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Asemakaavan tavoitteet

Espoon ilmastotavoitteet, datakeskukset toimijoina ja niiden merkitys 
ilmastonmuutoksessa

Hepokorven sijainti datakeskukselle 

Suunnittelun reunaehdot ja laaditut selvitykset

Suunnitelmat ja vaikutusten arviointi

Asemakaavan aikataulu ja vuorovaikutus



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

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

• Uusien työpaikkojen luominen Espooseen
– Datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan jatkuvasti noin 100-200 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.

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

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.
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Asemakaavan muutoksen 

tavoitteet

Espoon hiilidioksidipäästöt 2018



Aiemmat kaavaan liittyvät 

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.

26.8.2020 6



8/26/2020 7

Miksi Hepokorpi?

• Sähköverkon 

kantaverkko kulkee 

alueen läpi ja 

mahdollistaa tähän 

suoran liittymisen.

• Olemassa oleva 

kaukolämpöverkko 

ja 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 

suojeltavia luonto- tai 

kulttuurihistoriallisia 

arvoja. Vaikutukset 

tärkeimpiin kohteisiin 

selvitetään ja 

huomioidaan 

suunnittelussa.

• Riittävän laaja 

yhtenäinen 

rakentamisalue.

• Erittäin hyvä paikka 

myös uudelle 

kantaverkon 

sähköasemalle.



Maakuntakaava
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• 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.
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Maakuntakaavaehdotus

• Uusimaa-kaava 2050, Helsingin 

seudun vaihemaakuntakaava-

ehdotus

• Hyväksytty maakuntahallituksessa 

27.4.2020. Lopullisen 

hyväksynnän tekee 

maakuntavaltuusto syksyllä 2020.

• Alue sijoittuu osittain 

taajamatoimintojen 

kehittämisvyöhykkeelle ja osittain 

alueelle, jota ohjaavat 

maakuntakaavan yleiset 

suunnittelumääräykset.

• Alueen länsiosassa kulkee etelä-

pohjoissuuntainen 

virkistysyhteystarve (ekologinen 

yhteys).

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.
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Voimassa oleva

Espoon 

pohjois-osien 

yleiskaava



26.8.2020 11

Espoon pohjois-

ja keskiosien

yleiskaava-

ehdotus
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• Alueella ei ole voimassa olevaa 

asemakaavaa.

• Kehä III:n pohjoispuolinen alue on 

suurilta osin asemakaavoittamatonta. 

Lännessä Kunnarlantien

länsipuolisella alueella on voimassa 

Vesirattaanmäen ja Miilukorven 

asemakaavat. 

• Kehä III:n eteläpuoli on 

asemakaavoitettu.

Asemakaava
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Kaupunki

10:23:15

3:15
10:2

Maanomistus



Suunnitteluun liittyvät 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

• 2019 Hepokorven luontoselvitys, Keiron

• 2020 Hepokorven suunnittelualueen arkeologinen inventointi, Museovirasto

• 2020 Hepokorven arkeologiset koekaivaukset, Museovirasto

• 2020 Hepokorvenkallion viitesuunnitelma, Ramboll

• 2020 Hepokorvenkallion hulevesisuunnitelma, Ramboll

Käynnissä olevat selvitykset:

• Viitesuunnitelman tarkentaminen, Ramboll

• Hulevesisuunnitelman tarkentaminen, Ramboll

• Natura vaikutusten arviointi, Keiron

• Kunnallistekniikan yleissuunnittelu, Ramboll
– Katuverkon ja sisäisen liikenteen suunnittelu

– Melun ja valaistuksen vaikutus

– Liikenteen toimivuustarkastelu ja saavutettavuus

– Kehä III:n lisäkaistan varaus

• Maaperä- ja rakennettavuusselvitys, Ramboll

• Ilmastovaikutusten arviointi, Fortum & Ramboll
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Kulttuuriympäristöt ja

arkeologiset kohteet

15

• Suunnittelualue sijoittuu kahden 

maakunnallisesti arvokkaan 

Kulttuuriympäristön väliin.

• Alueen pohjoispuolella sijaitsee 

Bodominjärven kulttuuriympäristö ja Kehä 

III:n eteläpuolella Espoonjoen

kulttuurimaisema.

• Suunnittelun aikana on arvioitu hankkeen 

vaikutusta kulttuurimaisemiin.

• Alueelle laadittiin arkeologinen inventointi 

alkuvuodesta 2020 Museoviraston 

toimesta.

• Arkeologisessa inventoinnissa 

tarkasteltiin aluetta pintapoiminnalla, 

koepistoin ja maastohavainnoin, jotta 

saataisiin selvitettyä, onko alueella 

säilynyt merkkejä muinaisjäännöksistä.

• Selvityksessä ei löydetty yhtään kiinteän 

muinaisjäännöksen arvoista 

suojelukohdetta. Vaikutuksia kulttuurimaisemaan on arvioitu 

valokuvaupotusten avulla.



Luontoarvot
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• Suunnittelualueelle on laadittu 

yleiskaavatasoinen luontoselvitys 

vuonna 2017 Environ toimesta.

• Tarkempi, asemakaavatasoinen 

luontoselvitys teetettiin alueelle 

vuonna 2019 Keironin toimesta.

• Yleiskaavan aikana laaditussa 

luontoselvityksessä ei alueelta 

löytynyt suojeltavia luontoarvoja.

• Asemakaavoituksen aikana 

laaditusta luontoselvityksen 

perusteella alueelta löytyi 

maakunnallisesti arvokas 

arvokokonaisuus, joka tulisi 

säilyttää.

• Lisäksi alueelta löytyi liito-oravan 

papanapuita ja elinalueita sekä 

metsälain kohteita.

• Kehä III:n yli kulkeva liito-

oravayhteys on tunnistettu 

laserkeilausaineiston pohjalta.

Maakunnallinen arvokokonaisuus ja liito-oravan elinalueet rajattu rakentamisen ulkopuolelle. 

Liito-oravan puustoinen yhteys Kehä III:n yli on säilytetty.

Laserkeilausaineiston 

perusteella todettu 

liito-oravayhteys 



Natura-alueet
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Matalajärvi

Bånbergetin

aarnialue

Nuuksio

Nuuksio

n. 550 m

Ehdotusvaiheessa arvioidaan 

vaikutukset Natura-alueeseen.
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Oittaan 

ulkoilualue

Oittaan 

kuntorata

Maakuntakaavan

ja yleiskaavan

Viheryhteystarve 

ja ekologinen yhteys

+ kehitettävä 

liito-oravayhteys

Yleiskaavan

viheryhteystarve (ulkoilureitit)

+ olemassa oleva alikulku

Olemassa oleva

liito-oravayhteys,

yhteys laajemmille 

virkistysalueille säilytettävä

Järvenperän liittymä,

Hepokorventie

Korttelialueet

Suunnittelun

reunaehdot

Bodominjärvi Puustoinen

latvusyhteys

+ elinalue

HögnasSuunniteltu 

uusi ulkoilureitti 

+ olemassa 

oleva yhteys 

Leppävaaraan

(yleiskaavassa)

Uusi suunnitteilla oleva

ulkoilureitti

Liito-orava 

elinalue

Maakunnallinen 

arvokokonaisuus

Korttelialueet



Suunnitelma

VE1

asemapiirros

Korttelialueet 

n. 32 ha

Rakennusoikeus

205 200 k-m2

Konesalit:

155 000 k-m2

Toimistotilat:

43 000 k-m2

Lämpölaitos + 

sähköasema:

7 200 k-m2

Pohjoinen kortteli, 

tehokkuusluku e=0,60

Eteläinen kortteli, 

tehokkuusluku e=0,80
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188 300 m2

117 800 m2

31 300 m2
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Suunnitelma

VE1

näkymäkuvat

Näkymäkuva pohjoisesta

Näkymäkuva etelästä
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Suunnitelma

VE1

leikkaukset

A-A B-B
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Suunnitelma

VE2

asemapiirros

Korttelialueet 

n. 32 ha

Rakennusoikeus

205 200 k-m2

Konesalit:

155 000 k-m2

Toimistotilat:

43 000 k-m2

Lämpölaitos + 

sähköasema:

7 200 k-m2

Pohjoinen kortteli, 

tehokkuusluku e=0,60

Eteläinen kortteli, 

tehokkuusluku e=0,80

175 000 m2

116 000 m2

31 000 m2
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Näkymäkuva pohjoisesta

Näkymäkuva etelästä

Suunnitelma

VE2

näkymäkuvat
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Suunnitelma

VE2

leikkaukset

B-BA-A



Asukkaiden ja 

luontoarvojen 

huomiointi on ollut 

suunnittelun 

lähtökohtana.

Tavoitteena on myös 

parantaa alueen 

ulkoilureittien ja 

hiihtolatujen verkostoa. 

Suunnittelua tehty 

yhdessä liikuntatoimen 

kanssa.
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n. 50 metriä leveä 

suojavyöhyke ulkoilureitin 

suuntaan.

n. 30 metriä leveä 

vihervyöhyke asutuksen 

suuntaan.

Uusi ulkoilureitti ja 

latuyhteys, joka yhdistää 

Kehä III:n eteläpuoleisen 

alueen Oittaan 

virkistysalueeseen.

100 metriä leveä puustoinen 

yhteys, jossa kulkee myös 

uusi ulkoilureitti ja hiihtolatu.

Alueen pohjoisreunalle        

15 metriä leveä istutettava 

suojavyöhyke, muille 

reunoille luontilaisena 

säilytettävää aluetta.

Ajoneuvoliikenne lähellä 

Kehä III:sta.

Korttelialueen ympärille 15 

metriä leveä luonnontilaisena 

säilytettävä tai istutettava 

alue.

300 metriä leveä 

ekologinen yhteys säilyy 

alueen länsipuolella.

Tutkitaan Oittaan ja 

Leppävaaran väliselle 

latuyhteydelle parempaa 

sijaintia Puotismäentien etelä 

puolelle, sekä siitä eteenpäin 

Oittaalle.

Uusi ulkoilureitti Kehä 

III:lta Oittaalle.

Maakunnallinen 

arvokokonaisuus

Uusi ulkoilureitti 

Tollinportista Oittaalle.

Sähköasema 

kantaverkon 

läheisyyteen.



Maisemavaikutusten arviointi 

valokuvaupotusten avulla

• Alueelle laadituista 

suunnitelmista on tehty 

valokuvaupotuksia eri 

suunnista ja arvioitu sitä 

kautta hankkeen 

maisemallisia vaikutuksia.

• Vaikutuksia on arvioitu 

erityisesti olemassa oleviin 

asuinrakennuksiin, 

Bodominjärven

kulttuurimaisemaan, 

ulkoilureittiin, sekä Kehä 

III:seen.

26.8.2020 26



26.8.2020 27

3. Ulkoilureitin eteläosasta

4. Kehä III:n eteläpuolelta

1. Bodominjärven suunnasta

2. Asuinalueen suunnalta 2. Asuinalueen suunnalta

Maisemavaikutukset
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HepokorventieSähköaseman tontti

Pohjoinen korttelialue

Eteläinen korttelialue

Alikulkutunneli

Nykytilanne



Asemakaavoituksen kulku

2019

syksy

2020

syksy

2020

loppuvuosi

2021

kevät

2021

kesä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 24.8.-22.9.2020.
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, 4711/2019)

Kaavaehdotus nähtäville alkuvuodesta 2021.
Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupungin 
kirjaamoon  (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi 
viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Mielipide Muistutus Valitusmahdollisuus

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi


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

