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KERA2025
Kaiken keskellä, Sinun Kera



Kera on 10 minuutin kävelykaupunginosa. Espoon sisäisesti etäisyys on
pyörällä 20 minuuttia. Koko metropolialue on 30 minuutin junamatkan päässä.

KERA – VISION AINEKSIA (Kimmo Rönkä, Movense Oy)
20 MINUUTIN KAUPUNGINOSA: Etäisyydet Kerasta kävellen,
pyörällä ja junalla

Vision tavoitteet
kulkutapajakaumaksi:
q 42-44 % autolla
q 22-24 %

joukkoliikenteellä
q 20-22 % jalkaisin
q 10-16 %

polkupyörällä.
(Trafix Oy 2013)

Kera 2025 -vision mukaisesti kaupunginosaa on suunniteltu siten, että alueelle
muuttavat eivät tarvitse välttämättä omaa autoa.



KERAN LÄHIALUEET
5, 10 JA 15 MINUUTIN
ETÄISYYSVYÖHYKKEET
PYÖRÄILLEN
q Jo nykytilanteessa 15

minuutin pyöräilymatkan
päässä asuu noin 43 000
asukasta

Leppävaara

Kauniainen



FYYSINEN YMPÄRISTÖ: KERA 2025 – 20 minuutin kaupunginosa

q Liikenteellinen perusratkaisu on
eri kulkumuodot huomioiva
verkosto, joka luo elävää
kaupunkitilaa ja yhdistää alueen
useaan eri suuntaan.
o Rantaradan

estevaikutuksen
vähentäminen

q Painotetaan ensisijaisesti
kävelyn, pyöräilyn ja
joukkoliikenteen näkökulmaa.

q Luodaan selkeä
liikkumisympäristö, joka
mahdollistaa sujuvat
matkaketjut eri kulkumuodoilla.
o Kävely- ja pyöräily-

ympäristön
houkuttelevuus

o Jaettu katutila



TOIMINNALLINEN JA SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ:
KERA 2025 – VISION KITEYTYS, Käyttäytymisen muutos

Tietoisuus

Tarjonta

Toimintaympäristö
Tavat

Toiset

Päivittäinen työssäkäynti
Etäisyys kotoa asemalle
Jalan: 925 m – 11 min
Pyörällä: 925 m – 5 min
Autolla: 100 m kävely +
1,4 km + 200 m kävely
– 10 min

Mitä tarvitsen:
Katu, pyörätiet, bussikaistat,
Nettiyhteydet, istumapaikka

Pyörä, hyvät kengät,
sateenvarjo, vetokärry, reppu

Aikataulut, yhteydet, liityntäparkki
Reittipalvelut (kaupat, kioskit, päiväkoti)

Reitin suunnittelupalvelut (on time)
Turvalliset kadunylitykset

Täytyy mahtua päivittäisiin rutiineihin
Ennalta-arvattava päivittäinen aika

Sääjoustavuus

Pyöräily trendit, muodikkuus
Talvipyöräily

Sosiaalinen media – jakaminen
Julkinen liikenne –

aikaa muiden kanssa

Hyvää ympäristölle, terveydelle
ja lähiyhteisölle

Kera voidaan toteuttaa joukkoliikenne- ja pyöräilypainotteisena
kaupunginosana, mutta se edellyttää kokonaisvaltaista käyttäytymisen
muutosta. Kaupunginosa suunnitellaan uudenlaisen tarjonnan ja
toimintaympäristön mukaisesti, mutta kaupunkilaisten oman toiminnan
(tietoisuus, toiset ja tavat) on myös muututtava.

5T-mallin alkuperäinen lähde: Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus (2011)
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OSAYLEISKAAVAEHDOTUS



KERAN OSAYLEISKAAVAN
PÄÄPERIAATTEET:

• Kokonaismitoitus: vähintään 14000
asukasta ja 10000 työpaikkaa

• Tehokasta kaupunkimaista
asumista ja monipuolisesti
palveluita radan varren keskustaan

• Asuinalueille riittävä määrä julkisia
palveluita ja virkistystä

• Kutojantiellä ja Karamalmissa
(pohjoiset ja läntiset osat)
työskentely ja asuminen
sekoittuvat



ASEMA: Keran rautatieasemasta
hyvin saavutettava
joukkoliikenteen vaihtopaikka

VERKOSTO: Kävelyn ja pyöräilyn
yhteydet muodostavat verkoston,
joka yhdistää alueen tärkeimmät
toiminnot toisiinsa

KAAVAN YLEISMÄÄRÄYKSET:

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

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

LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI



REITISTÖ ASEMANSEUDULLA:
ESIMERKIT KAAVAMÄÄRÄYKSISTÄ
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OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN VAIKUTUKSET
KULKUTAPAJAKAUMAAN

- ARVIOITU KULKUTAPOJEN MUUTOS: Keran asukkailla kävely ja joukkoliikenne ovat kulkutapoina
noin neljänneksen yleisempiä kuin Espoossa keskimäärin. Keran asukkaiden matkat ovat noin 10 %
lyhyempiä kuin Espoossa keskimäärin.

Vision tavoitteet kulkutapajakaumaksi:
• 42-44 % autolla
• 22-24 % joukkoliikenteellä
• 20-22 % jalkaisin
• 10-16 % polkupyörällä.

Tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin
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KIITOS!


