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Sijainti

• Sijaitsee Hepokorven 
alueella Kehä III varrella.

• Asemakaavan koko on n. 
104,3 ha

• Alue on lähes kokonaan 
asemakaavoittamatonta.



Asemakaavan tavoitteet

• Mahdollistaa datakeskuksen, sähköaseman ja lämpöpumppuyksikön, sekä näiden vaatimien 
toimintojen sijoittaminen Hepokorven alueelle.

• Mahdollistaa hiilineutraalin kaukolämmön tuottaminen Espoossa 2020-luvulla. Datakeskuksen 
hukkalämpö merkittävässä roolissa. 

• Uusien työpaikkojen luominen Espooseen
o Datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan jatkuvasti noin 100-300 työntekijää vuorokaudessa.
o Rakennusvaiheen aikana työntekijöiden tarve on arvioitu tasolle 1 000 henkilöä. Datakeskuksissa 

suoritetaan muutaman vuoden välein  isoja huolto- ja laitteiston uusimistöitä, jolloin työntekijöiden 
lukumäärä  kasvaa  merkittävästi normaalikäytön aikaisesta määrästä. 

o Alueelle tavoitellun kokoluokan datakeskus työllistää vuosittain suoraan ja epäsuorasti noin 1 400 
työntekijää.

• Mahdollistaa uusi koko Espoon sähköverkkoa palveleva sähköasema sähköverkon kannalta 
hyvälle paikalle.



Asemakaavan tavoitteet

Edistää Espoo tarinan toteutumista:

Osana verkostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy 
taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävästi. 

Espoossa rakennetaan ekologisesti kestävästi
• Edistetään hiilivapaan energian käyttöä ja 

energiatehokkuuden parantamista sekä julkisissa että 
yksityisissä kiinteistöissä ja rakennuksissa.

Tehdään Espoosta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
• Päivitetään Espoon ilmasto-ohjelma siten, että 

hiilineutraalisuus saavutetaan vuoteen 2030 mennessä.
• Edistetään älykkäiden ja puhtaiden ratkaisujen 

kehittämistä ja käyttöönottoa.

Suuren kokoluokan (100 MW:n) datakeskus voi tuottaa 
jopa kolmasosan Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen 
vuotuisesta kaukolämmöstä, millä olisi suuri päästöjä 
vähentävä vaikutus. 

Kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi on Espoon 
suurin ilmastoteko.



Kaavaan liittyvät aiemmat päätökset

• Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi 
suunnitteluvarauksen 16.9.2019 Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushankkeen 
suunnittelua varten noin 35 ha:n alueelle. 

• Suunnitteluvaraus myönnettiin kaupungin omistamille maa-alueille. Asemakaavoituksen 
aikana suunnittelua on laajennettu yksityisille maille, jolloin saadaan muodostettua 
yhtenäinen ja toimiva suunnittelukokonaisuus. 

• Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 29.3.2020.

• Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen 
liittyvän valmisteluaineiston nähtäville 10.8.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli nähtävillä 24.8.-22.9.2020.



Miksi Hepokorpi?
• Riittävän laaja 

yhtenäinen 
rakentamisalue, jossa 
ylemmät kaavatasot 
tukevat toimintaa.

• Ei vie tilaa tiiviimmältä 
elinkeinotoiminnalta 
aivan 
kaupunkirakenteen 
ytimessä.

• Sähköverkon 
kantaverkko kulkee 
alueen läpi ja sijainti 
mahdollistaa uuden 
sähköaseman 
sijoittamisen alueelle.

• Olemassa oleva 
kaukolämpöverkko 
ja muu infra on 
lähellä.

• Alueelle valmiit ja 
toimivat 
liikenneyhteydet 
(toimii myös 
raskaalle 
kalustolle).

• Kehä III:n varsi soveltuu 
hyvin teollisuus- ja 
työpaikkarakentamiseen 
(ylempien kaavatasojen 
tavoitteen mukaista).

• Suunnittelualueella ei 
merkittäviä luonto- tai 
kulttuurihistoriallisia 
arvoja. Vaikutukset 
tärkeimpiin kohteisiin 
selvitetty ja otettu 
huomioon 
suunnittelussa.
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Pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavan liitekartta 
6.



Uudenmaan maakuntakaava

• Uudenmaan maakuntakaavassa 
(vahvistettu YM 8.11.2006) alue sijoittuu 
taajamatoimintojen alueelle. 

• Suunnittelualueen länsiosassa kulkee 
viheryhteystarve, joka yhdistää 
Espoonjokilaakson ja Oittaan 
virkistysalueen toisiinsa.

• Alueen läpi kulkeva kantaverkon 
voimajohto on merkitty maakuntakaavaan.



Uusimaa-kaava 2050

Maakuntakaavan yleismääräyksissä todetaan seuraavaa: Ilmaston 
kannalta kestävään energiajärjestelmään siirtymistä on 
edistettävä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä 
kestävää luonnonvarojen käyttöä, kierto- ja biotaloutta, 
uusiutuvan energian tuotantoa sekä hukkalämmön 
hyödyntämistä.

• Uusimaa-kaava 2050, Helsingin 
seudun vaihemaakuntakaava-ehdotus

• Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 
kaavan 25.8.2020, ja maakuntahallitus 
päätti kaavan voimaantulosta 7.12.2020. 
Helsingin hallinto-oikeus on kuitenkin 
kieltänyt valtuuston päätöksen 
täytäntöönpanon, kaavoista jätettyjen 
valitusten perusteella. 

• Alue sijoittuu osittain taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeelle ja osittain 
alueelle, jota ohjaavat maakuntakaavan 
yleiset suunnittelumääräykset.

• Alueen länsiosassa kulkee etelä-
pohjoissuuntainen virkistysyhteystarve 
(ekologinen yhteys).



24.3.2021

Voimassa oleva
Espoon 
pohjois-osien 
yleiskaava
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Espoon pohjois-
ja keskiosien
yleiskaava-
ehdotus

24.3.202111
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OAS-vaiheen
suunnitelmat

VE1 VE2

Datakeskuskorttelit
Lämpöpumppulaitos

Sähköasema



Kaavaluonnos 09/2020
• T-1 korttelialueet 

 n. 310 000 m2

 n. 208 000 k-m2

• ET-korttelialue
 n. 24 000 m2

 3 000 k-m2

• VL-alueet
 n. 510 000 m2



Selvitykset Ennen asemakaavoituksen alkua laaditut selvitykset:
• 2014 Ekologiset yhteydet ja viheralueverkostot Espoossa, Espoon kaupunki 
• 2017 Yleiskaavan luontoselvitys Viiskorpi-Nupuri, Enviro
• 2017 Korsbacka-Tollinmäki luontoselvitys, Enviro
• 2018 Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava arkeologinen esiselvitys, Museovirasto

OAS-vaiheessa laaditut selvitykset
• 2019 Hepokorven luontoselvitys, Keiron
• 2020 Hepokorven suunnittelualueen arkeologinen inventointi, Museovirasto
• 2020 Hepokorven arkeologiset koekaivaukset, Museovirasto
• 2020 Hepokorvenkallion viitesuunnitelma, Ramboll
• 2020 Maisemavaikutusten arviointi, Ramboll
• 2020 Hepokorvenkallion hulevesisuunnitelma, Ramboll

Ehdotusvaiheessa laaditut selvitykset:
• 2020 Natura vaikutusten arviointi, Keiron
• 2020 Ilmastovaikutusten arviointi, Fortum
• 2020 Lahokaviosammalselvitys, Keiron
• 2020 Sammutusveden ja –jäteveden määrän arviointi, Ramboll
• 2021 Viitesuunnitelman tarkentaminen sis. maisemavaikutusten arvioinnin, Ramboll
• 2021 Hulevesisuunnitelman tarkentaminen, Ramboll
• 2021 Kunnallistekniikan yleissuunnitelma, Ramboll
• 2021 Meluselvitys, Ramboll



Luontoarvot
• Alueelta on tunnistettu 

maakunnallisesti arvokas 
luontoalue, joka tulee säilyttää.

• Alueelta löytyi myös liito-oravan 
papanapuita ja elinalueita sekä 
metsälain kohteita (mm. suo- ja 
korpiympäristöt).

• Kehä III:n yli kulkeva liito-oravan 
ekologinen yhteys on tunnistettu 
laserkeilausaineiston perusteella.

Maakunnallinen arvokokonaisuus ja liito-oravan elinalueet rajattu rakentamisen ulkopuolelle. 
Liito-oravan puustoinen yhteys Kehä III:n yli on säilytetty.

Laserkeilausaineiston 
perusteella todettu 
liito-oravayhteys 



Lahokaviosammal

• Alueelta tehdyn tarkentavan selvityksen perusteella 
alueelta on löydetty lahokaviosammalta.

• Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on lauhkealla 
vyöhykkeellä kasvava pienikokoinen lehtisammal, 
jonka esiintymisalueen pohjoisraja ulottuu Suomen 
keskiosiin. 

• Suomessa laji on arvioitu erittäin uhanalaiseksi
• Luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltava laji
• EU:n luontodirektiivin liitteen II laji
• Luonnonsuojelulain 47 §:n mukaisesti lajin 

esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on 
kielletty



Lahokaviosammal-
havaintoja 
Espoossa

- Viime vuosien runsaat havainnot Uudellamaalla ja 
pääkaupunkiseudulla antavat olettaa, että laji on 
aiemmin arvioitua yleisempi, ja lahokaviosammalta 
esiintyy todennäköisesti laajasti myös ei-inventoiduilla 
ja jo suojelluilla metsäkuvioilla.

- Lahokaviosammaleen esiintyminen eri puolilla 
Espoota osoittaa, että lajilla on useita elinvoimaisia 
esiintymispaikkoja.

Locus Cloud:issä
olevat 
lahokaviosammal-
esiintymät 



Lahokaviosammal

• ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen 
perusteella on päätetty osoittaa osa lajin 
elinympäristöalueesta rakentamisalueeksi ja käyttää 
kaavaprosessissa luonnonsuojelulain mukaista 
yleispoikkeamista

• Pääosa alueelta löytyneistä lahokaviosammaleen 
esiintymisalueista sijoittuu kaavan mukaisille 
lähivirkistysalueille, mutta lahokaviosammaleen 
esiintymisalueita jää myös rakentamisalueiden alle.
(Lahokaviosammalselvitys, Luontotieto Keiron Oy 2021). 



Natura-alueet

Nuuksio

Nuuksio

Matalajärvi

Bånbergetin
aarnialue

n. 550 m



Natura-vaikutusten 
arviointi
- Kaavaprosessin aikana laadittiin 

Natura-vaikutusten arvio (Luontotieto 
Keiron 2021)

- Arvion mukaan, Hepokorvenkallion 
asemakaava ei 
lieventämistoimenpiteiden 
toteutuessa merkittävästi 
heikennä Matalajärven Natura 2000 
–alueen suojelun perusteena 
olevia luontoarvoja.



Natura-vaikutusten 
arviointi
- Lieventämistoimenpiteiden toteuttamisesta on määrätty 

kaavaehdotuksessa.



Ekologiset yhteydet
- Alueen kautta kulkee maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys

• Suunnitelmissa on huomioitu ekologinen yhteys noin 300 m leveänä metsäisenä 
säilytettävänä lähivirkistysalueena

- Alueen kautta kulkee tärkeä liito-oravien ekologinen yhteys Kehä III yli
• Kehä III yli kulkee vain muutamia tunnistettuja liito-oravan ekologisia yhteyksiä, jotka 

on tärkeää säilyttää liito-oravan suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Ekologisen
yhteyden koillispuolella kulkeva yhteys on huomioitu noin 120 m leveänä metsäisenä 
säilytettävänä lähivirkistysalueena.
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Liito-orava 
yhteys

Maakunnallinen 
ekologinen yhteys



Hulevedet
• Suunnittelualueelle laadittiin hulevesien 

hallintasuunnitelma (Ramboll, 2020).
• Hulevesiä hallitaan, paitsi määrällisesti, myös 

laadullisesti lähellä sijaitsevien herkkien vesistöjen 
(Matalajärvi, Bodominjärvi ja Glimsinjoki) läheisyyden 
vuoksi



Kulttuuriympäristöt
• Alue sijaitsee kahden 

maakunnallisesti arvokkaan 
kulttuuriympäristöalueen välissä

• Suunnittelussa on huomioitu ELY-
keskuksen ja museoviranomaisen 
suositukset rakentamisen 
sovittamisesta maisemaan. 
Rakennusten harjakorkeus ei saa 
nousta puuston latvuskerroksen yli.

• Alueelta laaditun arkeologisen 
inventoinnin (Museovirasto, 2019 ja 
2020) mukaan, kaava-alueella ei 
esiinny kiinteitä, suojeltavia 
muinaismuistoja.

Maakunnallisesti arvokas 
kulttuuriympäristö: Bodominjärven
kartano- ja kyläympäristöjen kokonaisuus



Maisemavaikutusten arviointi

• Alueelle laadittujen kuvasovitusten perusteella todettiin, että datakeskuksella ei 
ole merkittäviä maisemallisia vaikutuksia maakunnallisesti arvokkaisiin 
maisema-alueisiin tai Oittaan virkistysalueelle.

• Merkittävimmät maisemalliset vaikutukset kohdistuvat Kehä III:n tieympäristöön, 
joka eroaa merkittävästi herkemmistä, maakunnallisesti arvokkaista maisema-
alueista, ja suuren mittakaavansa vuoksi se kestää suurempiakin maisemallisia 
muutoksia.
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Pohjoispuolen asuinalueen suunnalta Bodominjärven suunnasta

Pihlajarinteestä Kehä III:n suuntaan

Ulkoilureitin eteläosasta



• Kaavassa on määrätty rakentamisen tavasta ja ympäristöön sovittamisesta:
o Rakennusten julkisivujen jaksottamisesta ja värityksestä on määrätty kaavassa. Rakennusten 

korkein sallittu korkeusasema on määritelty siten, ettei se nouse puuston latvuskerroksen 
yläpuolelle.

o Korttelialueen metsäalueisiin rajautuville reunoille on osoitettu 10 metriä leveä alueen osa, jonka 
avokalliot ja metsäinen luonne maisemakuvassa tulee säilyttää.

o Pohjoisemman korttelialueen pohjoisreunalle on osoitettu 15 metriä leveä alueen osa, jolle on 
istutettava puista tiheä reunavyöhyke. Reunavyöhykkeen tarkoituksena on pienentää hankkeen 
maisemallisia vaikutuksia erityisesti pohjoispuolen pientaloalueen ja Bodominjärven
kulttuurimaiseman suuntaan.

o Määräyksissä on velvoitettu liittämään korttelialueet 
mahdollisimman luonnollisesti viereisiin viheralueisiin.

o Osaan rakennuksista on määrätty viherkatto.

Maisemavaikutusten arviointi

Kylänportilta Kehä III:n suuntaan



Ilmastovaikutusten 
arviointi

• Laadittiin ilmastovaikutusten arviointi (Fortum 
2020).

• Ilmastovaikutusten arviointia avattu 
kaavaselostuksessa ja erillisessä 
ilmastovaikutusten arviointi koskevassa raportissa.

• Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho tulisi 
korvaamaan kivihiiltä merkittävän osan 
lämmöntuotannossa.

Arvion mukaan, vaikutus nk. ”datalämmön” 
hyödyntämisestä olisi Espoon ja Kirkkonummen 
lämmitysjärjestelmässä CO2 päästöjen vähenemänä 
n. 0,43 MtCO2 / vuosi. 
Espoon osuus tästä olisi n. 0,39 MtCO2.

Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon 
kaupungin päästöjä vuodelta 2019, jotka olivat 1,09 
MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). 

Datakeskus vähentäisi Espoon kokonaispäästöjä 
vuoteen 2019 verrattuna n. 36 %.



Liikenne
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Käytön aikainen liikennetuotos on noin 
120 – 150 käyntiä, joka tarkoittaa noin 
300 ajoneuvoa lisää liikenneverkolle. 

Autoliikenteen jakautuminen liikenneverkolle. 
Suluissa liikenteen kasvu nykyiseen:
- Auroranportti 15 % (alle 1 %)
- Matalajärventie 5 % (alle 1 %)
- Kehä III:n rampit 40/40 = 80 % (n. 2 %)

Hepokorventien liikennemäärän 
kaksinkertaistuminen nykytilanteen 300
ennusteen 600 ajon./vrk. on huomioitu 
katujärjestelyjen suunnittelussa.

Kaavahankkeen aiheuttama liikenteen 
lisäys on suurimmillaan rakentamisen 
aikana, jolloin lisääntyvä liikenne voi 
olla useita satoja ajoneuvoja päivässä.
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Katuyhteys (kaupunki)

Valtion maantie

Kaavassa osoitettu 
Pelastusyhteys 
suoraan Kehä III:lta

Tontin sisäinen ajoyhteys
Kehä III:n lisäkaistan 
tilavaraus huomioitu 
liikennealueen 
laajentamisella.



Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko Alueelle nykyisellään kulkeva  
225(K) (Leppävaara – Högnäs) 
jatkaa ainoana linjana myös 
tulevaisuudessa.

225

225K

Datakeskuksen ja Högnäsin alueen tuleva maankäyttö eivät 
aiheuta paineita joukkoliikennetarjonnan lisäämiselle. 



Pysäköinti

Yleinen pysäköinti (10ap)



Melu
• Meluselvityksen mukaan datakeskuksen ilmajäähdytyksen 

todettiin aiheuttavan ympäristöön melua, joka on kuitenkin 
torjuttavissa äänenvaimentimella.

• Lämpölaitoksen todettiin heijastavan liikennemelua Kehä III:n 
itäpuolen muutamalle asuinrakennukselle 1-2 dB:n verran. 
Mallitarkastelun tuloksena lämpölaitoksen heijastusvaikutusta 
estettiin julkisivumateriaalin valinnalla, käyttäen mallinnuksessa 
melua absorboivia julkisivuelementtejä. 

• Melunhallintatoimenpiteiden jälkeen datakeskushankkeesta 
aiheutuvat melutasot  jäävät alle päivä- ja yöajan ohjearvojen. 
Datakeskuksen melulähteiden ääni tai rakennuksista aiheutuvat 
tieliikennemelun heijastukset eivät lisää melua ympäristössä. 

• Asemakaavan mukainen rakentaminen parantaa varsinkin 
olemassa olevien virkistysalueiden melutilannetta. Myös 
Matalajärven ja Bodominjärven rannoilla melutilanne paranee 
nykyisestä. Suurimmalla osalla Oittaan virkistysalueesta 
melutilanne paranee n. 3-5 dB. 



Kaavaehdotus

• Kaava-alueen kokonaispinta-ala 104,31 ha.

• Kokonaiskerrosala on 200 410 k-m2.

• Kokonaiskerrosala muodostuu: 
o Datakeskusrakennusten korttelialueista     

190 078 k-m2

o Sähköaseman rakennusoikeusta 3 000 k-m2

o Lämpöpumppuyksikön rakennusoikeudesta 
7 332 k-m2. 

• Asemakaavan myötä alueen 
rakennusoikeus kasvaa 200 410 k-m2. 

• Alueella ei ole ennestään voimassa olevaa 
asemakaavaa. Suunnittelualueella sijaitsee 
kaksi asuinrakennusta ja kolme 
talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu 
rakennusoikeus on n. 500 k-m2.



Kaavassa on lisäksi määrätty

• Piha-alueiden istuttamisesta ja pysäköintialueiden jaksottamisesta

• Aurinkoenergia sijoittamisesta rakennusten katoille

• Valaistuksen suuntaamisesta

• Sammutusvesistä ja –jätevesistä

• Sulfidisavien huomioimisesta ennen rakentamisen aloittamista

• Hukkalämmön kierrättämisestä kaukolämpöverkossa
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Nykytilanne
HepokorventieSähköaseman tontti

Pohjoinen korttelialue

Eteläinen korttelialue

Alikulkutunneli



Alueen virtuaalikierrokseen 
pääsee tutustumaan 
seuraavasta linkistä: 
http://projektit.ramboll.fi/360/
hepokorvenkallio/

Perspektiivikuva etelän suunnasta

Visualisointikuva Hepokorvenkaarelta pohjoiseen Visualisointikuva pohjoisesta datakeskuskorttelista etelään

Visualisointikuva uudelta ulkoilureitiltä etelään

http://projektit.ramboll.fi/360/hepokorvenkallio/


Asemakaavoituksen kulku

2019
syksy

2020
syksy

2021
talvi

2021
Kevät/syksy

2021
syksy

Kaavaehdotus nähtävillä 22.3.-20.4.2021.
Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. 
Kirjalliset mielipiteet voi jättää Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon 
kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 
mennessä. 

Muistakaa mainita: (Hepokorvenkallio 633300)

Asemakaavan hyväksymiskäsittely lautakunnassa keväällä 
2021.
Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto, tavoitteen syksy 
2021.

Mielipide Muistutus Valitusmahdollisuus

mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kiitos!

Valmistelijat: Aluearkkitehti:
Miika Ruokonen, kaavoitusinsinööri Christian Ollus, aluearkkitehti
miika.ruokonen@espoo.fi christian.ollus@espoo.fi
043 824 6862 050 553 6171

Luonto ja kulttuuriympäristöt: Liikenne:
Katariina Peltola, maisema-arkkitehti Markus Pasanen, suunnitteluinsinööri
katariina.peltola@espoo.fi markus.pasanen@espoo.fi
043 825 5200 046 824 7351

http://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/
Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/
VanhaEspoo/Hepokorvenkallio_633300

mailto:miika.ruokonen@espoo.fi
mailto:marie.nyman@espoo.fi
mailto:katariina.peltola@espoo.fi
mailto:markus.pasanen@espoo.fi
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