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Mikä on kaavaehdotus?

Kaavaratkaisua ja toteutustapaa tarkennetaan saadun palautteen ja jatkoneuvottelujen
pohjalta. Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostus saavat pitkälti
lopullisen muotonsa.

Ehdotuksen nähtävilläpito

Kaavan valmisteluaineisto pidetään määräajan nähtävänä (vähintään 30
päivää). Espoossa kaavat pidetään virallisesti nähtävänä kaupunkisuunnitte-
lukeskuksessa. Tämän lisäksi kaavaan voi tutustua kaavan internet-sivuilla.
Nähtävilläolon aikana osalliset voivat esittää mielipiteensä valmisteluaineis-
tosta. Ehdotuksesta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja muistutukset on toimitetta-
va viimeiseen nähtävilläolopäivään mennessä kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle osoitteella: Kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai

11, kauppakeskus Entresse. Kaavan nimi on mainittava.

Asukastilaisuus

Osallisille järjestetään asukastilaisuuksia, esim. tiedotus- ja keskustelutilai-
suuksia. Tilaisuuksista tiedotetaan mahdollisimman laajalti (lehtikuulutukset,
kaavan internet -sivut) osallisia. Vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoituk-
seen järjestetään OAS:ssa kuvatulla tavalla.
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PERUSTIEDOT KAAVAHANKKEESTA

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti opaskarttapohjalla.

Sijainti

Alue sijaitsee Kilon ja Kauniaisten välissä. Suun-
nittelualue on pinta-alaltaan noin 230 hehtaaria
(2,3 km2). Etelässä suunnittelualuetta rajaavat
Turunväylä, lännessä Kilonväylä ja pohjoisessa
Turuntie. Idässä kaava-alue rajautuu Nuijalan-
tiehen, Karantiehen ja edelleen Karaniityntie-
hen. Alkuperäistä kaavarajausta on laajennettu
etelässä jatkamalla kaavarajausta Turunväyläl-
le rakennettavaan Turvesolmun liittymään asti
sekä lisäämällä koillisessa oleva, lainvoimaisen
yleiskaavan PY -alue ja pieni osa A-aluetta. Li-
säksi Karaniityllä sijaitsevaa kaavarajausta on
tarkennettu.

Mitä suunnitellaan?

Osayleiskaavalla osoitetaan maankäyttö Espoon
Karamalmin, Keran asemanseudun ja Nihtisil-
lan alueelle. Alueen luonne tulee muuttumaan
työpaikka-alueesta asuntopainotteisemmaksi
alueeksi. Keskeinen lähtökohta kaavan laatimi-
selle on elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös
(3.12.2012) kehottaa kaupunkisuunnittelulauta-
kuntaa käynnistämään Keran asemanseudun
kehittämiseksi osayleiskaavatyön. Aluetta on
tarkoitus kehittää kaupunkimaiseksi, yhdyskun-
tarakennetta eheyttäväksi ja joukkoliikenteeseen
tukeutuvaksi asuinalueeksi. Maankäytön kehittä-
misessä otetaan huomioon ja pyritään mahdol-
listamaan myös Turun ja Helsingin välisen radan
(rantarata) sekä Kehä II, Turuntien ja Turunväy-
län kehittämismahdollisuuksien turvaaminen.

Vireilletulo

Kaava on kuulutettu vireille 24.4.2013. Kaavan
vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaupungin
ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstads-
bladetissa.



4Viistokuva kaava-alueesta vuodelta 2014. Kuva on otettu etelästä kohti pohjoista.
Keran aseman ympäristö on kuvan keskellä.

Nykytilanne

Kaava-alue on tällä hetkellä pääasiassa työ-
paikka-aluetta. Nykytilanteessa kaava-alue on
yksi Espoon suurimpia työpaikka-alueita. Suu-
rimmat työpaikkakeskittymät kaava-alueella
ovat Karamalmin alue rantaradan pohjoispuolel-
la, Keran aseman ympäristö sekä Nihtisillan ja
Kutojantien alue. Valtaosa kaava-alueen asuk-
kaista asuu Nihtimäen pientaloalueella. Alueella
sijaitsee Keran asema, joka sijaitsee likimain
puolivälissä Kilon ja Kauniaisten asemien välil-
lä, noin puolentoista kilometrin etäisyydellä mo-
lemmista. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsee
Klobbskogin kulttuurihistoriallinen kylätontti.

Keran asema on saanut nimensä entisen Kera
Oy:n keramiikkatehtaan mukaan. Tehtaan
tuotanto loppui vuonna 1958 ja alueelle alkoi

myöhemmin syntyä uutta teollisuutta ja työpaik-
koja. Alueen monet yritykset ovat käyttäneet
raideliikennettä hyväkseen tavaraliikennettä
varten. Rautatien tavaraliikenne kuitenkin hiljeni
1990-luvulla ja päättyi lopulta kesällä 2009.

Nykyisin tunnistettavissa oleva Keran aseman-
ympäristön työpaikka-alue on rakentunut pää-
osin 1960–1990 -luvuilla. Osa työpaikka-alueen
toiminnoista on siirtynyt tai siirtymässä muualle.
Muutamia kiinteistöjä on nykyään tyhjillään.
Suurimmat alueella yhä toimivat työnantajat
ovat Inex Partners Oy ja Nokia Oyj.  Kaava-alu-
een keskiosissa sijaitseva Nihtimäen pientalo-
alue on rakentunut suurelta osin 1980- ja 1990
-luvuilla. Tällä hetkellä osayleiskaava-alueen
asukasmäärä on noin 1000 asukasta. Alueella
on noin 9300 työpaikkaa.
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Vuoden 2013 ilmakuva Keran alueelta.

Keran osayleiskaavan alueen julkiset palvelut
sijaitsevat rantaradan eteläpuolisilla alueilla.
Nihtimäessä sijaitsee kaksi ryhmäperhepäi-
väkotia. Nihtitorpassa ovat Länsi-Uudenmaan
poliisilaitos, Espoon pääpoliisiasema ja Espoon
käräjäoikeus sekä Lillklobbin kulttuurikeskus.
Lähes koko kaava-alue kuuluu Kilon terveys-
aseman piiriin. Kaava-alueella ei ole yhtään
julkista koulua, vaan lähimmät koulut ovat Kilon,
Kilonpuiston, Karakallion ja Viherlaakson koulut.
Ruotsinkielinen Karamalmens skola sijaitsee
Karaniityllä. Ruotsinkielinen Smedsby skola
sijaitsee Bisabackenissa.

Kaava-alueen länsipuolella sijaitsevat Kauniai-
nen ja Kilonväylä (Kehä II), joka on tärkeimpiä
pääkaupunkiseudun liikenteen poikittaisväyliä.
Alueen pohjoisosaa rajaa Turuntie (seututie
110). Alueen pohjoisosassa, Turuntien poh-

Maanomistus ja maankäyttösopimukset

Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. Alu-
eella on yhteensä 160 yksityistä maanomista-
jaa. Alueen suurimmat maanomistajat ovat Inex
Partners Oy sekä Nokia Oyj.  Kaavoituksen
edetessä alueella tullaan todennäköisesti teke-
mään maankäyttösopimuksia maanomistajien ja
Espoon kaupungin välillä.

Maanomistus vuonna 2013.

joispuolella sijaitsee Viherkallion asuinalue.
Kilonväylän (Kehä II) jatkeen rakentamiseen on
varauduttu lainvoimaisessa yleiskaavassa Kara-
kallion asuinalueen pohjoispuolella liikenne-
tunnelivarauksella. Kehä II:n yleissuunnitelma
yhteysvälillä Turuntie–Hämeenlinnanväylä on
valmistunut 2010.

ð ëðð ³ ïððð³

Û°±±² µ¿«°«²¹·² ±³·¬¿³¿¬ ³¿¿¬



6

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
(VAT)

Osayleiskaavatyön lähtökohtina toimivat MRL
22 §:n mukaisessa tarkoituksessa valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet. Kuntakaavoituksen
tulee edistää valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden toteutumista. VATeilla pyritään vas-
taamaan niihin haasteisiin, joita muun muassa
yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve, elin-
ympäristön laatuvaatimukset, luonnon ja raken-
nusperinnön säilyminen ja yhteysverkostojen
toimivuus alueidenkäytölle asettavat. Valtioneu-
vosto päätti 13. marraskuuta 2008 valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamises-
ta. Tavoitteita tarkistettiin, jotta ne vastaisivat
mahdollisimman hyvin alueidenkäytön uusiin
haasteisiin, erityisesti ilmastonmuutokseen. Tar-
kistetut tavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.

Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa
mainituista asiakohdista Keran osayleiskaavan
suunnittelun lähtökohtina toimivat muun muas-
sa:

Toimiva aluerakenne
Toimivan aluerakenteen kehittäminen sekä
elinympäristöjen toimivuuden ja taloudelli-
suuden edistäminen hyödyntämällä olemas-
sa olevaa yhdyskuntarakennetta.

Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön
laatu

Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyri-
tään vähentämään liikennetarvetta, paran-
tamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään
joukkoliikenteen edellytyksiä.
Raideliikenteen tehokkuuden parantamiseen
varautuminen yhdyskuntarakenteessa sijoit-
tamalla riittävästi asuntotuotantoa ja työpaik-
karakentamista asemien vaikutusalueelle.

Melusta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen
ja jo olemassa olevien haittojen vähentä-
minen: uusia asuinalueita ei tule sijoittaa
melualueille varmistamatta riittävää melun-
torjuntaa.

Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Alueidenkäytön suunnittelussa on asutusta
sekä työpaikka- ja palvelutoimintoja suun-
nattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan
nykyisen infrastruktuurin hyväksikäyttöä.

Helsingin seudun erityiskysymykset
Keran osayleiskaavan alueella edistetään
joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliiken-
teeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskun-
tarakennetta.
Alueen liikennejärjestelmän kehittämises-
sä otetaan huomioon koko seudun kattava
liikennejärjestelmäsuunnitelma tavoitteena
hillitä ilmastonmuutosta sekä tukea yhdys-
kuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän
asuntotuotannon järjestämistä.

Suurin osa valtakunnallisista tavoitteista koskee
Keran osayleiskaavaa. Valmistelun edetessä
selviää tarkemmin, mitkä valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteiden osatavoitteet koskevat
Keran osayleiskaavaa. Jatkosuunnittelussa
kaavaselostukseen liitetään taulukko, jossa
yksityiskohtaisemmin esitetään, mitkä tavoitteis-
ta koskevat Keran osayleiskaavaa ja miten ne
toteutuvat kaavassa.
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Kaavoitustilanne

Maakuntakaava

Keran osayleiskaavan aluetta koskevat Uuden-
maan maakuntakaava ja Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaava.

Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimai-
nen korkeimman hallinto-oikeuden 15.8.2007
tekemän päätöksen jälkeen. Ympäristöminis-
teriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan
8.11.2006. Uudenmaan maakuntakaavassa Ke-
ran kaava-alue on kokonaan taajamatoimintojen
aluetta. Lisäksi kaava-alueen läpi on osoitettu
päärata -merkintä. Kaava-aluetta rajaavat sekä
etelä- että länsipuolella moottoriväylä -merkintä.
Pohjoisessa kaava-alue rajautuu valtatie -mer-
kintään.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on vah-
vistettu ympäristöministeriössä 30.10.2014. 2.
vaihemaakuntakaavassa Keran asemanseudul-
le sekä Kutojan alueelle, Kehä II:n itäpuolelle
on osoitettu tiivistettävä taajamatoimintojen alue
-merkintä, jonka suunnittelumääräyksen mu-
kaisesti aluetta on suunniteltava joukkoliiken-
teeseen tukeutuvana kyseisen taajaman muuta
aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Tiivistettävän alueen laajuus täsmentyy ja sen
tehokkuus määritellään kuntakaavoituksessa.
Nihtisillan ja Turvesolmun alueilla on merkityk-
seltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö
-kohdemerkintä.

Uudenmaan vahvistetut maakuntakaavat sekä
maakuntasuunnitelman mukainen rakenne-
ratkaisu ohjaavat uuden asuntorakentamisen
pääasiassa olemassa olevaan yhdyskuntara-
kenteen ja joukkoliikenneverkoston yhteyteen
täydentävänä ja tiivistävänä rakentamisena.

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen epävirallinen
yhdistelmä (2014).
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Helsinki-Turku -junarata (rantarata) kulkee
suunnittelualueen halki. Liikennevirasto on aloit-
tanut Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman
laatimisen välillä Leppävaara–Kauklahti. Hank-
keesta on aiemmin valmistunut yleissuunnitel-
ma vuonna 2003 välille Leppävaara–Espoon
keskus ja yleissuunnitelma vuonna 2010 välille
Espoon keskus–Kauklahti. Leppävaara–Espoon
keskus -väliltä on tehty hankearviointi vuonna
2003, joka on päivitetty vuonna 2007. Lisäksi
Espoo–Lohja–Salo -radan alustava yleissuunni-
telma ja YVA ovat osittain päällekkäisiä kaupun-
kiradan kanssa.
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Yleiskaava

Kaava-alue sijaitsee Espoon eteläosien yleis-
kaavan alueella. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätös Espoon eteläosien yleiskaavan hy-
väksymistä koskevista valituksista on annettu
29.1.2010, jolloin valtuuston päätös yleiskaavan
hyväksymisestä sai lainvoiman. Korkein hallin-
to-oikeus kumosi valtuuston päätöksen osittain.
Yksi kaavan kumotuista osista sijaitsee Keran
osayleiskaava-alueella, Aga Oy:n omistamal-
la kiinteistöllä. Korkein hallinto-oikeus kumosi
yleiskaavan merkinnän, jossa alue olisi muutet-
tu asumiseen, perusteena muun muassa melu,
jota Agan aluetta ympäröivät työpaikka-alueet
aiheuttavat.

Pääosa Keran osayleiskaavan alueesta on
Espoon eteläosien yleiskaavassa osoitettu työ-
paikkatoimintojen alueeksi. Osalle Helsinki–Tur-
ku -radan pohjoispuolta on suunnittelualueella

erikoistavarakaupan sijoittumisen. Merkittäväs-
ti parannettavat ja uudet raideliikenneverkon
osuudet on osoitettu punaisella.

Asemakaavatilanne

Suunnittelualue on asemakaavoitettu. Rantara-
dan pohjoispuoli on asemakaavoitettu 1970-lu-
vun alussa, eteläpuoli 1980-luvun alussa. Alu-
eella on tällä hetkellä useita rakentumattomia
tontteja, sekä tontteja, joiden rakennukset ovat
tyhjillään.

Alueella on vireillä kolme asemakaavamuu-
tosta: Karamalmin asemakaavamuutos (kaava
130513, Oy AGA Ab), Nihtisilta 130133 ase-
makaavamuutos ja Nihtisilta 130138 asema-
kaavamuutos. Asemakaavoja laaditaan rinnan
osayleiskaavan kanssa.

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta.

Karamalmin asemakaavamuutos (kaava
130513, Oy AGA Ab) on tullut vireille syksyllä
2011. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa
liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäi-
riöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten,
teollisuus- ja varastorakennusten sekä auto-
paikkojen korttelialueet kerrostaloasumiseen.

Nihtisilta 130133, asemakaavamuutos on tul-
lut vireille loppuvuodesta 2010. Kaavoituksen
tavoitteena on muuttaa alueen käyttötarkoitus
asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä korottaa
rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslu-
kua (Nihtisillankuja 2).
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Ote ajantasa-asemakaavasta.

Nihtisilta 130138 asemakaavamuutos on tullut
vireille keväällä 2015. Asemakaavamuutoksella
mahdollistetaan toimisto-, hyvinvointi-, liikun-
ta- ja pienimuotoisten liiketilojen sijoittuminen
olemassa olevaan toimisto- ja varastorakennuk-
seen.

Matinkylä–Kera -raideliikenneyhteys

Espoon raideliikennevisio, joka määrittelee
lähtökohdat Espoon sisäisten raideyhteyksien
suunnittelulle, on laadittu kaupunginhallituksen
aloitteesta vuonna 2011. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta merkitsi 30.3.2011 Espoon raidelii-
kennevision tiedoksi. Espoon raideliikennevisi-
ossa vuodelle 2050 on esitetty, että pikaraitiotie
yhdistäisi Karamalmin alueen ja Matinkylän.

Pikaraitiotie jatkuisi vision mukaan Keran ase-
malta pohjoiseen. Pikaraitiotieyhteys on otettu
huomioon talvella 2013 nähtävillä olleessa
Karamalmin asemakaavaluonnoksessa. Pika-
raitiotieyhteys on otettu huomioon 14.5.2014
lainvoimaiseksi tulleessa Karamalmin ja Kara-
portin asemakaavamuutoksessa.

Espoon kaupunkirata

Kaupunkiradan jatkamisesta Leppävaarasta
Espoon keskukseen on valmistunut yleissuun-
nitelma vuonna 2003. Hankearvioinnin päivitys
ko. yhteysvälille on valmistunut vuonna 2007.
Espoon keskus–Kauklahti -yhteysvälille on
valmistunut yleissuunnitelma vuonna 2011. Niin
sanotun kaupunkiradan jatkeen ratasuunnittelu
on käynnistynyt Liikenneviraston johdolla. Han-
ke sisältyy HLJ 2011:n toteuttamisohjelmaan
vuodelle 2020. Ratasuunnittelun yhteydessä
ratkaistaan Keran aseman ja siihen liittyvien
alikulkujen sekä muiden siihen liittyvien toimin-
tojen sijainti. Ratasuunnittelu on tehty pääosin
vuoden 2013 aikana. Ratasuunnitelma on
hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2015 Keran
osallistumis- ja arviointisuunnitelman kirjoitus-
hetkellä.

Kehä II:n jatke Turuntieltä (mt 110) Hämeen-
linnanväylälle (vt 3)

Kehä II:n yleissuunnitelma on valmistunut
vuonna 2010. Yleissuunnitelma ja sen hyväksy-
mispäätös ovat pohjana hankkeen jatkosuunnit-
telulle.

Seuraava suunnitteluvaihe on maantielain
mukaisen tiesuunnitelman laatiminen. Hanke ei
sisälly Uudenmaan ELY-keskuksen lähiaikojen
toteutussuunnitelmiin.

Asuinrakennusten korttelialueet

Yleisten rakennusten korttelialueet

Liike- ja toimistorakennusten korttelialueet

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueet

Eritysalueet, esim. suojaviheralueet

Virkistys- ja puistoalueet

Ñ¬» ª»µ¬±®·³«±¬±·»¬¿ ¿¶¿²¬¿¿ó¿»³¿µ¿¿ª¿¬¿
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Keran osayleiskaavan kehittämisperiaatteet
ja tavoitteet

Aluetta kehitetään osana laajempaa seudullista
suunnittelua tavoitteena pääkaupunkiseudun
kehittyminen vetovoimaiseksi ja kilpailukykyi-
seksi metropolialueeksi.

Keran alueen kehittämisessä keskeinen läh-
tökohta on olemassa olevan raideliikenteen
ja henkilöliikenneaseman mahdollistama ja
edellyttämä yhdyskuntarakennetta tiivistävä
ja tehokas rakentaminen. Kyseinen tavoite on
yhdenmukainen valtakunnallisten alueidenkäyt-
tötavoitteiden, Espoon kaupungin strategisten
tavoitteiden ja ilmastostrategisten tavoitteiden
kanssa.

Raideliikenteen tehokkuuden parantami-
seen varaudutaan yhdyskuntarakenteessa
sijoittamalla riittävästi asuntotuotantoa ja työ-
paikkarakentamista sekä palveluita asemien
vaikutusalueelle. Alueen liikennejärjestelmän
kehittämisessä otetaan huomioon myös koko
seudun kattava liikennejärjestelmäsuunnitelma
tavoitteena hillitä ilmastonmuutosta sekä tukea
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän
asuntotuotannon järjestämistä. Jotta mahdolli-
suudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen var-
mistetaan, on tarpeellista laatia toteuttamisoh-
jelma kaavan yhteydessä.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamista
tukevat Espoon kaupunkiradan jatkaminen Lep-
pävaarasta Espoon tai Kauklahden asemalle
sekä raidevision mukainen pikaraitiotie Matinky-
lästä Keraan.

Pilaantuneet maa-alueet on viimeistään asema-
kaavoituksen yhteydessä selvitettävä ja ennen
rakentamiseen ryhtymistä kunnostettava.

Mitoitustavoitteet

Osayleiskaavatyössä on tutkittu kolmea mitoi-
tusvaihtoehtoa, joissa asukkaiden ja työpaikko-
jen suhdeluvut poikkeavat toisistaan. Työpaik-
kojen luonne tulee muuttumaan teollisuus- ja
varastoalueista tehokkaammin toteutuviksi liike-
ja toimistovaltaisiksi työpaikoiksi.

Kaupunginhallitus on päättänyt osayleiskaava-
alueen tavoitteista 30.9.2013. Mitoituksena on
tutkittu vaihtoehtoja, joissa kokonaismitoitukse-
na on 6 000–15 000 asukasta ja 8 000–14 000
työpaikkaa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
12.11.2014 osayleiskaavaehdotuksen valmis-
telua koskevat ohjeet, jossa Keran mitoitusta
tarkennetaan niin, että kokonaismitoituksena on
vähintään 14 000 asukasta ja 10 000 työpaik-
kaa.
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KAAVA-ALUEESEEN LIITTYVÄT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
(tilanne 30.11.2015)

Olemassa olevat selvitykset, uusimmat ja mer-
kittävimmät selvitykset, jotka koskevat Keran
osayleiskaavan valmistelua:

Koko Espoon kattavat selvitykset ja suunni-
telmat (sekä strategiat)

HLJ 2015 - strategia
Pysäköinnin periaatteet, toimenpideohjelma

Espoon pyöräilyn edistämisohjelma 2013 -
2024, 24.10.2013, WSP Finland 2013
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia
ja toimenpideohjelma, HLJ 2011
Espoon kaupan palveluverkkoselvitys- ja
suunnitelma 2030, Entrecon Oy 2011, Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkai-

Espoon elinkeinovyöhykkeiden kehityskuva,
2010, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuk-
sen tutkimuksia ja selvityksiä B98:2010

Lähikaupasta hypermarkettiin - Espoon päi-
vittäistavarakaupan kehitys v. 1965 - 2010,
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen

Huoltoasemaselvitys 2008, Espoon kaupun-
kisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvi-
tyksiä B91:2008
Espoon ostoskeskukset, Aalto-yliopisto
2011, Aalto-yliopiston julkaisusarja Aalto TT

Keran alueen visiot ja maankäyttötarkastelut

Oy

Rantarataan / Espoon kaupunkirataan
liittyvät selvitykset

Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelma
Leppävaara-Kauklahti, Liikennevirasto on
aloittanut ratasuunnittelun syksyllä 2012.
Ratasuunnitelma hyväksymiskäsittelyssä.
Keran osayleiskaavan ratatärinäselvitys,
Promethor Oy 3.7.2015
Espoon kaupunkiradan vaikutus Keran alu-
een melutilanteeseen 2030 laskennallinen
meluselvitys, 13.12.2013, WSP Finland
Espoon kaupunkiradan pyöräilyolosuhteiden

Espoon kaupunkiradan liityntäpysäköinnin

Keran alueen liikenneselvitykset ja suunni-
telmat

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvi-

Kulkutapaan vaikuttamisen keinot Keran
osayleiskaavan alueella, liikenteen opinnäy-
tetyö (ylempi AMK), Mari Kinttula, 2013
Keran asemanseudun maankäyttö - pysä-
köintiselvitys. Luonnosmateriaalia 18.9.2013

2013
Turuntien yleissuunnitelma välillä Kilonkarta-
nontie - Kehä II, WSP 2015
Turuntie (MT 110) välillä Kehä III-Mäkkylä,
Liikenne- ja maankäyttöselvitys, Sito ja Ark-
kitehtitoimisto   Jukka Turtiainen Oy, 2013
Pikaraitiotieselvitys välillä Turunväylä - Kera,
WSP, 15.5.2009
Nihtisillan - Suurpellon - Turvesuon liikenne-

1.9.2009
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Muut paikalliset selvitykset ja suunnitelmat
Keran osayleiskaavan kunnallistekninen
tarkastelu, WSP Oy
Rakennusten käytönaikaisen energiankulu-
tuksen CO2 -päästöt, 2.11.2015
Keran osayleiskaavan kaupallinen selvitys,
Ramboll Oy 25.9.2015
Keran osayleiskaavan meluselvitys, Promet-
hor Oy 17.9.2015
Keran osayleiskaava-alueen ympäristöriski-
selvitys, Vahanen Oy 5.6.2015

osayleiskaava, Espoon kaupunkisuunnittelu-
keskus 3.6.2015

osayleiskaava, Espoon kaupunkisuunnittelu-
keskus 27.4.2015
Rakenteellinen kuntotutkimusraportti, Agan
tehdasalue, rakennus E, Karapellontie 2,
Espoo. 21.4.2015.
Arvio Agan kaarihallin säilyttämisen vaiku-
tuksista pohjarakennustöihin, Keran alue
Espoo. NCC Rakennus Oy, 20.4.2015
Haitta-ainetutkimus, tutkimusselostus.
Aga, Karapellontie 2, Espoo, Rakennus E.
27.2.2015
Keran osayleiskaavan luontoselvitys, Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkai-

Selvitys sivistystoimen palveluista Keran
osayleiskaavaa varten, vaihtoehdot 1-3,
30.4.2014, Sorvari Sinikka
Keran osayleiskaava-alueen rakennusten
inventointi ja arvottaminen, 17.9.2013, arkki-
tehtitoimisto Inkeri Makkonen
KERA – maisemamuistio, Emma Andersson,
12.7.2013
Keran elinkeinojen ja maankäytön tarkaste-
lu, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen

Karamalmin teollisuusalueen turvallisuussel-
vitys asemakaavan muutostilanteessa, Gaia
Consulting Oy 9.10.2012

tärinä- ja runkomeluselvitys, Helimäki Akusti-
kot Oy, 29.11.2011.
Fluorivetyhappojen vaaraetäisyydet, VTT,
18.5.2011.

-
mäki Akustikot Oy, 16.1.2012.
Viherlaakso-Karakallio, Kehä II Kaupallinen
rakennetarkastelu, Entrecon Oy, 16.9.2010.
Kehä II välillä Turunväylä - Hämeenlinnan-
väylä, Yleissuunnitelma, 2008.
Espoon kaupunkirata, yleissuunnitelma
2003.
Kilon kaasutehdasalueen maaperän saas-
tuneisuustutkimus (Agan alue), Maa ja Vesi
Oy 30.9.1999
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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty
vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa.
Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja
selvityksiin (MRL 9 §). MRA 1 §:ssä on määri-
telty tarkemmin, että vaikutuksia selvitettäessä
otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus,
aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvi-
tysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvi-
tysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan
arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät
välittömät ja välilliset vaikutukset. Asetuksessa
on lueteltu viisi kohtaa, joihin kohdistuvat vaiku-
tukset tulee selvittää:

1. Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
2. Maa- ja kallioperään, ilmaan
3. Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoi-

suuteen
4. Yhdyskuntarakenteeseen ja -talouteen sekä

liikenteeseen
5. Maisemaan ja rakennettuun ympäristöön

Lopullinen lista eri vaikutuskohteista tässä kaa-
vassa hahmottuu, täydentyy ja tarkentuu koko
ajan kaavatyöskentelyn edetessä.

Osayleiskaavaa laadittaessa on alettu selvittää
kaavan ohjaustavoitteen ja tarkkuuden edel-
lyttämässä laajuudessa kaavan vaikutukset.
Arviointi on käynnistynyt alustavien maankäyttö-
ja mitoitusvaihtoehtojen vertailulla.  Arvioinnissa
on nostettu esiin kaikki yleiskaavan ohjausvai-
kutuksen kannalta merkittävät vaikutukset ja
maankäyttövaihtoehtojen erot. Eri vaikutusten
merkittävyyttä on arvioitu ja tarkasteltu pääpe-
riaatteet mahdollisten haittojen minimoimiseksi.
Kaavan suunnittelu on jatkunut luonnosvaihee-
seen ja sen jälkeen jatkuu edelleen ehdotusvai-
heeseen. Vaikutusten arviointia täydennetään ja
tarkennetaan suunnittelutyön edetessä tarpeen
mukaan.

Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen
lähiympäristö. Sen lisäksi tässä kaavatyössä
korostuvat erityisesti laaja-alaiset ilmastoon, rai-
deliikenteeseen tukeutuvan kaupunkirakenteen
kehittämiseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistä-
miseen liittyvät vaikutukset.

Vaikutusten arvioinnin menetelmät

Suunnittelun kuluessa ilmenee tarkemmin tar-
vittavien vaikutusten arviointien laatu ja määrä,
joihin osalliset voivat esittää omia näkemyksi-
ään. Tietoa kaavan vaikutuksista aletaan saada
heti alkuvaiheessa alustavien maankäyttövaih-
toehtojen perusteella ja tieto syventyy ja täy-
dentyy kaavaprosessin kuluessa.

Vaikutusten arvioinnissa käytetään mm. seuraa-
via menetelmiä ja tietolähteitä:

Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen:
alueen aiempien hankkeiden selvitykset ja
arvioinnit
Uuden tiedon tuottaminen: uusien selvitys-
ten tekeminen ja erilaisten mallilaskelmien
tekeminen
Vaikutusten arviointien havainnollistaminen
erilaisten vertailutaulukoiden tms. havainnol-
listamismenetelmien avulla
Osallistuminen ja asiantuntijayhteistyö: yh-
teistyö kaupungin eri hallintokuntien, asuk-
kaiden ja viranomaisten kanssa. Lausunnot,
mielipiteet, viranomaisneuvottelut, yleisötilai-
suudet ja muut vuorovaikutusmenetelmät.

Arvioinnin tulokset on koottu kaavaselostuk-
seen.
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Viralliset tiedottamiskanavat ja osoitteet

-
lutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitus-
lehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetis-
sa.

Aineisto on virallisesti nähtävillä Espoon kau-
punkisuunnittelukeskuksessa (käyntiosoite:
Kirkkojärventie 6 B, 4. kerros, Espoon keskus).
Eri kaavavaiheiden aineistoa tuodaan myös

selvityksiin, joita ei voida viedä internetsivuille
voi tutustua kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Ehdotuksesta esitetyt kirjalliset mielipiteet ja
muistutukset on toimitettava viimeiseen nähtä-
villäolopäivään mennessä kaupunkisuunnittelu-
lautakunnalle osoitteella: Kaupungin kirjaamo,
PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähkö-

käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus
Entresse. Kaavan nimi on mainittava.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
(MRL 62 §, MRL 63 § ja MRL 64§)

Kaavahankkeelle on laadittu osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma, jossa on esitetty mm. miten
vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoitukseen
sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivät-
ty 24.4.2013 ja sitä on täydennetty 17.9.2013,
27.6.2014 sekä 30.11.2015. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupunki-
suunnittelukeskuksen asiakaspalvelupisteessä
koko kaavoitusprosessin ajan ja sitä päivitetään
tarpeen mukaan.

Osallisilla on mahdollisuus esittää Uudenmaan
ELY-keskukselle neuvottelua osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä ennen kuin
kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville.

Tavoitteiden asettaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Keran
osayleiskaavan tavoitteet. Osayleiskaavan läh-
tökohdista ja tavoitteista pidetään keskustelu- ja
tiedotustilaisuus, jossa esitetyt mielipiteet kirja-
taan muistioon.

Viranomaisneuvottelu
(MRL 66 § ja MRA 18§)

Kaavasta järjestetään alkuvaiheessa ja eh-
dotusvaiheessa viranomaisneuvottelu. Muita
neuvotteluja asiantuntijaviranomaisten kanssa
järjestetään tarpeen mukaan.

Osayleiskaavan valmistelu
(MRL 62 § ja MRA 30 §)

Osayleiskaavan valmisteluaineiston hyväksyy
nähtäville kaupunkisuunnittelulautakunta. Val-
misteluaineisto on julkisesti nähtävillä 30 päivää
Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuk-
sessa. Lisäksi valmisteluaineistoon voi tutustua

-
tus.

Osayleiskaavan valmisteluaineistosta järjeste-
tään lisäksi tiedotus- ja keskustelutilaisuus osal-
lisille ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.
Tilaisuudessa osallisilla on mahdollisuus esittää
mielipiteensä tavoitteista. Mielipiteet kirjataan
tilaisuudesta laadittavaan muistioon.
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Lausunnot pyydetään kohdassa ”Osalliset” mai-
nituilta viranomaisilta ja ulkopuolisilta lausun-
nonantajilta. Mielipiteet ja lausunnot käsittelee
kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhal-
litus.

Osayleiskaavaehdotus
(MRL 65 § ja MRA 19 §)

Kaupunginhallitus päättää mielipiteiden ja
lausuntojen johdosta mahdollisesti tarkistetun
osayleiskaavaehdotuksen asettamisesta nähtä-
ville. Lisäksi kaupunginhallitus päättää mahdol-
lisesti pyydettävistä lisälausunnoista. Kaavaeh-
dotus pidetään 30 päivää julkisesti nähtävänä
Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuk-
sessa. Lisäksi aineistoon voi tutustua kaupun-

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä
muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Muis-
tutus on toimitettava kuulutuksessa mainitulla
tavalla kaupungille ennen nähtävillä oloajan
päättymistä. Muistuttajille, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa, tullaan ilmoittamaan kunnan
perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Osayleiskaavan hyväksyminen

Jos ehdotukseen tehdään oleellisia muutoksia,
ehdotus pidetään uudelleen nähtävänä. Me-
nettely on sama, kuin edellä kuvattu. Muussa
tapauksessa kaupunginhallitus ja kaupunginval-
tuusto käsittelevät osayleiskaavan ja siitä mah-
dollisesti saadut lausunnot ja muistutukset.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen, kaavan
hyväksymisestä koskevasta päätöksestä lähe-
tetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistu-
tusten tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoit-
taneet osoitteensa, maankäyttö- ja rakennuslain
67 §:n mukaisesti.

Osayleiskaavan hyväksymisestä kuulutetaan
kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja
Hufvudstadsbladetissa. Kaupunginvaltuuston
hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa
Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen.
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OSALLISET
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialuei-
den asukkaat, kiinteistönomistajat, maanomis-
tajat, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava
saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi
viranomaiset ja ulkopuoliset lausunnonantajat.
Viranomaistahot on lueteltu erikseen, muita
osallisia ja lausunnonantajia ei tässä ole eritelty
tarkemmin.

Espoon kaupungin viranomaiset
Sivistystoimi
Espoon Kaupunginmuseo
Sosiaali- ja terveystoimi
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Ympäristökeskus
Rakennusvalvontakeskus
Tekninen keskus

Logistiikka –liikelaitos
Kaupunkitekniikka -liikelaitos

Muut viranomaiset
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus
Ympäristöministeriö
Uudenmaan liitto
Liikennevirasto
Helsingin seudun kauppakamari, Espoon
toimipiste
HSY, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä
HSL, Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-
mä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Fortum Oyj
Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvi-
rasto
Kauniaisten kaupunki
Kirkkonummen kunta
Nurmijärven kunta
Vantaan kaupunki
Vihdin kunta
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OSAYLEISKAAVAN LAADINNAN ALUSTAVA AIKATAULU
Vireille 2013
Tavoitteet 2013
Visio ja maankäyttövaihtoehdot 2013–2014

VALMISTELIJAT JA LISÄTIETOJEN ANTAJAT
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä
koko kaavoitusprosessin ajan:
Sähköposti:

Päiväys

30.11.2015

Liikennesuunnittelua koskevissa kysymyksissä:

Luonnosaineisto 2014
Kaavaehdotus 2015–2016
Kaavan vahvistuminen 2017



LIITE 2
VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KERAN
OSAYLEISKAAVASSA

Tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009.
Alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista.
Tavoitteet ovat keskenään samanarvoisia, eikä niitä ole laitettu tärkeys tai
kiireellisyysjärjestykseen. Keran osayleiskaava-aluetta koskevat lähes kaikki
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toteutuminen Keran osayleiskaavassa
Toimiva aluerakenne
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen
tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman
vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman
hyvin olemassa olevia rakenteita sekä
edistämällä elinympäristön laadun parantamista
ja luonnon voimavarojen kestävää
hyödyntämistä.

Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen
perustuu ensisijaisesti alueiden omiin
vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin.

Keran osayleiskaava-alueen rakentuminen tukee
Helsingin seudun aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä. Kaava-alue on osa Espoon
kaupunkiradan kehitysvyöhykettä. Alueen halki
kulkee jo nyt Helsinki-Turku -junayhteys, alue on
hyvin saavutettavissa ja sen saavutettavuus
tulee tulevaisuudessa entisestään paranemaan.

Keran alue on nykytilanteessa yksi Espoon
tärkeimpiä työpaikka-alueita ja aluetta kehitetään
edelleen seudullisesti merkittävänä työpaikka-
alueena. Koska työpaikat oletettavasti myös
tulevaisuudessa hakeutuvat hyvien
joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen, on Keran
alue potentiaalinen myös elinkeinojen
kehittämisalueena. Kerasta on tulevaisuudessa
entistä paremmat yhteydet Helsinki-Vantaan
lentoasemalle, mikä tukee yritysten kilpailukyvyn
vahvistumista edelleen.

Kerasta suunnitellaan rakenteeltaan
sekoittunutta asuin- ja työpaikka-aluetta, jolla on
selkeä oma identiteetti.

Alueen rakentaminen tukee myös lähialueiden,
kuten Karakallion, Kilon ja Pohjois-Mankkaan
kehitystä ja elinvoimaisuutta. Keran alueen
kehittäminen perustuu alueen edulliseen sijaintiin
kaupunkirakenteessa, vahvaan yhteisölliseen
identiteettiin sekä Espoon kaupunkiradan ja
Matinkylä-Kera -yhteysvälillä kulkevan
pikaraitiotien mahdollistamiin erinomaisiin
joukkoliikenneyhteyksiin.

Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja
verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin
perustuvana kokonaisuutena. Toimivan
aluerakenteen runkona kehitetään Helsingin
seutua, maakuntakeskuksia sekä
kaupunkiseutujen ja maaseudun keskusten
muodostamaa verkostoa. Eteläisessä
Suomessa aluerakenne perustuu erityisesti

Kaavassa osoitetaan kehitettävä
raideliikenneyhteys ja Keran raideliikenneasema
sekä mahdollistetaan radanvarsialueiden
tehokas kehittäminen. Kaava-alueen nykyistä
kokoojakatu- sekä kävelyn ja pyöräilyn verkostoa
parannetaan, jotta liityntäliikenne asemalle toimii
sujuvasti



Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten
välisiin raideliikenneyhteyksiin.

Osayleiskaavan aluevaraukset ja
kokonaismitoitus mahdollistavat osaltaan
Espoon kaupunkiradan taloudellisen
toteuttamisen yhteysvälillä Espoon keskus -
Leppävaara, sekä riittävän väestö- ja
työpaikkapohjan kannattavalle raideliikenteelle.

Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja
maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston
kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla
maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään
alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien
rakenteiden hyödyntämiseen sekä
elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan
monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan
huomioon haja-asutukseen ja
yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä
maaseudun tarve saada uusia pysyviä
asukkaita.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Erityistavoitteet
Maakunnan suunnittelussa yhteistyössä
maakuntien liittojen kesken on selvitettävä ne
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja muuhun
alueidenkäyttöön liittyvät toimenpiteet, joilla
edistetään ylimaakunnallisten
kehittämisvyöhykkeiden muodostamista ja
niiden kehittämisedellytyksiä. Maakunnan
suunnittelussa on esitettävä valtakunnallisesti
tärkeät vyöhykkeet sekä kaupunki- ja
taajamaverkostot ja niiden kehittämisperiaatteet.

Maakunnan suunnittelussa on selvitettävä
maaseudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä
kyläverkoston kehittämiseen liittyvät
toimenpiteet, joilla edistetään olemassa olevien
rakenteiden hyödyntämistä, palvelujen
saatavuutta, maaseudun elinkeinotoiminnan
monipuolistamista sekä ympäristöarvojen
säilymistä.

Maakunnan suunnittelussa on mahdollisuuksien
mukaan selvitettävä ja edistettävä
alueidenkäytön järjestämistä raja- alueilla.
Samalla tulee kiinnittää huomiota alue- ja
yhdyskuntarakenteen toimivuuteen sekä
elinkeinotoiminnan tarpeiden ja
ympäristöarvojen yhteensovittamiseen.

Koskee maakunnan suunnittelua.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset
edellytykset varuskunnille, ampuma- ja
harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan
toimintamahdollisuuksille. Samalla on
huomioitava muun yhdyskuntarakenteen,
elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen
asettamat vaatimukset.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.



Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja
ympäristön laatu
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja
elinympäristöjen ekologista, taloudellista,
sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa
olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä
eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia.
Taajamia eheytettäessä parannetaan
elinympäristön laatua.

Alueen suunnittelussa on tunnistettu kaava-
alueen luonto- ja virkistysarvot ja otettu
huomioon rakennetun ympäristön ja
luonnonympäristön yhteensovittaminen.

Keran osayleiskaavoituksen tavoitteena on
keskittää rakentaminen ja jättää mahdollisimman
laajoja yhtenäisiä luonnonmukaisia ja
rakennettuja viheralueita. Olemassa olevien
luonnonmukaisten metsäalueiden ja muiden
luonnonympäristöjen säilyminen pyritään
turvaamaan mahdollisimman laajasti niiden
tarjoamien virkistysarvojen, ekologisten
yhteyksien sekä muiden ekosysteemipalvelujen
vuoksi.

Osayleiskaavalla edistetään elinympäristön
kestävyyttä varmistamalla kaavamerkinnöillä ja -
määräyksillä virkistysverkon kehittäminen
laadukkaana ja jatkuvana Keran laakson
alueella. Kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä
mahdollistetaan myös sujuvan jalankulun ja
pyöräilyn yhteyden toteutuminen radan pohjois-
ja eteläpuolen välille, vähentäen näin radan
estevaikutusta. Keskeisille puistoalueille on
kaavamääräyksissä osoitettu vähimmäismitoitus.

Osayleiskaavalla edistetään elinympäristön
kestävyyttä varmistamalla kaavamerkinnöillä ja -
määräyksillä liito-oravayhteyksien säilyminen.
Kaavalla edistetään myös virkistysyhteyksien
toimivuutta kohti Leppävaaran urheilupuistoa,
Laajalahtea ja Espoon keskuspuistoa.

Olemassa olevan kokoojakatuyhteyden
parantaminen ja uuden ajoneuvoalikulun
rakentaminen Kutojantien päähän, Helsinki-
Turku -junaradan ali, tukee olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen ja infrastruktuurin
hyödyntämistä.

Keran teollisen ja toimitila-alueen osittain tyhjinä
olevien kiinteistöjen uusiokäytön tutkiminen
parantaa alueen kaupunkikuvaa. Keran
asuinalue tulee tiiviiksi osaksi
kaupunkirakennetta, nivoutuen lännessä kohti
Kauniaisia ja idässä kohti Kiloa.

Osayleiskaavassa edellytetty saastuneiden
maiden puhdistaminen ennen kaavan mukaista
rakentamista parantaa elinympäristön laatua.

Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri
väestöryhmien saavutettavissa ja
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden
läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen
tarve on mahdollisimman vähäinen.

Merkittävin määrä Keran osayleiskaavan uutta
asuin-, palvelu- ja työpaikkarakentamista
sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrella. Keran palvelut keskitetään Helsinki-
Turku -radan aseman välittömään läheisyyteen,
mutta lähipalveluja, kuten pieniä kauppoja



Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen,
kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan.

sijoitetaan tukemaan asukkaiden
lähipalvelutarpeita. Keran keskustareitti tukee
kävelyn ja pyöräilyn korkeaa osuutta eri
kulkumuodoista, koska se mahdollistaa aseman
hyvän saavutettavuuden autottomassa
kävelykeskustassa. Alueen halki kulkeva,
Helsinki-Turku -radan suuntaisesti osoitettu
pyöräilyn laatukäytävä mahdollistaa myös
nopean ja sujuvan pyöräilyn.

Suunnittelussa on otettu huomioon kaikki
kulkumuodot niin, että alueella olevat
kulkuyhteydet tukevat luontevaa, sujuvaa sekä
turvallista liikkumista. Sujuvat yhteydet on
huomioitu Espoon muihin alue- ja
paikalliskeskuksiin, erityisesti lähimpään
aluekeskukseen, Leppävaaraan. Kutojantien
alikulun toteutuessa linja-auto- ja myöhemmin
myös pikaraitiotieyhteys mahdollistuu entistä
paremmin niin Karakallion kuin Mankkaan
suuntaan, tukien laadukkaana runkoyhteytenä
koko Helsingin seudun poikittaista
joukkoliikennettä.

Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä osoittamalla
elinkeinotoiminnalle riittävästi
sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti
henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän
toiminnot suunnataan olemassa olevan
yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien
joukkoliikenneyhteyksien äärelle.

Keran merkittävimmät työpaikka-alueet on
osoitettu jo olemassa olevien liikenneyhteyksien,
Turunväylän, Kehä II:n ja Turuntien varsille.
Merkittävimmät paikallispalvelut on osoitettu
rautatieaseman välittömään läheisyyteen, jonka
kautta suurimmat joukkoliikennettä käyttävät
ihmisvirrat kulkevat. Keran osayleiskaavan
keskustatoimintojen alue (C) mahdollistaa myös
työpaikkarakentamisen sekä
päivittäistavarakaupan sekä muiden palvelujen
keskittämisen aseman välittömään läheisyyteen.

Keran nykyiset työpaikka-alueet kehittyvät ja
muuttuvat osittain asumiseen. Maankäyttö
monipuolistuu ja sekoittuu, mikä osaltaan
vähentää liikkumistarvetta.

Kaupunkiseutujen työssäkäyntialueilla
varmistetaan alueidenkäytölliset edellytykset
asuntorakentamiselle ja sen
tarkoituksenmukaiselle sijoittumiselle sekä
hyvälle elinympäristölle.

Kaupunkiseutuja kehitetään tasapainoisina
kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan
olemassa oleviin keskuksiin. Keskuksia ja
erityisesti niiden keskusta-alueita kehitetään
monipuolisina palvelujen, asumisen,
työpaikkojen ja vapaa-ajan alueina.

Keran osayleiskaava mahdollistaa vähintään 14
000 asukkaan sekä 10 000 työpaikan uuden ison
paikalliskeskuksen rakentamisen. Keran
osayleiskaava mahdollistaa monipuolisen ja
sekoittuneen asunto- ja työpaikkarakentamisen.
Kokonaismitoitus luo osaltaan edellytykset MAL-
sopimuksen tavoitteiden toteutumiselle Helsingin
seudulla.

Keran kaava-alueen rakentuminen synnyttää
uuden paikalliskeskuksen keskelle olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta. Kera toteuttaa
periaatetta monikeskuksisesta ja verkottuvasta
kaupunkiseudusta, joka kasvaa ja täydentyy
ensisijaisesti sisälle päin.

Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota
ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja
riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa
olevien haittojen poistamiseen.

Keran kaava-alueen pilaantuneista maista on
laadittu esiselvitys, jossa on kartoitettu kaava-
alueen aikaisempien ja nykyisten toimintojen
aiheuttamat riskit maaperän ja pohjaveden
pilaantumiselle sekä selvittää alueet, joilla on



Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat
tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja
poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja
niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä
luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen
sopeutumiselle.

pilaantuneisuuden lisätutkimustarve alueen
kaavoituksen edetessä. Kaavassa on lisäksi
annettu määräys, jonka mukaisesti alueen
maaperän pilaantuneisuus on tutkittava
asemakaavoituksen yhteydessä ja kunnostettava
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla ennen
rakentamiseen ryhtymistä.

Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi
ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät
rankkasateet ja niiden hallinta kaava-alueella.

Erityistavoitteet
Maakuntakaavan ja yleiskaavan lähtökohtana
on oltava perusteltu väestönkehitysarvio.

Maakunnan suunnittelussa ja
yleiskaavoituksessa on tarkasteltava pitkällä
aikavälillä sekä taajama- että maaseutualueiden
väestömäärän kehityksen erilaisia vaihtoehtoja.

Espoon kaupunki tuottaa säännöllisin väliajoin
pitkän aikavälin väestöprojektiot vuoteen 2050.
Sen lisäksi on laadittu yleiskaavoitusta varten
raportti ”Espoon kasvu ja maankäytön
vaihtoehdot vuoteen 2050”. Keran
osayleiskaavan mitoitus perustuu Espoon
pitkään jatkuneeseen ja edelleen odotettavissa
olevaan nopeaan väestön kasvuun sekä Keran
edulliseen sijaintiin raideliikenteen
asemaympäristössä.

Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa
tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä
ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet.

Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava
henkilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä
joukkoliikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä
liikennejärjestelmä. Kaupunkiseuduilla on myös
varmistettava palvelujen saatavuutta edistävä
keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä
selvitettävä vähittäiskaupan suuryksiköiden
sijoittuminen.

Keran osayleiskaavan aluetta kehitetään
monikeskuksisuuteen ja verkottumiseen
perustuvana kokonaisuutena. Keran kaava-
alueen täydennysrakentuminen hyödyntää
tehokkaasti olemassa olevaa
yhdyskuntarakennetta. Kaava-alueella sallitaan
päivittäistavarakaupan sijoittuminen
keskustatoimintojen alueelle (C). Paljon tilaa
vaativalle erikoiskaupalle on osoitettu
kaupallisen selvityksen pohjalta alueita kaavan
eteläosista, maakuntakaavan paljon tilaa
vaativan kaupan alueille.

Alueidenkäytön suunnittelulla on huolehdittava,
että asunto ja työpaikkarakentamiseen on
tarjolla riittävästi tonttimaata.

Keran osayleiskaava tarjoaa asunto- ja
työpaikkarakentamisalueita, jotka sijaitsevat
olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa.
Keran osayleiskaavalla mahdollistetaan osaltaan
Espoon tulevien vuosien 2500 asunnon
asuntokaavoitustavoitteen toteutuminen.

Alueidenkäytön suunnittelussa uusia
huomattavia asuin, työpaikka- tai
palvelutoimintojen alueita ei tule sijoittaa
irralleen olemassa olevasta
yhdyskuntarakenteesta. Vähittäiskaupan
suuryksiköt sijoitetaan tukemaan
yhdyskuntarakennetta. Näistä tavoitteista
voidaan poiketa, jos tarve ja vaikutusselvityksiin
perustuen pystytään osoittamaan, että alueen
käyttöönotto on kestävän kehityksen mukaista.

Keran alue nivoutuu olemassa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen, ja uusi paikalliskeskus
rakentuu rautatieaseman välittömään
läheisyyteen, rakenteen keskelle.
Merkittävimmät työpaikka-alueet sijoittuvat
olemassa olevien liikenneyhteyksien varsille,
olemassa olevaan rakenteeseen ja sitä
täydentäen. Vähittäiskaupan suuryksiköt on
osoitettu maakuntakaavan paljon tilaa vaativan
kaupan alueille. Keran osayleiskaava
mahdollistaa julkisten lähipalvelujen
rakentamisen. Lähipalvelujen mitoituksessa on
otettu huomioon osayleiskaavan mahdollistama
väestölisäys.

Alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun
asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.



toimintoja suunnattava tukemaan maaseudun
taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuuria.

Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä
olemassa olevan rakennuskannan
hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle
taajamakuvalle.

Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä,
että viheralueista muodostuu yhtenäisiä
kokonaisuuksia.

Osayleiskaava säilyttää olemassa olevat
asuinalueet ja tukee nykyisten työpaikka-
alueiden kehittymistä sekä olemassa olevien
rakennusten uusiokäyttöä. Kerassa hyvä
taajamakuva muodostuu kerroksellisesta
kaupunkirakenteesta.

Keran osayleiskaavassa viheralueista
muodostetaan yhtenäinen verkosto, joka
tukeutuu olemassa olevaan viherrakenteeseen.
Viheralueilla huomioidaan myös liito-oravien
ydinalueet ja niiden väliset yhteydet.

Alueidenkäytössä on varattava riittävät alueet
jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten sekä
edistettävä verkostojen jatkuvuutta,
turvallisuutta ja laatua.

Alueen läpi itä - länsisuuntaisesti rantaradan
eteläpuolella kulkee pyöräilyn laatureitti. Alueen
kokoojakatujen rinnalle, joilla kulkee myös
joukkoliikennettä, tulee toteuttaa laadukkaat
erotellut kävelyn ja pyöräilynreitit. Muut
jalankulun- ja pyöräilyreitit on esitetty
osayleiskaavakartalla yhteydeltään sitovana ja
sijainniltaan ohjeellisena. Yhdessä nämä reitit
muodostavat verkoston, joka yhdistää alueen
ympäröiviin alueisiin, joukkoliikennelinjoille sekä
tärkeimpiin toimintoihin ja palveluihin. Alueen
kehittyvä jalankulun ja pyöräilyn verkosto edistää
alueen liikenneverkon turvallisuutta ja laatua.
Myös aseman itäpuolelle osoitettu uusi
alikulkuyhteys Keran aseman ja Karantien
välissä parantaa turvallisia yhteyksiä alueella ja
koulumatkoilla.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon
viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-
alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät
riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta
rakentamista ei tule sijoittaa tulvavaara-alueille.

Tästä voidaan poiketa vain, jos tarve- ja
vaikutusselvityksiin perustuen osoitetaan, että
tulvariskit pystytään hallitsemaan ja että
rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista.

Alueidenkäytön suunnittelussa on tarvittaessa
osoitettava korvaavat alueidenkäyttöratkaisut
yhdyskuntien toimivuuden kannalta erityisen
tärkeille toiminnoille, joihin liittyy huomattavia
ympäristö- tai henkilövahinkoriskejä.

Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava
lisääntyviin myrskyihin, rankkasateisiin ja
taajamatulviin.

Kaava-alueella ei sijaitse viranomaisten
merkittäviksi tulvariskialueiksi nimeämiä alueita.

Suunnittelussa on otettu huomioon esimerkiksi
ilmastonmuutoksen myötä yleistyvät
rankkasateet ja niiden aiheuttamien
taajamatulvien hallinta kaava-alueella. Kaava-
alueen kunnallisteknisessä selvityksessä on
alustavasti osoitettu hulevesien alueelliseen
viivytykseen soveltuvia alueita.

Haitallisia terveysvaikutuksia tai
onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja
vaikutuksille herkkien toimintojen välille on
jätettävä riittävän suuri etäisyys.

Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat laitokset
sekä vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja niitä
palvelevat kemikaaliratapihat on sijoitettava

Osayleiskaava-alueella sijaitsee kaksi
suuronnettomuusvaarallista, direktiivin
2012/18/EU mukaista laitosta.

Vaikka suuronnettomuusvaaraan liittyvät
toiminnot ovat poistumassa alueelta lähivuosina,
on kaavan yleismääräyksissä otettu kantaa



riittävän etäälle asuinalueista, yleisten
toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä
alueista.

toimintojen suhteesta alueen rakentamiseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon alueen maa- ja kallioperän
soveltuvuus suunniteltuun käyttöön.
Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on
selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan
toteuttamistoimiin.

Alueen maaperä koostuu pääosin hyvin
kantavasta kitkamaasta, ja alue soveltuu siten
hyvin rakentamiseen. Pilaantuneiden maiden
puhdistustarpeesta on kaavassa yleismääräys,
jonka mukaisesti alueen maaperän
pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen
yhteydessä ja kunnostettava käyttötarkoituksen
edellyttämällä tavalla ennen rakentamiseen
ryhtymistä.

Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta,
tärinästä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvaa
haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa
olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita
melulle herkkiä toimintoja ei tule sijoittaa
melualueille varmistamatta riittävää
meluntorjuntaa.

Osayleiskaavoituksen yhteydessä on tutkittu
liikennemeluun liittyvät olosuhteet, tehty melun
leviämislaskelmat nyky- ja ennustetilanteessa
sekä otettu nämä huomioon kaavaratkaisuissa ja
meluntorjuntatarpeessa. Turunväylän varteen on
osoitettu työpaikkatoimintojen ja tilaa vievän
kaupan alueita puskurivyöhykkeeksi asuinalueille
Turunväylän melu huomioiden. Myös Kehä II:n ja
Turuntien läheisyyteen kaava mahdollistaa
työpaikkojen toteutumisen puskurina asunnoille
ja meluherkille toiminnoille. Kaavakartalla on
osoitettu meluntorjuntatarve, joka tulee
huomioida asemakaavoituksessa ja
jatkosuunnittelussa. Asuinalueiden ja ilman
epäpuhtauksien kannalta ns. herkkientoimintojen
sijoittelussa on huomioitu liikenteen aiheuttamat
haitta-alueet. Ilmanlaatuvyöhykkeiden vaikutus
rakennusten ja pihojen sijoittumiseen on
huomioitu kaavamääräyksissä liikenneväylien
varsilla. Osayleiskaavoituksen yhteydessä on
tutkittu Rantaradan junaliikenteen tärinän sekä
runkomelun aiheuttamat rakentamisen rajoitteet
ja otettu ne huomioon kaavamääräyksissä.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
jätteenkäsittelylaitoksille alueet siten, että
pääosin kaikki syntyvä jäte voidaan hyödyntää
tai käsitellä valtakunnallisesti tai alueellisesti
tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa
ylimaakunnallisena yhteistyönä.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä tulee edistää energian
säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden
ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä.

Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä
saanti ja se, että taajamien alueelliset
vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi
alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon jätevesihaittojen ehkäisy.

Keran osayleiskaava-alueen läpi kulkee
kaukolämmön runkoverkosto.
Osayleiskaavatyössä on haluttu mahdollistaa
myös aurinkoenergian hyödyntäminen sekä
alueellinen energiankierrätys esimerkiksi
kaukokylmäverkoston avulla.

Alueella on jo olemassa keskitetty vesi- ja
viemäriverkosto, joka voidaan laajentaa myös
uusille rakennettaville alueille.



Kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä
niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen
säilymistä.

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.
Lillklobbin alueella sijaitseva keskiaikainen
Klobbskogin kylätontti on otettu huomioon
suunnittelussa ja alueen kehittämisessä
turvataan kulttuurihistorialliset arvot.

Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja
elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja
herkkien alueiden monimuotoisuuden
säilymistä.

Ekologisten yhteyksien säilymistä
suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja
muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä
edistetään.

Kaava-alueen kaakkoiskulmassa kulkee
maakunnallinen ekologinen yhteys, joka on
osoitettu kaavassa viheryhteystarve-, sekä
suojaviheralue (EV) -merkinnöillä.
Osayleiskaavan viheralueet ja -yhteydet
muodostavat yhtenäisen verkoston, joka
tukeutuu ympäröivään viherrakenteeseen ja
mahdollistaa yhteydet muille luonnonalueille
kuten liito-oravan elinympäristöille.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnon
virkistyskäyttöä sekä luonto- ja
kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön
edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja
arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti
kestävää hyödyntämistä edistetään
virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä
niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä
suojelutavoitteita vaarantamatta.
Alueidenkäytössä edistetään kyseiseen
tarkoitukseen osoitettujen hiljaisten alueiden
säilymistä.

Virkistyksen ja asumisen yhteensovittaminen on
otettu kaavaratkaisussa huomioon. Kaavaa
laadittaessa on pohdittu virkistysalueiden
kokonaismitoitusta suhteessa asukasmäärään ja
virkistysyhteyksiä kaava-alueen ulkopuolisille
virkistysalueille.

Alueidenkäytöllä edistetään luonnonvarojen
kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan
luonnonvarojen saatavuus myös tuleville
sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen
suunnittelussa otetaan huomioon
luonnonvarojen sijainti ja
hyödyntämismahdollisuudet.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä edistetään vesien hyvän tilan
saavuttamista ja ylläpitämistä.

Kaavassa on yleismääräys, jonka mukaan
hulevesien hallinnan tavoitteena on vesien
määrällinen ja laadullinen hallinta.  Kaavan
kunnallisteknisten tarkastelujen yhteydessä on
laadittu hulevesisuunnitelma, jossa on huomioitu
myös hulevesien laadullisen käsittelyn tarve.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on varmistettava, että
valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot
säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset
inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön
suunnittelun lähtökohtina.
Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti
merkittäviä kulttuuri- tai luontoarvoja.



sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.

Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava
huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön
kannalta merkittävät ja yhtenäiset
luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava
siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia
tarpeettomasti pirstota.

Keran osayleiskaava-alueella ei sijaitse
merkittäviä ja yhtenäisiä luonnonalueita.

Keran osayleiskaava-alueella liito-oravien
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sekä
virkistyskäytön kannalta säilytetään
mahdollisimman paljon olemassa olevaa
luonnonympäristöä. Viheralueista muodostetaan
sarjoja, jotka liittyvät toisiinsa muodostaen
yhtenäisen verkoston.

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
vesi- ja rantaluonnon suojelun tai virkistyskäytön
kannalta erityistä suojelua vaativat vesistöt.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Maakuntakaavoituksessa on luotava
alueidenkäytölliset edellytykset ylikunnallisesti
merkittävien virkistyskäytön reitistöjen ja
verkostojen muodostamiselle.
Maakuntakaavoituksella ja yleiskaavoituksella
on luotava alueidenkäytölliset edellytykset
seudullisten virkistysalueiden muodostamiselle
erityisesti Etelä-Suomessa ja suurilla
kaupunkiseuduilla.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Maakunnan suunnittelussa on tuettava
matkailukeskusten ja -alueiden verkottumista
sekä vapaa-ajan käytön vyöhykkeiden
kehittämistä niin, että muodostuu toimivia
palvelukokonaisuuksia. Ensisijaisesti on
kehitettävä olemassa olevia matkailukeskuksia
ja -alueita. Alueidenkäytön suunnittelulla
matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa
matkailun kehittämiselle riittävät alueet.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan
tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten,
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen
viihtyisyys.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden
kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä
sovitettava yhteen kiviaineshuolto ja
suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien
alueiden on perustuttava arviointiin, jossa
selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot
sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja
kiviaineshuoltoon.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja-
ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet.
Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä
aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava
riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka
ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja
soveltuvat vedenhankintaan.

Alueella ei sijaitse yhdyskuntien
vedenhankinnalle tärkeitä tai soveltuvia
pohjavesialueita, eikä alue sijaitse
vedenhankinnan kannalta tärkeän
pintavesimuodostuman valuma-alueella.



Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon
turvetuotantoon soveltuvat suot ja sovitettava
yhteen tuotanto- ja suojelutarpeet.
Turpeenottoalueiksi varataan jo ojitettuja tai
muuten luonnontilaltaan merkittävästi
muuttuneita soita ja käytöstä poistettuja
suopeltoja. Turpeenoton vaikutuksia on
tarkasteltava valuma-alueittain ja otettava
huomioon erityisesti suoluonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen ja muiden
ympäristönäkökohtien sekä taloudellisuuden
asettamat vaatimukset.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä
peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen
käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita
pirstoa muulla maankäytöllä.

Alueella ei ole yhtenäisiä hyviä peltoalueita

Toimivat yhteysverkostot ja
energiahuolto
Yleistavoitteet
Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri
liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan
yhteen siten, että vähennetään
henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan
ympäristöä vähän kuormittavien
liikennemuotojen käyttöedellytyksiä. Erityistä
huomiota kiinnitetään lisäksi
liikenneturvallisuuden parantamiseen.

Suurin osa Keran osayleiskaavan uutta asuin-,
palvelu- ja työpaikkarakentamista sijaitsee
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Keran
palvelut keskitetään Helsinki-Turku -radan
aseman välittömään läheisyyteen, mutta
lähipalveluja, kuten pieniä kauppoja sijoitetaan
tukemaan asukkaiden lähipalvelutarpeita.

Keran keskustareitti, joka kulkee
radanvarsialueilla, molempien alikulkujen kautta,
tukee kävelyn ja pyöräilyn korkeaa osuutta eri
kulkumuodoista, koska se mahdollistaa aseman
hyvän saavutettavuuden autottomassa
kävelykeskustassa. Keran kaava-alueen halki
kulkeva, Helsinki-Turku -radan suuntaisesti
osoitettu pyöräilyn laatukäytävä mahdollistaa
nopean ja sujuvan pyöräilyn.

Keran osayleiskaavan suunnittelussa on otettu
huomioon kaikki kulkumuodot niin, että alueella
olevat kulkuyhteydet tukevat luontevaa, sujuvaa
sekä turvallista liikkumista. Sujuvat yhteydet on
huomioitu Espoon muihin alue- ja
paikalliskeskuksiin, erityisesti lähimpään
aluekeskukseen Leppävaaraan. Kutojantien
alikulun toteutuessa linja-auto ja myöhemmin
myös pikaraitiotieyhteys mahdollistuu entistä
paremmin niin Karakallion kuin Mankkaan
suuntaan, tukien laadukkaana runkoyhteytenä
koko Helsingin seudun poikittaista
joukkoliikennettä. Liikenneselvityksen mukaan
Kerassa kuljettaisiin tulevaisuudessa jalan ja
pyörällä enemmän kuin Espoossa keskimäärin.

Esimerkiksi koulujen sijoittumisessa on otettu
huomioon saattoliikenteen sujuvuus sekä
liikenneturvallisuus. Myös mahdollisia alikulkujen
sijainteja on alustavalla tasolla ennakoitu kaava-



alueen suunnittelussa.

Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan
kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia
pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja.

Kaava-alueita palveleva liikenneverkko tukeutuu
Rantarataan, Turunväylään, Kehä II:een ja
Turuntiehen. Myös alueen kokoojakatuverkosto
perustuu alueen nykyisiin kokoojakatuihin ja
niiden kehittämiseen. Espoon kaupunkiradalle on
seudullisesti merkittävää tarvetta ja Keran
alueen junayhteydet parantuvat tämän
toteutuessa. Pikaraitiotie Keraan on
korvattavissa myös bussiyhteyksillä.

Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon
valtakunnalliset tarpeet ja edistetään
uusiutuvien energialähteiden
hyödyntämismahdollisuuksia.

Alueen läpi kulkee kaukolämmön runkoputkisto.
Alue sijaitsee pääasiassa kallioperällä, jonka
hyödyntäminen lämmitys- ja jäähdytystarpeen
kattamiseen on pyritty mahdollistamaan
jatkosuunnittelussa.

Erityistavoitteet
Alueidenkäytössä on turvattava olemassa
olevien valtakunnallisesti merkittävien ratojen,
maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet sekä
valtakunnallisesti merkittävien satamien ja
lentoasemien sekä rajanylityspaikkojen
kehittämismahdollisuudet.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytön suunnittelussa on säilytettävä
mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä
Helsinki–Vaalimaa, uudet rautatieyhteydet
Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin sekä muita
valtakunnallisesti merkittäviä väyliä.
Alueidenkäytön suunnittelussa on lisäksi
turvattava vesiliikenteen yhteysmahdollisuudet
Saimaan vesistöstä Suomenlahteen.

Alueidenkäytön suunnittelussa on osoitettava
sijaintipaikka Helsingin seudun lentokentälle
tätä koskeviin selvityksiin ja
vaikutusarviointeihin perustuen.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä on edistettävä matka- ja
kuljetusketjujen toimivuutta ja turvattava
edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri
liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.

Alueidenkäytön suunnittelussa on varattava
riittävät alueet tavara- ja henkilöliikenteen
terminaalien ja matkakeskusten toimintaa ja
kehittämistä varten. Nopean liikenteen
junaratayhteyksiä toteutettaessa on
huolehdittava lähi- ja taajamaliikenteen
toimintaedellytyksistä.

Alueen kehittäminen kaupunkirataan sekä
pikaraitiotiehen perustuvana, mahdollistaa hyvin
julkisen liikenteen sekä tehokkaiden ja
täsmällisten matkaketjujen edellytykset.

Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee
ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen
liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden
korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat
rajoitukset. Uusia lentoasemia suunniteltaessa
ja olemassa olevia kehitettäessä tulee ottaa

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.



huomioon asutus ja muut melulle herkät
toiminnot. Alueidenkäytössä on turvattava
lentoliikenteen nykyisten varalaskupaikkojen ja
lennonvarmistusjärjestelmien
kehittämismahdollisuudet sekä sotilasilmailun
tarpeet.

Alueidenkäytössä on turvattava
valtakunnallisesti merkittävien
viestintäjärjestelmien tarpeet hyödyntämällä
rakennelmien yhteiskäyttöä ja edistämällä
maankäytön tehokkuutta.

Teleliikenteen mastojen sijoittumisessa on
erityistä huomiota kiinnitettävä maisemallisten
arvojen säilyttämiseen.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava ja
muussa alueidenkäytön suunnittelussa on
otettava huomioon valtakunnallisen
energiahuollon kannalta merkittävät
voimajohtojen linjaukset siten, että niiden
toteuttamismahdollisuudet säilyvät.
Suunnittelussa on otettava huomioon sekä
tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen
verkostojen parantamisten ja laajentamisten
tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti
hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä tulee varautua uusiutuvia ja
jäteperäisiä polttoaineita käyttävien
energialaitosten ja niiden logististen ratkaisujen
aluetarpeisiin osana alueen energia- ja
jätehuoltoa

Alue toteutetaan tiivisrakenteisena ja
kaupunkimaisena alueena, jonne ei olla
sijoittamassa omaa energialaitosta.

Maakuntakaavoituksessa on osoitettava
tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten
soveltuvat alueet. Tuulivoimalat on sijoitettava
ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan
yksiköihin.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Alueidenkäytössä on varmistettava
ydinvoimaloiden edellyttämät suojavyöhykkeet
sekä varauduttava ydinjätteen
loppusijoitukseen.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Maakuntakaavoituksessa on varauduttava
kaukokuljettamiseen tarvittaviin maakaasu ja
öljyputkien linjauksiin siten, että niiden
toteuttamismahdollisuudet turvataan. Edellä
mainittuja yhteys- ja energiaverkostoja
koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön
suunnittelussa on otettava huomioon sään ääri-
ilmiöiden ja tulvien riskit, ympäröivä maankäyttö
ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö,
erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja
kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman
erityispiirteet.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Helsingin seudun erityiskysymykset
Yleistavoitteet



Helsingin seutua kehitetään kansainvälisesti
kilpailukykyisenä valtakunnallisena
pääkeskuksena luomalla edellytykset riittävälle
ja monipuoliselle asunto- ja
työpaikkarakentamiselle, toimivalle
liikennejärjestelmälle sekä hyvälle
elinympäristölle.

Keran osayleiskaava tarjoaa monipuoliset
asunto- ja työpaikkarakentamismahdollisuudet
nykyisen Helsinki-Turku -radan ja tulevan
kaupunkiradan välittömässä ympäristössä.
Asunto- ja työpaikkarakentamisen määrä,
vähintään 14 000 asukasta ja noin 10 000
työpaikkaa, noudattaa aseman ympäristöltä
vaadittavaa tehokkuutta.

Helsingin seudulla edistetään
joukkoliikenteeseen, erityisesti
raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää
yhdyskuntarakennetta. Seudun keskuksia
vahvistetaan asunto-, työpaikka- ja
palvelukeskuksina.

Keran osayleiskaava hyödyntää olemassa
olevaa yhdyskuntarakennetta ja tukeutuu
raideliikenteeseen. Keran uusi iso
paikalliskeskus eheyttää Helsingin seudun
keskustaajamaa.

Erityistavoitteet
Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on
alueidenkäytössä varmistettava tonttimaan
riittävyys. Alueidenkäytön suunnittelussa
merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen
palvelualueelle.

Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja
hyödyntämismahdollisuuksia.

Alueidenkäytössä tulee ehkäistä olemassa
olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista
hajarakentamista. Alueidenkäytön suunnittelulla
tuetaan olemassa olevaa kyläverkostoa
ohjaamalla rakentamista kylien yhteyteen.

Uusien asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen
alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden
huomattava täydennysrakentaminen tulee
ajoittaa siten, että mahdollisuudet
joukkoliikenteen hyödyntämiseen varmistetaan.

Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee
kehittää koko seudun kattavan
liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten,
että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän
asuntotuotannon järjestämistä.

Alueidenkäytössä on turvattava edellytykset
metroverkoston laajentumiselle länteen ja itään.
Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua
raideliikenteen laajentamiseen
yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon
niin edellyttäessä. Alueidenkäytössä on
turvattava Helsinki-Vantaan lentoaseman
kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa.
Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on
otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja
lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat
luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman
erityispiirteet.

Suurin osa kaava-alueen rakentamisesta
sijoittuu kokonaisuudessaan raideliikenteen
palvelualueelle.

Asunto- ja työpaikkarakentamisen määrä,
vähintään 14 000 asukasta ja noin 10 000
työpaikkaa, parantaa joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä ja hyödyntämis-
mahdollisuuksia.



Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava
väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen
virkistyskäyttöön soveltuvat, riittävän laajat ja
vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän
viheralueverkoston jatkuvuus.

Keran osayleiskaava mahdollistaa hyvät
virkistystoiminnot. Osayleiskaava-alueen
virkistysyhteydet on suunnattu
maakuntakaavassa ja Espoon eteläosien
yleiskaavassa osoitettuihin viher- ja
virkistysyhteyksiin. Yhteydet suuntautuvat
Leppävaaran urheilupuiston ja Espoon
keskuspuiston suuntiin, joiden kautta kulkevat
jatkuvat yhteydet ylikunnallisille viher- ja
virkistysalueille.

Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset
aluekokonaisuudet
Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään rannikkoalueen,
Lapin tunturialueiden ja Vuoksen vesistöalueen
säilymistä luonto- ja kulttuuriarvojen kannalta
erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina.
Samalla varmistetaan, että asumisen ja
elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytykset
säilyvät. Alueiden erityispiirteet tunnistetaan ja
alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman
tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten
luonnonolojen, luonnon kestokyvyn ja
kulttuuriarvojen turvaamiseksi. Samalla tuetaan
luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten
kylä- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä ehyinä.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Saaristomerellä kiinnitetään huomiota alueen
jakaantumiseen rannikko-, väli- ja
ulkosaaristoon sekä niiden luonnon,
kulttuuriympäristöjen ja asutuksen
ominaispiirteiden säilymiseen. Samalla otetaan
huomioon elinkeinoelämän ja pysyvän
asutuksen tarpeet. Saaristomerellä turvataan
kulttuurimaiseman kannalta merkittävien
alueiden ja riittävän laajojen rakentamattomien
alueiden säilyminen.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.



Maankohoamisrannikolla otetaan huomioon
maankohoamisen taloudelliset ja ympäristölliset
vaikutukset olemassa olevaa rakennetta
uudistettaessa ja uutta suunniteltaessa. Jokien
suistoalueilla kiinnitetään erityistä huomiota
maiseman ja luonnontalouden erityispiirteisiin.
Rakentamisen sijoittelussa turvataan
maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon
kehityskulkujen alueellinen edustavuus.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Saamelaisten kotiseutualueen alueidenkäytössä
otetaan huomioon saamelaisille
alkuperäiskansana kuuluva oikeus ylläpitää ja
kehittää omaa kulttuuriaan saamelaisten
perinteisten elinkeinojen kehittämisedellytysten
turvaamiseksi. Poronhoitoalueella turvataan
poronhoidon alueidenkäytölliset edellytykset.

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.

Vuoksen vesistöalueella ohjataan matkailua,
vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä
sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä siten,
että järviluonnon, maiseman ja kulttuuriperinnön
erityispiirteet säilyvät

Tavoite ei koske Keran osayleiskaavaa.
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Osayleiskaavamerkinnät, merkintöjen kuvaukset ja suunnitteluohjeet  
Liite 31 
 
Osayleiskaavassa on varsinaisten määräysten lisäksi laadittu osalle merkinnöistä tarkentava kuvaus 
merkinnästä ja suunnitteluohjeita jatkosuunnittelun tueksi. Suunnitteluohjeet eivät ole oikeusvaikutteisia. 
Ohjeisiin on kuitenkin kirjattu toimenpiteitä, jotka tukevat osayleiskaavan tavoitteiden toteutumista. 
 

Kaava-
merkintä 

Kaavamääräys Merkinnän kuvaus ja suunnitteluohjeet 

 

 

 

Keskustatoimintojen alue 

Tehokas ja kävelypainotteinen 
palvelukeskus, johon saa sijoittaa keskustaan 
soveltuvaa asumista, hallinto-, toimisto-, 
palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja sekä 
julkisia palveluja. Keskustatoimintojen alue 
tulee toteuttaa kaupunkikuvallisesti 
laadukkaasti radan molemmin puolin. 
Alueelta tulee varmistaa hyvät yhteydet 
toiminnallisille virkistysalueille. Alueelle on 
sijoitettava keskitetysti liityntäpysäköintiä.  

Päivittäistavarakaupan mitoituksen 
lähtökohtana tulee olla paikallinen kysyntä ja 
kaupallisten toimintojen tulee olla 
mahdollisimman helposti saavutettavissa 
asemalta. Liike- ja palvelutilojen tulee 
avautua pääsääntöisesti kävely- ja 
pyöräilypainotteiselle alueelle. 

Keskustatoimintojen alueen tulee 
lähtökohtaisesti perustua umpikortteleihin 
tai muihin kaupunkimaisiin ja tiiviisiin 
kortteliratkaisuihin. 

Keskustatoimintojen alueen tulisi tukeutua 
Keran kävelyn ja pyöräilyn keskustareittiin. 

Keskus on kokoluokaltaan iso 
paikalliskeskus, 12 000-30 000 k-m2. 2. 
vaihemaakuntakaavassa määritelty 
merkitykseltään paikallisen 
päivittäistavarakaupan enimmäismitoitus 
on 5000 k-m2, muun erikoistavaran 
kaupan enimmäismitoitus 10 000 k-m2 ja 
tilaa vaativan kaupan enimmäismitoitus 
30 000 k-m2, ellei selvitysten perusteella 
muuta osoiteta. 

 

 

 

 

Asuinalue 

Kaupunkimainen asuinalue, jolle saa 
rakentaa ensisijaisesti asuinkerrostaloja. 
Aluetta kehitetään kestävien kulkumuotojen, 
erityisesti kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla. 
Keskusta-alueiden lisäksi rautatieliikenteen 
alueeseen rajautuvat A1-aluevaraukset ovat 
kaupunkirakenteeltaan osayleiskaava-alueen 
tehokkaimmat. Alueelle voidaan sijoittaa 
lähipalveluja. Alueelle tulee varata 
toiminnallisia virkistysalueita ja -palveluja. 
Alueelta tulee varmistaa toimivat yhteydet 
muille virkistysalueille. 

 

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

Rautatieliikenteen alueeseen rajautuvien 
aluevarausten tulisi tukeutua Keran 
kävelyn ja pyöräilyn keskustareittiin. 

Aluetta tulee kehittää riittävän laajoina 
kokonaisuuksina, jotta varmistetaan 
virkistysalueiden riittävyys, kävely- ja 
pyöräily-yhteyksien sujuvuus sekä eri 
toimintojen kytkeytyneisyys. Rakennusten 
maantasokerroksiin voi sijoittaa 
pienimuotoisia lähipalveluita.  

 

 

 

Pientaloalue 

Asuinalue, jonne voidaan sijoittaa julkisia 
palveluja ja niitä tukevia toimintoja. Alueella 
tulee säilyttää virkistysalueita ja -palveluja. 
Alueelta tulee varmistaa toimivat yhteydet 
muille virkistysalueille. 

 

Aluetta tulisi kehittää rakenteeltaan 
vaihtelevana pienen mittakaavan 
asuinalueena, jossa rakentamisen 
kerroksellisuus on näkyvillä.  



 

 

Asuin- ja työpaikka-alue 

Toiminnallisesti monipuolinen alue, jossa 
asuminen, palvelut ja työpaikkatoiminnot 
sekoittuvat. Alueelle tulee osoittaa 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
toimintoja. Alueelle tulee varata toiminnallisia 
virkistysalueita ja -palveluja. Alueelta tulee 
varmistaa toimivat yhteydet muille 
virkistysalueille. 

Määräyksen pääkäyttötarkoitusten järjestys ja 
raidoituksen paksuus osoittavat alueen 
toimintojen painoarvon:  

A1/TP: Asumisen toiminnot painottuvat 
Karaportin eteläosassa sekä Kutojantien ja 
junaradan välisellä alueella. Muualla 
Kutojassa painoarvo on tasapuolinen.  

TP/A1: Työpaikkatoiminnot painottuvat 
Karaportin pohjoisosassa.  

 

 

 

 

 

Asumisen, julkisten palvelujen ja 
hallinnon alue 

Asuinalue, jonne saa sijoittaa julkisia 
palveluja ja niitä tukevia toimintoja. Alueelle 
tulee varata toiminnallisia virkistysalueita ja -
palveluja. Alueelta tulee varmistaa toimivat 
yhteydet muille virkistysalueille. 

Määräyksen pääkäyttötarkoitusten järjestys ja 
raidoituksen paksuus osoittavat alueen 
toimintojen painoarvon:  

A1/PY: Karaniityssä toimintojen painoarvo on 
tasapuolinen asumisen ja julkisten palvelujen 
suhteen. 

 

 

 

Alueelle voidaan sijoittaa koulutoimintoja 
ja liikuntakenttä tai muita julkisia palveluja 
ja virkistystoimintoja, joita on tutkittava 
kokonaisuutena Karaniityntien olemassa 
olevien julkisten palvelujen kanssa. 

 

 

Alueen osa, jolla sijaitsee julkisia 
palveluja ja hallintoa 

Asemakaavoituksessa tutkittava opetukseen 
soveltuva alueen osa, jonka tulee olla 
lähtökohtaisesti 1,4 hehtaaria. Alueen osan 
tulee rajautua virkistyksen kohdealueet ja 
virkistysyhteystarve-kaavamerkinnässä 
osoitettujen puistoalueiden liikuntakenttiin. 
Sijainti ohjeellinen. 

 

 

Asemakaavoituksessa on huomioitava 
turvallisen liikkumisen näkökulma. 



 

 

 

Palvelujen ja hallinnon alue  

Alue varataan työpaikka- ja palvelutiloja 
varten. Alueen kehittämisessä tulee ottaa 
huomioon alueella sijaitsevat 
kulttuurihistorialliset arvot. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee 
neuvotella museoviranomaisen kanssa. 

 

 

Lisärakentamisen on sovelluttava 
tilakokonaisuuden olemassa olevaan 
mittakaavaan, rakennustapaan, 
rakennuskantaan ja kulttuurihistorialliseen 
ympäristöön. Olemassa olevien 
rakennusten korjaus- ja muutostöiden 
sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee 
soveltua rakennusten ja alueen 
kulttuurihistorialliseen luonteeseen. 

 

 

Muinaismuistoalue 

Muinaismuistolain (295/1963) nojalla 
rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueella 
sijaitsee keskiaikainen kylätontti. Alueen 
kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja 
muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain 
nojalla kielletty. Aluetta koskevista 
toimenpiteistä ja suunnitelmista tulee 
neuvotella museoviranomaisen kanssa. 

 

 

 

 

 

Työpaikka-alue 

Työpaikka-alue, jonne voidaan sijoittaa 
toimitiloja ja palveluja. Alueelle tulee osoittaa 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia 
toimintoja. Alueelle voidaan sijoittaa 
liikuntapalveluja ja teknistä huoltoa palvelevia 
rakennuksia. 

 

 

 

Alueelle suositellaan kaukokylmälaitoksen 
tai liikuntahallin sijoittamista.  

 

 

 

 

Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue  

Työpaikka-alue, jonne voidaan osoittaa 
toimitilojen ja palvelujen lisäksi 
sellaisia seudullisesti merkittäviä 
vähittäiskaupan suuryksikköjä, jotka kaupan 
laatu huomioon ottaen voivat sijoittua myös 
keskusta-alueen ulkopuolelle, kuten auto-, 
rauta-, huonekalu-, puutarha- ja 
maatalouskauppaa. Lisäksi alueelle voidaan 
sijoittaa sellaista kauppaa, joka vaatii paljon 
tilaa, ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan 
kanssa ja jonka tyypillinen asiointitiheys on 
pieni. Alueelle ei saa sijoittaa uusia 
päivittäistavaramyymälöitä eikä 
päivittäistavaramyyntiä sisältäviä 
vähittäiskaupan suuryksiköitä tai 
myymäläkeskittymiä. Alueen osuus 
maakuntakaavassa osoitetusta 
merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan 
suuryksikön enimmäismitoituksesta on 

 

Nihtisillan alueen liiketilojen mitoitus on 
noin 35 000 k-m2  ja Turvesolmun alueen 
liiketilojen mitoitus on noin 25 000 k-m2. 

2. vaihemaakuntakaavassa osoitettujen 
merkitykseltään seudullisten 
vähittäiskaupan suuryksikköjen 
enimmäismitoitukset ovat 75 000 k-m2 
(Nihtisilta) ja 50 000 k-m2 (Turvesolmu). 

 



Nihtisillassa enintään 1/2 ja Turvesolmussa ja 
enintään 1/2.  
 
Määräyksen pääkäyttötarkoitusten järjestys ja 
raidoituksen paksuus osoittavat alueen 
toimintojen painotuksen:  

TP/km:Turunväylän varren alueilla on 
mahdollista sijoittaa työpaikkatoimintoja ja 
tilaa vievää kauppaa. Alueella 
työpaikkatoiminnot painottuvat. 

 

 

Keskustatoimintojen alakeskus 

Kohde on varattu pääasiassa 
päivittäistavarakaupalle. Alueelle ei saa 
sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:n 
mukaista vähittäiskaupan suuryksikköä. 

 

 

 

 

Virkistysalue 

Alue on varattava luonnonmukaiseksi 
virkistysalueeksi. 

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, 
puiden kaataminen tai muu näihin 
verrattavissa oleva toimenpide on 
luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja 
rakennuslain 128 §:ssä on säädetty. 

 

 

 

 

 

  

Virkistyksen kohdealueet ja 
virkistysyhteystarve 

Kohdealueet varataan monipuolisille ja 
laadukkaille puistoalueille. Puistoalueiden 
kautta osoitetaan radan yli/ali jatkuva 
virkistysyhteys. Radan pohjoispuolella 
korttelipuiston tulee olla pinta-alaltaan 
vähintään 2 hehtaaria. Radan eteläpuolen 
kaupunginosapuiston tulee olla pinta-alaltaan 
vähintään 3 hehtaaria. Karaportissa 
sijaitsevan teknologiapuiston tulee olla pinta-
alaltaan vähintään 1,5 hehtaaria. Puistojen ja 
virkistysyhteyden sijainnit ohjeelliset.  

PY -alueen osaan liittyvät puistoalueet 
sisältävät koulujen edellyttämät liikuntakentät. 
Puistojen ja virkistysyhteyden tulee kytkeytyä 
keskustatoimintojen alueeseen sekä sen 
jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. 
Virkistysyhteyden tulee toteutua 
laadukkaana, puistomaisena ja sen tulee 
mahdollistaa sujuva pyöräliikenne.  

 

Korkeatasoisille puistoalueille voi sijoittaa 
urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja 
palvelevia rakennelmia. Puistoalueita 
kehitetään toiminnallisesti monipuolisiksi 
siten, että ne palvelevat eri käyttäjäryhmiä 
ja ovat keskeinen osa alueen identiteettiä.  

Virkistysyhteyden tulee liittyä Leppävaaran 
urheilupuistoon ja Espoon keskuspuistoon 
johtaviin virkistysyhteyksiin. 

Virkistyksen kohdealueiden ja 
virkistysyhteyden tulisi tukeutua Keran 
kävelyn ja pyöräilyn keskustareittiin. 

Liikuntakenttien tulisi toimia kouluajan 
ulkopuolella osana puistojen 
virkistyspalveluiden kokonaisuutta. 



 

 

Viheryhteystarve 

Maakunnallinen ekologinen yhteys ja 
virkistysyhteys. Yhteys tulee säilyttää myös 
liito-oravan kulkuyhteytenä. Alueen 
suunnittelussa ja alueelle kohdistuvissa 
toimenpiteissä tulee turvata yhteyksien 
toimivuus. Sijainti ohjeellinen, yhteys sitova. 

 

 

 

 

Suojaviheralue 

Alueella tulee säilyttää toimiva 
maakunnallinen ekologinen yhteys. Alueella 
sijaitseva liito-oravan kulkuyhteys tulee 
säilyttää puustoisena ja riittävän leveänä. 

Alueella on maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, puiden kaataminen tai 
muu näihin verrattavissa oleva toimenpide 
luvanvaraista siten kuin maankäyttö- ja 
rakennuslain 128 §:ssä on säädetty 

 

 

 

 

 

Liito-oravan kulkuyhteys 

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

Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa 
siten, että alueen läpi säilyy puustoinen 
latvusyhteys. Kulkuyhteyden sijainti 
ratkaistava asemakaavoituksessa.  

Rinnakkaisten liito-oravan kulkuyhteyksien 
ja virkistysreittien yhteensovittamiseen 
tulee kiinnittää huomiota. 

Yhteyden suositusleveys on 20 - 50 
metriä. Kahden lisääntymis- ja 
levähdyspaikan välillä tulisi säilyttää 
vähintään kaksi toimivaa yhteyttä.  

 

 

 

Alueen osa, jolla sijaitsee 
luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella 
suojellun liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja 

Alueen jatkosuunnittelun yhteydessä on 
tutkittava lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
sijainti, laajuus ja suojelun tarve 
yksityiskohtaisesti lajin suotuisan 
suojelutason säilyttämiseksi. Alueella ei saa 
suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että lajin 
lisääntymis- tai levähdyspaikka heikentyy tai 
häviää. Lajin liikkumisen kannalta riittävä 
puusto tulee säilyttää. Puusto tulee säilyttää 
ikärakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan liito-
oravalle soveltuvana. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
ympärillä tulee säilyttää riittävän laaja 
elinympäristö lajille soveliaana. 

 

 

 

 

 

    

     

 

Liikennealue 

 

Kilonväylä voidaan säilyttää tienä tai 
parantaa soveltuvin osin kaduksi. 



 

 

Kaksiajoratainen pääkatu  

Asemakaavoituksessa tulee osoittaa 
pääkadun yhteyteen riittävä tilavaraus 
rinnakkaiselle ja laadukkaalle kävelyn ja 
pyöräilyn reitille. 

 

 

 

Kokoojakatu 

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

Puistokadun varrelle voidaan osoittaa 
esimerkiksi istutuksia, puistoja ja aukioita. 

 

 Vaihtoehtoinen kokoojakatu 

Kokoojakadun mahdollinen siirtäminen 
pohjoisemmaksi tulee ratkaista Kilonväylän ja 
Keran maankäytön suunnittelun yhteydessä.  

Suunnittelussa tulee huomioida liito-
oravan elinympäristön ydinalue. 

   

 

 

Liikennetunneli Merkinnällä osoitetaan Kilonväylän 
tunneliosuus. 

 

 

Rautatieliikenteen alue   

 

 

 

Rautatieasema Hyvin saavutettava joukkoliikenteen 
vaihtopaikka. 

 

 

Eritasoristeys 

Merkinnällä mahdollistetaan ali- ja/tai ylikulun 
rakentaminen rautatieliikenteen alueella. 
Sijainti ohjeellinen. 

 

 

 

 

 

Meluntorjuntatarve Liikenneväylän tuntumaan sijoitettavien 
asuinrakennusten sekä hoito- ja 
oppilaitosten piha-alueiden sekä edellä 
mainittujen että liike- ja toimistotilojen 
sisätilojen melutasot eivät saa ylittää 
valtioneuvoston asettamia ohjearvoja.  

Laadittaessa asemakaavaa liikenneväylän 
tai muun melulähteen tuntumaan on 
tarkistettava melutaso ja tarvittaessa 
edellytettävä riittävää etäisyyttä 
melulähteestä. Mikäli joudutaan kuitenkin 
rakentamaan melualueelle, on 
asemakaavassa edellytettävä sellaisten 
meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista, 



että edellä mainitut ohjearvot eivät ylity 
myöskään rakennuksen sisätiloissa. 

 

 

Pikaraitiotie 

Pikaraitiotien varrella tulee huomioida 
meluntorjuntatarve. Raideyhteyttä 
suunniteltaessa ja sen rakenteissa tulee 
huomioida liikenteen aiheuttama tärinä ja 
runkomelu. Yhteys sitova. Sijainti ohjeellinen.  

Pikaraitiotien meluntorjuntatarve 
asuinrakennuksille ja muille meluherkille 
kohteille on havainnollistettu 
ääneneristävyysvaatimus laskelmissa 
(Keran tie- ja raideliikenteen meluselvitys, 
liite 4) 

 

 

 

 

Pikaraitiotien yhteystarve Pikaraitiotie jatkuu kaava-alueelta etelään 
Suurpellon kautta Tapiolaan. Suurpellosta 
pikaraitiotie voi jatkaa myös Matinkylään 
tai Espoon keskukseen. Pikaraitiotien 
suunnittelussa tulee varautua sen 
jatkamiseen myös Karamalmilta. 

 

 

 

 

 

Pyöräilyn laatureitti 

Yhteys sitova. Sijainti ohjeellinen. 

Merkintä osoittaa seudullisen ja 
laadukkaan pyörätieyhteyden.  

 

 

 

 

Kävely- ja pyöräreitti 

Yhteys sitova. Sijainti ohjeellinen. 

Reitistö tulee toteuttaa yhtenäisenä 
kävely- ja pyöräilyverkostona.  

 

 

 

 

Ulkoilureitti  

Yhteys sitova. Sijainti ohjeellinen. 

Ulkoilureitti on puistossa tai metsässä 
kulkeva pääosin kivituhkapintainen 
virkistysreitti, joka on osa laajempaa 
verkostoa. 

 

 

 

 

Päävoimansiirtolinja  

Yhteys varataan 110 kV sähkönsiirtolinjalle.  

 

 

 

 Yleiskaava-alueen raja  

 

 Alueen raja  

 



 Yleismääräykset Suunnitteluohjeet 

Selostus Osayleiskaavakarttaa ja -määräyksiä 
täydentää selostus ja selostuksen liitteet. 

 

 

Pääkäyttö-
tarkoitus 

Osayleiskaava osoittaa kunkin alueen 
pääasiallisen käyttötarkoituksen. Kaikki 
alueet on tarkoitettu asemakaavoitettaviksi.  

 

 

 

 

Kulttuuri-
ympäristö 

Kulttuuriympäristön tarkemmat 
suojelukysymykset ratkaistaan 
asemakaavoituksessa.  

 

Pysäköinti Autopysäköinti tulee lähtökohtaisesti ratkaista 
keskitetysti alueellisiin pysäköintilaitoksiin 
lukuun ottamatta liikuntarajoitteisten 
pysäköintiä ja lyhytaikaista 
kadunvarsipysäköintiä.  

Aseman lähistölle tulee sijoittaa riittävästi ja 
keskitetysti liityntäpysäköintiä auto- ja 
polkupyöräliikennettä varten. 
Polkupyöräpysäköintiä tulee sijoittaa 
asemalaitureiden sisäänkäyntien 
läheisyyteen.  

Liityntäpysäköinnin mitoituslähtökohtana 
on 300 autopaikkaa ja 700 
polkupyöräpaikkaa. 

Pysäköinnin sijoittelussa tulee hyödyntää 
vuorottaispysäköintiä liityntäpysäköinnin, 
asumisen, työpaikkojen ja palveluiden 
kesken. 

Polkupyöräpysäköinnin sijaintiin ja laatuun 
tulee kiinnittää erityistä huomiota 
asemakaavoituksessa. 

 

Suuronnetto-
muusriski 

Alueen rakentamisen vaiheistuksessa tulee 
huomioida alueella toimivien direktiivin 
2012/18/EU mukaisten laitosten 
poistumisaikataulu. 

Suuronnettomuusvaarallisten laitosten 
pysyvän haitan vaara-alueelle ei saa 
rakentaa herkkiä kohteita ennen kuin 
onnettomuusriskin synnyttävä toiminto on 
poistunut alueelta.  

Vanhojen 
rakennusten ja 
maamassojen 

hyödyntä-
minen 

Osayleiskaavan suunnittelualueella on 
selvitettävä asemakaavoituksen yhteydessä 
mahdollisuuksia hyödyntää ylijäämämassoja 
sekä vanhoja rakenteita, rakennuksia ja 
niiden materiaaleja. 

Asemakaavoituksen yhteydessä tulisi 
tehdä maa- ja kiviainesmassojen 
hallintasuunnitelma. 

 

 

Hulevedet Asemakaavoituksen yhteydessä tulee laatia 
hulevesien hallintasuunnitelma. Hulevesien 
hallinnan tavoitteena on vesien määrällinen ja 
laadullinen hallinta. Kaava-alueella syntyvät 
hulevedet tulee pääsääntöisesti käsitellä 
paikallisesti. Osayleiskaavan mukaiset 
pääkäyttötarkoitusmerkinnät sallivat 
alueellisten hulevedenkäsittelymenetelmien 
edellyttämät aluevaraukset. 

 

 

Kaava-alueen kortteli- ja yleisille alueille 
tulisi varata riittävästi tilaa hulevesien 
hallintamenetelmiä varten.  

Otettava huomioon Espoon 
hulevesiohjelmassa esitetyt toimenpiteet. 



Joukko-
liikenteen 

vaihtopaikka 

Seudullisesti merkittävien joukkoliikenteen 
vaihtopaikkojen tulee palvella 
pääkaupunkiseudun poikittaisen 
joukkoliikenteen yhteysvälin kehittämistä. 

Joukkoliikenteen vaihtopaikat sijaitsevat 
Turunväylän ja Nihtisillan risteämiskohdan 
tuntumassa sekä Turuntien ja Kilonväylän 
risteämiskohdassa. Joukkoliikenteen 
vaihtopaikkojen tulee olla hyvin saavutettavia 
ja laadukkaita. 

 

Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
alueelle tulee varata sujuvat reitit 
joukkoliikenteelle, tilaa liityntäpysäköinnille 
ja riittävät alueet vaihtopysäkeille joilla 
voidaan vaihtaa sujuvasti 
joukkoliikennemuodosta ja -linjastosta 
toiseen. 

 

Energia 

 

Asemakaavoituksessa tulee selvittää 
mahdollisuudet uusiutuvien energialähteiden 
ja hukkaenergian hyödyntämiseen. 
Toimintoja sijoitettaessa tulee huomioida 
energiataloudellisuus ja mahdollistaa 
paikallinen energiantuotanto. 
Asemakaavoituksessa tulee ottaa huomioon 
mahdollisen maanalaisen suurjännitejohdon 
tilantarve. 

 

 

 

 

 

 

Tärinä ja 
runkomelu 

Asuinrakennuksille ja muille häiriöalttiita 
toimintoja sisältäville rakennuksille, jotka 
sijoittuvat kokonaan tai osittain alle 80 metrin 
etäisyydelle radasta edellytetään 
tonttikohtaisen tärinä- ja 
runkomeluselvityksen laatimista 
asemakaavavaiheessa.  

 

     Melu Kaavoituksessa, muissa suunnitelmissa ja 
rakentamisessa tulee ottaa huomioon 
valtioneuvoston päätös melutason 
ohjearvoista. 

 

Asuinrakennusten sekä hoito- ja 
oppilaitosten piha-alueiden sekä edellä 
mainittujen että liike- ja toimistotilojen 
sisätilojen melutasot eivät saa ylittää 
valtioneuvoston asettamia ohjearvoja. 
Asemakaavaa laadittaessa tulee pitää 
riittävä etäisyys melulähteeseen. Mikäli 
melualueelle kuitenkin joudutaan 
rakentamaan, tulee meluntorjunta 
huolehtia siten etteivät melun ohjearvot 
ylity. 

 

    Ilmanlaatu Liikenneväylien varsilla tulee ottaa huomioon 
ilmanlaatuvyöhykkeet asutuksen ja 
ilmanlaadun kannalta herkkien toimintojen 
suunnittelussa. 

 

Herkkiä toimintoja ovat esimerkiksi 
päiväkodit, asukaspuistot, leikkikentät ja 
iäkkäiden palvelutalot. 

 

Pilaantuneet 
maat 

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

Kaavaselostuksen liitteessä 20 on esitetty 
kiinteistöt, joilla on todettu maaperän 
pilaantuneisuuden lisätutkimustarve. 
Lisäksi lisätutkimustarve on kaikilla 
asumiseen tai päiväkoti- ja koulutonteiksi 
asemakaavoitettavilla alueilla. 



Uudisraken-
nusten suhde 
olemassa 
oleviin 
pientalo-
alueisiin 

Uudisrakentaminen tulee sovittaa niihin 
rajautuviin pientaloalueisiin. 

 

 

 

 

 

 

 



     LIITE 32 
KERAN OSAYLEISKAAVA 
YHTEENVETOTAULUKKO MERKITTÄVISTÄ VAIKUTUKSISTA 
 
 

Merkittävät vaikutukset Negatiivisten vaikutusten 
lieventäminen. Vaikutuksista 
johdetut suositukset 
jatkosuunnittelulle 

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen 
Osayleiskaavaehdotuksen keskeisin vaikutus on 
yhdyskuntarakenteen tiivistymisestä johtuva kaupungistuminen. 
Alueen rakentuminen metropolin palvelukeskuksena tukee Helsingin 
seudun aluerakenteen tasapainoista kehittämistä. Kaava-alue on osa 
Espoon kaupunkiradan kehitysvyöhykettä. Alueen halki kulkee jo nyt 
Helsinki-Turku -junayhteys, alue on hyvin saavutettavissa ja sen 
saavutettavuus tulee tulevaisuudessa entisestään paranemaan 
Espoon kaupunkiradan rakentuessa Espoon keskukseen asti.  

Keran radanvarsialueiden kaupunkimainen rakentaminen lähellä 
olemassa olevaa junaliikenteen asemaa, ohjaa alueen tulevien 
asukkaiden suuntautumista kestäviin kulkumuotoihin.  

Keran uuden paikalliskeskuksen perustaminen suuntaa kasvua 
olemassa olevien alue- ja paikalliskeskusten väliselle alueelle ja 
tiivistää Espoon verkostokaupungin verkkomaisia yhteyksiä. Keran 
osayleiskaava toteuttaa kasvua nykyrakenteen sisällä.  

Asukaslisäyksen myötä alueelle tulee sijoittumaan pääsääntöisesti 
uusia lähipalveluja, kaupunki- ja aluekeskustasoisten palvelujen 
sijoittuessa Leppävaaran kaupunkikeskukseen. Hyvä sijainti 
junaradan varrella luo alueelle myös potentiaalia mm. uusien 
alueellisten terveys-, liikunta- ja kulttuuripalvelujen toimipisteiden 
sijoittumiselle. Kaava-alueen julkiset palvelut parantavat osaltaan 
myös ympäröivien jo rakentuneiden asuinalueiden palveluita 
täydentäen niiden nykyistä palvelutarjontaa. 

Isona paikalliskeskuksena tiivis väestökeskittymä sekä runsas 
työpaikkatarjonta luovat edellytykset monipuolisten kaupallisten 
palveluiden sijoittumiselle lähelle asukkaita, mikä helpottaa 
asiakkaiden arkea ja lyhentää asioinneista aiheutuvaa autoliikenteen 
matkatuotosta. Kaupallisten palveluiden toteutuminen laajempana 
vaihtoehtona tukee Keran eri alueiden toiminnallista yhdistymistä ja 
mahdollistaa kiinnostavien kävely-ympäristöjen toteutumisen aseman 
tuntumassa ja osaltaan vähentää asiointitarvetta kauempana. 

Nykyiset työpaikat ja työpaikkojen lisääntyminen mahdollistavat 
osalle asukkaista työssäkäynnin omalla asuinalueellaan, jolloin 
työmatkat ovat lyhyitä ja mahdollista tehdä joukkoliikenteellä, 
kävellen tai pyörällä.  

 

 

 

Joukkoliikenteen käyttöön tulee 
kiinnittää huomiota alueen 
rakentamisen alkamisesta lähtien. 
Yhteydet Keran asemalle tulee 
turvata rakentamisen kaikissa 
vaiheissa. Karantien länsipuolelle 
osoitettu virkistysverkon 
yhteystarve -merkintä tulee 
toteuttaa mahdollisimman pian, 
kun alueen kehittäminen alkaa, 
jotta radan estevaikutusta voidaan 
vähentää ja jalankulku ja pyöräily 
alueella koetaan houkuttelevaksi.    



Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenteeseen 
Liikenneverkon saavutettavuus, esteettömyys, turvallisuus ja toimivuus 
Osayleiskaava-alue sijaitsee erittäin kilpailukykyisten 
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lisäksi alueen kompakti rakenne 
kannustaa erityisesti kävellen tehtäviin matkoihin. Tärkeimmät 
liikenneverkon muutokset ovat kaupunkiradan jatke Leppävaarasta 
Espoon keskukseen, pikaraitiolinja Karamalmi–Suurpelto–Matinkylä 
sekä ajoyhteys Kutojantien ja Karapellontien välillä. 

Jalan tai pyörällä tehtävien matkojen ennustettu osuus on 
osayleiskaava-alueella noin neljänneksen suurempi kuin muualla 
Espoossa, joukkoliikenteen samaa tasoa ja henkilöauton osuus noin 
viidenneksen muuta Espoota pienempi. Keran aseman lähellä 
enemmistö kävelymatkoista on junan liityntämatkoja. Alueen 
uusiutuminen lisää Keran aseman matkustajamäärän noin 50 %. 
Kävelymatkat suuntautuvat asuinalueilta erityisesti lähipalveluihin 
sekä työpaikka-alueille. Alueen pyöräilystä merkittävä osa suuntautuu 
alueen ulkopuolelle. Läpikulkevaa pyöräliikennettä on erityisesti 
radanvarren laatukäytävällä. 

Ilman ruuhkamaksua henkilöauton osuus Keran matkoista kasvaa 
lähes 15 %. Ilman Kehä II:n katumaista jatketta henkilöauton käyttö 
vähenee hyvin vähän.  

Nihtisillantien nykyistä liikennekuormitusta keventää Turvesolmun 
syksyllä 2015 aukeava ajoyhteys Nuijalantien kautta Helsingin 
suuntaan. Perusennusteen mukaisilla liikennemäärillä mikään 
liittymistä ei selvitysten mukaan ylikuormitu. Voimakkaimmin 
kuormittuu Kehä II:n ja Karapellontien liittymä.  

Osayleiskaava-alueella toiminnot on sijoitettu siten, että liikkumisen 
tarve on minimoitu ja että liikenne eri kulkumuodoilla ohjautuu 
turvallisille reiteille. Radan estevaikutusta vähennetään toteuttamalla 
aseman itäpuolelle uusi alikulkuyhteys Keran aseman ja Karantien 
väliin. Erityisesti koulujen sijaintipaikkojen varmentuessa tulee 
kokoojakatujen ylitykset turvata alikuluilla tai muilla rakenteellisilla 
ratkaisuilla.  

 

Tavoitetilanteessa 
toimivuudeltaan huonointa Kehä 
II:n ja Karapellontien liittymää 
voidaan parantaa lisäämällä Kehä 
II:lle etelä-pohjoissuuntaiset, 
liittymän läpi kulkevat lisäkaistat. 

Liikenteen päästöt, melu ja tärinä 

Henkilöautolla ajettavien kilometrien määrä on osayleiskaava-alueen 
asukkailla noin kolmanneksen pienempi kuin Espoossa keskimäärin. 
Tämän seurauksena myös henkilöautomatkojen CO2-päästöt ovat 
osayleiskaava-alueen asukkailla noin kolmanneksen pienemmät kuin 
Espoossa keskimäärin. Turunväylän välittömään läheisyyteen ei ole 
osoitettu kaavaratkaisussa asumista tai muita katupölylle ja 
pakokaasuille herkkiä toimintoja.  

Osayleiskaavatoiminnot on sijoitettu siten, että melun ohjearvojen 
noudattaminen on mahdollista. Väylien meluntorjuntatarve 
ohjearvojen noudattamiseksi on osoitettu kaavassa ja se tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa. Melu voi vähentää ympäristön 
viihtyisyyttä.  

Rantaradan junaliikenteestä aiheutuvan tärinän ja runkomelun 
vaimentaminen suositusarvojen mukaiselle tasolle on teknisillä 
ratkaisuilla mahdollista radan välittömässä läheisyydessäkin. 

 

Kehä II:n, Turuntien ja 
Nihtisillantien läheisyydessä 
kehitettävillä työpaikkojen ja 
asumisen sekoittuneilla alueilla 
tulee asemakaavoituksen aikana 
ottaa huomioon 
ilmanlaatuvyöhykkeet liikenteen 
terveyshaittojen vähentämiseksi 
ja huomioida asumisen ja muiden 
katupölylle ja pakokaasuille 
herkkien toimintojen sijoittuminen. 

Rakennusmassoittelua kannattaa 
käyttää mahdollisimman paljon 
meluesteenä erillisten 
meluesteiden rakennusmäärän 
minimoimiseksi. 

Kaavamääräyksissä edellytetään 



viimeistään 
rakennuslupavaiheessa 
laadittavan tonttikohtainen tärinä- 
ja runkomeluselvitys niille 
asuinrakennuksille ja muille 
häiriöalttiita tiloja sisältäville 
rakennuksille, jotka sijoittuvat 
kokonaan tai osittain alle 80 
metrin etäisyydelle radasta. 

Vaikutukset kaavatalous- ja energiatalouteen 
Kaavataloudellinen toteutettavuus 

Keran osayleiskaava-alue on pääsääntöisesti muiden tahojen kuin 
Espoon kaupungin omistuksessa. Täten alueen tulokertymä 
kaupungin näkökulmasta ei koostu tontinmyynti- tai vuokratuloista, 
vaan ensisijaisesti neuvoteltavista maankäyttösopimuksesta ja 
sopimuskorvauksista.  

Suunnittelualueen liikenneratkaisuista, katuverkosta, kävelyn ja 
pyöräilyn väylistä, vesihuollosta ja teknisestä verkostosta, hulevesien 
hallinnasta sekä viheralueista ja kaupunkiaukioiden rakentamisesta 
on teetetty kunnallistekninen selvitys. Kokonaiskustannuksiksi on 
arvioitu noin 100 miljoonaa euroa. 

Kaavatalouden kannalta on 
huomioitava, että 
liityntäpysäköintiratkaisujen 
erilaisilla toteutusmuodoilla 
voidaan osaltaan vaikuttaa 
kassavirtaan. 

Energiatalous ja ilmastotavoitteiden täyttyminen 

Rakennusten energiankulutus tulee olemaan vähäistä 
valtakunnallisten energiatehokkuusvaatimusten ansiosta. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa sekä kaukolämmön ja –kylmän että 
maalämmön ja –kylmän hyödyntämisen, jolloin rakennusten käyttämä 
energia tulee olemaan vähähiilistä valtakunnallisten 
ilmastotavoitteiden toteuduttua. 

 

Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin 

Luonnon monimuotoisuus 

Liito-oravien elinympäristöt ja kulkuyhteydet, luonnonmukaisena 
säilytettävät virkistysalueet sekä muut viheralueet vahvistavat kaava-
alueen rakennettujen virkistysalueiden verkostoa ja edistävät luonnon 
monimuotoisuutta ja ekosysteemipalvelujen tarjontaa alueella.  

 

Lajiston suojelu 

Liito-orava: Kaavamääräyksillä velvoitetaan säilyttämään liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lajin liikkumisen kannalta riittävä 
puusto. Liito-oravien elinympäristöjen keskeiset osat, ydinalueet on 
merkitty s-1-merkinnällä ja yhteydet liito-oravan kulkuyhteys-
merkinnällä.  

Linnusto: Kehä II:n ja Karapellontien kulmaan sijoittuva vanhan 
metsän linnustollisesti arvokas alue sisältyy suureksi osaksi liito-
oravan ydinalueeseen, mikä tukee myös linnustollisten arvojen 
säilymistä. 

Jatkosuunnittelun yhteydessä 
tulee selvittää lisääntymis- ja 
levähdyspaikkojen sijainti, laajuus 
ja suojelun tarve 
yksityiskohtaisesti lajin suotuisan 
suojelutason säilyttämiseksi. 

Ekologiset yhteydet 

Kaava-alueen läpi ei kulje maakunnallisia ekologisia yhteyksiä. 
Paikallisten ekologisten yhteyksien tarpeet on osoitettu kaavassa 
liito-oravan kulkuyhteysmerkinnällä. Kaavan arvioidaan toteuttavan 
riittävässä määrin paikallisten ekologisten yhteyksien säilyttämistä 
kaupunkialueella, kun kaavassa osoitettu virkistysalueverkosto ja 

 



liito-oravan kulkuyhteydet toteutuvat kaavan ohjaamalla tavalla. 

Vesistöt 

Kaavan toteuttamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia 
vesistöihin. Kaavassa on yleismääräys, jonka mukaisesti hulevesien 
hallinnan tavoitteena tulee olla määrällinen ja laadullinen hallinta. 
Mikäli suunnitellut hulevesien hallintaratkaisut toteutetaan, kaavan 
mukaisella rakentamisella voi olla jopa positiivisia vaikutuksia 
vesistöjen virtaamiin ja veden laatuun. 

Mankkaanpuron ja Gräsanojan kiintoainespitoisuus saattaa kohota 
kaava-alueen rakentamisen aikana, mutta sen ei arvioida aiheuttavan 
merkittäviä vaikutuksia taimenille. 

 

Maa- ja kallioperä sekä luonnonvarat 

Rakentamisessa tarvittavat kiviainekset joudutaan tuomaan alueen 
ulkopuolelta. Alueen toteuttamisessa syntyvien ylijäämämassojen ja 
muualle kuljetettavan jätteen määrä riippuvat pitkälti siitä, miten 
tehokkaasti alueen massojen hallinta erityisesti suhteessa alueen 
rakentumisen vaiheistukseen saadaan toteutettua jatkosuunnittelun 
yhteydessä.  

Kaavassa on yleismääräys 
koskien alueen rakentamisen 
yhteydessä syntyvien 
kaivumassojen ja 
rakennusjätteiden hyödyntämisen 
tutkimista jatkosuunnittelussa. 

Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön 
Maisema- ja kaupunkikuva 
Maisemakuva muuttuu merkittävästi, kun kenttien, hallien ja 
toimistorakennusten luonnehtimasta suurimittakaavaisesta 
logistiikka- ja työpaikka-alueesta tulee tiiviisti rakennettu 
keskustamainen alue. Osayleiskaava mahdollistaa erilaiset 
toteutukset rakentamisen tiiviyden, korkeuden ja muiden 
arkkitehtonisten ratkaisuiden suhteen. Alueesta tulee erityisesti 
aseman läheisyydessä tehokkaasti rakennettu. 

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet 

Kaava-alueella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
merkittäviä kulttuuriympäristöjä eikä arvokkaita maisema-alueita.  

Lillklobbin alueella sijaitseva Klobbskogin keskiaikainen kylätontti on 
kaavakartassa osoitettu muinaismuistoalueeksi, ja se on otettu 
huomioon suunnittelussa ja alueen kehittämisessä turvataan 
kulttuurihistorialliset arvot. 

Kaava mahdollistaa kulttuuriympäristön arvojen huomioon ottamisen 
alueen tarkemmassa suunnittelussa. Nykyisen rakennuskannan 
säilyminen ja näkyminen alueen kaupunkikuvassa on sidoksissa 
asemakaavavaiheessa tehtäviin ratkaisuihin. 

 

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Alueen sosiaalinen luonne, sosiaalinen ympäristö 
Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön 

Vaikutukset nykyisellä pientaloalueella ja sen välittömässä 
läheisyydessä asuvien elinympäristöön voivat liittyä rakentamisen 
aikaisiin häiriöihin, joita ovat melu, pöly ja väliaikaisjärjestelyt. Alueen 
asukasmäärä moninkertaistuu kaavan asukastavoitteen toteutuessa. 

 

 

Huolellisesti suunnitelluilla ja 
toteutetuilla väliaikaisjärjestelyillä 
saadaan kävellen, pyörällä tai 
autolla liikkuvien reitit turvallisiksi. 
Eniten melua aiheuttaville 
toiminnoille määritellään vähiten 
häiriötä tuottavat ajankohdat. 



Alueiden erilaistuminen, hyvinvointi 

Alueen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu jo nykyisellään hyvällä tasolla 
oleva seudullinen saavutettavuus. Keran palvelut keskitetään 
Helsinki-Turku -radan aseman välittömään läheisyyteen, mutta 
lähipalveluja, kuten pieniä kauppoja sijoitetaan tukemaan asukkaiden 
lähipalvelutarpeita. Osayleiskaavalla edistetään myös 
virkistysyhteyksien toimivuutta kohti Leppävaaran urheilupuistoa, 
Laajalahtea ja Espoon keskuspuistoa. Edellä mainitut toimenpiteet 
tukevat alueen tasapainoista kehittymistä ja nivoutumista osaksi 
ympäröivää kaupunkirakennetta.   

 

Alueen identiteetti ja imago 

Paikallisten palvelujen saavutettavuus paranee huomattavasti alueen 
täydennysrakentamisen lähtiessä käyntiin, mikä parantaa kaava-
alueen imagoa. Keran teollisen ja toimitila-alueen osittain tyhjinä 
olevien kiinteistöjen uusiokäytön tutkiminen parantaa alueen 
kaupunkikuvaa ja täydentää kaupunkiradan kehitettävää 
kaupunkivyöhykettä. Keran asuinalue tulee tiiviiksi osaksi 
kaupunkirakennetta, nivoutuen kohti Kauniaisia ja Kiloa. 

 

Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys asuinalueella lisää viihtyisyyttä, turvallisuutta sekä 
muista ihmisistä ja yhteisestä ympäristöstä huolehtimista. Keran 
alueen kehittäminen perustuu alueen edulliseen sijaintiin 
kaupunkirakenteessa ja vahvaan identiteettiin. Kaava-alueella jo 
nykytilanteessa toimivien yhteisöjen toimiminen alueella jatkossakin 
mahdollistetaan kaavassa.  

Toiminnallisuus 

Liikkuminen 

Osayleiskaava-alue sijaitsee erittäin kilpailukykyisten 
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lisäksi alueen kompakti rakenne 
kannustaa erityisesti kävellen tehtäviin matkoihin. Tärkeimmät 
liikenneverkon muutokset ovat kaupunkiradan jatke Leppävaarasta 
Espoon keskukseen, pikaraitiolinja Karamalmi–Suurpelto–Matinkylä 
sekä ajoyhteys Kutojantien ja Karapellontien välillä.  

 

Palvelut 

Keran osayleiskaava-alue muodostaa rakentuessaan uuden ison 
paikalliskeskuksen. Asukaslisäyksen myötä alueelle tulee 
sijoittumaan pääsääntöisesti uusia lähipalveluja, kaupunki- ja 
aluekeskustasoisten palvelujen sijoittuessa Leppävaaran 
kaupunkikeskukseen.  

Kivijalkaliiketilat, kuten kahvilat ja muut palvelut lisäävät 
toiminnallisuutta. Sekoittunut rakenne luo alueelle toimintaa myös 
iltaisin ja viikonloppuisin, sekä uusia kohtaamisen paikkoja, mikä 
lisää turvallisuuden ja viihtyisyyden tunnetta. Palveluiden 
sijoittuminen lähelle asukkaita helpottaa asiakkaiden arkea ja 
lyhentää asiointimatkoja.   
 

Virkistysalueet suositellaan 
toteutettavaksi ennen 
rakentamista tai sen yhteydessä.  



Virkistys 

Suunnittelun kokonaisratkaisu edistää ulkoilumahdollisuuksien 
hyödyntämistä ja virkistäytymistä alueella. Toisaalta virkistysalueiden 
(vähintään 1,5 ha virkistysalueet) määrä suhteessa asukasmäärään 
vähenee, koska asukasmäärä alueella moninkertaistuu. 
Asemakaavoituksessa tarkastellaan lisäksi asuinalueiden sisäisiä 
viheralueita ja -yhteyksiä, jotka osaltaan tulevat täydentämään kaava-
alueen virkistysalueiden ja -palveluiden kokonaisuutta.  

Kaava edistää myös merkittävästi virkistysalueiden yhteyttä toisiinsa 
selkeällä kävelyn ja pyöräilyn verkostolla. Kaava-alueen ulkopuolelle 
suuntautuvia yhteyksiä tulee kuitenkin tarkentaa 
asemakaavoituksessa. Yhteyksien toimivuuden turvaamiseksi niitä 
tulee kehittää myös kaava-alueen ulkopuolella.  

Kaavan virkistysalueiden ja -yhteyksien yhtenäisen toteutettavuuden 
haaste on alueen rakentamisaikataulu. 

Työpaikat 

Aluevaraukset mahdollistavat monipuolisen työpaikkarakenteen sekä 
toimintojen sekoittamisen. Osayleiskaavan toteutuminen muuttaa 
työpaikkarakennetta yhä enemmän toimisto- ja 
palvelutyöpaikkavaltaiseksi. Työpaikat sijaitsevat olemassa olevassa 
rakenteessa sitä tiivistäen, jolloin työmatkoja voi tehdä 
joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen.  

Terveys ja turvallisuus 

Liikennemelu 

Osayleiskaavatoiminnot on sijoitettu siten, että melun ohjearvojen 
noudattaminen on mahdollista. 

Tärinä ja runkomelu 

Nykyaikainen pikaraitiotie perustetaan siten, että se ei aiheuta 
ympäristöönsä haitallista tärinää. Perustamistavat jaksoittain 
määritellään maaperän ominaisuuksien ja lähiympäristön tärinän 
siedon perusteella. 

Liikenteen päästöt 

Katupöly ja pakokaasut aiheuttavat terveyshaittoja asuttaessa 
vilkasliikenteisten väylien vaikutusalueella. Ilmansaasteiden 
pitoisuudet laskevat nopeasti tiestä etäännyttäessä. 

Pilaantuneet maat 

Kaavassa on yleismääräys pilaantuneiden maiden puhdistustarpeen 
selvittämisestä sekä kunnostamisesta käyttötarkoituksen 
edellyttämällä tavalla. 

Onnettomuusriski 

Kaavassa on annettu yleismääräys, jonka mukaisesti alueella 
sijaitsevien Seveso III-laitosten poistumisaikataulu on otettava 
huomioon alueen rakentamisen vaiheistuksessa. 

Väylien meluntorjuntatarve 
ohjearvojen noudattamiseksi on 
osoitettu kaavassa ja se tulee 
huomioida jatkosuunnittelussa. 

Keran alueen toteutuksessa on 
harkittava mahdollisesti syntyvä 
tärinähaitta ja sen poistamisen 
kustannukset. 

Jatkosuunnittelussa ei tule 
sijoittaa asuinrakentamista 
suuronnettomuusvaarallisten 
laitosten läheisyyteen ennen 
onnettomuusvaaran aiheuttavien 
toimintojen poistumista alueelta.   
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