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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2018. 
Luonnosvaiheen jälkeen on laadittu erillisselvityksiä esimerkiksi kaupasta, kulttuu-
riympäristöistä ja täydennysrakentamisesta. Kaikkien tehtyjen selvitysten, analyy-
sien sekä vaikutusten arvioinnin tarkoitus on tukea ja havainnollistaa kaavan rat-
kaisua. Tieto on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Tässä raportissa tarkastellaan yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen ja asui-
nympäristöjen terveellisyyden turvaamiseen liittyviä lähtökohtia ja periaatteita 
yleiskaavassa. Erilaiset yhdyskuntateknisen huollon osa-alueet, kuten katujen kun-
nossapito, energiahuolto ja jätehuolto, ovat yhteiskunnan toiminnan ja kaupungin 
kasvun kannalta välttämättömiä toimintoja. Tässä on arvioitu kaavan toteuttamisen 
aiheuttamia muutoksia näiden palvelujen tarpeessa ja avattu sitä, miten tarpeet on 
kaavassa otettu huomioon. Yhdyskuntateknisestä huollosta ja muista toiminnoista, 
kuten liikenteestä, aiheutuu myös haittoja läheiselle asutukselle. Tässä raportissa 
tarkastellaan myös keinoja, joilla asukkaiden terveyteen ja elinoloihin kohdistu-
via vaikutuksia yleiskaavassa ja maankäytön jatkosuunnittelussa vähennetään.

Toivon kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö
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1 JOHDANTO 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava yleiskaavalla tullaan vastaamaan Espoon kaupungin kasvutavoitteisiin 
luomalla kaupunkirakennetta eheyttävillä maankäyttöratkaisuilla edellytykset hyvälle joukkoliikenteelle ja Länsi-
radan tulevaisuudelle. Kaavalla pyritään vastaamaan kaupungin asuntotuotantotavoitteisiin myös pitkällä aika-
välillä. Espoon vuosittainen asuntotuotantotavoite vuosille 2020-2023 on 3300 asuntoa. Kaavan tavoitteena 
onkin merkittävä asukasmäärän kasvu sekä kolmen uuden keskustan rakentaminen ja Kalajärven ja Espoon kes-
kuksen alueiden kehittyminen. Kaava-alueen väestömäärän kasvu edellyttää uusia investointeja myös yhdyskun-
tatekniseen huoltoon. Yhdyskuntateknisen huollon tekniset verkostot (tiet, kadut, vesihuolto, energiahuolto) tulee 
toteuttaa täysin uusille alueille, minkä lisäksi ne tarvitsevat vahvistuksia olemassa olevilla alueilla, jotta verkos-
tot vastaavat kasvavan väestömäärän tarpeita. Erilaisten yhdyskuntateknisen huollon toimintojen verkoston tulee 
myös olla kattava ja mahdollistaa kaupunkia palvelevien tukitoimintojen, kuten energianhuollon, katujen kunnos-
sapidon ja rakentamisen materiaalien hallinnan taloudellisesti ja kestävästi aiheuttamatta turhaa liikennettä. Kaa-
va-alueelle Ämmässuon-Kulmakorven alueelle sijoittuu myös seudullisesti merkittävä jäte- ja materiaalihuollon 
sekä kiertotalouden keskittymä, jota kehittämällä voidaan edistää koko Pääkaupunkiseudun resurssitehokkuutta.

Useimmat yhdyskuntateknisen huollon toiminnot ovat yhdyskuntarakenteessa välttämättömiä kaupungin toiminnan 
ja kasvun mahdollistajia. Yleiskaavan rooli yhdyskuntateknisen huollon toimintojen ja verkostojen ohjaamisessa on 
pääasiassa mahdollistava. Vaikka monien yhdyskuntateknisen huollon toimintojen ratkaisut päätetään maankäytön 
jatkosuunnittelussa, asettaa yleiskaava, sen mitoitus ja rakentamisen vaiheistus lähtökohdan tuleville investointitar-
peille ja kaavan toteutukseen liittyville kustannuksille. Tämän vuoksi yleiskaavan toteutuksen edellyttämiä teknisen 
huollon tarpeita on syytä tarkastella yleispiirteisellä tasolla jo yleiskaavan yhteydessä. Yhdyskuntateknisen huollon 
toimintoihin liittyy usein myös ympäristöön kohdistuvia haittoja, joiden huomioon ottaminen toimintojen sijoittelussa 
on ensiarvoisen tärkeää. Kaavassa onkin tärkeää tunnistaa ne yhdyskuntateknisen huollon toiminnot ja muut häi-
riötä aiheuttavat toiminnot, joiden sijoittuminen asettaa ympäristön maankäytölle selviä rajoitteita. Yleiskaavalla tu-
lee turvata riittävät aluevaraukset tällaisten toimintojen verkostolle ja sen kehittymistarpeille pitkälle tulevaisuuteen.

Tässä raportissa käsitellään yhdyskuntateknisen huollon lähtökohtia ja kaavan toteuttamiseen liittyviä, kes-
tävää kehitystä ja resurssitehokkuutta edistäviä, kehittämistarpeita alueella. Lisäksi raportissa avataan kaa-
vaselostusta tarkemmin sitä, miten kaava mahdollistaa kehittämistarpeisiin vastaamisen, ja mitä toimenpi-
teitä yhdyskuntateknisen huollon huomioon ottaminen edellyttää jatkosuunnittelussa. Raportissa esitellään 
myös alueen nykyiset ja kaavan mahdollistamat ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot ja keinot, joilla asuk-
kaisiin ja ympäristöön kohdistuvia haittoja ehkäistään yleiskaavassa ja maankäytön jatkosuunnittelussa.

Yleiskaavan laadinnan yhteydessä on laadittu seuraavat tähän teemaan liittyvät selvitykset:

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, aluetyyppikohtaiset energiaratkaisut. Sweco Talotekniikka Oy. 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 4/2017.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan lämpöenergiahuollon lähtökohtia. Kemppinen, Esa, 2017.
Massojenhallinnan esiselvitys. Sito Oy, 13.6.2017

Ämmässuon-Kulmakorven alue - Nykyiset toiminnot ja suunnitteilla olevat hankkeet. 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus/Yleiskaavayksikkö. 2.10.2017.

Hulevesien hallinnan periaatteet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa. Sitowise 17.5.2019.

Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaehdotuksen meluselvitys. Sitowise, 3.9.2019.
Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. 
Sitowise, 27.9.2019.
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2 TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT

Seuraavaan on koottu erilaisia tavoitteita ja suunnitel-
mia, joilla on keskeinen merkitys Espoon pohjois- ja kes-
kiosien yleiskaavan suunnittelussa erityisesti yhdyskunta-
teknisen huollon ja ympäristöterveyden näkökulmasta.

2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(14.12.2017)
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää 
maakunta-, yleis- ja asemakaavojen ohella. Tavoitteiden ensisi-
jaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien 
asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituk-
sessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa käsitellään sellaisia kysymyksiä, jot-
ka on tarpeen huomioida alueidenkäytön suunnittelussa osana 
laaja-alaista ja eri alueidenkäyttötarpeita ennalta yhteen sovit-
tavaa toimintaa. Infolaatikkoon 1 on koottu Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan yhdyskuntateknisen huollon kannalta mer-
kittävimmät kohdat valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan yhdyskuntateknisen huollon järjestämiseen liittyvät 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

3.1 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
• Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 

olemassa olevaan rakenteeseen.

3.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
• Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi rakentaminen sijoitetaan 

tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin.
• Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

• Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille herkkien   
toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla tavoin. Suuronnettomuusvaaraa  
aiheuttavat laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten aineiden kuljetustenjärjestelyratapihat sijoitetaan  
riittävän etäälle asuinalueista, yleisten toimintojen alueista ja luonnon kannalta herkistä alueista.

3.4 Elinvoimainen luonto ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
• Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.

3.5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto
• Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin.
• Tuulivoimalat sijoitetaan ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yksiköihin.
• Turvataan valtakunnallisen energiahuollon kannalta merkittävien voimajohtojen ja kaukokuljettamiseen  

tarvittavien kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa hyödynnetään 
ensisijaisesti olemassa olevia johtokäytäviä.

Infolaatikko 1. Alueidenkäyttötavoitteet 
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2.2 Uudenmaan maakuntakaava

Kuva 1. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä. 

Maakuntakaava on kartalla esitetty pitkän aikavälin suunnitel-
ma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueidenkäytöstä. 
Yleispiirteisimpänä kaavana se on ohje kuntien kaavoitukselle 
ja muulle alueidenkäytön suunnittelulle. Uudellamaalla on voi-
massa kokonaiskaava ja sen lisäksi useita vaihekaavoja, joissa 
käsitellään vain tiettyjä teemoja. Seuraavassa käsitellään kaik-
kien näiden kaavojen yhdyskuntateknisen huollon merkintöjä 
kokonaisuutena voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistel-
män kautta. Lisäksi valmisteilla on uusi kokonaismaakuntakaa-
va – Uusimaa-kaava 2050, joka sisältää kolme vaihekaavaa. 
Yksi niistä koskee Helsingin seutua (Uudenmaan liitto 2019).
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Jäte- ja kiviaineshuolto, häiriötä aiheuttavat   
urheilutoiminnot:
Ämmässuon alue on osoitettu voimassa olevassa kaavassa 
jätteenkäsittelyalueeksi. Alueella sijaitsee lisäksi jäte- ja ener-
gianhuollon alueen kohdemerkintä. Kulmakorven alue on 
kaavassa osoitettu erityisalueeksi, jonka käyttö on tarkoitus 
määritellä yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Alueelle on 
lisäksi merkitty kohdemerkinnöillä ylijäämämaiden loppusijoi-
tukseen varattu alue ja moottoriurheilurata. Koko Ämmässuon 
ja Kulmakorven alue on lisäksi osoitettu alueeksi, jolla sijaitsee 
merkittäviä kiviainesvarantoja. Valmisteilla olevassa maakun-
takaavassa Ämmässuon alue on merkitty kiertotalouden ja 
jätehuollon alueeksi. Lisäksi Kulmakorven alueella on tuotan-
non ja logistiikkatoimintojen kehittämisalueen kohdemerkintä, 
joka mahdollistaa myös maa-aineshuoltoon liittyvät toiminnat.

Energiahuollon merkinnät:

Järvikylän muuntoasema on osoitettu energiahuollon alueeksi. 
Lisäksi Ämmässuolla ja Juvanmalmilla sijaitsevat jäte- ja ener-
gianhuollon kohdemerkinnät.Voimassa olevien 400 ja 110 kV:n 
voimalinjojen lisäksi kartassa on osoitettu uusi 110 kV:n voima-
linja (Järvikylä-Hista) sekä muutamia ohjeellisia uuden voima-
linjan linjauksia. Järvikylän muuntoasemalta etelään on kaa-
vassa osoitettu Estlink 1 -tasavirtakaapelin linjaus. Valmisteilla 

olevan kaavan ehdotuksessa energihuollon sisältö on saman-
suuntainen kuin voimassa olevassa kaavassa, mutta hieman 
yleispiirteisempi erityisesti alue- ja kohdemerkintöjen osalta.

Vesihuollon merkinnät:

Maakuntakaavakartalle on merkitty pohjavesialueet (kaa-
van laadinta-ajankohdan mukaiset) ja vedenhankinnan 
kannalta arvokkaat pintavesialueet (Dämman-Nuuksion 
Pitkäjärvi, Lepsämänjoki). Lisäksi kartalla on osoitettu mer-
kittävät seudulliset/alueelliset siirtoviemärit ja tai niiden oh-
jeelliset linjaukset. Valmisteilla olevan kaavan ehdotuksessa 
sisältö vesihuollon osalta on pitkälti sama kuin voimassa olevas-
sa kaavassa. Dämmanin vedenottovesistön arvokkaan pinta-
vesialueen merkintä on kuitenkin poistunut vedenoton loputtua.

Kuva 2. Uusimaa-kaava 2050 -kaavaehdotus.
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2.3 Yleiskaavan tavoitteet
Espoon kaupunginhallitus on 30.11.2015 hyväksynyt Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteet. Infolaatikkoon 2 
on koottu tavoitteet, jotka koskevat kaavan yhdyskuntateknistä 
huoltoa ja ympäristöterveyttä.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan teknistä huoltoa ja 
ympäristöterveyttä koskevat tavoitteet (KH 30.11.2015)

Kaava-alueella varaudutaan Länsiradan myötä noin 60 000 uuteen 
asukkaaseen ja noin 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050  
mennessä. Mitoitus tarkentuu suunnittelutyön kuluessa.

Energiaratkaisuissa luodaan edellytykset laajempaa aluetta   
palvelevalle, uusiutuviin energialähteisiin pohjautuvalle tuotannolle sekä 
paikallisesti tuotettavalle uusiutuvalle energialle.

Luodaan edellytykset järjestää yhdyskuntatekninen huolto kestävällä 
tavalla ja varmistetaan sille riittävät alueet.

Kehä III:n aluetta vahvistetaan työpaikka-alueena ja osana   
metropolialueen elinkeinovyöhykettä. Turunväylän ja Nupurintien 
käytävän merkitystä työpaikka-alueena vahvistetaan tulevan Länsiradan 
toteutumisen myötä ja mahdollistetaan seudullisen ekoteollisuusalueen 
toteutuminen.

Tutkitaan mahdollisuudet sijoittaa pääkaupunkiseudun   
ampumaurheilukeskus Ämmässuolle, esimerkiksi itäpuolelle Kalliosuon 
toimintansa päättävän läjitysalueen paikalle.

Infolaatikko 2. Yleiskaavan tavoitteet.

2.4 Espoo-tarina, ilmasto-ohjelma ja kestävä Espoo  
-kehitysohjelma

Valtuustokaudelle 2017-2021 laaditussa kaupungin strate-
giassa eli Espoo-tarinassa yksi kaupungin tärkeimpiä tavoit-
teita on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edellisen 
valtuustokauden aikana kaupunki laati ilmasto-ohjelman, 
joka määrittelee ilmastotyön suuntaviivat vuoteen 2020 asti. 
Ilmasto-ohjelmassa Espoo on sitoutunut mm. edistämään 
uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa, edistämään 
maankäytön suunnittelulla vähäpäästöistä elämäntapaa ja 
vähentämään kaupungin oman toiminnan ilmastovaikutuksia.

Kestävä Espoo -ohjelmatyöllä tuetaan taloudellisesti, ekologi-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittä-
mistä ja käyttöönottamista. Ohjelman yhtenä tavoitteena on, että 
Espoo toimii älykkään kaupunkikehityksen, ilmastotyön ja kierto-
talouden edelläkävijänä. Yksi ohjelman viidestä hyötytavoittees-
ta on päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut.

2.5 Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistyö

Espoon kaupunki ja Fortum ovat solmineet sopimuksen ta-
loudellisesti ja ekologisesti kestävien kaupunkiratkaisujen ke-
hittämisestä. Tässä yhteydessä osapuolet ovat sitoutuneet 
kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalia vuoteen 
2030 mennessä. Yleiskaavoituksen tehtävänä tässä pyrki-
myksessä kohti hiilineutraalia kaukolämpöä oli mahdollis-
ten kaukolämmön tuotantopaikkojen etsiminen ja arviointi.
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2.6 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
(1299/2004)

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisen yleisenä tavoit-
teena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä ja Itämerta 
niin, ettei pintavesien ja pohjavesien tai Itämeren tila heikke-
ne ja että niiden tila on vähintään hyvä. Laissa säädetään 
muun muassa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä 
ja siihen liittyvästä selvitystyöstä, yhteistoiminnasta ja osal-
listumisesta vesienhoitoalueella ja merenhoitoalueella. Laki 
velvoittaa myös kuntien viranomaisia osallistumaan toimi-
aloillaan vesienhoidon ja merenhoidon järjestämiseen ja 
ottamaan huomioon vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoi-
tosuunnitelma (4 § ja 28 §). Tämän nojalla myös kaavoituk-
sen keinoin on edistettävä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan 
säilymistä tai saavuttamista ja otettava kaavoituksessa huo-
mioon vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma.

2.7 Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen   
vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2021

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöis-
tä, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuo-
jelu- ja -hoitotoimista (Karonen ym. 2015). Valtioneuvosto 
hyväksyi Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen ve-
sienhoitosuunnitelman 3.12.2015. Vesienhoidon ympäris-
tötavoitteena on estää vesien tilan heikkeneminen ja saa-
vuttaa hyvä tila. Erityisten alueiden (talousveden ottoon 
käytettävät alueet, Natura 2000 -alueet, EU-uimarannat ja 
kalavedet) vesimuodostumien tilatavoitteet määräytyvät sa-
mojen periaatteiden mukaan kuin muidenkin vesimuodostu-
mien. Sen lisäksi näillä alueilla on otettava huomioon erityi-
siä alueita koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet.

Vesienhoidollisesti kestävää suunnittelua ja ratkaisuja tu-
lee tukea kaikilla kaavatasoilla (maakuntakaava, yleis-
kaava ja asemakaava). Vesienhoidon tavoitteiden edis-
tämisen kannalta kaavoituksessa on tärkeää (erityisesti 
Espoon pohjois- ja keksiosien yleiskaavaan soveltuvat keinot):

• Maankäytön, vesihuollon ja vesienhoidon suunnittelun 
yhteistyö (valuma-aluetarkastelu)

• Kaavoituksen ulottaminen koskemaan kattavammin myös 
vesialueita 

• Pinta- ja pohjavesien tilan huomioon ottavat kaavamää-
räykset. Erityisen tärkeää on estää edelleen erinomaisessa 
ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan heikkeneminen.

• Erilaisten toimintojen sijoituksen ohjaus vesiensuojelupe-
rusteisesti. Kaavoituksen ja luvituksen keinoin on ohjattava 
sellaista rakentamista tai muuta ympäristölle haitallisten 
toimintojen sijoittamista, joka voi vaikuttaa vesien tilaan 
haitallisesti.

• Ilmastonmuutoksen, mm. tulvien, huomioon ottaminen 
kaavoituksessa 

Hulevesien imeyttämistä ja pidättämistä muodostumisalueil-
laan tulee edistää ja varata kaavoituksessa siihen riittävästi ti-
laa. Hulevesien pidättäminen valuma-alueella vähentää sekä 
vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta että hulevesitulvariskejä.
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3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1Yhdyskuntatekninen huolto 

3.1.1 VESIHUOLTO 

Keskitetty vesijohtoverkosto ulottuu alueella pääasiassa itä- ja 
eteläosiin. Alueen pohjois- ja länsiosissa vesihuoltoverkosto 
pääosin puuttuu, joskin Kolmirantaan ja Nuuksion Pitkäjärven 
pohjoispuolelle on rakennettu vesihuoltolinjat. Oittaalla on 
vesijohtoverkosto, mutta ei viemäriä. Lisäksi Kalmarin alueel-
le Bodominjärven länsipuolelle on johdettu kesävesijohto. 
Pääosa vesihuoltoverkostosta on Helsingin seudun ympäris-
töpalvelujen (HSY) hallinnoimaa. Laajoista verkostojen ulko-
puolisista alueista huolimatta yli 90 % alueen asukkaista asuu 
HSY:n vesihuollon toiminta-alueella. HSY:n verkostossa jaetta-
va talousvesi tuotetaan Helsingissä sijaitsevilta Pitkäkosken ja 
Vanhankaupungin vesilaitoksilla. Näiden raakavesi otetaan 
Päijänteestä, josta se johdetaan Päijännetunnelia pitkin Helsin-
kiin. Alueella sijaitseva Dämmanin vesilaitos on poistunut käy-
töstä vuonna 2016. HSY:n toiminta-alueen jätevedet Espoosta 
johdetaan nykyisellään Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

Kuva 3. Kaava-alueen keskitetyn vesihuollon piirissä olevat alueet nykytilassa. 
© Espoon kaupunki, HSY 2019.

Lisäksi alueella on tällä hetkellä muita vesihuollon toimijoita, 
joista suurimmille eli Puotisten Vesi Oy:lle ja Rinnekoti-säätiölle 
on hyväksytty vesihuoltolain mukainen toiminta-alue (muu vesi-
huollon toiminta-alue, kuva 3). Puotisten vesi saa käyttövetensä 
HSY:n verkostosta ja johtaa jätevetensä HSY:n viemäriverkos-
toon. Rinnekodin alueella on oma vedenottamonsa ja jäteve-
denpuhdistamonsa. Kaava-alueella sijaitsee kaksi pienempää 
vesiosuuskuntaa, joille ei ole määritelty toiminta-aluetta (Kar-
tanon vesi ja Näsiniementien vesiosuuskunta). Lisäksi alueella 
sijaitsee useita pienempiä vedenottamoja ja jätevedenpuh-
distamoja, jotka palvelevat esimerkiksi kouluja tai leirikeskuk-
sia (Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026).
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3.1.2 ENERGIAHUOLTO 

Viime vuosikymmeninä uusi rakennuskanta Espoon pohjois- 
ja keskiosissa on sijoittunut suurimmaksi osaksi jo rakennet-
tujen alueiden läheisyyteen. Tämä on mahdollistanut sen, 
että lähes kaksi kolmasosaa kaava-alueen kerrosalasta on 
liitetty kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpö kattaa kuitenkin 
vain pienen osan tarkastelualueen pinta-alasta, koska kau-
kolämpöä on saatavilla pääasiassa vain tiiviisti rakennetuilla 
alueilla. Sähköllä lämpenee noin viidesosa alueen raken-
nuksista ja kevyellä polttoöljyllä noin kymmenesosa. Kauko-
lämpöverkko ulottuu alueella pohjoisimmillaan Kalajärvelle. 
Länsisuunnalla kaukolämpöverkko ulottuu Gumböleen noin 
viiden kilometrin päähän Histan alueesta. Alueella on kolme 
Fortumin omistamaa lämpökeskusta, jotka sijaitsevat Kaupun-
ginkalliolla, Juvanmalmilla ja Kalajärvellä. Näistä lämpökes-
kuksista vain Juvanmalmi on aktiivisessa käytössä. Tällä het-
kellä suurin osa tarkastelualueen kaukolämmöstä tuotetaan 
kaava-alueen ulkopuolella Suomenojan voimalaitoksella. 

3.1.3 JÄTEHUOLTO 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Äm-
mässuon jätteenkäsittelykeskuksessa sijaitsee pääkaupunki-
seudun ainoa käytössä oleva kaatopaikka. Laitoksen toiminta 
muuttui vuonna 2014 voimakkaasti, kun kiinteistöjen sekajät-
teet alettiin ohjata Vantaalla käyttöön otettuun uuteen jätevoi-
malaan. Kaatopaikalle tulee kuitenkin edelleen jätettä HSY:n 
alu-een ulkopuolelta ja Sortti-asemilta. Jätteenkäsittelykeskuk-
sen tämänhetkisiä toimintoja ovat muun muassa jätteen vas-
taanotto, jätteen kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen 
käsittely (kompostointi) sekä pilaantuneiden maiden ja jätevoi-
malan tuhkan ja kuonan käsittely, hyödyntäminen tai loppusi-
joitus (Kuisma-Granvik & Uuksulainen 2015). Lisäksi alueella 
on Sortti-asema asukkaiden pienjätteille. Kaatopaikalta kerä-
tään kaatopaikkakaasua talteen hyödynnettäväksi kaasuvoi-
malassa sähkön ja lämmön tuotannossa. (Kuisma-Granvik & 
Uuksulainen 2015) Biojätteen käsittelyä tehostava mädätys-
tekniikkaan perustuva biokaasulaitos otettiin käyttöön kesällä 
2015 (HSY 2015a). Jatkossa Ämmässuon jätteenkäsittelykes-
kuksen toiminnot keskittyvät jätepohjaisten materiaalien jalos-
tamiseen uudelleenkäyttöä ja muuta hyödyntämistä varten 
(Kuisma-Granvik & Uuksulainen 2015). Jätteenkäsittelykes-
kuksesta on tarkoitus luoda yritysyhteistyöhön ja materiaali-
kierrätykseen perustuva toimintojen keskittymä (HSY 2015b).

Ämmässuon alueella on jätteenkäsittelykeskuksen lisäksi mo-
tocrossrata, pieniä varasto- ja teollisuusyrityksiä sekä betonia-
sema.

3.1.4 YLEISTEN ALUEIDEN HUOLTO JA TUKIKOHDAT

Yleisten alueiden huoltoa varten yleiskaava-alueella sijaitsi vuon-
na 2016 kolme tukikohtaa Espoon keskuksen alueella ja Kulmakor-
vessa. Lisäksi alueella sijaitsee erilaisia varastona toimivia alueita. 

Lumen vastaanottopaikkaa kaava-alueella ei sijaitse. Espoon 
nykyisiä lumen vastaanottopaikkoja ovat Turvesuo ja Vanttila, 
ja molemmissa toiminta on päättymässä. Lisäksi Sammalvuo-
reen on rakenteilla uusi lumen vastaanottopaikka. Ämmäs-
suon aluetta on käytetty varapaikkana talvella 2009–2010. 
Selvityksessä aurauslumien sijoittamisesta Espoossa on tar-
kasteltu lumen vastaanottopaikkojen tilannetta ja ehdotettu 
uusia vastaanottoalueita. Yksi näistä sijaitsee Kulmakorven 
alueella (Selvitys aurauslumien sijoittamisesta Espoossa 2016).

Kuva 4. Yleisten alueiden huollon toimipisteet Espoossa vuonna 
2016. 1. Puutavaran terminaalialue, 2. romuajoneuvovarikko,  
3. Takapellon tukikohta, 4. Gumbölen hiekkasiilo, 5. varastoalue,  
6. Mikkelän tukikohta, 7. Virastopihan tukikohta.
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 3.1.5 MAA- JA KIVIAINESTEN HALLINTA

Kulmakorven alue on yksi harvoista pääkaupunkiseudulla toi-
mivista kiviaineshuollon alueista (kuva 5). Alueelta otetaan kal-
liokiviainesta louhimalla ja vastaanotetaan pilaantumattomia 
maa-aineksia. Maankaatopaikkatoiminta on Ämmässuo-Kul-
makorpi -alueella jatkunut jo vuodesta 1989, ja alueella on useita 
jo maisemoituja maantäyttöalueita. Ämmäsmäen maantäyttö-
alue sijaitsee jätteenkäsittelykeskuksen luoteispuolella, Kulma-
korven maantäyttöalue sen itäpuolella ja Kalliosuon maantäyt-
töalue kaakkoispuolella. Kalliosuon täyttöaluetta on laajennettu 
pohjoiseen (Kalliosuon jatke). Takapellon alueella on louhinta 
ja louheen murskaus käynnissä. Louhintojen aikana ja päätyttyä 
louhosta täytetään maa-aineksilla. Läjitystoiminnan on hank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan arvioitu 
jatkuvan Takapellon alueella 2030-luvulle asti (Ramboll 2009). 

Louhetta syntyy Espoossa myös metron louhinnasta, eikä 
kaikkea louhetta ole voitu suoraan hyödyntää. Louhetta onkin 
varastoitu Kalliosuon laajennusalueelle sekä Kalliosuon ja 
Takapellon väliselle alueelle rakennetulla kentällä (Espoon 
maantäyttöalueiden rakentaminen ja toiminta 2013).  

Kuva 5. Kulmakorpi on pääkau-
punkiseudulla merkittävä kiviai-
neshuollon alue. Karetalla esitetty 
kiviainesvarannot, maa-aines-
tenottoluvat ja voimassa olevan 
maakuntakaavan alueet, joilla 
sijaitsee merkittäviä kiviainesva-
rantoja.

Louhinta- ja läjitystoiminnan on suunniteltu jatkuvan Taka-
pellon alueen jälkeen Kalliosuon ja Takapellon maantäyt-
töalueiden väliin jäävällä alueella aina vuosisadan lopulla 
saakka (Ram-boll 2018b). Kyseiselle alueelle on suunnitteilla 
myös moottoriurheilukeskus. Lisäksi Ämmässuon jätteenkä-
sittelykeskuksen koillispuolelle suunnitellun uuden työpaik-
ka-alueen rakentaminen edellyttää kallion louhintaa, louheen 
murskausta ja murskeen poistoa alueelta. Espoon nykyisten 
maantäyttöalueiden lounaispuolelle on vireillä hanke uu-
den alueen perustamiseksi kalliokiviaineksen ottamiseen ja 
murskaamisen sekä pilaantumattomien maa-ainesten vas-
taanottoon ja loppusijoitukseen. Kulmakorven-Ämmässuon 
toimintoja on kuvattu tarkemmin kaavan oheismateriaalin 
raportissa Ämmässuon-Kulmakorven alue - Nykyiset toimin-
not ja suunnitteilla olevat hankkeet (Espoon kaupunki 2017c).

Kulmakorven alue on yleiskaava-alueen ainoa yleinen, ympä-
ristöluvan mukainen maa- ja kiviaineisten käsittelyyn ja loppu-
sijoitukseen käytetty alue. Kaava-alueella ja sen tuntumassa 
sijaitsee kuitenkin muutamia yksityisiä kiviainesten kierrätysalu-
eita. Kiviainesten jalostamiselle on myönnetty lupia mm. Äm-
mässuon alueelle (HSY), Blominmäkeen (HSY) ja Lommilaan 
(vuoden 2016 tilanne, Espoon kaupunki 2017a). Lisäksi ylijää-
mämaata on hyödynnetty mm. Lahnuksen ampumarata-alueen 
meluvallien rakentamiseen (Espoon kaupunki 2017a).
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3.2 Ympäristöterveys

3.2.1 MELU JA ILMANLAATU

Kaava-alueen merkittävimmät melulähteet tällä hetkel-
lä ovat tie- ja rautatieliikenne (kuva 6), lentomelu ja 
Kulmakorven-Ämmässuon alueen toiminnot. Lentome-
lu on suurinta kaava-alueen koillisosassa Kalajärven 
koillispuolella. Lden 55 dB -meluvyöhykkeellä sijaitsee muu-
tamia rakennuksia, mutta lentomelusta aiheutuu viihtyvyyshait-
taa laajemmalla alueella. Lentomelua on käsitelty laajemmin 
kohdassa 4.8.3. Lisäksi Lahnuksen ampumaradan toiminnasta 
aiheutuu paikallisempaa meluhaittaa alueen ympäristöön.

Ilmanlaatu alueella on pääosin hyvä – suurimmat ilmanlaatua 
heikentävät tekijät ovat tieliikenne ja Ämmässuon-Kulmakorven 
alueen toiminnot (rikkiyhdisteet, pöly). Liikenteen päästöistä mer-
kittävimpiin kuuluvat typen oksidit ja pienhiukkaset. Kuvassa 7 
on esitetty pienhiukkasten alueelliset päästöt alueella perustuen 
SYKEn Suomen mittakaavaisen Alueellisen päästöskenaario-
malliin (FRES-malliin). Päätiet erottuvat merkittävimpinä pienhiuk-
kasten päästölähteinä, mutta myös asuinalueet ovat merkittäviä 
lähteitä sekä katupölyn että puun pienpolton päästöjen vuoksi. 
Alueelliset päästöt eivät sisällä pistemäisiä toimintoja, kuten 
lämpökeskuksia tai Ämmässuon tai Kulmakorven toimintoja. 

Kuva 6. Tie- ja rautatieliikenteen melu 2016.

Ämmässuon-Kulmakorven alueen toiminnoista syntyy nykyi-
selläänkin erilaisia ympäristöhaittoja. Maa-ainestoiminnasta 
ja jätteenkäsittelykeskuksen alueelta syntyy pölypäästöjä. Li-
säksi jätteenkäsittelystä syntyy haisevia rikkiyhdisteitä, joiden 
vaikutukset ovat havaittavissa ajoittain läheisillä asuinalueilla 
(Sitowise 2019b). Melua alueella syntyy kiviainestoiminnasta 
(ml. louhinta, murskaus, läjitys), työkoneista, motocrossradas-
ta, liikenteestä ja ajoittaisesta eri jätejakeiden murskaamisesta 
(Sitowise 2019b). Nykyisellään asukkaat kokevat Ämmässuon 
ja Kumakorven toimintojen aiheuttavan heille haittaa, erityises-
ti rajoittavan virkistystä. Lisäksi osa asukkaista on hyvin huolis-
saan toimintojen vaikutuksista terveyteen. Toimintojen nykyisiä 
vaikutuksia on käsitelty laajemmin Ämmässuon-Kulmakorven 
alueen vaikutusten arviointi -raportissa (Sitowise 2019b). 

Kuva 7. Pienhiukkasten (PM 2,5) päästölähteet 
kaava-alueella ja sen ympäristössä vuonna 2015 
SYKEn Suomen mittakaavaisen Alueellisen  
päästöskenaariomallin (FRES-mallin) perusteella.
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3.2.2 AMPUMARADAT

Uudenmaan liitto on tehnyt Uusimaa 2050 maakuntakaavan 
valmistelun yhteydessä Uudenmaan ampumarataverkoston ke-
hittämissuunnitelman (Uudenmaan liitto 2019a).  Kehittämissuun-
nitelmassa on mm. tunnistettu maakunnallisesti merkittävimmät 
ampumaradat ja osoitettu kehittämissuosituksia eri toimijoille. Am-
pumaratoja tarvitaan, jotta harrastajat sekä ammatissaan ampu-
mataitoa tarvitsevat on mahdollisuus ampua ja kehittää taitojaan. 

Raportissa on todettu, että ampumarataverkoston pitkän ai-
kavälin kehittämisen kannalta olennaista on olemassa ole-
vien ampumaratojen säilyttäminen ja kehittäminen. Kehittä-
missuunnitelmassa on todettu, että osalla aselajeista ratojen 
etäisyydet ovat niin pitkät, että se rajoittaa harrastusta tai tuo 
matkakustannuksia viranomaisille. etenkin pääkaupunkiseu-
dulla etäisyydet radoille ovat pitkiä.  Erityisen tärkeää olisi 
pääkaupunkiseudun läheisyydessä löytää paikka ampuma-
radalle, jossa olisi sekä haulikko- että kivääriratoja. Tällaista 
rataa on esitetty kehittämissuunnitelmassa Kirkkonummelle.  

Merkittävä osa ammunnan harrastajista asuu pääkaupunki-
seudulla, jossa ulkoampumaratoja on harrastajien määrään 
nähden vähän. Erityisesti haulikkoharrastajille löytyy vähän 
harjoittelumahdollisuuksia pääkaupunkiseudulla. Tiheän asu-
tuksen vuoksi uusien ratapaikkojen löytäminen on haastavaa.
  
Uudenmaan ampumaratojen verkosto koostuu kokonaisuu-
dessaan 50:stä ampumaradasta, joista kaksi sijaitsee Espoos-
sa.  Toinen Espoon ampumaradoista on Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaava-alueella Lahnuksessa sijaitseva ulkora-
ta ja toinen Tuulimäessä sijaitseva sisärata. Maakunnallisesti 
merkittäviä ampumaratoja on kehittämissuunnitelmassa tunnis-
tettu sijaitsevan Karkkilassa, Inkoossa, Sipoossa, Hyvinkääl-
lä ja Mäntsälässä. Aselajista riippuen verkoston kattavuus ja 
saavutettavuus vaihtelevat varsin paljon.  Lahnuksen ampu-
maradalla on tällä hetkellä kiväärirata, hirvi- ja riistamaalira-
ta ja pienoiskiväärirata sekä ampumahiihtoon soveltuva rata.
 
Kehittämissuunnitelmassa on esitetty Helsingin seudulle tar-
vittavan ampumaurheilukeskuksen perustamista Kirkkonum-
men Kauhalaan. Alue sijaitsee Espoon Ämmäsuon jätteenkä-
sittelykeskuksen länsipuolella. Kirkkonummen yleiskaavassa 
alue on merkitty ampumarata-alueeksi ja Uudenmaan 1.vai-
hemaakuntakaavassa alueelle on kohdemerkinnällä osoi-
tettu ampumarata. Alueelle pyrittäisiin sijoittamaan ampu-
maratoja, joille on eniten kysyntää pääkaupunkiseudulla.
 
Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa on merkitty nykyiset 
maakunnalliset merkittävät ampumaradat (Uudenmaan liitto 
2019b).  Yleisissä suunnittelumääräyksissä on ampumaradois-
ta todettu seuraavaa: ”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on maakunnallisten ja puolustusvoimien ampumaratojen lisäksi 
otettava huomioon myös paikallisten ulkoampumaratojen toi-
minnasta maankäytölle aiheutuvat rajoitukset sekä pyrittävä 
turvaamaan ratojen toiminta- ja kehittämisedellytykset. Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa ja ampumaradan käytössä on 

otettava huomioon ampumaradan ympäristöönsä aiheut-
tama melu. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä tek-
nisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet.”

3.2.3. ONNETTOMUUSRISKIT

Kaava-alueella sijaitsee kolme kemikaalilaitosta, joiden lupavi-
ranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Kaikki 
kohteet ovat ns. lupalaitoksia, ja ne tulee ottaa huomioon 
maankäytön suunnittelussa. 

Kaava-alueella sijaitsee kaksi patoturvallisuuslain mukaan luo-
kiteltua patoa: Dämmanin pato (2-luokan pato, joka onnetto-
muuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaara terveydelle taikka 
vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle) ja 
Mustalammen pato (3-luokan pato, joka onnettomuuden sat-
tuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä vaaraa). Lisäksi alueella 
sijaitsee lukuisia muita patoja, joita ei ole luokiteltu patoturvalli-
suuslain mukaan, ja jotka eivät lähtökohtaisesti aiheuta vaaraa.
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Kuvassa 8. on esitetty yleiskaava-alueen rakennettavuusluo-
kat. Pohjoisosissa sijaitsevilta valkoisilta alueilta ei ole tietoa 
rakennettavuusluokista, mutta näille alueille ei ole osoitettu 
merkittävää rakentamista.  

Suurin osa alueesta on normaalisti rakennettavaa. Näillä alu-
eilla kadut ja rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti. 
Jyrkkäpiirteisillä kallioalueilla sijaitsevat alueet ovat kuitenkin 
monin paikoin vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavaa rin-
nemaastoa. Näillä alueilla katujen ja rakennusten perustami-
nen edellyttää yleensä louhintaa. Alueen itäosan savikot ovat 
vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavia syviä pehmeikköjä, 
ja rakennukset edellyttävät pääosin paaluperustusta. Katujen 
ja pihojen rakentaminen edellyttää esimerkiksi kalkkipilaris-
tabilointia. Rakentamiseen erittäin huonosti soveltuvia alueita 
ovat Ämmässuon kaatopaikka ja Takapellon maankaato-
paikka sekä paksut turvealueet. Kaava-alueen luoteisosasta 
ei ole saatavilla rakennettavuustietoa, mutta maaperätietojen 
perusteella rakennettavuusolosuhteet jatkuvat samankaltaisina 
kuin muuallakin pohjoisimmassa osassa Espoota: suurin osa 
alueesta on normaalisti rakennettavaa, mutta notkelmat ja jyr-
kät rinnealueet ovat vaikeasti tai erittäin vaikeasti rakennettavia.

Kuva 9. Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintyminen 
alueella.

Alueella sijaitsee paikoin alueita, jotka voivat olla 
happamia sulfaattimaita. Näillä tarkoitetaan rikkipi-
toista maaperää, joka voi olla jo hapettunut ja ha-
pan (todellinen hapan sulfaattimaa) tai vielä hapet-
tumaton sulfidipitoinen maa (potentiaalinen hapan 
sulfaattimaa) (Happamien sulfaattimaiden ympä-
ristöriskien vähentäminen). Happamat sulfaattimaat 
alkoivat muodostua Itämeren pohjaan Litorina-vai-
heessa noin 8000 vuotta sitten. Tuolloin veteen 
kerrostui hienorakeisia, liejuisia rikkipitoisia sedi-
menttejä, jotka ovat sittemmin nousseet maankoho-
amisen myötä merestä. Alueiden kuivatus, erityisesti 
salaojitus, aiheuttaa sen, että maaperän rikkipitoiset 
sedimentit hapettuvat ja muodostavat rikkihappoa, 
joka taas liuottaa maaperästä mm. raskasmetalle-
ja. Näin syntyvät happamat ja metallipitoiset valu-
mavedet ovat uhka mm.  vastaanottavien vesistöjen 
eliöstölle. Ilmastonmuutos todennäköisesti lisää sul-
faattimaista aiheutuvia haittoja, kun sään ääri-ilmiöt, 
kuten pitkät kuivat jaksot ja toisaalta niitä seuraavat 
rankkasateet, yleistyvät. Pitkien kuivien jaksojen ai-
kana sedimentit hapettuvat tehokkaasti, ja huuh-
toutuvat vesistöihin sateiden mukana (Happamien 
sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen).

3.3 Pohjasuhteet ja rakennettavuus

Kuva 8. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueen rakennettavuusluokat. 
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3.4 Vesiolosuhteet

3.4.1 PINTAVEDET 

Maaston jyrkkäpiirteisestä topografiasta johtuen alue on hyvin 
runsasjärvinen. Erityisesti Nuuksion ylängöllä on paljon pieniä, 
kallioperän murroksiin syntyneitä järviä ja lampia. Suurimmat 
järvet alueella ovat Pitkäjärvi, Nuuksion pitkäjärvi ja Bodo-
minjärvi. Suuri osa alueesta kuuluu Mankinjoen, Espoonjoen 
ja Vantaanjoen valuma-alueille (kuva 10). Alueen eteläosat 
ulottuvat myös Finnobäckenin ja Gräsanojan valuma-alueille.
 
Kaava-alueen vesistöt ovat pääosin hyvässä tai erinomai-
sessa tilassa, mutta erityisesti alueen eteläosan järvet ovat 
hyvää huonommassa tilassa voimakkaasta ravinnekuormi-
tuksesta johtuen (kuva 11). Gumbölenjoen valuma-alueella 
vesistöt ovat hyvässä tai erinomaisessa tilassa. Mankinjoen 
valuma-alueella heikoimmassa tilassa on Loojärvi, jonka eko-
logisen tilan luokitus on huono. Espoonjoen valuma-alueel-
la järvien ekologinen tila on tyydyttävä tai välttävä ja jo-
kien hyvä. Lakistonjoen valuma-alueella järvien ekologinen 
tila on hyvä tai erinomainen, mutta itse joen tyydyttävä.

Kuva 10. Valuma-alueet ja merkittävät osavaluma-alueet, jotka ulottuvat kaava-alueelle.   
1. Mankinjoen valuma-alue, 2. Gumbölenjoen valuma-alue, 3. Espoonjoen aluma-alue,   
4. Glomsånin valuma-alue, 5. Matalajärven valuma-alue, 6. Lakistonjoen valuma-alue,   
7. Finnåbäckenin valuma-alue ja 8. Gräsanojan valuma-alue.

Monet kaava-alueen virtavesistä ovat kalataloudellisesti 
arvokkaita. Erityisen arvokkaita ovat Espoonjoki, Mankinjoki 
ja Lakistonjoki, joissa taimenkannat lisääntyvät luontaisesti. 
Mankinjoen alajuoksulla ja Espoonjoessa tavattavat meritai-
menkannat ovat alkuperäisiä kantoja.
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3.4.2 POHJAVESI 

Kaava-alueella on 10 pohjavesialuetta, joista 8 on luokiteltu 
vedenhankintaa varten tärkeiksi. Näistä kolme on pistemäisiä 
kalliopohjavesimuodostumia (Aittola 2015) (kuva 11). Suurem-
mat pohjavesialueet koostuvat pääosin kallioperän heikkous-
vyöhykkeisiin kerrostuneesta moreenista, sorasta ja hiekasta. 
Varsinaiset vettä johtavat kerrokset sijaitsevat pääosin hienose-
dimenttien peitossa, ja pohjavesimuodostumat ovat vettä ym-
päristöstään kerääviä. Pohjavesialueiden savikoilla pohjavettä 
ei synny, ja osa pohjavedestä kertyy ympäröivien kalliomäkien 
rinteille kerrostuneesta moreenista. Rikkonaisesta kallioperäs-
tä johtuen kalliopohjavesi voi olla pitkältä matkalta yhteydes-
sä maaperän pohjaveteen (Kivimäki & Luodeslampi 2014).

Kuva 11. Kaava-alueen pintavesien ekologinen tila ja luokitel-
lut pohjavesialueet. 1-luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue, 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva 
pohjavesialue ja E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä 
pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Kaikki 
yleiskaava-alueella sijaitsevat pistemäiset pohjavesi-alueet ovat 
vedenhankintaa varten tärkeiksi luokiteltuja.

Useilla alueen pohjavesialueella (mm. Metsämaan poh-
javesialue Kalajärvellä ja Lahnuksen pohjavesialue) on to-
dettu ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia pohjaveden 
laadussa (kohonneet kloridipitoisuudet). Nämä pohjave-
sialueet on luokiteltu kemialliselta laadultaan huonoiksi.

Pohjavesialueet ovat antoisuudeltaan suhteellisen pieniä. Suu-
rin antoisuus on Järvikylän pohjavesialueella (1200 m3/d) 
ja seuraavaksi suurimmat antoisuudet ovat Luukin, Lahnuksen, 
Mankin ja Metsämaan pohjavesialueilla (250—430 m3/d). 
Pohjavesialueilla ei ole yhtään HSY:n toiminnassa olevaa ve-
denottamoa, eikä pohjavettä käytetä pääkaupunkiseudulla 
kunnallisessa vedenhankinnassa. Pohjavesialueita on kuitenkin 
pyritty suojelemaan varavesilähteinä, ja kaava-alueella Met-
sämaan ja Lahnuksen pohjavesialueiden on arvioitu kuuluvan 
niiden 11 tärkeän pohjavesialueen joukkoon, jotka muodos-
tavat pääkaupunkiseudulla merkittävimmän vedenhankin-
nallisen pohjavesivarannon (Kivimäki & Luodeslampi 2014).
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4 KAAVARATKAISU

4.1 Yhdyskuntateknisen huollon verkosto

Valtakunnallisesti, seudullisesti ja kuntatasolla merkittävät yh-
dyskuntateknisen huollon alueet on osoitettu kaavakartalla 
yhdyskuntateknisen huollon alueiksi, erityisalueiksi tai elinkei-
noelämän ja teollisuuden alueiksi. Nämä aluevaraukset mah-
dollistavat ympäristöhäiriötä aiheuttavien yhdyskuntateknisen 
huollon toimintojen sijoittumisen alueelle. Ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomien yhdyskuntateknisen huollon toimintojen si-
joittuminen on kaavamääräyksen mukaisesti mahdollista elin-
keinoelämän sekä elinkeinoelämän ja asumisen alueille. 

Kaavakarttaa yhdyskuntateknisen huollon verkoston osalta tu-
kee oikeusvaikutukseton Yhdyskuntatekninen huolto ja ympä-
ristöterveys 2050 -liitekartta, jossa on esitetty informatiivisella 
merkinnällä yhdyskuntateknisen huollon alueiden mahdolliset 
toiminnot. Liitekartassa esitetyt merkinnät eivät poissulje toimin-
tojen sijoittamista muille alueille, kun sijoituspaikkaharkinnassa 
otetaan huomioon muun muassa muu maankäyttö ja toiminnasta 
aiheutuvat häiriöt. Lisäksi liitekartassa on esitetty maankäytön jat-
kosuunnittelussa huomioon otettavat erityisalueiden melualueet.

Yhdyskuntateknisen huollon mahdollistavat aluevaraukset 
sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varressa. Aluevarauk-
sia sijaitsee eri puolilla kaava-aluetta, mikä mahdollistaa 
teknisen huollon toimintojen sijoittumisen siten, että ne tu-
kevat alueen kehittymistä tarkoituksenmukaisella tavalla.

4.2 Vesihuolto

4.2.1 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 
KAAVA-ALUEELLA

Kaava luo edellytykset liittää suuri osa uusista ja tiivisty-
vistä rakentamisalueista keskitettyyn vesihuoltoverkostoon. 
Kuvassa 12 on esitetty arvio keskitettyyn vesihuoltoon lii-
tettävistä alueista. Kartta ei ole jatkosuunnittelua tai toteu-
tusta sitova suunnitelma, vaan yleispiirteinen arvio kaavan 
mahdollistaman rakentamisen edellyttämästä vesihuollon 
tarpeesta. Tarkempi teknistaloudellinen arvio vesihuollon to-
teutusmahdollisuuksista ja -keinoista tehdään asemakaavoi-
tuksen yhteydessä tai vesihuollon kehittämissuunnitelmassa.

Pääosa kaavan mukaisen rakentamisen edellyttämistä vesihuol-
lon laajenemisalueista liitetään Helsingin seudun ympäristöpal-
veluiden (HSY) toiminta-alueeseen. Vesihuollon toteutustapa ja 
kehittäminen muilla vesihuollon toiminta-alueilla ja niiden lähiym-
päristössä ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja 
vesihuollon kehittämissuunnitelmatyön yhteydessä yhteistyössä 
kaupungin, toimijoiden ja HSY:n kanssa. Yksittäisten toimijoiden 
vesihuoltoratkaisuissa tulee HSY:n vesihuollon toiminta-alueen 
laajentamisen vaihtoehtona tarkastella myös muita vesihuollon 
toteutustapoja. Yleiskaavalla ei osoiteta sellaista merkittävää li-
särakentamista muiden vesihuollon toimijoiden toiminta-alueel-
le, joka edellyttäisi vesihuoltoratkaisuissa suuria muutoksia. 

Merkittävimpiä keskitetyn vesihuollon laajenemisalueita ovat 
Histan, Myntinmäen ja Viiskorven alueet lähiympäristöineen 
(kuvat 12, 13 ja 14). Pienempiä vesihuollon laajenemisalueita 
sijaitsee eri puolilla kaava-aluetta kiinteästi nykyiseen vesihuol-
lon toiminta-alueeseen liittyneenä mm. Kalajärven-Lahnuksen 
alueella ja Nupuri-Forsbackan alueella. Merkittävillä laajene-
misalueilla vesihuoltoa ja sen investointitarpeita tulee tarkastella 
maankäytön jatkosuunnittelussa riittävän laajoina kokonaisuuk-
sina (esim. osayleiskaavan tai kaavarunkotyön yhteydessä) lin-
kittäen tarkastelu alueiden rakentamisen vaiheistukseen. Tarkas-
telussa tulee huomioida myös alueiden sammutusveden tarve.

Viiskorven alue sijaitsee nykyisten runkolinjojen tuntumassa. 
Histan ja Myntinmäen toteuttaminen edellyttää uusia vesi-
huollon runkolinjojen toteutusta (kuva 14). Nupurintien varren 
vesihuollon varmistaminen edellyttää verkostovahvistuksia jo 
ennen Histan alueen toteutumista liittyen vireillä olevien tai jo 
vahvistuneiden asemakaavojen, mm. Kulmakorven teollisuus-
alueen, toteutukseen. Histan keskustan ja siihen tukeutuvien 
keskustan koillispuoleisten reuna-alueiden toteuttaminen vaa-
tivat uuden vesihuollon runkoyhteyden, joka kannattaa toteut-
taa kiertoyhteytenä palveluvarmuuden varmistamiseksi. Reu-
na-alueen toteuttaminen tuleekin vesihuollon näkökulmasta 
ajallisesti linkittää yhteen Histan keskustan kehittämisen kanssa. 
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Kuva 13. Aluetehokkuuden muutos kaavassa asumiseen 
osoitetuilla alueilla. (Alustava kaavaehdotus)

Kuva 12. Keskitetyn vesihuollon piiriin kuuluva alue nykyti-
lassa ja alustava arvio vesihuollon toiminta-alueen laajen-
tumisesta kaavan toteuttamisen myötä. Lisäksi kuvassa on 
esitetty alueet, joille vesihuollon on suunniteltu laajenevan 
lähivuosina vesihuollon kehittämissuunnitelman priorisoinnin 
perusteella. 
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Alueita, joilla aluetehokkuus kasvaa merkittävästi nykyisellä kes-
kitetyn vesihuollon alueella, ovat Espoon keskus-Suvela-Tuo-
marila ja Kalajärvi-Lahnus (kuvat 12 ja 13). Näillä alueilla vesi-
huollon kapasiteetin riittävyyttä ja investointitarpeita on tarpeen 
arvioida maankäytön jatkosuunnittelussa myös kokonaisuutena. 
Kalajärven alueen runkoverkoston kapasiteetin riittävyys tulee 
maankäytön jatkosuunnittelun yhteydessä tarkastella suhtees-
sa alueiden vaiheittaiseen väestönkasvuun yhteistyössä HSY:n 
kanssa. Tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, mitä mah-
dollisuuksia vesihuollon kapasiteetin vaiheittaiseen toteutukseen 
on alueen täydentyessä todennäköisesti vähittäin. Vesihuollon 
mitoituksessa tulee huomioida Viiskorven, Niipperin, Kalajär-
ven ja Lahnuksen alueiden laajentuminen ja täydentyminen.

Uusien ja voimakkaasti tiivistyvien keskustojen lisäksi kaa-
va mahdollistaa hyvin maltillisen, olemassa olevien, väljien 
pientaloalueiden tiivistymisen esimerkiksi Ketunkorvessa, Bo-
dominjärven länsipuolella ja Siikajärvellä (kuva 13). Näistä 
alueista Ketunkorpi on vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 
todettu alueiksi, joilla on vesihuollon kehittämistarve jo ny-
kyisellään suuren asukasjoukon ja ympäristöllisten syiden 
vuoksi. Bodominjärven länsipuolelle on rakennettu nykyisel-
le asukasmäärälle mitoitettu vesihuoltoverkosto, jonka käyt-
töönottoajankohdasta ei ole vielä tietoa. Siikajärven ympä-
ristössä osalla maltillisesti tiivistyvästä alueesta on äskettäin 
rakennettu vesihuoltoverkosto, osalta verkosto vielä puuttuu. 

Kuva 14. Yleiskaavaan liittyvät merkittävimmät vesihuollon kehitystarpeet.

Näillä alueilla on jatkosuunnittelussa tunnistettavissa erityinen 
maankäytön ja vesihuollon yhteensovittamisen tarve. Jatkosuun-
nittelussa tulee ottaa huomioon nykyisen vesihuoltoverkoston 
kapasiteetti ja arvioida väestömäärän mahdollisen lisäyksen 
vaikutus esimerkiksi kynnysinvestointien tarpeeseen ja siten ve-
sihuollon toteutuksen kustannustehokkuuteen. Koska alueet ovat 
ainakin osin nykyisen vesihuollon toiminta-alueen ulkopuolella, 
myös vesihuollon kehittämissuunnitelmatyössä ja kehittämisalu-
eiden vesihuollon toteutuksessa ja mitoituksessa on syytä arvi-
oida maankäytön suunnittelun pidemmän aikavälin tarpeet.

Harvaan asutuilla alueilla, mukaan lukien yleiskaavan kylä-
alueet, joille ei ole teknistaloudellisesti kannattavaa laajentaa 
keskitettyä vesihuoltoverkostoa, vesihuolto toteutetaan lähtö-
kohtaisesti kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla. Poikkeus- ja raken-
nuslupahakemuksissa on varmistettava, että käyttövettä on 
riittävästi saatavissa ja että jätevesistä huolehditaan siten, ettei 
pinta- ja pohjavesiä pilata. Harvaan asuttujen alueiden jäteve-
sien käsittelystä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa talous-
jätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. 
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Kaiken kaikkiaan maankäytön suunnittelu ja vesihuoltoverkon 
suunnittelu tulisi kytkeä toisiinsa. Vesihuoltoverkoston mitoitukses-
sa tulee huomioida myös sammutusveden tarve. Kuvassa 15 on 
osoitettu sammutusveden tarve kaavan rakentamisalueilla. Elin-
keinoelämän ja teollisuuden alueilla on kaikkein suurin sammu-
tusveden tarve. Alueista Kulmakorvessa ja Juvanmalmilla alueen 
toiminta ja siten sammutusveden tarve ei juuri kasva voimassa 
olevan asemakaavan tilanteesta. Hepokorven alue sijaitsee 
melko lähellä runkovesijohtoa, joten sammutusveden saanti lie-
nee toteutettavissa osana alueen kunnallistekniikan rakentamis-
ta. Tarkemmassa suunnittelussa kuitenkin tarkentuu, perustuuko 
sammutusveden saanti vesijohtoverkostoon vai kiinteistökohtai-
siin altaisiin. Sammutusveden tarve tulee ottaa huomioon maan-
käytön jatkosuunnittelun yhteydessä osana vesihuoltoverkoston 
kapasiteettitarkasteluja riittävän laajoina kokonaisuuksina.

4.2.2 VESIHUOLLON SEUDULLISET YHTEYSTARPEET

Kaava mahdollistaa vesihuollon seudulliset kehitystarpeet, jotka 
liittyvät jäteveden johtamisen yhteystarpeisiin kaava-alueen lähei-
syyteen rakennettavalle Blominmäen jätevedenpuhdistamolle. 
Blominmäkeen rakenteilla oleva puhdistamo tulee palvelemaan 
koko läntistä pääkaupunkiseutua. Käsittelemättömien jätevesien 
johtamiseksi puhdistamolle ja käsiteltyjen jätevesien johtamiseksi 
ulkomerelle on rakennettu tai suunniteltu viemäritunneleita. Lisäk-
si suunnittelussa tulee varautua johtamaan myös naapurikunnis-
ta jätevesiä puhdistamolle siirtoviemärillä. Puhdistamon toimin-
taan liittyvät jätevesien johtamisen yhteystarpeet on osoitettu 
kaavan liitekartassa 6 ja osana laajempaa aluetta kuvassa 16. 

• Jätevedenpuhdistamon tulo- ja purkuviemäritunnelit on 
osoitettu liitekartassa 6. Niiden välittömässä läheisyy-
dessä tehtävissä toimenpiteissä tulee ottaa huomioon 
tunnelin toimivuuden varmistaminen. Tuloviemäritunneli 
johtaa tulevassa tilanteessa Finnoosta käsittelemättömiä 
jätevesiä Blominmäen puhdistamolle, ja purkutunnelia 
pitkin johdetaan käsitellyt jätevedet Finnoon kautta ulko-
merelle. Kaava-alueen eteläosaan on lisäksi suunniteltu 
uutta tunnelihaaraa Lansasta (Kilosta) Söderskogiin. Es-
poonjoen ylityksen kohdalla tunnelista rakennetaan hä-
täpurkuyhteys Espoonjokeen. Tätä yhteyttä voidaan käyt-
tää käsiteltyjen jätevesien johtamiseen, mikäli varsinaista 
purkutunnelia ei jostain syystä voida käyttää. Tällainen 
tilanne on arvioitu kuitenkin hyvin epätodennäköiseksi. 

• Liitekartassa 6 on osoitettu lisäksi vesihuollon yhteystarve-
merkintä kaava-alueen halki Blominmäestä Vihtiin. Blo-
minmäen jätevedenpuhdistamo tulee käynnistyessään 
käsittelemään Espoon, Vantaan länsiosien, Kauniaisten, 
Kirkkonummen ja Siuntion jätevedet eli yli 400 000 asuk-
kaan ja teollisuuden jätevedet. Myöhemmin puhdistamolle 
voidaan johtaa jätevesiä myös Vihdistä ja Helsingin länsi-
osasta (ESAVI päätös 238/2015/2). Espoon pohjois- ja 
keskiosien yleiskaavan alueella tuleekin mahdollistaa siir-
toviemäriyhteyden toteuttaminen Vihdistä Blomimäkeen. 

 

Kuva 15. Sammutusveden tarve yleiskaavassa osoitetun   
pääkäyttötarkoituksen perusteella arvioituna.
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4.3 Hulevesien hallinta

Rakentamisen välillisiä, hulevesiin liittyviä, vaikutuksia vesistöihin 
on ohjattu kaavassa yleismääräyksillä. Ne edellyttävät, että hu-
levesien luonnonmukaiseen hallintaan varataan jatkosuunnitte-
lussa riittävät alueet. Lisäksi hulevesien hallintaa tulee suunnitella 
valuma-aluelähtöisesti ottaen huomioon vesistöjen erityispiirteet. 
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää vesien hyvän tilan 
säilyttämistä tai saavuttamista ja voimakkaasti kehittyville alueil-
le tulee laatia kokonaisvaltainen hulevesien hallintasuunnitelma.

Kuva 16. Kaavan liitekartalla 6 (Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys) osoitettujen vesihuollon   
runkoyhteyksien liittyminen vesihuollon seudulliseen verkostoon. Jätevesitunneleista on esitetyt sekä olemassa ja  
rakenteilla olevat että suunnitellut tunnelit (Lansa-Söderskog). Lähteet: HSY 2017 ja 2012.

Näiden määräysten tavoitteena on ehkäistä rakentamisen vai-
kutuksia veden luontaiseen kiertoon, tulvimiseen, veden laa-
tuun ja vesistöjen tilaan sekä luontoarvoihin. Lisäksi määräyk-
sellä on tarkoitus edistää hulevesien roolia houkuttelevan ja 
viihtyisän kaupunkiympäristön luomisessa ja ekosysteemipalve-
lujen tarjoamisessa. Valuma-aluelähtöisyys ja vastaanottavien 
vesistöjen erityispiirteiden tunnistaminen luovat pohjan suunni-
tella hulevesien hallinta kullakin alueella tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Kaiken vesienhoidon tavoitteena tulee kuitenkin ve-
sienhoitolain mukaisesti olla vesistöjen hyvän tilan edistäminen. 
Pohjaveden laadun turvaamista ja pinnantason säilyttämistä 
ohjataan erillisellä pohjavesialueita koskevalla yleismääräyk-
sellä, joka koskee myös hulevesien hallintaa pohjavesialueilla.
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Kestävää vesien hallintaa kehitetään kokonaisvaltaisena jär-
jestelmänä, jossa luontaiset ja rakennetut vettä imeyttävät, 
haihduttavat, puhdistavat, viivyttävät ja johtavat osat yhdis-
tetään tarkoituksenmukaisiksi hallintaketjuiksi. Suunnittelussa 
tulee kaikilla tasoilla ensisijaisesti ehkäistä huleveden muo-
dostumista ja säilyttää veden luontainen kierto. Huleveden 
luonnonmukaisen hallinnan rakenteista muodostuu hierarkki-
nen kokonaisuus, joka mukautuu erilaisiin veden määrällisiin 
ja laadullisiin hallintatarpeisiin. Espoon hulevesiohjelman mu-
kaisesti hulevesien viivytys, puhdistus ja imeytys suunnitellaan 
toteutettavaksi ensisijaisesti tonteilla ja katualueilla. Näiden 
ylivuoto johdetaan kaava-alueella tarpeen mukaan toimiviin 
alueellisiin hallintaratkaisuihin, jotka suunnitellaan virkistyskäy-
tölliset näkökulmat huomioon ottaen osaksi lähiviheralueita. 
Alueellisilla hallintaratkaisuilla voidaan myös lieventää ole-
vien rakennettujen alueiden haitallisia vaikutuksia vesistöihin. 
Liitekartassa 7 (Kestävä vesien hallinta) on osoitettu informa-
tiivisella merkinnällä keskitetyille hulevesien hallintaratkaisuille 
soveltuvia paikkoja. Kohteet ovat valikoituneet siten, että niihin 
kertyy kaavan mukaisen rakentamisen toteuduttua hulevesiä ra-
kentamisalueilta. Topografisesti kohteet ovat painanteita, joihin 
hulevesiä kertyy tulvatilanteissa luontaisesti. Kestävää vesien 
hallintajärjestelmää täydentävät toimivat tulvareitit ja hallitun tul-
vimisen alueet, joille on varattava riittävästi tilaa virtavesien ym-
päristössä. Näitä on käsitelty tulviin varautumisen yhteydessä.

Kuva 17. Hulevesien hallinnan päätavoitteet yleisaava-alueen viidessä  
keskustassa. Lähde: Hulevesien hallinnan periaatteet Espoon pohjois- ja  
keskiosien yleiskaavassa (Sitowise 2019a).

Hulevesien hallinnan tavoitteita ja keinoja on käsitelty kaa-
vatyön yhteydessä laaditussa selvityksessä ”Hulevesien hal-
linnan periaatteet Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaa-
vassa” (Sitowise 2019a). Työn tavoitteena oli konkretisoida 
maankäytön suunnittelun tarpeisiin hulevesien hallinnan pää-
periaatteita Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan vii-
dellä keskusta-alueella. Työssä tunnistettiin ympäristön olo-
suhteisiin (ml. liitekartassa esitetyt vesistöjen ominaispiirteet) 
perustuen hulevesien hallinnan tarpeet (ks. kuva 17) ja hahmo-
teltiin hallinnan yleispiirteiset toimenpiteet mukaan lukien tarve 
hulevesien hallinnalle yleisillä alueilla ja kiinteistökohtaisesti.

Kaikissa tarkastelluissa keskuksissa kiinteistökohtaiset rat-
kaisut hulevesien hallinnan lähtökohta. Yleisille alueil-
le on suositeltu kaikilla alueilla keskitettyjä hallintara-
kenteita, joiden vaatimat tilavaraukset tulee huomioida 
kaavoituksessa. Uusilla alueilla rakenteet tulee toteuttaa heti 
alueen rakentamisen alkaessa. Veden laadun kannalta kriit-
tisimmillä alueilla suositellaan myös liikennealueiden vesien 
laadullista käsittelyä vilkasliikenteisimmillä katuosuuksilla. 

Työssä on tunnistettu, että erityisesti Espoon keskuksen tiiviissä kau-
punkirakenteessa hulevesien hallinnan tarvitsemat tilavaraukset 
ovat haastavia toteuttaa. Alueen hulevesien hallinnasta tarvitaan 
tarkempi suunnitelma ja mallinnus jatkosuunnittelun yhteydessä.
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4.4 Energiahuolto  

Yleiskaavan alueellinen laajuus ja asukastiheyden vaih-
televuus edellyttävät monipuolisia energiaratkaisuja. 
Energiaratkaisuissa on tarvetta luoda edellytyksiä sekä 
keskitetylle että hajautetulle uusiutuviin energialähteisiin poh-
jautuvalle tuotannolle. Tiiviin rakentamisen alueilla keskitetty 
järjestelmä on tarkoituksenmukaisin. Harvaan asutuilla alueil-
la sovelletaan joko kiinteistöryhmäkohtaisia tai kiinteistökoh-
taisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Tavoitteena on ener-
giatehokas ja kestävän kehityksen mukainen energiahuolto, 
joka mukautuu alueen ra-kennuskannan kasvuun. Kaavan 
yleismääräyksissä energiahuoltoa käsitellään seuraavasti:

• Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee edistää uusiutuvi-
en energianlähteiden ja ylijäämäenergian käyttöä sekä 
uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia. 

• Toimintojen ja rakennusten sijoittamisessa tulee ottaa 
huomioon energiatehokkuus. Merkittävillä uusilla ra-
kentamisalueilla sekä saarekemaisilla asumisen alueilla 
energiaratkaisuja tulee tarkastella alueellisesti maankäy-
tön jatkosuunnittelun yhteydessä.  

• Merkittävissä asemakaavahankkeissa tulee laatia tarken-
tava energiasuunnitelma.

Kehittämissuositukset tarkentavat yleismääräyksiä seuraavasti:

• Maankäytön jatkosuunnittelussa luodaan edellytyksiä ra-
kennusten liittymiselle keskitettyyn energiajärjestelmään tai 
rakennuskohtaisiin ratkaisuihin, joiden tulee perustua uusiu-
tuvien energianlähteiden ja ylijäämäenergian käyttöön. 

• Saarekemaisilla alueilla tarkoitetaan tässä erillisiä asumi-
sen alueita, jotka eivät sijaitse täysin kiinni muussa yhdys-
kuntarakenteessa. 

• Seuraavissa kappaleissa kaavamääräysten sisältöä selite-
tään tarkemmin.

4.4.1 KAUKOLÄMPÖ JA KAASUVERKOT

Paikallisen energiayhtiön Fortumin kaukolämpöverkko ulot-
tuu alueella pohjoisimmillaan Kalajärvelle. Länsisuunnalla 
kaukolämpöverkko ulottuu Gumböleen noin viiden kilomet-
rin päähän palvelukeskukseksi suunnitellusta Histan alueesta. 
Kalajärven, Viiskorven ja Espoon keskuksen täydenty-vät ja 
uudet alueet on mahdollista liittää nykyiseen kaukolämpö-
verkostoon. Histassa ja Myntinmäellä on kaavaratkaisussa 
osoitettu tiivistä rakentamista, joka luo edellytykset keskitetyn 
kauko- tai aluelämpöjärjestelmän toteuttamiseen. Fortum ja 
Helsingin seudun ympäristöpalvelutkuntayhtymä (HSY) solmi-
vat syyskuussa 2017 aiesopimuksen, jonka perusteella neuvo-
tellaan energiantuotantolaitoksen sijoittamisesta Ämmässuon 
alueelle. Jos Ämmässuolle rakennetaan suuri kaukolämpöä 
tuottava energiantuotantolaitos, on kaukolämpöverkkoa jat-
kettava nykyisen verkon ja Ämmässuon välille (kuva 18).

Ämmässuon ja Kivenlahden välinen biokaasuputki on tällä het-
kellä kaasun varastointikäytössä. Putkea on kuitenkin mahdol-
lista käyttää myös maakaasun siirtoon. Juvanmalmille ulottuu li-
säksi Gasumin maakaasun runkoputki. Maa- ja biokaasuputket 
tulee ottaa huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa. Putkien 
huomioon ottamista ohjaa maakaasuasetus (Valtioneuvos-
ton asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta 551/2009), 
jossa on esitetty mm. putkien suojaetäisyysvaatimukset. 

 Kuva 18. Kaukolämpö- ja kaasuverkostoja. 
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4.4.2 ENERGIANTUOTANTORATKAISUJA

Alueelle tehtyjen energiaselvitysten perusteella lämpöhuol-
lon pääenergiamuodoiksi valikoituisivat käyttövarmuuden, 
taloudellisen kannattavuuden ja ekologisuuden perusteella 
kauko- ja aluelämpö sekä maalämpö. Fortumin tavoitteena 
on tuottaa kaukolämpö hiilineutraalisti vuoteen 2030 men-
nessä, joten kaukolämmöstä tulee lähitulevaisuudessa nykyis-
tä ekologisempaa. Kerrostalot tiheän rakentamisen alueella 
liittyisivät pääsääntöisesti kauko- tai aluelämpöön ja pienta-
lot väljemmän rakentamisen alueella maalämpöön. Tukeviksi 
energiamuodoiksi suositellaan aurinko- ja bioenergiaa sekä 
erilaisten lämpöpumppujen käyttöä tapauskohtaisesti. Bioe-
nergian käytössä on tärkeää suosia vähän pienhiukkaspääs-
töjä ja mustan hiilen päästöjä aiheuttavia ratkaisuja. Pienhiuk-
kaset ovat hengitettyinä terveydelle haitallisia. Mustalla hiilellä 
on ilmastoa lämmittävä vaikutus. Suurimmassa osassa aluetta 
maalämmön hyödyntäminen on mahdollista. Maaperän raken-
ne ja pohjavesialueet asettavat kuitenkin paikoittain rajoitteita 
maalämmön käytölle. Saarekemaisille alueille voidaan tuottaa 
lämpöenergiaa myös keskitetysti esimerkiksi maalämpökentän 
tai bioenergiaa hyödyntävän lämpökeskuksen avulla. Saare-
kemaisilla alueilla tarkoitetaan tässä erillisiä asumisen alueita, 
jotka eivät sijaitse täysin kiinni muussa yhdyskuntarakenteessa.
  
Suunnittelualueella on kolme Fortumin lämpölaitosta, jotka sijait-
sevat Kaupunginkalliolla, Juvanmalmilla ja Kalajärvellä. Lisäksi 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuottaa biokaasulaitoksel-
laan sähköä ja lämpöä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukses-
sa. Kaava mahdollistaa Espoon ja kaava-alueen kehittymis-
tä palvelevien uusien energiantuotantolaitosten sijoittamisen 
alueelle. Ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja voidaan si-
joittaa yhdyskuntateknisen huollon sekä elinkeinotoimintojen ja 
teollisuuden alueille. Vaikutuksiltaan pienempiä energiantuotan-
tolaitoksia on mahdollista sijoittaa myös muille alueille. Yhdys-
kuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 -liitekartassa on 
osoitettu energiahuoltomerkinnällä alueet, jotka soveltuvat hyvin 
energiantuotantoa tai sähkönjakelua palveleville toiminnoille. 
Alueisiin lukeutuvat nykyiset energiahuollon alueet, joilla toimin-
nan on tarkoituksenmukaista jatkua. Lisäksi merkintä on osoitet-
tu alueille, jotka soveltuvat energiahuollon toiminnoille ottaen 
huomioon kaava-alueen maankäytön muutos sekä alueen si-
jainti suhteessa liikenneverkkoon ja energiahuollon verkostoihin.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja kaavan ilmastovaiku-
tusten vähentämiseksi uusien energiantuotantoratkaisujen tu-
lee perustua uusiutuvaan energiaan tai ylijäämäenergian 
hyödyntämiseen. Tätä koskien kaavassa on yleismääräys.  

Hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta hyviä energiantuotanto-
muotoja ovat mm. bio-, tuuli- ja aurinkoenergia. Suuren kokoluo-
kan kaukolämpöratkaisuna Fortum valmistelee Ämmäsuolle bio- 
ja kierrätyspolttoaineita polttavan lämpölaitoksen rakentamista. 
Laitoksen polttoaineesta 80-90% on puupohjaista. Laitoksen 
on tarkoitus tuottaa 20-30% Espoon kaukolämmöstä valmistut-
tuaan noin vuonna 2023. Yleiskaava mahdollistaa lämpölaitok-
sen toteuttamisen, sillä yhdyskuntateknisen huollon alue on kaa-
vamääräyksen mukaisesti tarkoitettu myös energiantuotannolle.

Erilaisista lähteistä saatavien ylijäämälämpöjen hyödyntä-
mistä on tarkoitus lisätä kaukolämmön tuotannossa. Suuria 
ylijäämälämmön tuottajia voivat olla esimerkiksi palvelinkes-
kukset, joille on osoitettu soveltuvia paikkoja liitekartalla 6.

Aurinkolämpöä ja -sähköä alueella voidaan tuottaa hajaute-
tusti erilaisten rakennusten ja rakennelmien yhteydessä. Suurten 
aurinkosähköjärjestelmien hyviä toteutuspaikkoja ovat esimer-
kiksi laajojen liikerakennusten ja pysäköintihallien katot. Lisäk-
si Kulmakorven ylijäämämassojen läjitysalueet ja Ämmässuon 
maisemoitu kaatopaikka ovat potentiaalisia suuren mittakaa-
van aurinkoenergian tuottamisalueita (Uudenmaan aurinkoe-
nergiaselvitys 2017). Näillä alueilla aurinkoenergian tuotanto 
on huomioitu myös kaavamääräyksissä. Nämä alueet tarjo-
avat aurinkoisia rinteitä, jotka eivät sovellu asumiseen. Tuotan-
non hiilidioksidi- ja muiden ympäristövaikutusten kannalta on 
merkittävää, että alueet eivät ole nykyiselläänkään luonnon-
tilaisia. Aurinkoenergian tuotannon teknistaloudellinen toteut-
tamiskelpoisuus tulee selvittää tarkemmin jatkosuunnittelussa. 

Kaava-alue ei selvitysten mukaan ole erityisen otollista tuuli-
voiman tuotannolle, eikä kaavalla suoraan osoiteta alueelle 
tuulivoimaloita. Yksittäisten tuulivoimalakohteiden sijoittaminen 
voidaan kuitenkin ratkaista asemakaavassa tai rakennus- ja 
toimenpideluvilla. Yli 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpin-
nasta) korkeista tuulivoimaloista koko kunnan alueella tulee 
aina pyytää erillinen lausunto puolustusvoimien Pääesikun-
nalta. Myös alle 50 metriä (kokonaiskorkeus maanpinnas-
ta) korkeista pientuulivoimaloista tulee pyytää Pääesikun-
nan lausunto, mikäli kiinteistö jolle voimala rakennetaan, 
rajoittuu Puolustusvoimien käytössä olevaan alueeseen.

4.4.3 RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS

Maankäytön jatkosuunnittelussa luodaan edellytyksiä rakennus-
ten liittymiselle keskitettyyn energiajärjestelmään tai rakennuskoh-
taisiin ratkaisuihin, joiden tulee perustua uusiutuvien energialäh-
teiden tai ylijäämäenergian käyttöön. Kaavaratkaisun mukaisen 
maankäytön toteutuminen lisää lämmitysenergian kulutusta. 
Lähes nollaenergiarakentamisen lisääntyessä alueen uudisra-
kennukset tulevat kuitenkin olemaan vähän energiaa kuluttavia. 

Rakennusten viilennystarpeen oletetaan kasvavan tule-
vaisuudessa. Jäähdytystä voidaan tuottaa kiinteistökoh-
taisesti tai keskitetysti. Keskitetyn viilennysjärjestelmän tek-
nistaloudellista toimivuutta parantaa tiivis ja sekoittunut 
kaupunkirakenne. Jäähdytysenergiaa tarvitsevat esimerkiksi 
palvelinkeskukset, jäähallit, päivittäistavarakaupat ja toimis-
torakennukset. Näiden rakennusten jäähdytyksessä syntyvää 
lämpöä voidaan hyödyntää muissa rakennuksissa. Kiinteis-
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tökohtaista viilennystä voidaan tuottaa kustannustehokkaas-
ti hyödyntämällä maalämpöjärjestelmän lämpökaivoja.
Ylijäämälämmön hyödyntämiseen parhaat mahdollisuudet 
on sekoittuneen kaupunkirakenteen alueilla Histassa, Viiskor-
vessa, Myntinmäellä ja Kalajärvellä. Jatkosuunnittelussa tulee 
edistää ylijäämälämmön hyödyntämismahdollisuuksia toimin-
tojen sijoittamisessa. Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristö-
terveys 2050 -liitekartassa on osoitettu informatiivisellä mer-
kinnällä potentiaaliset palvelinkeskukselle soveltuvat alueet. 
Merkinnät perustuvat alueiden sijaintiin suhteessa keskitettyyn 
lämmönjakeluverkostoon ja sähköasemiin ottaen huomioon 
kaavaratkaisun ja muutokset teknisen huollon verkostoissa.

Kuva 19. Voimalinjoja. Samassa johtokäytävässä voi kulkea useita erilaisia johtimia, joista vain osa 
näkyy kartalla. Lähde voimalinjojen osalta: Fingrid (2019b)

4.4.4 SÄHKÖVERKOT 

Kaava turvaa valtakunnallisesti merkittävät sähkönsiirron yh-
teystarpeet. Kaavakartassa on osoitettu nykyiset 400 kV 
voimajohtolinjat Myntinmäkeä lukuun ottamatta. Myntin-
mäessä voimajohtolinjan muutostarve maankäytön muut-
tuessa on osoitettu yhteystarvemerkinnällä kaavakartalla.

Yleiskaava-alueen halki kulkeva Fingridin 400 kV voimalin-
ja ja siihen liittyvä sähköasema ovat merkittäviä koko pää-
kaupunkiseudun sähkönsyötön kannalta erityisesti paikalli-
sen sähköntuotannon vähentyessä (kuva 19). Voimalinja on 
merkitty kaavakarttaan pääosin nykyisen linjauksensa mu-
kaisena. Myntinmäessä uusi keskustamainen rakentaminen 
ulottuu voimalinjan nykyiselle linjaukselle. Tällä kohdin voi-
malinjalle on merkitty kaavakarttaan voimalinjan yhteystarve. 
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Voimajohdon uudelle linjaukselle on alustavasti hahmoteltu 
mahdollisia reittivaihtoehtoja Myntinmäen keskustan eteläpuo-
lelle (kuva 20). Alustavissa tarkasteluissa on otettu karkeasti 
huomioon mm. suojelualueet ja liito-orava-alueet. Voimajoh-
don uusi reitti suunnitellaan kuitenkin tarkemmin vasta reitin 
siirron tullessa ajankohtaiseksi tarkempien selvitysten ja alueen 
maankäytön kokonaistarkastelun pohjalta yhteistyössä Fingridin 
kanssa. Kaavamääräyksen mukaisesti maankäytön suunnitelul-
la on turvattava voimajohdon siirron toteuttamismahdollisuus. 

Kuva 20. Voimajohdon siirron mahdollisten uusien linjausvaihtoehtojen (VEA, VEB ja VEC) tarkastelu 
a) yleispiirteiset linjaukset, b) linjaukset yleiskaavakartalla, c) linjauksen tärkeimmät rajoitteet alueella ja 
d) alueella voimassa olevat asemakaavat.
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Voimajohtopylväiden siirto vaikuttaa usein myös viereisiin 
pylväisiin. Fingridin (2019a) mukaan voimajohdon siirto on 
mahdollista, kun a) voimajohdolle osoitetaan uusi sijainti kaa-
valla, b) aloitteentekijä (tässä tapauksessa Espoon kaupun-
ki) huolehtii siirron kustannuksista, c) johtoreitin muuttamisesta 
laaditaan sopimus ja d) aloitteentekijä huolehtii uuden voi-
majohdon käyttöoikeuden lunastuksesta e) uusi voimajohto 
on valmis ja käyttöönotettu ennen kuin vanha johto pure-
taan. Lähtökohtaisesti voimajohto korvataan Myntinmäessä 
uudella ilmajohdolla, koska kantaverkolta vaaditaan erit-
täin korkeaa sähkönsiirron käyttövarmuutta. Maakaapelirat-
kaisujen suurin haaste on juuri sähkönsiirron käyttövarmuus.

Järvikylän sähköasema osoitettu yhdyskuntateknisen huollon 
alueeksi. EstLink 1 -tasavirtakaapeli (150 kV DC) Järvikylän 
sähköaseman ja Viron välillä parantaa sähkön toimitusvar-
muutta ja mahdollistaa sähkön siirron Suomen ja Viron vä-
lillä (Fingrid 2017). Kaapelin linjaus on merkitty Yhdyskun-
tatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 -liitekarttaan.

Paikallisen sähkönjakelun kannalta merkittäviä ovat 110 kV voi-
malinjat. Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 
-liitekartassa on esitetty alueen nykyiset 110 kV voimajohdot. 
Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen ja yleiskaavan mukai-
nen uusi rakentaminen edellyttävät uusia 110 kV voimajohtoyh-
teyksiä. Tämän vuoksi liitekartassa on osoitettu uusi voimajohto 
Järvikylästä Kolmperään ja sähkönsiirron yhteystarve Vantaalta 
Juvanmalmille ja Lommilasta kaakkoon. Juvanmalmille ja Kolm-
perään on liitekartassa osoitettu myös uuden sähköaseman 

Kuva 21. Voimajohtoalueen (leveys 72 m) poikkileikkaus Järvikylän ja Tammiston väliseltä 400 kV 
voimalinjalta kohdassa, jossa kulkevat vierekkäin 400 kV ja 2x110 kV voimalinjat. Lähde: Fingrid.

tarve. Uusien voimajohtojen ja sähköasemien tarkempi sijoitus 
ratkaistaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Sähkönsiir-
ron yhteystarpeet on mahdollista toteuttaa joko ilmajohtoina tai 
maakaapeleina. Järvikylä-Kolmperä -voimajohdon suunnittelu 
on käynnissä. Johdolla saadaan luoduksi rengasmainen yhteys 
Fingridin muuntoasemalta Ämmässuon ja Kolmirannan alueel-
le, mikä takaa häiriöttömämmän sähkönjakelun (TLT Building 
2018). Lisäksi uusi yhteys palvelee yleiskaavassa osoitettujen 
uusien alueiden kehittymistä Histan alueella. Linja voidaan 
toteuttaa joko ilmajohtona tai ainakin osin maakaapelina.

Voimajohdot asettavat rajoituksia ympäristönsä maankäytölle. 
Osa rajoituksista on ehdottomia, osa maankäytön suunnitteluun 
liittyviä suosituksia (Fingrid 2019a). Voimajohto sisältää tekni-
sen rakenteen lisäksi voimajohdon maa-alueen eli niin sano-
tun johtoalueen (kuva 21). Johtoalue sisältää johtoaukean ja 
sen molemminpuoliset reunavyöhykkeet. Puiden kasvukorkeus 
on reunavyöhykkeillä rajoitettu. Voimajohtojen ympärillä on 
rakennusrajoitusalue, johon ei saa rakentaa rakennuksia ja 
myös erilaisten rakenteiden sijoittamiseen tarvitaan voimajoh-
don omistajan lupa. Voimajohtoalueiden kehittämisessä tulee 
voimajohdon kehittämissuosituksen mukaisesti ottaa huomioon 
ekosysteemipalveluiden tarjonnan edistäminen. Johtoaukeiden 
kehittämisellä voidaan edistää mm. luonnonmukaista huleve-
sien hallintaa, pölytystä, virkistystä ja luonnon monimuotoisuutta.
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Nykyisten voimajohtojen ympäristön yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa ja uusien voimajohtojen sijoittamisessa tulee ot-
taa huomioon myös voimajohtojen sähkö- ja magneettikentät 
sekä säteilyturvakeskuksen suositukset. Sähkö- ja magneettiken-
tille säädetyt suositusarvot (Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tus 294/2002) eivät yleensä rajoita rakentamista tai oleskelua 
voimalinjojen tuntumassa. Säteilyturvakeskuksen (2019) mu-
kaan on kuitenkin syytä noudattaa järkevää varovaisuutta, sillä 
voimajohtojen magneettikenttien pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
ei vielä täysin tunneta. Säteilyturvakeskus suositteleekin välttä-
mään asuntojen, päiväkotien, koulujen ja muiden lapsille tarkoi-
tettujen tilojen rakentamista paikkoihin, joissa magneettikenttä 
ylittää jatkuvasti 0,4 uT tason. Tämä taso saattaa ylittyä noin 
100 metrin etäisyydellä suurimmista 400 kV tai noin 40 metrin 
etäisyydellä suurimmista 110 kV johdoista. Etäisyydet on laskettu 
johtojen maksimivirroilla, joten käytännössä etäisyydet ovat lä-
hes aina näitä pienempiä. Magneettivuon tiheys ja vähimmäi-
setäisyydet vaihtelevat riippuen voimajohdon rakenteesta ja 
virrasta. Tietyillä teknisillä ratkaisuilla vähimmäisetäisyydet voi-
vat olla noin puolet edellä mainituista Tarkemman tapauskoh-
taisen arvion tekemiseen tarvitaan voimajohdon tekniset tiedot. 

4.5 Jätehuolto, kiertotalous 

Ämmässuon alue on kaavassa osoitettu yhdyskuntateknisen 
huollon alueeksi. Yleiskaavaratkaisu ja aluetta koskeva kaava-
määräys mahdollistavat jätehuoltotoimintojen jatkumisen lisäksi 
alueen kehittämisen laajemminkin kiertotalouden ja uusiutuvan 
energian tuotannon lähtökohdista. Yhdyskuntatekninen huolto 
ja ympäristöterveys 2050 -liitekartassa Ämmässuo ja sitä poh-
joisessa ja idässä ympäröivät alueet on esitetty informatiivisella 
merkinnällä: bio- ja kiertotalous, puhtaat ratkaisut. Tällä merkin-
nällä on haluttu korostaa koko Kulmakorven-Ämmässuon alueen 
merkitystä tämänkaltaisen toiminnan keskuksena. Yhdessä Äm-
mässuon kanssa Kulmakorven teollisuusalue ja Kulmakorven 
maa-ainestoiminta-alue muodostavat otollisen kokonaisuuden 
kiertotalouden ja ympäristöliiketoiminnan, eri toimijoiden välisen 
yhteistyön sekä alan tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämiseen.

Ämmässuon-Kulmakorven alueen sijainti riittävän lähellä jät-
teen syntyvirtoja ja toisaalta riittävän etäällä häiriintyvistä 
kohteista, kuten asutuksesta, luo edellytykset kehittää aluetta 
koko pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja kiertotalouskeskitty-
mäksi. Ratkaisu tukee koko pääkaupunkiseudun energia- ja 
resurssitehokkuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Kulmakorven-Ämmässuon alueen toiminnoista ja meneillään 
olevista hankkeista on koottu erillinen liiteraportti (Ämmäs-
suon-Kulmakorven alue - Nykyiset toiminnot ja suunnitteilla 
olevat hankkeet 2017). 

Kiertotaloutta tukevia toimintoja, kuten erilaisten materi-
aalien kierrätystä, välivarastointia ja jalostusta, on Äm-
mässuon-Kulmakorven alueen lisäksi mahdollista sijoittaa 
yleiskaava-alueen muille yhdyskuntateknisen huollon sekä 
elinkeinoelämän ja teollisuuden alueille. Väliaikaiset, aluei-
den rakentumista tukevat kiertotaloustoiminnot, kuten raken-
nusmateriaalien välivarastointi, ovat mahdollisia myös muil-
la alueilla. Tällaisten toimintojen sijoittamisessa tulee ottaa 
huomioon ympäröivän maankäytön nykytila ja kehittyminen.

4.6 Yleisten alueiden kunnossapito ja   
aurauslumen vastaanotto

Kaavan yhdyskuntateknisen huollon toiminnot mahdollista-
villa aluevarauksilla on mahdollista sijoittaa lumen vastaan-
ottoalueita tai yleisten alueiden kunnossapitoa palvelevia 
tukikohtia sekä varasto- ja materiaalien käsittelyalueita. Yh-
dyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 -liitekar-
tassa yleisten alueiden huoltoon ja lumen vastaanottoon 
ensisijaisesti tarkoitetut alueet on osoitettu informatiivisilla ja 
profiloivilla merkinnöillä. Merkintöjen pohjana on nykyinen 
tukikohtien ja lumen vastaanottopaikkojen verkosto sekä yleis-
kaavaratkaisun mukaisen maankäytön tuomat tarpeet. Yleis-
ten alueiden kunnossapidon merkinnät sisältävät erilaisia toi-
mintoja tukikohdista erilaisiin varastoalueisiin. Merkinnät eivät 
poissulje yleisten alueiden kunnossapitoon liittyvien alueiden 
sijoittamista muille yhdyskuntateknisen huollon toiminnot mah-
dollistaville alueille. Esimerkiksi lumen vastaanottoalue on kui-
tenkin lähtökohtaisesti häiriötä aiheuttava toiminto, mikä tulee 
ottaa huomioon uusien vastaanottoalueiden suunnittelussa.

Aurattava pinta-ala kasvaa rakentamisen myötä ja tiivisty-
vässä kaupunkirakenteessa katualueilla on yhä vähemmän 
tilaa lumen sijoittamiselle. Toisaalta ilmastonmuutoksen myötä 
talvien lumisuus vähenee. Lumen kuljetuksen ja siihen liittyvien 
hiilidioksidipäästöjen vuoksi aurauslumi tulisi sijoittaa tulevaisuu-
dessa syntyalueelleen, ja kaavoitettavilla alueilla tulee varata 
riittävästi tilaa lähisijoituspaikoille (Espoon kaupunki 2016). 
Lähisijoituspaikat eivät kuitenkaan poista isompien lumen vas-
taanottopaikkojen tarvetta. Tiiviillä keskusta-alueilla lumitilojen 
säilyttämiseen ei yleensä ole mahdollisuuksia. Näillä alueilla 
lumen sulatus on yleensä halvempaa kuin lumen vastaanotto-
paikalle kuljettaminen (Lindfors 2017). Sulatuksessa on mah-
dollista käyttää myös biopolttoaineita, jolloin sulatuksen ilmas-
tovaikutukset ovat myös suhteellisen pienet (Lindfors 2017).
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Aurauslumien sijoittaminen Espoossa -selvityksessä (Espoon 
kaupunki 2016) on todettu, että Kulmakorven alueelle tarvitaan 
uusi lumen vastaanottopaikka, joka toimii koko kaupungin au-
rauslumen sijoittamista palvelevana vara-alueena runsaslumisi-
na talvina. Yleiskaavan mukaisen maankäytön toteutuessa alue 
palvelisi myös lähialueiden, kuten Histan ja Myntinmäen auraus-
lumen vastaanottoalueena. Selvityksessä esiin tuodun selkeän 
tarpeen perusteella kaavakartan liitekartassa onkin esitetty lu-
men vastaanottopaikka Kulmakorpeen. Muita tulevaisuudessa 
tarvittavia lumen vastaanottopaikkoja ei ole merkitty erillisellä 
merkinnällä, vaan ne sisältyvät yleisten alueiden kunnossapidon 
merkintään.  Lisäksi maa- ja kiviainesten ja rakennusmateriaali-
en kierrätykselle osoitettuja alueita voidaan käyttää lumen vas-
taanottoon, mikäli toiminnot voidaan sovittaa alueella yhteen.

Hulevesien hallintaa koskevan kaavamääräyksen kehittämis-
suosituksen mukaisesti lumen paikalliseen varastointiin on va-
rattava riittävästi tilaa. Paikallisen varastoinnin edistämisellä eh-
käistään lumen pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia kustannuksia 
ja hiilidioksidipäästöjä. Tarkemmassa suunnittelussa arvioidaan, 
missä määrin paikallinen varastointi on tarkoituksenmukaista 
kullakin alueella ottaen huomioon muut maankäytön suunnit-
telua koskevat tavoitteet ja lumensulatuksen mahdollisuudet. 

Kaupungin tekninen huolto tarvitsee yleisten alueiden kunnos-
sapitoa varten lumen vastaanottoalueiden lisäksi tukikohtia, 
varastoalueita ja erilaisten materiaalien käsittelyalueita, joita 
pitää olla huollettavien alueiden lähellä. Kaupungin tukikohtien 
ja varastoalueiden tilannetta ja kehitysnäkymiä on tarkasteltu 
Espoon kaupungin Massojenhallinnan esiselvityksessä (2017). 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella olevat tu-
kikohdat ovat tarpeellisia myös tulevaisuudessa. Gumbölen 
tukikohtaan on tarkoitus keskittää lisää toimintoja (mm. vihe-
ryl-läpidon toimintoja). Lisäksi tulevaisuuden tarpeisiin lukeu-
tuu alueen itäpuolta palveleva pysyvä varastoalue Juvan-
malmin-Kalajärven-Röylän alueella. Tämä tarve on otettu 
huomioon liitekartan 6 merkinnöissä osoittamalla Juvanmal-
mille yleisten alueiden kunnossapitoa koskeva informatiivinen 
merkintä. Koska tukikohtaverkosto on vähentymässä, nousee 
pienempien kaluston ja materiaalien varastointiin tarkoitettu-
jen alueiden merkitys tulevaisuudessa. Näiden varmistami-
nen tulee ottaa huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa.

4.7 Rakennettavuus ja massojen hallinta

Kaavaratkaisua laadittaessa on otettu huomioon maaperän 
rakennettavuus. Kaikkein heikoimman rakennettavuuden alueet 
on rajattu kaavaratkaisussa pääosin rakentamisalueiden ulko-
puolelle. Sijainniltaan keskeisillä alueilla rakennettavuus ja sen 
taloudelliset vaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon tar-
kemmin jatkosuunnittelussa.  Histan keskustassa A1-alueella on 
rakennettavuustietojen perusteella Espoon kaupungin rakennet-
tavuusluokan perusteella erittäin huonosti rakentamiseen sovel-
tuva metsittynyt suoalueita, joista laajempi on n. 16 ha kokoinen.  
Alueen turvekerrokset ovat alueelta saatavien pohjatutkimustie-
tojen perusteella pääosin muutaman metrin paksuisia, jonka alla 
on ohut savikerros. Turve- ja savikerrokset ulottuvat pohjatutkimus-
tietojen perusteella syvimmillään noin seitsemän metrin syvyy-
teen. Turve- ja savikerrosten alla on hiekkaa ja kalliota. Erityisesti 
Histan aluetta suunniteltaessa tulisi pohjaolosuhteet huomioida 
toimintojen sijoittelussa ja mahdollisesti esirakentamalla alue.   

Erilaisten maa- ja kiviainesmassojen sekä kierrätysmateriaalien 
syntyä, hyödyntämistä ja loppusijoitusta sekä pilaantuneita maita 
ja rakennettavuutta on käsitelty erikseen raportissa ”Lähtökohtia ja 
periaatteita maa- ja kiviainesmassojen sekä uusiomaamateriaa-
lien hallintaan Pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alueella” (liite 1).

4.8 Ympäristöterveys

4.8.1 AMPUMARADAT JA MOOTTORIURHEILU

Lahnuksen ampumarata on kaavassa osoitettu erityisalueek-
si. Kaavamääräyksen mukaisesti suunnittelussa on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan. Lisäk-
si yleiskaavassa on oikeusvaikutteinen yleismääräys, jonka 
mukaisesti maankäytön jatkosuunnittelussa on huomioitava 
melusta johtuvat rajoitukset maankäytön sijoittumiselle sekä 
näihin liittyvät suojaustarpeet. Alueen ympäristöön on Yhdys-
kuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050 -liitekartassa 
(liitekartta 6) esitetty informatiivisella merkinnällä yleispiirtei-
nen melualue, jonka sisällä tulee maankäytön jatkosuunnitte-
lussa ja rakentamisen ohjauksessa ottaa huomioon ampuma-
toiminnasta aiheutuva melu. Melualue on rajattu hyödyntäen 
tietoa olemassa olevista melumallinnuksista (Ramboll 2012) 
ja voimassa olevasta ympäristöluvasta. Melualue kattaa 
alueen, jolla melu voi nykyisen ympäristöluvan ehtojen voi-
massa ollessa ylittää alimmat melun ohjearvot (LAImax 60 
dB; Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman 
melutason ohjearvoista 53/1997). Asumiseen käytettävien 
alueiden melutason ohjearvo on hieman suurempi (65 dB). 
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Melualueen rajaus on yleispiirteinen ja edellyttää jatkosuun-
nittelussa tarkempaa tapauskohtaista tarkastelua. Ampu-
matoiminnan edellytykset ja lupaehdot, kuten toiminta-ajat, 
alueella sallittavat ampumalajit ja yksityiskohtaisemmat ym-
päristövaikutusten vähentämisen keinot ratkaistaan muun lain-
säädännön edellyttämällä tavalla ympäristölupakäsittelyssä. 
Radan toimintaa koskevien asioiden osalta toiminnanharjoit-
taja toimii ympäristöluvan ehtojen mukaisesti, eikä niitä ohjata 
yleiskaavalla. Ampumaradan ympäristössä maankäytön jat-
kosuunnitte-lussa ja rakentamisen ohjauksessa on selvitettävä 
ajantasaiset ympäristöluvat sekä meluselvitykset ja -mittaukset.

Melualueen kuvauksessa on lisäksi todettu, että muusta me-
lusta poikkeavat äänet voidaan kokea häiritsevänä myös me-
lualueen ulkopuolella. Tällä tarkoitetaan sellaisia ääniä, jotka 
poikkeavat yleensä asuinalueella esiintyvistä äänistä esimer-
kiksi melun voimakkuuden tai luonteen mm. (impulssimaisuus) 
vuoksi. Kohdan on tarkoitus korostaa sitä, että erityisalueiden 
lähiympäristön maankäytön jatkosuunnittelussa tulee erityisesti 
asuinalueiden viihtyisyyden vuoksi kiinnittää huomiota meluun 
myös alueilla, joilla melutasot alittavat niille asetetut ohjearvot.

Kaupunginhallitus on asettanut 30.11.2016 yhdeksi Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteeksi tutkia pääkau-
punkiseudun ampumaurheilukeskuksen sijoitusmahdollisuu-
det Ämmässuolle, esimerkiksi itäpuolelle Kalliosuon toimin-
tansa päättävän läjitysalueen paikalle. Kaavaluonnoksen 
valmistelun yhteydessä on tarkasteltu edellytyksiä ampumaur-
heilukeskuksen sijoittamiselle Ämmässuolle tai Kulmakorven 
alueelle, nykyisten täyttömäkien rajaamalle alueelle (Espoon 
kaupunki 2017b). Selvityksessä todettiin, että käytettävissä 
olevan tilan ollessa rajallinen ampumaurheilukeskuksen sijoit-
tamisella Kulmakorpeen olisi vaikutuksia muiden toimintojen 
(moottorirata, maa-ainestoiminta) toteutusmahdollisuuksiin.

Kaavaehdotuksen vaikutusten arvioinnissa, joka koskee Äm-
mässuon-Kulmakorven aluetta, on käsitelty ampumatoimintaa 
ja sen vaikutuksia yhtenä alueen mahdollisena toimintona. Vai-
kutusten arvioinnissa on todettu, että ampumamelua tulisi torjua 
mahdollisen ampumaradan järjestelyillä, kuten ampumasuun-
nalla ja sijoittelulla, ampumakohteen koteloinnilla, väliseinil-
lä ja suojaetäisyyksillä (mielellään 1 km etäisyys asutukseen. 
Käytännössä ampumaurheilukeskuksen sijoittuminen alueelle 
edellyttää sen sijoittamista täyttömäkien väliin jäävälle alueel-
le. Tämä estäisi alueen käyttämistä ylijäämämassojen loppusi-
joitukseen siinä laajuudessa kuin on tarpeen, jotta kaupungin 
kasvu voidaan mahdollistaa kestävällä tavalla. Ampumaradan 
sijoittaminen täyttömäkien rajaamalle alueelle johtaisi hyöty-
käyttöön kelpaamattomien ylijäämämassojen kuljettamiseen 
kauemmas. Tämä taas aiheuttaisi paitsi kustannuksia myös suu-
ret hiilidioksidipäästöt. Yleiskaavassa Kulmakorven erityisalu-
een määräykseen onkin lisätty kohta, jonka mukaan muiden 
toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten 
oton ja ylijäämämassojen sijoittamisen edellytysten säilymiseen.

Uuden ampumaradan perustamisessa maankäytöllisistä kritee-
reistä keskeisin on etäisyys asutuksesta. Uudella ampumaradal-
la ei voida aiheuttaa kohtuutonta haittaa nykyiselle asutukselle. 
Uuden ampumaradan sijoittamiselle soveltuvia alueita tarkas-
teltiin paikkatietopohjaisesti käyttäen hyväksi poissulkevia kri-
teerejä. Näitä olivat etäisyys asutukseen (1 km) ja suojelualueet 
(Natura-alue, luonnonsuojelualue, Kansallispuisto, erityisesti 
suojeltavan lajin elinympäristö, luonnonsuojeluohjelmien koh-
teet). Suojelualueille otettiin tarkastelussa lisäksi huomioon 50 
m puskurivyöhyke, jolle ampumarataa ei ole maankäytöllisesti 
tarkoituksenmukaista sijoittaa. Tarkastelun perusteella ainoa riit-
tävän laaja alue, jonne uuden ampumaradan sijoittumista voisi 
tarkemmin selvittää, sijaitsee Kulmakorven-Ämmässuon alueel-
la, jonne ampumarata kaavan yhteydessä tehtyjen tarkastelujen 
perusteella sovellu ristikkäisten maankäyttötavoitteiden vuoksi.

Uudenmaan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmas-
sa on tarkasteltu ampumaratojen sijoittumista laajemmalla, 
maakunnallisella tasolla. Suunnitelmassa on tunnistettu uuden 
am-pumaradan mahdollinen sijoittumispaikka Kirkkonum-
men Kauhalaan Ämmässuon länsipuolelle. Ampumarata olisi 
alueen voimassa olevan yleiskaavan mukainen ja radan tar-
kempi suunnittelu on käynnissä.  Toteutuessaan rata vastaisi 
myös Pääkaupunkiseudun ampumaratojen, erityisesti haulik-
koratojen, tarpeeseen. Valmisteilla olevassa Uusimaa 2050- 
maakuntakaavassa lausunnoilla olleen kaavaehdotuksen 
kaavamääräyksissä korostetaan myös olemassa olevien pai-
kallisten ampumaratojen aiheuttamien rajoitusten huomioon 
ottamista sekä ratojen toiminta- ja kehittämisedellytysten tur-
vaamista. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaratkaisu 
ja siinä Lahnukseen osoitettu erityisaluevaraus on tältä osin 
valmisteilla olevan maakuntakaavan määräysten mukainen.
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Kuva 22. Karkeiden poissulkevien kriteerien perusteella uudelle  
ampumaradalle mahdollisesti soveltuvat alueet (rajattu punaisella).

Uudenmaan maakuntakaavassa Kulmakorven alueelle on 
osoitettu moottorirata mr-kohdemerkinnällä. Yleiskaavassa 
alue on osoitettu erityisalueeksi. Merkintä mahdollistaa kaa-
vamääräyksen mukaisesti myös moottoriratatoiminnan. Kaa-
vamääräyksen mukaan alueen toimintojen suunnittelussa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan. 
Ämmässuon-Kulmakorven vaikutusten arvioinnissa mahdol-
lisen moottoriradan melu on tunnistettu yhdeksi alueen kaa-
varatkaisun keskeisistä vaikutuksista. Moottoriradan melu on 
otettu huomioon Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöter-
veys 2050 -liitekartan erityisalueen melualue -merkinnässä. 
Moottoriradan meluvaikutuksia vähentää sen sijoituspaik-
ka maa-ainestoiminta-alueen keskellä maavallien suojassa. 

Alueella nykyään sijaitsevat häiriötä aiheuttavat muut ur-
heilutoiminnot (moottoriradat Kellonummella ja Kulma-
korvessa) sijaitsevat alueilla, jotka on kaavassa osoitet-
tu muulle kuin urheilu- tai virkistystoiminnoille.  Toimintojen 
jatkuminen näillä alueilla riippuu kyseisten alueiden mui-
den käyttötarpeiden aikatauluista ja toimintojen luvituksesta.

4.8.2 Tie- ja rautatieliikenteen melu ja päästöt

Alustavan yleiskaavaehdotuksen perusteella on tehty liikenne-
meluselvitys. Selvityksessä on mallinnettu alustavan yleiskaava-
ehdotuksen liikennemäärien perusteella vuoden 2050 meluti-
lanne ja arvioitiin asuinalueiden melutilanne. Ajoneuvoliikenne 
aiheuttaa suurimmat meluhaitat Turunväylän ja Kehä III:n var-
rella sekä pienemmässä mittakaavassa muiden pääyhteyksien 
ja kokoojayhteyksien varrella.  Selvityksen mukaan suurempien 
moottoriväylien kuten vt1:n ja Kehä III:n varsilla massoittelu voi 
olla haastavaa erityisesti liittymäalueilla ja sellaisissa kohteissa, 
jossa maaston muodot nousevat ylöspäin väylältä poispäin.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa varten on tehty 
alustava meluselvitys, jossa on tarkasteltu mm. melusuojaus-
mahdollisuuksia asuinalueilla (Sitowise 2019 c). Melkein 
kaikkien pää- ja kokoojakatujen sekä isojen teiden läheisyy-
dessä tulee varautua meluntorjuntaan ja mikäli melua pyri-
tään torjumaan massoittelulla, tulee meluvyöhykkeellä ensim-
mäisenä rakentaa alueet, jotka ovat lähinnä melulähdettä. 
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Meluselvityksessä esitettiin kaavoitettavaksi suojaviheralueita 
tai muiden käyttötarkoituksen toimintoja melumuuriksi väylän 
ja asuinalueen väliin, sellaisilla Turunväylän (vt 1:n) ja Kehä III 
varrella sijaitsevilla asuinalueilla, joissa melutaso on ennusteen 
mukaan enimmillään yli 70 dB (Sitowise, 2019).  Näitä alueita, 
joissa melua voi olla haasteellista torjua on mm. Pitkäniityn, Fors-
backan ja Nupurin A3-aluella sekä Forsbacka, Hirvisuon sekä 
Histan A2-alueilla, ja Histan rataa lähinnä olevilla A1-alueel-
la. Näistä alueista erityisesti Forsbacka-Nupurin A3-alueella 
on raportin mukaan huono suojausmahdollisuus ja karttatar-
kastelun perusteella meluvyöhyke ulottuu kauas Turunväylästä.
 
Meluselvityksen mukaan kohteissa, joissa melutaso on enimmil-
lään yli 65 dB tai laajalti yli 55 dB, massoittelu voi vaatia myös 
järeämpiä kerrostalomassoja (Sitowise, 2019c). Näillä alueilla 
pientaloalueiden toteuttaminen edellyttänee meluesteiden ra-
kentamista tai laajaa suojaviheraluetta, mikä nostaa kustannuksia.
  
Yli 65 melutason ylittävät A3-alueita ovat selvityksessä mm.  
Myntinsyrjä, Lahnus, Kolmperä. A2 -alueista Kaupunginkallio, 
Niipperi, Juvanmalmi, Örkinniitynkenttä, Nepperi.  Esimer-
kiksi Myntinmäen eteläpuolella Myntinsyrjässä meluvyöhyke 
ulottuu kauas Kehä III:sta. Myös Lahnuksessa osalla aluetta 
erityisesti Vihdintien ja Lahnuksentien kulmauksessa edellyttää 
meluesteitä pientalojen toteuttamiseksi, mikä nostaa aluei-
den toteuttamiskustannuksia.  Selvityksen mukaan A2-alueella 
Nupurissa, Nepperissä ja Järvenperässä, Pellaksenmäessä 
ohjearvot ylittyvät nykyisestä meluntorjunnasta huolimatta.

Melusuojaus voidaan toteuttaa erilaisilla meluesteillä, raken-
nuksiin toteutettavalla ulkovaipan äänieristeellä sekä raken-
nusten massoittelulla sekä jättämällä melulähteen ja asuin-
rakennusten ja melulähteen välille riittävä suojaviheralue. 
Melusuojaus pystytään toteuttaa yleensä parhaiten lähinnä 
melulähdettä.  Melusuojausta voi olla myös vaikea toteut-
taa, mikäli maasto on nousevaa. Näin ollen, mikäli meluvyö-
hyke ulottuu kauas melulähteestä, meluntorjunta voi vaikuttaa 
alueen toteuttamisjärjestykseen ja aiheuttaa merkittäviä kus-
tannuksia.  Melusuojaus pyritään ensisijaisesti huolehtimaan 
rakennusten massoittelulla, sillä se on edullista, vie vähiten 
tilaa ja on usein kaupunkikuvallisesti paras ratkaisu. Pienta-
loalueilla ei kuitenkaan välttämättä pysty rakennusten sijoitte-
lulla saavuttamaan riittävä melutaso piha-alueille. Meluesteistä 
edullisin ratkaisu on meluvalli, mikä vaatii myös eniten tilaa.  
 
Kaavan yleismääräyksellä edellytetään, että maankäytön 
jatkosuunnittelussa on huomioitava liikenteen ja muiden toi-
mintojen melusta, päästöistä ja onnettomuusriskeistä johtu-
vat rajoitukset maankäytön sijoittumiselle sekä näihin liittyvät 
suojaustarpeet. Määräyksen kehittämissuosituksen mukaan 
melualueelle rakennettaessa on edellytettävä sellaisia me-
luntorjuntatoimenpiteitä, etteivät valtioneuvoston asettamat 
ohjearvot ylity. Kaavoitettaessa asumista ja herkkiä toiminto-
ja melulähteen tuntumaan on laadittava erillinen meluselvitys.

Arvioitaessa liikenteen päästöistä aiheutuvia rajoituksia 
maankäytön sijoittumiselle on käytettävissä Uudenmaan 
elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen opas ”Opas 
2/2015 Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa”. Oppaan 
mukaan liikenteen päästöistä aiheutuvat minimi- ja suosi-
tusetäisyydet tulee huomioida liikenneväylillä, joiden kes-
kimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL) ylittää 5 000.

Kuva 23 Tie- ja rautatieliikenteen päiväajan meluennuste vuonna 
2050. CadnaA2019 melulaskentaohjelma Nordic Prediction Met-
hod. (Sitowise 2019c). 
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4.8.3. LENTOMELU

Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelualue Lden 
55dB ylittävä lentokonemelualue (Ennuste ”2025”) on mer-
kitty liitekarttaan 6 (Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristö-
terveys 2050). Lentomelualuetta ei ole merkitty pääkartalle. 

Suomessa lentomelutasoa Lden 55 dB käytetään ohjearvona 
asuinalueiden suunnittelussa (Helsinki-Vantaan lentoasema, 
Lentokonemelun hallintasuunnitelma 21.12.2018).  Lentomelun 
määrän kuvaamiseen päivä-ilta-yömelutasoksi kutsuttua tun-
nuslukua, jonka lyhenne on Lden. Tämä tunnusluku (Lden) ku-
vaa meluenergian painotettua keskiarvoa yhden vuorokauden 
(24 h) aikana (keskiäänitaso, ekvivalenttitaso). Tunnuslukua 
laskettaessa painotetaan ilta-ajan (klo 19-22) melua +5 dB ja 
yöajan (klo 22-07) melua +10 dB. Painotusta käytetään, jot-
ta melun ilta- ja yöaikainen häiritsevyys voidaan huomioida. 
Lden -melutaso kuvaa melun jakautumista eri alueille pitkän 
ajan, yleensä yhden vuoden kuluessa. Se ei siis kuvaa yksit-
täisen vuorokauden tilannetta, eikä yksittäisen kellonajan mu-
kaista tilannetta. Tämä tarkoittaa, että yli lentävien koneiden 
hetkellisesti aiheuttama melu voi olla suurempi kuin Lden-tun-
nusluvulla kuvattu keskimääräinen melutaso (Helsinki-Vantaan 
lentoasema, Lentokonemelun hallintasuunnitelma 21.12.2018).  

Lentomelualue on huomioitu yleiskaavan rakentamisen aluei-
den suunnittelussa eikä uusia rakentamisen alueita ole osoitettu 
lentomelualueelle. Lentomelualue on yleiskaavaehdotuksessa 
kokonaisuudessaan luonnonsuojelualuetta tai virkistysaluetta 
lukuun ottamatta olemassa olevia Metsämaantien ja Kurkisjär-
ventien pientaloalueita. Liitekartan merkinnän mukaan alueelle 
ei saa rakentaa uusia asuntoja eikä sijoittaa muita melulle herkkiä 
toimintoja. Korjausrakentaminen ja tuhoutuneen asuinrakennuk-
sen korvaaminen on kuitenkin sallittu. Korvaavan rakennuksen 
ääneneristävyysvaatimuksista säädetään Espoon rakennusjär-
jestyksessä. Nykyisen, 1.1.2012 voimaan tulleen, rakennusjär-
jestyksen mukainen rakennusten ulkokuoren ääneneristävyys 
lentomelua vastaan on liitekartan lentomelualueella 35 dBA.

Kaupungin kehittämisen kannalta lentokonemelulla ei ole 
ollut vaikutusta, sillä maankäytön kehittämistarpeet kohdis-
tuvat muualle Espooseen. Varsinaisen lentomelualueen ul-
kopuolellakin (LDEN alle 55 dB) ihmiset voivat kokea lento-
melun häiritseväksi. Näin käy erityisesti alueilla, jotka ovat 
kiitoteiden jatkeilla sekä lentoonlähtö- ja laskeutumisrei-
teillä.  Yleiskaavan alueella lentoonlähtöreitit kulkevat esi-
merkiksi Kalajärven, Viiskorven ja Espoon keskuksen ylitse. 

Olemasta olevasta sekä uudesta rataliikenteestä syntyy tärinä- 
ja runkomeluvaikutuksia asuinrakennuksille ja muille häiriöalttiita 
toimintoja sisältäville rakennuksille, jotka sijoittuvat kokonaan tai 
osittain alle 80 metrin etäisyydelle radasta. Näille kohteille tulee 
asemakaavavaiheessa laatia tonttikohtainen tärinä- ja runkome-
luselvitys. Yleiskaavan yleismääräys edellyttää runkomelu- ja tä-
rinähaittojen huomioon ottamista raideliikenteen läheisyydessä.

Kuva 25. Kiitoteiden 04L ja 04R laskeutumisreitit vuonna 2017. 
Lähde: Finavia.

Kuva 24. Kiitoteiden 22R lentoonlähtöreitit vuonna 2017. Lähde: Finavia.

Kuva 26. Lentomeluvyöhykkeet Lden 50 dB ja 55 dB vuonna 2025.  
Lähde: Finavia 2017.
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4.8.4 ÄMMÄSSUON-KULMAKORVEN ALUEEN 
TOIMINTOJEN YMPÄRISTÖHAITAT

Yleiskaava mahdollistaa Ämmässuon ja Kulmakorven alueelle 
erilaisia jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon 
toimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuus- ja yhdys-
kuntateknisen huollon toimintaa, häiriötä tuottavaa virkistys- ja 
urheilutoimintaa sekä maa-ainestoimintaa. Näihin toimintoihin 
liittyy erilaisia ympäristöhaittoja, joista merkittävimpiä ovat me-
lu, pöly ja tärinä sekä jo nykyisistä toiminnoista syntyvät haju-
haitat. Vaikutuksia on tarkasteltu tarkemmin Ämmässuon-Kul-
makorven alueen vaikutusten arvioinnissa (Sitowise 2019b).

Lähialueen ihmiset kokevat alueen nykyisen toiminnan ja kehittä-
mishankkeiden arvioidut vaikutukset elinympäristöä uhkaavina te-
kijöinä. Vaikutusten arvioinnin mukaan on mahdollista, että melu- 
ja pölyvaikutukset aiheuttavat myös terveys- ja viihtyvyyshaittaa, 
mikäli arvioinnissa esitettyjä haittojen lievennyskeinoja ei toteuteta. 

Toimintojen ympäristövaikutuksia Ämmässuo-Kulmakorven 
alueella säädellään ensisijaisesti ympäristö- ja maa-aineslu-
vissa, mutta haittavaikutusten vähentämiseksi alueen ympärille 
on vaikutusten arvioinnissa suositeltu puustoista ja kerrokselli-
sesta kasvillisuudesta koostuvaa suojavyöhykettä pölyämis- ja 
maisemavaikutusten vähentämiseksi. Meluavien toimintojen 
sijoittelussa tulee lisäksi huomioida mahdollisuus meluntorjun-
tarakenteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityisalueen 
meluntorjuntaan ampumaradan ja motocrossradan osalta. 
Käytännössä ampumaurheilukeskuksen sijoittuminen alueelle 
edellyttää sen sijoittamista täyttömäkien väliin jäävälle alueelle.

Kaavaratkaisussa asumisen ja häiriötä aiheuttavien toi-
mintojen väliin on pyritty jättämään riittävä suojaetäi-
syys. Lähin asuttu rakennus sijoittuu noin 450 metrin etäi-
syydelle erityisalueesta alueen itäpuolella. Erityisalueen 
lounaispuolella lähin asutus sijaitsee lähes 600 metrin etäi-
syydellä erityisalueesta. Kaavassa asumiseen osoitetut alueet 
(kyläalue) sijaitsevat vähintään 400 metrin etäisyydellä eri-
tyisalueesta alueen itäpuolella (Mustanpuron alue). Valtio-
neuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta edellyttää, että ki-
venlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitet-
tava vähintään 300 m etäisyydelle asuin- tai lomarakennuk-
sesta ja sen piha-alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta.

Kuva 27. Ämmässuon-Kulmakorven alueen sijoittuminen suhteessa 
nykyiseen asutukseen ja loma-asutukseen sekä kaavassa asumiseen 
osoitettuihin alueihin.
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Kaavassa on yleismääräys, joka velvoittaa huomioimaan 
maankäytön jatkosuunnittelussa melusta ja päästöistä aiheu-
tuvat rajoitukset maankäytön sijoittumiselle sekä näihin liittyvät 
suojaustarpeet. Lisäksi sekä erityisalueen että yhdyskuntatek-
nisen huollon alueen kaavamääräyksessä edellytetään kiin-
nittämään erityistä huomiota ympäristöhaittojen torjuntaan. 

Erityisalueen toimintoihin liittyvä melu on otettava huomioon 
myös alueen ympäristön maankäytön jatkosuunnittelussa ja 
rakentamisen ohjauksessa. Kaavan liitekartassa 6 (Yhdyskunta-
tekninen huolto ja ympäristöterveys) on esitetty informatiivisella 
merkinnällä yleispiirteinen melualue, joka perustuu Kulmakorven 
ympäristössä Kulmakorven alueen vireillä olevien hankkeiden 
melumallinnuksiin (Ramboll 2011, 2015 ja 2018a). Koska liite-
kartan melualue on pitkän ajan yleispiirteinen arvio alueesta, 
jolle voi ulottua ohjearvot ylittävää melua (>45 dB), ei melualue 
vastaa mitään tiettyä melumallinnustilannetta, vaan kuvaa eri ti-
lanteiden yhdistettyä maksimilaajuutta. Melualueen rajauksessa 
on kuitenkin otettu huomioon hankkeiden mallinnuksista vain ne 
tilanteet, joissa toiminta sijoittuu pääosin yleiskaavan erityisalu-
een sisälle. Merkinnän on tarkoitus olla heräte melun huomioimi-
seen kyseisellä alueella – ei sellaisenaan rakentamisen rajoite. 
Alue osoittaa likimääräisesti sen alueen, jolla valtioneuvoston 
asetuksella säädetyt alimmat melun ohjearvot voivat ylittyä (yli 
45 dB). Esimerkiksi asuinalueiden melun ohjearvo on tätä ar-
voa jonkin verran suurempi (55 dB). Tarkemmassa suunnittelus-
sa tuleekin tapauskohtaisesti tarkastella edellytykset maankäy-
tön sijoittumiseen alueelle. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
ajantasaiset melumallinnukset, -mittaukset ja ympäristöluvat. 

Pöly- ja maisemavaikutusten vähentämiseksi kaavaratkai-
sussa on alueen etelä- ja itäreunalle osoitettu suojavihera-
lue. Suojaviheralue on erityisalueen kohdalla leveydeltään 
100-200 metriä. Vyöhykkeen leveydessä on huomioitu sekä 
asutuksen läheisyys että suojavyöhykkeen toteutusta rajoitta-
vat tekijät (erityisalueen reunaan suunniteltu Carunan 110 kV 
voimajohto). Tämän levyinen suojavyöhyke vähentää mer-
kittävästi maisema- ja pölyvaikutuksia (mm. Mannerkoski 
2012). Ämmässuon yhdyskuntateknisen huollon alueella on 
voimassa olevassa asemakaavassa noin 370 metrin levyinen 
suojaviheralue. Yleiskaavaratkaisussa suojaviheralue on täl-
lä alueella esitetty 200-300 metrin levyisenä. Ratkaisussa on 
varauduttu siihen, että yhdyskuntateknisen huollon alueen toi-
minnot voivat tulevaisuudessa muuttua vähemmän häiriötä ai-
heuttaviksi. Tarvittavan suojaviheralueen leveys tulee kuitenkin 
tarkastella erikseen asemakaavoituksessa ottaen huomioon 
sen hetkiset ja suunnitellut toiminnot sekä niiden vaikutukset.

Moottoriradan ja ampumaradan meluntorjunnan edellytys olisi 
niiden sijoittuminen erityisalueen keskelle maavallien suojaan. 
Moottorirataa ja maa-ainestoimintoja onkin suunniteltu sijoittu-
vaksi siten, että tehokas moottoriradan meluntorjunta on mah-
dollinen. Erityisalueen kehittämissuosituksessa todetaan lisäksi, 
että häiriötä aiheuttavat urheilutoiminnot tulee sijoittaa maaval-
lien suojaan. Koska erityisalueen kaavamääräyksen mukaan 
muiden toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota ki-
viainesten oton ja ylijäämämassojen sijoittamisen edellytysten 
säilymiseen, ei ampumaradan sijoittaminen alueelle ole käy-
tännössä mahdollista ainakaan yhdessä moottoriradan kanssa.
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4.8.5 YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAT LAITOKSET 
JA ONNETTOMUUSRISKIT 

Alueella ei sijaitse tällä hetkellä suuronnettomuusvaarallisia 
Seveso-laitoksia. Tulevaisuudessa suuronnettomuusvaarallisten 
toimintojen sijoittaminen on mahdollista elinkeinotoimintojen ja 
teollisuuden alueelle sekä yhdyskuntateknisen huollon alueelle. 
Uusien laitosten sijoittamisessa tulee riskiselvityksiin perustuen 
ottaa huomioon laitoksista aiheutuvat onnettomuusriskit suhtees-
sa ympäröivään maankäyttöön. Kaava-alueella sijaitsee kui-
tenkin kolme Tukesin valvomaa kemikaalilaitosta, joille on ase-
tettu konsultointivyöhyke (Tukes 2019a). Lisäksi kaava-alueen 
tuntumaan on rakenteilla Blominmäen jätevedenpuhdistamo. 
Sen oletetaan muiden pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdis-
tamojen tavoin tulevan olemaan Tukesin valvoma lupalaitos. 
Konsultointivyöhykkeillä tapahtuvista kaavoitusmuutoksista tai 
merkittävämmästä rakentamisesta on pyydettävä lausunto Tu-
kesilta ja pelastusviranomaiselta ja tarvittaessa laadittava tar-
kempi riskien arviointi (Tukes 2019b). Tukesin ohjeiden mukai-
sesti konsultointivyöhyke määritetään lähtökohtaisesti kohteen 
tontin rajasta. Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee ottaa huo-
mioon ajantasaiset listat Tukesin valvomista kemikaalilaitoksista. 

Kuva 28. Kaava-alueella tai sen vaikutusalueella 
sijaitsevat patoturvallisuuskohteet ja nykyiset on-
nettomuusriskikohteet sekä Blominmäen rakenteilla 
oleva jätevedenpuhdistamo, jolle on ennakoitu 500 
m konsultointivyöhyke. Lähde: Tukes 2019a, Pelas-
tuslaitoksen lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavaluonnoksesta.

Alueella sijaitse Tukesin valvomien kemikaalikohteiden lisäksi 
useita muita laitoksia, joilla on voimassa oleva ympäristölupa. 
Kaikkien näiden toimintojen vaikutusten huomioon ottamista 
ohjaa kaavan yleismääräys, jonka mukaan maankäytön jat-
kosuunnittelussa on huomioitava liikenteen ja muiden toimintojen 
melusta, päästöistä ja onnettomuusriskeistä johtuvat rajoitukset 
maankäytön sijoittumiselle sekä näihin liittyvät suojaustarpeet.

Merkittävin maankäytön jatkosuunnittelua rajoittava kemikaali-
laitos on Juvanmalmilla sijaitseva painoväritehdas (0,5 km kon-
sultointivyöhyke) (kuva 28). Kemikaalilaitos tulee ottaa huomioon 
alueen ympäristön maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen 
vaiheistuksessa. Konsultointivyöhyke ei sellaisenaan ole koh-
teen suojaetäisyys, vaan maankäytön muutosta suunniteltaessa 
tulee selvittää tarkemmin kemikaalikohteeseen liittyvät riskit tule-
valle maankäytölle ja arvioida suojaetäisyydet eri toimintoihin. 

Blominmäen jätevedenpuhdistamon konsultointivyöhyke ulot-
tunee Myntinmäen keskustan asuinalueille. HSY:n teettämien 
selvitysten perusteella riskit ovat kuitenkin paikallisia eivät-
kä maankäyttöä rajoittavat vaikutukset ulotu kaava-alueelle 
tai Myntinmäkeen. Alueen jatkosuunnittelussa tulee tule-
va konsultointivyöhyke kuitenkin ottaa huomioon, ja pyy-
tää suunnitelmista lausunnot Pelastuslaitokselta ja Tukesilta.

Patoturvallisuus- ja onnettomuusriskikohteet 
konsultointivyöhykkeineen:
1. Dämmanin pato
2. Mustalammen pato
3. Dämman, vedenpuhdistamo
4. Gasum Oy, CNG-tytärasema
5. Sun Chemicals Oy, painoväritehdas
6. Blominmäen tuleva jätevedenpuhdistamo
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Kaava-alueella on yksi patoturvallisuuslain mukaisesti luo-
kiteltu pato. Luokituksen mukaisesti Dämmanin pato saattaa 
onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaraa terveydelle taik-
ka vähäistä suurempaa haittaa ympäristölle tai omaisuudelle. 
Yleiskaavatasolla onnettomuusriski liittyy padon sortuman ai-
heuttamaan tulva-aaltoon ja vedenkorkeuden äkilliseen kas-
vuun alapuolisessa vesistössä. Kaava-alueen ulkopuolella, 
Nuuksion pitkäjärveen laskevalla virtausreitillä sijaitsee lisäksi 
Mustalammen pato, joka voi onnettomuuden sattuessa ai-
heuttaa vain vähäistä vaaraa. Näiden patojen lähialueelle, 
alapuolisen vesistön varteen (tulvavaara-aluee) ei ole osoitet-
tu yleiskaavassa erityisen herkkiä toimintoja. Mm. Dämmanin 
padon alapuolinen osa Gumbölenjoesta on osoitettu kaa-
vassa virkistysalueena. Maankäytön jatkosuunnittelussa tu-
lee kuitenkin ottaa huomioon patoturvallisuuteen liittyvät riskit.

4.8.6. PELASTUSTOIMI

Kaava-alueen keskusta-alueiden maankäytön muuttuessa 
niiden tulee olla paremmin pelastuslaitoksen saavutettavis-
sa. Alueiden tavoittamisajan kriteerit tulevat tiukkenemaan, 
eikä alueita tulla saavuttamaan riittävän nopeasti nykyisellä 
paloasema- ja tieverkolla. Myntinmäen ja Histan saavutet-
tavuuteen voidaan vaikuttaa mm. tarkemmalla tasolla tehtä-
vässä liikennesuunnittelussa. Viiskorpi ja Kalajärvi sijaitsevat 
muita kaavaehdotuksen alueita etäämmällä lähimmästä pa-
loasemasta. Lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä si-
jaitsee Juvanmalmin teollisuusalue. Pelastuslaitoksen arvion 
mukaan kaava-alueelle tulisi osoittaa paloasemien paikat, 
jotka palvelisivat Histan, Viiskorven ja Kalajärven alueita. 
Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys -liitekartas-

sa on osoitettu informatiivisella merkinnällä olemassa oleva 
paloasema Espoon keskuksessa sekä uusien paloasemi-
en sijainnit Viiskorven ja Histan keskustojen lähellä hyvien 
liikenneyhteyksien lähellä. Paloaseman tarkempi sijainti ja 
suhde muuhun maankäyttöön tulee ratkaista maankäytön 
jatkosuunnittelussa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

4.9 Kaavatalous

Yleiskaavan alustavan ehdotuksen perusteella vertailtiin Es-
poon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan asuinrakentamisaluei-
den mahdollisia infran rakentamiskustannuksia ja näiltä alueilta 
saatavia tuloja. Tarkastelussa kustannuksia arvioitiin Fore-kus-
tannuslaskentapalvelun yleiskaava-aluemallin hankeosalaskel-
maohjelmalla syöttämällä malliin tiedot mm. aluetehokkuudesta 
ja rakennettavuudesta sekä arvioimalla alueiden laatutasoa, 
nykyistä infrastruktuuria ja esimerkiksi liikennejärjestelyistä ja tila-
nahtaudesta aiheutuvia lisäkustannuksia.  Maankäytön tulojen 
muodostumista arvioitiin yleiskaavan kaavamerkinnän perus-
teella, kerrosalan kasvua sekä kaupungin maanomistusta. Li-
säksi tulojen muodostusta arvioitaessa eri alueille hyödynnettiin 
asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen 19.12.2018 päätöksen 
mukaisen tonttihintasuositusta kerrostalo- ja pientalotonteille.  
Todelliset kustannukset ja maanmyynnistä tai maankäyttösopi-
muksista saatava tulokertymä voi vaihdella melko paljonkin riip-
puen myöhemmistä suunnitteluratkaisuista ja alueen tarkemmista 
ominaisuuksista. Tarkastelulla saadaan kuitenkin suuntaa antava 
käsitys alueiden rakentamisen kaavataloudellisista vaikutuksista. 

Kuva 29. Asuinrakentamisalueiden suhteelliset rakentamiskustannukset kerrosalaa 
kohden ja maankäytön tulojen muodostuminen asuinrakentamisalueilla. 
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Tarkastelun perusteella suuremmat investointikustannukset ja 
toisaalta pienimmät tulot tulevat kaupungille pientaloalueilta. 
Tämä selittyy pitkälti sillä, että pientaloalueiden osalta täytyy 
rakentaa enemmän katu- ja viheralueverkkoa kerrosalaa koh-
den. Toisaalta tarkastelu on vain suuntaa antava ja vaihtelua 
voi syntyä paikallisista olosuhteista ja lopullisista suunnitte-
luratkaisusta riippuen.  Yleiskaavan kustannus- ja tulovaiku-
tukset riippuvat merkittävästi myöhemmästä suunnittelusta ja 
siitä, kuinka hyvin asemakaavoituksen, kunnallistekniikan ja 
palvelurakentamisen toteuttaminen saadaan yhteensovitettua. 

Länsiradan kehityskäytävä
Histan keskusta-alueen merkittävimmät kynnysinvestoin-
nit ovat Länsirata/ESA-rata ja siihen liittyvät aseman ra-
kentamistyöt ja ramppien rakentaminen Turunväylälle. His-
tan alueen rakentaminen vaatii myös melusuojausta, jota 
voitaneen tehdä osin rakenteellisesti, mikä kuitenkin vaikuttaa 
alueen sisäiseen rakentamisjärjestykseen. Toimintojen sijoit-
telussa tulee huomioida mm. Histan keskusta-alueella ole-
va Kiimassuo ja tarkastella esirakentamisen kannattavuutta.

Myntinmäen toteutteluttaminen laajamittaises-
ti vaatii Länsiradan/ESA-radan rakentamista sekä voi-
majohdon siirtämistä alueella.  Joitain alueita voidaan 
mahdollisesti lähteä rakentamaan jo ennen rataa tai voima-
johdon siirtämistä, kuitenkin huomioiden voimajohdon siir-
ron aiheuttamat rajoitteet. Turunväylän molemmilla puolilla ja 
Nupurintiellä meluesteiden rakentamien voi aiheuttaa lisäkus-
tannuksia, mitkä erityisesti pientaloalueilla voivat nousta suuriksi. 

Espoon keskus
Espoon keskuksessa rakentaminen ei edellytä erityisiä kynny-
sinvestointeja, mutta lisärakentamisen myötä alueen katu- ja 
puistoalueet vaatinevat muutostöitä ja laatutason parantamis-
ta ja paikoitellen uuden katuverkon rakentamista. Erityisesti 
tiiviillä keskusta-alueella rakentaminen on mm.  tilanahtauden 
ja liikennejärjestelyiden takia kalliimpaa.  Rakentaminen saat-
taa vaatia myös vanhan rakenteen ja infrastruktuurin purka-
mista, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Turunväylän ja Kehä 
III:n läheisyys voi aiheuttaa kustannuksia mm. melusuojauk-
sen takia ja isojen väylien estevaikutuksen pienentämiseksi. 

Itäinen joukkoliikennevyöhyke
Kalajärvi /Viiskorpi
Kalajärven ja Viiskorven alueella on nykyisin pääosin pien-
talorakentamista. Alueen tiivistäminen ei vaadi merkittäviä 
kynnysinvestointeja, mutta tiivistämisen yhteydessä alueen ny-
kyistä liikenneverkkoa laajennetaan ja parannetaan. Kalajär-
vellä keskusta-alueen toimivuuden takia on todennäköisesti 
tehtävä investointeja keskustaa halkovan Vihdintien eriyttävän 
vaikutuksen vähentämiseksi. Tehokas rakentaminen on edelly-
tyksenä joidenkin palveluiden järjestämiseksi.   

Esimerkiksi joukkoliikenteen runkoyhteyden toteuttaminen kus-
tannustehokkaasti Viiskorven ja Kalajärven suuntaan edel-
lyttää riittävää väestöpohjaa. Mikäli alueen rakentuminen 
toteutuu ehdotettua tehottomampana palvelutuotannon kus-
tannukset asukasta kohti kasvavat merkittävästi tai palvelu-
taso jää heikoksi verrattuna Espoon yleiseen palvelutasoon. 
Erityisesti Kehä III:n eteläpuolella alueiden melusuojaus voi 
aiheuttaa kustannuksia, mitkä voivat pientaloalueiden osalta 
nousta merkittäviksi. 

Nykyisten asemakaava-alueiden ulkopuoliset taajamat
Alueilla, joissa on vanhaa asutusta olemassa oleva tieverkosto 
saattaa mahdollistaa asemakaavan myötä lisärakentamisen, 
mutta infran laatutaso ei välttämättä vastaa kaavan ja vähitellen 
tiivistyvän asutuksen asettamia tarpeita mm. katu- ja vesihuoltover-
kolle sekä viheralueille.  Näillä alueilla kasvava asutus ja liikenne 
voi aiheuttaa ongelmia mm. turvallisten koulureittien järjestämi-
sessä ennen kuin alueen infrastruktuuri saadaan rakennettua uu-
den maankäytön tai alueen asukkaiden edellyttämään tasoon.  

Kaavoitetut, Tiivistyvät Pientaloalueet 2018- raportissa (KTP-ra-
portti 2018) on tunnistettu tarve katuverkon parantamiselle ase-
makaavoitetulla alueilla Espoossa.   Raportissa on tarkasteltu 
asuntoalueita, jotka ovat rakentuneet ennen nykymuotoisen 
asemakaavan vahvistumista esimerkiksi asutussuunnitelmien, 
poikkeuslupien tai muun vastaavan syyn perusteella ja joiden 
kunnallistekniikan rakentumista seurataan erityisesti. Raportissa 
on pyritty mm. väkimäärän ja vesihuoltoverkon kunnon sekä 
kuntalaispalautteen perusteella priorisoimaan alueille tehtäviä 
investointeja. Raportin mukaan talousarviossa/ -suunnitelmas-
sa 2019-2030 esitetyllä rahoitustasolla ohjelmassa nyt mukana 
olevat kadut saadaan rakennettua valmiiksi vuoteen 2042 men-
nessä. Kaavoitetut, tiivistyvät, pientaloalueen raportista esitetyt 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella sijaitsevat 
kohteet on esitetty kuvassa 30. Näillä ns. KTP-alueilla on tunnis-
tettu tarve katuverkon parantamiselle.  Kuvassa on lisäksi esitetty 
nykyisen asemakaavoitettujen alueiden ulkopuoliset taajamat. 
Näillä alueilla olemassa oleva vanha tieverkko voi mahdollistaa 
vähitellen tapahtuvan tiivistymisen. Toisaalta uudisrakentaminen 
ei välttämättä toteudu niin merkittävänä, että alueelta saatavil-
la maankäyttösopimustuloilla voitaisiin rahoittaa investointeja 
katu- ja viheralueverkkoon. Nykytilanteessa asemakaavan ul-
kopuolisten taajamien katuverkon investoinnit voivat toteutua 
mahdollisesti vasta vuosien jälkeen asemakaavan vahvistumi-
sesta tai mahdollisesti siirtää jo nykyisten vastaavien alueiden 
katuverkon parantamiselle esitettyä investointiajankohtaa, ellei 
tämänkaltaisille alueiden katuverkon parantamiseen varattua 
investointien rahoitustasoa nosteta.  Toisaalta osa alueista sijait-
see yhdyskuntarakenteen kannalta hyvällä sijainnilla ja alueet 
ovat voineet toteutua jo sen verran tehokkaasti, että asema-
kaavalle olisi perusteluita jo nykyisen rakentamisen perusteella. 
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Kuva 30. Asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten taajamien sijoittuminen ja  
KTP-raportissa 2018 tunnistetut katuverkon parantamista vaativat alueet   
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella.
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Lähtökohtia ja periaatteita maa‐ ja kiviainesmassojen sekä 
uusiomaamateriaalien hallintaan Espoon pohjois‐ ja keskiosien 

yleiskaava‐alueella

Liite 1



Massojen hallinnan periaatteet
Johdanto

• Massojen hallinnan yleisiä periaatteita Espoon 
pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa ohjaavat koko 
kaupungin tasoiset massojen hallintaa koskevat 
selvitykset ja toimenpideohjelmat 

• Massojen hallinnan tavoitteena Espoossa on 
• ilmastotavoitteiden ja kiertotalouden 

edistäminen, 
• rakentamisesta aiheutuvien 

ympäristöhaittojen minimointi ja 
• rakentamisen kustannustehokkuuden 

parantaminen
• Tässä raportissa esitetään maa‐ ja kiviainesmassojen 

sekä uusiomaamateriaalien hallinnan lähtökohtia 
Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavan alueella 
sekä aluekohtaisesti tarkennettuja periaatteita 
massojen hallintaan kaava‐alueella. Lisäksi raportissa 
esitetään suosituksia massojen hallinnan tavoitteiden 
edistämiseksi jatkosuunnittelussa.

Massojenhallinnan esiselvitys (2017)
• Maa‐aineshuollon nykytila  (maa‐ainesvarat, 

ylijäämämaiden ja kierrätyskiviaineksen 
käsittelytavat, kaava‐ ja lupatilanne ja massojen 
hallinnan kannalta merkittävät infrahankkeet).

• Alustavia massojenhallinnan tavoitteita ja 
mahdollisia toimenpiteitä

Espoon maa‐ ja kiviainesten 
hallinnan ja uusiomaarakentamisen 
toimenpideohjelma (2018)
• Tavoitteiden määrittely
• Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi aina 

massakoordinaation parantamisesta 
rakentamiseen

Massojenhallinnan esiselvitys (2017)
• Maa‐aineshuollon nykytila  (maa‐ainesvarat, 

ylijäämämaiden ja kierrätyskiviaineksen 
käsittelytavat, kaava‐ ja lupatilanne ja massojen 
hallinnan kannalta merkittävät infrahankkeet).

• Alustavia massojenhallinnan tavoitteita ja 
mahdollisia toimenpiteitä

Espoon maa‐ ja kiviainesten 
hallinnan ja uusiomaarakentamisen 
toimenpideohjelma (2018)
• Tavoitteiden määrittely
• Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi aina 

massakoordinaation parantamisesta 
rakentamiseen

KAUPUNKITASOISIA SELVITYKSIÄ



Massojen hallinnan periaatteet
Massat

Rakentamisessa tarvittava kiviaines
• Rakennushankkeissa syntyvä hyödyntämiskelpoinen maa‐ ja kiviaines, kierrätysmateriaalit
• Louhe, sora ja hiekka suurista rakennushankkeista (mm. tunnelit) ja maa‐ainesten ottoalueilta

Rakentamisessa syntyvät massat
• Syntyvät, kun rakentamisen myötä alueelta poistetaan maa‐ ja kiviaineksia sekä purkumateriaaleja 

(ylijäämämassat)
• Sisältävät hyödyntämisen kannalta hyvin erilaisia materiaaleja:

Savi ja lieju
Kantava maa 

(moreeni, sora ja 
hiekka, pintamaa)

Louhe
Betoni, asfaltti ja 
muut rakennus‐

materiaalit

Pilaantuneet 
maat

Rakentamisessa syntyvät massat



Massojen hallinnan periaatteet

Pitkäaikaiset kierrätysalueet
• Palvelevat melko laajaa aluetta
• Myös massojen jalostus (mm. murskaus)
• Ei asutuksen välittömässä läheisyydessä

Väliaikaiset kierrätysalueet
• Palvelevat tietyn alueen rakentumista
• Myös massojen jalostus (mm. murskaus) 

riittävä etäisyys asutukseen ja herkkiin 
kohteisiin

• Alueiden mahdollistaminen otettava 
huomioon alueen rakentamisen 
vaiheistuksessa

Väliaikaiset välivarastointialueet
• Palvelevat tietyn alueen rakentumista
• Vain välivarastointi, ei murskausta  voivat 

sijaita lähempänä asutusta ja herkkiä 
kohteita

Työmaiden sisäiset kierrätysalueet
• Kiinteistön rakentamisen aikainen massojen 

varastointi ja lyhytaikainen murskaus
• Ei ohjata kaavoituksella
• Maamassojen välityspalvelut

Pitkäaikaiset kierrätysalueet
• Palvelevat melko laajaa aluetta
• Myös massojen jalostus (mm. murskaus)
• Ei asutuksen välittömässä läheisyydessä

Väliaikaiset kierrätysalueet
• Palvelevat tietyn alueen rakentumista
• Myös massojen jalostus (mm. murskaus) 

riittävä etäisyys asutukseen ja herkkiin 
kohteisiin

• Alueiden mahdollistaminen otettava 
huomioon alueen rakentamisen 
vaiheistuksessa

Väliaikaiset välivarastointialueet
• Palvelevat tietyn alueen rakentumista
• Vain välivarastointi, ei murskausta  voivat 

sijaita lähempänä asutusta ja herkkiä 
kohteita

Työmaiden sisäiset kierrätysalueet
• Kiinteistön rakentamisen aikainen massojen 

varastointi ja lyhytaikainen murskaus
• Ei ohjata kaavoituksella
• Maamassojen välityspalvelut

Loppusijoitus 
maanvastaanottopaikalle
• Savi ja lieju + kantava maa tai louhe 

vastaanottopaikan stabiliteetin takaaviin 
tukirakenteisiin

Hyötykäyttö viherrakentamisessa ja 
meluvalleissa

• Kantavat maat, louhe, betonimurske, savi ja 
lieju (mahdollisesti stabiloituna), kasvualusta

• Edellyttää soveltuvien kohteiden kartoitusta 
jo kaavoituksen yhteydessä

• Edellyttää riittävät tilavaraukset tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa (kaavoitus)

• Edellyttää kierrätysalueita

Hyötykäyttö rakentamisessa
• Kantavat maat ja louhe, betonimurske
• Edellyttää kierrätysalueita (välivarastointi ja 

jalostus)
• Ei ohjata kaavoituksella. 
• Massatasapainon tarkastelu suunnittelun eri 

vaiheissa (ks. Espoon maa‐ ja kiviainesten 
hallinnan ja uusiomaarakentamisen 
toimenpideohjelma 2018‐2021)

Loppusijoitus 
maanvastaanottopaikalle
• Savi ja lieju + kantava maa tai louhe 

vastaanottopaikan stabiliteetin takaaviin 
tukirakenteisiin

Hyötykäyttö viherrakentamisessa ja 
meluvalleissa

• Kantavat maat, louhe, betonimurske, savi ja 
lieju (mahdollisesti stabiloituna), kasvualusta

• Edellyttää soveltuvien kohteiden kartoitusta 
jo kaavoituksen yhteydessä

• Edellyttää riittävät tilavaraukset tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa (kaavoitus)

• Edellyttää kierrätysalueita

Hyötykäyttö rakentamisessa
• Kantavat maat ja louhe, betonimurske
• Edellyttää kierrätysalueita (välivarastointi ja 

jalostus)
• Ei ohjata kaavoituksella. 
• Massatasapainon tarkastelu suunnittelun eri 

vaiheissa (ks. Espoon maa‐ ja kiviainesten 
hallinnan ja uusiomaarakentamisen 
toimenpideohjelma 2018‐2021)

Loppusijoitus tai hyötykäyttö Kierrätysalueiden verkosto

Ylijäämämassat
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Kalajärvi ja Lahnus
Pääosin normaalisti rakennettavaa. Osin 

vaikeasti rakennettavia ja erittäin 
vaikeasti rakennettavia syviä 

pehmeikköjä. 

Kalajärvi ja Lahnus
Pääosin normaalisti rakennettavaa. Osin 

vaikeasti rakennettavia ja erittäin 
vaikeasti rakennettavia syviä 

pehmeikköjä. 

Viiskorpi
Espoon keskuksen ohella 

rakennettavuudeltaan alueista 
heikoimmat olosuhteet, mutta silti 
pääosin normaalisti rakennettavaa.

Alueella runsaasti vaikeasti 
rakennettavia syviä pehmeikköjä 

Viiskorpi
Espoon keskuksen ohella 

rakennettavuudeltaan alueista 
heikoimmat olosuhteet, mutta silti 
pääosin normaalisti rakennettavaa.

Alueella runsaasti vaikeasti 
rakennettavia syviä pehmeikköjä 

Hepokorpi‐ Korsbacka ‐ Hirvisuo
Pääosin normaalisti rakennettavaa.  
Hepokorpi‐ Korsbacka ‐ Hirvisuo
Pääosin normaalisti rakennettavaa.  

Hista ‐Kulmakorpi
Paras alue rakennettavuudeltaan, 
lukuun ottamatta keskustan A1 
alueella sijaitsevaa laajahkoa erittäin 
huonosti rakentamiseen soveltuvaa 
metsitettyä suota. 

Hista ‐Kulmakorpi
Paras alue rakennettavuudeltaan, 
lukuun ottamatta keskustan A1 
alueella sijaitsevaa laajahkoa erittäin 
huonosti rakentamiseen soveltuvaa 
metsitettyä suota. 

Myntinmäki ja Forsbacka
Pääosin normaalisti rakennettavaa. 
Korkeuseroja enemmän kuin muilla 
yleiskaavan rakentamisalueilla. 
Vaikeasti rakennettavaa rinnemaasto
ja syvä pehmeikkö. 

Myntinmäki ja Forsbacka
Pääosin normaalisti rakennettavaa. 
Korkeuseroja enemmän kuin muilla 
yleiskaavan rakentamisalueilla. 
Vaikeasti rakennettavaa rinnemaasto
ja syvä pehmeikkö. 

Espoon keskus ja Tuomarila
Rakennettavuudeltaan heikoin alue. 

Vaikeasti ja erittäin vaikeasti 
rakennettavat syvät pehmeiköt  nostavat 

kustannuksia alueen rakentamisessa.

Espoon keskus ja Tuomarila
Rakennettavuudeltaan heikoin alue. 

Vaikeasti ja erittäin vaikeasti 
rakennettavat syvät pehmeiköt  nostavat 

kustannuksia alueen rakentamisessa.

Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa
Rakennettavuusolosuhteet



Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa
Purkumateriaalit

Purkumateriaalien syntyminen 
• Rakennusten tekninen käyttöikä loppuu
• Rakennusten toiminnallisuus ei vastaa  nykyajan 

tarpeita
• Kaupungin tiivistyessä matalampi 

rakennuskanta korvautuu korkeammalla ja 
tiiviimmin rakennetulla 

• Puretun asuinkerrostalon keski‐ikä n. 62 v.
• toimisto‐ ja liikekiinteistöt keskimääräinen 

käyttöikä 36 v. (Huuka, S., 2016)
• Espoon keskuksessa  eniten peruskorjausikään 

lähestyvää rakennuskantaa, eniten painetta 
myös tiivistämiselle

Purkumateriaalien hyödyntämismahdollisuudet

• Rakennusten osien, kuten elementtien ehjänä 
purkaminen ja  uudelleenkäyttö 

• Betonimurskeen hyödyntäminen 
maarakentamisessa: soran ja murskeen tilalle   

• Uusiobetonin valmistuksessa  hiilijalanjälki 
suurempi kuin ”neitseellisellä” betonilla

• Haasteena se, että toimijoilla ei tietoa materiaalien 
saatavuudesta ja  käyttökohteista

• Välivarastoinnille ja  käsittelylle vaikea löytää tilaa 
kaupunkirakenteessa

• Joskus ongelmana mm. asbesti tai puutteellinen 
tieto materiaalien koostumuksesta

Purkumateriaalien syntyminen 
• Rakennusten tekninen käyttöikä loppuu
• Rakennusten toiminnallisuus ei vastaa  nykyajan 

tarpeita
• Kaupungin tiivistyessä matalampi 

rakennuskanta korvautuu korkeammalla ja 
tiiviimmin rakennetulla 

• Puretun asuinkerrostalon keski‐ikä n. 62 v.
• toimisto‐ ja liikekiinteistöt keskimääräinen 

käyttöikä 36 v. (Huuka, S., 2016)
• Espoon keskuksessa  eniten peruskorjausikään 

lähestyvää rakennuskantaa, eniten painetta 
myös tiivistämiselle

Purkumateriaalien hyödyntämismahdollisuudet

• Rakennusten osien, kuten elementtien ehjänä 
purkaminen ja  uudelleenkäyttö 

• Betonimurskeen hyödyntäminen 
maarakentamisessa: soran ja murskeen tilalle   

• Uusiobetonin valmistuksessa  hiilijalanjälki 
suurempi kuin ”neitseellisellä” betonilla

• Haasteena se, että toimijoilla ei tietoa materiaalien 
saatavuudesta ja  käyttökohteista

• Välivarastoinnille ja  käsittelylle vaikea löytää tilaa 
kaupunkirakenteessa

• Joskus ongelmana mm. asbesti tai puutteellinen 
tieto materiaalien koostumuksesta



Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa
Loppusijoitus ja hyötykäyttökohteet

Hyötykäyttö 
• Kaiken saven ja siltin hyötykäyttö tarkoittaisi

• 100 km meluvallia TAI
• 190 ha puistoa, jonne ylijäämämassat läji‐

tettäisiin keskimäärin 4 m paksuna kerroksena 
• Hyötykäyttöalueet ratkaistaan tarkemmassa 

suunnittelussa. Mahdollisia hyötykäyttökohteita tulee 
kartoittaa aktiivisesti maankäytön jatkosuunnittelun
yhteydessä. 

• Hyötykäyttö esim. viheralueilla ja meluvalleissa 
edellyttää riittäviä tilavarauksia.

• Kullakin alueella syntyvät massat tulee pyrkiä 
hyödyntämään alueen rakentamisessa.

Hyötykäyttö 
• Kaiken saven ja siltin hyötykäyttö tarkoittaisi

• 100 km meluvallia TAI
• 190 ha puistoa, jonne ylijäämämassat läji‐

tettäisiin keskimäärin 4 m paksuna kerroksena 
• Hyötykäyttöalueet ratkaistaan tarkemmassa 

suunnittelussa. Mahdollisia hyötykäyttökohteita tulee 
kartoittaa aktiivisesti maankäytön jatkosuunnittelun
yhteydessä. 

• Hyötykäyttö esim. viheralueilla ja meluvalleissa 
edellyttää riittäviä tilavarauksia.

• Kullakin alueella syntyvät massat tulee pyrkiä 
hyödyntämään alueen rakentamisessa.

Karkea pinta‐
alan tarve, mikäli 
ylijäämäsavi ja  –
lieju läjitettäisiin 
puistoihin 4 m 
paksuna 
kerroksena

Savea ja liejua tulee 
jatkossa pystyä myös 
hyötykäyttämään, jotta 
Kulmakorven 
läjitystilavuus riittää 
mahdollisimman pitkäksi 
aikaa.

Loppusijoitus Kulmakorpeen
Rakentamiseen kelpaamaton savi ja lieju + tukirakenteisiin 
tarvittava kantava maa tai louhe

Yleiskaava‐alueen rakentamisessa syntyy karkean arvion 
perusteella noin 8 milj. m3 savea ja liejua
• Vastaa 70 eduskuntatalon tilavuutta
• Loppusijoitukseen tarvittava tilavuus jonkin verran 

suurempi tukirakenteiden vuoksi.
• Mikäli ylijäämämassat kuljetettaisiin esim. 20 km 

Kulmakorpea kauemmaksi, kasvaisivat kuljetusten CO2‐
päästöt lähes kolminkertaisiksi.

Koko Espoon rakentamisessa syntyy vuoteen 2050 mennessä 
karkean arvion perusteella noin 13 milj. m3 savea ja liejua.
• Vastaa 118 eduskuntatalon tilavuutta
• Maantäyttöalueella nämä veisivät tukirankoineen 20 m3

tilavuuden, joka on myös Lankasuon (kuvassa alla sinisellä 
rajauksella) arvioitu täyttötilavuus (tarkoitus täyttää 
vuoteen 2050 mennessä).



Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa

Väliaikaisen välivarastointialueen sijoittamisessa 
huomioon otettavia rajoitteita*

Väliaikaisen kierrätysalueen (myös murskaus) 
sijoittamisessa huomioon otettavia rajoitteita*

* Rajoitteet alustavia arvioita, 
tarkastellaan mm. luvituksen
yhteydessä tapauskohtaisesti 
ympäristönsuojelulain  
edellyttämällä tavalla

Merkittävä rakentamisalue Merkittävä rakentamisalue



Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa
Maanomistusolot

Muualla kuin kaupungin omistamalla maalla 
kaupungin vaikutusmahdollisuudet 
kierrätysalueiden toteuttamiseen ovat vähäiset. 
Lisäksi niiden huomioon ottaminen rakentamisen 
vaiheistuksessa on vaikeampaa kuin kaupungin 
omistamalla maalla.

Merkittävä rakentamisalue



Kalajärvi 
• (Lähes) mahdoton löytää 

kierrätysalueita
• Pohjavesialue (ympäristöriskit)
• Olemassa oleva asutus

Kalajärvi 
• (Lähes) mahdoton löytää 

kierrätysalueita
• Pohjavesialue (ympäristöriskit)
• Olemassa oleva asutus

Viiskorpi
Vaikea toteuttaa kierrätysalueita
• Matalajärven valuma‐alue
• Olemassa oleva asutus
• Yksityinen maanomistus

Viiskorpi
Vaikea toteuttaa kierrätysalueita
• Matalajärven valuma‐alue
• Olemassa oleva asutus
• Yksityinen maanomistus

Hista
• Alueen vaiheistuksen avulla 

mahdollista toteuttaa kierrätysalue 
(kaupungin maanomistus, uusi alue)

• Kulmakorven maa‐ainestoiminta‐
alue palvelee myös Histaa

Hista
• Alueen vaiheistuksen avulla 

mahdollista toteuttaa kierrätysalue 
(kaupungin maanomistus, uusi alue)

• Kulmakorven maa‐ainestoiminta‐
alue palvelee myös Histaa

Myntinmäki
• Alueen vaiheistuksen avulla 

mahdollista toteuttaa kierrätysalue 
(kaupungin maanomistus, uusi alue)

Myntinmäki
• Alueen vaiheistuksen avulla 

mahdollista toteuttaa kierrätysalue 
(kaupungin maanomistus, uusi alue)

Espoon keskus, Lommila, Korsbacka
Vaikea toteuttaa kierrätysalueita
• Olemassa oleva asutus, yksityinen 

maanomistus
• Lommilan alueella potentiaalia 

väliaikaiselle välivarastointi‐ tai 
kierrätysalueelle  edellytykset 
riippuvat alueen rakentamisen 
vaiheistuksesta

Espoon keskus, Lommila, Korsbacka
Vaikea toteuttaa kierrätysalueita
• Olemassa oleva asutus, yksityinen 

maanomistus
• Lommilan alueella potentiaalia 

väliaikaiselle välivarastointi‐ tai 
kierrätysalueelle  edellytykset 
riippuvat alueen rakentamisen 
vaiheistuksesta

Merkittävä rakentamisalue

Massojen hallinnan periaatteet
Kierrätysalueiden verkosto – Väliaikaisten kierrätysalueiden edellytykset



Lommilan välivarastointi‐ tai 
kierrätysalue?
• Alueen nykyinen maankäyttö ei 

herkkää
• Yksityinen maanomistus
• Mahdollisuus nivoa rakentamisen 

vaiheistukseen?

Lommilan välivarastointi‐ tai 
kierrätysalue?
• Alueen nykyinen maankäyttö ei 

herkkää
• Yksityinen maanomistus
• Mahdollisuus nivoa rakentamisen 

vaiheistukseen?

Kumakorven kierrätysalue
• Pitkäaikainen välivarastointi‐ ja 

jalostusalue

Kumakorven kierrätysalue
• Pitkäaikainen välivarastointi‐ ja 

jalostusalue

Myntinmäen väliaikainen 
kierrätysalue
• Välivarastointi ja jalostus 

rakentamisen aikana
• Otettava huomioon alueen 

rakentamisen vaiheistuksessa

Myntinmäen väliaikainen 
kierrätysalue
• Välivarastointi ja jalostus 

rakentamisen aikana
• Otettava huomioon alueen 

rakentamisen vaiheistuksessa

Hepokorven kierrätysalue
• Pitkäaikainen välivarastointi‐ ja 

jalostusalue

Hepokorven kierrätysalue
• Pitkäaikainen välivarastointi‐ ja 

jalostusalue

Pitkäaikainen kierrätysalue

Väliaikainen kierrätysalue 
(sijainti ratkaistaan jatkosuunnittelussa)

Massavirta

Merkittävä rakentamisalue

Massojen hallinnan periaatteet
Kierrätysalueiden verkosto

Histan väliaikainen kierrätysalue
• Välivarastointi ja jalostus 

rakentamisen aikana
• Otettava huomioon alueen 

rakentamisen vaiheistuksessa

Histan väliaikainen kierrätysalue
• Välivarastointi ja jalostus 

rakentamisen aikana
• Otettava huomioon alueen 

rakentamisen vaiheistuksessa

Kierrätysalueita voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös lumen vastaanottoon.



Massojen hallinnan periaatteet
Kierrätysalueiden verkosto

• CO2‐päästöt vähenevät 55 %, jos käytössä on Kulmakorven lisäksi 3 muuta kierrätysaluetta (Hepokorpi sekä Myntinmäen ja 
Histan väliaikaiset kierrätysalueet).

• Suurin vaikutus on Hepokorven kierrätysalueella, joka vähentää kuljetusetäisyyksiä etenkin Espoon keskuksen, Viiskorven ja 
Kalajärven alueilta.

Etäisyydet ja päästöt 
on laskettu nykyisen 
katuverkon 
perusteella 
Pääkaupunkiseudun 
matka‐aikamatriisin 
perusteella (2018) 
(Toivonen ym. 2014)

1 kierrätysalue (Kulmakorpi) 4 kierrätysaluetta



Happamat sulfaattimaat

• Geologian tutkimuskeskuksen kartoitusten ja mallinnuksiin 
perustuvan todennäköisyysarvion perusteella alueella 
mahdollisesti happamia sulfaattimaita. 

• Esiintymisen todennäköisyys suurin jokilaaksojen paksuilla 
savikoilla.

• Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee selvittää 
ajantasaiset kartoitustiedot ja arvioida tarkempien 
tutkimusten tarve. Mikäli riski sulfaattimaiden 
esiintymiselle on suuri tai kohtalainen, on suositeltavaa 
kartoittaa sulfaattimaiden esiintyminen alueella 
näytteenottoon perustuen. 

• Mahdollisesti happamat sulfaattimaat tulee ottaa 
huomioon maankäytön jatkosuunnittelussa ja 
toteutussuunnittelussa

• Sulfaattimaa‐alueille rakentamisesta aiheutuva 
ekologinen riski alueen luontoarvoille on arvioitava

• Arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaivumassojen 
käsittelystä ja pohjaveden pinnan muutoksista 
mahdollisesti aiheutuvat riskit ja toimenpiteet 
haitallisten vaikutusten estämiseksi
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• Alueella on  paljon suhteellisen pienialaisia kohteita, joissa on syytä 
epäillä pilaantumista tiedossa olevien onnettomuuksien tai aiemman 
käyttötarkoituksen perusteella.

• Puhdistustarve päätetään jatkosuunnittelussa  tulevaan 
käyttötarkoitukseen perustuvaan riskinarvioon.  

• Puhdistaminen voi kestää jopa useita vuosia.
• Maanomistaja vastaa pilaantuneiden maiden puhdistuksesta.
• Viimeistään asemakaavavaiheessa tulee kartoittaa mahdolliset 

pilaantuneet maat ja tarvittaessa huomioida maankäytössä. 

• Myös alueet, jotka on merkitty ei puhdistustarvetta‐merkinnällä voivat 
maankäytön muuttumisen myötä vaatia puhdistamista.  Puhdistaminen 
on tehty yleensä vain nykyistä maankäyttöä vastaavaan tasoon ja raja‐
arvot voivat muuttua alueen käyttötarkoituksen ja toimintojen  
muuttuessa. 

• Vaikka  kohteessa on tehty jotain puhdistustoimenpiteitä, voi samalla 
kiinteistöllä olla myös muuta puhdistamistarvetta tai pilaantuminen on 
voinut levitä naapurikiinteistöille.  

• Selvitystarve on lähes kaikkialla  missä on nykyisin asutusta, 
elinkeinotoimintaa tai maanmuokkausta, mutta erityisesti alueilla joissa 
on ollut teollisuus‐ ja varastotoimintaa, kuten Espoon keskuksessa radan 
läheisyydessä.

Pilaantuneet maat, kaatopaikat ja 
maankaatopaikat



Massojen hallinnan periaatteet Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa
Yhteenveto alueittain

Pitkäaikainen kierrätysalue

Väliaikainen kierrätysalue 
(sijainti ratkaistaan jatkosuunnittelussa)

Merkittävä rakentamisalue

Mynttilä
• Jyrkkäpiirteinen maasto  syntyy 

louhetta ja tarvitaan 
täyttömateriaaleja

• Ei synny purkumateriaaleja
• Väliaikainen kierrätysalue tulee 

ottaa huomioon rakentamisen 
vaiheistuksessa

Mynttilä
• Jyrkkäpiirteinen maasto  syntyy 

louhetta ja tarvitaan 
täyttömateriaaleja

• Ei synny purkumateriaaleja
• Väliaikainen kierrätysalue tulee 

ottaa huomioon rakentamisen 
vaiheistuksessa

Hista
• Suolle rakennettaessa syntyy 

runsaasti turvetta ja tarvitaan 
täyttömateriaaleja

• Ei synny purkumateriaaleja, ei 
tiedossa pilaantuneita maita

• Väliaikainen kierrätysalue tulee 
ottaa huomioon rakentamisen 
vaiheistuksessa

Hista
• Suolle rakennettaessa syntyy 

runsaasti turvetta ja tarvitaan 
täyttömateriaaleja

• Ei synny purkumateriaaleja, ei 
tiedossa pilaantuneita maita

• Väliaikainen kierrätysalue tulee 
ottaa huomioon rakentamisen 
vaiheistuksessa

Espoon keskus, Lommila, Korsbacka
• Jonkin verran purkavaa rakentamista 
 betonimurskeen kierrätystarve

• Pilaantuneita maita erityisesti 
Lommilassa, Muuralassa ja radan 
varressa

• Jatkosuunnittelussa selvitettävä 
mahdollisuudet välivarastointi‐ tai 
kierrätysalueen toteuttamiseen 
Lommilassa

Espoon keskus, Lommila, Korsbacka
• Jonkin verran purkavaa rakentamista 
 betonimurskeen kierrätystarve

• Pilaantuneita maita erityisesti 
Lommilassa, Muuralassa ja radan 
varressa

• Jatkosuunnittelussa selvitettävä 
mahdollisuudet välivarastointi‐ tai 
kierrätysalueen toteuttamiseen 
Lommilassa

Viiskorpi
• Syntyy mahdollisesti jonkin verran 

purkumateriaaleja
• Mahdollisesti pilaantuneita maita
• Jatkosuunnittelussa selvitettävä 

mahdollisuudet välivarastointialueen 
toteuttamiseen alueella

Viiskorpi
• Syntyy mahdollisesti jonkin verran 

purkumateriaaleja
• Mahdollisesti pilaantuneita maita
• Jatkosuunnittelussa selvitettävä 

mahdollisuudet välivarastointialueen 
toteuttamiseen alueella

Kalajärvi
• Jonkin verran purkavaa rakentamista 
betonimurskeen hyödyntämistarve

• Väliaikaisen kierrätys‐ tai 
välivarastointialueen toteuttaminen 
vaikeaa

• Tiedossa olevat pilaantuneet kohteet 
pääosin pistemäisiä

Kalajärvi
• Jonkin verran purkavaa rakentamista 
betonimurskeen hyödyntämistarve

• Väliaikaisen kierrätys‐ tai 
välivarastointialueen toteuttaminen 
vaikeaa

• Tiedossa olevat pilaantuneet kohteet 
pääosin pistemäisiä



Massojen hallinnan periaatteet
Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa

Loppusijoitus ja kierrätysalueet 
• Kulmakorven erityisalue mahdollistaa kallion louhimisen ja puhtaiden 

ylijäämämaiden läjityksen
• Kaavassa häiriötä aiheuttava toiminta ohjataan ensisijaisesti 

elinkeinoelämän ja teollisuuden alueille sekä Kulmakorven erityisalueelle. 
Nämä alueet mahdollistavat myös pitkäaikaisen välivarastoinnin ja 
murskauksen  alueella. 

• Väliaikaisia kierrätysalueita voidaan sijoittaa tarkemmassa suunnittelussa 
myös muiden kaavamerkintöjen alueille, kunhan ympäristöluvan 
edellytykset täyttyvät (mm. etäisyys asutukseen ja herkkiin kohteisiin). 
Väliaikaisten kierrätysalueiden mahdollistaminen tulee ottaa huomioon 
alueiden rakentamisen vaiheistuksessa etenkin uusilla Histan ja 
Myntinmäen alueilla. 

• Yleiskaavassa ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa väliaikaisia 
kierrätysalueita, sillä niiden sijoittamisen edellytykset riippuvat tarkemman 
tason suunnitteluratkaisuista ja rakentamisen vaiheistuksesta.

Yleiskaavamääräykset massojen hallintaa koskien
Alueella tulee suunnitelmallisesti kierrättää ja hyödyntää 
rakentamisessa muodostuvia massoja. 

Pilaantuneet maat ja happamien sulfaattimaiden esiintymät tulee 
tunnistaa ja ottaa huomioin maankäytön jatkosuunnittelussa

Kehittämissuositukset massojen hallintaa koskien

Merkittävillä uusilla rakentamisalueilla tulee laatia 
massojenhallintasuunnitelma, jossa tarkastellaan maa‐ ja 
kiviainesten ja kierrätysmateriaalien massatasapainoa. 
Rakentamisen aikana rakentamisalueille voidaan osoittaa 
alueita massojen välivarastointia ja käsittelyä varten. 
Sijoittamisen tulee perustua massojenhallintasuunnitelmaan.

Väliaikaisen toiminnan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon 
ympäröivä maankäyttö, eikä toiminnasta saa aiheutua muussa 
lainsäädännössä kiellettyä haittaa nykyiselle maankäytölle.
Maankäytön jatkosuunnittelussa tulee kartoittaa 
ylijäämämassojen ja purkumateriaalien hyötykäyttökohteita ja 
kullakin alueella syntyvät massat tulee ensisijaisesti 
hyödyntää alueen rakentamisessa.

Alueen maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä maankäytön 
jatkosuunnittelussa ja kunnostettava käyttötarkoituksen 
edellyttämällä tavalla ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Maankäytön jatkosuunnittelussa ja toteutussuunnittelussa on 
arvioitava sulfaattimaa‐alueille rakentamisesta aiheutuva 
ekologinen riski alueen luontoarvoille.

Espoon pohjois‐ ja keskiosien yleiskaavassa luodaan mahdollisuudet massojen 
tarkoituksenmukaiseen ja joustavaan hallintaan, joka sopeutuu muuttuvaan maankäyttöön. 
Lisäksi kaavassa esitetään yleispiirteiset periaatteet massojen kestävään hallintaan. 
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Talvikunnossapito – lähtökohtia ja 
periaatteita

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava
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Aurauslumi
• Aurattava pinta-ala kasvaa rakentamisen myötä 

ja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa katualueilla 
on yhä vähemmän tilaa lumen sijoittamiselle 

• Lumen kuljetuksen ja siihen liittyvien 
hiilidioksidipäästöjen vuoksi aurauslumi tulisi 
sijoittaa tulevaisuudessa syntyalueelleen, ja 
kaavoitettavilla alueilla tulee varata riittävästi 
tilaa katujen varsille tai lähisijoituspaikoille.

• Tiiviillä keskusta-alueilla katujen varressa ei 
yleensä ole tilaa lumen varastointiin. 
Lähisijoituspaikkojen toteuttamiseen ei 
myöskään ole aina mahdollisuuksia, vaikka 
puistoalueet voivat toimia osin lumen 
lähisijoituksessa. Näillä alueilla lumen sulatus on 
yksi vaihtoehto. Mikäli lumen vastaanottopaikka 
sijaitsee kaukana, sulatus on keskusta-alueilla 
myös halvempaa kuin vastaanottopaikalle 
kuljettaminen (Lindfors 2017).

• Lumen vastaanottopaikkoja tarvitaan 
suhteellisen lähellä kaikkia keskuksia, jotta 
aurauslumen kuljettamisesta aiheutuva liikenne 
ja päästöt voidaan minimoida.

• Väljimmässä kaupunkirakenteessa lumi on 
pääosin aurattavissa teiden ja katujen 
pientareille, eikä aurauslumen hallinta ole 
vastaava ongelma kuin tiiviissä 
kaupunkirakenteessa. Myös pihoilla on väljässä 
kaupunkirakenteessa usein riittävät lumitilat.
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Kaavaratkaisun vaikutuksia talvikunnossapitoon
• Kaupunkirakenne tiivistyy
• Keskusta-alueilla katujen varsilla vähän lumitilaa
 Vastaanottopaikoille sijoitettavaa lunta syntyy 

entistä enemmän

Periaatteita yleiskaava-alueen talvikunnossapidon 
huomioimiseksi:

Lumen vastaanottopaikoille tarvetta sekä itä- että 
länsipuolella kaava-aluetta.

Lisäksi alueelle tulisi varata maankäytön 
jatkosuunnittelussa lumen lähisijoituspaikkoja.

Väljemmillä asumisen alueilla tulisi jatkosuunnittelussa 
jättää runsaat lumitilat katujen ja teiden varsille, jotta 
lumen kuljettaminen voidaan minimoida.
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Talvikunnossapidon periaatteita

Olli Häkämies

Olli Häkämies



Vastaanottopaikan alustavat rajoitteet*

Nykytilan mukaiset rajoitteet Kaavan mukaisen tilanteen rajoitteet

* Rajoitteet alustavia. Pohjana on käytetty samoja kriteerejä kuin raportissa ”Selvitys aurauslumien sijoittamisesta Espoossa 2016”. 



Juvanmalmi
• Kaavamerkintä mahdollistaa 

lumen vastaanottopaikan
• Kaavakartan 6 yleisten 

alueiden kunnossapidon 
merkintä sisältää myös lumen 
vastaanoton. 

• Toteuttamisen tarve ja 
mahdollistaminen tulisi myös 
ottaa huomioon maankäytön 
jatkosuunnittelussa.

• Otettava huomioon mm. 
maanhankinnassa
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Hepokorpi
• Osalla aluetta etäisyydet 

asutukseen täyttyvät
• Kaavamerkintä mahdollistaa 

sijoittumisen
• Alueella tulee tutkia lumen 

vastaanoton ja massojen 
kierrätystoiminnan yhdistämistä 
samalle/vierekkäisille alueille
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Lommila
• Ainakin väliaikainen toiminta 

olisi mahdollista
• Edellyttäisi maanhankintaa
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Kulmakorpi
• Kaavamerkintä 

mahdollistaa sijoittumisen
• Vara-alueena tarvetta 

mahdollisesti jo nyt
• Tarve kasvaa Histan ja 

Myntinmäen alueiden 
rakentuessa ja Nupurin 
tiivistyessä

• Liitekartassa 6 osoitettu 
lumen vastaanottopaikan 
merkinnällä

• Lumen vastaanottopaikan 
mahdollistaminen tulisi 
ottaa huomioon 
maankäytön 
jatkosuunnittelussa
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Mahdolliset lumen vastaanottoalueen sijoituspaikat



Talvikunnossapidon huomioon ottaminen 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa

Kaavakartta
• Mahdollistaa häiriötä aiheuttavan toiminnan, kuten lumen 

vastaanoton, yhdyskuntateknisen huollon alueilla, Kulmakorven 
erityisalueella sekä elinkeinoelämän ja teollisuuden alueilla

Liitekartta 6 (Yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 
2050): informatiiviset merkinnät toimintojen sijoittumisesta
• Lumen vastaanottopaikka osoitettu Kulmakorpeen vuonna 2016 

tehdyn selvityksen suositusten perusteella
• Yleisten alueiden kunnossapidon merkinnät sisältävät myös 

lumen vastaanoton muilla alueilla (mm. Juvanmalmi)
• Maa- ja kiviainesten ja rakennusmateriaalien kierrätys –

merkinnän mukaisille alueille mahdollista tutkia kierrätyksen ja 
lumen vastaanoton yhdistämistä

Kehittämissuositukset
• Hulevesien hallinnan määräyksen kehittämissuositus: Riittävät 

tilavaraukset aurauslumen paikalliseen varastointiin on 
otettava huomioon maankäytön suunnittelussa.
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