleva 
asuinpientaloalue muuttuvana ympäristönä (kuva 13). 
Seminaarissa esiin tuotiin osayleiskaavoituksen suun-
nitteluperiaatteita, joissa kaupunginhallitus oli esittä-
nyt alueen kaavoitusta. Maanomistajat olivat esittäneet 
maankäytön muuttamista alueella. (Espoon eteläosien 
yleiskaavoitus. Seminaari kaupunginhallituksen ja kau-
punkisuunnittelulautakunnan jäsenille 1993.) 

Kuva 12. Keran maankäyttötarkastelu vuodelta 1990 (Raideliikenteen 
kehittämisen vaikutukset. Seminaari kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
1990: 44).

Kuva 13. Kilo–Karamalmin alueen maankäyttö (Espoon 
eteläosien yleiskaavoitus. Seminaari kaupunginhallituksen ja 
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille 1993: 1).

( Annina Stadius)
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Tuolloin seminaarissa keskusteltiin siitä, että Karamal-
mi–Nihtisilta on juuri tuotannolliseen työpaikka-aluee-
seen keskittyvä alue. Tällöin koettiin alueen säilyttä-
misen tarve ennallaan. Karamalmin alueen työpaikat 
haluttiin säilyttää ennallaan ja suunnitelmaan haluttiin 
harkittavuutta suunnittelun etenemiseksi. (Espoon ete-
läosien yleiskaavoitus. Seminaari kaupunginhallituksen 
ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenille. 1993.)

Vuonna 1993 tärkeinä aiheina olivat rakennusten ker-
rosalan jakauma asuntotuotannon kesken sekä asumis-
väljyyden tavoitteellinen lukumäärää kerrostaloissa 48 
kerrosneliötä ja pientaloissa 55 kerrosneliötä asukasta 
kohden. Mitoitusväljyys oli siis eri luokkaa kuin nykyi-
sen 2010-luvun suunnitelmien mukaan, jossa ihanne 
on 35–45 kerrosneliötä asukasta kohden. Suunnitelta-
essa 4–5-kerroksista rakennuskantaa ja rakentamista, 
päädyttiin vuoden 1993 ratkaisussa siihen, että toimi-
tilaa ja asuntokerrosalaa olisi tullut lähes yhtä paljon 
eli 463 000 k-m2 ja 353 000 k-m2, sekä kaupallisia ja 
toimistokerrosalaa verrattaessa keskusrakentamisen 
alueelle noin 10 000 k-m2. Tehokkuudeksi muodostui 
laskennallisesti korttelien toimistoalueilla e=1,2–1,3 ja 
aseman alueilla e=1,7–2,5. Alueelliseksi korttelitehokkuu-
deksi oli valittu e=1,2–1,3 ja 1,7–2,75 välillä. Suunnitelmat 
näyttävät olleen jo varhaisessa vaiheessa hyvinkin sa-
mankaltaisia kuin nyt.

Teollisuusvarastorakennus Karapellontiellä  1970-luvulla valmistunut toimistorakennus Kutojantiellä

Karakaaren toimistorakennuksia
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2.4 Rakennuskanta Kerassa ja 
lähialueilla

Tarkastelualueen ja sen lähiympäristön rakennuskanta 
on peräisin useilta eri vuosikymmeniltä (kuva 14). Tarkas-
telualueen itäpuolella Lansan alue on rakentunut paljon 
1980-luvulla ja sen jälkeen. Alueella on myös vanhempia 
rakennuksia, eniten 1950-luvulta. Rantaradan pohjois-
puolella Kilossa on paljon 2000-luvulta peräisin olevia 
rakennuksia heti tarkastelualueen itäpuolella. Kilon ase-
manseutu on rakentunut pääosin 1990-luvulla. Asemal-
ta pohjoiseen mentäessä sijaitsee paljon 1970-luvun ra-
kennuksia, mutta alueella on myös 1950- ja 1960-luvun 
rakennuskantaa. Kuninkaisten alueella tarkastelualueen  
koillispuolella on paljon 2000-luvun rakennuksia, mut-
ta myös vanhempia esimerkiksi 1950-luvun rakennuk-
sia. Turuntien pohjoispuolella Karakallio on rakentunut 
pitkälti 1960-luvulla, Viherlaakso 1960- ja 1970-luvuilla. 
Kehä II:n itäpuolella Kavallinmäellä on jonkin verran van-
hempaa, 1940-luvulta peräisin olevaa rakennuskantaa, 
mutta paljon myös 1980-luvun ja sitä uudempia raken-
nuksia. Mankkaata on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla, 
ja paljon myös 1990-luvulla. 

Keran asemanseudun ympäristöön rakentui teollisuutta 
1960-luvun loppupuolelta lähtien (kuva 15). Alueen poh-
joisosa rakentui vähitellen 1970–1980-lukujen aikana, ja 
hi-tech-teollisuuden toimistotiloja Karamalmille nousi 
1990-luvun puolivälissä. Nihtisillan alue on rakentunut 
Kutojantien varrelle 1970-luvun paikkeilla. Alueelle ra-
kennettiin 1980-luvun lopussa muutama toimistotalo. 
Nihtisillantien eteläpuolelle muuttivat muun muassa po-
liisi ja käräjäoikeus 1990-luvulla. (Espoon yritysalueet 
2001: 22–23.)

Suurin osa tarkastelualueen rakennuksista on teolli-
suus- ja varasto- sekä logistiikkaa palvelevia rakennuksia 
(kuva 16). Varastorakennukset sijoittuvat Keran aseman-
seudun ympäristöön. Nihtimäen alueella Keran alueen 
keskiosassa on asuinrakennuskantaa, kun taas toimitilat 
sijaitsevat väylien varressa melusuojana. Toimistora-
kennuksia on Kutojantien varressa sekä Nihtisillantien 
eteläpuolella. Teollisuusrakennukset sijaitsevat pääosin 
rantaradan pohjoispuolella. Muuta toimintaa alueella 
ovat esimerkiksi hotelli ja ABC ja muita rakennuksia esi-
merkiksi pysäköintitalot.

Teollisuusrakennuksia on rakennettu kasvavassa määrin 
1960-luvulta 1980-luvulle (kuva 17). Osa asuinrakennuk-
sista on peräisin 1950- ja 1960-luvuilta, mutta varsinai-
sesti nykyinen rakennuskanta on peräisin 1980-luvulta, 
jonka jälkeen rakentamisen määrä on pysytellyt samalla 
tasolla. Toimistorakennuksia rakennettiin eniten 1970-lu-
vulla, jonka jälkeen rakentamistahti on pysynyt samalla 
tasolla. Varastorakennuksia on rakennettu melko tasai-
sesti alueen koko kehittymisen ajan. 

Varastokerrosalasta suurin osa on rakentunut 1960-lu-
vulla logistiikkakeskuksen valmistuessa (kuva 18). Toi-
mistokerrosalaa rakentui eniten 1970-luvulla, ja paljon 
myös 2000-luvulla. Teollisuusrakennusten kerrosalaa 
rakentui tasaisesti kasvaen 1960-luvulta 1980-luvulle. 
Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että varastorakentami-
nen tapahtui 1960-luvulla, toimistorakentaminen 1970- 
ja 2000-luvuilla ja teollisuusrakentaminen 1980-luvulla. 
 

Kuva 14. Keran tarkastelualueen ja sen lähialueiden rakennuskanta rakennusvuosittain. (rakennustiedot: SeutuCD2012, taustakartta: Espoon kaupunki).

( Sanna Jaatinen )

(taustakartta @ Espoon kaupunki 2013, rakennustiedot Seutu CD 2012) 
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Kuva 15. Keran alueen rakennuskannan jakautuminen rakennusvuosittain. Kuva 16. Keran alueen rakennuskannan jakautuminen käyttötarkoituksen 
mukaan.

Kuva 17. Keran alueen rakennusten lukumäärä rakennusvuoden ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan.

Kuva 18. Keran alueen rakennusten kerrosala rakennusvuoden ja käyttötarkoituksen mukaan.
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3 saavuTeTTavuus alueella 
asuvien Ja TyössäKäyvien 
KannalTa

Keran tarkastelualueella oli noin 830 asukasta vuoden 
2013 alussa (kuva 19). Keran alueen pohjoisosa kuuluu 
Kuninkaisten pienalueeseen (132), jossa oli noin 2800 
asukasta. Eteläosa kuuluu Nuijalan pienalueeseen, jossa 
asui noin 6200 asukasta. Turunväylän eteläpuolella Taa-
vinkylässä (242) oli noin 3400 asukasta ja Kehä II län-
sipuolella Sepänkylässä (161) noin 1350 asukasta. Kehä 
II länsipuolella ja Turuntien pohjoispuolella sijaitsevassa 
Viherlaaksossa asui noin 5050 asukasta, ja Turuntien 
pohjoispuolella Karakalliossa (133) noin 5500 asukasta 
vuoden 2013 alussa. 

Keran alueen lähettyvillä sijaitsevat alueet ovat pää-
sääntöisesti pientaloalueita, joissa asuu keskimääräis-
tä enemmän lapsiperheitä. Karakallion ja Viherlaakson 
alueelle ei ole viime vuosikymmenien aikana mittavassa 
määrin rakennettu, ja mahdollisesti tästä johtuen niissä 
on paljon aikuis- ja eläkeläistalouksia.

Vuonna 2002 Keran aseman käyttäjiä oli vuorokau-
dessa noin 2700 (Espoon kaupunkirata. Hankearvioin-
ti 2003: 34), ja vuonna 2006 yli 3000  (Espoon kau-
punkirata. Hankearvioinnin päivitys 2007: 8). Keran                                                                        
alueella työssäkäyvien keskimääräinen työmatka vuon-
na 2010 oli noin 15,5 kilometriä, kun huomioon otetaan 
vain alle 100 kilometrin työmatkat. Mediaanityömatka 
oli 10 kilometriä. Jos tarkastelualueena pidetään pää-
kaupunkiseutua ja Kuuma-kuntia, Keran alueella työssä-
käyvistä noin 44 prosenttia tuli Espoosta, 27 prosent-
tia Helsingistä, 10 prosenttia Vantaalta ja 5 prosenttia 
Kirkkonummelta. Muista Kuuma-kunnista Kerassa työs-
säkäyviä oli yhteensä noin 13 prosenttia. Noin sadan ki-
lometrin säteellä muista kuin edellä mainituista kunnista 
Keran tarkastelualueella työssäkäyviä oli kuitenkin yli 
tuhat .

Kuva 19. Pienalueet ja väestö Keran tarkastelualueella ja sen lähistöllä vuoden 2013 alussa.

( Sanna Jaatinen )
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Kuva 20. Matka-aika Keran asemalta eri kulkumuodoilla vuonna 2013. Tieverkko ei huomioi hidastavia tekijöitä, kuten 
ruuhkia ja liikennevaloja, mikä vaikuttaa erityisesti henkilöauton saavutettavuusvyöhykkeisiin. 

Yleisesti ottaen raideliikenteen asemat muodostavat yh-
dyskuntarakenteeseen luontevia keskittymiä, joihin ha-
keutuu asumisen ja työpaikkojen lisäksi erilaisia julkisia 
ja kaupallisia palveluja. Ihmisten ja tavaroiden joustava 
liikkuminen mahdollistuu paitsi asemanseuduilla jalkai-
sin tai pyörällä, myös keskusten ja niiden ulkopuolella 
sijaitsevien työpaikka-alueiden välillä tehokkaan liiken-
neverkon ansiosta. Näiden alueiden palvelujen ja elinkei-
noelämän toimintaedellytykset lisääntyvät hyvän saavu-
tettavuuden takia, ja toimitilarakentamisen edellytyksiä 
ja ratakäytävien houkuttelevuutta asunto- ja työpaikka-
alueena on mahdollista edelleen lisätä raideliikennettä 
kehittämällä. Asemien lähiympäristön riittävän tehokas 
ja monipuolinen maankäyttö turvataan kaavoituksella. 
(Espoon raideliikennevisio 2011: 6; Uudenmaan maakun-
takaava. Selostus 2007: 114.)

Kuvassa 20 on esitetty matka-aikavyöhykkeet Keran 
asemalta eri kulkumuodoilla. Toisin sanoen vyöhykkeet 
kuvaavat alueita, joilta Keran asema on saavutettavis-
sa eri kulkumuodoin ja matka-ajoin. Esimerkiksi 20 mi-
nuutissa pyöräillen ja 10 minuutissa henkilöautolla saa-
vutetaan lähes saman kokoinen alue. Henkilöautolla 20 
minuutissa saavuttaa jo suuremman alueen kuin pyö-
räillen 30 minuutissa. Tulkinnassa tulee huomioida se, 
että käytetyssä tieverkossa ei ole huomioitu esimerkiksi 
liikennevalojen ja ruuhkien hidastavaa vaikutusta, joten 
todellisuudessa erityisesti henkilöauton matka-aikavyö-
hykkeet ovat esitettyjä suppeampia.
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Kuva 21. Keran asemalta saavutettava asukasmäärä eri kulkumuodoilla. 
Joukkoliikenteen tiedot perustuvat HSL:n matka-aikakarttaan, joka 
ottaa esimerkiksi odotusajat huomioon. Muiden kulkumuotojen osalta 
käytetty tieverkko ei huomioi esimerkiksi liikennevaloja tai muita 
nopeutta hidastavia tekijöitä. Luvut eivät tästä syystä ole täysin 
vertailukelpoisia.

Kuva 22. Radanvarren yritysalueilta (Kauklahti, Espoon keskus, Kera 
ja Leppävaara) joukkoliikenteellä saavutettava asukasmäärä. Luvut 
perustuvat HSL:n matka-aikakarttaan.

Kuva 23. Matka-ajat ja saavutettava väestömäärä Keran asemalta joukkoliikenteellä 2013 (Matka-aikakartta 2013).
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Edellä esitetyillä kulkumuodoilla sekä joukkoliikenteellä 
Keran asemalta saavutettavaa asukasmäärää on vertail-
tu kuvassa 21. Joukkoliikenteen luvut perustuvat HSL:n 
matka-aikakarttaan (kuva 23). Koska luvut ovat peräisin 
eri lähteistä, ne eivät ole täysin vertailukelpoisia keske-
nään. HSL:n matka-aikakartta ottaa huomioon esimer-
kiksi odotusajat, joten tulos riippuu paljon myös anne-
tusta lähtöajasta. 

Kuvassa 22 on vertailtu Espoon radanvarren yritysalu-
eiden raideliikenteen asemalta joukkoliikenteellä saa-
vutettavaa asukasmäärää. Saavutettava asukasmäärä 
kasvaa Kauklahdesta Leppävaaran suuntaan. Leppävaa-
ran asemalta saavutetaan eniten väestöä, mutta Kera ei 
esimerkiksi 20 minuutin saavutettavuudessa jää mer-
kittävästi jälkeen. Espoon keskukseen verrattuna Keran 
saavutettavuus joukkoliikenteellä on parempi.

Kuva 24. Seudullinen saavutettavuus vuonna 2035. Mitä punaisempi vyöhyke on kartalla, sitä parempi on sen alueen seudullinen saavutettavuus 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. (HLJ 2011 - Saavutettavuustarkastelut SAVU 2012: 7.) Keran tarkastelualueen likimääräinen 
sijainti on rajattu kartalle.

Seudullista saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn näkökulmasta voidaan tarkastella Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat HLJ 2011 jatko-
työnä tehdyssä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) ke-
hitetyllä analyysityökalulla. Tarkasteluilla voidaan osoit-
taa sellaiset alueet, jotka ovat kestävien kulkumuotojen 
kannalta parhaita maankäytön kehittämiskohteita. Mal-
lissa on seitsemän eri saavutettavuusvyöhykettä, joissa 
on mahdollista saavuttaa palvelut ja työpaikat tyypillises-
ti eri tavoilla. Vyöhykkeellä I palvelut ja työpaikat voidaan 

saavuttaa kävellen, pyöräillen tai hyvin tiheällä vaihdot-
tomalla joukkoliikenneyhteydellä, ja vyöhykkeellä II kä-
vellen, pyöräillen tai tiheällä vaihdottomalla tai tiheällä 
vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä. Seitsemännellä 
vyöhykkeellä liikkuminen perustuu autoliikenteeseen. 
(HLJ 2011 - Saavutettavuustarkastelut SAVU 2012: 2–15.)

Tällä hetkellä Keran asemanseutu ja rantaradan etelä-
puolinen osa tarkastelualueesta Länsiväylän vartta lu-
kuun ottamatta kuuluu saavutettavuusvyöhykkeeseen II. 
Vuonna 2035 kyseiset alueet sekä rantaradan pohjois-
puolinen alue Karamalmin pohjoisinta osaa lukuun ot-
tamatta kuuluvat saavutettavuusvyöhykkeeseen I (kuva 
24). Muu osa tarkastelualueesta on saavutettavuusvyö-
hykettä II vuonna 2035. Seudullinen saavutettavuus 
joukkoliikenteellä on siis Keran tarkastelualueella muut-
tumassa nykyistäkin paremmaksi.
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4 elinKeinoT Ja yriTysalueeT 
pääKaupunKiseudulla

4.1 Espoon yritystoiminta Uudenmaan 
kontekstissa

Uusimaa kilpailee ensisijaisesti muiden kansainvälisten 
metropolien kanssa, ja Uudenmaan menestyminen vai-
kuttaa koko Suomen hyvinvointiin. Uudellamaalla sijait-
see kolmannes koko maan työpaikoista. Koko maan brut-
tokansantuotteesta 38 prosenttia tulee Uudeltamaalta, 
kun väestöstä asuu alueella 28 prosenttia. Uudellamaal-
la työpaikkoja oli vuonna 2010 hieman enemmän kuin 
työvoimaa. Työpaikkaomavaraisuus oli 103,8 prosenttia, 
mutta kuntakohtaiset erot ovat suuria. Uudenmaan työ-
paikoista 78 prosenttia on pääkaupunkiseudulla, mutta 
työpaikkakehitys on viime vuosina ollut nopeaa myös 
kehyskuntien taajamissa. (Uudenmaan 2. vaihemaakun-
takaava. Selostus. 2013: 33.)

Espoo - kuten kaikki muutkin kaupungit - on erikoistunut 
tiettyjen toimialojen yritystoimintaan. Laakson & Kilpe-
läisen (2007: 50) mukaan Espoon erikoistuneisuuteen 
vaikuttavat kaksi perustekijää. Ensiksi, Espoo kuuluu 
osana Helsingin seutuun, joka on erikoistunut talousalu-
eena omalla tavallaan valtakunnallisena pääkeskuksena 
ja Pohjois-Euroopan yhtenä metropolialueena. Helsingin 
seudun yritystoiminnan erikoistuneisuus heijastuu kai-
kille seudun merkittäville yritystoiminta-alueille, Espoo 
mukaan luettuna. Toiseksi, Espoolle on kehittynyt Hel-
singin seudun sisällä oma erityinen roolinsa, jonka seu-
rauksena tietyt toimialat ovat Helsingin seudulla keskit-
tyneet vahvasti Espooseen, tietyt toimialat puolestaan 
muille alueille. 

Espoon yritystoiminnan erikoistumisprofiilissa näkyviä 
aloja ovat tutkimus ja kehittäminen, tietojenkäsittely-
palvelu, tukkukauppa ja agentuuritoiminta sekä elektro-
niikkateollisuus. Nämä alat edellyttävät ennen kaikkea 
korkeasti koulutettua työvoimaa, mutta hyötyvät myös 
kasautumisen eduista, suuresta paikallisesta markkina-
alueesta sekä hyvistä kansainvälisistä ja kansallisista 
liikenneyhteyksistä. (Laakso & Kilpeläinen 2007: 52.) 
Informaatioteknologialla sekä yrityssektorin tutkimus- 
ja kehittämistoiminnalla on selvä yhteys muun muassa 
TKK:n sekä monien julkisten tutkimuskeskusten (esimer-
kiksi VTT) sijaintiin Espoossa (Pääkaupunkiseudun yri-
tysraportti. Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, 
sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla. 2009: 70). 
Laakson & Kilpeläisen (2007: 15) mukaan Espooseen yh-
dessä Länsi-Helsingin kanssa kehittyneen nopeasti kas-
vaneen informaatioteknologian alan yritysten keskitty-
män vertaisia on vain muutama koko Euroopassa. 

Informaatioteknologian keskittymän lisäksi Espooseen 
on kehittynyt muitakin vahvoja yritysryhmittymiä, esi-
merkiksi tietointensiivisten palveluiden klusteri, terveys- 
ja hyvinvointipalveluihin liittyvän yritystoiminnan klus-
teri, sekä Helsingin seudun keskeistä logistista asemaa 
hyödyntävä logistiikkaklusteri. Myös kauppa on merkit-
tävä toimiala Espoossa, jonne on keskittynyt erityisesti 
teknisen ja päivittäistavaroiden tukkukaupan yrityksiä. 

(Laakso & Kilpeläinen 2007: 15.) Lisäksi Espooseen on 
sijoittunut erittäin paljon informaatioteknologian alan 
tukkukauppaa, jonka sijainninvalintaan on vaikuttanut 
hyvän saavutettavuuden ohella muiden informaatiotek-
nologiayritysten läheisyys. Kemiallisten ja lääkeaineiden 
valmistus, energiahuolto ja polttoaineteollisuus eivät 
kuulu pääkaupunkiseudun erikoistumisaloihin, mutta 
ovat muodostuneet Espoon erikoistumisaloiksi siitä 
syystä, että seudun näiden alojen suuryrityksillä, Orio-
nilla, Fortumilla ja Neste Oililla, on suuria toimipaikkoja 
Espoossa. (Laakso & Kilpeläinen 2007: 52–53.)

Vaikka yritystoiminta levittäytyykin Espoossa lähes 
koko kaupungin alueelle, muita alueita selvästi voimak-
kaamman tihentymän muodostaa Länsiväylän, Kehä I:n, 
Kehä II:n ja Turuntien rajaama neliö (kuva 25). Toimipai-
kat ovat keskimääräistä suurempia henkilöstön suhteen. 
Suuryritysten isoja yksiköitä on keskittynyt Otaniemen 
ja Kilo–Karakallion alueelle, jossa sijaitsevatkin suurim-
mat toimipaikat. (Pääkaupunkiseudun yritysraportti. 
Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittumi-
nen ja muutostrendit 2000-luvulla. 2009: 94.) Helsin-
gin seudun mittakaavassa vahvoja työpaikka-alueiden 
kasvuvyöhykkeitä ovat Espoossa esimerkiksi Keilaniemi 
ja Länsiväylän varsi sekä Turun moottoritien varsi Kehä 
III:lle saakka (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Se-
lostus. 2013: 33). 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan asemakaavavarannot ja 
suunnitelmat 2035 -raportissa (2010) tarkastellaan työ-
paikkojen potentiaalisia alueita asemakaavavarannon 
perusteella (kuva 26). Asemakaavavaranto tarkoittaa 
asemakaavoitettujen alueiden lisä- ja täydennysraken-
tamisen mahdollisuutta. Pääkaupunkiseudulla tarkas-
telu on tehty suuraluetarkkuudella. Leppävaaran suur-
alueella on paljon työpaikkarakentamiseen tarkoitettua 
asemakaavavarantoa, josta Keran tarkastelualueella 
sijaitsee noin 55 prosenttia. Laskennallista varantoa on 
alueella yli 400 000 k-m2, joten Keran alue yksinään-
kin olisi tarkastelun mukainen potentiaalinen työpaikka-
alue.

Tällä hetkellä Uudenmaan työpaikkojen asemakaava-
varannosta noin 60 prosenttia sijaitsee 2,5 kilometrin 
säteellä nykyisistä henkilöliikenteen käytössä olevista 
asemista. Vuoteen 2035 mennessä työpaikkoja varten 
asemakaavoitettavista alueista noin 40 prosenttia sijait-
see 2,5 kilometrin säteellä nykyisistä henkilöliikenteen 
käytössä olevista asemista. (Uudenmaan ja Itä-Uuden-
maan asemakaavavarannot ja suunnitelmat 2035 2010: 
19.) Keran tarkastelualue sijoittuu kokonaisuudessaan 
2,5 kilometrin säteen sisälle henkilöliikenteen käytössä 
olevasta Keran asemasta. 

( Sanna Jaatinen )



17

Kuva 25. Yritystoimipaikkojen tihentymät Helsingin seudulla vuonna 2010 (henkilöstömäärän mukaan). Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa 
tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja. (Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010. 2012: 13.) 
Keran tarkastelualueen likimääräinen sijainti on rajattu kartalle.

Kuva 26. Työpaikkojen potentiaalisia alueita Uudellamaalla. Keran alueen osuus Suur-
Leppävaaran työpaikkarakentamiseen tarkoitetusta asemakaavavarannosta on yli puolet. 
(Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan asemakaavavarannot ja suunnitelmat 2035 2010:17.)



18

4.2 Keran tarkastelualue yritysalueena

Yritysalueselvityksessä (2009) esitetään profiilit pää-
kaupunkiseudun yritysalueista. Yrityksellä tarkoitetaan 
selvityksessä kaikkea työllistävää toimintaa, eli myös 
kunnallis- ja valtionhallintoa sekä seurakuntia. Selvityk-
sessä tunnistetaan Keran tarkastelualueelta kolme eril-
listä yritysaluetta: Karamalmi, Kera ja Nihtisilta (kuva 
27). Alueista Karamalmi on suuri kansainvälisten infor-
maatioteknologian alan ja kemianteollisuuden suuryri-
tysten alue Keran aseman pohjoispuolella. Alueella toimi  
yhteensä 41 yritystä vuonna 2007, joiden henkilöstö-
määrä oli yhteensä noin 7700. Suurin toimiala oli ICT-
teollisuus ja -palvelut, ja suurin yksittäinen toimija No-
kia. Rakennuksia alueella sijaitsi vuonna 2008 yhteensä 
43, joista suurin osa oli varasto-logistiikkarakennuksia. 

Keran aseman eteläpuolella sijaitsee Keran yritysalue, 
eli valtava logistiikkaterminaali. Henkilöstöä alueella oli 
vuonna 2007 noin 1300. Rakennuksia oli vuonna 2008 
kahdeksan, joista seitsemän oli varasto- ja logistiikan 
rakennuksia. Kolmas tarkastelualueella sijaitseva yritys-
alue on Nihtisilta, ICT-teollisuuden merkittävä keskitty-
mä Turunväylän varrella. Alue on osittain Keran aseman 
vaikutuspiirissä. Alueen toimialajakauma on muita tar-
kastelualueen yritysalueita tasaisempi. Yrityksiä alu-
eella oli vuonna 2007 yhteensä 111, ja henkilöstöä noin 
4500. Suurin toimija oli TietoEnator (nykyinen Tieto 
oyj). Rakennuksia oli vuonna 2008 yhteensä 45. 

Nihtisillassa ja Karamalmilla on enemmän rakennuksia 
kuin Kerassa, ja ne ovat käyttötarkoitukseltaan hyvin 
samankaltaisesti jakautuneet (kuva28). Nihtisillassa on 
kuitenkin enemmän kerrosalaa kuin Karamalmilla ( kuva 
29). Tämä johtuu suuremmasta toimistorakentamisen 
määrästä. Kerassa kerrosala on kokonaisuudessaan 
varasto- ja logistiikkarakentamista. Myös yritysten to-
imialat ovat Nihtisillassa ja Karamalmilla samoja, yrityk-
siä on kuitenkin Nihtisillassa enemmän (kuva 30). Tästä 
huolimatta työntekijöitä on Karamalmilla enemmän kuin 
Nihtisillassa (kuva 31). Työntekijöitä on eniten ICT -teo-
llisuuden ja -Palveluiden toimialalla, Kerassa tukku- ja 
vähittäikaupan toimialalla.

Espoon yritysalueet -raportissa (2001) tarkastelualue 
on jaettu Kilo–Nihtisillan ja Karamalmin yritysalueisiin. 
Kilo–Nihtisiltaa luennehditaan muutosalueeksi, jossa 
pääpaino ja kehityssuunta on hi-tech-osaamisessa. Ker-
an alueen imagoa kuvataan keskinkertaiseksi ja jossain 
määrin sekavaksi. Näkyvyys pääväyliltä alueelle, etenkin 
Turunväylältä, on heikko. Sijainti ja saavutettavuus ovat 
kuitenkin hyviä sekä henkilöautoliikenteen että julkisen 
liikenteen kannalta. Alueen heikkoutena pidetään raken-
nuskannan ikää, jolloin rakennusten vanhetessa alueen 
kiinnostavuus voi hiipua ja jäädä uusien hi-tech-alueiden 
varjoon. Sijoittajien keskuudessa alueen kiinnostavuus 
koettiin välttäväksi sekavahkon kokonaisuuden takia. 
Vahvuutena pidettiin ohjelmistoalan vahvaa yritysraken-
netta sekä hyviä liikenneyhteyksiä. Pääkaupunkiseudul-
la vertailukohteita ovat Sinimäki ja Pitäjänmäki–Konala 
Helsingissä. (Espoon yritysalueet 2001: 22.)

Karamalmin aluetta kuvataan suurten elektroniikkate-
ollisuuden yritysten campusmaiseksi alueeksi, jossa on 
lisäksi erikoistukkuja. Imago koettiin tuolloin lähinnä 
välttäväksi, mutta Kehä II:n ansiosta alueen saavutet-
tavuuden oli koettu parantuneen ja imagon olleen nou-
sussa. Alueen heikkoutena pidettiin välttävää imagoa ja 
heikkoja palveluja, vahvuuksina hyvää liikenteellistä ase-
maa sekä myös alueen suuria yrityksiä. Jossakin määrin 
vastaavantyyppisiksi alueiksi määritellään Kauklahti–
Kivenlahti ja Helsingissä Roihupellon teollisuusalue. 
Alueen kehittämiseksi esitettiin alueen erityisluonteen 
vahvistamista campusmaisena elektroniikkateollisuuden 
keskuksena muun muassa saman alan sekä toimintaa 
tukevilla alihankinta- ja palvelutoiminnoilla. (Espoon yri-
tysalueet 2001: 23.)

Raportissa todetaan Kehä II:n valmistumisen olevan 
merkittävä muutos Espoon yritysalueiden kannalta ja 
vauhdittavan esimerkiksi tarkastelualueen rakennemuu-
tosprosessia. Suuntana on selkeämmin toimistokäyttö ja 
hi-tech-teollisuus Länsiväylältä pohjoiseen Karamalmil-
le. Varastotoiminnot, etenkin tilaa vievien tuotteiden va-
rastointi, ovat asteittain siirtymässä Kehä III:n suuntaan. 
(Espoon yritysalueet 2001: 31.) 

Kuva  27. Yritysalueselvityksen (2009) yritysaluerajaus Keran 
tarkastelualueella.

( Sanna Jaatinen )
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Kuvat 28–31. Keran alueen yritystoiminnan jakauma tarkastelualueella. Rakennustiedot ovat vuodelta 2008, yritystiedot vuodelta 2007. (Tilastot: 
Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009.)

Kuva 28 Kuva 29

Kuva 30 Kuva 31

Kuva 32. Rakennuskantaa Kutojantien varrella. 
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4.3 Pääkaupunkiseudun yritysalueiden 
vertailu

Yritystoiminta keskittyy Espoossa - kuten yleisemmin-
kin kaupunkialueilla ja niiden kunnissa - tietyille alueille. 
Nämä yritystoiminta-alueet poikkeavat toisistaan sijain-
nin, koon, kaupunkirakenteen ja niissä sijaitsevien toimi-
paikkojen toimialan ja muiden ominaisuuksien suhteen. 
Yritystoiminta-alueet eriytyvät toisistaan. (Laakso & Kil-
peläinen 2007: 66.)
 
Yritysalueselvityksessä (2009) esitetään 85 pääkau-
punkiseudun yritysalueen profiilit. Keran alue on yksi 
merkittävimmistä pääkaupunkiseudun yritysalueista 
(kuva 33), Karamalmin ja Nihtisillan alueet toimistoalu-
eina, Kera logistiikka-alueena. Rantaradan varrella on 
muutenkin merkittäviä Helsingin keskustan ulkopuolisia 
toimistokeskittymiä. Helsingin keskustan länsipuolisten 
alueiden yritystoiminta on Nokian vetovoiman seurauk-
sena hyvin ICT-teollisuuspainotteista. (Yritysalueselvi-
tys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yri-
tystoimintaan 2009: 29.)

Keran tarkastelualueella sijaitsevien kolmen yritys-
alueen tiedot on seuraavissa tarkasteluissa yhdistetty 
yhdeksi Keran alueen kokonaisuudeksi. Muiden yritys-
alueiden tietoja ei ole yhdistetty, joten Kera saattaa 
näyttäytyä merkityksellisempänä muihin alueisiin ver-
rattuna esimerkiksi työntekijämäärien tarkastelussa. 
Helsingin keskusta on merkittävin yritysalue jokaisella 
tarkastelutavalla, mutta sitä ei ole esitetty vertailuissa. 
Vertailuissa tarkasteluun on otettu aina 20 kyseisen te-
kijän mukaan merkittävintä yritysaluetta. 

Kuvassa 34 on esitetty yritysalueet henkilöstömäärän 
(vuonna 2007) ja toimialan mukaan. Jokaiselta alueelta 
on esitetty korkeintaan kolme merkittävintä toimialaa. 
Pitäjänmäki Helsingissä ja Espoon suurimmat yritysalu-
eet Kera mukaan luettuna erottuvat ICT-teollisuuteen ja 
-palveluihin painottuvina yritysalueina.

( Sanna Jaatinen )

1980-luvulla valmistunut toimistorakennus Kutojantiellä

Inexin portti Kutojantien pohjoispäässä Toimistorakennuksia Kutojantiellä
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Kuva 33. Pääkaupunkiseudun merkittävimmät yritysalueet (Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 
2009: 28.) Keran tarkastelualueen likimääräinen sijainti on rajattu karttaan.

Kuva 34. Pääkaupunkiseudun yritysalueet vuonna 2009 henkilöstömäärän (vuonna 2007) ja toimialan mukaan (Tilastot: Yritysalueselvitys. 
Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009).
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Kuva 36. Pääkaupunkiseudun henkilöstömäärältään suurimpien yritysalueiden työntekijöiden määrä vuonna 2007. Helsingin keskustassa on eniten 
työntekijöitä, mutta se on jätetty kuvasta pois. (Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009.)

Kuva 35. Yritysten lukumäärä pääkaupunkiseudun henkilöstömäärältään suurimmilla yritysalueilla. Helsingin keskustassa on eniten yrityksiä, 
mutta se on jätetty kuvasta pois. (Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009.)

Yritysten määrässä mitattuna Kera on 20. suurin yri-
tysalue pääkaupunkiseudulla (kuva 35). Eniten yrityksiä 
Kerassa oli ICT-teollisuuden ja -palvelujen, rakennusteol-
lisuuden ja tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla. Muita 
kooltaan erottuvia yritysalueita Espoossa ovat Otanie-
mi, Tapiola, Leppävaara, Keilaniemi, Perkkaa, Juvanmal-
mi, Olari ja Niittykumpu.

Työntekijöiden määrässä tarkasteltuna Kera oli viiden-
neksi suurin yritysalue (kuva 36). Helsingin keskustaa 
ei ole esitetty kuvassa. Suurin osa työpaikoista oli ICT-
teollisuuden ja -palvelujen toimialalla. Ainoastaan Pitä-
jänmäellä oli enemmän kyseisen toimialan työpaikkoja 
vuonna 2007.
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Kuva 38. Pääkaupunkiseudun henkilöstömäärältään suurimpien yritysalueiden työpaikkarakentamiseen tarkoitettujen rakennusten kerrosala 
vuonna 2008. Helsingin keskustaa ei ole esitetty kuvassa. (Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja 
yritystoimintaan 2009.)

Kuva 37. Rakennusten lukumäärä pääkaupunkiseudun henkilöstömäärältään suurimmilla yritysalueilla vuonna 2008. Helsingin keskustassa on eniten 
rakennuksia, mutta sitä ei ole esitetty kuvassa. (Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009.)

Rakennuksia ei Kerassa ole merkittävästi muihin aluei-
siin verrattuna (kuva 37). Toimistorakennuksia on kui-
tenkin kuudenneksi eniten kaikista yritysalueista. Hel-
singin keskustaa ei ole esitetty kuvassa.

Työpaikkarakentamiseen tarkoitetussa kerrosalassa 
tarkasteltuna Kera on yhdeksänneksi suurin yritysalue 
(kuva 38). Helsingin keskustassa on eniten kerrosalaa. 
Kerassa on paljon toimistokerrosalaa ja vähän liikeker-
rosalaa.
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Kuva 39. Rakennusoikeuden keskimääräiset kerrosneliöhinnat 
(Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009). 

Kuva 40. Rakennusoikeuden keskimääräinen kerrosneliöhinta pääkaupunkiseudun yritysalueilla vuonna 2009 maankäyttötyypin kannalta 
rakentamiseen hyvin soveltuvalla tontilla. Kerrosneliöhinnan virhemarginaali on +/- 20 prosenttia. (Tilastot: Yritysalueselvitys. Katsaus 
pääkaupunkiseudun yritysalueisiin ja yritystoimintaan 2009). 

Mitä henkilöstömäärältään suuremmasta yritysalueesta 
on kysymys, sitä korkeampi rakennusoikeuden keski-
määräinen kerrosneliöhinta on (kuva 39). Rakennusoike-
uden keskimääräinen kerrosneliöhinta on luonnollisesti 

suurin Helsingin keskustassa, ja pienenee melko tasai-
sesti etäisyyden kasvaessa (kuva 40). Kerassa, Karamal-
milla ja Nihtisillassa liikerakennusten kerrosneliöhinta 
on tarkastelluista alueista matalin, toimistorakennus-
tenkin hinta on alhaisimmasta päästä. Teollisuusraken-
nukset puolestaan ovat Kerassa kerrosneliöhinnaltaan 
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5 Keran suunniTTeluTilanne

5.1 Yritystoiminta ja maankäytön 
suunnittelu

Yritystoiminnan kannalta keskeiset toimintaedellytyk-
set ovat osin valtakunnallisia ja osin alueellisia. Alueel-
lisia edellytyksiä, joihin maankäytön suunnittelulla on 
merkittävä välitön vaikutus, ovat saavutettavuus sekä 
toimitilojen ja tonttien saatavuus (taulukko 1). Yritystoi-
minnan näkökulmasta saavutettavuus viittaa liikenne‐ 
ja kommunikaatioetäisyyteen niihin sijainteihin, joihin 
yrityksen kannalta tärkeät taloudelliset toiminnat ovat 
keskittyneet eli työpaikka‐ ja palvelukeskittymiin. Saa-
vutettavuus voidaan jakaa alueiden väliseen ja alueiden 
sisäiseen saavutettavuuteen. Toimitilojen ja tonttien 
saatavuus edellyttää esimerkiksi sujuvaa kaavoitusjär-
jestelmää ja riittävää tonttitarjontaa. (Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan rakennemallien arviointi 2010: 55.) 

Välillinen vaikutus maankäytön suunnittelulla on esimer-
kiksi keskittymiseen. Keskittymisen etuja ovat suuri pai-
kallinen markkina-alue sekä mahdollisuus verkostoitumi-
seen ja mittakaavaetujen hyödyntämiseen alueen koosta 
riippuen. Maankäytön rooli on välillinen myös työvoiman 
saatavuuden ja osaamisen, innovatiivisuuden ja kehitys-
myönteisyyden sekä yhteiskunnan toimivuuden osalta. 
Alueen kilpailukyky viittaa kokonaisuutena alueen edellä 
kuvattuihin ominaisuuksiin, jotka edistävät yritystoimin-
nan tuottavuutta ja kasvua alueella sekä houkuttelevat 
alueelle uutta yritystoimintaa. (Uudenmaan ja Itä-Uuden-
maan rakennemallien arviointi 2010: 55.) 

Toimintojensa sijoittumisen yritystoiminta valitsee kui-
tenkin omien toiminnallisten tavoitteidensa ja rajoitus-
tensa mukaisesti. Maankäytön suunnittelulla ei siis voida 
ohjata yrityksiä sijoittumaan paikkoihin, jotka eivät ole 
niille soveltuvia. Kaavoituksella voidaan vain asettaa si-
joittumiselle reunaehdot käyttötarkoituksen ja volyymin 
kautta. Samalla voidaan estää toimintojen sijoittuminen 
yhteiskunnan kokonaisedun kannalta huonoihin paikkoi-
hin. Yritysalueen vetovoima voi vahvistua tai heikentyä 
liikennejärjestelmään suunnattavien investointien kaut-

ta, kun eri sijaintien saavutettavuus muuttuu. Samalla 
voi syntyä edellytyksiä uusille vetovoimaisille alueille. 
(Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien arviointi 
2010: 55–56.) 

Miettinen (2004) tarkastelee Espoota yritysten näkö-
kulmasta. Espooseen sijoittumisen kannalta ympäristön 
turvallisuus on ollut tärkein tekijä. Seuraavaksi tärkeim-
mät tekijät ovat liikenneyhteydet, tietoliikenneyhteydet, 
pääkaupunkiseudun läheisyys ja alueen imago. Joka toi-
selle yritykselle tärkeää on tilojen saatavuus. (Miettinen 
2004: 43.)

Kunnat voivat vaikuttaa toimialan kehittymisen edelly-
tyksiin ja houkutella alueelle tuotannollisia investointeja 
pääasiassa siten, että ne rakentavat toimivan infrastruk-
tuurin, tekevät yritystoiminnalle myönteisiä päätöksiä 
maankäytöstä, edistävät osaltaan työvoiman saatavuut-
ta, tekevät järkeviä hankintoja ja tarjoavat korkealaatui-
sia julkisia palveluita (Elinvoimainen metropoli. Tulevai-
suuden tekijät 2025. 2012: 12). 

Kilpailukeinoina yritysten houkuttelemiseksi kunnat 
käyttävät esimerkiksi kaavoituksen joustavuutta, edulli-
sia tonttien tai toimitilojen vuokria ja mahdollisia muita 
etuja (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien ar-
viointi 2010: 55–56).

Pääkaupunkiseudun yritysten näkemykset alueen kun-
tien elinkeinopolitiikasta ja kuntaliitoksista -raportissa 
(Lith 2010) selvitetään pääkaupunkiseudun yritys- ja toi-
mipaikkarakennetta ja niiden muutoksia 2000-luvulla. 
Kvalitatiivisen kyselytutkimuksen avulla selvitettiin yri-
tyksien kotikuntien yleistä toimintaympäristöä ja yritys-
ystävällisyyttä yrityksen tai toimialan kannalta katsoen. 
Kyselyn kohdejoukkona olivat Helsingin seudun kaup-
pakamarin jäsenyritykset. Käytännössä yritysvastaajia 
pyydettiin vastaamaan, millaisten asioiden osalta heidän 
yrityksensä kotikunnassaan tapahtuva toiminta on hyvää 
tai huonoa asteikolla 5–1 (taulukko 2). (Lith 2010: 55.)

Taulukko 1. Maankäytön suunnittelun mahdollisuudet vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin. 
Luokka‐asteikossa +++ = paljon,…, + = vähän, ‐ = ei ollenkaan. (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
rakennemallien arviointi 2010: 55.) 

( Sanna Jaatinen )
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Taulukko 2. Yritysten näkemykset kunnissa tapahtuvasta toiminnasta asteikolla 5–1, jossa 5 = erittäin hyvää, 4 = hyvää, 
3 = kohtalaista, 2 = välttävää, 1 = heikkoa. Tulokset on esitetty saldolukuina, jotka saadaan, kun erittäin hyvien ja hyvien 
arvosanojen prosenttiosuudesta vähennetään välttävien ja heikkojen arvosanojen prosenttiosuus. Saldoluvussa ei oteta 
huomioon kohtalaisen arvosanan antaneiden osuutta. (Lith 2010: 56.)

  
Espoossa yksi kolmesta huonoimman saldoluvun, eli 
enemmän huonoja kuin hyviä arvosanoja saaneista teki-
jöistä oli yritystoimintaa tukeva kaavoituspolitiikka. Van-
taalla tämä kohta koettiin huomattavasti paremmaksi, 
Helsingissä puolestaan huomattavasti heikommaksi. Lii-
kenneyhteydet ja logistiikka koettiin Espoossa Helsinkiä 
ja Vantaata heikommiksi, vaikka hyviä arvosanoja olikin 
paljon. Liiketonttien ja toimitilojen saatavuus koettiin 
jonkin verran huonommaksi kuin Vantaalla, mutta huo-
mattavasti paremmaksi kuin Helsingissä.

Yrityksille tarjoamiaan palveluja kehittääkseen Espoon 
kaupunki kartoitti alkukesällä 2003 haastatteluilla yri-
tysten mielipiteitä käyttämistään palveluista ja Espoosta 
yrityksen toimintaympäristönä. Mikroyritykset kokivat 
muita yrityksiä enemmän tilojen saatavuuden heikoksi. 
Toimialan mukaan tarkasteltuna teollisuusyritykset ovat 
muita yrityksiä tyytymättömämpiä toimitilojen saata-
vuuteen. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan yrityk-
sille toimi- ja vuokratilojen saatavuudella on enemmän 
merkitystä kuin muiden toimialojen yrityksille. Ne ovat 
myös muita toimialoja tyytyväisempiä toimitilojen saa-
tavuuteen, mutta toisaalta vuokratilojen saatavuuteen 
ne olivat muita tyytymättömämpiä. Yhteiskunnallisten 
palveluiden toimialan yritykset pitävät muita yrityksiä 
enemmän toiminnalleen tärkeänä toimitilojen saata-
vuutta. (Miettinen 2004: 28–38.)

Yritysten näkökulmasta keskeiseksi haasteeksi Espoos-
sa on koettu korkea kustannustaso toimitilojen ja palkko-
jen suhteen muuhun maahan verrattuna. Tämä rajoittaa 
etenkin pienten ja keskisuurten yritysten sijoittumista 
asiakkaiden, työvoiman saatavuuden tai kuljetusten 
kannalta parhaimmille paikoille. Ratkaisuksi esitetään 
esimerkiksi sitä, että kunta huolehtisi kaavoituspolitii-
kassaan ja maankäytön ratkaisuissaan siitä, että asuin-
alueille kaavoitetaan riittävästi niin kauppa-, toimisto-, 
teollisuus- kuin varastointitilaakin. (Pajuharju 2010.)
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5.2 Yleis- ja asemakaavoitus Keran 
alueella

Vuonna 2002 Espoon eteläosien yleiskaavan tavoitteita 
päätettäessä Keran alueen suunnitelman lähtökohtien 
tavoitteet, olivat samat kuin nykyiset, eli lähtökohtai-
nen pääsy yhteisymmärrykseen maanomistajien kans-
sa alueen kehittämistavoitteista. Rakentamisen ajoitus 
on olennaisesti riippuvainen siitä, milloin eri alueet va-
pautuvat nykyisistä toiminnoistaan, tai olemassa olevi-
en toimintojen siirtyessä muualle. Osayleiskaavallinen 
tarkastelu tukee alueen suunnittelua ja on hyvä peilata 
alueen aiempia suunnitelmia nykypäivän tavoitteita sil-
mällä pitäen. Tällä hetkellä maanomistajia alueella ovat 
vakuutusyhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt ja toimijat kuten 
AGA, Hartela, Espoon kaupunki, Algol ja Sponda. Keran 
asemanseudun läheisyydessä, alueella missä maankäyt-
tö eniten muuttuu, on yksityisiä maanomistajia noin pa-
rikymmentä.

Kaupunginvaltuuston vuonna 2002 päättämissä Es-
poon eteläosien yleiskaavan tavoitteissa työpaikkojen 
mitoituslukuna käytetään 100 prosentin työpaikkaoma-
varaisuutta. Työpaikka-alueita koskevia tavoitteita ovat 
esimerkiksi työpaikkavarauksien integrointi kaupunki-
rakenteeseen lähelle kaupunkikeskusten monipuolista 
palvelutarjontaa ja asumisen aluevarauksia. Työpaikka-
omavaraisuuden nostaminen turvataan riittävillä alue-
varauksilla. Kaupunkikeskuksiin ja niiden läheisyyteen 
varataan alueita nykyistä enemmän tehokasta ja kes-
kuksia monipuolistavaa työpaikkarakentamista varten. 
Työpaikka-alueet sijoitetaan julkisella liikenteellä hyvin 
saavutettaville alueille. (Espoon eteläosien yleiskaava 
2030. Selostus. 2008: 101–103.)

Kaupunkiradan jatko Leppävaarasta Espoon keskukseen 
on suunnitteilla. Radan yleissuunnitelma on tehty ja 
suunnittelua viedään eteenpäin. Kehä II:sta on laadittu 
yleissuunnitelma ja asemakaava mahdollistavat erita-
soliittymäratkaisut. Alueen vaikutusalueella on muitakin 
hankkeita käynnissä, Espoon kaupungin toimesta muun 
muassa Turuntien ja Kauklahdenväylän muuttaminen 
kaduksi. Tarvittavat liikenneratkaisujen rahoitusratkai-
sut tulisi saada katettua maankäytöstä saatavilla varoil-
la. (Espoon eteläosien yleiskaava 2030. Selostus. 2008.)

Keran alue on yleiskaavaehdotuksessa vuonna 1988 
merkitty pääosin teollisuus- ja varastoalueeksi. Alueen 
poikki itä-länsisuunnassa on rautatieliikennealue. Rata 
jakoi aiemman suunnittelualueen niin, että pohjoispuo-
linen osa oli tuolloin 61 hehtaaria ja eteläpuolinen osa 
noin 23 hehtaaria. 

Espoon eteläosien yleiskaavoituksessa (kuva 41) alueen 
eteläosaan länsiväylän suuntaisesti jätettiin alueelle yh-
tenäinen asuinalue, joka on historiallisesti alueelle ra-
kentunut. Alueen koillisosa on pientalovaltainen, mutta 
muutoin alue on merkitty työpaikkavaltaiseksi alueeksi. 
Eteläosien kaavoituksen yhteydessä alueelle sallitaan 
paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa. Karamalmin 
teollisuusalueelle osoitettu asuntoaluevaraus kumoutui 
KHO:n päätöksen mukaisesti vuonna 2010. Voimassaole-
va kaavoitus ohjaa alemman tason kaavoitusta. Tällöin 
alueen maankäytön vahvistamiseksi uusien suunnitelmi-
en mukaan on alueelle laadittava laajempi alueen tar-
kastelu. 

Kuva 41. Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta.

( Annina Stadius )
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Keran alue on osa Kaakkois-Espoon ja Länsiväylän ke-
hittämisvyöhykettä siten, että Leppävaarasta ulottuu 
poikittaisvyöhyke Espoon keskukseen saakka (kuva 42). 
(Espoon eteläosien yleiskaava 2030. Selostus 2008: 16). 
Yleiskaavan laadinnassa huomioitiin Espoon keskuksen 
ja rantaradan asemien kehittyminen. Kaupunginvaltuus-
to 16.12.2002 kokouksessaan hyväksyi yleiskaavapää-
töksen mukaiset yleiskaavan kehittämisvyöhykkeet ja 
aluekohtaiset tavoitteet. Juna- ja metroasemien ympä-
ristöt on tuohon kehityskuvakarttaan merkitty 800 met-
rin säteelle ja kasvualueet näille alueellisen kehityksen 
todennäköisille alueille (kuva 43). 

Näiden kehittämisvyöhykkeiden pohjalta laadittiin Es-
poon korkean rakentamisen periaatteiden vyöhyke-
kartan rajaukset rantaradan aseman seuduille, johon 
Kerakin yhtenä alueena kuuluu. Keran alueella, joukko-
liikenteen kehityskäytävien kävelyetäisyysvyöhykkeet 
joukkoliikenteen runkoyhteyksistä sekä juna- ja metro-
asemilta ovat kaikki 800 metrin etäisyydellä. Voidaan 
olettaa, että Keran alueen lähettyvillä asemanseudun 
alueet kehittyvät todennäköisesti alueesta pohjoiseen ja 
Kauniaisten suuntaan länteen. 

Tarkastelualue on nykyisin pääosin asemakaavoitet-
tu toimitila- ja teollisuusrakennusten korttelialueeksi. 
Kaavoitukseen liittyy olennaisesti alueen muuttaminen 
nykyisestä pääkäyttötarkoituksesta, eli asuinalueeksi 
soveltuvien perusteiden täyttyminen nykyisellä työpaik-
ka- ja selvitysalueella.

Kuva 42. Kehittämisvyöhykkeet ja keskukset (Espoon eteläosien 
yleiskaava 2030. Selostus. 2008: 16).

Kuva 43. Kehittämisvyöhykkeiden kasvualueet (Espoon eteläosien 
yleiskaava 2030. Selostus. 2008: 16).
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Kuva 45. Espoon elinkeinovyöhykkeet (Espoon elinkeinovyöhykkeiden 
kehityskuva 2010: 17).

Espoon taloussuunnitelmassa 2012–2014 elinvoimaista 
ja kilpailukykyistä kestävän kehityksen kaupunkia vah-
vistetaan eheyttämällä kaupunkirakennetta ja tehos-
tamalla maankäytön sijoittumista hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien, rantaradan, kaupunkiradan, Länsimetron 
sekä tulevan Länsiradan vaikutuspiiriin. Tavoitteena on, 
että Espoossa on tarjolla riittävä määrä kilpailukykyisiä 
ja kiinnostavia yritysalueita ja tontteja. (Vuoden 2012 ta-
lousarvio sekä taloussuunnitelma. 2011: 152.)

Espoo-strategiassa (2010) kaupunkirakenteeseen liitty-
vänä tavoitteena on, että uudesta työpaikkakerrosalasta 
vähintään 90 prosenttia sijoittuu joko Helsingin seudun 
liikennejärjestelmän 2011 mukaiselle kävelyn, pyöräilyn 
ja joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettavissa ole-
ville alueille, tai muun kaupungin hyväksymän joukkolii-
kennesuunnitelman mukaiselle joukkoliikennekaupungin 
alueelle. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitel-
man HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä tarkasteluissa seu-
dullista saavutettavuutta kuvataan vyöhykkeiden avulla 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta. Kera 
sijoittuu hyvin saavutettavissa olevalle alueelle.

Espoo-tarina on valtuuston 10.6.2013 päättämä Espoon 
strategia vuosille 2013–2017. Tarinan mukaan Espoo on 
keskeinen osa kehittyvää metropolialuetta ja Etelä-Suo-
men työssäkäyntialuetta. Kera mainitaan uutena eko-
logisena kaupunkikeskuksena. Espoo-tarinan mukaan 
aidosti verkostomainen raideliikenteeseen tukeutuva 
kaupunkirakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologi-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehit-
tää kaupunkia. 

Elinvoimaan, kilpailukykyyn ja kestävään kehitykseen 
liittyvä päämäärä on kansainvälisesti houkutteleva ja 
kiinnostava kaupunki, jonne osaavat ihmiset, yrittäjät 
ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat. Valtuustokauden 
tavoitteita on useita. Espoon vetovoimaisuus kansainvä-
lisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja 
talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metro-
polialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta 
kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta jouk-
koliikenneyhteyksin parannetaan. Yrittäjyyteen ja inno-
vatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia 
ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. 

Espoon elinkeinovyöhykkeiden kehityskuvassa (2010) 
tarkastelualue sijoittuu kokonaisuudessaan uusien mah-
dollisuuksien vyöhykkeelle (kuva 45). Elinkeinovyöhyk-
keet ovat kehittämis- ja toimintaympäristöjä, jotka hou-
kuttelevat uusia työpaikkoja ja sitovat olemassa olevia 
työpaikkoja siten, että syntyy vetovoimaisia keskuksia. 
Turunväylän vyöhykkeellä Nihtisillan ympäristössä tu-
leva kehitys ja liikenneyhteyksien parantaminen luovat 
uusia elinkeinoalueita. Kehä II:n vyöhykkeellä Kehä II ja 

sen jatko antavat hyvät edellytykset elinkeinojen kehit-
tämiselle. Turunväylän varren teknologiavyöhyke rajau-
tuu tarkastelualueen eteläosaan. Aluetta kehitetään tek-
nologiaklusterin vyöhykkeenä, jossa on toisiaan tukevaa 
opetus-, tutkimus- ja yritystoimintaa. (Espoon elinkei-
novyöhykkeiden kehityskuva 2010: 18.)

5.3 Espoon kaupungin asemanseutuihin 
liittyvät tavoitteet (Sanna Jaatinen)
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6 Kera osana uudenmaan 
maaKunTaa

6.1 Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää, ja ne ohjaavat maakuntakaavan 
laadintaa. Valtioneuvoston hyväksymät tarkistetut val-
takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 
vuonna 2009. Yleistavoitteiden mukaan alueidenkäy-
töllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä 
sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman 
hyvin olemassa olevia rakenteita. Aluerakennetta kehi-
tetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin 
liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Yhdys-
kuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työ-
paikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä 
siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisim-
man vähäinen. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeino-
elämän edellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle 
riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen.

Helsingin seutua koskevien erityistavoitteiden mukaan 
Helsingin seutua tulee kehittää kansainvälisesti kilpai-
lukykyisenä valtakunnallisena pääkeskuksena luomalla 
edellytykset riittävälle ja monipuoliselle asunto- ja työ-
paikkarakentamiselle, toimivalle liikennejärjestelmälle 
sekä hyvälle elinympäristölle. Helsingin seudulla ediste-
tään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen 
tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta. Seu-
dun keskuksia vahvistetaan asunto, työpaikka- ja palve-
lukeskuksina.

Maakuntasuunnitelma on strateginen pidemmän aikavä-
lin pohja Uudenmaan kaikelle suunnittelulle. Suunnitel-
ma sisältää tulevaisuuskuvan ja toimintastrategiat, ja se 
tarkistetaan neljän vuoden välein. Suunnitelma koostuu 
strategisista tavoitteista ja valinnoista. Yksi strategisista 
tavoitteista on, että Uusimaa houkuttelee investointeja 
ja yrityksiä. Yritystoiminnan katsotaan voivan kasvaa 
kolmella tavalla: Uudellamaalla syntyy uutta yritystoi-
mintaa, Uudenmaan nykyiset yritykset kasvavat ja uu-
distuvat tai Uusimaa pystyy houkuttelemaan yrityksiä ja 
investointeja alueen ulkopuolelta. Yritysten ja investoin-
tien houkuttelua ulkomailta on hyödynnetty tähän men-
nessä kaikkein heikoiten. (Uudenmaan maakuntasuunni-
telma 2033. Visio ja strategia. 2010: 15–16.)

Strategisena valintana maakuntasuunnitelmassa on 
esimerkiksi maankäytön aiheuttaman liikkumistarpeen 
vähentäminen työmatkoissa, vapaa-ajan liikkumisessa 
ja palveluissa (Uudenmaan maakuntasuunnitelma 2033. 
Visio ja strategia. 2010: 18). Työmatkaliikenne aiheuttaa 
suurimmat liikennevirrat ja ruuhkahuiput, joiden mukaan 
liikenneinfrastruktuuri ja -palvelut mitoitetaan. Työ- ja 
koulumatkat muodostavat noin kolmanneksen matkojen 
kokonaismäärästä. Vaikka pääkaupunkiseudulla ja ra-
danvarsikunnissa on hyvin toimiva joukkoliikennejärjes-

telmä, on joukkoliikenteen osuus kaikista matkoista ollut 
jo pitkään laskussa (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. 
Selostus. Ehdotus 2.3.2013: 31.) Nykyisen hajautuneen 
yhdyskuntarakenteen todetaan lisäävän liikkumistarvet-
ta, ja aluesuunnittelun tarjoavan keinoja vähentää sitä. 
Esimerkiksi työpaikkojen saavutettavuutta parannetaan 
sijoittamalla niitä lähelle asukkaita ja joukkoliikennereit-
tien solmukohtiin. (Uudenmaan maakuntasuunnitelma 
2033. Visio ja strategia. 2010: 18.)

Maakuntaohjelma perustuu maakuntasuunnitelmaan 
sekä ohjelmaa varten laadittuun toimintaympäristöana-
lyysiin. Maakuntaohjelmaan kirjataan neljän vuoden vä-
lein Uudenmaan kehittämisen painopisteet ja tavoitteet. 
Alueen toimijoiden yhteistyönä laadittava maakuntaoh-
jelma kokoaa ja sovittaa yhteen Uudenmaan kehittämi-
sen ja edunvalvonnan tarpeet. Uudenmaan maakunta-
ohjelman 2011–2014 päätavoitteet ovat metropolialueen 
kilpailuedun hyödyntäminen, asukkaiden hyvinvoinnin 
parantaminen ja palveluiden turvaaminen sekä yhdys-
kuntarakenteen ja ympäristön kehittäminen kestävällä 
tavalla. Maakuntaohjelmassa korostuu Uudenmaan eri-
tyinen rooli Suomen ainoana metropolina. Yksi ohjel-
man tärkeistä tavoitteista on tukea maakunnan elinkei-
noelämää yrittäjyyttä vahvistamalla. (Uudenmaan liitto 
2013b.)

Metropolimaakunnassa on yrityksiä ja niiden henki-
löstöä suhteessa väkilukuun huomattavasti enemmän 
kuin muualla maassa. Elinkeinorakenne on palveluval-
tainen, mutta metropolimaakunnan osa-alueiden välillä 
on suuria eroja elinkeinotoiminnan erikoistumisessa. 
Pääkaupunkiseudulla on noin 80 prosenttia metropoli-
maakunnan työpaikoista, mikä tarkoittaa 120 prosentin 
työpaikkaomavaraisuutta. Pääkaupunkiseutua voidaan 
kuvata erikoistuneiden palvelualojen sekä logistiikan ja 
kommunikaatioteknologian keskittymäksi. (Uudenmaan 
maakuntaohjelma 2011–2014 2011: 8.)

Maakuntaohjelmassa on useita metropolimaakunnan kil-
pailuetuun ja elinkeinoelämään liittyviä tavoitteita ja toi-
menpiteitä. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan 
maakunnan eri osien vahvuuksia hyödyntämällä, edistä-
mällä alueiden yhteistyötä ja luomalla edellytykset uusil-
le kasvualoille. Yksi keskeinen keino on elinkeinoelämän 
yleisten toimintaedellytysten parantaminen. Uusimaa 
on kansainvälisesti merkittävä osaamisen ja koulutuk-
sen keskittymä, mutta se ei tähän asti ole ollut riittävän 
vetovoimainen kansainvälisille investoinneille. Metro-
polialueet kilpailevat erityisesti hyvistä yrityksistä sekä 
korkean tuottavuuden ja korkean tulotason työpaikoista. 
(Uudenmaan maakuntaohjelma 2011–2014 2011: 18.)

Toinen elinkeinoja ja palveluja tukeva tavoite ovat logis-
tiset ratkaisut ja alueen sisäisen ja ulkoisen saavutet-
tavuuden turvaaminen. Aluesuunnitteluratkaisuissa on 
otettava huomioon elinkeinoelämän kuljetusten kasvava 
tarve. Sujuvat nopeat liikenneyhteydet parantavat Uu-
denmaan kilpailuetua. Tehokas joukkoliikenne sekä hyvät 
raideliikenneyhteydet ovat keskeisiä alueen kilpailukyvyl-
le.  (Uudenmaan maakuntaohjelma 2011–2014 2011: 18.)

( Sanna Jaatinen )
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6.2 Uudenmaan aluerakenteen 
kehityssuunnat

Metropolialueelle kestävä aluerakenne -raportissa 
(2008) tarkastellaan aluerakenteen kehityssuuntia vuo-
teen 2035 viiden maakunnan alueella. Vaikutustarkas-
teluiden mukaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen 
nykyisen aluerakenteen sisällä aiheuttaa vähiten haital-
lisia vaikutuksia. Olemassa olevissa keskuksissa sijaitsee 
jo esimerkiksi palvelut ja joukkoliikenne. Mitä enemmän 
pystytään hyödyntämään nykyistä rakennetta ja raidelii-
kenteen asemia, sitä kestävämpää kasvu on. Tästä syys-
tä ensin tulee rakentaa nykyisiä taajamia palvelevien 
ratojen varret.

Raportissa muodostetaan erilaisten kehityssuuntien ja 
niiden vaikutusten ekologiseen, sosiokulttuuriseen ja ta-
loudelliseen kestävyyteen perusteella niin sanottu MET-
KA-malli, joka on realistisuuteen pyrkivä ja tavoitteelli-
nen johtopäätös vaihtoehdoista. Mallissa lähes kaikki 
kasvu on sijoitettu rautatieasemien ympärille. Jokainen 
ratakäytävä muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, 
johon sijoittuu asukkaat työpaikkoineen. (Metropolialu-
eelle kestävä aluerakenne 2008: 20.) Nykyiset ratakäy-
tävät tulisi hyödyntää ensin, sillä niissä on nykyisellään 
vielä runsaasti tilaa uusille tehokkaille asemapaikoil-
le. Tiiviissä “helminauhakaupungissa” on mahdollista 
käyttää raideliikennettä työmatkoilla sekä hoitaa lyhyet 
asiointi- ja vapaa-ajan matkat hyvin toimivissa palvelu-
taajamissa useimmiten kävellen tai pyörällä. (Metropoli-
alueelle kestävä aluerakenne 2008: 24.)

Uudenmaan maankäytön, asumisen ja liikenteen kehi-
tyskuvan vaihtoehdot -raportissa (2008) selvitetään 
maankäytön, asumisen ja liikenteen menneen kehityk-
sen kautta tulevaa ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
edullisinta aluerakennetta entisessä Uudenmaan maa-
kunnassa ja Sipoossa vuoteen 2035. Mukana tarkaste-
lussa on myös muita maankäyttöön vaikuttavia teemoja, 
kuten elinkeinot. Vaihtoehtotarkastelut ovat olleet osa 
2. vaihemaakuntakaavatyötä ja pohjustaneet rakenne-
mallien laadintaa. Keskeisiä vaihtoehtojen vaikutusten 
arvioinnin tuloksia on esimerkiksi se, että nykyisten ra-
tojen asemanseutuja kannattaa hyödyntää tehokkaasti. 
Tuloksissa mainitaan erityisesti osa rantaradan aseman-
seuduista, jotka ovat selvästi alihyödynnettyjä. Lisäksi 
huomioidaan pienimpien kasvihuonekaasujen kokonais-
päästöjen olevan vaihtoehdossa, jossa kasvu suunnataan 
nykyisille ratakäytäville ja metron varaan. (Uudenmaan 
maankäytön, asumisen ja liikenteen vaihtoehtoiset kehi-
tyssuunnat vuoteen 2035. Tiivistelmä kehityssuunnista 
ja vaikutusten arvioinnin tuloksista. 2008.)

Uudenmaan maakuntakaavan uudistamiseen liittyvässä 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 2035 -ra-
portissa (2010) on tarkasteltu aluerakennetta laatimalla 
vaihtoehtoisia rakennemalleja, eli alue- ja yhdyskunta-
rakenteen, raideliikennejärjestelmän ja -verkon sekä vä-
estö- ja työpaikkamitoituksen sisältäviä vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Rakennemallien arvioinnin perusteella uusi 
rakentaminen tulisi ohjata mahdollisimman pitkään ny-
kyisen taajamarakenteen puitteissa asemanseutuja pai-
nottaen. (Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 

2035 2010: 33). Raportissa huomioidaan myös etenkin 
pääkaupunkiseudun ja radanvarsikuntien poikkeukselli-
sen vahva joukkoliikennejärjestelmä; pääkaupunkiseu-
dulla keskimäärin joka toinen työmatka tehdään jouk-
koliikenteellä. Kehyskunnissa joukkoliikenteen osuus 
puolestaan on noin 10 prosenttia, mutta raideliikenteen 
varassa olevissa kunnissa kaksinkertainen. (Uudenmaan 
ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 2035 2010: 10.) 

Vaihtoehtoisia rakennemalleja ja niiden vaikutuksia tar-
kastellaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemalli-
en arviointi -raportissa (2010). Yritystoiminnan keskitty-
mille ja toiminnallisen alueen laajentumiselle parhaimpia 
ovat mallit, jotka parhaiten parantavat Uudenmaan si-
säistä saavutettavuutta, eli raideliikenteeseen pohjautu-
vat ns. sormi- ja silmukkamallit. Mallien välillä ei ole eroja 
muiden elinkeinoelämän toimintaedellytysten kuin saa-
vutettavuuden ja keskittymisen suhteen. (Uudenmaan ja 
Itä-Uudenmaan rakennemallien arviointi 2010: 58.) Kera 
sijoittuu kaikissa malleissa nykyisen asemanseudun ke-
hittämisalueelle.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan perusrakenne joh-
dettiin rakennemallien ja niiden vaikutusten arvioinnin 
kautta. Perusrakenne on sanallinen kuvaus maakunta-
kaavan valmistelun tahtotilasta ja keskeisistä periaat-
teista, jotka toimivat kaavatyön tavoitteina. Asemanseu-
tujen kehittämiseen liittyviä periaatteita ovat alue- ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttäminen sekä metropolialu-
een kilpailukyvyn vahvistaminen. Kehittämisen paino-
pisteenä ovat liikkumisen päästöjen kannalta parhaat 
liikkumisvyöhykkeet, eli nykyisen yhdyskuntarakenteen 
hyödyntäminen ensisijaisesti. Tämä tarkoittaa olemassa 
olevien ratojen asemanseutujen vahvistamista. Kilpailu-
kykyä vahvistetaan esimerkiksi tukemalla elinkeinoelä-
män sijoittumista toiminnan kannalta keskeisille alueil-
le. Samalla parannetaan työpaikkojen saavutettavuutta 
edistämällä niiden sijoittumista lähelle asukkaita ja hyvi-
en joukkoliikenneyhteyksien varaan. (Uudenmaan 2. vai-
hemaakuntakaava. Selostus. Ehdotus 4.3.2013 2013: 22.) 
 
Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehityskuvaa (MAL) 
laaditaan nykyisessä kunnallisessa ja seudullisessa toi-
mintaympäristössä, jossa tavoitellaan kunta- ja hallin-
torajat ylittävää toimijoiden yhteistyötä. Kehityskuvaan 
kuuluvat esimerkiksi alueen ja seudun kilpailukyky, eri 
alueiden omaleimaisuus ja erikoistuminen, tehokkuus ja 
kuntatalous, liikennejärjestelmän toimivuus sekä seudul-
linen kokonaisnäkemys. Taloudellisen ja ekotehokkaan 
seudun todetaan olevan tiivis ja kasvavan ensi sijassa 
sisäänpäin vahvoilla joukkoliikennevyöhykkeillä, jotka 
ulottuvat kehysalueen paikalliskeskuksiin. Maankäyttöä 
tiivistetään seudullisissa keskuksissa, paikalliskeskuk-
sissa ja asemanseuduilla. (Helsingin seudun kehityskuva 
2050 ”Rajaton Metropoli”. MAL-neuvottelukunnan pu-
heenvuoro. 2011: 29.)

( Sanna Jaatinen )



32

Ympäristöministeriön vuonna 2006 vahvistama Uuden-
maan maakuntakaava kattaa Uudenmaan alueen ennen 
Itä-Uudenmaan kuntien liittymistä maakuntaan. Itä-Uu-
denmaan maakuntakaava on vahvistettu vuonna 2010 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Molemmat 
kaavat sisältävät kaikkien maankäyttömuotojen osal-
ta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet 
pitkälle tulevaisuuteen. Uudenmaan ensimmäisessä vai-
hemaakuntakaavassa tarkastellaan toimintoja, joilla on 
merkittäviä ympäristövaikutuksia ja jotka edellyttävät 
keskinäistä yhteensovittamista. Ympäristöministeriö on 
vahvistanut vaihekaavan vuonna 2010, ja se täydentää 
vuonna 2006 vahvistettua Uudenmaan maakuntakaa-
vaa. (Uudenmaan liitto 2013a.)

Uudenmaan maakuntakaavaratkaisussa edistetään 
elinkeinoelämän kilpailukykyä turvaamalla taajamien 
ja niihin liittyvien, erityisesti liikenteellisesti edullisesti 
sijaitsevien työpaikka-alueiden kehittämismahdollisuu-
det taajamatoimintojen alueilla. Taajamien viihtyisän 
ja terveellisen ympäristön turvaamiseksi liittyy taaja-
matoimintojen alue -merkintään suunnittelumääräys 
työpaikkatoimintojen soveltuvuudesta ympäristöönsä. 
Ympäristöluvan ja asemakaavoituksen perusteella voi 
taajamatoimintojen alueille kuitenkin sijoittaa uutta ym-
päristöhäiriöitäkin aiheuttavaa teollisuustoimintaa. (Uu-
denmaan maakuntakaava. Selostus 2007: 84.)

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen tukee elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä lisäämällä toimitilatarjontaa. 
Taajamien kasvava väestöpohja laajentaa yritysten asia-
kaskuntaa ja luo uusille yrityksille kasvuedellytyksiä. Ko-
titalouksille ja julkisen liikenteen ylläpitäjille voi syntyä 
säästöjä työmatkojen mahdollisesti lyhentyessä. Tiivis-
tyvä yhdyskuntarakenne tukee myös energian säästöä. 
(Uudenmaan maakuntakaava. Selostus 2007: 88.)

Uudenmaan maakuntakaavassa Kera on taajamatoi-
mintojen aluetta (kuva 46). Turuntien pohjoispuolel-
la sijaitsee  Kehä II:n jatke. Taajamatoimintojen alueen 
suunnittelumääräyksen mukaan aluetta tulee suunnitel-
la asumiseen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoi-
mintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen 
alueena. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntaraken-
teen eheyttämiseen sijoittamalla asuntotuotannon ja 
muiden toimintojen painopiste olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen, rataverkkoon ja pääväyliin tukeu-
tuen. Lisäksi toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön 
riittävällä tehokkuudella on turvattava joukkoliikenteen 
kehittämisedellytykset sekä edistettävä kevyttä liiken-
nettä ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennet-
ta. (Uudenmaan maakuntakaava. Kehittämissuositukset, 
merkinnät ja määräykset 2007: 3.)

Toinen vaihemaakuntakaava on ensimmäinen laajentu-
neen Uudenmaan kattava maakuntakaava: kaava uu-
distaa ja täydentää olemassa olevia maakuntakaavoja. 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 20.3.2013. Uuden-
maan 3. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriö 
vahvisti 14.12.2012, kaavassa käsitellään Espoon jäteve-
denpuhdistamoa. (Uudenmaan liitto 2013a.)

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Keran alueella 
Kehä II:n varsi on tiivistettävää aluetta. Nihtisillan alueel-
la on merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suur-
yksikön ja joukkoliikenteen vaihtopaikan merkintä, joka 
on myös Kehä II:n ja Turuntien risteyksessä. Tiivistettä-
vä alue -kehittämisperiaatemerkinnällä on osoitettu ne 
taajamatoimintojen alueet, jotka jo ovat tai jotka tulee 
suunnitella kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvi-
na, ympäröivää taajamaa tiiviimpinä alueina. Tiivis ra-
kenne luo edellytyksiä monipuolisille palveluille ja niiden 
saavutettavuudelle jalan ja pyöräillen. Kehittämisperiaa-
temerkinnällä osoitetuilla alueilla on erityisen tärkeää 
tiivistää yhdyskuntarakennetta, ja kyseisiä alueita suun-
niteltaessa on olennaista selvittää tiivistämisen mah-
dollisuudet ja pyrkiä ohjaamaan kasvua näille alueille 
tehokkaammin kuin ympäröivälle alueelle. (Uudenmaan 
2. vaihemaakuntakaava. Selostus. Ehdotus 4.3.2013: 51.)

6.3 Kera Uudenmaan maakuntakaavassa

Kuva 46. Ote maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä 
2012: Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu), Uudenmaan 1. 
vaihemaakuntakaava (vahvistettu), Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava 
(vahvistettu) ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 
(Maakuntavaltuuston hyväksymä 20.3.2013) (Uudenmaanliiton 
karttapalvelu 2013). Keran tarkastelualueen likimääräinen sijainti on 
rajattu kartalle.

( Sanna Jaatinen )
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7 näKöKulmia Keran 
TarKasTelualueen 
suunniTTeluun

7.1 Espoon ja Keran työpaikkakehitys

Tämän hetken arvioiden mukaan Espoon työpaikka-
määrä kasvaa lähivuosien aikana noin 1500 työpaikalla 
vuodessa (Toimintaympäristön tila 2012). Kaupungin tai 
sitä pienempien alueiden tulevaa työpaikkamäärää voi-
daan arvioida myös laskennallisesti alueelle mitoitetun 
työpaikkakerrosalan perusteella. Huomioon otetaan siis 
sekä olemassa olevat että tulevat asemakaavat. Työpaik-
kamäärä saadaan laskennallisesti mitoitetun kerrosalan, 
arvioidun toteutumisasteen sekä työpaikkaväljyyden pe-
rusteella. Näin ollen työpaikkakerrosalassa tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat myös arvioihin tulevista työpaik-
kamääristä. Yleis- ja asemakaavojen mitoituksen ja to-
teutumisarvioiden perusteella laskettuna saadaan huo-
mattavasti suurempi arvio työpaikkamäärän kasvusta, 
lähes 170 000 työpaikkaa vuonna 2030. Työpaikkojen 
määrän tulisi kasvaa noin 2000–2500 vuodessa. Työ-
paikoista yhteensä noin 117 700 sijaitsisi yleiskaavojen 
työpaikka-alueilla, ja loput (noin 52 300) muilla, esimer-
kiksi asumiseen tarkoitetuilla alueilla. 

Vuonna 2010 Keran tarkastelualueella oli noin 11 500 
työpaikkaa. Espoon raideliikennevisiossa (2011: 10) Keran 
alueen kokonaistyöpaikkamääräksi vuonna 2050 arvioi-
daan noin 11 000 työpaikkaa. Varastologistiikan työpaik-
kojen arvioidaan vähenevän noin tuhannella, työpaikko-
jen määrän kasvaessa muualla alueella. Laskennallinen 
työpaikkamäärä vuodelle 2030 nykyisellä mitoituksella 
on noin 14 000 työpaikkaa, kun toteutumisasteena käy-
tetään 80 prosenttia ja työpaikkaväljyytenä 50 k-m2 / 
työpaikka. 

Keran tarkastelualueelle voidaan rajata viitteellinen toi-
minnoiltaan olennaisesti muuttuva alue (kuva 47), jolla 
vuonna 2010 oli noin 2600 työpaikkaa. Kyseisen alueen 
laskennallinen työpaikkamäärä vuodelle 2030 nykyisel-
lä mitoituksella on noin 6800 työpaikkaa, eli vähän alle 
puolet koko tarkastelualueen laskennallisesta työpaikka-
määrästä vuodelle 2030. Alueen muutoksen takia sekä 
nykyisten että laskennallisten työpaikkojen voidaan aja-
tella olevan poistuvia työpaikkoja. Poistuvia työpaikkoja 
voidaan korvata alueelle tai muualle Espooseen tuleval-
la työpaikkamitoituksella.  Mikäli laskennalliset työpaikat 
häviäisivät kokonaan, eli niitä ei korvattaisi muualla, vä-
henisi laskennallinen vuoden 2030 työpaikkamäärä Es-
poossa noin 7000 työpaikalla.

Tällä hetkellä toiminnoiltaan eniten muuttuvalla alueel-
la on vireillä kaksi kaavamuutosta, joista toinen (Kara-
malmi ja Karaportti muutokset) sisältää työpaikkamitoi-
tusta. Toisen kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa 
työpaikkarakentamista kerrostaloasumiseen. Keran 
tarkastelualueella on mainittujen kaavamuutosten lisäk-
si vireillä kaksi muuta asuinkerrosalaa lisäävää kaavaa. 
Karamalmi ja Karaportti muutokset -kaavan nähtävillä 
olleessa valmisteluaineistossa suunnittelualueen koko-
naismitoitus ei muutu nykyisestä eli on 209 000 k-m2. 
Toiminnoiltaan muuttuvalla alueelle tästä mitoituksesta 
sijoittuu 73 200 k-m2, joka vastaa laskennallisesti vajaa-
ta 1500 työpaikkaa. Kyseinen osa tarkastelualuetta on 
toistaiseksi kokonaan rakentumaton. 

Jos kyseinen kaavamuutosalue toteutuisi 80 prosent-
tisesti vuoteen 2030 mennessä, vastaisi se noin 1200 
työpaikkaa. Määrä on noin kuudesosa tämän hetkisen 
mitoituksen avulla lasketusta toiminnoiltaan muuttuvan 
alueen 6800 työpaikasta vuonna 2030. Lisäksi asema-
kaavan pohjoisosan mitoitus kokonaisuudessaan toteu-
tuessaan vastaisi laskennallisesti 900 uutta työpaikkaa. 
Myös väestö tuo alueelle työpaikkoja, laskennallisesti 
noin seitsemän prosenttia asukasmäärästä. Jos alueel-
le tulisi noin 10 000 asukasta, tarkoittaisi se noin 700 
työpaikkaa. Asemakaavan työpaikkamitoitus siis korvaa 
osittain alueelta poistuvia työpaikkoja. Tarkastelualu-
eella sekä olemassa olevien että mitoituksen mahdollis-
tamien työpaikkojen korvaaminen kokonaisuudessaan 
tarkoittaisi kuitenkin työpaikkamitoituksen lisäämistä 
tarkastelualueelle.  

(Sanna Jaatinen)

Kuva 47. Viitteellinen rajaus toiminnoiltaan eniten muuttuvasta 
alueesta, vireillä olevan työpaikka-asemakaavan rajaus, sekä 
tarkastelualueen rajaus.
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7.2 Kaupunkikuva Kerassa

Espoon korkean rakentamisen periaatteiden mukaan Ke-
ran asemanseutu kuuluu korkean rakentamisen tavoite-
alueeseen vyöhykekartalla. Tämä lasketaan länsimetron 
ja -radan 300 metrin etäisyydeltä aseman uloskäynniltä. 

Alueen suunnittelussa tärkeää olisi pohtia suunnittelus-
sa erilaisten asuinhuoneistojen jakauma, jotta alueelle 
saadaan mahdollisimman vaihteleva rakennepohja asuk-
kaille (Visiotyöryhmä 2012). Vuoden 2012 korkean raken-
tamisen periaatteet on Kera mainittu alueena, mille on 
mahdollista sijoittaa tiiviimpää, mutta ei kovin korkeaa 
rakentamista. Tuolloin suunnittelu painottuu erilaisten 
korttelirakenteiden suunnitteluun. Tavoitteena on alu-
een kehittäminen monipuoliseksi. Yhtenä tavoitteena on 
alueen omavaraisuus työpaikkojen suhteen, eli nykytilan 
säilyttäminen elinkeinojen näkökulmasta ajatellen.

Kuva 48. Ote Espoon korkean rakentamisen vyöhykekartasta  (Espoon korkean rakentamisen periaatteet 2013: 72).

( Annina Stadius )

Keran alueen heikkouksina ja uhkina voidaan todeta 
olevan junaradan huomiointi ja asemanseudun rakentu-
minen. Toisaalta suurena asuinaluekokonaisuutena Ke-
ran tulee saavuttaa hitaasti ja varmasti suosiota ennen 
kuin alueen tunnettavuus lisääntyy. Teollisuusalueena 
tunnettuun Keraan saattaa imagollisesti hieman heiken-
tävästi vaikuttaa alueen historiallinen tausta entisenä 
teollisuusalueena.

Nykyisin liikenteen lähelle on mahdollista rakentaa erilai-
sin alueen reunoille rakentuvin (esimerkiksi parkkihallein 
tai rakennusmuurein) suojata melu. Toimitilarakentamis-
ta varten voidaan kehittää esimerkiksi hybridiratkaisuja, 
monikäyttörakennuksia, joihin mahdollisesti yhdistetään 
asuntoja ja toimitiloja tai kaupallisia tai jopa julkisia pal-
veluja. Alueen arkkitehtuurin tulee siten olla Keran alu-
een omaleimaisuutta ja korkeatasoisuutta huomioivaa.  

Kaupunkirakenteen kehitystä Keilalahdessa (SARC 2010)
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7.3 Liikenteellinen sijainti

Liikennettä ovat kaikki liikkumisen eri muodot, kävely, 
pyöräily, autoilu ja bussilla liikkuminen. Eri liikennemuo-
doilla on hyvin erilaiset mittakaavalliset vaikutukset, 
mikä on kuitenkin asuinaluesuunnittelussa erittäin tär-
keää. Espoossa vallalla ovat tällä hetkellä maanpäälli-
set pysäköintialueet. Liikenneväylien mitoitus on ollut 
perinteisesti väljää liikennemääriin verrattuna. Kaupan 
ja muiden palvelujen yksikköjen koot kilpailevat suuruu-
dellaan ja sijoittuvat yleisesti keskelle autoliikenteen sol-
mukohtia tai väylien varrelle. Monet liikennekeskittymät 
ovat saaneet näin alkunsa. Siten markkinavoimat ja elin-
keinopolitiikka vaikuttavat yhdyskuntien rakenteeseen.

Työpaikkojen ja palvelujen hyvä saavutettavuus sujuvien  
liikenneyhteyksien läheisyydessä tarkoittaa ettei yhdys-
kuntarakenne välttämättä tarvitse suuria investointeja. 
Näillä alueilla voidaan tarjota riittävästi sekä kohtuu-
hintaista että monipuolista asuntotarjontaa, uudenlai-
sia asumisen ja työpaikkojen ratkaisuja. Toimipaikat ja 
palvelut voidaan tarjota lähelle keskustojen  sekä jouk-
koliikenteen asemien solmukohdissa. Keran alue täyttää 
edellä mainitut vaatimukset. 

Kuva 49. Raideverkkovisio Espoossa vuonna 2050 (Espoon raideliikennevisio (2011: 24).
Keran tarkastelualueen likimääräinen sijainti on rajattu kartalle.

Espoon raideliikennevision (2011: 24) mukaan vuonna 
2050 Keran tarkastelualueen halki kulkee pikaraitiotie 
(kuva 49). Tarkastelualueella kulkee useita Espoon sisäi-
siä poikittaisyhteyksiä, lisäksi aluekeskuksia yhdistäviä 
ruuhka-ajan yhteyksiä HSL-alueen poikittaisliikenteen 
kehittämissuunnitelman 2012–2022 (2011: 35) mukaan. 

Metropolialueella voitaneen tulkita Keran asemanseu-
dun olevan merkittävä alueellisen liikenteen solmukoh-
ta. Liikenneväylien hyvässä keskittymässä Keralla on 
merkittävä alueellinen sijainti koko Espoon rakenteessa. 
Kera on saavutettavuudeltaan erinomainen ja tukeutuu 
sekä pääväyliin että joukkoliikenneverkostoon. Keran 
alueelle muodostuu vähitellen omanleimainen kaupun-
kikuva.

( Annina Stadius )
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8 yhTeenveTo Ja 
JohTopääTöKseT

Tähän raporttiin on koottu niitä maankäytön vaiheita, 
jotka ovat vuosikymmenten saatossa vaikuttaneet Keran 
alueen kehittymiseen nykyisen kaltaiseksi. Raportissa 
tarkastellaan alueen rakennuskantaa ja rakennusvuosi-
kymmeniä, Keran aiempien vuosikymmenten rakennus-
kannalla on ollut merkittävä vaikutus siihen, mitä alueel-
le on myöhemmin rakentunut. Raportissa tarkastellaan 
sitä, millainen Keran asemanseudun maankäytön raken-
ne on ollut elinkeinojen kannalta. Vaikka maankäytön-
suunnittelulla ei suoranaisesti pystytä ohjamaan tai vai-
kuttamaan täydellisesti elinkeinojen sijoittumiseen tai 
elinkeinojen alueelliseen kehitykseen, on näillä kuitenkin 
keskinäinen yhteys toisiinsa. 

Keran tarkastelualueella sijaitsee paljon suuria raken-
nuksia, ja toimistokerrosalaa on paljon. Yksinkertais-
taen alueelle rakentui varastokerrosalaa 1960-luvulla, 
toimistokerrosalaa 1970- ja 2000-luvuilla ja teollisuus-
kerrosalaa 1980-luvulla. Keran alueen maankäyttösuun-
nitelmat ja asemakaavoitus ovat olleet vaiheikkaita. 
Suurin osa rakennuskannasta on toteutunut alueelle 
poikkeusluvin ja yksittäisissä rakennuksissa on ollut pal-
jon kerrosalaa. Tämä on vaikuttanut alueen identiteetin 
ja maankäytön kokonaiskuvaan. Alue on ollut pitkään 
pääosin yksityisessä maanomistuksessa. 

Vuonna 2010 alueella oli noin 11 500 työpaikkaa, ja keski-
määräinen työmatka oli noin 10 kilometriä. Seudullisesti 
tarkasteltuna alue on hyvin saavutettavissa sekä jouk-
koliikenteellä että autolla. Keran saavutettavuus Espoon 
sisäisessä liikenteessä on paranemassa, kun alueelle on 
tulossa useita sisäisiä kaupunkikeskusten välisiä poi-
kittaisyhteyksiä. Kaupunkiradan jatko on suunnitteilla. 
Vuonna 2050 Keran halki kulkisi raideliikennevision mu-
kaan pikaraitiotie. 

Keran alue kuuluu Länsiväylän, Kehä I:n, Kehä II:n ja Tu-
runtien rajaamaan neliöön, joka on muita alueita selväs-
ti voimakkaammin erottuva yritystoiminnan tihentymä 
Espoossa. Tihentymä on samalla yksi Suomen vahvim-
mista ja dynaamisimmista yrityskeskittymistä yhdessä 
Länsi-Helsingin yritysten kanssa. Työntekijöitä Keran 
tarkastelualueella on yhteensä viidenneksi eniten pää-
kaupunkiseudun yritysalueista. Pääkaupunkiseudun 
työpaikka-alueiden mittakaavassa Kera erottuu merkit-
tävänä logistiikka-alueena, Karamalmi ja Nihtisilta puo-
lestaan toimistoalueina. Asemakaavavarantoa alueella 
on silti edelleen paljon; yli puolet Suur-Leppävaaran työ-
paikkarakentamiseen tarkoitetusta asemakaavavaran-
nosta sijaitsee Keran tarkastelualueella. 

Seudullisten suunnitelmien mukaan Suur-Leppävaaran 
alueen maankäyttöä olisi tullut tehostaa jo 1950-luvulla. 
Vuonna 1993 osayleiskaavasuunnitelmissa alueelle olisi 
tullut saman verran työpaikkoja ja asukkaita. Espoon ete-
läosien yleiskaavan tavoitteita vuonna 2002 olivat esi-
merkiksi työpaikkaomavaraisuuden nostamisen turvaa-

minen riittävillä aluevarauksilla sekä työpaikka-alueiden 
sijoittaminen julkisella liikenteellä hyvin saavutettaville 
alueille. Espoon tavoitteena on olla työpaikkaomavarai-
nen. Työpaikkojen määrän arvellaan kasvavan lähivuo-
sina noin 1500 vuodessa, jolloin työpaikkamäärä vuon-
na 2020 olisi noin 131 000. Mikäli Keran asemanseudun 
toiminnoiltaan muuttuva alue osoitettaisiin kokonaisuu-
dessaan esimerkiksi asumiselle, tarkoittaisi tämä  työ-
paikkakerrosalan vähenemisen myötä usean tuhannen  
laskennallisen työpaikan vähenemistä. 

Espoon eteläisten osien yleiskaavassa (vahvistunut 
2010) Keran tarkastelualue on suurimmaksi osaksi työ-
paikka-aluetta vallitsevan tilanteen mukaisesti. Vahvis-
tetussa Uudenmaan maakuntakaavassa (2006) Keran 
alueen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen aluetta,  
hyväksytyssä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa 
Kehä II:n varsi on tiivistettävää aluetta, jotka suunnitel-
laan kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvina, ym-
päröivää taajamaa tiiviimpinä alueina. 

Raideliikenteen asemat muodostavat yhdyskuntaraken-
teeseen luontevia asumisten, työpaikkojen sekä julkis-
ten ja kaupallisten palveluiden keskittymiä. Tehokas lii-
kenneverkko ja hyvä saavutettavuus lisäävät palvelujen 
ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Asemanseudut 
nousevat esiin sekä Espoon että maakunnan tason selvi-
tyksissä ja strategioissa. Espoon taloussuunnitelmassa 
2012–2014 korostetaan esimerkiksi maankäytön sijoit-
tumista rantaradan varteen. Espoo-strategian (2010)
mukaan uuden työpaikkakerrosalan tulisi sijoittua hyvin 
saavutettavalle alueelle joukkoliikenteen kannalta. Elin-
keinoelämän kannalta tarjolla tulisi olla riittävä määrä 
kilpailukykyisiä ja kiinnostavia yritysalueita ja tontte-
ja. Espoo tarinassa (2013) Kera mainitaan uutena eko-
logisena kaupunkikeskuksena. Espoo-tarinan mukaan 
aidosti verkostomainen raideliikenteeseen tukeutuva 
kaupunkirakenne mahdollistaa taloudellisesti, ekologi-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti parhaan tavan kehit-
tää kaupunkia. 

Espoon elinkeinovyöhykkeiden kehityskuvassa Kera 
sijaitsee alueella, jossa on uusia mahdollisuuksia elin-
keinoalueiden kehittämiselle esimerkiksi liikenneyhte-
yksien parantamisen ansiosta. Kera sijaitsee myös tek-
nologiaklusterin vyöhykkeellä. Yrittäjät ovat kokeneet 
yritystoimintaa tukevan kaavoituspolitiikan Espoossa 
heikoksi. Tilanteen parantamiseksi ehdotetaan kunnan 
huolehtivan kaavoituspolitiikassaan siitä, että asuinalu-
eille kaavoitetaan riittävästi niin kauppa-, toimisto-, teol-
lisuus- kuin varastointitilaakin.

( Sanna Jaatinen ja Annina Stadius )
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Maakunnan tasolla raideliikenteen asemiin liittyviä stra-
tegioita ja tavoitteita ovat esimerkiksi liikkumistarpeen 
vähentäminen esimerkiksi työmatkojen osalta sijoit-
tamalla työpaikkoja lähelle asukkaita ja joukkoliiken-
nereittien solmukohtiin. Tällä hetkellä Suomen pisimmät 
työmatkat tehdään Uudellamaalla. Elinkeinoelämään 
liittyviä strategioita ovat esimerkiksi investointien hou-
kuttelu, edellytysten luominen uusille kasvualoille ja 
elinkeinoelämän yleisten toimintaedellytysten paranta-
minen. Saavutettavuus tulisi turvata, sillä tehokas jouk-
koliikenne ja hyvät raideliikenneyhteydet ovat keskeisiä 
alueen kilpailukyvylle.

Maakunnan tason selvitysten perusteella kasvu on sitä 
kestävämpää, mitä enemmän pystytään hyödyntämään 
nykyistä rakennetta ja raideliikenteen asemia. Raidelii-
kenteen hyödyntäminen on tärkeää myös työmatkojen 
osalta. Tällä hetkellä osa rantaradan asemanseuduista 
on alihyödynnettyjä. Yritystoiminnan kannalta parhaim-
pia ovatkin seudullisen yhdyskuntarakenteen mallit, 
jotka pohjaavat raideliikenteeseen. Kilpailukykyä voi-
daan vahvistaa esimerkiksi tukemalla elinkeinoelämän 
sijoittumista toiminnan kannalta keskeisille alueille, ja 
työpaikkojen saavutettavuutta parannetaan edistämällä 
niiden sijoittumista lähelle asukkaita ja hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varteen.

Keran maankäytön suunnittelun etenemistä pyritään tu-
levaisuudessa edistämään osayleiskaavoituksella. Aluet-
ta on tärkeää kehittää tiiviinä, asemanseutuun tukeutu-
vana asuin- ja työpaikka-alueena. Keran asemanseudun 
suunnittelu toteutunee parhaiten maanomistajien ja Es-
poon kaupungin yhteistyössä laadittavin suunnitelmin. 
Vuonna 2012 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus perusti 
työtä ohjaamaan maanomistajien visiotyöryhmän. Visio-
työryhmä on kokoontunut vuosien 2012 ja 2013 aikana ja 
työn tuloksia tullaan hyödyntämään osayleiskaavaluon-
noksen aineistona. Keran suunnittelu tulee jatkumaan 
seuraavien vuosien ajan.
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