
ES
PO

O
N

 P
O

H
JO

IS
- J

A 
K

ES
K

IO
SI

EN
 Y

LE
IS

K
A

AV
A

Espoon kaupunki
Espoon kaupunkisuunnittelukeskus / Yleiskaavayksikkö
2.10.2017

Espoon pohjois- ja kEskiosiEn 
ylEiskaava

ÄmmÄssuon–kulmakorvEn aluE  
- nykyisEt toiminnot ja suunnittEilla olEvat 

hankkEEt



ESPOON KAUPUNKI
KAUPUNKISUUNNITTELUKESKUS
PL 43
02070 ESPOON KAUPUNKI

Asiakaspalvelu p. (09) 8162 5200

Tekijät:

Paula Kuusisto-Hjort Yleiskaavainsinööri

Kansi:
Espoon kaupunki, yleiskaavayksikkö



Esipuhe
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos on valmistunut esiteltäväksi osallisille. Kaava-
kartan, kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä selostuksen lisäksi valmisteluvaiheessa laaditaan 
erilaisia kaupunkirakenteen, ympäristön ja liikenteen selvityksiä. Näiden selvitysten, analyysien 
sekä vaikutusten arvioinnin on tarkoitus tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto on tar-
koitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja suunnittelijoille.

Tähän raporttiin on koottu tietoa nykyisistä ja suunnitteilla olevista Ämmässuon-Kulmakorven 
toiminnoista. Ämmässuon-Kulmakorven alueelle sijoittuu seudullisesti merkittäviä teknisen huol-
lon alueita: Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja sitä ympäröivä yritysalue sekä Kulmakorven 
maa-ainestoiminta-alue. Lisäksi keskusteluun on noussut alueen potentiaali erilaisten urheilutoi-
mintojen sijoittumisalueena. Rajallisen tilan vuoksi alueen käyttö edellyttää toimintojen yhteen-
sovittamista ja niihin liittyvien reunaehtojen tunnistamista. Tähän tarkasteluun on koottu tiedossa 
olevia lähtötietoja aluetta koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!

Essi Leino
yleiskaavapäällikkö



Johdanto 

Ämmässuon-Kulmakorven alueelle sijoittuu seudullisesti merkittäviä teknisen huollon alueita: Ämmässuon 

jätteenkäsittelykeskus ja sitä ympäröivä yritysalue sekä Kulmakorven maa-ainestoiminta-alue. Lisäksi 

alueella on tai sinne on suunnitteilla muita teknisen huollon toimintoja ja teollisuus/varastoalueita sekä 

virkistyspalveluja. Tähän raporttiin on koottu lyhyesti tietoa nykyisistä ja suunnitteilla olevista toiminnoista. 

Jätteenkäsittely ja materiaalikierrätys 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa 

kaatopaikkatoiminta on alkanut vuonna 1987, ja 1990-luvun alusta Ämmässuosta tuli pääkaupunkiseudun 

ainoa käytössä oleva yhdyskuntajätteen kaatopaikka. Toiminta muuttui vuonna 2014 voimakkaasti, kun 

kiinteistöjen sekajätteet alettiin ohjata Vantaalla käyttöön otettuun uuteen jätevoimalaan. 

Jätteenkäsittelykeskus tarjoaa kuitenkin edelleen monipuoliset jätteenkäsittelypalvelut koko 

pääkaupunkiseudulle ja Kirkkonummen kunnalle. Jätteenkäsittelykeskuksen tämänhetkisiä toimintoja ovat 

muun muassa jätteen vastaanotto, esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen 

käsittely (kompostointi ja mädätys), kaatopaikkakaasun keräys sekä pilaantuneiden maiden sekä tuhkan ja 

kuonan käsittely, hyödyntäminen tai loppusijoitus (Uuksulainen & Järvensivu 2017). Lisäksi alueella on 

Sortti-asema asukkaiden pienjätteille.  

Kaatopaikalta kerätään kaatopaikkakaasua talteen hyödynnettäväksi kaasuvoimalassa sähkön ja lämmön 

tuotannossa (Uuksulainen & Järvensivu 2017). Lisäksi kaasuvoimalaan johdetaan biojätteen 

käsittelylaitoksen mädätysprosessissa syntyvä biokaasu (HSY 2017c). Kaasuvoimalan sähköntuottoteho on 

15 MW. HSY:n tavoitteena on kehittää Ämmässuota uusiutuvan energian tuotantoon (HSY 2014). Se on 

suunnitellut mm. tuulivoimalan rakentamista alueelle (HSY 2014).  

Ämmässuolla käsiteltävän jätteen laadun ja määrän muuttuessa toimintojen pääpaino siirtyy 

loppusijoittamisesta jätepohjaisten materiaalien jalostamiseen uudelleenkäyttöä ja muuta hyödyntämistä 

varten (Uuksulainen & Järvensivu 2017). Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluetta lähiympäristöineen 

kehitetään yritysyhteistyöhön ja materiaalikierrätykseen perustuvaksi ekoteollisuuskeskukseksi (Ekomo). 

Yritykset tekevät alueella kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Alueella vuoden 2017 alussa 

käynnissä tai suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. kierrätysasfalttia hyödyntävä asfalttitehdas, 

uusiokiviaineksen valmistus betoni- ja tiilijätteestä, louheita jalostava kiviainesterminaali, 

hiekoitusmurskeen puhdistuksen ja uudelleenjalostamisen pilotointi, kipsijätteen hyödyntäminen 

kipsiteollisuuden raaka-aineeksi, hevosen kuivikelannan ja sahanpurun kehittäminen biopolttoaineeksi 

(pilotointi) sekä kaasumaisten päästöjen mittauksen pilotointi (HSY 2017b). Lisäksi Fortum ja HSY solmivat 

syyskuussa 2017 aiesopimuksen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen sijoittuvasta energia- ja 

kiertotalousratkaisujen kokonaisuudesta (HSY 2017d). Aiesopimuksen perusteella Fortum neuvottelee 

energiantuotantolaitoksen sijoittamisesta Ämmässuolle. Uudella energiantuotantolaitoksella on tarkoitus 

korvata kivihiilen käyttöä Espoon kaukolämmön tuotannossa. 

 

 



  

Kuva 1. Alueen nykyiset tai päättyneet toiminnot. 

  

Kuva 2. Alueen mahdolliset tulevat hankkeet ja toiminnot.  

 

 

Nykyiset tai päättyneet toiminnot 
1. Ämmässuon jätteenkäsittely- ja 

kiertotalouskeskus 
2. Materiaalikierrätys, pienteollisuus 

3. Kivenmurskaus, toiminta päättynyt 
4. Motocrossrata (toiminta päättymässä) 
5. Louhinta, murskaus ja läjitys  

             (Jersanmäki ja Takapelto) 
6. Takapellon tukitoiminta-alue  
7. Louhinta, murskaus ja läjitys (Takapelto) 
8. Läjitys (Kalliosuon jatke) 
9. Louheen välivarastointi ja meluvalli 
10. Kalliosuon täyttöalue, läjitys päättynyt 
11. Kulmakorven täyttöalue, läjitys päättynyt 
12. Ämmäsmäen täyttöalue, läjitys päättynyt 

Mahdolliset tulevat hankkeet 
1. Kulmakorven teollisuus- ja varasto- 

ja materiaalikierrätysalue 

2. Veneiden talvisäilytysalue 

3. Kulmakorpi, louhinta ja täyttö 
(2030 ->) (YVA-rajaus) 

4. Moottorirata 
(Suunnitteluvarauksen mukainen 
rajaus) 

5. Ampumaurheilukeskus (alustavien 
tarkastelujen kohdealue) 

6. Högberget, louhinta ja läjitys (maa-
aineslupahakemuksen mukainen 
otto- ja läjitysalue) 

7. Ämmässuon ekoteollisuuskeskus 



Työpaikat ja teollisuus 

Ämmässuon-Kulmakorven alueella on tällä hetkellä jätteenkäsittelykeskuksen lisäksi pieniä varasto- ja 

teollisuusyrityksiä. Jätteenkäsittelykeskuksen pohjois- ja koillispuolista aluetta kehitetään jatkossa 

laajemmaksi teollisuus- ja varastoalueeksi, jonne osoitetaan asemakaavalla teollisuustonttien lisäksi 

toimitila- ja toimistotontteja (Kulmakorpi I, asemakaavan selostus). Alueen tavoitteena on monipuolinen ja 

imagoltaan korkeatasoinen työpaikka-alue logistisesti hyvällä paikalla.  

Tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminnan sijoittuminen alueelle myös sellaisille toimijoille, jotka 

mahdollisesti hyötyvät Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen läheisyydestä. Kaupungin tavoitteena on 

valmis tonttitarjonta. Tonttitehokkuus on maltillinen ja tilaa varataan myös ulkovarastoinnille. 

Tavoitteena on, että alueelle tulee myös muita palveluita mm. alueen työntekijöille ja lähialueiden 

asukkaille. Kulmakorven alueelle tavoitellaan yrityksiä, joiden toimintaan kuuluu myös alansa koulutus, 

tutkimus- ja kehitystyö. Tavoitteena on rakentaa yritysalue raskaammalle, mutta merkittäviä ympäristö-

häiriötä aiheuttamattomalle teollisuudelle ja varastoinnille, joka ei voi sijaita keskustoissa. Alueelle voi 

sijoittua myös varastointia harjoittavia yrityksiä ja vähäisesti myös toimintaan liittyviä myymälätiloja. 

Liiketoiminnan tulee olla alueelle sopivaa, ei-keskustahakuista myyntitoimintaa. 

Kiviaineshuolto 

Nykytila 

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan rakentamiseen vuosittain noin 15-20 miljoonaa tonnia maa- ja kiviaineksia, 

josta Espoon osuus on noin neljäsosa (Espoon kaupunki 2017). Ylijäämämassoja, jotka sijoitetaan 

maankaatopaikalle, syntyy rakentamistoiminnassa noin 4 miljoonaa tonnia vuodessa pääkaupunkiseudulla. 

Tästä suuri osa on savea tai muuta vaikeasti suoraan hyödynnettävissä olevaa materiaalia. Maa-ainesten 

kuljettaminen aiheuttaa päästöjä ja on lisäksi merkittävä kustannustekijä.  

Espoossa on vuoden 2017 aikana laadittu massojen hallinnan esiselvitystä, jossa on todettu tavoitteeksi 

edistää kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista, kiertotaloutta ja rakentamisen taloudellisuutta. 

Toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamiseksi on tunnistettu kaivumaiden hyötykäyttö ja kuljetusmatkojen 

vähentäminen sekä hyötykäyttöön kelpaamattomien maiden loppusijoitukseen ja kiviaineksen tuotantoon 

soveltuvan alueen turvaaminen riittävän lähellä rakentamisalueita. Massojen hyötykäytön lisääntymisestä 

huolimatta läjitysalueille on tulevaisuudessakin seudullista tarvetta suhteellisen lähellä pääkaupunkiseudun 

rakentamisalueita. 

Kulmakorven alue on yksi harvoista pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä toimivista kiviaineshuollon alueista. 

Alueelta otetaan kalliokiviainesta louhimalla ja vastaanotetaan pilaantumattomia maa-aineksia. 

Kulmakorvessa vastaanotetaan maa-aineksia ainoastaan Espoosta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta. 

Maankaatopaikkatoiminta on Ämmässuon-Kulmakorven alueella jatkunut jo vuodesta 1989, ja alueella on 

useita jo maisemoituja tai maisemointivaiheessa olevia maantäyttöalueita. Ämmäsmäen maantäyttöalue 

sijaitsee jätteenkäsittelykeskuksen luoteispuolella, Kulmakorven maantäyttöalue sen itäpuolella ja 

Kalliosuon maantäyttöalue 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 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).   

Suunnitteilla olevat hankkeet 

Louhinta- ja läjitystoiminnan on suunniteltu jatkuvan Takapellon alueen jälkeen Kalliosuon ja Takapellon 

maantäyttöalueiden väliin jäävällä välialueella, Lankasuolla, aina 2000-luvun lopulle saakka (Ramboll 

2017a). Eri täyttöalueet on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen suunnitelmien mukaan tarkoitus 

loppuvaiheessa yhdistää yhdeksi laajaksi täyttömäeksi. Lankasuon alueelle suunniteltu moottorirata ja maa-

ainestoiminta on mahdollista sovittaa yhteen alustavan arvion mukaan ainakin vuosisadan puoliväliin asti. 

Moottoriradan toiminnan jatkuminen tämän jälkeen vaikuttaisi merkittävästi maa-ainesten läjitykselle 

käytettävissä olevaan täyttötilavuuteen (Ramboll 2009, 2017a). Maanomistajana alueella on Espoon 

kaupunki. 

Espoon nykyisten maantäyttöalueiden lounaispuolelle on vireillä yksityinen hanke uuden alueen 

perustamiseksi kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamisen sekä pilaantumattomien maa-ainesten 

vastaanottoon ja loppusijoitukseen. Hankkeesta on laadittu ympäristövaikutusten arviointi (Ramboll 

2015b), ja hankkeesta on jätetty maa-aineslupa-, ympäristölupa- ja vesilupahakemukset. Lupahakemuksissa 

haetaan lupaa louhinnalle yhteensä noin 20 ha alueella ja maa-ainesten täyttöä noin 22 ha alueella 

(Ramboll 2016a). Ottamisalue, johon kaikki ottotoimintaan liittyvät toiminnot sijoittuvat, on pinta-alaltaan 

noin 36 ha. Kiviainesten ottotilavuudeksi on arvioitu 4, 6 milj m3ktr ja täyttötilavuudeksi 6,9 milj. m3. 

Kiviainesten ottolupaa on haettu 10 vuodeksi. Täyttömäen korkeus nousee enimmillään noin 45 metriä 

ympäröivää maastoa korkeammalle eli suunnilleen samaan tasoon kuin alueen pohjoispuolella oleva 

Kalliosuon täyttömäki. 

Lisäksi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen koillispuolelle suunnitellun uuden työpaikka-alueen 

rakentaminen edellyttää kallion louhintaa, louheen murskausta ja murskeen poistoa alueelta. Hankkeesta 

on laadittu ympäristövaikutusten arviointi (Ramboll 2015a) ja jätetty maa-aineslupahakemus.  

Moottoriurheilukeskus ja ampumarata 

Kulmakorvessa, Kulmakorpi I -asemakaava-alueella, on tällä hetkellä motocross-rata, joka poistuu alueelta 

asemakaava-alueen rakentumisen myötä. 

Nykyisten maantäyttöalueiden väliin jäävälle alueelle on suunnitteilla uusi noin 25 ha laajuinen 

moottoriurheilukeskus, jonne on tarkoitus sijoittaa motocross- ja karting-radat katsomorakennuksineen. 

Moottoriratahanke on saanut ympäristöluvan 2012 ja suunnittelutarveratkaisun 2015. 

Rakennuslupahakemus radan toteuttamiseksi on tullut vireille 2017. Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen 

mukaan alueelle sijoittunee ensimmäisessä vaiheessa motocross-rata, minirata, varikkoalueet, 

pysäköintipaikat ja huoltorakennus.  

Kaupunginhallitus on asettanut 30.11.2016 yhdeksi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tavoitteeksi 

tutkia pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskuksen sijoitusmahdollisuudet Ämmässuolle, esimerkiksi 

itäpuolelle Kalliosuon toimintansa päättävän läjitysalueen paikalle. Yleiskaavatyön yhteydessä on tarkasteltu 

edellytyksiä ampumaurheilukeskuksen sijoittamiselle Ämmässuolle tai Kulmakorven alueelle, nykyisten 

täyttömäkien rajaamalle alueelle. Kulmakorven alueella ampumaurheilukeskus voisi sijoittua joko 

täyttömäkien väliin painanteeseen tai täyttöalueen päälle. 



Ampumatoimintaan liittyvä melu aiheuttaa rajoitteita radan sijoittamiselle Ämmässuon-Kulmakorven 

alueelle. Käytettävissä olevan tilan ollessa rajallinen ampumaurheilukeskuksen sijoittamisella Kulmakorpeen 

olisi vaikutuksia muiden toimintojen (moottorirata, maa-ainestoiminta) toteutusmahdollisuuksiin.  

Veneiden talvisäilytys 

Ämmäsmäen maantäyttöalueelle rakennetaan veneiden uusi talvisäilytysalue, joka ratkaisee osaltaan 

Espoossa helposti kuljetettavien veneiden talvisäilytyksen. Kaupungin tavoitteena on tiivistää 

kaupunkirakennetta Espoon metron kehitysvyöhykkeellä, jolloin nykyiset rannanläheiset veneiden 

talvisäilytysalueet pienenevät. Veneiden talvisäilytysalueita koskeneessa esiselvityksessä Ämmäsmäki on 

todettu toteuttamiskelpoisimmaksi uudeksi talvisäilytysalueeksi pienille veneille (Vahanen 2014). Lisäksi 

Espoon kaupunginjohtajan asettama, kaupungin ja veneseurojen edustavista koostunut, selvitystyöryhmä 

on esittänyt, että helposti kuljetettaville pienille veneille osoitetaan varastointimahdollisuus ensisijassa vain 

Ämmäsmäen varastointialueelta (Espoon kaupunki 2016a). 

Ämmäsmäen telakointialueen tavoitteena on mahdollistaa myös tulevaisuudessa kohtuuhintainen 

talvitelakointimahdollisuus ja mahdollisuus omatoimikausihuoltoihin. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa 

veneilyyn liittyvän yritystoiminnan kehittyminen. Alueelle on laadittu asemakaava (Ämmäsmäen 

asemakaava), jossa veneiden ja kulkuneuvojen säilytykseen tarkoitetun erityisalueen pinta-ala on noin 6 ha. 

Yleissuunnitelman mukaan alueelle on mahdollista toteuttaa noin 1000 veneiden talvisäilytyspaikkaa 

(Ramboll 2016b). 

 

Kuva. Ämmäsmäkeen suunnitellun veneiden talvisäilytysalueen havainnekuva. 

Lumen vastaanotto 

Ämmäsmäen aluetta on käytetty lumen vastaanotossa varapaikkana erityisesti runsaslumisena talvena 

2009-2010. Espoon lumensijoituspaikkoihin kohdistuu suuria paineita, sillä Espoon nykyisillä varsinaisilla 

lumenvastaanottopaikoilla, Turvesuolla ja Vanttilassa, toiminta on päättynyt tai päättymässä. Espoossa on 



vuonna 2016 laadittu selvitys aurauslumen sijoittamisesta (Espoon kaupunki 2016b). Selvityksessä 

todetaan, että toistaiseksi Pohjois-Espoon alueella on Espoon keskusta lukuun ottamatta ollut hyvin tilaa 

lumen lähisijoitukseen. Tilanne on kuitenkin muuttunut Blominmäen vastaanottopaikan sulkeuduttua, ja 

myös Pohjois-Espooseen tarvitaan uusi sijoitusalue, joka palvelisi myös yksityisiä urakoitsijoita. 

Selvityksessä on ehdotettu, että kaupunki rakentaa Kulmakorpeen pysyvän lumen vastaanottopaikan, jonne 

ajetaan myös kiinteistöjen lumet ja alue toimii varasijoituspaikkana runsaslumisina talvina. Asia tulisi ottaa 

huomioon myös Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa. Lumen vastaanottopaikan sijoittamisen 

mahdollisuuksia tulisi tarkastella Kulmakorpi I -asemakaava-alueelle tai Kulmakorven maisemoiduille 

maanläjitysalueille. 

 

Sähkölinja 
Sähköverkkoyhtiö Carunalla on vireillä voimajohtohanke uuden 110 kV sähkölinjan rakentamiseksi välille 

Espoon järvikylä -Ämmässuo- Kolmiranta. Linjan on tarkoitus parantaa sähköntoimitusvarmuutta Espoon 

länsiosissa ja Kirkkonummella. Uusi sähkölinja palvelisi tulevaisuudessa myös Histan alueen sähkönjakelua. 

Hankkeessa on toistaiseksi tarkasteltu erilaisia linjausvaihtoehtoja, joista tarkempiin tarkasteluihin on 

edennyt vaihtoehto, joka kulkee Kulmakorven alueen halki Kalliosuon täyttöalueen ja Kulmakorpi I-

asemakaava-alueen länsipuolitse kohti Nupurintietä. 

 

Yhteenveto 
Ämmässuon-Kulmakorven alueesta on tarkoitus kehittää monipuolinen jätehuoltoon, kiertotalouteen ja 

muuhun ympäristöliiketoimintaan keskittyvä alue. Alan toimijoiden keskittymisestä on mahdollista saada 

synergiahyötyjä. Toistensa läsnäolosta hyötyvien toimintojen lisäksi alueelle on tunnistettu tarve tai siellä jo 

on toimintoja, jotka rajoittavat muiden toimintojen edellytyksiä. Näihin lukeutuvat mm. erilaiset häiriötä 

aiheuttavat urheilutoiminnot sekä maa-ainestoiminta. Teollisten toimintojen lisäksi alueelle on tunnistettu 

tarve erilaisille yhdyskuntateknisen huollon toiminnoille ja varastoinnille. Näihin käytettävissä oleva tila on 

muualla kaupungissa vähenemässä erityisesti tiivistyvän kaupunkirakenteen myötä. Sekä synergiahyötyjen 

että rajoittavien tekijöiden huomioon ottamiseksi alueelle suunniteltujen toimintojen toteutuminen 

edellyttää sekä alueellista että ajallisesta yhteensovittamista.  
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