
Hepokorvenkallion asukastilaisuus 29.3.2021 
 
Kysymyksiä ja vastauksia tilaisuudesta 
 
Onko arvioitu tarkemmin, kuinka monta eduskuntataloa tulee rakennusvolyymia kaavoitettavalle 
alueelle? 
 
Eduskuntatalon rakennusoikeus on 18 442 k-m2. Alueelle sijoittuvien konesalirakennusten koko 
on n. 190 000 k-m2. Rakennusoikeus on näin ollen noin kymmenen kertaa eduskuntatalon 
rakennusoikeuden verran. Eduskuntatalon korkeus on 25 metriä ja se on rakennettu ympäröivää 
maastoa korkeammalle. Datakekuksen konesalihallien rakentamiskorkeus on rajattu enintään 22 
metriin maanpinnasta ja lisäksi ylin vesikattokorkeus on rajattu niin, että maanpintaa ei voi 
korottaa nykytilanteesta merkittävästi ylemmäs.  
 
Alue sivuaa Matalajärjen Natura alueen suoja-aluetta, miten varmistetaan, ettei hulevedet tuhoa herkkää 
luontoa alueella? 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota hulevesien hallintaan, ja 
kaavaprosessin aikana on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jotta varmistutaan, etteivät 
syntyvät hulevedet aiheuta haittaa lähiympäristössä. Kaavassa on määrätty korttelikohtaisesti 
hulevesien määrällisestä ja laadullisesta hallinnasta.  
 
Kaavan yhteydessä on laadittu Natura-arvio, jossa on arvioitu hankkeen hulevesien vaikutusta 
Matalajärven luontaisesti ravinteiseen järveen. Hankkeen vaikutusta on kuvattu seuraavasti: 
”Ravinnekuormitus vähenee nykyisestä, kun kaava-alueen hulevedet viemäröidään ja 
imeytetään. Toisaalta päällystetty ala lisääntyy. Rakentamisen aikana syntyy valumavesiä.” 
Vaikutusten merkitystä on kuvattu seuraavasti: ”Hankkeen vaikutus myönteinen, kun kuormitus 
vähenee. Matalajärven kokonaiskuormituksen kannalta myönteinen vaikutus on pieni, koska 
kuormitus pientä verrattuna koko valuma-alueeseen.” 
 
Rakentamisalueen tasaaminen näin mittavalle teollisuustoiminnalle edellyttänee louhintaa sekä 
kiviaineksen murskaustoimintaa hankkeen tarpeisiin alueella. Maasto on hyvin kallioista. Miten 
louhinnan ympäristövaikutukset ja ajallinen kesto on tähän mennessä kartoitettu osana vaikutusten 
arviointia? 
 
Kaavaprosessin aikana on arvioitu, että maaperää joudutaan muokkaamaan, sillä 
rakentamisalueet sijoittuvat osin luonnontilaiselle metsäalueelle. Louhinnan ajallista kestoa tai 
louhinnan tarkkaa määrää on tässä vaiheessa hankalaa arvioida, sillä ei tiedetä vielä tarkasti, 
milloin hanke lähtee rakentumaan ja mihin kohtaan korttelialuetta. Alustavasti on arvioitu, että 
kallioisemmalle alueelle sijoittuva rakentamisalue toteutuisi kuitenkin vasta hankkeen 
laajenemisvaiheessa. Louhinnan ympäristövaikutuksiin vaikuttaa merkittävästi se, että voidaanko 
kiviaines murskata ja hyödyntää jossain kaava-alueen läheisyydessä vai joudutaanko kiviaines 
kuljettamaan kauemmas jatkojalostettavaksi ja hyödynnettäväksi. 
 
Tämä ilmastonmuutosargumentti ei ole ristiriidassa alueen suojelun kanssa, sillä datakeskuspaikkoja on 
vaikka, kuinka monta. Ei voi olla vain yksi paikka, sen löytäminen on Espoon asia! 
 
Fortum on etsinyt yhdessä Espoon kaupungin kanssa sopivaa sijoituspaikkaa suuren kokoluokan 
datakeskukselle. Sijoituspaikan etsinnässä tärkeimpinä kriteereinä ovat olleet: 
 
• Riittävän kokoinen yhtenäinen rakentamisalue, joka ylemmissä kaavatasoissa mahdollistaa 
teollisuus- ja työpaikkarakentamisen alueelle ja joka mahdollistaa riittävän rakennusoikeuden 
suuren kokoluokan datakeskukselle. 
• Hyvät liikenneyhteydet. 



• Kaukolämpöverkon läheisyys hukkalämpöjen hyödyntämistä varten, jolla voidaan minimoida 
kaukolämpöjärjestelmään tarvittavia investointeja ja jolla on vaikutusta asiakkaiden 
loppuhinnoitteluun. Myös rakentamishaittoja asukkaille voidaan vähentää, kun 
kaukolämpöputkia ei tarvita rakentaa pitkiä matkoja uudelleen.  
• Muun kaupunkitekniikan läheisyys (vesihuolto- ja tietoliikenneverkko). 
• Riittävä sähkönsiirtoverkko ja liittymispiste mahdollisimman lähellä, jolloin vältetään uusien 
isojen voimajohtojen rakentaminen ja niistä aiheutuvat haitat asukkaille tiiviisti rakennetussa 
kaupunkiympäristössä. 
 
Hepokorven alue täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset ja on näin ollen erittäin 
poikkeuksellinen alue koko Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. 
 
Miksi ei Ämmäsuo ole vaihtoehto? 
 
Ämmässuolla ei ole tällä hetkellä valmiiksi rakennettua kaukolämpöverkkoa tai infraa, joka 
palvelisi datakeskusta ja hukkalämmön kierrättämistä. Lisäksi datakeskuksen sijoittaminen 
Ämmässuolle vaatisi myös uuden sähköasemana rakentamista tai kantaverkon sähköverkon 
rakentamista erittäin pitkälle matkalle. Datakeskuksen sijoittaminen Ämmässuolle aiheuttaisi 
erittäin merkittäviä infrarakentamisen ympäristöhaittoja ja kustannuksia.   
 
Ämmässuon alue on erittäin tärkeässä roolissa myös jätteen ja maanaineisten kierrättämisessä. 
Alueelle on vuosien saatossa ehdotettu muitakin isoja toimintoja, mutta alueen koko ei 
valitettavasti riitä kaikille laajan kokoluokan toiminnoille Espoossa. Ämmässuo on tärkeä osa 
Espoon kierrätys- ja teollisuustoimintaa myös tulevaisuudessa, jolloin myös näiden toimintojen 
laajenemisvarauksille on jätettävä tilaa.  
 
2050, tärkeä työpaikka-alue, datakeskukseen 100 työpaikkaa, väite ei kestävä. 
 
Uusi datakeskus tuo Espooseen runsaasti uusia työpaikkoja ja parantaa kaupungin sekoittunutta 
palvelurakennetta. Uudessa datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan jatkuvasti noin 100–300 
työntekijää vuorokaudessa. 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. Alueelle tavoitellun kokoluokan datakeskus työllistää vuosittain suoraan ja epäsuorasti 
noin 1 400 työntekijää. 
 
Käynnistetäänkö rakentamisen valmistelutoimet eli käytännössä metsän kaataminen vasta kun tuleva 
operaattori on tehnyt investointipäätöksensä tai vuokrasopimuksensa tuleviin kiinteistöihin? 
 
Valmistelutoimet käynnistetään siinä vaiheessa, kun alueen asemakaava on saatu voimaan. Hyvin 
suurella todennäköisyydellä investointipäätös on tehty ennen kaavan lainvoimaistumista. Alueen 
läheisyydessä syksyllä 2020 tehdyt metsänhoitotyöt liittyvät viereisen voimajohdon 
aluskasvillisuuden raivaamiseen eivätkä tähän hankkeeseen. 
 
Mitä kun kvanttitietokoneet tulevat? Ovatko kuumenevat tietokoneet vielä 50 vuoden kuluttua 
lämmönlähteinä? Kuka uskoo? 
 
Alueelle sijoittuva datakeskustoimija tekee alueelle miljardiluokan investoinnin, jolloin toiminnan 
aikajänne on tavoitteellisesti myös erittäin pitkä. Tulevaisuuden energiaratkaisuja mietitään koko 
ajan näiden vireillä olevien hankkeiden rinnalla, mutta tällä hetkellä teollisten hukkalämpöjen 
kierrättäminen ja hyödyntäminen on järkevin tapa tuottaa hiilineutraalia ja edullista 
kaukolämpöä sen loppukäyttäjille. 
 
  



Linnuston arviointi on tekemättä.  
 
Linnustovaikutuksia on arvioitu kaavan yhteydessä tehdyssä Natura-vaikutusten arvioinnissa. 
Natura-arvion perusteella kaavaan on lisätty määräyksiä mm. valaistuksesta sekä julkisivujen 
käsittelystä siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa linnuille. Alueella kulkevaa 
voimajohtoa koskee määräys, joka velvoittaa varustamaan johdon merkkipalloilla tai vastaavilla 
huomioelementeillä linnuston törmäysriskin välttämiseksi.  
 
40ha asfaltointi tuottaa valtavasti ongelmia, järvet eivät kestä fosforia 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota hulevesien hallintaan, ja 
kaavaprosessin aikana on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jotta varmistutaan, etteivät 
syntyvät hulevedet aiheuta haittaa lähiympäristössä. Kaavassa on määrätty korttelikohtaisesti 
hulevesien määrällisestä ja laadullisesta hallinnasta.  
 
Laadunhallinnan osalta kuormitustyyppi tulee muuttumaan jatkossa, kun tontin käyttötarkoitus 
muuttuu viljellystä peltoalueesta datakeskuskäyttöön. Pellolta merkittävin kuormitus on 
ravinteita typpeä ja fosforia. Alueelle laaditun hulevesisuunnitelman perusteella lähivesien 
fosforitasot tulevat pienentymään hankkeen seurauksena. Alueelle sijoittuvilta parkki- ja 
katualueilta voi kulkeutua puolestaan mm. raskasmetalleja, typpeä, PAH-yhdisteitä ja 
öljyhiilivetyjä, näiden laadulliseen hallintaan ja hulevesien suodatusmenetelmiin on 
kaavaprosessissa kiinnitetty erittäin tarkkaan huomiota. 
 
hulevesien johtokyky (ionit) tuottaa joka tapauksessa ongelmia Matalajärvelle 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota hulevesien hallintaan, ja 
kaavaprosessin aikana on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jotta varmistutaan, etteivät 
syntyvät hulevedet aiheuta haittaa lähiympäristössä. Kaavassa on määrätty korttelikohtaisesti 
hulevesien määrällisestä ja laadullisesta hallinnasta.  
 
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle (sähköasema), joka 
sijaitsee Matalajärven valuma-alueella, tulee toteuttaa hulevesien laatua parantava 
viivytysmenetelmä Matalajärven veden laadun turvaamiseksi. 
 
Eikö ole mahdollista rakentaa pienemmälle alueelle, jolloin länsipuolella oleva monipuolinen metsä ja 
kallioalue voitaisiin säästää tuleville sukupolville? Jos kalliot ja siirtolohkareet räjäytetään, niin niitä ei 
koskaan enää saada takaisin. Ymmärtävätkö päättäjän kuinka lopullisia ratkaisuja he tekevät. 
 
Kolmen datakeskushankkeen kokonaisuus vaatii, että alueelle pystytään rakentamaan suuren 
kokoluokan datakeskus, joka tarkoittaa vähintään sähköteholtaan 100 MW kokonaisuutta. 
Nykyinen asemakaava on tehty reunaehtojen puitteissa niin pienelle alueelle, kuin mahdollista, 
kuitenkin niin että se vielä mahdollistaa 100 MW:n datakeskuksen sijoittumisen alueelle. 
 
Eli maisemavaikutusta ei tarvitse arvioida luonnossa liikkujan näkykulmasta koska metsä- ja kallioaluetta 
ei enää ole? Myös metsässä liikutaan, ei vain autoteillä ja ulkoilureiteillä. 
 
Maisemavaikutuksia on nimenomaan arvioitu luonnossa liikkujan näkökulmasta. Sen takia 
Oittaan suuntaan on jätetty metsäisenä säilytettävä alueen osa, myös valokuvasovitteessa oli 
kuva Oittaan luontoalueen suunnalta kohti datakeskusaluetta. 
 
Jos HaO/KHO tämän päätöksen siunaa, niin miten rakentamisen aikaisen melun ja loppukäytön 
meluhaitat on mietitty? Kallioiden räjäytystyöt ym. Kuuluvat varmasti Pihlajarinteelle. 
 
Espoon kaupungin ympäristökeskus valvoo tilapäistä, esimerkiksi rakennustyömaiden 
aiheuttamaa, erityisen häiritsevää melua. Usein tällaisista toiminnoista on tehtävä ilmoitus 
ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus antaa toiminnasta ilmoituksen perusteella 



meluilmoituspäätöksen, jossa voidaan määrätä mm. tarvittavista meluntorjuntatoimista, 
työvaiheiden suoritusajoista sekä työtavoista. 
 
Melunhallintatoimenpiteiden jälkeen datakeskuksesta aiheutuvat melutasot jäävät alle 
Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisista päivä- ja yöohjearvoista. Melutaso on alle 40 dB 
lähimpien asuin- ja lomarakennusten sekä ympäristön luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden 
kohdalla. Datakeskuksesta kantautuva ääni tai rakennuksista aiheutuvat liikennemelun 
heijastukset eivät siis lisää melua ympäristöön lopputilanteessa.  
 
Onko päästöarviointi toteutettu rakennettavan infran ja rakennuskannan elinkaarilaskennalla vai onko 
siinä huomioitu ainoastaan käytönaikaiset päästövähenemät? 
 
Ilmastovaikutusten arvioinnissa on arvioitu hankkeen päästöt rakentamisen aikaisena 
vaikutuksena ja käytön aikaisina vaikutuksina. Hepokorven alue sijaitsee infran rakentamisen 
näkökulmasta erinomaisella paikalla, joten infrarakentamisen ilmastovaikutukset alueella ovat 
hyvin pienet. Rakentamisen aikaisiin ilmastovaikutuksiin pystytään vaikuttamaan erityisesti 
rakennusten rakennusmateriaalien valinnalla.  
 
Ilmastovaikutusten arvioinnissa rakentamisen aikaisiksi vaikutuksiksi on arvioitu n. 100 000 
tonnia päästöjä. Datakeskuksen hukkalämpöjen kierrättäminen vähentäisi Espoon 
hiilidioksipäästöjä arvioilta 400 000 tonnia vuodessa. Hukkalämpöjen kierrättämisen hyödyt 
moninkertaistavat rakentamisen ja käytönaikaset haitat ja mikä tärkeintä, kierrätettävällä 
hukkalämmöllä saadaan korvattua erittäin merkittävä osa Suomenojan poltettavasta 
hiilienergiasta. 
 
Viime asukastilaisuudessa sanottiin, ettei viheralueiden ylläpitoa/hoitoa valvo oikeastaan kukaan. Joten 
uudet "viheralueet" on ihan juhlapuheita. Ja onko kokemusta, että nämä liito-oravat osaavat liidellä 
tuota 27 m rakennusten välistä pesimä alueilleen tuota "viheraluetta" pitkin? 
 
Lähivirkistysalue on kaupungin hallinnassa ja hoidossa oleva alue, joten kaupunki vastaa 
kaavamääräysten huomioimisesta itse. Korttelialueen puolella olevat istutettavat alueen osat ja 
luonnontilaisena säilytettävät alueen osat tulee huomioida rakennuslupavaiheessa. 
 
Onko suunnittelussa huomioitu näkymän muuttuminen ja muut vaikutukset lähellä sijaitsevaan 
Marketanpuistoon ja Träskändan kartanolle? Ovat molemmat arvokkaita ja asukkaille tärkeitä puisto- ja 
kulttuurikohteita? 
 
Alueelle on tehty maisemavaikutusten arviointia valokuvasovitusten avulla. Alueelle laadittujen 
valokuvaupotusten avulla on arvioitu rakennusten korkeussuhdetta olemassa oleviin 
kulttuurimaisema-, asuin- ja virkistysalueisiin nähden. Valokuvasovitukset laadittiin osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmavaiheessa Bodominjärven, Oittaan virkistysalueen, pohjoispuolella 
sijaitsevan pientaloalueen ja Kehä III:n suunnista. 
 
Valokuvasovitusten perusteella datakeskuksella ei ole merkittäviä vaikutuksia Bodominjärven 
kulttuurimaisemaan. Kaavaehdotusvaiheessa maisemavaikutusten arviointia tarkennettiin 
erityisesti Kehä III:n suunnasta, sillä sinne kohdistuu merkittävimmät maisemalliset vaikutukset. 
Kehä III:n tieympäristö eroaa kuitenkin merkittävästi herkemmistä, maakunnallisesti arvokkaista 
maisema-alueista, ja suuren mittakaavansa vuoksi se muodostaa vastinparin teollisuusalueelle ja 
kestää suurempiakin maisemallisia muutoksia. Maisemavaikutusten arvioinnin perusteella 
datakeskusrakennukset eivät tule juurikaan näkymään Kehä III:n eteläpuolella sijaitsevan 
asuinalueen suuntaan, eikä varsinkaan Träskändan kartanon suuntaan. 
 
Marketanpuisto sijatsee alueelta niin kaukana, että hankkeella ei tule olemaan vaikutuksia sen 
alueen maisemaan. 
 



Puotismäentien varteen/lähelle tarvitaan myös runsaasti pysäköintitilaa, koska Oittaa ylikuormitettu. 
Nytkin hiihtäjät käyttävät Hepokorventien vartta pysäköintiin, mutta paikkoja aivan liian vähän. 
 
Pysäköintipaikkojen tarve alueella on tiedostettu, jonka takia Paciuksentien ja Puotismäentien 
liittymäalueelle on kaavassa osoitettu yleinen pysäköintialue noin 10 ajoneuvolle. Yleisen 
pysäköinnin järjestäminen vaatii paljon tilaa, eikä sitä voida alueelle määrättömästi lisätä. 
Kaavassa osoitettua yleisen pysäköinnin aluetta on kuitenkin mahdollista tulevaisuudessa hieman 
kasvattaa, jos sille katsotaan olevan alueella tarvetta.  
 
Miten kesällä hulevedet jäähdytetään, kun ei kaukolämpöä varsinaisesti tarvita? 
 
Hulevedet eivät ole lämpimiä vesiä, vaan sade- ja sulamisvesiä. Niille varataan 
viivytyssäiliöitä/kosteikkoja yms. ennen niiden johtamista eteenpäin. 
 
Oittaan nykyiset pysäköintipaikat eivät riitä nykyisellään vaan tarvitaan ehdottomasti Hepokorven 
puolelle runsaasti lisää parkkipaikkoja helpottamaan Oittaan kuormitusta. 
 
Pysäköintipaikkojen tarve alueella on tiedostettu, jonka takia Paciuksentien ja Puotismäentien 
liittymäalueelle on kaavassa osoitettu yleinen pysäköintialue noin 10 ajoneuvolle. Yleisen 
pysäköinnin järjestäminen vaatii paljon tilaa, eikä sitä voida alueelle määrättömästi lisätä. 
Kaavassa osoitettua yleisen pysäköinnin aluetta on kuitenkin mahdollista tulevaisuudessa hieman 
kasvattaa, jos sille katsotaan olevan alueella tarvetta.  
 
Ei kai kukaan usko, että pajut kasvavat 25 korkeuteen? Puut ehkä 30 vuodessa. 
 
Esim. Raita (paju) voi kasvaa 25m korkeaksi. 
 
Jukka Mäkelä sanoi Kaupungin lehdessä1/2021, että espoolaisten palaute tärkeistä asioista Koti, 
lähiluonto, meri jne toimivat pohjana kaupungin strategian päivittämiselle. Miten tämä hanke asiaa 
edistäisi? 
 
Hiilineutraalin kaukolämmön tuottaminen on Espoon tärkein ilmastoteko, jolla varmistetaan se, 
että tulevat sukupolvetkin pääsevät nauttimaan näistä edellä mainituista tärkeistä arvoista. 
Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla pystytään ottamaan kyseisen kokoluokan 
datakeskuksesta n. 150 MW:n peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90-asteista vettä 
kaukolämpöjärjestelmään. Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho tulisi korvaamaan kivihiiltä 
lämmöntuotannossa. Arvion mukaan vaikutus nk. ”datalämmön” hyödyntämisestä olisi Espoon ja 
Kirkkonummen lämmitysjärjestelmässä CO2-päästöjen vähenemänä n. 0,43 MtCO2 per vuosi. 
Espoon osuus tästä vähenemästä olisi noin 0,39 MtCO2. Teoreettisesti koko datakeskuksen 
käyttöiän (n. 50 vuotta) perusteella tarkasteltuna kompensaatio olisi n. 21,5 MtCO2. 
Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon kaupungin päästöjä vuodelta 2019, jotka 
olivat 1,09 MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). Tällöin 100 MW:n sähkötehon datakeskus kykenee 
kompensoimaan Espoon CO2-taseesta pois n. 36 %. 
 
Ilman kestävää kehitystä ei ole mahdollista kehittää myöskään muita tärkeitä arvoja. 
Hepokorvenkallion asemakaavan suunnittelussa on otettu Oittaan tärkeät virkitys- ja luontoarvot 
huomioon ja suunnittelussa on arvioitu hankkeen vaikutuksia myös erittäin tarkasti lähialueen 
asutukseen.  
 
Onko Hepokorpi Espoon takapiha, jossa esim. rakennusten ulkonäöllä tai istuvuudella maisemaan ei ole 
merkitystä? 
 
Rakentamisen ja ympäristön laadulla on erittäin iso merkitys Espoon kaupungille. 
Hepokorvenkallion asemakaavaehdotuksessa on vaikutettu tulevaan rakentamisen laatuun 
kaavamääräysten kautta.  
 



Mihin häiriötilanteessa laitetaan lämpö? 
 
Fortum tutkii vaihtoehtoja syöttää lämpöä naapurikaukolämpöyhtiöiden verkkoihin, jolloin koko 
kapasiteettia voidaan hyödyntää lähtökohtaisesti ympäri vuoden. Fortumin ja esimerkiksi Helenin 
verkot ovat jo tällä hetkellä liitettynä toisiinsa Espoon Vermon alueella, jolloin lämmön 
siirtäminen verkkojen välillä on jo nyt teknisesti mahdollista. 
 
Onko alueen pakkolunastus jo valmis? 
 
Alueelle on myönnetty lunastuslupa, mutta lunastusta ei ole laitettu vireille. Tällä hetkellä alueen 
maanomistajien kanssa käydään neuvotteluja vapaaehtoisesta maanhankinnasta. 
 
Alikululta on nykyään suora polkuyhteys Oittaan reitille. Ehdotuksen mukaan tämä ei säilyisi, mutta jos 
näin keskustelussa luvataan, että yhteydet eivät huonone, niin alikulun kohdalta pitää säilyttää polut 
kolmeen suuntaan! 
 
Alueelle rakennettu alikulkutunneli (Hepokorvenportti) on jo aikanaan suunniteltu rakennetulle 
ulkoilureitille. Nykyiset alikulusta johtavat polut palvelevat vain tiettyjä liikkujia kesäaikaan. Nyt 
alueelle rakennettava virallinen yhteys Oittaan suuntaan palvelee kaikkia käyttäjiä kesät ja talvet. 
Rakennettava yhteys mahdollistaa myös esteettömän yhteyden Oittaan suuntaan.  
 
Onko eteläinen alue määritelty virallisesti laajenemiselle vasta pohjoisen jälkeen - eikö yleensä isoissa 
rakennusprojekteissa lähimmät kalliot haluta räjäyttää murskeeksi perustuksia varten? 
 
Tässä vaiheessa prosessia on todettu, että pohjoinen, helpommin rakennettava alue rakennetaan 
ensin. Pohjoinen korttelialue sijoittuu lähemmäs uutta rakennettavaa sähköasemaa, jolloin myös 
liittyminen sähkön kantaverkkoon on helpompaa. Lisäksi Fortumin uudelta 
lämpöpumppulaitokselta on helpompi liittyä ensin pohjoiselle korttelialueelle. 
 
Miksi ekologinen reitti ei ole suoraan Kehä III:sen alikulun kautta? Nyt kuvissa se ei ollut suora. Nykyään 
suoraan alikulun kohdalta suora yhteys on hieno polku. Kaistale datakeskuksen ja Kehä III:sen välillä 
näytti kovin kapealta. 
 
Reitti kiertää idän suunnasta, jossa on myös todettu Kehä III:n yli kulkeva liito-oravayhteys. 
Tämän takia ulkoilureitti ja puustoinen viherkäytävä on saatu kulkemaan samaa reittiä. Reitin 
suunnittelussa on myös huomioitu alueen maastonmuodot. Nyt suunniteltua linjausta pitkin 
alueen maastonmuodot on saatu huomioitua parhaalla mahdollisella tavalla. Linjauksen 
seurauksena myös eteläiselle korttelialueelle on saatu sen tarvitsema riittävä tila. 
 
Tollinportin läheisyyteen on uudessa yleiskaavaluonnoksessa tehty informativiinen varaus kivi- ja maa-
aineksen murskaamiselle. Merkintä lisättiin yleiskaavaluonnokseen vasta kun Hepokorven kaava 
aktivoitui. Liittyvätkö asiat yhteen, ja jos ei, niin mistä syystä mainittu varaus ympäristölle haittaa 
aiheuttavalle toiminnalle tehtiin POKEen? 
 
Tämä lisäys pohjois- ja keskiosien yleiskaavan liitekarttaan ei liity Hepokorvenkallion 
asemakaavahankkeeseen. Liitekartan merkintä kyllä tukee sitä, että kyseisille 
elinkeinotoimintojen ja teollisuuden alueille olisi ideaalia sijoittaa maa- ja kiviainesmassojen 
kierrätystä palvelevia toimintoja (esim. murskausta ja välivarastointia). Nyt kuitenkin 
tarkentuneen asemakaavoituksen myötä on todettu, että alueelle sijoittuva datakeskustoiminta 
tarvitsee koko yleiskaavan mukaisen elinkeinoelän ja teollisuuden alueen käyttöönsä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että aluetta ei voida hyödyntää maa- ja kiviaineisten varastointiin, vaan koko 
yleiskaavan mukainen alue kaavoitetaan datakeskuksen käyttöön. 


