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ASEMAKAAVARUNGON TAVOITTEET

Työn tarkoituksena on laatia keskeiselle osalle Keran osayleiskaava-
aluetta asemakaavarunko alueella käynnistyvää asemakaavoitusta varten.

Asemakaavarungossa noudatetaan Keran osayleiskaavassa esitettyä
asukas-ja työpaikkamitoitusta, ottaen huomioon, että suunnittelualue
käsittää vain keskeisen osan osayleiskaavan tarkastelualueesta.
Kaavarunko pitää sisällään osayleiskaavan keskustatoimintojen ja sen
välittömässä läheisyydessä olevan asuin- ja työpaikka-alueen.

Asemakaavarungon tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen
ja kerrostalovaltainen uusi iso paikalliskeskus kouluineen ja puistoineen
Kauniaisten ja Leppävaaran välille. Uusi alue tulee tukeutumaan
jalankulkuun ja pyöräilyyn sekä junaliikenteeseen. Alueelle osoitetaan
selkeä ja tiivis keskusta-alue osayleiskaavan mukaisesti. Kaavarungossa on
osoitettu suunniteltu rakennusvolyymi, eri toiminnot, katu-, viher- ym.
verkostot, siten että ne voidaan sijoittaa maanomistukseltaan
jakautuneelle alueelle tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Kaavarunkotyössä pyritään esittämään asemakaavoituksen pohjaksi
osayleiskaavaa tarkentava kokonaissuunnitelma, johon osapuolet voivat
sitoutua ennen varsinaisen asemakaavoitusprosessin alkamista.
Kaavarunkoa voidaan käyttää sellaisenaan tulevien Keran alueen
asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmien (OAS)
aineistona.
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SUUNNITTELUPROSESSI

Keran asemakaavarunkotyö laadittiin tiiviissä aikataulussa syksyn 2016
ja alkuvuoden 2017 aikana. Työstä vastasi Arkkitehtuuritoimisto B&M
sekä monialainen asiantuntijatyöryhmä. Suunnittelukokouksia Espoon
kaupungin kanssa järjestettiin noin kerran kuukaudessa. Konsultit ja
kaupunkisuunnittelukeskus järjestivät kaksi yhteistä maastokäyntiä.

Suunnitelmasta poistettiin Ruotukallion osa-alue loppuraportointiin
mennessä alueen suunnittelun kytkeytyessä viereiseen
pientaloalueeseen.

VUOROVAIKUTUS

Suunnittelun luonnosvaiheessa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa
esiteltiin työn lähtökohdat ja tavoitteet sekä vaihtoehtoiset
maankäytön luonnosvaihtoehdot.  Alueen maanomistajien ja
kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa järjestettiin työpaja 25.10.2016
ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunkisuunnittelu-
keskuksen kanssa 2.11.2016.  Työpajojen fasilitoinnista vastasi Demos
Helsinki, ja tulokset ovat tämän raportin liitteenä. Lisäksi
vuorovaikutusta tukevana aineistona vaikuttivat Nordic Built Cities
Kera Challenge -kilpailussa kerätty palaute, sekä Suur-Leppävaaran
Asukasfoorumissa 23.11.2016 käyty keskustelu.

NIHTIMÄKI

KARAMALMI

Kaavarunkotyössä esitetään alueen vaiheittainen rakentuminen,
niin, että voidaan mahdollisimman kauan tukeutua lähialueiden
koulu-, päiväkotitarjontaan sekä kaupallisiin palveluihin. Tavoitteena
on, että rakentaminen aloitetaan olemassa olevan asutuksen
vierestä edeten kohti keskusta-aluetta, tukeutuen aluksi olemassa
oleviin palveluihin sekä tilapäisratkaisuihin.

Viherverkostossa huomiodaan suunnittelualueen ulkopuoliset
virkistysyhteydet sekä liito-oravien reitistö.

SUUNNITTELUALUE

Keran asemakaavarungon suunnittelu on pinta-alaltaan noin 80
hehtaaria. Suunnittelualue käsittää Keran osayleiskaavan keskeisen
alueen radan molemmin puolin rajautuen etelässä Nihtimäen
pientaloalueeseen, lännessä Kilonväylään (Kehä II) ja pohjoisessa
Karamalmin yrityskampusalueeseen.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTA-AINEISTO

Asemakaavarungon pohjana on käytetty Keran osayleiskaava-
aineistoa, alueen kaupunkirakenteeseen liittyvää lähtöaineistoa
sekä osayleiskaavaprosessin aikana tehtyjä selvityksiä ja analyysejä.
Rataan liittyvät ratkaisut perustuvat ratasuunnitelmaan.

Nordic Built Cities Kera Challenge -kilpailun tulokset antoivat
suuntaviivoja alueen väliaikaiskäytölle.
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YLEISET PERIAATTEET

Asemakaavarungossa esitetään Keran alueelle suunnitelmallinen kehys,
jonka puitteissa alueen kehittämistä voidaan jatkaa, erityisesti aluetta
voidaan asemakaavoittaa tarvittavan kokoisissa osissa. Suunnitelman
korttelialueiden ja muiden alueiden rajaukset ovat viitteellisellä tasolla
sitovia, ja osaratkaisuja on tarkoitus voida täsmentää ja muokata
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Erityisesti asuin- ja
työpaikkarakentamisen suhde ja kaupallisten palveluiden tarvetta voidaan
tarkastella jatkosuunnittelussa.

Korttelitasolla esitetään periaatteelliset ratkaisut ja aihepiirikohtaisia
tavoitteita, ja suunnitelmassa on esitetty esimerkinomainen lopputulos.
Alueen toteuttamiseen kuluva aika lisää suunnitelmaan oman, osin
arvaamattoman tason, joka lisää alueelle tavoiteltua kaupunkimaisuutta ja
monimuotoisuutta. Rakennussuunnittelulle on jätetty riittävästi
liikkumavaraa ja samalla luotu mahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeisiin.
Viheralueet ja katuverkko on osoitettu yhteyksiltään ja periaatteiltaan
sitovina. Niiden luonne ja täsmälliset ratkaisut täsmentyvät
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Keskeisellä alueella on vain
vähän viherympäristöä, joten sitä on säilytetty mahdollisuuksien mukaan
aikaansaamaan alueelle vanhan rakennetun ympäristön ilmettä.

Asemakaavarunko sisältää lukuisia eri aihepiirejä ja eri tarkkuustason
ratkaisuja. Olennaisia ja sitovia tavoitteita on kuvattu
suunnitteluperiaatteissa.

KAUPUNKIRAKENNE JA ARKKITEHTUURI

Alueesta tavoitellaan laadukasta, monipuolista ja viihtyisää tulevaisuuden
kaupunkiympäristöä. Ilmeeltään kantakaupunkimainen alue saa visuaalisen
hahmonsa teollisesta historiasta yhdistettynä ympäröivän
toimitilakampuksen toiminnan maailmanluokan profiiliin ja vehreään
espoolaiseen lähiympäristöön.

Keran rakenne jäsentyy aseman ympärille kehitettävän keskustan
ympärille kehissä. Ydinkeskustan korttelit sijoittuvat välittömästi aseman
ympärille eri liikennemuotojen muodostamaan solmukohtaan, hubiin.
Keskustassa yhdistyy rautatien, pikaraitiotien, bussilinjojen, polkupyöräilyn
ja kokoojakatujen liikenne keskustan kävelymittakaavan ympäristöön.
Keskustapalvelut keskitetään näihin kortteleihin ja rakentamistapa
poikkeaa muusta ympäristöstä tehokkaampana ja korkeampana.

Radan erottamia keskustan puoliskoja sidotaan toiminnallisesti ja
visuaalisesti yhtenäiseksi keskustaympäristöksi monipuolisesti eri
suunnitteluratkaisuilla ja erityisesti radan ylittävällä ylikulkusillalla,
Kutojantien-Karapellontien alikululla sekä puistoja yhdistävällä alikululla.
Keskusta jäsentyy aukiotilojen ja niihin liittyvien kaupunkimaisten
puistojen yhtenäisenä, kävelykaupunkimaisena verkostona – keskustan
palvelukehänä.Palvelukehän pohjois-, itä- ja eteläpuolen korttelit ovat
asuinpainotteisia, kaupunkimaisesti jäsennettyjä kortteleita. Kortteleiden
rakentamistapa on variaatio kantakaupunkimaisesta korttelista, jossa on
selkeästi rakentamisella rajattu julkinen katu- ja puistopuoli ja yhtenäinen,
vehreä yhteispiha.

Kehä II varren kortteleissa Kutojentieltä Karamalmin alueelle ja edelleen
Karaniityn alueelle lomittuvat toimitila-, palvelu- ja kaupunkimaiset
asuintoiminnot.

Karapellontien pohjoispuolen yhtenäinen puustoinen alue säilytetään pitkälti
ekologisena yhteytenä ja erityisesti huomioidaan liito-oravan elinalueet.
Kehä II leventäminen ja eritasoliittymän tilavaraus on huomioitu sellaisenaan.

Kortteleissa pyritään osa-alueittain kohtalaisen yhtenäisiin
julkisivumateriaaleihin ja rakentamistapaan. Julkisivuväritys muuttuu osa-
alueiden välillä ja jakaa kokonaisuutta hieman eri teemaisiin osiin. Jokaisessa
asuinkorttelissa on useampia arkkitehteja, jolloin alueen ilmeestä
muodostuu monimuotoisempi. Osa-alueiden teemoja on kuvattu
edempänä.

PALVELUT

Alueen palvelut sijoitetaan siten, että niiden käyttäminen on houkuttelevaa
ja palvelut ovat helposti saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.
Palveluiden käytössä tuetaan julkisen liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn etusijaa.
Palvelut sijoitetaan pääasiassa keskustakortteleihin. Asuinkortteleihin
sijoittuu liike-, toimi- ja työtiloja sekä yhteistiloja kadun suuntaan, puiston
puoli on yleensä asuntoja maantasoa ylempänä. Korttelin ulkosyrjälle ei
toteuteta asuntopihoja. Kehä II varren kortteleissa voi olla liikunta- ja muita
palveluita.

Alueelle on sijoitettu kaksi uutta koulua. Eteläisempi on keskustamainen ja
sijoittuu aseman välittömään yhteyteen. Eteläinen puisto palvelee osittain
koulun ulkoalueena. Erityisesti aseman läheisyydessä sijaitsevan koulun on
tarkoitus toimia monipuolisena kampusrakennuksena mahdollisimman
korkealla päivittäisellä käyttöasteella. Pohjoisempi koulu sijoittuu
Karapellontien pohjoispuolelle ja voi hyödyntää uutta kenttää yhdessä
nykyisen Karamalmens skolan kanssa. Kilon koulu ja päiväkoti voivat myös
palvella aluetta. Koulujen välille toteutetaan kevyelle liikenteelle yhteys, joka
ei risteä katujen kanssa tasossa.

Koulujen yhteydessä sijaitsee myös päiväkodit. Alueelle on esitetty lisäksi
neljä päiväkotia, osa kortteleiden yhteyteen. Osa päiväkodeista voi olla
yksityisiä.

SUUNNITELMAN KUVAUS
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LIIKKUMINEN

Kerasta on mahdollista kehittää hyvien joukkoliikennepalvelujen, hyvän
jalankulun ja pyöräilyn verkoston, sekä sekoittuneen maankäytön
rakenteen vuoksi, liikenteen ja liikkumisen kannalta erinomainen, jopa
autoriippumaton kaupunginosa. Nykyinen katuverkko kehitettynä radan
alittavalla Kutojantiellä luon kehäkadun alueen ytimen ympärille ja sen
sisäpuoli on tehtävissä lähes kokonaan kävelykaupunkina.

Henkilöautoliikenne, ja erityisesti pysäköinti, nähdään lähitulevaisuuden
kaupunkiympäristössä enenevässä määrin palveluna. Pysäköinti on
sijoitettu keskitetysti pysäköintitaloihin ja pysäköintilaitoksiin
mahdollisimman lähelle katukehää, mikä edelleen vähentää autoliikennettä
alueen sisällä. Pysäköinti perustuu osa-aluekohtaisiin paikoituslaitoksiin,
joita operoi keskitetysti yksi taho. Ratkaisu mahdollistaa paikoituksen
joustavan toiminnan ja yhteiskäyttöisyyden eri toimintojen välillä. Sen
lisäksi on mahdollista toteuttaa paikkoja joustavasti todennetun tarpeen
mukaan.

Polkupyöräilyä tuetaan kattavalla ja laadukkaalla pyöräilyverkostolla ja
sijoittamalla pyöräpaikkoja kortteleihin rakenteellisesti siten, että
polkupyörän käyttäminen on henkilöautoa houkuttelevampaa.

Joukkoliikenteen osalta kaupunkiradan asema on alueen tärkein
joukkoliikenteen palvelu mutta Kutojantien-Karapellontien reitille on
suunniteltu tiheävuorovälinen runkolinja, joka muuttuu myöhemmin
raitiotielinjaksi. Alueelle voidaan toteuttaa esimerkiksi Karamalmin ja
Nihtisillan alueiden kanssa yhteinen robottibussi palvelemaan paikallista
liikkumista ja tukemaan paikallisten palveluiden ja alueen yleistä
kehittymistä tulevaisuuden kaupunkina.

TEKNISET VERKOSTOT, HULEVEDET JA MAAPERÄ

Suunnittelualueella on Fortumin kaukolämpöverkosto. Fortumilta
saadun tiedon mukaan runkolinjojen kapasiteetti riittää kattamaan
myös suunnitellun uudisrakentamisen lämmitysenergian tarpeen.
Alueelle rakennetaan uudet jakelulinjat, jotka sijoittuvat katualueille tai
muille yleisille alueille. Verkosto täydentyy ja tarkentuu
jatkosuunnittelussa riippuen toteutuvasta tonttijaosta ja kiinteistöjen
liittymishalukkuudesta. Alueelle on mahdollista rakentaa myös
kaukojäähdytysverkosto, joka sijoitukseltaan noudattelee pitkälti
kaukolämpöverkostoa. Alueen sisäiset vesijohdot ja viemärit sijaitsevat
pääsääntöisesti suunnitelluilla korttelialueilla, ja ne korvataan uusilla
vesihuoltolinjoilla.

Keran kaava-alueella toteutetaan Espoon kaupungin hulevesiohjelman
mukaista hulevesien hallintaa, jonka mukaan hulevesiä hallitaan
mahdollisimman paljon niiden syntypaikoilla. Lähtökohtana
suunnitelluissa hulevesien käsittelyssä ovat yksityiset kiinteistö- ja
korttelikohtaiset hulevesien viivytysratkaisut. Näiden lisäksi alueelle on
suunniteltu kokoavia alueellisia viivytysratkaisuja sekä viivyttäviä ja
suodattavia kaupunkipainanteita.

Noin puolet Keran asemakaavarunkoalueesta on normaalisti
rakennettavaa ja rakennukset sekä kunnallistekniikka voidaan pääosin
rakentaa maanvaraisesti. Pehmeiköillä, jota alueesta on noin puolet,
talojen rakentaminen edellyttää paaluperustusta ja kunnallistekniikan
rakentaminen maan stabilointia. Alueella on pitkä teollinen historia ja
maaperään ja pohjaveteen on paikoin päässyt haitallisia aineita.
Olemassa olevan tiedon perusteella ei ole mahdollista arvioida
mahdollisten pilaantuneiden alueiden tarkkaa sijaintia, pilaantuneisuutta
ja laajuutta.

YLEISET ULKO- JA VIHERALUEET

Rata jakaa Keran kahteen osaan ja erilaiseen ulkoympäristöön, joita
radan alitukselle johtava puistovyöhyke yhdistää. Puisto- ja aukiotilojen
jaksotus perustuu poistuvien teollisuusrakennusten mittakaavaan,
sijaintiin ja rakenteiden hyödyntämiseen. Valittu jaksotusperiaate luo
Keran ulkotiloista omaleimaisia ja mahdollistaa alueen rakentamisen
vaiheittain.

Puisto- ja aukiotilat yhdistävät rakentamisen osa-alueet toisiinsa ja
jouhevasti linjatut jalankulun ja pyöräilyn reitit tukevat kevyen liikenteen
liikkumisen periaatteita.   Karapellontien molemmin puolin on säilytetty
mahdollisimman paljon olevaa metsää ja avokallioalueita. Ulkotilojen
käsittelyn tavoitteena on täydennysistuttaa uuden rakenteen rikkomat
alueet ja näin parantaa tulevaisuudessa ekologisten yhteyksien
toimivuutta.

Radan sijaintia on ympäristösuunnitelmassa korostettu pilaripuurivein.
Ne asettuvat poikittaisten näkymien päätteeksi ja merkitsevät radan
sijainnin kaupunkirakenteessa.

Kortteleiden yhteispihat täydentävät yleisiä viheralueita.
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JATKOTOIMENPITEET

Alueen kehittämiseksi tarvittavia jatkoselvityksiä tai -suunnitelmia:

-	 Pohja-/ orsiveden pinnan yksityiskohtaisempi
selvittäminen osana alueellista rakennettavuusselvitystä

-	 Pilaantuneiden maiden yksityiskohtaisempi selvittäminen

-	 Suunnittelualueen erityispiirteenä on, että nykyiset
viemärit on tyypillisesti toteutettu hyvin pienillä
viettokaltevuuksilla (alittavat osin HSY Veden
minimikaltevuusvaatimukset)

-	 Jatkosuunnittelutarpeita ovat erityisesti radan alikulkujen
alueiden hule- ja tulvavesien hallintaratkaisujen tarkempi
suunnittelu. Radan alikulut rakennetaan kaukaloina, jotka
sijoittuvat osittain pohjavedenpinna alapuolelle. Alikulkujen
hulevedet joudutaan hallitsemaan pumpuilla ja tästä syystä
alikulkuihin kertyvä huleveden määrä on minimoitava.

- 	 Selvitys alueen rakennusten rakenteiden hyödyntämisen
ja kierrättämisen mahdollisuuksista.

-	 Selvitys alueen väliaikaiskäyttömahdollisuuksista ja
tämän hyödyntämisestä keran brändinrakennuksessa.

VAIHEISTUS

Alueelle on tarkoitus saada palveluita heti alkuvaiheesta lähtien.
Ensimmäiset päivittäistavarakaupat voivat sijoittua väliaikaisesti nykyisiin
rakennuksiin. Muita rakennuksia pyritään hyödyntämään alueen toimintaa
tukevina tiloina. Toimintoja voivat olla mm. Karamalmin alueeseen ja
Otaniemeen tukeutuvat start-upit, asuinalueen kaupunkimainen
ruohonjuuritason yrittäjyys ja monipuoliset yhteisölliset työympäristöt.

Palvelut ja julkiset liikenneyhteydet pysäkkeineen toteutetaan ensimmäisestä
vaiheesta alkaen, ja mieluusti etukäteen. Kerantunneli rautatieaseman
kohdalla suositellaan toteutettavaksi ennen kaupunkirataa.

ENERGIA

Alueella tavoitellaan suurta uusiutuvan energian hyödynnettävyyttä ja
korkeaa energiaomavaraisuusastetta. Alueen nykyisen kunnallistekniikan
sekä suuren aluetehokkuuden perusteella kauko- tai aluelämpö on
perusteltu vaihtoehto alueen pääasialliseksi lämmitysenergiaratkaisuksi.
Omaehtoisen energiantuotannon mahdollistamiseksi
kaavarunkoalueen länsilaidalle on tehty aluevaraus pienelle
polttolaitokselle, joka voi olla esimerkiksi uusiutuvaa kotimaista
polttoainetta käyttävä lämpökeskus tai pieni sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitos.

Kaavarunkoalueen uusiutuvan energian potentiaali on kartoitettu
ottaen huomioon alueen maaperä- ja ilmasto-olosuhteet.
Tarkastelualueen sijainti huomioon ottaen varteen otettavimpia
paikallisesti hyödynnettäviä uusiutuvan energian muotoja ovat
aurinkoenergia ja geoenergia. Alueella voidaan luonnollisesti hyödyntää
pienimuotoisesti myös muita paikallisia energialähteitä.

Geoenergiaa voidaan hyödyntää paikallisesti kiinteistöjen lämmitys- ja
jäähdytysratkaisuissa perinteisin lämpökaivoin sekä vaikeasti
rakennettavilla osa-alueilla energiapaaluin. Rakennusten kattopinta-alat,
pysäköintirakennukset ja jotkin julkisivut voidaan suurelta osin valjastaa
aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aurinkoenertiapotentiaalin
täysimittaisen käyttöönoton varmistamiseksi tulee asemakaavoituksessa
kiinnittää huomiota kattopintojen sijoittumiseen suuntien ja
varjostamattomuuden osalta.
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KERAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS, alue 132700, asianumero 1138/10.02.02/2013
piir.Nro 6933, kaavakartan pienennös
(virallinen kaavakartta mittakaavassa 1:5000)
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SUUNNITTELUALUEEN RAJAUS ILMAKUVASSA

Suunnittelualueen mitta pohjois-eteläsuunnassa n. 1,2 km ja
itä-länsisuunnassa 1 km. Mittakaava 1:10 000.

KERAN OSAYLEISKAAVA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Keran osayleiskaavan 23.1.2017.

Kaavadokumentit ovat ladattavissa osoitteesta:
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/
Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Keran_osayleiskaava

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT OSAYLEISKAAVASTA

- Keskusta-alueen sijainti
- Asuin- ja työpaikka-alueen vaihettuminen
- Puistot 3 ha, 2 ha, 1,5 ha
- Tutkittavat opetuksen alueet 2 x 1,4 ha
- Liito-oravat
- Virkistysyhteydet
- Melusuojatarve (Kehä II)
- Kehittyvät liikenneyhteydet: kaupunkirata ja pikaraitiotieyhteys
- Yhteydet alueen olemassaoleville kouluille
- Yhteys Karamalmin työpaikka-alueelle ja Karaportin Mid Pointiin
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ANALYYSI: KERAN MAISEMAN JA HISTORIAN KERROSTUMAT
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MAISEMAN HISTORIAA

1900-luvun alussa rautatien valmistuessa alue oli harvaan 
asuttua. Huvila- ja omakotiasutusta alkoi rakentua Kauniaisiin, 
Kiloon ja Kuninkaisiin. 

Teollisuusalueet ja hallit ovat rakentuneet entiselle 
viljelylaaksoalueelle. Teollisuus Kerassa
alkoi kehittyä 1910-luvulla.

Jo ennen teollisuusrakennuksia peltoaukeat rajautuivat 
metsäselänteisiin
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MAISEMAN HISTORIAA

1900-luvun alussa rautatien valmistuessa alue oli harvaan 
asuttua. Huvila- ja omakotiasutusta alkoi rakentua Kauniaisiin, 
Kiloon ja Kuninkaisiin. 

Teollisuusalueet ja hallit ovat rakentuneet entiselle 
viljelylaaksoalueelle. Teollisuus Kerassa
alkoi kehittyä 1910-luvulla.
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Valokuvia Kerasta tonttikäynneillä 14.9. ja 7.12.2016. Kuvien numerot näyttävät kuvien ottopaikat kartalla.
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URBAANI KAUPUNKITILA "ESPOON BROOKLYN" 1:8000

•  Laadukas, elävä ja viihtyisä monipuolisen asumisen ja tekemisen kaupunginosa

•  Keran laakson teollisuushistoriasta ammentava rakentamisen rouhea yleisilme, jota

   täydentävät aluekohtaiset painotukset materiaaleissa ja rakentamisen typologioissa.

KAUPUNKIRAKENTEEN KESKEISET KONSEPTIT 1:8000

1.  	 Tiivis, vetovoimainen keskusta – radan estevaikutusta puretaan useilla eritasoyhteyksillä

	 (laadukkaat ja turvalliset alikulut, keskuskorttelien silta)

2.  	 Puistot ja aukiotilasarjat alueen toiminnallisena ja kaupunkikuvallisena runkona

3.  	 Kaupunkimainen, selkeästi hahmottuva korttelirakenne ja muurimainen reunavyöhyke

4.  	 Avoin korttelirakenne olemassa olevan pientalorakenteen vieressä

5.  	 Ulkosyöttöinen ajoneuvoliikenne, houkuttelevat ja yhtenäiset kevyen liikenteen verkostot

6.  	 Koulukeskukset viheralueiden yhteydessä

1.

2.

2.

3.3.

3.

3.

4.

4.

5.
5.

5.
5.

6.

6.



SUUNNITELMA// Rakeisuus, liittyminen kaupunkirakenteeseen 1/8000
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SUUNNITELMA// Ilmakuvasovitus 1/5000
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SUUNNITELMA// Maankäyttö ja viheralueet
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MAANKÄYTTÖ 1: 8000

	 	 Keskustatoiminnot, hybridi

	 	 Asuminen

	 	 Toimistot, hybridi

	 	 Koulukeskus	

	 	 Päiväkoti	

	 	 Pysäköintilaitos

VIHERALUEET 1: 8000

	 	 Puistot, julkiset viheralueet

	 	 Metsäiset / istutettavat alueet

	 	 Korttelipihat



SUUNNITELMA// Havainnekuva 1/5000
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LIITTEET / ERIKOISSUUNNITTELUALAT // Liikennesuunnitelma (tiivistelmä)
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	 24.2.2016		 		

LI IKENNE JA LI IKKUMINEN 
 
Kerasta on mahdollista kehittää hyvien joukkoliikennepalvelujen, hyvän jalankulun ja pyöräilyn 
verkoston, sekä sekoittuneen maankäytön rakenteen vuoksi, liikenteen ja liikkumisen kannalta 
erinomainen, jopa autoriippumaton kaupunginosa. Nykyinen katuverkko kehitettynä radan 
alittavalla Kutojantiellä luon kehäkadun alueen ytimen ympärille ja sen sisäpuoli on tehtävissä lähes 
kokonaan kävelykaupunkina. Pysäköinti sijoitetaan tämän kehäkadun varteen, mikä vähentää 
edelleen auton käyttöä alueen sisällä. 
 
Henkilöautoliikenne, ja erityisesti pysäköinti, nähdään lähitulevaisuuden kaupunkiympäristössä 
enenevässä määrin palveluna. Pysäköinti Kerassa perustuu osa-aluekohtaisiin paikoituslaitoksiin, 
joita operoi keskitetysti yksi taho. Ratkaisu mahdollistaa paikoituksen joustavan toiminnan ja 
yhteiskäyttöisyyden eri toimintojen välillä. Sen lisäksi on mahdollista toteuttaa paikkoja joustavasti 
todennetun tarpeen mukaan. Polkupyöräilyä tuetaan kattavalla ja laadukkaalla pyöräilyverkostolla 
ja sijoittamalla pyöräpaikkoja kortteleihin rakenteellisesti siten, että polkupyörän käyttäminen on 
henkilöautoa houkuttelevampaa.  
 
Alueelle voidaan toteuttaa esimerkiksi Karamalmin ja Nihtisillan alueiden kanssa yhteinen 
robottibussi palvelemaan paikallista liikkumista ja tukemaan paikallisten palveluiden ja alueen 
yleistä kehittymistä tulevaisuuden kaupunkina.  
 
KERAN KAAVARUNKOALUEEN MATKAT JA LI IKENNE 
 
Keraan suunnitellun maankäytön liikennetuotosta on tutkittu jo osayleiskaavan laadinnan 
yhteydessä ja tämän kaavarunkotyön yhteydessä on laadittu korttelikokonaisuuksille erilliset 
liikenteen ja liikkumisen ennusteet. Liikennemäärät ovat matkamääriä, jotka sisältävät alueelta ulos 
lähtevät matkat, alueelle tulevat matkat, sekä alueen sisäisiä matkoja. Matkoissa korostuu 
jalankulun rooli, koska alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu hyvin palveluja, kauppaa ja työpaikkoja 
asumisen yhteyteen.  
 

 
 
Keran kaavarunkoalueen maankäytön matkat kulkumuodoittain vuorokaudessa.  
	  

	 24.2.2016		 		

LIIKENNEVERKKO 
 
Keran kaavarungon liikenneverkon rungon muodostaa Kutojantien, Karapellontien, Karantien ja 
Nihtisillantien muodostama katukehä. Tämän katukehän sisäpuoliset kadut ovat tonttikatuja, joilla 
läpiajoliikenne on kokonaan estetty tai katu toteutettu siten, että läpiajoliikennettä ei synny.  
 
Pysäköinti on sijoitettu keskitetysti pysäköintitaloihin ja pysäköintilaitoksiin mahdollisimman lähelle 
katukehää, mikä edelleen vähentää autoliikennettä alueen sisällä.  
 
Joukkoliikenteen osalta kaupunkiradan asema on alueen tärkein joukkoliikenteen palvelu mutta 
Kutojantien-Karapellontien reitille on suunniteltu tiheävuorovälinen runkolinja, joka muuttuu 
myöhemmin raitiotielinjaksi. Runkolinjan ja raitiotien pysäkit sijaitsevat kehäradan aseman alla. 
Aluetta palvelee myös Karantien ja Nihtisillantien joukkoliikennelinjat.  
 
Aseman yhteyteen on suunnitelmissa esitetty noin 300 liityntäpysäköintipaikkaa. Tästä 200 paikkaa 
aseman pohjoispuolelle ja 100 eteläpuolelle.  
 
PYÖRÄLIIKENNE 
 
Kaavarunkoalueen suunnittelussa merkittävässä asemassa on ollut luoda pyöräilylle 
mahdollisimman hyvä olosuhteet. Alueelle ja alueelta johtaa kaikkiin suuntiin hyvä pyöräilyn 
verkosto ja alueen sisällä on varsin tiheä pyöräväylien verkosto. Kaavarunkoalueen keskeltä kulkee 
radan suuntainen pyöräilyn laatureitti Espoon keskuksesta Leppävaaraan ja siitä edelleen Helsingin 
keskustaan. Kutojantien, Karapellontien, Karantien ja Nihtisillantien yhteydessä on pyöräilyn 
pääreitit. Pyöräilyn pääreittejä suuntautuu kehä II varteen, pohjoiseen Turuntien, Karakallion 
suuntaan sekä etelään NIhtsiltaan. Radan eteläpuolisella alueella on em. laatureitiltä ja asemalta 
alkava pyöräilyn pääreitti kaakkoon Nuijalaan ja edelleen Laajalahden ja Tapiolan suuntaan. Toinen 
pääreitti kulkee alueen halki lounaasta kaakkoon alittaen rantaradan. Tämä reitti jatkuu koillisessa 
Leppävaaran urheilupuistoon. Muita tärkeitä pyöräilyn aluereittejä suuntautuu Nihtimäen 
pientaloalueen halki etelään Mankkaan suutaan, Nokian alueen kautta pohjoiseen ja Lansantien 
kautta itään. Alueelle sijoittuu myös muita pyöräilyreittejä.  
 
 
MATKAT JA VUOROKAUSILIIKENNE 
 

 
 
Koko kaavarunkoalueen tuottamat matkat kulkumuodoittain arkivuorokaudessa ja henkilöautojen 
vuorokausiliikenne. 



LIITTEET / ERIKOISSUUNNITTELUALAT // Liikennekaaviot
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SUUNNITELMA// Ajoneuvoliikenne- ja pysäköintikaavio 1/5000

20KERAN ASEMAKAAVARUNKO //  Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy // 7.3.2017

	 	 Pysäköintilaitos

	 	 Pysäköinti pihakannen alla

	 	 / kellarissa

AUTOLIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

Keran autoliikenne toimii ulkosyöttöisesti.
Pääosin pysäköinti on keskitetty
pysäköintilaitoksiin, jotka on sijoitettu
lähelle kokoojakatuja. Autopaikkamääriä
voidaan säädellä joustavasti muuttamalla
pysäköintitalojen korkeutta. Radan varressa
sijaitsevissa Keran keskuskortteleissa
pysäköintiä on sijoitettu myös
korttelipihojen alle. Nämä toimivat myös
liityntäpysäköintilaitoksina.
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Osa-alue kortteli	

indeksi

asuminen liike-	tsto-	ja	

työtilat

palvelut toimitilat yhteensä kortteliala tehokkuus liike-	tsto-	

ja	työtilat	%

maa-ala

k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 e % %

Keramiikkatehtaan	korttelit A1 14	000 280 14	280 5	599 2,55 2,0	%

A2 22	000 500 2	600 25	100 14	081 1,78 2,0	%

Algolin	ja	Spondan	korttelit A3 10	000 330 6	400 16	730 12	490 1,34 2,0	%

A4 16	000 320 16	320 9	723 1,68 2,0	%

A5 15	000 300 15	300 7	938 1,93 2,0	%

Keskustakorttelit	pohjoinen A6 22	000 11	000 33	000 9	002 3,67 33,3	%

A7 14	000 6	000 20	000 6	992 2,86 30,0	%

A8 16	000 1	000 17	000 6	772 2,51 5,9	%

A9 16	000 1	000 17	000 6	418 2,65 5,9	% kortteleista

yht. 145	000 20	730 2	600 6	400 174	730 79	014 2,21 11,9	% 20,4	%

AGA-korttelit B1 14	000 280 14	280 6	908 2,07 2,0	%

B2 16	000 320 16	320 7	818 2,09 2,0	%

B3 30	000 600 30	600 19	083 1,60 2,0	%

B4 2	000 2	000 3	729 0,54 0,0	%

B5 14	000 280 14	280 6	676 2,14 2,0	% kortteleista

yht. 74	000 1	480 2	000 0 77	480 44	214 1,75 1,9	% 11,4	%

Keskustakorttelit	etelä C1 20	000 11	000 31	000 7	744 4,00 35,5	%

C2 8	000 2	000 10	000 3	503 2,85 20,0	%

C3 16	000 1	000 17	000 6	624 2,57 5,9	%

C4 10	000 10	000 6	091 1,64 0,0	%

C5 19	000 1	000 20	000 7	505 2,66 5,0	% kortteleista

yht. 63	000 15	000 10	000 0 88	000 31	468 2,80 17,0	% 8,1	%

Itäiset	Ässäkorttelit D1 30	000 600 30	600 16	329 1,87 2,0	%

D2 16	000 320 16	320 7	778 2,10 2,0	%

D3 14	000 280 14	280 7	096 2,01 2,0	%

D4 15	000 300 2	000 17	300 9	188 1,88 1,7	%

D5 15	000 300 15	300 7	165 2,14 2,0	% kortteleista

yht. 90	000 1	800 2	000 0 93	800 47	556 1,97 1,9	% 12,2	%

Eteläiset	Ässäkorttelit E1 10	000 200 10	200 2	678 3,81 2,0	%

E2 17	000 340 17	340 7	732 2,24 2,0	%

E3 12	000 240 12	240 5	882 2,08 2,0	%

E4 6	000 120 6	120 5	445 1,12 2,0	%

E5 6	000 120 6	120 4	442 1,38 2,0	%

E6 18	000 360 18	360 11	002 1,67 2,0	% kortteleista

yht. 59	000 1	180 0 0 60	180 37	180 1,62 2,0	% 9,6	%

Kutojan	huippu F1 10	000 200 10	200 4	359 2,34 2,0	%

F2 10	000 10	000 4	552 2,20 0,0	%

F3 16	000 320 16	320 6	882 2,37 2,0	%

Keran	portti F4 16	700 16	700 14	289 1,17 0,0	%

F5 14	000 280 14	280 6	322 2,26 2,0	%

F6 2	000 10	000 12	000 7	249 1,66 0,0	% kortteleista

yht. 40	000 800 0 26	700 67	500 43	653 1,55 1,2	% 11,2	%

Karamalmi G1 30	000 600 30	600 14	970 2,04 2,0	%

G2 23	000 460 23	460 16	015 1,46 2,0	%

G3 15	000 15	000 4	133 3,63 0,0	%

G4 30	000 30	000 24	017 1,25 0,0	% kortteleista

yht. 53	000 1	060 0 45	000 99	060 59	134 1,68 1,1	% 15,2	%

Karaniitty H1 10	000 10	000 16	502 0,61 0,0	%

H2 8	000 160 8	160 13	546 0,60 2,0	% kortteleista

yht. 8	000 160 10	000 0 18	160 30	047 0,60 0,9	% 7,7	%

Keranmetsä EN 500 500 2	324 0,22 0,0	% 0,6	%

Paikoitus	LP A3 2	048

B3 3	988

D3 3	486

E4 2	072

E6 2	084 kortteleista

yht. 0 0 0 0 0 13	678 3,5	%

alueesta

KORTTELIALUEET YHTEENSÄ 532	000 42	210 27	100 78	100 679	410 388	269 1,75 6,21	% 49,3	%

Asuntojen	yhteistilat	ja	pysäköintitilat	eivät	sisälly	kerrosalaan.	

Asuinkorttelin	liike-,	toimisto-	tai	työtilalla	tulee	olla	käynti	ulkoa	ja	sen	saa	kytkeä	väliovella	asuntoon.	

Aluevaraus	luokka alue-

varaukset

asuminen liike-	tsto-	ja	

työtilat

palvelut toimitilat yhteensä kortteliala tehokkuus	

e

liike-	tsto-	

ja	työtilat

maa-ala

k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 % %

KORTTELIALUEITA C,	AK,	EN,	LP 532	000 42	210 27	100 78	100 679	410 388	269 1,75 6,21	% 49,3	%

VIHERALUEITA VP	Puisto 83	555

VL	Viheralue 55	361 alueesta

yhteensä 138	916 17,6	%

lisäksi	asuin-	ja	keskustakortteleiden	(AK	ja	C)	pihoja 125	795 16,0	%

alueesta

LIIKENNE-	JA	KATUALUEITA LRA	Rautatiealue 34	538 4,4	%

Kokoojakadut 108	430 13,8	%

Tonttikadut	ja	aukiot 117	710 14,9	%

yhteensä 260	678 33,1	%

Ala	ja	tehokkuus	ilman	rautatiealuetta 753	325 0,90

Ala	ja	tehokkuus	ilman	kokoojakatuja	ja	rautatiealuetta 644	895 1,05

SUUNNITTELUALUE 787	862 0,86 100,0	%

Osa-alue kortteli	

indeksi

asuminen liike-	tsto-	ja	

työtilat

palvelut toimitilat yhteensä kortteliala tehokkuus liike-	tsto-	

ja	työtilat	%

maa-ala

k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 e % %

Keramiikkatehtaan	korttelit A1 14	000 280 14	280 5	599 2,55 2,0	%

A2 22	000 500 2	600 25	100 14	081 1,78 2,0	%

Algolin	ja	Spondan	korttelit A3 10	000 330 6	400 16	730 12	490 1,34 2,0	%

A4 16	000 320 16	320 9	723 1,68 2,0	%

A5 15	000 300 15	300 7	938 1,93 2,0	%

Keskustakorttelit	pohjoinen A6 22	000 11	000 33	000 9	002 3,67 33,3	%

A7 14	000 6	000 20	000 6	992 2,86 30,0	%

A8 16	000 1	000 17	000 6	772 2,51 5,9	%

A9 16	000 1	000 17	000 6	418 2,65 5,9	% kortteleista

yht. 145	000 20	730 2	600 6	400 174	730 79	014 2,21 11,9	% 20,4	%

AGA-korttelit B1 14	000 280 14	280 6	908 2,07 2,0	%

B2 16	000 320 16	320 7	818 2,09 2,0	%

B3 30	000 600 30	600 19	083 1,60 2,0	%

B4 2	000 2	000 3	729 0,54 0,0	%

B5 14	000 280 14	280 6	676 2,14 2,0	% kortteleista

yht. 74	000 1	480 2	000 0 77	480 44	214 1,75 1,9	% 11,4	%

Keskustakorttelit	etelä C1 20	000 11	000 31	000 7	744 4,00 35,5	%

C2 8	000 2	000 10	000 3	503 2,85 20,0	%

C3 16	000 1	000 17	000 6	624 2,57 5,9	%

C4 10	000 10	000 6	091 1,64 0,0	%

C5 19	000 1	000 20	000 7	505 2,66 5,0	% kortteleista

yht. 63	000 15	000 10	000 0 88	000 31	468 2,80 17,0	% 8,1	%

Itäiset	Ässäkorttelit D1 30	000 600 30	600 16	329 1,87 2,0	%

D2 16	000 320 16	320 7	778 2,10 2,0	%

D3 14	000 280 14	280 7	096 2,01 2,0	%

D4 15	000 300 2	000 17	300 9	188 1,88 1,7	%

D5 15	000 300 15	300 7	165 2,14 2,0	% kortteleista

yht. 90	000 1	800 2	000 0 93	800 47	556 1,97 1,9	% 12,2	%

Eteläiset	Ässäkorttelit E1 10	000 200 10	200 2	678 3,81 2,0	%

E2 17	000 340 17	340 7	732 2,24 2,0	%

E3 12	000 240 12	240 5	882 2,08 2,0	%

E4 6	000 120 6	120 5	445 1,12 2,0	%

E5 6	000 120 6	120 4	442 1,38 2,0	%

E6 18	000 360 18	360 11	002 1,67 2,0	% kortteleista

yht. 59	000 1	180 0 0 60	180 37	180 1,62 2,0	% 9,6	%

Kutojan	huippu F1 10	000 200 10	200 4	359 2,34 2,0	%

F2 10	000 10	000 4	552 2,20 0,0	%

F3 16	000 320 16	320 6	882 2,37 2,0	%

Keran	portti F4 16	700 16	700 14	289 1,17 0,0	%

F5 14	000 280 14	280 6	322 2,26 2,0	%

F6 2	000 10	000 12	000 7	249 1,66 0,0	% kortteleista

yht. 40	000 800 0 26	700 67	500 43	653 1,55 1,2	% 11,2	%

Karamalmi G1 30	000 600 30	600 14	970 2,04 2,0	%

G2 23	000 460 23	460 16	015 1,46 2,0	%

G3 15	000 15	000 4	133 3,63 0,0	%

G4 30	000 30	000 24	017 1,25 0,0	% kortteleista

yht. 53	000 1	060 0 45	000 99	060 59	134 1,68 1,1	% 15,2	%

Karaniitty H1 10	000 10	000 16	502 0,61 0,0	%

H2 8	000 160 8	160 13	546 0,60 2,0	% kortteleista

yht. 8	000 160 10	000 0 18	160 30	047 0,60 0,9	% 7,7	%

Keranmetsä EN 500 500 2	324 0,22 0,0	% 0,6	%

Paikoitus	LP A3 2	048

B3 3	988

D3 3	486

E4 2	072

E6 2	084 kortteleista

yht. 0 0 0 0 0 13	678 3,5	%

alueesta

KORTTELIALUEET YHTEENSÄ 532	000 42	210 27	100 78	100 679	410 388	269 1,75 6,21	% 49,3	%

Asuntojen	yhteistilat	ja	pysäköintitilat	eivät	sisälly	kerrosalaan.	

Asuinkorttelin	liike-,	toimisto-	tai	työtilalla	tulee	olla	käynti	ulkoa	ja	sen	saa	kytkeä	väliovella	asuntoon.	

Aluevaraus	luokka alue-

varaukset

asuminen liike-	tsto-	ja	

työtilat

palvelut toimitilat yhteensä kortteliala tehokkuus	

e

liike-	tsto-	

ja	työtilat

maa-ala

k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 k-m2 % %

KORTTELIALUEITA C,	AK,	EN,	LP 532	000 42	210 27	100 78	100 679	410 388	269 1,75 6,21	% 49,3	%

VIHERALUEITA VP	Puisto 83	555

VL	Viheralue 55	361 alueesta

yhteensä 138	916 17,6	%

lisäksi	asuin-	ja	keskustakortteleiden	(AK	ja	C)	pihoja 125	795 16,0	%

alueesta

LIIKENNE-	JA	KATUALUEITA LRA	Rautatiealue 34	538 4,4	%

Kokoojakadut 108	430 13,8	%

Tonttikadut	ja	aukiot 117	710 14,9	%

yhteensä 260	678 33,1	%

Ala	ja	tehokkuus	ilman	rautatiealuetta 753	325 0,90

Ala	ja	tehokkuus	ilman	kokoojakatuja	ja	rautatiealuetta 644	895 1,05

SUUNNITTELUALUE 787	862 0,86 100,0	%
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LI IKENNE JA LI IKKUMINEN 
 
Kerasta on mahdollista kehittää hyvien joukkoliikennepalvelujen, hyvän jalankulun ja pyöräilyn 
verkoston, sekä sekoittuneen maankäytön rakenteen vuoksi, liikenteen ja liikkumisen kannalta 
erinomainen, jopa autoriippumaton kaupunginosa. Nykyinen katuverkko kehitettynä radan 
alittavalla Kutojantiellä luon kehäkadun alueen ytimen ympärille ja sen sisäpuoli on tehtävissä lähes 
kokonaan kävelykaupunkina. Pysäköinti sijoitetaan tämän kehäkadun varteen, mikä vähentää 
edelleen auton käyttöä alueen sisällä. 
 
Henkilöautoliikenne, ja erityisesti pysäköinti, nähdään lähitulevaisuuden kaupunkiympäristössä 
enenevässä määrin palveluna. Pysäköinti Kerassa perustuu osa-aluekohtaisiin paikoituslaitoksiin, 
joita operoi keskitetysti yksi taho. Ratkaisu mahdollistaa paikoituksen joustavan toiminnan ja 
yhteiskäyttöisyyden eri toimintojen välillä. Sen lisäksi on mahdollista toteuttaa paikkoja joustavasti 
todennetun tarpeen mukaan. Polkupyöräilyä tuetaan kattavalla ja laadukkaalla pyöräilyverkostolla 
ja sijoittamalla pyöräpaikkoja kortteleihin rakenteellisesti siten, että polkupyörän käyttäminen on 
henkilöautoa houkuttelevampaa.  
 
Alueelle voidaan toteuttaa esimerkiksi Karamalmin ja Nihtisillan alueiden kanssa yhteinen 
robottibussi palvelemaan paikallista liikkumista ja tukemaan paikallisten palveluiden ja alueen 
yleistä kehittymistä tulevaisuuden kaupunkina.  
 
KERAN KAAVARUNKOALUEEN MATKAT JA LI IKENNE 
 
Keraan suunnitellun maankäytön liikennetuotosta on tutkittu jo osayleiskaavan laadinnan 
yhteydessä ja tämän kaavarunkotyön yhteydessä on laadittu korttelikokonaisuuksille erilliset 
liikenteen ja liikkumisen ennusteet. Liikennemäärät ovat matkamääriä, jotka sisältävät alueelta ulos 
lähtevät matkat, alueelle tulevat matkat, sekä alueen sisäisiä matkoja. Matkoissa korostuu 
jalankulun rooli, koska alueelle ja sen läheisyyteen sijoittuu hyvin palveluja, kauppaa ja työpaikkoja 
asumisen yhteyteen.  
 

 
 
Keran kaavarunkoalueen maankäytön matkat kulkumuodoittain vuorokaudessa.  
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LIIKENNEVERKKO 
 
Keran kaavarungon liikenneverkon rungon muodostaa Kutojantien, Karapellontien, Karantien ja 
Nihtisillantien muodostama katukehä. Tämän katukehän sisäpuoliset kadut ovat tonttikatuja, joilla 
läpiajoliikenne on kokonaan estetty tai katu toteutettu siten, että läpiajoliikennettä ei synny.  
 
Pysäköinti on sijoitettu keskitetysti pysäköintitaloihin ja pysäköintilaitoksiin mahdollisimman lähelle 
katukehää, mikä edelleen vähentää autoliikennettä alueen sisällä.  
 
Joukkoliikenteen osalta kaupunkiradan asema on alueen tärkein joukkoliikenteen palvelu mutta 
Kutojantien-Karapellontien reitille on suunniteltu tiheävuorovälinen runkolinja, joka muuttuu 
myöhemmin raitiotielinjaksi. Runkolinjan ja raitiotien pysäkit sijaitsevat kehäradan aseman alla. 
Aluetta palvelee myös Karantien ja Nihtisillantien joukkoliikennelinjat.  
 
Aseman yhteyteen on suunnitelmissa esitetty noin 300 liityntäpysäköintipaikkaa. Tästä 200 paikkaa 
aseman pohjoispuolelle ja 100 eteläpuolelle.  
 
PYÖRÄLIIKENNE 
 
Kaavarunkoalueen suunnittelussa merkittävässä asemassa on ollut luoda pyöräilylle 
mahdollisimman hyvä olosuhteet. Alueelle ja alueelta johtaa kaikkiin suuntiin hyvä pyöräilyn 
verkosto ja alueen sisällä on varsin tiheä pyöräväylien verkosto. Kaavarunkoalueen keskeltä kulkee 
radan suuntainen pyöräilyn laatureitti Espoon keskuksesta Leppävaaraan ja siitä edelleen Helsingin 
keskustaan. Kutojantien, Karapellontien, Karantien ja Nihtisillantien yhteydessä on pyöräilyn 
pääreitit. Pyöräilyn pääreittejä suuntautuu kehä II varteen, pohjoiseen Turuntien, Karakallion 
suuntaan sekä etelään NIhtsiltaan. Radan eteläpuolisella alueella on em. laatureitiltä ja asemalta 
alkava pyöräilyn pääreitti kaakkoon Nuijalaan ja edelleen Laajalahden ja Tapiolan suuntaan. Toinen 
pääreitti kulkee alueen halki lounaasta kaakkoon alittaen rantaradan. Tämä reitti jatkuu koillisessa 
Leppävaaran urheilupuistoon. Muita tärkeitä pyöräilyn aluereittejä suuntautuu Nihtimäen 
pientaloalueen halki etelään Mankkaan suutaan, Nokian alueen kautta pohjoiseen ja Lansantien 
kautta itään. Alueelle sijoittuu myös muita pyöräilyreittejä.  
 
 
MATKAT JA VUOROKAUSILIIKENNE 
 

 
 
Koko kaavarunkoalueen tuottamat matkat kulkumuodoittain arkivuorokaudessa ja henkilöautojen 
vuorokausiliikenne. 
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Keran kaavarunko, autoliikenteen verkosto, pysäköinnin periaatteet ja joukkoliikennejärjestelyt, 
Trafix Oy 02/2017 
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Keran kaavarunko, jalankulun ja pyöräilyn verkosto ja joukkoliikennejärjestelyt, Trafix Oy 02/2017 
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Keran kaavarunko, katukarttaluonnos, Trafix Oy 02/2017 
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KATUJEN MITOITUS 
 
Koko Keran kaavarunkoalueelle on laadittu katukarttaluonnos. Katukartassa on esitetty aluetta 
ympäröivä ja alueen sisäinen katuverkko. Katujen mitoituksessa on huomioitu autoliikenne, 
joukkoliikenne (bussit, raitiotie), pyöräily, kävely sekä pysäköinti. Kaikille alueen sisällä kulkeville 
tonttikaduille on sijoitettu varsin paljon pysäköintipaikkoja (yleiset pysäköintipaikat).  
 
Pääosa tonttikaduista on mitoitettu siten, että ajorata on 6,5 m, viher/pysäköintikaistat molemmin 
puolin 3 m ja molemmilla puolilla 4,5 m jalankulun ja pyöräilyn väylät. Yhteisleveys koko kadulla on 
tällöin 21,5 m. Kadut pyritään tekemään hidaskatumaisina eli esim. ilman normaaleja korkeita 
reunakiviä. Osa kaduista on mitoitettu siten, että pysäköintiä on vain toisella puolella ja katu on 
luonteeltaan kävelykatumainen, jossa autoilla saa ajaa.  
 
 

 
 
 

 
 
Alueen sisäisen tonttikatujen periaatepoikkileikkaukset. Poikkileikkausmitoituksia tarkennetaan 
asemakaavoituksen yhteydessä.  
 
 
 
 
 



	 24.2.2016		 		

MATKAT JA VUOROKAUSILIIKENNE 
	
Kaavarunkotyön yhteydessä on laadittu korttelikokonaisuuksille erilliset liikenteen ja liikkumisen 
ennusteet. Oheisessa kuvassa on esitetty aluekokonaisuudet, joille ennusteet on laadittu, sekä 
alueittaiset taulukot alueiden liikennemääristä vuorokausitasolla.	
 

 
Keran kaavarunko, liikenteelliset korttelikokonaisuudet joista tutkittu alueen liikennettä ja 
liikkumista sekä pysäköintitarvetta.  
 

 
 

 
 
Radan eteläpuolisten alueiden (A1, A2, A3) tuottamat matkat kulkumuodoittain arkivuorokaudessa 
ja henkilöautojen vuorokausiliikenne.  
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Radan pohjoispuolisten alueiden (B1, B2, B3) tuottamat matkat kulkumuodoittain 
arkivuorokaudessa ja henkilöautojen vuorokausiliikenne.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Alueen pohjoisosan alueiden  (C1, C2) tuottamat matkat kulkumuodoittain arkivuorokaudessa ja 
henkilöautojen vuorokausiliikenne.  
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PYSÄKÖINTI 
 
Kaavarunkoalueen pysäköintipaikkojen tarvetta on tutkittu em. matkamäärien ja 
kulkutapajakaumien avulla. Oheisissa kaavioissa on esitetty alueittain diagrammit 
pysäköintipaikkatarpeesta toiminnoittain vuorokauden ympäri. Tarkastelu siis huomioi myös 
pysäköinnin vuorottaiskäytön.  
 
Tarkastelujen perusteella koko alueella tarvittaisiin noin 5000 autopaikkaa. Autopaikkatarvetta on 
tarkasteltu myös asumisen osalta Espoo pysäköintiohjeen ja palvelujen, liiketilojen ja työpaikkojen 
osalta seudullisen pysäköintiohjeen avulla.  
 
Ohjeita käyttäen alueen pysäköinnin kokonaistarpeeksi saadaan noin 5400 autopaikkaa (asumisella 
normia 1ap/130 kem2).  
 
Jos alueilla A3, B3 ja C1 ja C2 käytetään asumisen pysäköintinormina 1 ap / 110 kem2 ja muilla 1 ap 
/ 130 kem2, niin pysäköinnin kokonaismääräksi saadaan 5700 autopaikkaa. Täytyy huomioida, että 
normeihin pohjautuvat määrät eivät huomioi vuorottaispysäköintiä.  
 
Lisäksi alueella tarvitaan yleistä pysäköintiä noin 500 autopaikkaa (1 ap / 1000 kem2 asumista) ja 
vähintään 300 liityntäpysäköintipaikkaa.  
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Keran kaavarunkoalueen radan eteläpuolisten alueiden (A1, A2, A3) liikkumistarpeesta määritetty 
pysäköintitarve alueittain ja toiminnoittain. Yhteensä autopaikkatarve noin 2180 autopaikkaa.  
Espoon autopaikkanormien mukaan laskettuna autopaikkatarve 2250-2400 autopaikkaa. Lisäksi 
tarvitaan yleisiä pysäköintipaikkoja noin 225 autopaikkaa ja liityntäpysäköintiä vähintään 100 
autopaikkaa.  
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Keran kaavarunkoalueen radan eteläpuolisten alueiden  (B1, B2, B3) liikkumistarpeesta määritetty 
pysäköintitarve alueittain ja toiminnoittain. Yhteensä autopaikkatarve noin 1840 autopaikkaa.  
Espoon autopaikkanormien mukaan laskettuna autopaikkatarve 2000-2100 autopaikkaa. Lisäksi 
tarvitaan yleisiä pysäköintipaikkoja noin 206 autopaikkaa ja liityntäpysäköintiä vähintään 200 
autopaikkaa.  
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Keran kaavarunkoalueen pohjoisosan  (C1, C2) liikkumistarpeesta määritetty pysäköintitarve 
alueittain ja toiminnoittain. Yhteensä autopaikkatarve noin 960 autopaikkaa.  
Espoon autopaikkanormien mukaan laskettuna autopaikkatarve alueilla C1 ja C2 on 1120-1210 
autopaikkaa. Lisäksi tarvitaan yleisiä pysäköintipaikkoja noin 63 autopaikkaa. 
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PYSÄKÖINNIN TAVOITTEET JA HALLINTOMALLIT 
 
 
Keran kaavarunko, ajatuksia pysäköinnin tavoitteista ja hal l intomalleista 
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SUUNNITELMA: POHJOINEN KARAN PUISTO 1:2000

KARAN PUISTO JA SÄILYVÄT METSÄT

Puisto liittyy metsäisiin alueisiin
Säilytettävää metsää ja puustoa
Kaupunkiviljelyä ja puutarhamaisuutta
Päiväkoti puistossa
Hulevesien käsitteluä
Alikulkuyhteys pohjoiselle koululle

Säilytettävän metsän reuna-alueet käsitellään suoja-
metsävyöhykkeenä ja metsistetään. Tavoitteena metsän 
eheyttäminen ja ekologisten yhteyksien parantaminen

Suojaetäisyys säilytettävästä metsästä rakentamiseen tulee olla 
väh. 5m. Rakentamisen aikana metsäalueet tulee rajata työmaan 
suuntaan umpinaisella aidalla

Työmaavesiä ei saa johtaa säilytettäville metsäalueille

lähde:http://www.landezine.com/index.php/2014/08/park-am-gleisdreieck-westpark-by-atelier-loidl/

lähde:https://housebythewater.wordpress.com/

-
-
-
-
-
-

-

-

-





Selvitys 1 (13)
Keran asemakaavarunko
ENV1001
16.02.2017

Päivitetty 17.2.2017

VAHANEN ENVIRONMENT OY
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Keran asemakaavarunko – hulevesiä, pilaantuneita maa-alueita
sekä massojen ja purkumateriaalien hallintaa koskeva selvitys

1 Hulevedet

Yleistä
Tähän selvitykseen on kerätty hulevesitietoa olemassa olevasta materiaalista, lähinnä
laadituista selvityksistä ja Keran osayleiskaavaehdotuksen selostuksesta. Hulevesien
määriä ja alueen rakentamisen vaikutuksia hulevesien määrään ja virtaamiin arvioi-
daan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa asemakaavarungon suunnittelun tarken-
tuessa.
Vesistöt ja nykytila
Keran osayleiskaava-alue sijoittuu kahden päävaluma-alueen vedenjakajalle (kuva 1).
Suurin osa alueesta sijoittuu Gräsanojan valuma-alueelle. Ainoastaan aivan pohjoisim-
mat osat kaava-alueesta kuuluvat Monikonpuron valuma-alueeseen. Pintavedet ke-
rääntyvät hulevesiviemäreitä ja avo-ojia pitkin Mankkaanpuron ja Monikonpuron latva-
haaroihin. Monikonpuro ja Gräsanoja ovat tyypillisiä kaupunkipuroja, joiden valuma-
alueesta 28 ja 30 % on päällystettyä pintaa (Seudullinen maanpeiteaineisto 2014). Ra-
kentamisen myötä purojen ylivirtaamat ja tulvat ovat lisääntyneet. Päällystettyjen pin-
tojen määrän kasvu vähentää myös veden imeytymistä maaperään ja kuivan kauden
virtaamia puroissa. Monikonpuro ja Gräsanoja eivät ole luonnontilaisia vaan ihmisen
muokkaamia, mutta purot on luokiteltu kalataloudellisesti arvokkaiksi, ja niihin on istu-
tettu taimenia (Janatuinen 2009). Gräsanojassa on analysoitu korkeita typpipitoisuuk-
sia ja Monikonpurossa erittäin korkeita pitoisuuksia sekä typpeä, että fosforia. Korkei-
den ravinnepitoisuuksien onkin todettu heikentävän purojen tilaa, ja molempien puro-
jen valuma-alueille on suositeltu luonnonmukaisen hulevesien hallinnan parantamista
(Krans 2014). Kuvassa 2 on esitetty alueen tämänhetkinen hulevesiviemäriverkko.

Kaava-alueella ei sijaitse luokiteltuja pohjavesialueita.
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Kuva 1. Suunnittelualueen sijoittuminen hulevesien valuma-alueelle. Lähde: Keran
osayleiskaavaehdotus, selostus.
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Kuva 2. Keran alueen hulevesiviemäriverkosto. Lähde: Keran osayleiskaavaehdotus,
selostus.

Hulevesien hallinta
Rakennettujen alueiden negatiivisia vaikutuksia vesitasapainoon ja veden laatuun voi-
daan vähentää hulevesien hallinnalla. Osayleiskaava-alueella toteutetaan Espoon
kaupungin hulevesiohjelman mukaista hulevesien hallintaa, jonka mukaan hulevesiä
hallitaan mahdollisimman paljon niiden syntypaikoilla. Lähtökohtana suunnitelluissa
hulevesien käsittelyssä ovat yksityiset kiinteistö- ja korttelikohtaiset hulevesien viivy-
tysratkaisut. Näiden lisäksi alueelle on suunniteltu kokoavia alueellisia viivytysratkai-
suja sekä viivyttäviä ja suodattavia kaupunkipainanteita. Alueelliset ratkaisut vastaan-
ottavat hulevedet kaupungin kiinteistöiltä sekä yleisiltä katu- ja puistoalueilta kuten
myös yksityisten kiinteistöjen alueilta niiden kapasiteetin loppuessa. Näillä ratkaisuilla
on tavoitteena viivyttää noin kerran kymmenessä vuodessa esiintyvän rankkasateen
hulevedet.

Alueella syntyvien hulevesien laatua voidaan parantaa rakentamalla viivyttäviä kau-
punkipainanteita, jotka ottavat vastaan katualueella syntyviä hulevesiä. Painanteissa
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hulevedet johdetaan suodattavan kasvillisuuden läpi, jolloin lika-aineet pidättyvät kas-
villisuuteen sekä suodattaviin kerroksiin. Alueellisissa viivytysratkaisuissa tapahtuu
myös kiintoaineksen laskeutumista ja huleveden laadullista paranemista. Rakentami-
sen aikaisten hulevesien hallinnassa tulee noudattaa Espoon kaupungin työmaave-
siopasta.

Alueella ei nykyisellään ole hulevesien hallintaratkaisuja, vaan vedet johdetaan hule-
vesiviemärein ja avo-ojin suoraan vastaanottaviin vesistöihin. Mikäli hulevesien hallinta
toteutetaan suunnitellusti, kaavan toteuttaminen tasaa hulevesivirtaamia nykyiseen
verrattuna, eikä tulvariski Monikonpurossa ja Gräsanojassa kasva. Hulevesien hallin-
nan suunnittelussa pyritään suosimaan hulevesien puhdistusta hulevesikaistoilla en-
nen vesien johtamista vesistöihin. Lisäksi hulevesien puhdistumista tapahtuu alueelli-
sissa viivytysratkaisuissa. Hulevesien tehokkaalla viivytyksellä ehkäistään myös uo-
maeroosiota alapuolisissa vesistöissä. Hulevesirakenteiden tarkempi mitoitus tehdään
suunnitelmien tarkentuessa jatkosuunnittelussa. Kuvassa 3 on esitetty alustava suun-
nitelma alueen hulevesien hallinnasta ja kuvassa 4 on esitetty karkea arvio viivytettä-
vien vesien määristä laskettuna viivytysmitoituksella 1m3 / 100 m2 tiivistä pintaa. Ra-
kentamisen myötä suurimmalla osalla asemakaavarunkoaluetta valuntakerroin piene-
nee ja hulevesien määrä vähenee.

Rakentamisen vaikutukset vesistöihin riippuvat pitkälti jatkosuunnittelussa tehtävistä
ratkaisuista, jotka määrittelevät läpäisemättömien pintojen määrän ja hulevesien hal-
linnan toteutustavan. Erityisesti virkistysalueilla tulisi kiinnittää huomiota mahdollisim-
man suureen läpäisemättömän pinnan määrään. Hulevesien hallinta on erityisen tär-
keää rakentamisen aikana. Espoon työmaavesioppaassa kerrotaan, miten työmailla
syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä
haitta-aineista ei aiheudu haittaa vesistöille. Ohjetta noudattaen voidaan hulevesien
rakentamisaikaiset vaikutukset minimoida ja estää haitalliset vesistövaikutukset.

Ottaen huomioon alueen nykyisten teollisuus- ja työpaikka-alueiden vaikutukset vesis-
töihin on todennäköistä, että alueen osayleiskaavan mukaisella toteuttamisella on jopa
positiivisia vaikutuksia vastaanottaviin vesistöihin. Lopullisesti vaikutukset määräytyvät
kuitenkin jatkosuunnittelussa tehtävistä hulevesien käsittelyä koskevista suunnittelu- ja
toteutusratkaisuista. Hulevesien hallinnalla tuleekin tavoitella vastaanottavien vesistö-
jen ekologisen tilan paranemista ja tulvahaittojen ehkäisemistä.

Jatkosuunnittelutarpeita ovat erityisesti radan alikulkujen alueiden hule- ja tulvavesien
hallintaratkaisujen tarkempi suunnittelu. Radan alikulut rakennetaan kaukaloina, jotka
sijoittuvat osittain pohjavedenpinna alapuolelle. Alikulkujen hulevedet joudutaan hallit-
semaan pumpuilla ja tästä syystä alikulkuihin kertyvä huleveden määrä on minimoi-
tava.
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Kuva 3. Keran alueen hulevesien käsittely, alustava suunnitelma (päivitetty 17.2.2017)
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Kuva 4. Karkea arvio viivytettävien vesien määrästä laskettuna viivytysmitoituksella
1m3 / 100 m2 tiivistä pintaa.
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2 Pilaantuneet maa-alueet
Tähän selvitykseen on kerätty tietoa mahdollisesti pilaantuneista alueista olemassa
olevasta materiaalista, lähinnä laadituista selvityksistä ja Keran osayleiskaavaehdotuk-
sen selostuksesta. Tavoitteena on arvioida mahdollisten pilaantuneiden alueiden vai-
kutusta kaavoitusratkaisuihin sekä optimoida kustannuksia.

Keran osayleiskaava-alueelta on kartoitettu aikaisempien ja nykyisten toimintojen ai-
heuttamat riskit maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle sekä selvitetty alueet, joilla
on pilaantuneisuuden lisätutkimustarve alueen kaavoituksen edetessä. Alueen luonne
tulee muuttumaan työpaikka-alueesta asuntopainotteiseksi alueeksi. Selvityksen on
tehnyt Vahanen Environment Oy vuonna 2015.

Selvitykseen on kerätty käytettävissä ollut tieto viranomaisilta ja alueella toimivilta yri-
tyksiltä. Kohteeseen on tehty myös katselmus. Maaperä-, rakenne- tai pohjavesinäyt-
teitä ei tässä yhteydessä otettu. Tiedon perusteella on esitetty kiinteistöt, joilla suosi-
tellaan maaperän tilan selvitystä maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa.

Alueella on pitkä teollinen historia ja maaperään ja pohjaveteen on paikoin päässyt
haitallisia aineita. Alueella on tehty pilaantuneisuustutkimuksia ja kunnostuksia. Jos
pilaantuminen ei aiheuta akuuttia ympäristö- tai terveysriskiä pilaantunut maaperä puh-
distetaan useimmiten rakentamisen tai toiminnan loppumisen yhteydessä. Kunnostus-
tarve tulee arvioida kiinteistökohtaisesti alueella tulevan käytön kannalta. Kaivutyöt pi-
laantuneilla alueilla ja pilaantuneen maan puhdistaminen vaativat ilmoituksen pilaan-
tuneen maan poistamisesta.

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

Kuvassa 5 on esitetty selvityksessä esiin tulleet kiinteistöt, joilla maaperä on jo puhdis-
tettu tai joilla on maaperän pilaantumista koskeva lisäselvitystarve. Suurin osa koh-
teista sisältyy valtakunnalliseen Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Lisäksi
etenkin Nihtisillan koillis- ja lounaispuolella maaperän pintakerroksessa on havaittu ko-
honneita lyijypitoisuuksia. Tämän vuoksi kaikilla asumiseen tai päiväkoti- ja kouluton-
teiksi asemakaavoitettavilla alueilla on maaperän pilaantuneisuuden lisätutkimustarve.

Olemassa olevan tiedon perusteella ei ole mahdollista arvioida mahdollisten pilaantu-
neiden alueiden tarkkaa sijaintia, pilaantuneisuutta ja laajuutta. Mikäli mahdollisesti pi-
laantuneet alueet halutaan huomioida kaavoituksessa, tulee ympäristöteknisiä tutki-
muksia suorittaa alueilla, joilla on todettu riski maaperän pilaantumiselle. Lisätutkimus-
ten perusteella tulee arvioida kunnostustarve kiinteistökohtaisesti tulevan käytön kan-
nalta.

Jatkotoimenpiteinä tarvitaan ympäristöteknisiä tutkimuksia alueilta, joilla ei ole tehty
tutkimuksia tai tutkimukset eivät ole riittävät.
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Kuva 5 Mahdollisten pilaantuneiden maa-alueiden toimenpidetarve. Lähde: Kera
osayleiskaavaehdotus, selostus.
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3 Massat ja purkumateriaalit

Yleistä
Tavoitteena on arvioida alueella syntyvien maamassojen ja purkumateriaalien uu-
siokäyttömahdollisuuksia ensisijaisesti suunnittelualueella. Tässä selostuksessa on
kerätty tietoa olemassa olevasta materiaalista lähinnä laadituista selvityksistä ja Keran
osayleiskaavaehdotuksen selostuksesta.

Maaperä
Keran osayleiskaava-alueella sijaitsevien kohoumien laella ja rinteillä maaperä koos-
tuu vaihtelevan paksuisesta moreenikerroksesta. Lakialueilla moreenikerros on paikoin
hyvin ohut (< 1 m). Rinteiden alaosissa moreenin päällä on ohut (< 3 m) kerros savea
tai silttiä. Saven paksuus kasvaa kohti laaksopainanteita, missä savea on paikoin yli 5
metrin paksuudelta. Yli 10 metrin paksuisia savikoita alueella on ainoastaan pienellä
alueella aivan osayleiskaava-alueen etelärajan tuntumassa. Karamalmilla alueen poh-
joisosassa moreenin päällä on alle 3 metrin paksuinen kerros hiekkaa ja soraa.
Pohjavesi
Asemakaavarunkoalueella pohjavesi yleisesti ottaen on lähellä maanpintaa vaihdellen
saatavilla olevan materiaalin perusteella maanpinnasta noin syvyydelle 3 m maanpin-
nasta ollen keskimäärin noin yhden metrin syvyydellä maanpinnasta. Mikäli rakennuk-
siin tulee maanalaisia kellarikerroksia, ne joudutaan tekemään vesitiiviinä rakenteina,
ellei maanpintaa koroteta merkittävästi. Kuvassa 6 on esitetty tietoja pohjaveden pin-
nan tasosta alueella.

Jatkotoimenpiteinä alueelle esitetään tehtäväksi pohjavesimalli, josta ilmenee koko
alueen pohjaveden pinnantaso.
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Kuva 6. Pohjaveden tarkkailupisteet ja pinnat
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Pohjarakentaminen, ylijäämämassat ja rakennusten purkumateriaali
Noin puolet Keran asemakaavarunkoalueesta on normaalisti rakennettavaa ja raken-
nukset sekä kunnallistekniikka voidaan pääosin rakentaa maanvaraisesti. Peh-
meiköillä, jota alueesta on noin puolet, talojen rakentaminen edellyttää paaluperustusta
ja kunnallistekniikan rakentaminen maan stabilointia. Louhintoja edellyttävää jyrkkää
rinnemaastoa alueella on hyvin vähän. Perustamisratkaisut tarkentuvat jatkosuunnitte-
lun yhteydessä. Nykyisillä teollisuusalueilla maaperän pintaosat saattavat koostua täyt-
tömaasta. Näillä alueilla katujen ja rakennusten rakentaminen saattaa edellyttää mas-
sanvaihtoa myös alueella käytettyjen täyttömaiden vuoksi. Kuvassa 7 on esitetty ra-
kennettavuusolosuhteet ja kuvassa 8 maaperäkartta.

Alueen maaperän vuoksi tarvitaan rakentamisen yhteydessä kiviainesta muun muassa
penkereisiin ja rakennekerroksiin. Lisäksi, jos aluetta joudutaan korottamaan, tarvitaan
alueella hyvälaatuisia kitkamaita. Vastaavasti alueella syntyy rakentamisen yhtey-
dessä kaivumassoja, joista osa on kantavuudeltaan heikkolaatuisia ylijäämämaita. Pe-
rinteisesti ylijäämämassat on kuljetettu maanvastaanottopaikoille. Maa-ainesten lisäksi
alueella syntyy hyödyntämiskelpoista rakennusjätettä olemassa olevan rakennuskan-
nan purkutöiden yhteydessä.

Kaava-alueen muuttaminen asumispainotteiseksi vaatii paljon ympäristörakentamista,
jonka tulee olla laadukasta. Puistosuunnitelmissa tehtävillä ratkaisuilla tulee olemaan
vaikutusta alueen maisemakuvaan ja luonteeseen. Ylijäämämassoja pyritään hyödyn-
tämään ympäristörakentamisessa esimerkiksi rakentamalla mahdollisia uusia selän-
teitä viheralueille. Ylijäämämassoja voidaan hyödyntää myös kunnallistekniikan raken-
tamisen yhteydessä. Todennäköistä kuitenkin on, että suurin osa geoteknisesti heik-
kolaatuisista maa-aineksista kuten savi ja siltti, joudutaan viemään alueelta pois koska
käyttökohteita alueella ko. massoille ei ole.

Alueen maaperä on paikoitellen mahdollisesti pilaantunut haitta-aineilla. Pilaantunutta
maa-ainesta jouduttaneen poistamaan rakentamisen tai erikseen tehtävän riskiarvioin-
nin perusteella. Pilaantuneet maa-ainekset joudutaan ainakin osittain viemään pois
alueelta luvan omaavaan vastaanottopaikkaan. Pilaantuneita maita voidaan mahdolli-
sesti myös sijoittaa alueen ympäristörakenteisiin, jossa pilaantuneista maista ei ole
haittaa tai riskiä ympäristölle ja ovat rakennusteknisesti siihen soveltuvia kuten kitka-
maita. Pilaantuneiden maiden sijoittamiseen erikseen suunniteltavaan rakenteeseen
vaaditaan ympäristölupa.

Alueen toteuttamisessa syntyvien ylijäämämassojen ja muualle kuljetettavan jätteen
määrä riippuvat pitkälti siitä, miten tehokkaasti alueen massojen hallinta erityisesti suh-
teessa alueen rakentumisen vaiheistukseen saadaan toteutettua jatkosuunnittelun yh-
teydessä. Lisäksi ylijäämämassojen määriin vaikuttaa alueen maanalainen rakentami-
nen ja rakennusten perustamistasot.

Kaava-alueella on paljon vanhoja käytöstä poistuvia ja purettavia teollisuus-, logis-
tiikka- ja varastorakennuksia, joiden purkujätteen hyödyntämistä alueen tulevassa ra-
kentamisessa arvioidaan suunnittelun myöhemmässä vaiheessa asemakaavarungon
suunnittelun tarkentuessa.

Jatkotoimenpiteenä alueelle esitetään tehtäväksi rakennettavuusselvitys.
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Kuva 7. Rakennettavuusolosuhteet. Lähde: Keran osayleiskaavaehdotus, selostus.
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Kuva 8. Maaperäkartta. Lähde: Keran osayleiskaavaehdotus, selostus.
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KERAN ASEMAKAAVARUNKO: ENERGIATARKASTELUT 
 

 

ENERGIATARKASTELUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 
Energiatarkastelun tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuuden haasteisiin ja tavoitteisiin vastaavien 
energiaratkaisujen mahdollistaminen kaavarunkoalueella. Keran asemakaavarunkotyössä on otettu 
huomioon uusiutuvan energian hyödyntäminen, energia- ja ilmastotavoitteet sekä lähes 
nollaenergiarakentamisen vaatimukset sekä arvioitu asemakaavarungon mahdollistamaa uusiutuvan 
energian hyödyntämisastetta.  

Keran asemakaavarunkoalueen rakennusoikeus on noin 652 000 k-m2. Aluetehokkuus on suuri, ja 
rakennukset Keran keskustassa ovat enimmäkseen viidestä kahdeksaan kerroksen korkuisia. Alueen tuleva 
uudisrakennuskanta käsittää asuin-, palvelu-, liike- ja toimistorakennuksia. Asuinrakennukset ovat 
poikkeuksetta kerrostaloja. 

Kaavarunkoalueen nykyinen rakennuskanta koostuu suurimmaksi osaksi teollisuus-, toimisto- ja 
varastorakennuksista, joista vain osa jää alueelle asemakaavojen toteutuessa. Nykyinen rakennuskanta on 
liitetty Fortum Power and Heat Oy:n kaukolämpöverkkoon, jonka runkolinja kulkee kaavarunkoalueen läpi. 
Kaukolämpörunkolinjan kapasiteetin on arvioitu olevan riittävä kattamaan uuden osayleiskaavan ja siihen 
liittyvän asemakaavarunkoalueen uudisrakentamisen tarpeet – etenkin kun uudisrakennuskanta tulee 
täyttämään lähes nollaenergiarakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja lämmönhankinnassa 
hyödynnetään ohessa myös paikallista uusiutuvaa energiaa. Nykyistä kaukolämmön jakeluverkkoa alueella on 
mahdollista laajentaa. 

 

ASEMAKAAVARUNKOALUEEN ENERGIATASE JA UUSIUTUVAN 
ENERGIAN HYÖDYNTÄMISPOTENTIAALI 
Alueen energiankulutus johtuu pääasiallisesti kunnallistekniikan toimintojen sähkönkäytöstä sekä 
rakennusten kiinteistö- ja kuluttajasähkönkulutuksesta, tilojen ja ilmanvaihdon lämmityksestä ja 
jäähdytyksestä sekä lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Kaavarunkoalue on mallinnettu SkenarioLabs Oy:n 
Skenarios-palvelulla perustuen havainnekuvan korttelimalliin ja osa-aluekohtaisiin kerrosaloihin 
käyttötarkoituksineen sekä palveluun syötettyihin tietoihin nykyaikaisten rakennusten ja rakennusosien 
energiatehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä kuten U-arvoista. Alueelle on määritetty energiatase perustuen 
nykyisiin rakentamisen energiatehokkuusmääräyksiin (kuva 1).  
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Kuva 1. Suunnittelualueen kiinteistöjen energiankulutus osa-alueittain, kun kaikki rakennusoikeus on 
käytetty. (B&M, muokattu) 

Alueen valmistuessa rakennuskannan ostolämpöenergiantarve tilojen ja ilmanvaihdon sekä käyttöveden 
lämmitykseen on arviolta yhteensä 43 GWh/a, kiinteistö- ja laitesähkönkulutus olisi noin 30 GWh/a ja 
rakennusten jäähdytystarve noin 4 GWh/a, Käytännössä energiantarve riippuu rakentamisen jaksotuksesta, 
ja rakennusoikeuden toteutusasteesta. Alustava arvio kulutuksesta on laadittu, jotta voidaan arvioida 
uusiutuvilla ja paikallisesti tuotettavan energian tavoitteita ja potentiaalia.  

Kaavarunkoalueen paikallisesti hyödynnettävän uusiutuvan energian potentiaali on kartoitettu. 
Tarkastelualueen sijainti huomioon ottaen varteen otettavimpia paikallisesti hyödynnettäviä uusiutuvan 
energian muotoja ovat aurinkoenergia ja geoenergia. Alueella voidaan hyödyntää pienimuotoisesti myös 
muita paikallisia energialähteitä. 
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GEOENERGIA 
 

Kallioperään varastoituvasta energiasta lämpökaivoilla hyödynnettävää geoenergiaa (maalämpöä) voidaan 
käyttää rakennusten lämmitys- ja jäähdytystarpeen kattamiseen. Geoenergian teknistaloudellinen potentiaali 
riippuu suurelta osin paikallisen maa- ja kallioperän ominaisuuksista.  

Kuvassa 2 on esitetty kallioperän lämmönjohtavuus ja maapeitteen paksuus suunnittelualueella. Geologian 
tutkimuskeskuksen (GTK) Maankamara-palvelun1 1:200 000 kalliolajiaineiston perusteella vallitseva kivilaji on 
kvartsi-maasälpägneissi, jonka lämmönjohtavuus on keskimäärin erinomainen, keskimäärin λ = 3,5 Wm-1K-1. 
Alueen pohjoisosassa kallioperän vallitseva kivilaji on amfiboliitti, jonka lämmönjohtavuus on vain 
kohtalainen (n. λ = 2,5 Wm-1K-1). Kallioperän lämmönjohtavuus vaikuttaa siihen kuinka suurella teholla 
lämpökaivosta voidaan keskimäärin ottaa energiaa; mitä suurempi lämmönjohtavuus, sitä vähemmän 
kaivometrejä tarvitaan saman energiamäärän tuottamiseen. Kallioperän lämmönjohtavuusominaisuudet 
kaavarunkoalueella ovat pääasiallisesti hyvät, joskin kallioperäaineiston mittakaava ja kivilajien 
lämmönjohtavuusominaisuuksien vaihtelu tarkoittavat, että tarkka analyysi vaatii termisten vastemittausten 
tekemistä alueella. 

 

Kuva 2. Kallioperän pääasiallinen kivilaji ja lämmönjohtavuus suunnittelualueella (GTK/B&M, muokattu) 

  

																																																													
1	Geologian	tutkimuskeskus.	Maankamara-karttapalvelu.	http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/	Viitattu	9.10.2016	
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Kuvassa 3 on esitetty maanpeitteen paksuus alueella.  Espoon kaupungin karttapalvelun2 perusteella 
maanpeitteen paksuus pääosin 0...5 metrin välillä, joten kallioperä on poratessa sangen helposti 
saavutettavissa. Maaperä on pääosin savista. Joillakin alueilla savipeitteen paksuus on kuitenkin 
huomattavasti suurempi, mikä lisää maalämpökaivojen asennusten hankaluutta ja kustannuksia. Alueilla, 
joilla rakennusten perustukset joudutaan syvälle ulottuvan savipeitteen vuoksi paaluttamaan, voidaan myös 
hyödyntää energiapaaluja rakennuskohtaisesti lämmön- ja jäähdytystarpeen osittaiseen kattamiseen. 
Savimaan verraten hyvän lämpökapasiteetin mutta heikon lämmönjohtavuuden vuoksi paaluja voidaan 
sijoittaa tiheään, mutta niistä saatava vuotuinen energiamäärä jää täysimittaisista kalliolämpökaivosta 
saatavaan verrattuna vähäiseksi.  

 

Kuva 3. Geoenergiapotentiaali suunnittelualueella maapeitteen paksuuden perusteella. Violetin värisillä 
alueilla maapeitteen paksuus on alle viisi metriä, siniharmailla yli viisi metriä. (Espoon kaupunki/B&M, 
muokattu) 

Alueen pohjoisosassa pääasiallisen kalliolajin lämmönjohtavuus sekä maanpeitteen paksuus tekevät 
lämpökaivoista heikosti suositeltavia, joskin maaperän salliessa voidaan perustusten yhteydessä asennettavia 
energiapaaluja hyödyntää. Muualla lämpökaivot soveltuvat maa- ja kallioperäolosuhteiden puolesta hyvin 
alueelle. 

																																																													
2	Espoon	karttapalvelu.	https://kartat.espoo.fi/.	Viitattu	3.12.2016.	
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AURINKOENERGIA 
 

Aurinkoenergiaa eli aurinkosähköä tai -lämpöä voidaan hyödyntää kattavasti aurinkosähköpaneelein (Kuva 4) 
ja -keräimin rakennusten kaakon, etelän ja lounaan suuntaan osoittavilla kattopinnoilla. Aukeille paikoille 
avautuvissa rakennuksissa myös osa julkisivuista tulee kysymykseen. Etelä-Suomen oloissa vuosituotannon 
kannalta optimaalisin suuntaus kiinteästi asennetuille paneeleille tai keräimille on suoraan etelään noin 40 
astetta vaakatasosta kallistettuna. Siten asennetun pinnan vuodessa vastaanottama aurinkoenergian on noin 
1 100 kWh/m2. Etelään suunnatulla 20 asteen kattokallistuksella vastaanotettu aurinkoenergia on noin 1050 
kWh/m2. Kaikilla itä-länsi -akselin eteläpuolelle jäävillä kattosuunnilla ja tavanomaisilla kattokulmilla 
vastaanotettu energia on vähintään 900 kWh/m2. Etelään suunnatuilla pystypinnoilla vastaanotettu 
vuosienergia sitä vastoin on noin 830 kWh/m2, joka on aurinkosähkön nykyisellä kustannusrakenteella 
vaivoin kohtuullisen takaisinmaksuajan rajoissa.   Kallistus- ja suuntakulman vaikutusta varjostamattoman 
pinnan vastaanottamaan aurinkoenergiaan on havainnollistettu kuvassa 5. 

	

Kuva	4.	Aurinkosähköpaneeleja	Espoon	kaupungin	Varikon	katolla.	(Fortum	Oyj) 
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Kuva	5.	Varjostamattoman	pinnan	vuodessa	vastaanottaman	aurinkoenergian	(kWh/m2,a)	riippuvuus	
pinnan	kallistus-	ja	suuntakulmasta. 

 

Koko alueen säilytettävien rakennusten ja tulevien uudisrakennusten yhteen laskettu kattoprojektiopinta-ala 
on noin 150 000 m2. Harjakattojen varjon puolelle jäävät lappeet tai muuten epäoptimaalisesti suuntautuvat 
katot samoin kuin kattojen käytettävyysvaatimuksista, katoille sijoitettavat muista laitteista sekä rakenteiden 
ja maastoesteiden aiheutuvat rajoitukset tekevät mahdottomaksi koko kattoalan hyödyntämisen 
energiantuotannossa.  

Nämä rajoitteet huomioon ottaenkin soveltuvaa kattoalaa jäisi silti todennäköisesti arviolta paljolti yli 30 000 
m2. Erityisesti pysäköintilaitosten laajat ja tasaiset, usein myös esteettömät kattopinnat soveltuvat hyvin 
aurinkosähkön tuotantoon.  
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ENERGIARATKAISUT KAAVARUNKOALUEEN 
ASEMAKAAVOITUKSESSA 
 
Alueen nykyinen kunnallistekniikka sekä tiivis rakenne tarkoittavat, että kauko- tai aluelämpö on perusteltu 
vaihtoehto alueen lämmitysenergiaratkaisuksi. Alueen omaehtoisen energiantuotannon mahdollistamiseksi 
kaavarunkoalueen länsilaidalle Kehä II:n varrelle on tehty aluevaraus pienelle polttoaineteholtaan enintään 
30 MW polttolaitokselle, joka voi olla esimerkiksi uusiutuvaa kotimaista polttoainetta käyttävä lähilämpöä 
tuottava lämpökeskus tai vaihtoehtoisesti pieni sähköä ja lämpöä tuottava CHP-laitos. Laitos vaatii riittävän 
tilavarauksen polttolaitosrakennuksen sijoittamiseen sekä polttoaineen käsittelyä ja varastointia varten. 
Mikäli laitos käyttää polttoaineenaan esimerkiksi puupellettiä, on liikenteellisesti syytä varautua keskimäärin 
parin kuorma-autolastillisen päivittäiseen vierailuun laitosalueella.  

Alueella tai sen läheisyydessä ei nykyisin ole keskitettyä jäähdytysenergian tuotantoa tai jakeluverkkoa. 
Kaavarunkoalueella asemanympärystön liike- ja toimitilarakennukset tarvitsevat kerrosneliömäärien ja 
rakennusten käyttötarkoitusten perusteella jäähdytystä. Osayleiskaavassa esitettyä Kehä II:n vieressä olevaan 
TP-kortteliin sijoitettavaa kaukokylmäasemaa ei asemakaavarungossa ole sijoitettu. Jäähdytysenergia 
voidaan tuottaa paikallisesti maalämmöllä tai tarpeen vaatiessa myös absorptiojäähdytyksellä 
aluelämpöverkosta. Kaksisuuntaisella kaukolämpöverkolla voidaan mahdollistaa jäähdytyksen jätelämmön 
hyödyntäminen kaukolämmöntuotannossa.  

Kaavarunkoalueella on verraten hyvät edellytykset hyödyntää geoenergiaa lämmitys- ja 
jäähdytysratkaisuissa. Niilläkin alueilla, jolla maapeitepaksuus on suuri, voidaan monin paikoin esiintyvässä 
savimaassa hyödyntää perustamisvaiheessa asennettavia energiapaaluja. Geoenergian käyttäminen 
paikallisesti sekä lämmitykseen että jäähdytykseen paikallisesti on perusteltua, sillä se auttaa säilyttämään 
kallioperän lämpötilatasapainon.  

Kaikkiaan aluetehokkuus kaavarunkoalueella on sen verran korkea, että geoenergia jää tukilämmönlähteeksi, 
jolla voidaan tuottaa tietty perusosa rakennusten lämmöntarpeesta kun loppuosaa saadaan suoraan 
aluelämpöverkosta. Keskitettyä geoenergiaratkaisuun eli geoenergiakenttään ei siten rakennusten 
keskinäisen läheisyyden ja toisaalta tilanpuutteen vuoksi ole perusteltua varautua. Kiinteistökohtaiset 
lämpöpumput eivät vaadi erityisiä kaavoituksellisia toimenpiteitä, mutta lämpökaivojen sijoitteluun tulee 
kiinnittää huomioita, sillä ne tarvitsevat riittäviä suojaetäisyyksiä toisiinsa ja rakennuksiin, tontinrajoihin ja 
muihin yhdyskuntatekniikan elementteihin nähden. 

Rakennusten kattopinta-alat, pysäköintirakennukset ja jotkin julkisivut voidaan suurelta osin valjastaa 
aurinkoenergian hyödyntämiseen. Hyödynnettävältä kattoalaosuudelta olisi mahdollista tuottaa vuosittain 
arviolta 4 GWh aurinkosähköä, joka on noin 10 % alueen sähkönkulutuksen.. Aurinkosähköpaneeleiden 
suuntauksilla voidaan myös täsmentää tuotantoa korreloimaan vuorokauden kulutusprofiilin kanssa. 
Aurinkoenergian saatavuus kattopinnoilta voidaan asemakaavoissa maksimoida ottamalla huomioon 
rakennusten sijoittelussa aurinkopaneelien ja -keräinten optimaaliset kallistus- ja suuntakulmat sekä 
huolehtia kattojen käyttötarkoituksesta. 

Oman polttolaitoksen tilavarauksella mahdollistetaan alueelle korkea energiantuotannon omavaraisuusaste. 
Teknistaloudellisesti kannattavinta on hyödyntää jo olemassa oleva kaukolämpöverkkoa, vaikka 
aluelämpöverkko olisikin oma kokonaisuutensa. Yhdistämällä polttolaitoksen keskitetty tuotanto paikallisiin 
kiinteistökohtaisiin ratkaisuihin, voidaan alueen rakennuskannan energiantarve kattaa kokonaisuudessaan 
paikallisesti ja uusiutuvalla energialla.  
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Kaavarunkoalueen energiaratkaisut ja niiden optimaalinen sijoittuminen on havainnollistettu vielä kuvassa 6.  

 

Kuva 6. Asemakaavarunkoalueen energiaratkaisut kartalla. (B&M, muokattu) 





Kera - asemakaavarunkotyö
Yhteenveto työpajoista
21.11.2016

Demos Helsinki
Antti Lippo
antti.lippo@demoshelsinki.fi /  050 438 3273

1. TAUSTA
Espoon kaupunki järjesti syksyllä 2016 kaksi työpajaa (25.10. Maanomistajat, 2.11. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta) Keran asemakaavarunkotyön tueksi yhteistyössä 
suunnittelutyöstä vastaavan Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n ja Demos Helsingin 
vuorovaikutusasiantuntijoiden kanssa.

Molemmissa työpajoissa esiteltiin kaksi vaihtoehtoista osayleiskaavaan perustuvaa 
suunnitelmaa ja keskusteltiin vaihtoehdoista kolmen pääteeman ympärillä:

1. Koulut, julkiset palvelut ja virkistysalueet
2. Kävelykeskustan piirteet, palvelut ja yhteydet 
3. Keran maine

KESKEISET HAVAINNOT
KAHDESTA TYÖPAJASTA

● Tarve selkeälle keskusta-alueelle, jossa palvelut sijaitsevat.
● Tarve palveluille radan molemmille puolille.
● Hyvät yhteydet radan ali ja yli ovat kriittisiä tekijöitä.
● Turvallisuus otetaan huomioon liikkumisen reiteissä, palveluiden sijoittamisessa ja julkisten tilojen 

suunnittelussa
● Laadukkaat viheralueet, jotka toimivat virkistysalueina ja kulkureitteinä asukkaille, mutta myös 

ekologisina yhteyksinä eläimille sekä tukevat esimerkiksi hulevesien hallintaa.
● Koulukeskukset monitoimitiloiksi ja palvelemaan aamusta iltaan, myös viikonloppuisin. 
● Rakentaminen tulee vaiheistaa selkeästi ja niin, että palvelut rakentuvat yhdessä asumisen kanssa
● Väestöennusteen analysointi ja palveluiden mitoitus sen mukaan
● Osayleiskaavan lähtökohtana oleva kulkutapajakauman muutos tulee huomioida kaikessa 

suunnittelussa.
● Energiaratkaisujen osalta tulee tukea innovatiivisuutta ja olla ennakkoluuloton.
● Keralle tarvitaan yhteinen visio ja jo nyt vahvan brändin ylläpitöön tulee panostaa alusta saakka.
● Ympäristön ja julkisen tilan laatuun tulee panostaa ja ymmärtää sen vaikutus alueen identiteettiin 

ja brändiin.
● Väliaikaisratkaisut ja kokeilukulttuuri ovat tärkeitä tekijöitä alueen muotoitumiselle. 



3. MAANOMISTAJIEN TYÖPAJA
Kaupunkisuunnittelukeskuksessa 25.10. Klo 13 - 16 järjestetyssä tilaisuudessa 
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n arkkitehdit esittelivät kaksi vaihtoehtoista, muttei toisistaan 
radikaalisti poikkeavaa runkoehdotusta. 

Maanomistajille oli lähetetty ennakkomateriaalipaketti noin viikko ennen tilaisuutta, mihin 
sisältyi vaihtoehtoiset suunnitelmarungot, maanomistajakartat, kaupungin energia-
skenaariot alueen osalta, sekä työpajatyöskentelyä pohjustaneet ennakkokysymykset. 

Työpajakeskustelua pohjustivat Raija Rinta-Erkkilän (S-ryhmä) ja Tuuli Kaskisen (Demos 
Helsinki) puheenvuorot. Tilaisuuteen osallistui 14 maanomistajien edustajaa, jotka 
keskustelivat aktiivisesti ja hyvässä hengessä. Keskeiset havainnot maanomistajien 
keskustelusta on liitedokumentissa

Koulut, julkiset palvelut ja virkistysalueet

● Versio A:ssa koulujen sijainti parempi
● Korkea koulujen käyttöaste yhteiskäyttömahdollisuuksia hyödyntämällä
● Koulujen ollessa suhteellisen lähellä toisiaan, on mahdollisuus yhteiseen pallokenttään
● Turvalliset reitit turvattava kouluun ja pallokentille
● Positiivista jos saadaan aidosti kävelykaupunki, jossa lapset voivat myös välitunnilla liikkua
● Koulu alueen keskellä voi rajoittaa kulkua.
● Hienoja viheralueita, mutta toisaalta ne leikkaavat pois rakennettavilta alueilta. (VE A)
● Rakentamisen jälkeen alueet pysyvästi erikseen. (VE A)
● Massiiviset, isot sisäpihat pois (VE A)
● Suora tie pohjoisesta etelään hyvä, tuo pohjoisen tonttia lähemmäs rataa (VE A)
● Turhan leveät viherkaistaleet molemmin puolin (VE B)
● Kaupunkimaisempi (VE B)

MAANOMISTAJAT

Kävelykeskustan piirteet, palvelut ja yhteydet
MAANOMISTAJAT

● S-Ryhmän suunnitelmissa Alepa aseman luo ja mahdollisesti palveluiden ja tavaroiden noutopiste
● Tarvitaan aikataulu, josta selviää missä vaiheessa kukin voi aloittaa rakentamisen ja joka auttaisi 

palveluiden suunnittelemisessa.
● Riittääkö alueen väestömäärä siihen, että palveluita ripotellaan molemmin puolin → Jos ei ja pitää jättää 

palvelut radan toiselle puolella on uhkana, että toinen puoli jää nukkuvaksi lähiöksi.
● Kahviloita ja ravintoloita voi ripotella ympäriinsä.
● Kuka pysäköinnin oikeasti toteuttaa? Kera Oy, alueellinen operaattori?
● Otetaanko huomioon tulevaisuus ja kulkutapajakauman muutos?
● Maanomistuksen pirstaleisuus ja ongelmallista ja heijastuu eritoten pysäköintiin.
● Jos tehdään kävelykaupunkia, ei tarvetta, että pysäköinti ihan kodin lähellä.
● Reunoille halpapysäköintitalo,/”autovarasto” ja keskellä aluetta kalliimmat paikat niille, jotka käyttävät 

säännöllisesti autoa. Lisäksi pysäköintiin liitettävät palvelut (pesu yms.) 
● Voidaanko tehdä rasitteita tonteille, että pysäköintiä on pakko rakentaa tietty määrä? 
● Alennuksia esim. yhteiskäyttöautoja.
● Toivotaan joustoa kaavoitukseen, jossa kaavat joustavat sen mukaan missä tarvitaan enemmän 

parkkipaikkoja.
● Kannen alla vai pysäköintitalo?
● Pysäköinti sekamalli, ei yksi iso, vaiheistus ja etäisyydet mietittävä

Keran maine
MAANOMISTAJAT

● Alueen brändäys heti alusta.
● Toivotaan yhteistä visiota, jonka perusteella toimitaan.
● Keran valtteina: keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
● Profiloitumismahdollisuus radan varren laadukkaana puistokaupunginosana, jossa olemassaoleva antaisi 

vaiheittain tilaa sekä tilapäiskäytöille että uusille pysyvimmille ratkaisuille.
● Puustoa voitaisiin istuttaa jo heti nyt valmiiksi kasvamaan → Garden City.
● Puistot olohuoneena.
● Laadukas rakentaminen ja hienot julkiset tilat.
● Radan alittava viheralueyhteys voisi taata laajan houkuttelevien ja turvallisten jalankulkureittien 

verkoston mm. lasten itsenäisen liikkumisen tueksi.
● Energiaratkaisujen ennakkoluulottomuutta peräänkuulutettiin ja muunkin omavaraisuuden puolesta 

puhuttiin. 
● Lähituotanto ja -yrittäjyys voisivat löytää olemassa olevista rakenteista otollisia tiloja erilaisille 

kokeiluille.  
● Kera uusien ratkaisujen kokeilualustana.



Kaupunkisuunnittelukeskuksessa 2.11. Klo 16:15 - 18 järjestetyssä tilaisuudessa 
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n arkkitehdit esittelivät kaksi vaihtoehtoista 
asemakaavarunkoehdotusta. Työpajaa alustivat Tuuli Kaskisen (Demos Helsinki) ja Tuomas 
Seppäsen (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy) puheenvuorot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta mietti teemoja kolmessa ryhmässä: 
1. Koulut, julkiset palvelut ja virkistysalueet 
2. Kävelykeskustan piirteet, palvelut ja yhteydet 
3. Keran maine. 

4. LAUTAKUNNAN TYÖPAJA Koulut, julkiset palvelut ja virkistysalueet
Koulut:
Koulut lähelle viheralueita ja hyviä liikenneyhteyksiä. Varmistetaan kohtuulliset kävelyetäisyydet juna-asemalle ja muihin 
palveluihin. Junaradan eteläpuoleinen koulu sijoitetaan riittävän lähelle juna-asemaa. Suunnittelussa varmistetaan myös 
nykyisen etelässä olevan asuinalueen sujuvat liikkumisyhteydet uusiin koulukeskuksiin. 

Muut julkiset palvelut:
Koulurakennukset suunnitellaan siten, että niihin voidaan sijoittaa muitakin palveluja, jotta tiloja voidaan käyttää myös 
kouluajan ulkopuolella.

Päiväkotien sijoittamisessa varmistetaan riittävä luonnonympäristö lapsille. Päiväkoteja ei ensisijaisesti sijoiteta 
kivijalkaympäristöön. Erityishuomiota kiinnitetään lasten liikkumisreittien turvallisuuteen ja yhteyksiin liikenneasemille. 

Arvioidaan tarve ja varmistetaan rahoitus ja toteutus myös muille palveluille, kuten neuvolat, vanhustenpalvelut, 
hammashuolto ja urheilukeskukset (jalkapallo- ja tennishallit, kuntosalit ja muut).

Virkistysalueet:
Virkistysalueet toimivat laadukkaana julkisena tilana sekä ekologisina yhteyksinä. 

Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisuja esimerkiksi hulevesienhallintaan. Puustoa istutetaan hyvissä ajoin ennen 
rakentamisvaihetta. 

LAUTAKUNTA

Kävelykeskustan piirteet, palvelut ja yhteydet
Keskusta-alue:
Tiivis ja selkeä keskusta-alue jakautuu aseman molemmin puolin ja toimii kaupallisen keskuksen lisäksi myös 
sosiaalisena keskuksena. Tavoitteena viihtyisä ja vetovoimainen keskusta, joka houkuttelee asukkaat pysymään 
alueella. 

Yhteyksistä asemalta kaupallisiin palveluihin tehdään sujuvia.

Yhteydet junaradan yli:
Junaradan ylittämisestä tehdään mahdollisimman helppoa, jotta radan muodostama estevaikutus saadaan 
minimoitua. Alikuluista tehdään viihtyisiä ja valoisia, jotta niiden käyttäminen on turvallista kaikenikäisille. Ylikulku 
sijoitetaan niin, että se tukee keskustan kulkuyhteyksiä. Yhteydet asemalta suunnitellaan niin, että vaihtaminen 
kulkuvälineestä toiseen on mahdollisimman sujuvaa.

Pysäköinti:
Juna-aseman yhteyteen tulee rakentaa riittävästi liityntäpysäköintiä. Ajoyhteydet liityntäpysäköintitiloihin tulee 
järjestää niin, että liikenne tuottaa mahdollisimman vähän häiriötä keskusta-alueelle. 

Osa vaadittavista pysäköintipaikoista toteutetaan vuorottaispysäköintipaikkoina. Myös yhteiskäyttöautoille osoitetaan 
tiloja.

LAUTAKUNTA

Keran maine
Keitä Kerassa asuu?

Kerasta muodostuu asuinalue, joka vetää puoleensa kaikenikäisiä asukkaita. Korkeatasoiset palvelut, hyvät ulkoiset ja 
sisäiset liikenneyhteydet sekä turvallinen ympäristö houkuttelevat nuoria, lapsiperheitä ja vanhuksia. Monipuolisen 
asukasrakenteen saamiseksi alueelle tulisi rakentaa erikokoisia asuntoja.

Keran brändi

Kerasta tulee omaleimainen alue, jonka identiteetti rakentuu osittain entisen teollisuusaluekäytön ympärille. Vanhojen 
teollisuusrakennusten väliaikaiskäyttö muodostaa kuvaa Kerasta toiminnallisena ja nuorekkaana alueena. 
Väliaikaiskäytön ympärille muodostuva toiminta mahdollistaa Keran muodostumisen yhteisölliseksi asuinalueeksi, 
jossa eri sukupolvet toimivat yhdessä.

LAUTAKUNTA
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