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Tiivistelmä 
 

Espoon pohjois- ja keskiosien alustava yleiskaavaehdotus mahdollistaa Ämmässuon ja Kulmakorven alueelle 
erilaisia jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon toimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttavaa 
teollisuus- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa, häiriötä tuottavaa virkistys- ja urheilutoimintaa sekä 
maa-ainestoimintaa. Tämä vaikutusarvio käsittelee kyseisten kaavamerkintöjen mukaisten toimintojen vai-
kutuksia lähialueille. Yleiskaavaehdotus huomioi alueen historian ja tiettyjen toimintojen jatkuvuuden, mutta 
mahdollistaa myös alueen muuttumisen kiertotaloutta palvelevaksi monipuoliseksi ja jopa virkistys- ja urhei-
lutoimintaa palvelevaksi keskittymäksi. Luonnon monimuotoisuuden ja viheryhteyksien kannalta on myön-
teistä keskittää häiriötä tuottavat toiminnot yhtenäiseksi alueeksi, joka ei pirsto luonnonympäristöjä.  

Erityisalueen kaavamääräys sallii alueelle kivi- ja maa-ainestuotannon sekä ympäristöhäiriötä tuottavien toi-
mintojen sijoittamisen, erityisesti meluavien toimintojen sijoittamisen. Toimintojen ympäristövaikutuksia 
säädellään ensisijaisesti ympäristö- ja maa-ainesluvissa, mutta haittavaikutusten vähentämiseksi alueen kaa-
vamääräykseen on suositeltavaa sisällyttää määräys suojavyöhykkeestä, joka tulisi pyrkiä säilyttämään puus-
toisena ja kasvillisuus kerroksellisena pölyämis- ja maisemavaikutusten vähentämiseksi. Meluavien toiminto-
jen sijoittelussa tulee huomioi-da mahdollisuus meluntorjuntarakenteisiin. Vesistöjen suojelemiseksi suosi-
tetaan tehokkaiden pintaveden käsittelyjärjestelmien käyttöä. Aluevarauksilla on paikallisia kielteisiä vaiku-
tuksia luonnonympäristöön nykyisten metsäalueiden muuttuessa rakennetuksi. Alueen eteläpuolella on eko-
logisesti tärkeä yhtenäinen metsäalue sekä maakunnallinen ekologinen yhteys. Erityisalue voi kaventaa pai-
kallisesti metsäistä yhteyttä, mikäli toiminnot sijoittuvat erityisalueen reunaosiin asti. Ekologisen yhteyden 
paikallinen kaventuma ei estä yhteyden toimivuutta ja yhteyttä tukee lisäksi rinnakkainen eteläinen yhteys. 

Yhdyskuntateknisen huollon aluetta leimaa alueen nykyinen kuormitus alueen pohja- ja pintavesiin sekä 
ilmaan. Kaavaehdotuksen mukaisten uusien kiertotaloustoimintojen kehittyminen alueelle voi parantaa ti-
lannetta, mikäli toimintojen suunnittelu, toteutus ja operointi toteutetaan parasta käytettävissä olevaa tek-
niikkaa ja menettelytapoja noudattaen. Toimintojen ympäristövaikutuksia ja päästöjä säädellään ympäristö-
luvissa. 

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alueen esirakentamisen melu- ja pölyämisvaikutuksia säädellään toimin-
noille haettavissa ympäristöluvissa. Kaavan mukaisessa käytössä alueelle sijoittuu yrityksiä ja työpaikkoja, 
joista osa voi olla ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toi-
mintaa sekä muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa. Alueelle mahdollisesti sijoittuvat lumen vastaanotto-
paikka ja rekkaparkki lisäävät alueelle suuntautuvaa raskasta liikennettä, ja toimintojen ympärillä voi esiintyä 
pölyämistä ja roskaantumista. Lumen vastaanottopaikan ympärille on suositeltavaa jättää puustoinen suoja-
vyöhyke pölyn leviämisen estämiseksi. Vesistövaikutuksia voidaan lieventää vesiensuojelurakenteilla. 
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1 Johdanto  

1.1 Työn kuvaus 

 

Espoon pohjois- ja keskiosien alustava yleiskaavaehdotus mahdollistaa Ämmässuon ja Kulma-
korven alueelle erilaisia jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon toimintoja, 
ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuus- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa, häiriötä 
tuottavaa virkistys- ja urheilutoimintaa sekä maa-ainestoimintaa. Tämä vaikutusarvio käsitte-
lee kyseisten kaavamerkintöjen mukaisten toimintojen vaikutuksia lähialueille.  

Kuvassa 1 on esitetty tarkasteltavan alueen keskeisintä nimistöä. Ämmässuon alue sijoittuu 
alueen länsiosaan sisältäen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallin-
noiman yhdyskuntateknisen huollon alueen. Kulmakorpi I-asemakaavan mukainen alue sijoit-
tuu alueen pohjoisosaan. Alueella on nykyisin mm. Espoon kaupungin kaupunkitekniikan kes-
kuksen varastoja ja tuotantolaitoksia. Alueen keskiosaan sijoittuvan Kalliosuon alueella on 
murskaus- ja läjitystoimintaa ja alueen itäosaan sijoittuvan Takapellon alueella on puolestaan 
louhinta- ja louheen murskaustoimintaa. Koko Kalliosuon ja Takapellon väliin jäävästä alueesta 
käytetään tässä raportissa nimitystä Lankasuo. Siellä ei nykytilassa ole toimintoja vaan alue on 
metsätalouskäytössä. 

 

Kuva 1. Keskeisimpien vaikutusten arvioinnissa käsiteltävien alueiden suuntaa-antava sijainti kar-
talla. (Taustakartta: Espoon kaupunki 2017). 

Ämmässuon alue tunnetaan jo 1830-luvulta lähtien, jolloin alue oli Espoonkartanon asuma-
tonta soista ja kallioista takamaata. Kaatopaikkatoiminnot alueella alkoivat 1980-luvulla. Äm-
mässuosta tuli 1990-luvun alussa pääkaupunkiseudun ainoa käytössä oleva yhdyskuntajätteen 
kaatopaikka. Sittemmin jätteenkäsittely on muuttunut yhä enemmän jätteen loppusijoituk-
sesta erilaisiksi kiertotaloustoiminnoiksi. Vuonna 2014 kiinteistöjen sekajätteet alettiin ohjata 



Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi 30.6.2019 6/67 
  

 

   
 

Vantaalla käyttöön otettuun uuteen jätevoimalaan, minkä seurauksena jätteenkäsittelytoi-
minta Ämmässuolla muuttui voimakkaasti.  

Yhdyskuntajätteen käsittelyn lisäksi Ämmässuo-Kulmakorven alueella on ollut maankaato-
paikkatoimintaa vuodesta 1989 alkaen. Näin ollen alueella on nykyisin useita maisemoituja 
maantäyttöalueita. Kulmakorven alueella puolestaan on toiminut 1970-luvulta lähtien moto-
crossrata, joka poistuu alueelta asemakaava-alueen rakentumisen myötä. Alueella on ollut 
runsaasti myös louhintaa ja maanläjitystoimintaa, joka jatkuu alueella edelleen. Yleiskaavaeh-
dotus huomioi alueen historian ja tiettyjen toimintojen jatkuvuuden, mutta mahdollistaa myös 
alueen muuttumisen kiertotaloutta palvelevaksi monipuoliseksi ja jopa virkistys- ja urheilutoi-
mintaa palvelevaksi keskittymäksi.   

Vaikutusten arviointi on olennainen osa kaavasuunnittelua. Se tuottaa tietoa kaavan toteutta-
misen merkittävistä vaikutuksista, mikä hyödyttää suunnittelua, osallistumista ja päätöksen-
tekoa.  

Yleiskaavan vaikutusarvion ovat laatineet FT Sanna Vaalgamaa ja FM Lauri Erävuori. Aineiston 
keräämiseen ja työstämiseen osallistuivat FT Tiina Ronkainen ja LuK Antti Kinnunen Sitowise 
Oy:stä. Työtä ovat ohjanneet Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikön yleis-
kaavainsinööri Paula Kuusisto-Hjort sekä ohjausryhmän jäsenet Ritva Helminen-Halkola, Seija 
Lonka, Liisa Ikonen, Aulis Palola, Lea Salonpää, Kalevi Hiironniemi.  

1.2 Vaikutusarvioinnin periaatteet ja menetelmät 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaava-
vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Ämmässuo-Kulma-
korven vaikutusten arvioinnin lähtökohtana on Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleis-
kaavaehdotuksen ja sen mahdollistamien toimintojen vaikutusten merkittävyyden arviointi. 
Vaikutusalueena ovat Ämmässuo-Kulmakorven alue ja sen lähiympäristö. 

Vaikutusten arviointi perustuu kaava-aineistoon, ympäristön nykytilaan, sekä alueen nykyis-
ten, alueella tulevaisuudessakin säilyvien toimintojen huomiointiin. Arvioinnin lähtötiedot on 
koottu olemassa olevista selvityksistä, yleiskaavatyötä varten laadituista selvityksistä, ympä-
ristökeskuksen luontotietojärjestelmistä, kartoista, paikkatietoaineistoista, ilmakuvista, ym-
päristö- ja maa-aineslupapäätöksistä ja muista kuntien päätösasiakirjoista. Myös kaava-alu-
eella tehdyt, YVA- lain mukaiset arviointiaineistot ovat olleet käytettävissä.  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA 1 §) mukaan selvitysten on annettava riittävät tiedot 
suunnitelman toteuttamisen merkittävistä välittömistä ja välillisistä vaikutuksista seuraaviin 
kohteisiin: 

1) ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja virkistysalueisiin 
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen  

 
Tämän arvioinnin tavoitteena on tunnistaa alueelle suunniteltujen toimintojen merkittävät vä-
littömät ja välilliset vaikutukset. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin kokonaisuuksiin:  

• ihmisen elinolot ja niihin vaikuttavat päästöt ja toiminnot 

• virkistysalueet ja ekologiset yhteydet 

• liikenteelliset kokonaisvaikutukset 

• vaikutukset vesistöihin ja pohjaveteen 
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Alustavan yleiskaavaehdotuksen vaikutusten arviointi perustuu osaksi mallitoimintojen mää-
ritykseen, missä alueelle suunniteltujen toimintojen mahdollisia vaikutuksia mallinnetaan ole-
massa olevien lupien, selvitysten ja tarvittaessa referenssitoimintojen avulla. Arvioinnissa huo-
mioitiin myös yleiskaavaehdotuksen alueella jatkuvat nykytoiminnot. Mallitoimintojen toden-
näköiset vaikutukset selvitettiin ensin toimintokohtaisesti, minkä jälkeen toimintojen yhteis-
vaikutuksista koostettiin yleiskaavaehdotuksen aluevarausten mukaiset aluekohtaiset vaiku-
tustenarviot. Vaikutusten merkittävyyttä arvioidaan tarkastelemalla toimintojen vaikutusten 

• suuruutta (muutoksen suuruus verrattuna nykytilanteeseen) 

• laajuutta ja kohdentumista (kuinka laajalle alueelle ja mihin vaikutus kohdistuu) 

• ajallista kestoa (onko vaikutus pysyvä, tilapäinen, jatkuva vai ajoittain toistuva) 

• varmuutta/epävarmuutta (kuinka todennäköisesti vaikutusta ilmenee, millaista epä-
varmuutta vaikutuksen ilmenemiseen liittyy) 
 

Herkkyystarkastelussa huomioidaan vaikutuksen kohteena olevan alueen nykytilanne ja 
maankäyttötyyppi: asuinalueet ovat muita alueita herkempiä ympäröivällä alueella tapahtu-
ville muutoksille.  
 
Kaavoituksen vaikutuksen merkittävyys määritellään arvioinnissa viisiportaiselle asteikolla: 
myönteisiä vaikutuksia - ei vaikutuksia – vähäisiä haitallisia vaikutuksia – kohtalaisia haitallisia 
vaikutuksia – merkittäviä haitallisia vaikutuksia.  
 

Myönteisiä 

vaikutuksia 

Ei vaikutuk-
sia 

Vähäisiä haitallisia 
vaikutuksia 

Kohtalaisia haital-
lisia vaikutuksia 

Merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia 

 

Tässä raportissa tarkastelualueella tarkoitetaan kolmen tarkastelun kohteena olevan kaava-
merkinnän muodostamaa aluetta. Vaikutusalueella puolestaan tarkoitetaan ympäröiviä alu-
eita, joille tarkastelualueen kaavamerkintöjen toimintojen vaikutukset kohdentuvat.  
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2 Alueen nykyinen kaavoitus  

2.1 Uudenmaan maakuntakaava 

Voimassa olevan Uudenmaan maakuntakaavan mukaan Ämmässuon alue ja Kalliosuo on jät-
teenkäsittelyalue (E 1), joka on osoitettu jätteiden vastaanottoon, käsittelyyn ja/tai loppusijoi-
tukseen. Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan jätehuollon tarpeisiin. Alueen suun-
nittelussa on turvattava riittävä suoja-alue ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Alueelle tai 
sen välittömään läheisyyteen voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa jätema-
teriaalin hyödyntämiseen liittyvää tai alueelle muuten soveltuvaa yritys- ja teollisuustoimin-
taa. Alueen käyttö on suunniteltava siten, että alueilla, joilla on ominaisuusmerkinnällä osoi-
tettu olevan maakunnan kiviainestuotannon kannalta merkittäviä kiviainesvaroja, mahdolli-
nen ottotoiminta sovitetaan ajallisesti ja alueellisesti yhteen jätehuollon toimintojen kanssa. 
Alueelle on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvattava E/EN -jäte- ja energiahuollon 
alueen toteuttamismahdollisuudet. 

Maakuntakaavan mukaan Ämmässuon, Kalliosuon, Lankasuon ja Takapellon alueet sijoittuvat 
alueelle, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. Suunnittelumääräyksen mukaan alueen 
maankäyttöä suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten ottoedellytysten säilymi-
seen. Lankasuon ja Takapellon alueet sijoittuvat myös erityisalueelle (EY), jonne voidaan suun-
nitella useita erilaisia erityistoimintoja, jotka sopeutuvat ympäröivään maankäyttöön. Erityis-
alueelle on merkitty myös moottoriurheilurata (mr). Merkinnällä osoitetaan merkitykseltään 
maakunnalliset tai maakunnallisiksi kehitettävät moottoriurheiluradat. Merkittävät ympäris-
töhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin ja/tai osoittamalla riittävät suoja-alueet. Kulmakor-
ven alue on maakuntakaavassa työpaikka-alue. Merkinnällä osoitetaan merkittävät taajama-
toimintojen alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet.  

 

2.2 Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I (1997) ja voimassa olevat asemakaavat 

 

Tarkastelualueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I vuodelta 1997, jossa Kul-
makorven alue on varattu teollisuuden ja varastoinnin toiminnoille. Takapelto, Kalliosuo ja 
Ämmässuon läntinen osa alueesta on osoitettu kaatopaikka-alueiksi. Aluevaraus sisältää myös 
suoja-alueen, jolla ei sallita uusien rakennuspaikkojen muodostumista ja jonka puustoa on hoi-
dettava tehokkaan näkösuojan ylläpitämiseksi. Ämmässuon itäinen osa on yhdyskuntatekni-
sen huollon alue. Lankasuon alue on kaavassa osoitettu moottorirata-alueeksi, joka varataan 
moottoriurheiluun ja ajoratakoulutukseen sekä urheilu- ja harrastustoimintaan. Alueella salli-
taan moottoriratatoiminnan sekä urheilu- ja harrastustoiminnan tarpeisiin tilojen ja laitteiden 
rakentaminen. Meluesteet on toteutettava moottorirata- ja kaatopaikka-aluevarauksilla.  

Alueen eteläosat sijoittuvat Espoon eteläosien yleiskaavan alueelle, joka on tullut lainvoi-
maiseksi vuonna 2010. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen eteläosa ja suojaviheralue on 
osoitettu kaavassa jätehuollon alueeksi. Alue varataan yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Alueva-
raus sisältää myös toiminnan tarvitsemat suojaviheralueet. Kalliosuon ja Ämmässuon etelä-
puoliset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. 
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Kuva 2. Ote Espoon ja naapurikuntien yleiskaavayhdistelmästä. Ämmässuo-Kulmakorpi kaavaehdo-
tuksen mukaisen alueen viitteellinen sijainti osoitettu mustalla ympyröinnillä (Espoon kaupunki 
2017).  

Tarkastelualueella on voimassa useita asemakaavoja. Kulmakorven asemakaava on asemakaa-
voista tuorein, vuodelta 2017. Kaava mahdollistaa erilaisten teollisuus- ja kierrätystoimintojen 
ja liike- ja toimistorakennusten rakentamisen alueelle. Ämmässuon alueen asemakaava on 
vuodelta 2006. Se pitää sisällään yhdyskuntateknisen huollon ja jätteenkäsittelyn alueita. Kaa-
vassa on myös esitetty aluevaraukset urheilu- ja virkistyskäytölle sekä lähi- ja suojaviheralu-
eille. Ämmäsmäen alueella asemakaavassa (muutettu 2016) on osoitettu erityisalue veneiden 
ja ajoneuvojen säilytykseen, lähivirkistysalue sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. 

2.3 Kirkkonummen voimassa olevat kaavat 

Ämmässuon alue ulottuu myös Kirkkonummen puolelle. Lainvoimaisen (2008) Ämmässuo- 
asemakaavan (2859) mukaan alue on jätteenkäsittelyalueen korttelialue, jonka ympärillä on 
suojaviheralue. Kirkkonummen yleiskaava 2020:n mukaan Kirkkonummen puolelle sijoittuu 
yhdyskuntateknisen huollon alue, kaatopaikka-alue sekä ampumarata. Jätteenkäsittelykes-
kuksen ulkopuolella Kirkkonummen puolella on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, retkeily- 
ja ulkoilualue sekä varaus loma-asuntoalueelle (Kirkkonummi 2019). 
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3 Kaavaratkaisu  

 

Tarkastelualueelle ollaan kaavoittamassa erilaisia jätteenkäsittelyn, kiertotalouden ja energi-
antuotannon toimintoja, ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teollisuus- ja yhdyskuntateknisen 
huollon toimintaa, häiriötä tuottavaa virkistys- ja urheilutoimintaa sekä maa-ainestoimintaa. 
Ympäröivillä alueilla puolestaan on erilaisia virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita, asutusalu-
eita sekä elinkeinoelämän alueita. Huomionarvioisena kohteena tulee huomioida Histan alue, 
jonne on suunniteltu tulevalle Länsiradalle asemaa paikallisjunaliikennettä varten. Aseman 
ympärille on tarkoitus kaavoittaa tiivis asemanseudun asuinalue noin 10 000–15 000 asuk-
kaalle. Myös Myntinmäen alueelle, noin kahden kilometrin etäisyydelle tarkastelualueesta 
kaakkoon, on suunniteltu paikallisjunaliikenteeseen tukeutuva tiivis asuinalue.  

 

Tämä vaikutusarvio tarkastelee alustavan yleiskaavaehdotuksen (26.4.2019) kolmen maan-
käyttötarkoituksen vaikutuksia lähialueelle. Tarkasteltavat kaavan aluevaraukset ja kaavamer-
kinnät ovat: 

• Erityisalue 

• Yhdyskuntateknisen huollon alue 

• Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue 

 

Kaavamerkintöjen mahdollistamia toimintoja tarkastellaan tarkemmin luvussa 3.  

Lähialueen aluevaraukset ja kaavamerkinnät ovat: 

• Virkistysalue  

• Maa- ja metsätalousalue 

• Luonnonsuojelualue 

• Virkistys-, matkailu ja vapaa-ajan palveluiden alue 

• Avoin maisematila 

• Asuntovaltaiset alueet A1-A3 

• Kyläalue 

• Elinkeinoelämän alue 

• Keskustatoimintojen alue 
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Kuva 4. Yleiskaavaluonnoksen liitekartta 5, yhdyskuntatekninen huolto ja ympäristöterveys 2050. Merkin-
nöillä on osoitettu eri toiminnoille sijaintitekijöiden perusteella hyvin soveltuvat ja potentiaaliset alueet. 
Merkinnät eivät poissulje toimintojen sijoittamista muille alueille.26. 

Kuva 3. Ote Espoon pohjois- ja keskiosien alustavasta yleiskaavaehdotuksesta. 
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Taulukko 1. Alustavan yleiskaavaehdotuksen (26.4.2019) kaavamerkinnät ja -määräykset Kulma-
korven-Ämmässuon alueella.  

Kaavamerkintä  Kaavamääräys Kehittämissuositukset 

Elinkeinoelämän ja 
teollisuuden alue 

Aluetta kehitetään yritysten ja työ-
paikkojen alueena, jonne voidaan si-
joittaa myös ympäristöhäiriötä ai-
heuttavaa teollisuus-, varastointi- ja 
yhdyskuntateknisen huollon toimin-
taa sekä muuta tilaa vaativaa työpaik-
katoimintaa.  

 

Yhdyskuntatekni-
sen huollon alue 

Ämmässuolle sijoittuva yhdyskunta-
teknisen huollon alue on tarkoitettu 
ensisijaisesti jätteenkäsittelyn, kierto-
talouden ja energiantuotannon alu-
eeksi.  

Aluevaraus sisältää tarvittavan suoja-
viheralueen. Ympäristövaikutuksia on 
lievennettävä teknisin ratkaisuin. 

 

Erityisalue Kulmakorvessa sijaitseva alue on tar-
koitettu maa-ainestoiminnalle, yhdys-
kuntatekniselle huollolle, moottori- ja 
muille urheilutoiminnoille sekä virkis-
tykselle. Ympäristövaikutuksia on lie-
vennettävä teknisin ratkaisuin tai 
suoja-aluein.  

Kulmakorven alueella voidaan 
louhia kalliota, käsitellä maa- ja 
kiviainesmassoja sekä läjittää 
puhtaita ylijäämämaita. 

Maa-ainestoiminnan päätyttyä 
alue on tarkoitettu ensisijaisesti 
urheilu- ja virkistystoiminnoille.  

Maa-ainestoiminnan ja häiriötä 
aiheuttavien urheilutoimintojen 
edellytykset, toteutustavat ja ym-
päristövaikutusten vähentämisen 
keinot ratkaistaan vesilain, ympä-
ristönsuojelulain ja maa-aineslain 
edellyttämällä tavalla. 
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4 Ämmässuo-Kulmakorpi-alueen alustavan yleiskaavaehdotuksen mu-
kainen toiminta   

 

Tässä luvussa kuvataan Ämmässuon ja Kulmakorven alueen alustavan yleiskaavaehdotuksen 
mukainen toiminta kolmella tarkastelualueella.  

Kaavan mahdollistamien toimintojen arvioinnissa ovat lähtökohtana kaavamerkinnät ja -mää-
räykset sekä kehittämissuositukset. Lisäksi mahdollisten toimintojen arvioinnissa on hyödyn-
netty kaavaluonnoksen liitekarttaa 5 (tekninen huolto ja ympäristöterveys). Näiden perus-
teella on arvioitu kaavan kullakin alueelle toiminnot, joiden kautta vaikutukset on arvioitu. Osa 
toiminnoista on nykyisiä toimintoja, joiden on arveltu jatkuvan nykyisenkaltaisina alueilla. 
Näiltä osin on tukeuduttu hankkeisiin liittyvään todelliseen tietoon. Osa toiminnoista on alu-
eella jo ympäristölupavaiheeseen edenneitä hankkeita, joiden osalta on voitu hyödyntää hank-
keista laadittuja aineistoja. Kaavamerkinnät sallivat alueella myös toimintoja, joita alueella ei 
nykyisin ole. Niiden osalta on turvauduttu ns. mallitoimintoihin, joiden kautta vaikutuksia on 
arvioitu. Tällöin toimintojen kuvaus ja myöhempi vaikutusten arviointi toteutetaan hyödyn-
täen vastaavantyyppisen hankkeen toiminnankuvausta ja vaikutusarviointeja. Tämä luo väis-
tämättä epävarmuutta arviointiin, mutta antaa kuitenkin suuntaviivoja siihen, millaisia vaiku-
tuksia kyseisillä toiminnoilla voisi olla Ämmässuo-Kulmakorpi-alueelle sijoittuessaan.  

Aluetta ja toimintoja tarkastellaan yleiskaavaehdotuksen aluerajausten mukaisten aluekoko-
naisuuksien mukaisesti: erityisalue, yhdyskuntateknisen huollon alue, elinkeinoelämän ja te-
ollisuuden alue (kuva 5). 

 

Kuva 5. Tarkasteltavan alustavan kaavaehdotuksen aluevaraukset, alueilla sijaitsevat nykyiset toi-
minnot sekä kaavaehdotuksen mahdollistamat mallitoiminnot.  
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4.1 Erityisalue 

 Nykyiset toiminnot alueella 

 
Louhinta, murskaus ja läjitys 

Kulmakorven alue on yksi harvoista pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä toimivista kiviai-
neshuollon alueista. Alueelta otetaan kalliokiviainesta louhimalla ja sinne vastaanotetaan pi-
laantumattomia maa-aineksia. Takapellon alueella sijaitsevilta Espoon kaupungin ja Rudus 
Oy:n alueilta louhitaan vuosittain noin miljoona tonnia kiviainesta ja vastaanotetaan maa-ai-
nesjätettä noin miljoona m3ktr. Kalliosuon jatkeeseen on läjitetty metron louheita sekä ylijää-
mämaita. Alueella on murskattu metron louhetta kaupungin omaan käyttöön. (Espoon kau-
punki 2017b). Läjitystoiminnan on arvioitu jatkuvan Takapellon alueella 2030-luvulle asti (Es-
poon kaupunki 2017a). 

Kulmakorven alueella on nykyisin voimassa Espoon ympäristölautakunnan vuonna 2015 
myöntämä ympäristölupa Rudus Oy:lle. Se käsittää ensimmäisen ja toisen louhintavaiheen. 
Sen mukaan kalliota voi louhia yhteensä vuosittain enintään 890 000 m3ktr. Alueella saa lisäksi 
vastaanottaa vuosittain yhteensä enintään 500 000 tonnia ylijäämälouhetta.  

Kalliosuon jatkeeksi nimetylle alueelle voidaan sijoittaa puhtaita maa- ja kiviaineksia vuosittain 
maksimissaan teoriassa 850 000 m3. Kalliosuon jatkeen täyttömäen kokonaistilavuus tulee ole-
maan yhteensä noin 1,9 milj. m3, josta noin 65 % on varsinaista ylijäämämaata ja loput eli noin 
35 % tukirakenteita (137/2012/1).  

 

Suljetut täyttöalueet 

Alueella sijaitsee käytöstä poistuneita Espoon kaupungin omistamia toimintoja. Kalliosuon ja 
Kulmakorven täyttöalueilla läjitys on päättynyt ja käynnissä on maisemointi. Myös Jersanmäen 
kalliolouhinta-, murskaus- ja maankaatopaikka-alueella louhinta on päättynyt ja maanläjitys 
on käynnissä (Espoon kaupunki 2017b). 

 Yleiskaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset 

 

Kaavaehdotuksen mukaan alueelle voidaan sijoittaa maa-ainestoimintaa, yhdyskuntateknistä 
huoltoa, moottori- ja muuta urheilutoimintaa sekä virkistystoimintaa. Maa-ainestoiminta pi-
tää sisällään kallion louhintaa, maa- ja kiviainesmassojen käsittelyä sekä puhtaan ylijäämä-
maan läjitystä. Maa-ainestoiminnan päätyttyä alue on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja vir-
kistystoiminnoille.   

Ympäristövaikutuksia on lievennettävä teknisin ratkaisuin tai osoittamalla riittävät suoja-alu-
eet. Maa-ainestoiminnan ja häiriötä aiheuttavien urheilutoimintojen edellytykset, toteutusta-
vat ja ympäristövaikutusten vähentämisen keinot ratkaistaan vesilain, ympäristönsuojelulain 
ja maa- aineslain edellyttämällä tavalla. 

Muutos on merkittävä nykytilanteeseen verrattuna, silla kaava mahdollistaa aiempaa laajem-
man maa-ainestoiminnan sekä melua tuottavien urheilu- ja virkistystoimintojen sijoittumisen 
alueelle.  
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4.1.3 Kaavamerkintää vastaavat toiminnot 

 

Alueelle on alustavasti suunniteltu seuraavia kaavamerkinnän mahdollistamia toimintoja:  

 
Moottorirata  

Moottorirata sijoittuisi noin 24,9 ha suuruiselle pääosin rakentamattomalle alueelle ja käsit-
täisi noin 1500 m pitkän ja noin 12 m leveän motocrossradan, kartingradan, enduroreitin ja 
pienoisautoiluradan, varikkoalueet ja yksikerroksisen huoltorakennuksen sekä 287 autopaikan 
pysäköintialueen. Radat ovat käytössä lumettomana aikana huhtikuusta marraskuuhun seit-
semänä päivänä viikossa. Kilpailuja on vuosittain 20-40 tapahtuman verran.  

 

Kaupungin maa-ainestoiminta 

Espoon kaupunki on suunnitellut alueelle maa-ainestoimintaa, joka pitää sisällään sekä kiviai-

neksen ottoa että ylijäämämaa-aineksen sijoitusta. Toiminnan tuleva laajuus ei ole vielä tie-

dossa, mutta ympäristövaikutusten arviointi on laadittu koko täyttömäkien välisen alueen lou-

hinnasta sekä täyttämisestä ja aluevaraus mahdollistaa laajamittaisen toiminnan. Täyttömä-

kien väliin jäävän alueen eteläosan, Lankasuon, yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahake-

mus on vireillä Espoon ympäristökeskuksessa. 

Toiminnassa Kalliosuon ja Takapellon maantäyttöalueiden väliin jäävällä välialueella tullaan 
noudattamaan samoja toimintaperiaatteita kuin viereisellä toiminnassa olevalla Takapellon 
louhinta- ja puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoalueella. Esisuunnitelman mukainen lou-
hinta-alue on pinta-alaltaan 29,4 ha ja koko louhinta- sekä läjitystoiminnan ja tukitoimintojen 
vaatima pinta-ala kokonaisuudessaan 52,2 ha. Toiminta välialueella on jaettu kahteen ohjeel-
liseen vaiheeseen siten, että louhinta aloitetaan vaiheessa 1 ottoalueen pohjois-/koillisosasta 
ja se etenee etelään sekä länteen päin. Läjitystoiminta seuraa samanaikaisesti louhinnan pe-
rässä. Alueen pintamaiden poisto suoritetaan suunnitelman mukaisesti vaiheittain ennen lou-
hinta- ja läjitystoiminnan alkamista. Ottamisalueelle rakennetaan tuotannon aikainen tukitoi-
minta-alue sekä erillinen jätehuoltoalue (Ramboll 2018). 

Louhinta- ja läjitystoiminnan on suunniteltu jatkuvan välialueella 2000-luvun lopulle saakka. 
(Espoon kaupunki 2017b). Lankasuon alueelle suunniteltu moottorirata vaikuttaa maa-ainek-
sen vastaanottoon kuitenkin siten, että alustavan arvion mukaan moottorirata ja maa-aines-
toiminta on mahdollista sovittaa yhteen vuoteen 2050 asti. Tämän jälkeen moottoriratatoi-
minnan jatkuminen vaikuttaisi merkittävästi maa-ainesten läjitykselle käytettävissä olevaan 
täyttötilavuuteen (Espoon kaupunki 2017a).  

 

Esbogård Ab:n Högberget-hanke 

 

Esbogård Ab:n Högberget-hankkeen kokonaispinta-ala on 68 ha, josta suunniteltujen kiviai-
nesten ottoalueiden pinta-ala on 25 ha ja saatavissa olevan kiviaineksen määrä noin 8–14 mil-
joonaa km3. Maanvastaanottoa toteutettaisiin 29–44 ha alueella, maantäyttömäärien ollessa 
vastaavasti noin 10–17 miljoonaa k-m3 (YVA-selostus osa 1). Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
on vuonna 2018 antanut ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen kahdelle kol-
mesta osa-alueesta. Vesilain mukaista lupaa ei myönnetty. Asian käsittely on kesken Vaasan 
hallinto-oikeudessa (tilanne toukokuussa 2019). Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 
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alustavassa kaavaehdotuksessa on kuitenkin vain osa hankealueesta esitetty yhdyskuntatek-
nisen huollon alueeksi tai erityisalueeksi. Hankkeen pohjoisin osa, jonne on hankkeessa suun-
niteltu ainoastaan louhintaa ympäröivän maanpinnan tasoon, sijoittuu yhdyskuntateknisen 
huollon alueelle. Lisäksi osa hankkeen keskimmäisestä louhinta- ja täyttöalueesta on osoitettu 
kaavaehdotuksessa erityisaluemerkinnällä.  

 

Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskus  

Espoon kaupunginhallitus on asettanut 30.11.2016 yhdeksi Espoon pohjois- ja keskiosien yleis-
kaavan tavoitteeksi tutkia pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskuksen sijoitusmahdollisuu-
det Ämmässuolle, esimerkiksi itäpuolelle Kalliosuon toimintansa päättävän läjitysalueen pai-
kalle. Pääkaupunkiseudun ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytyksiä on tarkasteltu 
joko alueen täyttömäkien väliin painanteeseen tai täyttöalueen päälle. Selvityksen lähtökoh-
daksi keskuksen on arvioitu vaativan noin 45 ha alueen toiminnoilleen (Espoon kaupunki 
2017c).  

Kiertotalouden toiminnot 

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavamerkintä mahdollistaa erilaisten kiertotalou-
den toimintojen, kuten maa-ainesten ja uusiomateriaalien kierrätystoiminnan sijoittumisen 
alueelle. Tämänkaltainen toiminta saattaisi sisältää esimerkiksi maa-ainesten seulontaa, murs-
kausta ja varastointia. Alue tulisi todennäköisesti toimimaan ainakin Pohjois- ja Keski-Espoon 
pääasiallisena maa-ainesten kierrätyskeskuksena, mutta toimisi myös eteläistä Espoota palve-
levana kierrätysalueena.  

Yleisten alueiden huoltoa palvelevat toiminnot 

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavamerkintä mahdollistaa yleisten alueiden 
huoltoa palvelevien ja tukevien toimintojen sijoittumisen alueelle. Tällaisia toimintoja voisivat 
olla esimerkiksi kaupungin varikkotoiminta, varastointi sekä muut logistiikan alan toiminnot.  

Virkistyskäyttö 

Alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen kaavamerkintä mahdollistaa alueen hyödyntämi-
sen virkistyksen ja urheilun toimintoihin erityisesti maa-ainestoiminnan päätyttyä.  

 

4.2 Yhdyskuntateknisen huollon alue (Ämmässuo) 

4.2.1 Nykyiset toiminnot alueella 

 

Jätteenkäsittely ja materiaalikierrätys (Ekomo) 

Noin 200 ha laajuisen jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja ovat muun muassa jätteen vas-
taanotto, esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen käsittely, pilaantu-
neiden maiden sekä tuhkien ja kuonien käsittely ja hyötykäyttö tai loppusijoitus, alueella syn-
tyvien vesien hallinta sekä kaatopaikkakaasun keräys ja hyötykäyttö. Jätteenkäsittelykeskuk-
sen rakennuttamisesta, käytöstä ja hoitamisesta vastaa HSY:n jätehuolto. Kaatopaikan koko-
naispinta-ala on 12,4 ha, josta aktiivikäytössä on 6,7 ha. Jäljellä oleva täyttötilavuus on noin 
700 000 m3. Vanhan kaatopaikan pinta-ala on 52 ha, josta pinnan muotoilua tehdään lakialu-
eella noin 5 ha alueella. Pinnan muotoiluun käytettäville massoille on tilavuutta jäljellä noin 
100 000 m3. (HSY 2018a).   
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Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa säätelevät useat ympäristöluvat ja- päätök-
set liittyen biojätteen käsittelyyn, kaasuvoimalan toimintaan, sekajätteen käsittelyyn, ongel-
majätteen kaatopaikkaukseen, louhintaan ja kivenmurskaukseen, ja jätteenkäsittelykeskuk-
seen. Vastaanotettavien jätteiden laatua ja määrää säätelee Ämmässuon jätteenkäsittelykes-
kuksen ympäristölupa (ESAVI/7106/2017). Toimintojen vaikutuksia tarkkaillaan lupien mukai-
sesti ja lisäksi Ämmässuon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailuohjelman puitteissa.  

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otetaan vastaan monentyyppistä jätettä. Alueella 
vastaanotetaan maa-aineksia, pilaantuneita maita ja erilaisia lajiteltuja jätejakeita (esim. pol-
tettava jäte, metalli, betoni, puu, kiviainesrejekti, SER-jäte, kylmälaitteet, renkaat ja tuhka).  

Ämmässuolle vastaanotettava biojäte käsitellään jätteenkäsittelykeskuksessa biokaasulaitok-
sen ja kompostointilaitoksen muodostamassa yhtenäisessä prosessissa, jossa biojäte mädäte-
tään ja kompostoidaan. Laitos tuottaa mädätettyä biojätetonnia kohden noin 190 m3 biokaa-
sua, joka hyödynnetään biokaasuvoimalassa, jossa kaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä.  

Ämmässuolle vastaanotetusta jätteestä polttoon kelpaamaton jäte sijoitetaan kaatopaikalle. 
Kaatopaikan pintarakenteissa hyödynnetään kiviainespohjaisia jätteitä ja maa-aineksia kaato-
paikan liikennealueilla ja pintarakenteissa. Hyödynnettävillä materiaaleilla tiivistetään ja muo-
toillaan kaatopaikan pintoja sekä kunnostetaan ja rakennetaan kaatopaikan liikennealueita. 
(HSY 2018a). 

Ämmässuon alueelta kerätään kaatopaikkakaasua. Kerättyä kaasua hyödynnetään kaasuvoi-
malassa yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Vuonna 2010 valmistui 15 MW:n kaasu-
voimala, joka pystyy hyödyntämään kaiken Ämmässuon tuottaman kaatopaikkakaasun. Tuo-
tettua sähköä riittää myös myyntiin. (HSY 2018a) 

Ämmässuolla suoritetaan myös louheen murskausta. Alueella on käsitelty vuodesta 2016 läh-
tien Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhetta. Murskattu louhe pyritään hyödyn-
tämään kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.  

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluetta lähiympäristöineen kehitetään teollisten sym-
bioosien periaatteilla toimivaksi ekoteollisuuskeskukseksi. Vuonna 2018 Ekomo Ämmässuon 
ekoteollisuuskeskuksen yhteistyökumppaneina toimivat NCC (kiviaineksen jalostus), Delete 
(purkubetonin käsittely), Lassila & Tikanoja (jätejakeiden siirtokuormaus), Tarpaper (katto-
huopajätteen hyödyntäminen) ja Fortum (lantapohjaisen polttoaineen jalostus). (HSY 2018) 

4.2.2 Alustavan yleiskaavaehdotuksen merkinnät ja määräykset 

Ämmässuolle sijoittuva yhdyskuntateknisen huollon alue on tarkoitettu ensisijaisesti jätteen-
käsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon alueeksi. Yhdyskuntateknisen huollon ja ym-
päristöterveyden liitekartassa alueella on merkinnät ”jätehuoltoon ja energiahuoltoon sovel-
tuva alue”. Lisäksi alueen poikki on osoitettu 110 kV voimajohtotarve.  

Kaavamerkinnät mahdollistavat alueen kehittämisen edelleenkin jätteenkäsittelyyn soveltu-
vana alueena. Kaava mahdollistaa alueella myös monipuolisen energiantuotannon, mukaan 
lukien tuulivoima. Muutos nykytilaan on tällä alueella vähäisempi kuin kahdella muulla tarkas-
teltavalla alueella. 
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4.2.3 Kaavamerkintää vastaavat toiminnot  

Jätehuolto ja kiertotalous 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella vastaanotetaan ja varastoidaan monentyyp-
pistä jätettä. Saapuvien jätejakeiden hyötykäyttö ja varastointi edellyttävät useiden erityyp-
pisten toimintojen sijoittumista kaavamerkintää vastaavalle alueelle.  

Tulevaisuudessa toimintaa on tarkoitus kehittää yhä enemmän kiertotalouden toimintojen 
suuntaan, jolloin alueen kaatopaikkatoiminnoissa varastoitavan jätteen määrä todennäköi-
sesti vähenee. EU-rahoitteisen CircHubs-hankkeen tavoitteena on kehittää Ämmässuon eko-
teollisuuskeskuksen alueelle sellaiset kiertotalouden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimin-
taa edistävät toimintamallit, jotka voidaan monistaa käyttöön myös muille alueille (HSY 2019).  

 

Tuuli- ja aurinkovoima (HSY) 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle on laadittu hankesuunnitelma yhden tuulivoi-
malan rakentamiseksi. Ämmässuon tuulivoimalan tarkoituksena on tuottaa sähköä Ämmäs-
suon jätteenkäsittelykeskuksen omaan käyttöön sekä valtakunnan verkkoon. Tuulivoimalan 
suunniteltu teho on 3 MW ja arvioitu vuosituotanto noin 11,3 GWh (Numerola 2013). 

HSY:n hallitus hyväksyi hankesuunnitelman Ämmässuon tuulivoimalahankkeen jatkovalmiste-
lun pohjaksi syksyllä 2014, jonka jälkeen hanketta on edistetty mm. laatimalla erilaisia hanke-
suunnitelmaa tarkempia ympäristöselvityksiä sekä käymällä keskustelua luvituksen vaatimuk-
sista viranomaisten kanssa. Alkuvuodesta 2016 saatiin puolustusvoimien päätös tuulivoima-
hankkeeseen liittyen. Puolustusvoimat ei vastusta hanketta.  

Aurinkoenergian osalta HSY oli mukana Aalto-yliopiston koordinoimassa FinSolar-hankkeessa, 
jossa selvitettiin aurinkoenergian soveltuvuutta Ämmässuolle sekä teknisestä että taloudelli-
sesta näkökulmasta. Osana hanketta toteutettiin diplomityö, jossa tarkasteltiin aurinkovoima-
lan sijoittamisen soveltuvuutta ja kannattavuutta Ämmässuon jätteenkäsittelyalueella. Diplo-
mityössä todettiin alueella sijaitsevan useita aurinkovoimalalle otollisia sijoituspaikkoja, mutta 
koska Ämmässuon alue on jo nykyisellään sähkötaseeltaan selkeästi omavarainen, ei voimalaa 
pidetty taloudellisesti kannattavana investointina (Tyni 2016).  

 

Fortumin lämpökeskus 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle on suunniteltu Fortumin lämpökeskus, joka si-
joittuu 4 ha alueelle. Laitoksessa on leijupolttokattila, jossa poltetaan pääpolttoaineena (vuo-
sitasolla 80-90 %:n osuudella) kiinteitä puuperäisiä biopolttoaineita ja rinnakkaispolttoaineena 
tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltua purkupuuta, kiinteitä kierrätyspolttoaineita, kuivikelantaa 
ja jätepellettejä. Laitoksessa ei polteta sekalaista yhdyskuntajätettä eikä vaarallista jätettä. 
Käynnistys- ja varapolttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä. Lämpökeskuksen yhteyteen 
rakennetaan maanalainen kaukolämpöjohto lämmön syöttämiseksi Espoon kaukolämpöverk-
koon. 

 

Carunan voimajohto 

Carunan voimajohto liitetään eteläosastaan Fingrid Oyj:n Espoon muuntoasemaan ja pohjois-
osastaan Turunväylän ja uuden Helsinki-Turku oikoratavarauksen ympäristöön rakennetta-
vaan uuteen 110/20 kV sähköasemaan. Voimajohdon alkuosa rakennetaan ns. harustetulla 
voimajohtorakenteella Ämmässuon alueelle asti, josta se haarautuu Ämmässuon 
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sähköasemalle ja Kolmirannan suuntaan. Ämmässuolta Kolmirantaan voimajohto rakenne-
taan kahden virtapiirin vapaasti seisovin T-pylväin.  

4.3 Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue  

4.3.1 Nykyiset toiminnot alueella 

Pienteollisuuden materiaalikierrätys 

Alueella sijaitsee Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen kierrätysasema, joka vastaanottaa ja käsit-
telee purkukohteista, rakennustyömailta tai betoniteollisuudesta syntyvää puhdasta betoni- 
ja tiilijätettä. Ympäristöluvan (UUS-2007-Y-357-111) mukaan laitoksen alueella saa vastaanot-
taa, välivarastoida ja murskata louhetta enintään 1 000 000 t/a, betonijätettä enintään 
200 000 t/a, tiilijätettä enintään 100 000 t/a, asfalttijätettä enintään 100 000 t/a ja lento- ja 
pohjatuhkaa enintään 30 000 t/a. Alueella saa kerralla varastoida murskaamatonta ja murs-
kattua louhetta ja betoni-, tiili- ja asfalttijätettä sekä tuhkaa yhteensä enintään 200 000 t.  

Asfalttiasema 

Alueella sijaitsee NCC Industry Oy:n Espoon asfalttiasema. Asfalttiasema ei tavanomaisena as-
falttitehtaana ole ympäristölupavelvollinen, mutta se on merkitty ympäristönsuojelun YLVA-
tietojärjestelmään.  

Turvapuisto 

Alueella sijaitsee Rudus Oy:n ylläpitämä, rakennusalan työturvallisuuskoulutusta tarjoava tur-
vapuisto.  

Mullanvalmistuslaitos 

Alueella sijaitsee Hyvinkään Tieluiska Oy:n mullanvalmistuslaitos. Laitos ei ole ympäristölupa 
tai -rekisteröintivelvollinen.   

Huoltoasema 

Kulmakorventien ja Nupurintien risteyksessä toimii Shell Kulmakorpi, joka on raskaalle liiken-
teelle tarkoitettu polttonesteiden jakeluasema. Jakeluaseman ylläpitäjä on St1 Energy Oy. Ja-
keluasema on merkitty ympäristönsuojelun YLVA-tietojärjestelmään, mutta jakeluasemat ei-
vät ole ympäristölupavelvollisia. Kiinteistön omistaa Espoon kaupunki. 

Maarakennustoiminnan varasto 

Alueella toimii E.M. Pekkinen Oy:n omistama maanrakennustoiminnan varasto. 

Siirtoajoneuvovarasto 

Alueella sijaitsee Espoon kaupungin omistama ja kaupunkitekniikan keskuksen ylläpitämä siir-
toajoneuvovarasto. Varastolla on Espoon ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa 
siirtoajoneuvojen välivarastointiin.  

Motocrossrata 

Alueella on tällä hetkellä 1970-luvulta asti toiminut motocrossrata, joka poistuu alueelta ase-
makaava-alueen rakentumisen myötä. 
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4.3.2 Kaavamerkinnät ja määräykset 

 

Aluetta kehitetään yritysten ja työpaikkojen alueena, jolle voidaan sijoittaa myös ympäristö-
häiriötä aiheuttavaa teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä 
muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa. Yhdyskuntateknisen huollon ja ympäristöterveyden 
liitekartalla alueella on merkinnät palvelinkeskus, lumen vastaanotto sekä bio- ja kiertotalous, 
puhtaat ratkaisut. Alue kehittyy kaavamuutoksen myötä hyvin erilaiseksi. Esirakentaminen 
louhintoineen kestää kauan, mutta louhintojen valmistuttua alueelle sijoittuu pääosin nykyistä 
siistimpää ja vähemmän ympäristövaikutuksia tuottavaa toimintaa. Mahdollisista toimin-
noista eniten ympäristövaikutuksia tuottavat ovat alustavan arvion mukaan rekkaparkki sekä 
lumen vastaanottotoiminta. Molemmat aiheuttavat erityisesti liikennemäärien kasvua. 

 

4.3.3 Kaavamerkintää vastaavat toiminnot  

 

Teollisuus ja työpaikat 

Kulmakorpi I-asemakaavan toteutumisen myötä erilaiset yritykset voivat sijoittua samalle alu-
eelle ja hyötyä toistensa läheisyydestä. Yritysalueen rakentumisen myötä syntyy myös uusia 
työpaikkoja ja lisäksi Kulmakorven alueelle kaavaillut teollisuus-, varastointi- ym. toiminnot 
ovat yhteiskunnan kannalta välttämättömiä (Espoon kaupunki 2017d).  

Palvelinkeskus 

Alueen on palvelinkeskusten sijoittumista koskeneessa selvityksessä todettu soveltuvan pal-
velinkeskukselle. Palvelinkeskukset kuluttavat melko paljon energiaa, ja tarvitsevat toiminta-
varmuuden varmistamiseksi varavoimageneraattorijärjestelmän.  

Lumen vastaanotto 

Aurauslumen sijoittamista Espoossa koskeneessa selvityksessä on ehdotettu, että kaupunki 
rakentaa Kulmakorpeen pysyvän lumen vastaanottopaikan, ja asia tulisi ottaa huomioon myös 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa. Kaavaluonnoksen liitekartassa 5 onkin lumen vas-
taanottopaikan sijoittamista koskeva informatiivinen merkintä Kulmakorven alueella. Lumen 
vastaanotto vaatii melko paljon tilaa. Liikenne alueelle ajoittuu talveen ja aiheuttaa voimak-
kaita liikennepiikkejä (huippupäivät 800 ajoneuvoa/päivä). Lumikasan sulaminen on hidasta ja 
jatkuu yleensä pitkälle kesään.  

Kulmakorpi I-asemakaava-alueen esirakentaminen  

Kulmakorpi I-asemakaava käsittää uuden työpaikka-alueen, jonka rakentaminen edellyttää 
kallion louhintaa, louheen murskausta ja murskeen poistoa alueelta. Alueen rakentaminen 
edellyttää enimmillään noin 40 ha suuruisen alueen louhimista. Louhittavaa kalliota on noin 
2,3 milj. m3ktr eli noin 6,2 milj. tonnia (YVA-selostus, Ramboll). Louhintasyvyys on kuitenkin 
vähäinen.  

Rekkaparkki 

Kulmakorven alueelle, Turun moottoritien läheisyyteen on esitetty Uusimaa-kaava 2050: Hel-
singin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen ehdotusten liite-
kartassa 1 (Logistiikka) varaus raskaan liikenteen levähdysalueelle eli ns. rekkaparkille. Rekka-
parkin koko on 220-470 paikkaa. Rekkaparkin yhteyteen rakennetaan todennäköisesti 
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polttoaineen jakeluasema. Kaavaillun kokoinen rekkaparkki voi aiheuttaa noin 6000 ajoneu-
von keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen, josta raskaan liikenteen osuus on 50 %.  

5 Ympäristön nykytila 

5.1 Luonnonolosuhteet 

 Maa- ja kallioperä sekä pohjavedet 

Ämmässuo-Kulmakorven lähiympäristön kallioperä koostuu graniitista, jossa on paikoitellen 
heikkousvyöhykkeitä (Ramboll 2015b, GTK Maankamara). Maa-aines kallioperän päällä on 
enimmäkseen moreenia, mutta painanteissa esiintyy myös turvetta. Osa kaava-alueesta on 
nykyisellään vanhaa täyttöaluetta. Tarkasteltavalle alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti arvok-
kaiksi luokiteltuja kallioalueita eikä Espoon arvokkaat geologiset kohteet-julkaisussa (2006) 
esitettyjä kohteita.   

Tarkasteltava alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin 3 km 
etäisyydellä alueesta (itä-, lounais-, kaakko- ja koillispuolella) (Karpalo-karttapalvelu). Kohde 
on kallio- ja moreenipeitteistä aluetta, ja pohjavettä muodostuu pieniä määriä lähinnä kallioi-
den välisillä moreenipeitteisillä alueilla (Ramboll 2015b). Kaava-alueella ei sijaitse kaivoja tai 
pohjavedenottamoita. Alueen länsireunalla sijaitsee lähde. 

 

 

Kuva 6. Pohjavesialueet kaava-alueen ympäristössä.  

 

 Pintavedet 

Ämmässuon-Kulmakorven alue sijaitsee Mankinjoen vesistöalueen (81.057) keskivaiheilla. 
Alueen vedet purkautuvat joko Nupurinjärven kautta Gumbölenjokeen, Loojärven kautta 
Mankinjoen päähaaraan tai suoraan Gumbölenjokeen. Gumbölenjoen reitin pääallas on 
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säännöstelty Nuuksion Pitkäjärvi, josta vesi virtaa Nupurinjärven, Svartbackaträsketin ja Däm-
manin kautta Mankinjokeen.  

Gumbölenjoen ekologinen ja kemiallinen tila on hyvä, ja joen pintavesityyppi on pieni savimai-
den joki. Gumbölenjoen reitillä ja valuma-alueen yläosissa on useita ekologiselta tilaltaan hy-
vässä luokassa olevia vesistöjä, kuten Dämman, Sahajärvi sekä Nuuksion Pitkäjärvi. Mankinjoki 
on rehevä ja ympäri vuoden sameavetinen. 

Nupurinjärveen laskevien ojien vedenlaadussa näkyy Kulmakorven ja Ämmässuon alueen toi-
mintojen vaikutus. Kuormitusta ilmentäviä muuttujia ovat mm. sähkönjohtavuus, kloridi, sul-
faatti, eräät metallit sekä ravinteet ja mineraaliöljyt (Ahma Ympäristö Oy 2014). Vedenlaatu-
aineiston perusteella Nupurinjärvi on lievästi samea ja humuspitoinen. Kokonaistypen pitoi-
suudet ovat humusvesille tyypillisesti melko korkeita (noin 500 µg/l). Kokonaisfosforipitoisuu-
den perusteella Nupurinjärvi on rehevä.  

Kaava-alueen itäpuolella sijaitsee suojeltu Kakarlampi. Lammen vesisyvyys on hieman yli met-
rin ja vesi on laadultaan tyypillistä soisen metsälammen ruskeaa, hapanta ja humuspitoista 
vettä. Kakarlammen ympärillä on rämevaltainen Kakarlammensuo. Kakarlammen pinta sijait-
see tasolla +58 m merenpinnasta. Kakarlampeen ei nykytilassa pääse valumavesiä kaava-alu-
eelta.  

Gumbölenjoen kalasto on monipuolinen ja siihen kuuluvat mm. uhanalaiset vaelluskalat tai-
men, vaellussiika, vimpa, ja ympyräsuisista molemmat nahkiaislajit (Janatuinen 2009). Joen 
taimenkanta on yksi Suomen harvoista säilyneistä alkuperäisiksi katsotuista meritaimenkan-
noista (Janatuinen 2009). Mankinjoki muistuttaa kalastoltaan Gumbölenjokea. Alajuoksulla Es-
poonkartanonkosken kohdalla tavataan mm. taimenta, vaellussiikaa, vimpaa ja nahkiaisia (Ja-
natuinen 2009). Ämmässuonpuron (Halujärvenpuro) alaosasta Loojärven yläpuolella tehdyssä 
sähkökoekalastuksessa vuonna 2008 ei tavattu taimenta. 

 

 

Kuva 7. Pintavesien kulkeutumissuunnat alueella (siniset nuolet).  
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Kuva 8. Ämmässuon-Kulmakorven alue sijaitsee Mankinjoen vesistöalueella.  

 Luonnon monimuotoisuus ja suojelualueet 

Tarkasteltava alue on pääosin teknisen huollon tarpeisiin varatun maankäytön aluetta. Alueen 
nykyisten toimintojen ulkopuolinen ympäristö on metsävaltaista kumpuilevaa kallioista maas-
toa. Alueen luontotyypit vaihtelevat kosteista puronvarsilehdoista ja lehtomaisista kankaista 
tuoreiden kankaiden kautta kuiviin kankaisiin ja avokallioihin, ja alueelta löytyy myös ojitettuja 
turvekankaita. Metsät ovat kuusi- ja mäntyvaltaisia, mutta lehtipuita kasvaa runsaasti seka-
puuna. Metsät ovat pääosin talousmetsiä. (Ramboll 2013, Ramboll 2015b).  

Tarkasteltavan alueen välittömään läheisyyteen sijoittuu Kakarlammen luonnonsuojelualue, 
joka lähes rajautuu Kulmakorven alueeseen. Nuuksion laaja Natura 2000-alue (ja kansallis-
puisto) sijoittuu tarkasteltavan alueen pohjoispuolelle, noin 3 km etäisyydelle alueesta. Välissä 
on Turun moottoritie. Kvarnträskin luonnonsuojelualue sijaitsee noin 1,2 kilometrin etäisyy-
dellä tarkastelualueen kaakkoispuolella.  

Tarkastelualueen läheisyydessä on kaksi maakunnalliset luonnonympäristöjen arvokriteerit 
(ns. LAKU-kriteerit) täyttävää kohdetta; Kakarlammen suojelualueen laajennus sekä Niemis-
gård. Kakarlammen alue sijoittuu tarkastelualueen itäpuolelle käsittäen Kulmakorven 
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alueeseen rajautuvat metsäiset ympäristöt. Niemisgårdin alue sijaitsee Ämmässuon jätteen-
käsittelykeskuksen lounaispuolella.  

Tarkastelualueen etelä- ja länsipuolella on maakuntakaavatyön yhteydessä tehdyn Zonation-
analyysin tunnistamia maakunnallisia luontoarvokeskittymäkohteita. 

Tarkastelualueen eteläpuolella on laaja metsäalue, joka muodostaa tärkeän osan ekologista 
verkostoa. Maakunnallinen ekologinen yhteys sijoittuu itä- länsisuuntaisesti Espoon keskus-
puiston ja Kirkkonummen Kauhalan väliselle alueelle. Kakarlammen kautta pohjoiseen suun-
tautuu paikallinen ekologinen yhteys. 

 

 

Kuva 9. Tarkastelualueen ja sen ympäristön keskeiset luonnonarvot. Maakunnalliset ekologi-
set yhteydet perustuvat Espoon kaupungin ekologisten yhteyksien selvitykseen (Lammi ym. 
2016). 

 

 Ilmanlaatu  

 

Tarkasteltavan alueen maankäyttöä leimaa nykyisellään jätteenkäsittely ja muiden teknisten 
erityisalueiden toiminnot. Nämä toiminnot aiheuttavat ilmanlaatua heikentäviä päästöä. 
Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevat Nupurintie ja Turunväylä ovat vilkkaasti liikennöityjä. 
Ajoneuvoliikenne on yleisesti ottaen yksi suurimmistä kasvihuonekaasujen ja pienhiukkasten 
päästölähteistä. Ämmässuon ja Kulmakorven kierrätys- ja maa-ainestoiminnot puolestaan ai-
heuttavat pölypäästöjä, hajuhaittoja, kaatopaikka-, kasvihuone- sekä happamoittavia kaasu-
päästöjä.   

Helsingin seudun ympäristöpalvelut mittaa jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia pelkis-
tyneitä rikkiyhdisteitä TRS), hengitettäviä hiukkasia (PM10) sekä pienhiukkasia (PM2,5). 



25/67 30.6.2019 Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi 
 
 

   
 

Jätteenkäsittelykeskuksen alueella sijaitsee kaksi mittauspistettä, joista toisen yhteydessä si-
jaitsee sääasema. Hallitseva tuulensuunta on lounaasta (kuva 10).  

 

Kuva 10. Tuulensuuntien jakautuminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella vuo-
sina 2014-2018. Vallitseva tuulensuunta alueella on lounaasta päin (HSY 2018) 

Jätteenkäsittelykeskuksen alueella haisevia rikkiyhdisteitä muodostuu orgaanisen jätteen an-
aerobisessa hajoamisessa ja biojätteen kompostoinnissa. Rikkiyhdisteiden hajukynnykset 
vaihtelevat lähteestä ja yhdisteestä riippuen. Hajuhaittoja arvioidaan hajutuntien lukumäärän 
avulla. Hajutunniksi on luokiteltu tunti, jonka aikana haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuus 
on yli 3 µg/m3. Hiukkaspäästöjä puolestaan syntyy jätteenkäsittelykeskuksen alueella muun 
muassa kuorma-autojen ja työkoneiden suorista pakokaasupäästöistä sekä liikenteen ilmavir-
ran maasta nostattamana.  

Nykyisten toimintojen päästöt ilmaan koostuvat lähinnä pölypäästöistä ja haisevien rikkiyhdis-
teiden päästöistä. Päästöjä rajoitetaan ja seurataan ympäristöluvan mukaisesti. Vuoden 2018 
ilmanlaadun seurannan mukaisesti (HSY 2018b) hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuk-
sien vuosikeskiarvo Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen mittausasemalla oli 12 µg/m3 ja 
pienhiukkaspitoisuuksien (PM2,5) vuosikeskiarvo 6,2 µg/m3. Haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) 
vuosikeskiarvot olivat 0,2 µg/m3 (mittausasema 1) ja 0,3 µg/m3 (mittausasema 2). Hajutunteja 
mitattiin vastaavasti 34 ja 184 kpl. Mittausasemalla 1 suurimmat TRS-pitoisuudet mitattiin 
kaakkoissektorilta, viherjätekentän sekä biojätteen käsittelyalueen suunnalta. Mittausase-
malta 2 suurimmat pitoisuudet mitattiin länsisektorilla, nykyisen kaatopaikan suunnalta. Vuo-
den 2016 hajujen kenttäkartoitusraportin (Nab Labs Oy 2017) mukaan suurin hajun esiinty-
mistiheys havaittiin jätteenkäsittelykeskuksen koillispuolella. Selvää hajua havaittiin pääsään-
töisesti vain jätteenkäsittelykeskuksen lähiympäristössä. Hajun esiintyminen ympäristössä oli 
hyvin riippuvaista tuulensuunnasta, mikä selittää hajun esiintymisen ennen kaikkea jätteenkä-
sittelykeskuksen koillispuolella (hallitseva tuulensuunta jätteenkäsittelykeskuksen alueella 
lounaasta (HSY 2018)).  

 Melu 

Vuoden 2017 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen meluselvityksen (Ramboll Finland Oy 
2017) yhteismelumallinnuksen perusteella lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuu jätteen-
käsittelykeskuksen toiminnasta, Kulmakorpi I-asemakaavan ensimmäisen vaiheen louhinnasta 
sekä Turunväylän ja Nupurintien liikenteestä seuraavat päiväaikaiset meluvaikutukset (LAeq 7-
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22): Laitamaan asuinalue 52-53 dB, Kolmperän asuinalue 52-58 dB ja Råbackan asuinalue 53 
dB. 

 Luonnonvarat 

Tarkasteltavan alustavan yleiskaavaehdotuksen mukaisen kaava-alueen hyödynnettävissä ole-
vat luonnonvarat ovat kiviaines ja alueella oleva puusto. Alueen maa-ainestoiminta kuluttaa 
uusiutumattomia luonnonvaroja mahdollistaen samalla pääkaupunkiseudun voimakkaan ra-
kentamisen ja kasvun. 

Tarkasteltava alustavan yleiskaavaehdotuksen mukainen alue on alun perin toiminut jätehuol-
lon alueena. Nykyisin korostuva resurssiviisaus ja kiertotalousajattelu on johtanut siihen, että 
aiemmin jätteiksi nimetyt aineet nähdään nykyisin rahanarvoisina prosessin sivutuotteina tai 
uusioraaka-aineina.  

5.2 Ihmistoiminta ja sen rakenteet 

 Asutus ja elinympäristö  

 

Lähimmät asuinalueet ovat Kolmperäjärven ranta-alueilla tarkasteltavan alueen länsipuolella, 
Histan alueen pohjoispuolella sekä Nupurin alue alueen itäpuolella, Laitamaa lännessä ja Ha-
lujärven alue etelässä, jossa on erityisesti loma-asutusta (Kuva 11). Jätteenkäsittelykeskuksen 
ja asuinalueiden välissä on viheralueiden verkosto.   

Alueet ovat lähinnä omakotialuetta. Asuinkiinteistöjä Kolmperän alueella noin 80 kpl ja Nupu-
rissa 60 kpl. Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee yksittäisiä asuinkiinteistöjä. Turunväylän poh-
joispuolella, Histan alueella lähin asutus sijaitsee noin 500 metrin päässä kaava-alueesta.  

Tarkasteltavalla alueella ei sijaitse erityisen herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja, kouluja, sai-
raaloita tai vanhainkoteja. Lähin päiväkoti on Nupurissa, ja matkaa sinne on lähes 2 km. Lähin 
koulu on Nuuksion koulu, sekin lähes 2 kilometrin etäisyydellä.  

Kolmperän alue on vanhaa huvila-aluetta, joka on osa Nuuksion runsasjärvistä ylänköaluetta. 
Alueen asukkaat arvostavat asuinalueessaan luontoa ja järvimaisemaa sekä mahdollisuutta 
asua maalla lähellä kaupunkia. Asukkaat kokevat yhteisöllisyyden ja naapuriavun tärkeinä viih-
tyisyyttä ja turvallisuutta lisäävinä asioina.  

Tärkeitä luonto- ja virkistysalueita ovat Kauhalan ulkoilualue, Kolmperä-järvi, Kakarlammen 
luonnonsuojelualue, Svartbäckträsket ja Kvarnträskin rannan luonnonsuojelualue, joiden ym-
päristöjä käytetään myös lähivirkistysalueina.  
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Kuva 11. Nykyiset asuin- ja lomarakennukset tarkastelualueen ympäristössä.  

 Yhdyskuntarakenne  

Kaava-alueella on nykyisellään jätteenkäsittely- ja materiaalinkierrätystoimintoja, pienteolli-
suuden materiaalinkierrätystä, motocross-rata sekä louhintaa murskausta ja läjitystä. Alue on 
tärkeä osa Pääkaupunkiseudun kuntien yhdyskuntateknistä huoltoa sekä kiviaines- ja maa-ai-
neshuoltoa.  

Jo nykyisellään alueella on merkitystä energiantuotantoalueena. Kaatopaikka- ja biokaasu 
tuottavat vuosittain noin 70 000 MWh sähköä ja 18 000 MWh lämpöä vuosittain. Lisäksi alu-
eella tuotetaan kierrätyspuuta ja haketta siten, että niistä saadaan 60 000 MWh energiaa vuo-
dessa.  

 Liikenne 

Raskas liikenne kulkee alueelle Turunväylältä (vt 1) Histan eritasoliittymän kautta Nupurin-
tielle, josta liikenne jakautuu Kulmakorventielle ja Ämmässuontielle. Turun väylän keskimää-
räinen vuorokausiliikenne on 45 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Näistä noin 10 000 on raskaita 
ajoneuvoja. Nupurintien liikennemäärä on noin 5000-6000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Van-
taan jätevoimalan käyttöönoton jälkeen Ämmässuon jätekuljetukset ovat vähentyneet. Tämä 
näkyy erityisesti Ämmässuontien liikennemäärissä sekä Helsinki-Turku moottoritien itäpuolen 
raskaan liikenteen määrissä.  

 Maisema, kaupunkikuva, kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö 

Tarkasteltavalla alueella ei ole valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäris-
töjä (RKY) tai asemakaavalla suojeltuja rakennuksia. Espoon rakennuskulttuuri- ja kulttuuri-
maisemaselvityksen (Härö ym. 1991) mukaan hankealueen lähimmät rakennetun 
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kulttuuriympäristön arvokohteet ovat Nuuksion huvilat -kokonaisuuteen kuuluva Kolmperä-
järven ranta-asutusvyöhyke, Histan kartanon päärakennus (valm. 1900) ja sitä ympäröivä kult-
tuurimaisema sekä seurantalo Honkamaja (valm. 1936). Tarkasteltavalta alueelta etäisyys 
Kolmperän alueelle on noin 500 m, Histan kartanolle ja Honkamajalle noin 600 m. 

Museoviraston muinaisjäännösrekisterin perusteella lähimmät tunnetut kiinteät muinaismuis-
tot ovat historiallisia asuinpaikkoja, joista Nupuri läntinen ja Nikula 3 sijaitsevat noin 1,2 km 
etäisyydellä tarkasteltavasta alueesta.  Espoon pohjois- ja keskiosien alustavan yleiskaavaeh-
dotuksen mukaisilla kolmella tarkasteltavalla alueella on yksi kiinteäksi muinaismuistoksi luo-
kiteltu kohde (Putkars).  

 

Kuva 12. Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet yleiskaavan tarkasteltavien aluevaraus-
ten läheisyydessä. (Museovirasto 2009; Espoon kaupunki 2019. Taustakartta: Maanmittauslai-
tos 2017).  
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6 Vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjaveteen sekä ilmaan 

 

Ämmässuo-Kulmakorpi alueen toimintojen nykyisiä vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin on tark-
kailtu vuodesta 2003 lähtien yhteistarkkailuna. Nykyisiä tarkkailuvelvollisia alueella ovat Hel-
singin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä (HSY), Espoon kaupunki, Rudus Oy ja NCC In-
dustry Oy. Kuusakoski Oy:n vuokrasopimus alueella päättyi 31.12.2015 ja tarkkailuvelvoitteet 
siirtyivät vuoden 2016 alusta alkaen uudelle vuokralaiselle NCC Industry Oy:lle.  

6.1 Erityisalue  

 Nykyisen toiminnan vaikutukset  

 

Alustavassa yleiskaavaehdotuksessa erityisalueeksi kaavoitetulla alueella sijaitsevat nykyisel-
lään Espoon kaupungin hallinnoimat Kalliosuon ja Takapellon maankaatopaikat, joille Etelä-
Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvat läjittää puhtaita maa- ja kiviainek-
sia. Lisäksi Takapellon alueella toimii Rudus Oy, jolla on lupa louhia kalliota sekä murskata ki-
veä ja ylijäämälouhetta. Espoon Moottoriradat ry:llä on lisäksi lainvoimainen lupa moottoriur-
heilukeskukselle, mutta toimintaa ei ole vielä aloitettu. 

Nykyinen toiminta vaikuttaa voimakkaasti alueen kallioperään, sillä alueella hyödynnetään ki-
viainesvaroja. Kiviainestoiminta voi potentiaalisesti laskea pohjavesien pinnan tasoa alueella 
sekä heikentää pohjaveden laatua. Maa-ainestoiminta voi heikentää myös alueelta purkautu-
vien pintavesien laatua erityisesti samentamalla vettä. Kivi- ja maa-ainestoiminta aiheuttaa 
tyypillisesti myös pölyämistä vaikuttaen siten alueen ilman laatuun. 

Nykyisten toimintojen vaikutuksia on osin haasteellista erottaa toiminnanharjoittajan tarkkuu-
della, sillä monet tarkkailupisteistä keräävät vesiä useammalta alueelta. Alueen kalliopohjave-
den laatua parhaiten kuvastavassa tarkkailupisteessä (35A) havaintoputken vesi oli Ämmäs-
suon-Kulmakorven alueen vesien yhteistarkkailun vuosiraportin 2018 mukaan sameaa ja hie-
man emäksistä ja sen sähkönjohtavuus oli koholla. Muut mitatut suureet (kloridi- ja sulfaatti-
pitoisuudet sekä kemiallinen hapenkulutus) olivat pieniä. Pintavesiin kohdentuvien päästöjen 
osalta alueen vesien laatua voidaan kuvata pisteen TMS (Takapelloin louhinta- ja maatäyttö-
alueelta lähtevä valumavesi) tietojen perusteella. Alueen kuormitus näkyi tarkkailussa kohon-
neina sähkönjohtavuuden arvoina sekä kloridi-, sulfaatti- ja kokonaistyppipitoisuuksina. Veden 
hygieeninen laatu oli erinomainen (Eurofins Ahma Oy 2019). 

 

 Kaavaratkaisun mukaisen toiminnan vaikutukset   

Kaavaratkaisu mahdollistaa maa-ainestoiminnan yhdyskuntateknisen huollon, moottori- ja 
muiden urheilutoimintojen sijoittumisen alueelle. Alueelle voidaan myös osoittaa virkistystoi-
mintaa. On todennäköistä, että jo luvan omaavat toiminnot jatkuvat alueella. Lisäksi alueelle 
voi sijoittua lisää samantyyppistä toimintaa. Alustava kaavaehdotus mahdollistaa myös ampu-
maradan sijoittumisen alueelle. Seuraavissa luvuissa käsitellään kaavaratkaisun mahdollista-
mien toimintojen ympäristövaikutuksia.   
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Maa-ainestoiminta 

 

Maa-ainestoiminnasta aiheutuu huomattavia vaikutuksia maa- ja kallioperään. Toiminnalla on 
myös vaikutusta pohja- ja pintavesiin. Murskaustoiminnoista syntyy tyypillisesti pölypäästöjä 
sekä melua. Lisäksi hankkeisiin liittyy runsaasti kuljetuksia, jotka tuottavat päästöjä ilmaan.  

Louhinta alentaa pohjaveden pinnantasoja louhinta-alueella ja sen välittömässä läheisyy-
dessä. Kallioperään imeytyvän veden mukana voi louhinta-alueilla pohjaveteen kulkeutua ty-
pen yhdisteitä. Toiminnasta voi myös aiheutua pohjaveden samentumista lähellä louhittavaa 
aluetta. Alueen pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat heikot eikä pohjavettä 
kulkeudu merkittävästi hankealueen ulkopuolelle. Mahdolliset muutokset rajoittuvat näin ol-
len hankealueelle tai sen välittömään lähiympäristöön.  

Maankäytön muutos lisää valuntaa sekä kiintoaineen, typen ja fosforin huuhtoutumista alu-
eelta. Louhintatöistä vapautuu ympäristöön jonkin verran nitraattiyhdisteitä (räjäytystyöt). 
Maastoon johdettavat vedet voivat olla emäksisiä ja typpipitoisia. Fosforikuormitusta aiheu-
tuu hyvin vähän. Alueelle suunniteltujen maa-aineksenottoalueiden valumavedet johdetaan 
ympäristön ojien kautta Mankinjokeen.  

Toiminnan aiheuttama kuormitus voi nostaa lähiojien ja Ämmässuonpuron typpipitoisuutta. 
Ämmässuonpuro on nykyisellään fosforirajoitteinen, joten typpipitoisuuden nousu ei aiheuta 
näkyviä vaikutuksia puron rehevyystasossa. Loojärvi on jo nykytilassaan erittäin rehevä ja 
ajoittain typpirajoitteinen tai yhteisrajoitteinen (Högberget YVA), joten typpikuormituksen li-
sääntyminen saattaa kasvattaa jo nykyisin erittäin rehevän Loojärven rehevyyttä. Loojärveä 
kuormittaa Ämmässuonpuroa merkittävämmin Kauhalanjoki, joka tuo ravinteita peltoalueilta. 
Kaava-alueen toimintojen vaikutus Mankinjokeen arvioidaan kuitenkin vähäiseksi. Toiminnan 
tuottama kuormitusvaihtelu ei todennäköisesti erotu Mankinjoen kuormitusvaihtelusta ja 
isommasta vesimassasta. 

Kivi- ja maa-ainestoiminnan vaikutukset ilmanlaatuun aiheutuvat lähinnä pölyämisestä, josta 
suurin lähde on kiviaineksen murskaus. Pölyn leviäminen ympäristöön riippuu päästön suu-
ruudesta, hiukkaskokojakaumasta, sääolosuhteista ja ympäristön pinnanmuodoista sekä met-
säisyydestä (Jantunen, J. 2012). Valtaosa louhinnan, murskauksen ja maan vastaanoton pöly-
päästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm:n hiukkasia, jotka laskeutuvat toiminta-alueelle. Mikäli 
maa-aines on kuivaa ja sää tuulinen, hienojakoinen pöly voi levitä muutaman sadan metrin 
alueelle. Yleensä 600 m etäisyys riittää siihen, että pölypäästöt eivät ylitä ilmanlaadun ohjear-
voja. Lähin asuinrakennus (maatila) sijaitse n. 400 m etäisyydellä kaavassa määritellyn alueen 
rajalta. Kyseiselle pihapiirille voi siis aiheutua pölyhaittaa mahdollisesta uudesta alueen kivi- 
ja maa-ainestoiminnasta, mikäli toiminnan suunnittelussa ja ympäristölupaehdoissa ei huomi-
oida pölyämisen rajoittamiskeinoja. Muut päästöt ilmaan aiheutuvat hankkeiden työkoneiden 
päästöistä ja liikenteestä.  

Huomionarvoista kiviainestoiminnassa on se, että mikäli kaikki hankkeet toteutuvat yhtäaikai-
sesti, muodostuu alueelle erittäin merkittävä kiviainestuotannon keskus. Toiminnan laajuus 
voi kasvaa huomattavasti nykyisestä. Hankkeiden päästöjä ja laajuutta kontrolloidaan maa-
aines- ja ympäristöluvilla. Hankkeiden vaikutukset kasvavat samassa suhteessa toiminnan laa-
juuteen nähden, mikäli lievennyskeinoja ei käytetä.  

 

Moottorirata 

Moottoriradan toiminnalla ei ole vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen normaalitilanteessa. 
Onnettomuustilanteissa öljyvuodot ovat mahdollisia. Normaalitoiminta ei myöskään tuota 
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merkittäviä päästöjä pintaveteen. Toiminnan päästöt ilmaan koostuvat pölystä ja pakokaa-
suista.  

Päästöt maaperään ja pohjaveteen ovat normaalitilanteessa vähäisiä, mutta ajoneuvojen rik-
koutuessa vähäiset öljypäästöt ovat mahdollisia. Onnettomuustilanteisiin liittyy myös laajem-
man öljyvuodon mahdollisuus ja sammutusvesien mukana lähialueen uomastoon kulkeutu-
vien haitallisten aineiden päästön riski. Renkaiden kuluminen aiheuttaa mikrokumipäästöjä, 
jotka voivat huuhtoutua pintavalunnan tai hulevesien mukana pienvesistöihin.  

  
Ampumarata 

Ampumaradan toiminta tuottaa tyypillisesti lyijy- ja antimonikertymiä alueen maaperään. Toi-
minnan laajuudesta ja suojauksista riippuen vaikutukset ja päästöt pinta- ja pohjaveteen ra-
joittuvat joko ampumaradan alueelle tai sen lähialueelle.  Rakenteellisesti voidaan torjua me-
tallipäästöjen kulkeutumista pohjaveteen.  

 Erityisalueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi 

Taulukko 2. Erityisalueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi  

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Maa- ja kal-
lioperä 

Alueelta louhitaan vuo-
sittain noin miljoona 
tonnia kiviainesta ja 
alueella vastaanotetaan 
ylijäämämaa-ainesta 
noin miljoona m3 ktr. 
Alueella on ollut murs-
kaustoimintaa.  

Kiviainestoiminta jat-
kuu ja todennäköi-
sesti laajenee (ar-
vioilta kaksinkertais-
tuu) nykyisestä uu-
sien hankkeiden 
myötä.  

Alueen kiviainesva-
rat hyödynnetään. 
Alueelle sijoitetaan 
ylijäämämaa-ai-
nesta. Muutos on 
pysyvä, mutta vai-
kutukset ovat pai-
kallisia.   

Nykytilanteeseen verrattuna 
kalliokiviaines tulee hyödyn-
nettyä nykyistä laajemmalta 
alueelta. Kaavan toteutumi-
nen aiheuttaa kohtalaisia hai-
tallisia vaikutuksia nykytilan-
teeseen verrattuna. Vaikutuk-
set arvioidaan kohtalaisen hai-
tallisiksi niiden pysyvyyden ta-
kia. 

Pohjavedet Kiviainestoiminta vai-
kuttaa tyypillisesti poh-
javesien pinnantasoon 
ja laatuun. Alueen poh-
javesissä on nykyisel-
lään havaittu samentu-
mista ja lisäksi sen säh-
könjohtavuus on ko-
holla.  

Toiminnan laajetessa 
todennäköisyys poh-
javesivaikutuksille 
kasvaa. Vaikutukset 
voivat ilmentyä pai-
kallisena pohjave-
denpinnan laskuna 
tai laatutekijöitten 
heikkenemisenä.   

Pohjavesivaikutuk-
set rajoittuvat alu-
eelle tai sen lähiym-
päristöön.  
Vaikutus on pysyvä 
tai hitaasti palau-
tuva. Lähialueen jät-
teenkäsittelytoimin-
tojen takia alueen 
pohjavesien tila on 
jo ennestään hei-
kentynyt. Alue ei 
ole herkkä. 

Nykytilanteeseen verrattuna 
alueen pohjavesien pinnanta-
sot saattavat laskea laajentu-
neen kiviaineksen oton seu-
rauksena. Alueen pohjavesien 
nykyisen heikentyneen tilan ja 
mahdollisen maa-ainestoimin-
nasta aiheutuvan kuormituk-
sen takia muutos arvioidaan 
vähäisesti haitalliseksi.  
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Pintavedet Alueen nykyisten toi-
mintojen kuormitus nä-
kyi tarkkailussa kohon-
neina sähkönjohtavuu-
den arvoina sekä klo-
ridi-, sulfaatti- ja koko-
naistyppipitoisuuksina. 
Veden hygieeninen 
laatu on erinomainen.    

Kivi- ja maa-ainestoi-
minta voi lisätä lähi-
vesistöjen samentu-
mista. Moottorirata 
ja ampumarata tuo-
vat uudenlaisten 
päästöjen mahdolli-
suuden alueelle (öl-
jyvahingot, mikro-
kumi, raskasmetal-
lit).    

Vaikutukset kasva-
vat nykyisestä toi-
minnan laajuuden 
kasvaessa. Vaikutus 
voi olla havaitta-
vissa toiminta-alu-
een ulkopuolella 
pintavesissä. Vaiku-
tuksia voidaan vä-
hentää vesiensuoje-
lurakenteiden ja toi-
mintatapojen avulla 
(mm. ampumarata).  

Kohtalainen haitallinen vaiku-
tus, mutta lieventämistoimen-
piteiden kanssa vähäinen hai-
tallinen vaikutus. 

Ilmanlaatu ja 
ilmasto 

Alueen kiviainestoimin-
nasta syntyy pölypääs-
töjä ilmaan.  

Kiviainestoiminnan 
lisääntyessä päästöt 
voivat lisääntyä. Laa-
jentuva kiviainestoi-
minta lisää liiken-
nettä ja sitä kautta 
toiminnan vaikutuk-
sia ilmastoon.  

Pölyämisvaikutus 
voi olla havaitta-
vissa toiminta-alu-
een ulkopuolella, 
mutta ei laajalla alu-
eella. Vaikutus on 
pitkäaikainen ja jat-
kuu kivi- ja maa-ai-
nestoiminnan ajan. 
Asutus on herkkä 
kohde pölyvaikutus-
ten suhteen. Lähin 
asutus on 400 m 
etäisyydellä.    

Kohtalainen haitallinen vaiku-
tus, mutta lieventämistoimen-
piteiden kanssa vähäinen hai-
tallinen vaikutus. 

 

 

6.2 Yhdyskuntateknisen huollon alue 

 

 Nykyisen toiminnan vaikutukset  

 

Nykyisillä toiminnoilla Ämmässuon alueella on monenlaisia vaikutuksia maa- ja kallioperään, 
pinta- ja pohjaveteen sekä ilman laatuun. Ämmässuon alueella operoi HSY, jonka toiminnot 
kattavat hyötykäyttö- ja kompostointialueet, ylijäämämaan täyttöalueen, jätteenkäsittelykes-
kuksen alueen, energiantuotannon ja tulevat kiertotaloustoiminnot.  

Alueen toiminta on vaikuttanut pohjavesien laatuun: sähkönjohtavuus, kloridipitoisuus sekä 
alkaliniteetti ovat hieman koholla, ja lisäksi pohjavedessä esiintyy suolistoperäisiä enterokok-
keja kohtalaisen suuria määriä. Myös rautapitoisuus, ravinteet, kloridi ja kemiallinen hapen 
kulutus ovat koholla. 

Alueen toiminnot kuormittavat pohjavesien ohella myös pintavesiä. Nupurinjärven suuntaan 
purkautuvissa vesissä on kohonnut sähkönjohtavuus sekä kloridi-, sulfaatti-, kokonaistyppi- ja 
bariumpitoisuudet. Myös kokonaisfosforipitoisuus on paikoin koholla. Kuormitus Loojärveen 
ja Haapajärvenpuron suuntaan on vastaavaa, mutta vesissä esiintyy myös kohonneita kolifor-
mien ja enterokokkien määriä.  

Alueen nykyisistä toiminnoista aiheutuu päästöjä ilmaan. Merkittävin päästö on hengitettävät 
hiukkaset (PM10) ja haisevat rikkiyhdisteet. Hiukkaspitoisuuksia säädellään ympäristöluvassa. 
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Suurin osa hengitettävistä hiukkasista jakautuu ilmansuuntien mukaisesti koillinen-lounas sek-
torille. Muut päästöt ilmaan ovat pienhiukkaset (PM2,5) ja haisevat rikkiyhdisteet. Suurin osa 
pienhiukkasista jakautuu ilmansuuntien mukaisesti koillinen-lounas sektorille. Korkeimmat 
haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet puolestaan on havaittu kaakkoissektorilla ja länsisekto-
rilla. Ajoittain hajuvaikutukset ovat havaittavissa läheisillä asuinalueilla.   

 

 Kaavaratkaisun mukaisen toiminnan vaikutukset  

 

Ämmässuolle sijoittuva yhdyskuntateknisen huollon alue on tarkoitettu ensisijaisesti jätteen-
käsittelyn, kiertotalouden ja energiantuotannon alueeksi. 

Jätehuolto ja kiertotalous 

Kaava mahdollistaa kiertotalouden kehittämisen alueella. Alueella on kuitenkin edelleen tar-
vetta jatkaa mm. kompostointia, jonka ympäristövaikutukset säilyvät pitkälti nykyisenkaltai-
sina (hajuvaikutukset).  

Uusien kiertotaloustoimintojen kehittyminen alueelle voi parantaa tilannetta, mikäli toimin-
tojen suunnittelu, toteutus ja operointi toteutetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 
menettelytapoja noudattaen. Lisäksi jotkut kiertotaloustoiminnot vaativat laitosprosesseja, 
jotka voidaan sijoittaa halleihin. Uusia alueita ja toimintoja käyttöön otettaessa onkin syytä 
kiinnittää huomiota suojauksiin, jotta alueen ympäristövaikutuksia saadaan vähennettyä ny-
kyisestä. Haisevien rikkiyhdisteiden päästöihin suojauksilla ei kuitenkaan voida vaikuttaa. 

 

Voimajohto 

Alueelle sijoittuvalla voimajohdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia maa- ja kallioperään, pinta- 
ja pohjavesiin tai ilmakehään suuntautuviin päästöihin. Pylväiden asennusvaiheessa voi ilmetä 
vähäisiä samentumavaikutuksia läheisessä ojaverkostossa.  

 

Lämpökeskus  

Laitoksen normaalitoiminnalla ei ole vaikutuksia maa- ja kallioperään eikä pohjaveteen. On-
nettomuustilanteisiin liittyy maaperän pilaantumisriski. Merkitykselliset pilaantumisriskiä ai-
heuttavat aineet ovat ammoniakkivesi ja polttoöljy. Lisäksi kierrätyspolttoaine (SRF) aiheuttaa 
vähäisen pilaantumisriskin, sillä se sisältää metalleja, öljyhiilivetyjakeita, kloridia ja sulfaatteja. 
Purkupuussa (luokka C) voi olla puun käsittelystä riippuen raskasmetalleja tai orgaanisia halo-
genoituja yhdisteitä.  

Laitoksen savukaasulauhdutin aiheuttaa päästöjä pintavesistöön. Kuormitus kohdistuu Nupu-
rinjärven suuntaan. Päästöjä säädellään laitoksen ympäristöluvassa. Kuormitusvaikutukset 
koostuvat lähinnä typpi- ja sulfaattipitoisuuden sekä vähemmissä määrin kiintoainespitoisuu-
den ja biologisen hapenkulutuksen kasvusta, ja ne konkretisoituvat etenkin alivirtaamakau-
della vastaanottavassa vesistössä. Lauhdutinvesissä esiintyy myös pieniä määriä raskasmetal-
leja. Pidemmällä alavirrassa Gumbölenjoessa vaikutukset eivät ole enää erotettavissa veden-
laadun normaalista vaihtelusta.  

Laitoksen päästöjä ilmaan säädellään myös laitoksen ympäristöluvassa. Laitoksen piippupääs-
töt koostuvat hiilidioksidin ohella lähinnä typen oksideista ja rikkidioksidista. Päästöjen vaiku-
tukset kohdistuvat eniten länsi-lounassektorille voimalan piipusta katsoen noin 900 m etäisyy-
delle. Vuosikeskiarvoon perustuvassa altistuksessa suurimmat vaikutukset kohdistuvat noin 
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1,5 km:n etäisyydelle pohjoinen-koillinen sektorilla. Lähimpien asuinrakennusten kohdalla jää-
dään alle 10 % altistukseen ulkoilman ohje- ja raja-arvoista.  

 

 Yhdyskuntateknisen huollon alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi 

 

Taulukko 3. Yhdyskuntateknisen huollon alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi  

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Maa- ja kal-
lioperä 

Alueella laajoja täyttö-
alueita, jotka on lou-
hittu kallioon.   

Kaavan toteuttami-
nen ei tuo merkittä-
viä uusia muutoksia 
alueen maa- ja kal-
lioperään.  

Merkittävää vaiku-
tusta ei ole.    

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen ei ai-
heuta muutoksia alueen kallio- 
tai maaperään. Ei vaikutuksia.  

Pohjavedet Alueen toiminta on vai-
kuttanut pohjavesien 
laatuun: sähkönjohta-
vuus, kloridipitoisuus 
sekä alkaliniteetti ovat 
hieman koholla, ja li-
säksi pohjavedessä 
esiintyy suolistoperäisiä 
enterokokkeja kohtalai-
sen suuria määriä. 
Myös rautapitoisuus, 
ravinteet, kloridi ja ke-
miallinen hapen kulutus 
ovat koholla.  

Toiminnan luonne 
muuttuu. Uudet toi-
minnot toteutetaan 
nykyisen lainsäädän-
nön mukaisin raken-
tein ja suojauksin, jo-
ten vaikutukset voi-
vat jopa vähentyä 
nykyisestä.   

Pohjavesivaikutuk-
set eivät kasva ny-
kyisestä.   

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen ei ai-
heuta muutoksia alueen poh-
javesien tilaan, joka on nykyi-
sellään heikentynyt. Ajan 
myötä pohjavesien laatu voi 
jopa parantua. Ei vaikutusta.  
  

Pintavedet Toiminnot alueella hei-
jastuvat läheisten vesis-
töjen veden laatuun. 
Kohonneita pitoisuuksia 
on havaittu Nupurinjär-
veen, Loojärveen ja 
Haapajärven puroon 
purkautuvissa vesissä. 
Myös suolistoperäisten 
bakterien määrät ovat 
osassa purkuvesistöjä 
koholla.    

Vanhojen toiminto-
jen korvautumisen 
uusilla kiertotalous-
toiminnoilla ei arvi-
oida merkittävästi li-
säävän kuormitusta. 
Uutena toimintona 
lämpölaitoksen savu-
kaasulauhdutin ai-
heuttaa päästöjä 
pintavesistöön.  
Kuormitus kohdistuu 
Nupurinjärven suun-
taan.  Päästöjä sää-
dellään laitoksen 
ympäristöluvassa 
(typpi, sulfaatti, kiin-
toaines, metallit).  

Vaikutukset ovat 
nähtävissä alueen 
ulkopuolella purku-
vesistöissä. Vaiku-
tukset ovat pysyviä, 
mutta voivat jopa 
vähentyä ajan kulu-
essa. Vaikutusten ei 
arvioida heijastuva 
Gumbölenjoen ti-
laan, joka on yksi 
Espoon arvokkaim-
mista virtavesikoh-
teista.    

Nykytilanteeseen verrattuna 
pintavesivaikutukset pysyvät 
nykyisellään tai kasvavat hie-
man. Kaavan toteutumisen 
vaikutus on joko vähäisesti 
haitallinen tai ei vaikutusta. 
Päästöjä kontrolloidaan ympä-
ristöluvilla, joissa määrätään 
myös tarvittavista lieventämis-
keinoista.  
 
 

Ilman laatu ja 
ilmasto 

Alueen nykyisistä toi-
minnoista aiheutuu 
päästöjä ilmaan (hengi-
tettävät hiukkaset, 

Kompostointitoi-
minta voi jatkua alu-
eella, joten haju-
päästöjä voi alueella 

Pöly- ja hajuvaiku-
tukset ovat edel-
leen havaittavissa 
alueen ulkopuolella.  

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen ei ai-
heuta muutoksia alueen ilman 
laatuun.  Ajan myötä ilman 
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pienhiukkaset, haisevat 
rikkiyhdisteet).   

esiintyä tulevaisuu-
dessakin. Päästöt il-
maan voivat vähen-
tyä, mikäli tulevai-
suuden toiminnot si-
joittuvat entistä 
enemmän halleihin.  

Pidemmällä aikavä-
lillä päästöjen kui-
tenkin arvioidaan 
vähenevän nykyi-
sestä.    

laatu voi jopa parantua.  Ei vai-
kutusta. 
   

 

 

6.3 Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue  

 

 Nykyisen toiminnan vaikutukset  

 

Alueella on nykyisellään paljon erilaisia toimijoita, kuten pienteollisuuden materiaalikierrä-
tystä, asfalttiasema, huoltoasema, siirtoajoneuvo- ja romuajoneuvovarastot. Lisäksi alueella 
toimii vielä motocrossrata, ennen sen siirtymistä etelämmäs Kulmakorven alueelle. Alueella 
vain Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen kierrätysasema on ympäristölupavelvollinen.  

NCC Industry Oy:n asfalttiaseman, Ruduksen murskauslaitoksen ja Espoon kaupungin siirto-
ajoneuvovaraston alueilta tapahtuu pohjaveden virtausta lähinnä kalliopohjavetenä pohjoi-
seen havaintoputken 207A suuntaan ja etelään havaintoputken 206A suuntaan. Vuoden 2018 
tarkkailuraportin (HSY 2019) mukaan kalliopohjavesipisteen 207A veden laadussa on ollut ha-
vaittavissa alueen toiminnan vaikutuksia korkeana sähkönjohtavuutena sekä kloridi- ja sulfaat-
tipitoisuutena. Myös kalliopohjavesipisteessä 206A veden laadussa oli todettavissa lieviä kuor-
mitusvaikutuksia aikaisempi en vuosien tapaan. Pohjavesi oli sameaa, lähes hapetonta ja neut-
raalia. Sähkönjohtavuus oli melko korkea ja kemiallinen hapenkulutus oli syksyllä selkeästi ko-
holla. 

Alueen pintavedet ohjautuvat pääosin Nupurinjärven suuntaan. Nupurinjärveen laskevista pu-
roista yleiskuormitusta ilmensivät edellisten vuosien tapaan havaintopisteiden P10 ja P17 ve-
den laatu. Pisteen P10 vedenlaatu ilmensi selvää yleiskuormitusta, joka oli nähtävissä kohon-
neena sähkönjohtavuutena sekä kloridi-, sulfaatti-, kokonaistyppi- ja bariumpitoisuutena ku-
ten aikaisempinakin vuosina. Tarkkailupisteeseen kohdentuu kuitenkin myös Ämmässuontien 
maanläjitysalueen valunta.  

Lännensuonojan piste P17 edustaa toiminta-alueen pohjoisosien vesien kokonaisvaikutusta. 
Pisteen veden laatuun vaikuttaa myös läheisen tien ja peltoalueiden mahdollinen kuormitus. 
Kuormituksen vaikutus näkyy lähinnä lievästi kohonneena sähkönjohtavuutena sekä kloridi- ja 
sulfaattipitoisuutena. Härklammenojan (P12) jonkin verran koholla olevat sähkönjohtavuus ja 
kloridipitoisuus ilmensivät lieviä kuormitusvaikutuksia. Nupurinjärven veden laatu oli saman-
kaltaista kuin aiempina vuosina.  

Alueen nykyiset päästöt ilmaan ovat olleet melko vähäisiä. Rudus Oy:n betoni- ja tiilijätteen 
murskauslaitokselta voi kuitenkin aiheutua pölypäästöä ilmaan.    

 Kaavaratkaisun mukaisen toiminnan vaikutukset 

 

Aluetta kehitetään yritysten ja työpaikkojen alueena, jonne voidaan sijoittaa myös ympäristö-
häiriötä aiheuttavaa teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä 
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muuta tilaa vaativaa työpaikkatoimintaa. Kaavamerkintä sallii esimerkiksi erilaisten bio- ja 
kiertotaloustoimintojen, rekkaparkin, lumen vastaanoton ja asemakaavan toteuttamiseen liit-
tyvään laajamittaisen louhintahankkeen sijoittumisen alueelle. 

 

Teollisuus ja työpaikat 

 

Alueen asemakaava sallii alueelle erilaisia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä niiden toimin-
taan liittyviä palvelu- ja toimistotiloja. Lisäksi alueelle voi tulla myymälä-, tutkimus-, koulutus- 
ja kokoontumistiloja.  Teollisuuskiinteistöt voivat olla tehtaita, teollisuushalleja tai korjaamoja. 
Tietyllä korttelialueella sallitaan myös esim. betonituotetehtaan sijoittaminen ja erilaisten 
maa-ainesten käsittely. Rakennuskannasta suurin osa tulee olemaan kaavamääräysten perus-
teella yksikerroksista, mutta osin sallitaan myös kaksikerroksiset rakennukset. Alueelle sijoit-
tuvista toimijoista osa voi tarvita ympäristölupaa. Toiminnoista eniten ympäristövaikutuksia 
voi olla betonituotetehtaan tyyppisellä toiminnalla tai maa-aineksen käsittelyllä. Betonituote-
tehtaan raaka-aineiden pölyäminen voi aiheuttaa emäksistä hajapäästöä lähiympäristöön.  

 

Palvelinkeskus 

Palvelinkeskus ei aiheuta vaikutuksia maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin tai ilmastoon 
normaalitoiminnassa. Varavoimageneraattoreiden polttoaineen säilytykseen liittyy maaperän 
ja vesien pilaantumisen riski. Myös varavoimageneraattorien käytöstä syntyy vähäisiä päästöä 
ilmakehään.   

 

Rekkaparkki 

Rekkaparkin rakentaminen voi aiheuttaa pohjavedessä paikallista samentumista. Valmiin rek-
kaparkin myötä lisääntyneen liikenteen johdosta teiden suolaustarve voi kasvaa alueella ja 
alueen pohjaveden kloridipitoisuus vastaavasti nousta. Merkittävin pohjavesiriski liittyy polt-
toaineen jakeluun ja varastointiin (mahdolliset vuodot). Kulmakorven alueella ei sijaitse poh-
javesialueita. Suurimmat pintavesiin liittyvät riskit liittyvät mahdollisiin öljyvuotoihin.  

Rekkaparkin myötä lisääntyvä liikenne saattaa kasvattaa kuivina aikoina päästöjä ilmaan li-
sääntyvän pölyämisen myötä.  

 

Lumen vastaanottopaikka 

Maa-alueille lunta läjitettäessä sulamiskausi on pitkä ja kestää jopa pitkälle kesään. Suurin osa 
lumen sulamisvesien sisältämistä haitta-aineista imeytyy lumen vastaanottopaikoilla maape-
rän pintakerroksiin ja vain pieni osa poistuu varsinaisten hulevesien mukana. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen tutkimuksen (2012) mukaan metallien pitoisuudet lumen vas-
taanottopaikkojen hulevesissä ovat pieniä. Myöskään vesiympäristölle vaarallisten aineiden 
(Cd, Hg, Pb, Ni) pintavesien ympäristölaatunormit eivät Helsingin kaupungin tutkimuksessa 
ylittyneet. Pitkäaikaisena vaikutuksena maa-alueille lunta läjitettäessä on ympäristön vähittäi-
nen suolaantuminen. Valtaosa maaperän haitta-ainepitoisuuksista lumen vastaanottopaikoilla 
olivat alle VNa 214/2007 mukaisten kynnysarvojen.  

Lumen vastaanottopaikoista ei aiheudu varsinaisia päästöjä ilmaan lukuun ottamatta lumen 
kuljettamisesta ja käsittelystä aiheutuvia liikenne- ja työkonepäästöjä. Lumen vastaanottopai-
koilla on todettu kuitenkin tapahtuvan pölyämistä, joka alkaa heti sulamiskauden alettua 
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lumen sisältämän hiekoitushiekan jäädessä sulavan lumikasan pinnalle. Keväisin ilmojen läm-
metessä lumenkaatopaikat saattavat haista orgaanisen aineksen alkaessa käydä ja kompostoi-
tua.  

 

Alueen esirakentaminen 

Kulmakorpi I-asemakaava käsittää uuden työpaikka-alueen, jonka rakentaminen edellyttää 
kallion louhintaa, louheen murskausta ja murskeen poistoa alueelta. Espoon ympäristölauta-
kunta on vuonna 2016 myöntänyt ympäristöluvan Espoon kaupunkitekniikan keskukselle kal-
lion louhintaan ja kivenmurskaamon toimintaan Kulmakorpi I-kaava-alueen esirakentamiseen 
liittyen. Louhintatarvetta on noin 40 ha alueella. Louhittavaa kalliota on noin 2,3 milj. m3ktr eli 
noin 6,2 milj. tonnia.   

Louhintasyvyys on hankkeessa pieni, joten vaikutukset pohjavedenpinnantasoihin jäävät vä-
häisiksi. Louhintatoiminnasta voi kulkeutua pohjaveteen esimerkiksi vähäisiä määriä typpiyh-
disteitä.  

Hankkeen vesistövaikutukset muodostuvat sekä esirakentamisen että lopullisen rakentamisen 
rakennusaikaisista vesistä, hulevesistä sekä kaavan mahdollistaman maankäytön muodosta-
mista vesistöriskeistä. Rakentamisenaikaiset vesistövaikutukset muodostuvat kallioperän lou-
hintavesistä ja muun rakentamisen aiheuttamista kiintoaineksen lisääntymisestä.  

Kaavassa on annettu määräys louhintavesien käsittelemisestä haitattomaksi ennen niiden joh-
tamista vesistöön. Rakentamisaikaisten vesien käsittelystä on myös annettu erillismääräys, 
jossa edellytetään kiintoaineksen laskeuttamista ennen vesien ohjaamista yleiseen huleve-
sijärjestelmään. Kulmakorpi I-kalliolouhinnan ja murskauksen YVA-selostuksen (Ramboll Fin-
land Oy 2015b) mukaan alueen pintavalunta ohjataan louhinnan alkaessa pohjoiseen kohti 
Nupurinjärveä, jolloin etelään suuntautuva pintavalunta (Mankinjoki ja Loojärvi) käytännössä 
loppuu kokonaan. Alueen pintavalunta kasvaa noin 1,5-kertaiseksi. Vaikutukset alueen pinta-
vesien määrään ja laatuun arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisesti haitallisiksi. 

Kiviaineksen murskaus ja esirakentaminen aiheuttavat pölyämistä. Pölyvaikutuksia rajoitetaan 
murskaustoiminnan ympäristöluvalla.  
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 Elinkeinoelämän ja teollisuuden alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arvi-
ointi 

 

Taulukko 4. Elinkeinoelämän ja teollisuuden alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden 
arviointi  

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Maa- ja kal-
lioperä 

Alueen kallioperä on lä-
hes kajoamattomassa 
tilassa. Alueella on pal-
jon toimintaa ja myös 
pinnoitettuja alueita. 
Alueella voi olla pienia-
laisia kohteita, joissa 
esiintyy pilaantunutta 
maaperää.    

Alueen esirakenta-
misen yhteydessä 
hyödynnetään alu-
een kiviainesvara.  
  

Vaikutus on paikalli-
nen ja muutos on 
pysyvä.  

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen aiheut-
taa merkittävän muutoksen 
alueen maa- ja kallioperässä.  
Vaikutus on kohtalaisen haital-
linen.  

Pohjavedet Alueen pohjavedessä 
on ollut havaittavissa 
muutoksia (sameus, ha-
pettomuus ja korkea 
sähkönjohtavuus).  
Tarkkailupisteissä ha-
vaittava kuormitus on 
osin peräisin täyttöalu-
eilta.   

Louhintasyvyys on 
hankkeessa pieni, jo-
ten vaikutukset poh-
javeden pinnantasoi-
hin jäävät vähäisiksi. 
Louhintatoiminnasta 
voi kulkeutua pohja-
veteen esimerkiksi 
vähäisiä määriä typ-
piyhdisteitä.  

Vaikutus pinnanta-
soihin on rakenta-
misaikainen. Pohja-
vesivaikutukset ovat 
paikallisia. Alue ei 
ole herkkä, koska 
pohjavesivaikutus-
alueella ei ole yksi-
tyiskaivoja tai poh-
javeden määrästä 
tai laadusta riippu-
vaisia luontotyyp-
pejä.  

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen aiheut-
taa vähäisen haitallisen vaiku-
tuksen alueen pohjaveden pin-
nantasoihin. Kaavan toteutu-
misen vaikutukset pohjaveden 
laatuun jäävät vähäisiksi.    

Pintavedet Kuormituksen vaikutus 
näkyy lähinnä lievästi 
kohonneena sähkön-
johtavuutena sekä klo-
ridi- ja sulfaattipitoisuu-
tena.   

Alueen pintavalunta 
kasvaa esirakentami-
sen aikana. Lumen-
vastaanotto lisää 
myös vesien määrää. 
Lumen mukana alu-
eelle kulkeutuu 
haitta-aineita. Rek-
kaparkin toiminta li-
sää öljyvuotoriskiä 
alueella.   

Vaikutus ulottuu 
alueen ulkopuolelle, 
mutta rajoittuu lähi-
vesistöihin, jotka ei-
vät ole erityisen 
herkkiä muutok-
selle. Vaikutus on 
pitkäkestoinen (lou-
hinta) tai toistuva 
(lumen läjitys). 

Vaikutukset alueen pinta-ve-
sien määrään ja laatuun arvioi-
daan kokonaisuudessaan vä-
häisesti haitallisiksi. 
 

Ilman laatu ja 
ilmasto 

Alueen nykyiset päästöt 
ilmaan ovat olleet 
melko vähäisiä.  

Päästöt ilmaan li-
sääntyvät esiraken-
temisen aikana. To-
teutumisvaiheessa il-
maan vaikuttavat 
erityisesti maa-ai-
nestoiminnot ja rek-
kaparkki.   

Alueen vaikutus il-
man laatuun lisään-
tyy nykyisestä. 
Muutos on osin pa-
lautuva. Vaikutus-
alue on paikallinen. 
Vaikutuksen ei arvi-
oida ulottuvan His-
tan alueelle   

Nykytilanteeseen verrattuna 
kaavan toteuttaminen ei ai-
heuta muutoksia alueen ilman 
laatuun. Ajan myötä ilman 
laatu voi jopa parantua. Ei vai-
kutusta.  
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6.4 Lieventämismahdollisuudet ja suositukset 

 
Erityisalue 
 

• Louhinnan ja maa-ainestoiminnan päästöjä pintavesiin voidaan rajoittaa vesienkäsitte-
lyllä, esimerkiksi laskeutuksella tai biosuodatuksella. 

• Ampumaradan päästöjä pintavesiin voidaan hallita esimerkiksi hiekkaloukkurakenteella. 

• Toiminnan pölypäästöjä voidaan rajoittaa murskaustoiminnassa kastelulla ja esimerkiksi 
koteloidulla murskausyksiköillä. 

 
Yhdyskuntateknisen huollon alue 

 

• Uusien alueiden perustaminen on tehtävä siten, että päästöt pohja- ja pintavesiin käsitte-
lykentiltä estyvät. 

• Pintavesien käsittelyä voidaan parantaa esim. biosuodatusmenetelmällä. 
 

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue  
 

• Louhinnan ja maa-ainestoiminnan päästöjä pintavesiin voidaan rajoittaa vesienkäsitte-
lyllä, esimerkiksi laskeutuksella tai biosuodatuksella. 

• Toiminnan pölypäästöjä voidaan rajoittaa murskaustoiminnassa kastelulla ja esimerkiksi 
koteloidulla murskausyksiköillä. 

 
 

Yhteenveto ja suositukset: 

 

Erityisalue 

Erityisalueen kaavamääräys sallii alueelle kivi- ja maa-ainestuotannon sekä ympäristöhäiriötä tuot-
tavien toimintojen sijoittamisen.  

Toimintojen pölyämisvaikutuksia säädellään toiminnoille haettavissa ympäristö- ja maa-aineslu-
vissa. Pölyämisvaikutuksen takia alueen kaavamääräykseen on suositeltavaa sisällyttää määräys 
suojavyöhykkeestä, joka tulisi pyrkiä säilyttämään puustoisena ja kasvillisuus kerroksellisena pölyä-
misvaikutusten vähentämiseksi.   

Vesistöjen suojelemiseksi suositetaan tehokkaiden pintaveden käsittelyjärjestelmien käyttöä.  

Yhdyskuntateknisen huollon alue 

Kaavamerkinnän aluetta leimaa alueen nykyinen kuormitus alueen pohja- ja pintavesiin sekä il-
maan. Uusien kiertotaloustoimintojen kehittyminen alueelle voi parantaa tilannetta, mikäli toimin-
tojen suunnittelu, toteutus ja operointi toteutetaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja me-
nettelytapoja noudattaen. Toimintojen ympäristövaikutuksia ja päästöjä säädellään ympäristölu-
vissa. 

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue 

Asemakaavan esirakentamisen pölyämisvaikutuksia säädellään toiminnoille haettavissa ympäristö-
luvissa.  Lumen vastaanottopaikan ja rekkaparkin ympärillä voi esiintyä pölyämistä ja roskaantu-
mista. Lumen vastaanottopaikan ympärille on suositeltavaa jättää puustoinen suojavyöhyke pölyn 
leviämisen estämiseksi.   
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7 Vaikutukset meluun ja tärinään  

7.1 Erityisalue 

 Nykyisen toiminnan vaikutukset  

Erityisalueen nykyisen toiminnan meluvaikutukset syntyvät kiviainestoiminnasta, työkoneista 
ja louhintojen räjäytyksistä. Tärinää aiheuttavat lähinnä kiviainestuotannon louhinnat. Rudus 
Oy:llä on toiminnalleen ympäristölupa, joka velvoittaa mm. jatkuvatoimiseen melumittauk-
seen sekä tärinämittauksiin. Melumittausten tulosten perusteella toiminnasta aiheutuneet 
melutasot eivät ole aiheuttaneet lupamääräysten mukaisten melutasojen ylityksiä. Alueella 
myös Turunväylän osuus äänimaisemassa on merkittävä.  

Tärinäseurantaa tehdään lähimmissä häiriintyvissä kohteissa alueen ulkopuolella. Seuranta-
kohteita on 8. Vuoden 2018 seurannoissa yhdessä havaintokohteessa havaittiin useita tärinän 
ohje-arvojen ylityksiä. Tilanne on pyritty korjaamaan räjäytysteknisillä ratkaisuilla.  

 Kaavaratkaisun mukaiset vaikutukset  

Kiviaineshankkeet  

Kivi- ja maa-ainestoiminta tuottaa melupäästöjä räjäytyksistä, murskaustoiminnasta sekä lii-
kenteestä. Laajamittaisessa toiminnassa melupäästöt voivat kasvaa merkittäviksikin. Toiminta 
ilman meluntorjuntaa aiheuttaisi todennäköisesti melun ohjearvojen ylityksiä alle 500 metrin 
etäisyydellä alueesta sijaitsevien lomarakennusten kohdalla. Tällä vyöhykkeellä yksittäisiä 
loma-asumuksia sijaitsee Nupurinjärven suunnalla. Vakituista asutusta puolestaan esiintyy alle 
500 metrin etäisyydellä sekä Nupurinjärven suunnalla että Skogkädan alueella.   

Esbogård Ab:n maa-aines YVA:n yhteydessä tehdyn meluselvityksen mukaan toiminnasta ai-
heutuvat melutasot lähimpien asuin- ja lomarakennusten ympäristössä pysyvät pääosin oh-
jearvojen alapuolella, joskin tämä vaatii merkittäviä meluntorjuntatoimenpiteitä. Kaavan mu-
kainen alue on kuitenkin Högberget-hanketta suppeampi eteläreunastaan, joten toiminta ei 
voi toteutua YVA:n mukaisessa laajuudessa.  Kun huomioidaan myös Takapellon, Kalliosuon 
sekä Lankasuon louhinnasta ja läjityksestä sekä liikenteestä aiheutuva melu, on Vna 993/1992 
mukaisten melutason ohjearvojen saavuttaminen lähimmissä kohteissa todennäköisesti mah-
dollista ainoastaan toteuttamalla alueella erilaisia meluntorjuntatoimenpiteitä. Arvioon liittyy 
kuitenkin erillisten toimintojen ajoitukseen ja intensiteettiin liittyviä epävarmuustekijöitä 
(esim. Högbergetin ja Lankasuon hankkeiden aloitus, vaiheistus ja intensiteetti). 

Louhinta aiheuttaa tärinävaikutuksia.  Suurimmat tärinävaikutukset rajoittuvat noin 200 m 
etäisyydelle louhintakohteesta, mutta tärinää voidaan tilanteesta riippuen havaita jopa kilo-
metrin etäisyydellä kohteesta.   

Lankasuolle Espoon kaupunki on suunnitellut laajaa kiviaineksen ottotoimintaa. Alueella on 
harjoitettu puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitustoimintaa jo pitkään. Espoon seudulla 
muodostuu rakentamisen yhteydessä vuositasolla jopa yli 1,5 milj. tonnia ylijäämämaita, joita 
ei voida hyödyntää rakentamisessa. Jotta läjitettäville ylijäämämaille saadaan mahdollisim-
man paljon tilaa, louhitaan kalliota ympäröivää maanpintaa syvemmälle. Samalla saadaan ki-
viaines hyötykäyttöön, sillä Espoon ja muun pääkaupunkiseudun rakentamisessa tarvitaan jat-
kuvasti suuria määriä kiviainesta.   
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Ampumarata 

Ampumaradan meluvaikutukset voivat olla huomattavat, mutta tähän voidaan vaikuttaa sijoi-
tusratkaisulla ja meluvalleilla. Ilman mittavia meluntorjuntatoimenpiteitä ampumaradasta ai-
heutuisi todennäköisesti terveydelle haitallista tai häiritsevää meluhaittaa nykyisten asuin- ja 
lomarakennusten lisäksi alueen ympäristöön suunnitellulle maankäytölle.  

Ampumaradan mahdolliset melusuojaukset sekä mm. ratojen suuntaus vaikuttavat melun kul-
keutumiseen lähialueelle. Ampumaradan melu on terveydelle haitallista tai häiritsevää ja voi 
aiheuttaa meluhaittaa nykyisten asuin- ja lomarakennusten lisäksi myös alueen ympäristöön 
suunnitellulle muulle maankäytölle. Näin ollen ampumaradan sijoittaminen alueelle vaatii eri-
tyisen tarkkaa suunnittelua (suojaukset ja suuntaaminen), mikäli toiminnot halutaan sijoittaa 
alueelle, jotta toiminnan meluvaikutukset eivät aiheuta lähialueen asukkaille kestämätöntä 
haittaa.    

Ampumaurheilukeskuksen meluvaikutuksiin vaikuttaa olennaisesti sen sijoittuminen täyttö-
mäkiin nähden. Ampumaurheilukeskuksen sijoittumisen edellytykset Ämmässuon-Kulmakor-
ven alueella-selvityksen (Espoon kaupunki 2017a) mukaan ampumaurheilukeskuksen sijoitta-
minen nykyisten täyttömäkien väliin vähentäisi kuitenkin huomattavasti käytettävissä olevaa 
täyttötilavuutta.   

Moottorirata 

Moottorirata tuottaa tieliikennemelua häiritsevämpää melua, mikä johtuu äänen spekt-
rieroista, melutapahtumien välisten hiljaisten aikojen kestoeroista ja myös kuulijan asen-
teesta. Moottoriradoilla käytettävät ajoneuvot ovat tieliikenteessä käytettäviä meluisampia. 

Keskiäänitasot ovat korkeimmillaan kilpailupäivinä, jotka tyypillisesti sijoittuvat viikonloppui-
hin. Kilpailutapahtumiin liittyy myös tavanomaista vilkkaampi liikenne, joka voi aiheuttaa 
ruuhkahuipun erityisesti kilpailujen päättymisaikaan.  

 Erityisalueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi 

Taulukko 5. Erityisalueen toimintojen yhteisvaikutusten arviointi 

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Melu Alueen nykyinen kiviai-
nestoiminta aiheuttaa 
alueella nykyisellään 
melua. Turun väylän lii-
kenne aiheuttaa alu-
eella taustamelua.  

Kaava lisää melua 
tuottavan toiminnan 
määrää alueella. Mo-
tocross-rata ja am-
pumarata tuovat uu-
dentyyppistä melu-
vaikutusta. Myös 
louhinnan meluvai-
kutukset lisääntyvät.  

Vaikutus ulottuu 
alueen ulkopuolelle 
jopa 1,5 km etäisyy-
delle. Vaikutus on 
jatkuva/ ajoittain 
toistuva,  

Nykytilanteeseen verrattuna 
vaikutus on merkittävä haital-
linen, lieventämistoimenpi-
teillä kohtalainen haitallinen. 
 
Arvioon vaikuttaa erityisesti 
ampumaradan sijoittuminen 
alueelle, sillä alueella ei ole ol-
lut aiemmin vastaavaa toimin-
taa. Lisäksi toiminnan käyttö-
ajat voivat painottua iltoihin ja 
viikonloppuihin tuottaen lisä-
haittaa. Meluntorjunnan 
osalta tulee suojata nykyistä 
asutusta erityisesti idän ja ete-
län suunnissa (Nupuri ja Halu-
järvi).  
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Tärinä  Louhinnat alueella ovat 
aiheuttaneet tärinähait-
taa altistuvassa koh-
teessa.  

Louhinta lisää tä-
rinähaittaa alueella.  

Vaikutus voi olla ha-
vaittavissa noin 
1 km etäisyydellä. 
Haitta on pitkäkes-
toinen, mutta ajoit-
tainen (kestää lou-
hintatöiden ajan)  

Nykytilanteeseen verrattuna 
tärinähaitta kasvaa. Vaikutus 
nykytilanteeseen verrattuna 
on vähäinen haitallinen.  

7.2 Yhdyskuntateknisen huollon alue 

 Nykyisen toiminnan melu- ja tärinävaikutukset 

Alueen nykyiset toiminnot eivät aiheuta ohjearvoja ylittäviä melu- ja tärinävaikutuksia. Melu-
vaikutukset rajoittuvat liikenteen ja erilaisten työkoneiden melupäästöihin sekä ajoittaisiin eri 
jätejakeiden murskaamisesta aiheutuviin meluvaikutuksiin (viher- ja biojäte, kiviaines sekä be-
toni, puhdas ja pinnoitettu puu, polttoon kelpaamaton jäte sekä jätteen lajittelussa muodos-
tunut kiviainesrejekti). 

 Kaavaratkaisun mukaiset melu- ja tärinävaikutukset  

Yhdyskuntateknisen huollon alueelle ei ole kaavamerkinnän tai tiedossa olevien suunnitelmien 
mukaan sijoittumassa erityisen meluisia tai tärinää tuottavia toimintoja. 

Alueen meluvaikutukset rajoittuvat kiertotaloustoimintojen aineiden käsittelyyn (esim. murs-
kaus) ja voimalaitoksen poistojen äänipäästöihin.  

Alueelle on myös suunniteltu tuulivoimalaa. Tuulivoimalat tuottavat laajakaistaista ääntä, joka 
sisältää myös pieniä taajuuksia. Alle 20 Hz:n taajuisia ääniä kutsutaan sopimusluonteisesti infraää-
neksi (TEM 2017). Infraääntä esiintyy yhdessä kuultavan äänen kanssa kaikkialla luonnossa ja ra-
kennetussa ympäristössä. Tuulivoimaloiden tuottama kuultava ääni on vähäistä ja sen kokeminen 
häiritsevänä vaihtelee alueittain ja henkilöittäin. Infraäänen häiritsevyys vaihtelee myös suuresti ja 
sen vaikutusmekanismeista ei ole täyttä varmuutta. Tuulivoimalan meluvaikutusten arvioidaan 
jäävän vähäisiksi perustuen etäisyyteen.   

 

 Yhdyskuntateknisen huollon alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi   

 

Taulukko 6. Yhdyskuntateknisen huollon alueen toimintojen yhteisvaikutusten arviointi 

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laajuus, 
kesto ja kohteen herk-

kyys 

Vertailu nykytilantee-
seen ja vaikutuksen 

merkittävyyden arvi-
ointi  

Melu Ajoittaisia meluvai-
kutuksia eri jäteja-
keiden murskauk-
sesta johtuen. Li-
säksi liikenteen ja 
erilaisten työkonei-
den melupäästöjä. 

Voimalaitoksen pois-
tojen äänipäästöt. 
 
Tuulivoimalan laaja-
kaistainen äänivai-
kutus.  

Voimalaitoksen poistojen 
äänet rajoittuvat tarkaste-
lualueelle. Tuulivoimalan 
meluvaikutus on kyseen-
alainen. Mikäli vaikutus on 
olemassa, vaikutusalue on 
laaja ulottuen läheiselle 
asuinalueelle Kolmperässä.  

Muutos nykytilanteeseen 
verrattuna on vähäisesti 
haitallinen. Arvio sisältää 
epävarmuutta, sillä tuuli-
voimaloiden meluvaiku-
tuksista ei ole yksimieli-
syyttä.  

Tärinä  Alueella ei ole tun-
nistettu merkittäviä 
tärinää aiheuttavia 

Alueelle ei ole sijoit-
tumassa uusia 

Ei tunnistettuja vaikutuksia.  Ei vaikutuksia. 



43/67 30.6.2019 Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi 
 
 

   
 

toimintoja liiken-
nettä lukuunotta-
matta. 

tärinää tuottavia toi-
mintoja  

 

 

7.3 Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue  

 

 Nykyisen toiminnan melu- ja tärinävaikutukset 

Alueella on nykyisellään paljon erilaisia toimijoita, kuten pienteollisuuden materiaalikierrä-
tystä, asfalttiasema, huoltoasema, siirtoajoneuvo- ja romuajoneuvovarastot. Lisäksi alueella 
toimii vielä motocross-rata, ennen sen siirtymistä etelämmäs Kulmakorven alueelle.  

Alueen toiminnoista materiaalinkierrätyksellä ja motocross-radalla on meluvaikutuksia. Ru-
duksen murskauslaitos tuottaa merkittävimmän osan alueen melupäästöistä. Lisäksi materi-
aalinkierrätyksestä syntyy melua materiaalien muusta käsittelystä työkoneilla. Motocrossra-
dan melupäästö ajoittaista, mutta tyypillisesti häiritseväksi koettua melua.  

Alueen nykyiset toiminnot eivät aiheuta merkittäviä tärinävaikutuksia.  

 

 Kaavaratkaisun mukaiset melu- ja tärinävaikutukset  

 

Kulmakorpi I-asemakaavan rakentaminen 

Asemakaavan toteuttamisen vaatima louhinta ja murskaus tuottaa sekä melu- että tärinävai-
kutuksia. Louhinnan ja murskauksen yli 60 dB(A) melutasot rajoittuvat enimmillään 300 m pää-
hän hankealueen rajasta ja 55 dB(A) melutasot enimmillään 600 m päähän silloin, kun melua 
ei lievennetä erityisin toimenpitein.  

Rakentamisen jälkeisenä aikana kaavan mukaisen toiminnan tuottama liikenne on tärkein me-
lun lähde. Asemakaavan selostuksen mukaan Kulmakorven kaava-alue lisää huomattavasti 
alueen liikennemääriä. Aamun huipputunnin aikana alueelle saapuu noin 700 ajoneuvoa/h ja 
iltahuipputunnin aikana alueelta lähtee noin 600 ajoneuvoa/h. Keskimääräinen vuorokausilii-
kenne nykyarvion mukaan on n. 2 700-3 000 ajoneuvoa/vrk. Rakentamisen valmistuttua koko-
naisliikennemäärät Nupurintiellä välillä Kulmakorventie-Ämmässuontie kasvavat arviolta 
5 200 -> 6 460 ajoneuvoa/vrk (2030 ennuste). Rakentamisen aikaiset murskeen kuljetukset ai-
heuttavat tieverkoston lähtömelutasoihin alle 1 dB(A) lisäyksen.  

 

Teollisuus ja työpaikat 

Rakentamisen jälkeen alueen asemakaava sallii alueella erilaisia teollisuus- ja varastoraken-
nuksia sekä niiden toimintaan liittyviä palvelu- ja toimistotiloja. Teollisuuskiinteistöjen kohde-
poistoista voi aiheutua paikallisia meluvaikutuksia. Muuten meluvaikutusten arvioidaan rajoit-
tuvan liikenteen meluvaikutuksiin. 

Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä tärinävaikutuksia lukuun ottamatta liikenteen 
vähäisiä tärinävaikutuksia.  
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Palvelinkeskus 

Palvelinkeskuksen merkittävimmät meluvaikutukset aiheutuvat keskuksen jäähdytykseen käy-
tettävien, katolla sijaitsevien jäähdyttimien toiminnasta. Jäähdyttimiä käytetään, kun keskuk-
sen tuottamaa lämpöä ei saada kokonaisuudessaan siirrettyä kaukolämpöverkkoon. Itse vara-
voimageneraattorit sijoitetaan melupäästöjen rajoittamiseksi sisätiloihin. Meluvaikutukset ei-
vät ole todennäköisesti erotettavissa alueen muusta toiminnasta eikä näistä aiheudu vaiku-
tuksia lähimmille häiriintyville kohteille.  

 

Rekkaparkki ja lumen vastaanotto 

Sekä rekkaparkin että lumen vastaanoton toiminnot aiheuttavat liikenteen tuottamaa melua. 
Liikennemelua voi syntyä myös sisäisestä liikenteestä, ajoneuvojen tyhjäkäynnistä ja rekkojen 
mahdollisten kylmäkoneiden äänistä. Raskaan ajoneuvon ohiajon aiheuttama hetkellinen 
maksimiäänitaso 100 m etäisyydellä on noin 65-75 dB ja peruutussummerin aiheuttama het-
kellinen maksimiäänitaso 100 m etäisyydellä on suurimmillaan noin 75-83 dB. 

   

 Yhdyskuntateknisen huollon alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi   

 

Taulukko 7. Elinkeinoelämän ja teollisuuden alueen toimintojen yhteisvaikutusten arviointi 

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laajuus, 
kesto ja kohteen herk-

kyys 

Vertailu nykytilantee-
seen ja vaikutuksen 

merkittävyyden arvi-
ointi  

Melu Alueen toiminnoista 
materiaalinkierrä-
tyksellä ja moto-
cross-radalla on me-
luvaikutuksia. Ru-
duksen murskauslai-
tos tuottaa merkittä-
vimmän osan alueen 
melupäästöistä. 

Rakennusvaiheen 
louhinnat lisäävät 
meluvaikutusta.  
Rekkaparkin ja lu-
men vastaanoton 
toiminnot lisäävät 
liikenteeseen liitty-
vää melua. Moto-
cross-radan poistu-
minen alueelta vä-
hentää meluvaiku-
tusta.  

Rakennusvaiheen meluvai-
kutukset ylittävät 55 dB(A) 
rajan 600 m etäisyydellä 
kohteesta. Vaikutusalueella 
ei ole herkkiä kohteita. His-
tan alue toteutuu vasta 
myöhemmin.  
 

Rakennusvaiheen meluvai-
kutus ilmeinen. 500 met-
rin lähivyöhykkeellä sijait-
see yksittäisiä asumuksia. 
Meluntorjunta huomioi-
tava alueen rakennusvai-
heessa.   Yleiskaavan toi-
mintojen meluvaikutukset 
vähäisesti haitallisia.   

Tärinä  Alueen nykyiset toi-
minnot eivät aiheuta 
merkittäviä tärinä-
vaikutuksia. 

Rakennusvaiheen tä-
rinävaikutus voi olla 
havaittavissa noin 
1 km etäisyydellä. 
Kaavan toteutumi-
sen jälkeen tärinä-
vaikutus vähäinen.    

Kulmakorven vaikutusalu-
eella ei erityisen herkkiä 
kohteita. Omakotiasutuk-
sen herkkyys tärinälle koh-
talainen.  

Rakentaminen aiheuttaa 
tärinävaikutuksia, joita on 
seurattava rakentamisen 
aikana. Yleiskaavan mukai-
silla toiminnoilla ei ole tä-
rinävaikutusta.  
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7.4 Lieventämismahdollisuudet ja suositukset  

 

• Meluvaikutuksia voidaan lieventää meluntorjunnalla (meluvallit), laitteiden koteloinneilla 
ja aikarajoituksilla. 
 

• Tärinävaikutusten suhteen on huomioitava lähialueen herkät kohteet. 

Erityisalue 

Erityisalueen kaavamääräys sallii alueelle kivi- ja maa-ainestuotannon sekä ympäristöhäiriötä tuot-
tavien toimintojen sijoittamisen, erityisesti meluavien toimintojen sijoittamisen. Toimintojen me-
luvaikutuksia rajoitetaan toimintojen ympäristölupapäätöksissä. Meluntorjuntaratkaisuksi suosite-
taan meluvallirakenteiden rakentamista esimerkiksi ylijäämämaa-aineksista sekä idän että etelän 
suuntaan. 

Yhdyskuntateknisen huollon alue 

Ei erityistä huomioitavaa 

Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue 

Kulmakorven esirakentamisella on jo ympäristölupapäätös, jonka mukaisesti alueen esirakenta-
mista toteutetaan ja ympäristövaikutuksia rajoitetaan. Kaavan mukaiset toiminnot eivät tuota mer-
kittävästi melu- ja tärinävaikutuksia.    

 

 

8 Vaikutukset elolliseen luontoon, ekologisiin yhteyksiin ja luonnonva-
roihin 

8.1 Vaikutukset nykytilassa 

Pääosa kaavavarauksien alueista on jo nykyisin muuttunutta ympäristöä. Kaavavarausten alu-
eella on jonkin verran nykyisin metsäisiä ympäristöjä, jotka painottuvat tarkastelualueen ete-
läosaan sekä Lankasuon alueelle. Pohjoisosassa on niin ikään pieniä metsiköitä, mutta nämä 
ovat suhteellisen pirstoutuneita verrattuna eteläosan metsäalueisiin. Toiminta-alueella syntyy 
melua, joka ulottuu luonnon alueille. 

8.2 Vaikutukset elolliseen luontoon ja ekologisiin yhteyksiin 

Kaavavaraukset muuttavat paikallisesti ympäristöä nykyiseen nähden. Merkittävimmät muu-
tokset kohdistuvat tarkastelualueen lounaisosaan, jossa toiminnot on esitetty nykyistä laajem-
pina aluevarauksina.  
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Kuva 13. Kaavan maankäyttövaraukset tarkastelualueella ja niiden suhde luonnonympäristön kohtei-
siin ja kokonaisuuksiin. Maankäyttövarausten alueelle sijoittuvat metsät on osoitettu vinoviivaraste-
rina. Yhdyskuntateknisen huollon alueen eteläosan metsäinen luonne säilyy, koska eteläinen osa on 
suojaviheraluetta. 

 Erityisalue 

Kulmakorven erityisalueen (E) toteutuminen koko laajuudessaan muuttaa alueen nykyisiä piir-
teitä jossain määrin. Alueen keskiosan (Lankasuon alue) metsäiset ympäristöt häviävät. Alu-
eella ei ole todettu olevan erityisiä luontoarvoja tai huomionarvoisia kohteita. Metsäinen ydin-
alue ulottuu nykyisin Lankasuon alueelle kapeana ulokkeena. Ydinalue supistuu maankäytön 
toteutuessa. Ydinalueen yhtenäisyys ei heikkene, koska ydinalue ei pirstoudu. E-alue rajautuu 
idässä nykyisen toiminnan mukaisena, joten itäpuoleisiin LAKU-kohteeseen, Kakarlammen 
luonnonsuojelualueeseen tai paikalliseen ekologiseen yhteyteen ei kohdistu suoria vaikutuk-
sia. Aluevarauksen lounaiskulma ulottuu nykyistä laajemmalle alueelle. Aluevaraus kaventaa 
maakunnallista ekologista yhteyttä hieman, mutta ekologinen yhteys säilyisi kaventumakoh-
dassa noin 200 metriä leveänä. Ekologiseen yhteyteen syntyy uusi, lyhyt kaventuma. Pohjoisen 
ekologisen yhteyden toimivuus voi heiketä, mikäli toimintoja sijoitetaan E-kaavavarauksen 
reunaan asti. Tällöin puustoinen ympäristö supistuu ja toiminnoista aiheutuvat häiriöt (melu) 
voivat heikentää yhteyden toimivuutta erityisesti kaventuman kohdalla.  Pohjoista ekologista 
yhteyttä tulee rinnakkainen eteläinen ekologinen yhteys sekä näiden yhteyksien välisen alu-
een metsäinen luonne, joten ekologisen yhteyden toimivuus kokonaisuutena säilyy. 
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Kuva 14. Erityisalueen aluevarauksen vaikutukset metsäisyyteen sekä ekologiseen yhteyteen. 
Ekologisen yhteyden pohjoisreunasta leikkautuisi pieniä osia. Kuvaan ympyröity puustoisen 
alueen poistuma aiheuttaa selkeimmän kaventuman. 

Välillisiä vaikutuksia luonnonympäristöön voi syntyä alueelle suunniteltujen toimintojen me-
lusta sekä pölystä. Erityisesti melulla voi olla haitallisia vaikutuksia eläimistöön. Nykyisen toi-
minnan kaltainen toiminta (louhinta ja läjitys) ei oleellisesti muuta melukuvaa, koska aluelaa-
jennukset ovat vähäisiä. Mahdollinen ampumarata aiheuttaa uudenlaisen meluhaitan, joka voi 
rajoittaa lähiympäristön soveltuvuutta eläimistön lisääntymisalueena. Ampumaradan melu-
suojaus on ensisijaisen tärkeää, jotta melutaso ei luonnonalueilla kasva. 

 Yhdyskuntateknisen huollon alue  

Yhdyskuntateknisen huollon aluevaraus käsittää nykyisen HSY:n jätteenkäsittelyalueen Es-
poon puoleiset osat. Kaavan aluevaraus vastaa voimassa olevaa Ämmässuon asemakaavaa. 
Yleiskaavaehdotuksen yhdyskuntateknisen huollon alue käsittää Ämmässuon asemakaavassa 
osoitetun eteläosan suojaviheralueen, joka säilyy suojaviheralueena ja siten metsäisenä. Alue-
varauksen eteläosan metsäisellä alueella, joka on suojaviheraluetta, on useampia liito-oravan 
asuttamaa kuviota (Lammi & Routasuo 2016). Eteläinen metsäalue on osa Ämmässuon etelä-
puoleista laajaa metsäaluetta, johon sijoittuu maakunnallinen ekologinen yhteys sekä ns. 
LAKU-kriteerit täyttävä Niemisgårdin alue. Näin ollen yleiskaavaehdotuksen aluevaraus vastaa 
voimassa olevaa asemakaavaa ja toteutunutta maankäyttöä aluevarauksen eteläosassa. 

Kaavavarauksella ei ole kielteisiä vaikutuksia maakunnalliseen ekologiseen yhteyteen, koska 
metsäinen yhteys ei kapene aluevarauksen kohdalla nykyiseen nähden.  

 Elinkeinoelämään ja teollisuuden alue 

Elinkeinoelämän ja teollisuuden aluevaraus sijoittuu Ämmässuon pohjoisosaan rajautuen Tu-
runtiehen. Aluevaraus on suurimmaksi osaksi rakennettua tai muutoin muuttunutta ympäris-
töä eikä alueella sijaitse erityisiä luontoarvoja. Alue ei ole osa ekologista verkostoa, joten 
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aluevarauksen vaikutukset luonnonympäristöön ovat paikallisia ja vähäisiä johtuen pienialais-
ten metsiköiden muuttumisesta rakennetuksi ympäristöksi. 

8.3 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

 

Taulukko 8. Elinkeinoelämän ja teollisuuden alueen toimintojen yhteisvaikutusten merkittävyyden arviointi  

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Erityisalue Aluevarauksesta noin 
65 % on muuttunutta 
ympäristöä (maa-aines-
tenotto, maanläjitys). 
Keskiosa aluevarauk-
sesta on mäntyvaltaista 
tuoreen kankaan ja kui-
vahkon kankaan met-
sää. 

Vähäinen verrattuna 
alueen nykytilaan 

Paikallinen, vaiku-
tukset heijastuvat 
vähäisessä määrin 
laajemmalle (ekolo-
ginen verkosto). Py-
syvä. 

Vähäisiä haitallisia vaikutuksia, 
merkittävin muutos aiheutuu 
Lankasuon alueen muuttumi-
sesta rakennetuksi. Kyseinen 
alue on metsäniemeke raken-
netun ympäristön sisällä, joten 
metsäkokonaisuudet eivät 
pirstoudu. 
Ekologiseen yhteyteen syntyy 
paikallinen kaventuma nykyti-
laan nähden. Ekologista yh-
teyttä kuitenkin tukee rinnak-
kainen eteläisempi yhteys 
sekä yhteyksien väliset puus-
toiset ympäristöt. 

Yhdyskunta-
tekniikan 
alue 

Aluevarauksesta noin 
78 % on muuttunutta 
ympäristöä (Ämmäs-
suon jätteenkäsittely-
keskus). Aluevarauksen 
eteläosa on metsä-
maata ja osittain suo-
maata sekä vanhoja 
niittyjä. Koko alueva-
rausalueella on nykyisin 
kohonneet melutasot 
toiminnasta johtuen. 

Vastaa nykytilan-
netta. Eteläinen osa 
aluevarauksesta on 
jätteenkäsittelykes-
kuksen suojametsä-
aluetta. 

- Ei vaikutuksia. 

Elinkeinoelä-
män ja teolli-
suuden alue  

Aluevarauksesta noin 
50 % on muuttunutta 
ympäristöä. Alueva-
rauksen keskiosassa on 
puustoinen kalliose-
länne ja Turuntien var-
ressa metsäkaistale. 

Vähäinen verrattuna 
alueen nykytilaan 

Paikallinen. Pysyvä.  Ei merkitystä alueen nykyisen 
luonteen takia. 
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8.4 Yhteenveto ja suositukset 

 

Yhteenveto ja suositukset: 

Alue on suurimmaksi osaksi jo varattu yhdyskuntateknisen huollon ja muiden toimintojen alueeksi ja pääosa 
alueesta on myös toteutunut osoitettuun käyttöön. Luonnon monimuotoisuuden kannalta on myönteistä 
keskittää toiminnot yhtenäiseksi alueeksi, joka ei pirsto luonnonympäristöjä. 

Aluevarauksilla on paikallisia kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön nykyisten metsäalueiden muuttu-
essa rakennetuksi. 

Alueen eteläpuolella on ekologisesti tärkeä yhtenäinen metsäalue sekä maakunnallinen ekologinen yhteys. 
Erityisalue voi kaventaa paikallisesti metsäistä yhteyttä, mikäli toiminnot sijoittuvat erityisalueen reunaosiin 
asti. Uusien toimintojen aiheuttama melu voi häiritä lähialueen eläimistöä myös erityisalueen ulkopuolella. 
Ekologisen yhteyden paikallinen kaventuma ei estä yhteyden toimivuutta ja yhteyttä tukee lisäksi rinnakkai-
nen eteläinen yhteys. 
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9 Vaikutukset yhdyskuntatekniseen huoltoon ja yhdyskuntarakentee-
seen, liikenteeseen ja maisemaan  

 

Koska Ämmässuo-Kulmakorpi muodostaa aluekokonaisuuden, jonne esimerkiksi liikenne oh-
jautuu samoja reittejä pitkin, käsitellään aluekokonaisuuden nykytila ja vaikutusten merkittä-
vyyden arviointi yhteisesti koko aluekokonaisuudelle vaikutusluokittain.  

9.1 Ämmässuo- Kulmakorpi aluekokonaisuuden merkitys ja vaikutukset nykyti-
lassa 

 

Ämmässuo-Kulmakorven alueelle sijoittuu seudullisesti merkittäviä teknisen huollon alueita: 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja sitä ympäröivä yritysalue sekä Kulmakorven maa-aines-
toiminta-alue. Alueella on merkitystä työpaikka-alueena.   

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen tämänhetkisiä toimintoja ovat muun muassa jätteen 
vastaanotto, esikäsitellyn jätteen kaatopaikkasijoitus, biojätteen laitosmainen käsittely (kom-
postointi 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.   

Ämmässuo toimii nykyisellään energiantuotantoalueena. Kaatopaikalta kerätään kaatopaikka-
kaasua talteen hyödynnettäväksi kaasuvoimalassa sähkön ja lämmön tuotannossa (Uuksulai-
nen & Järvensivu 2017). Lisäksi kaasuvoimalaan johdetaan biojätteen käsittelylaitoksen mädä-
tysprosessissa syntyvä biokaasu (HSY 2017c). Kaasuvoimalan sähköntuottoteho on 15 MW.  

Ämmässuon-Kulmakorven alueella on tällä hetkellä jätteenkäsittelykeskuksen lisäksi pieniä 
varasto- ja teollisuusyrityksiä. Kulmakorvessa, Kulmakorpi I -asemakaava-alueella, on tällä het-
kellä motocrossrata, joka poistuu alueelta asemakaava-alueen rakentumisen myötä. 

Kulmakorven alue on yksi harvoista pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä toimivista kiviai-
neshuollon alueista. Alueelta otetaan kalliokiviainesta louhimalla ja vastaanotetaan pilaantu-
mattomia maa-aineksia. Maankaatopaikkatoiminta on Ämmässuon-Kulmakorven alueella jat-
kunut jo vuodesta 1989, ja alueella on useita jo maisemoituja tai maisemointivaiheessa olevia 
maantäyttöalueita. Ämmäsmäen maantäyttöalue sijaitsee jätteenkäsittelykeskuksen luoteis-
puolella, Kulmakorven maantäyttöalue sen itäpuolella ja Kalliosuon maantäyttöalue kaakkois-
puolella. Takapellon alueella on louhinta ja louheen murskaus käynnissä. Louhintojen aikana 
ja päätyttyä louhosta täytetään maa-aineksilla. Läjitystoiminnan on arvioitu jatkuvan Takapel-
lon alueella 2030-luvulle.  

Liikenne Ämmässuon alueelle on vähentynyt merkittävästi vuoden 2014 jälkeen, kun kiinteis-
töjen sekajätteet alettiin ohjata Vantaalla käyttöön otettuun uuteen jätevoimalaan. 

Tarkasteltava alue sijaitsee Eteläisen rantamaan maisemamaakunnassa Eteläisellä viljelyseu-
dulla, jonka maisemarakenteelle tyypillistä ovat pienipiirteisesti vaihtelevat maaston muodot, 
jokilaaksojen savikkoiset peltoalueet ja reheväkasvuiset metsät. Maisemallisesti alue on ihmis-
toiminnan voimakkaasti muuntamaa jo nykyisellään. Alueella vuorottelevat nykyiset käsittely-
kentät, peitetyt vanhat täyttöalueet sekä muut rakennetut alueet, joita rajaavat reunavyöhyk-
keet ja laajemmat metsäkuviot. Laajempia metsäisiä alueita sijaitsee Kulmakorven nykyisen 
motocrossradan läheisyydessä, uudelle motocrossradalle varatulla alueella sekä Lankasuon 
alueella.  
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9.2 Kaavan toteuttamisen aiheuttamat muutokset  

 Erityisalue 

 

Alueelle on suunniteltu sijoitettavaksi häiriötä tuottavaa urheilutoimintaa, kuten moottoriur-
heilu- ja ampumaradat. Lisäksi alueella on häiriötä tuottavaa kiviainestoimintaa ja maa-ainek-
sen vastaanottoa. Maa-ainestoiminnan päätyttyä alue on tarkoitettu ensisijaisesti urheilu- ja 
virkistystoiminnoille. Naapuruussuhteiden osalta haastavien toimintojen keskittyminen yh-
teen paikkaan helpottaa alueenkäytön paineita toisaalla. 

Alueen rooli osana kiviaineshuoltoa tulee kasvamaan, mikäli alueelle suunnitellut toiminnot 
etenevät toteutusvaiheeseen. Alueelta louhitaan kiviainesta, ja sinne sijoitetaan pilaantumat-
tomia ylijäämämassoja, joille ei voida osoittaa hyötykäyttöä. Ylijäämämassojen hyödyntämi-
nen on kuitenkin merkittävää, ja vuosittain loppusijoitettavan maa-aineksen määrä on huo-
mattavasti nykyistä pienempi. Alueella toteutettava louhinta ja sen jälkeen tehtävä maatäyttö 
vaikuttavat alueen lähimaisemakuvaan topografian muutosten myötä. Avolouhoksesta ja sen 
alueesta muodostuu kohtalaisia, lähinnä paikallisia maisemavaikutuksia. Maisemoidut täyttö-
alueet voidaan hyödyntää virkistysalueena. 

Alueen rooli yhteiskuntateknisessä huollossa kasvaa kaavan toteutumisen myötä. Yleisten alu-
eiden kunnossapitoa varten kaupungissa tarvitaan tukikohtia, varastoalueita ja eri materiaa-
lien käsittelyalueita. Näiden pitää olla lähellä huollettavia alueita. Kaupungin kasvaessa tällai-
set alueet joutuvat usein väistymään tiivistyvän maankäytön tieltä. Maankäytönsuunnitte-
lussa on kuitenkin varattava tällaisille toiminnoille riittävät aluevaraukset eri puolilta kaupun-
kia. 

Kiviainestuotanto ja ylijäämämaa-aineksen kuljetus lisäävät raskaan liikenteen määrää alu-
eelle johtavalla tieverkolla. Pelkästään Esbogård Ab:n kiviaineshankkeen murskeen kuljetus-
ten on arvioitu aiheuttavan keskimäärin noin 110 raskaan ajoneuvon käyntiä kohteessa/vrk. 
Toiminnasta aiheutuva liikennemäärän kasvu heijastuu laajalle alueelle. Maa-ainestoiminnan 
liikenne toteutunee pääosin päiväsaikaan, mutta liikennevaikutukset jakautuvat pitkälle ajan-
jaksolle. Myös muut alueelle sijoittuvat toiminnot tuottavat jonkin verran liikennettä. Moot-
toriurheiluradan ja ampumaurheilukeskuksen liikenne painottuu iltoihin ja viikonloppuihin.  

Ampumaurheilun ja maa-aineksen vastaanoton yhteensovittamisessa tulee huomioida, että 
ampumaurheilukeskuksen sijoittaminen nykyisten täyttömäkien väliin vähentäisi huomatta-
vasti käytettävissä olevaa täyttötilavuutta. Tämä taas kasvattaisi maa-ainesten kuljetuksen lii-
kennemääriä toisaalla.  

Maisemallisesti alue muuttuu kaavan toteutumisen myötä. Läjitys ja aineksenotto aiheuttavat 
muutoksia alueen lähi- ja kaukomaisemassa, jonka suurmuodot muuttuvat. Nykyisellään alue 
on osin metsäistä. Toteutuksen myötä alueelta poistuu kasvillisuutta ja kalliota, jotka vähitel-
len korvautuvat täyttömaalla, jotka myöhemmin maisemoidaan. Täyttöalueiden korkeudesta 
riippuu niiden näkyminen kaava-alueen ulkopuolelle. Maisemavaikutuksia voidaan lieventää 
maastoa muotoilemalla ja metsitystoimin. Monista täyttöalueista on muodostunut suosittuja 
ulkoilu- ja virkistyspaikkoja toiminnan loputtua. Alueelle voidaan helposti toteuttaa esimer-
kiksi maastopyöräilyratoja tai kuntoportaita. Maisemakuva muuttuu alkuperäisestä pysyvästi, 
mutta korvautuu osin korkeuseroiltaan samantyyppisellä maisemakuvalla.  
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 Yhdyskuntateknisen huollon alue  

 

Yhdyskuntateknisen huollon alue muuttuu kaavan myötä jätteenkäsittelyalueesta selkeästi 
kiertotalousalueeksi, kun jalostamis- ja uudelleenkäyttötoiminnot alueella kehittyvät. Ämmäs-
suon jätteenkäsittelykeskuksen aluetta lähiympäristöineen kehitetään yritysyhteistyöhön ja 
materiaalikierrätykseen perustuvaksi ekoteollisuuskeskukseksi (Ekomo). Yritykset tekevät alu-
eella kiertotalousyhteistyötä toistensa ja HSY:n kanssa. Alueella vuoden 2017 alussa käynnissä 
tai suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. kierrätysasfalttia hyödyntävä asfalttitehdas, uusio-
kiviaineksen valmistus betoni- ja tiilijätteestä, louheita jalostava kiviainesterminaali, hiekoitus-
murskeen puhdistuksen ja uudelleenjalostamisen pilotointi, kipsijätteen hyödyntäminen kip-
siteollisuuden raaka-aineeksi, hevosen kuivikelannan ja sahanpurun kehittäminen biopoltto-
aineeksi (pilotointi) sekä kaasumaisten päästöjen mittauksen pilotointi (HSY 2017b). Odotet-
tavissa on, että vastaavanlaista toimintaa syntyy lisää tulevaisuudessa ja alueesta voi kehittyä 
tulevaisuudessa merkittävä kiertotalouden innovaatiokeskus. 

Uudet toiminnot lisäävät liikennettä, mutta liikennemäärät tuskin nousevat vastaavalle ta-
solle, kuin ne olivat ”sekajäterallin” aikana.  

Energiantuotanto alueella on myös kehittymässä. Fortum ja HSY solmivat syyskuussa 2017 aie-
sopimuksen Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen sijoittuvasta energia- ja kiertotalousratkai-
sujen kokonaisuudesta (HSY 2017d). Alueelle on sijoittumassa ympäristölupavaiheeseen eden-
nyt Fortumin energiantuotantolaitos, jolla on tarkoitus korvata kivihiilen käyttöä Espoon kau-
kolämmön tuotannossa. 

Alueelle on myös suunniteltu yhden tuulivoimalan rakentamista. Ämmässuon tuulivoimalan 
tarkoituksena on tuottaa sähköä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen omaan käyttöön sekä 
valtakunnan verkkoon.  Aurinkoenergian osalta HSY oli mukana Aalto-yliopiston koordinoi-
massa FinSolar-hankkeessa, jossa selvitettiin aurinkoenergian soveltuvuutta Ämmässuolle 
sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Hankkeen pohjalta laaditun diplomityön 
mukaisesti aurinkovoimalan sijoittamiselle Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueelle 
olisi edellytyksiä, mutta investointi ei olisi todennäköisesti taloudellisesti kannattava (Tyni 
2016).  

Tuulivoima aiheuttaa melu-, välke- ja maisemavaikutuksia. Alueelle suunniteltu tuulivoimala 
koostuu 99-120 m korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija on 101-
131 m (Ramboll 2014) Tuulivoimahankkeen maisemavaikutukset kohdistuvat välittömään lä-
hiympäristöön sekä lähimaisemaan (alle 5 km etäisyys). Lähiympäristön maisemakuva on jät-
teenkäsittelykeskuksen sekä maanvastaanottoalueiden ja täyttömäkien muokkaamaa, mikä ei 
ole erityisen herkkää maiseman muuttumiselle. Lähimaisemassa Ämmässuon täyttömäki (lo-
pullinen täyttötaso +106) ja Espoon kaupungin täyttömäki (+94) peittävät aluetta ympäröivän 
puuston kanssa näkymiä tuulivoimalalle. Pimeään aikaan tuulivoimalan lentoestevalaistus voi 
aiheuttaa valovaikutuksia sekä lähi- että kaukomaisemassa.  

Alueelle sijoittuva voimajohto parantaa energiansiirtomahdollisuuksia alueella. Voimajohto-
hankkeen suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät maisemaan, jonne ne luovat uuden pysy-
vän, linjamaisen maisemaelementin, jossa pylväät erottuvat maastossa selkeästi. Tämän 
ohella metsään tulee puuton kaistale, joka erottuu selkeänä linjamaisena maisemaelement-
tinä.  

  



53/67 30.6.2019 Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi 
 
 

   
 

 Elinkeinoelämän ja teollisuuden alue  

 

Teollisuus ja työpaikka-alue    

Kulmakorven alueesta rakentuu oletettavasti pitkähkön ajan kuluessa laaja teollisuus- ja va-
rastoalue. Alue on suunnattu paljon tilaa ja suuria toimitiloja vaativille yrityksille. Alueelle osoi-
tetaan teollisuustonttien lisäksi toimitila- ja toimistotontteja, joissa voi toimia myös sellaisia 
yrittäjiä, jotka tarjoavat palveluita alueen työntekijöille, tai joiden toiminnalle sijainti keskus-
tassa ei muutoin ole välttämätöntä. Alueelle voi sijoittua sellaisia teollisuuteen ja varastointiin 
liittyviä myymälätiloja, jotka eivät ole keskustahakuisia. Liiketoiminta ja palvelut liittyvät tont-
tien pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan. Alueen kehittymisen vaikutus yhdyskunta-
rakenteeseen ja elinkeinoihin on positiivinen.  

Kulmakorven kaava-alueen maankäytön toteutuminen lisää huomattavasti alueen liikenne-
määriä: ennusteliikemäärien mukaan aamun huipputunnin aikana alueelle saapuu lähes 700 
ajoneuvoa tunnissa ja iltahuipputunnin aikana alueelta lähtee noin 600 ajoneuvoa tunnissa. 
Kokonaisliikennemäärät Nupurintiellä välillä Kulmakorventie-Ämmässuontie kasvavat 
5 200 - > 6 460 ajoneuvoa/vrk (2030 ennuste). Arvion mukaan suurin osa alueen synnyttä-
mästä liikenteestä käyttää Kulmakorventien liittymää, joka vaatii kehittämistä sen toimivuu-
den ja turvallisuuden varmistamiseksi (Sweco 2015) 

Kehittyvällä työpaikka-alueella on kohtalaisia maisemavaikutuksia. Alueelle sijoittuvat toimin-
not vaativat uusien hallimaisten rakennusten sijoittamista alueelle. Mahdolliset piiput ja mai-
noslaitteet saattavat myös näkyä kauas. Muutokset alueen maisemakuvassa ovat pääosin py-
syviä ja vaikuttavat paikallisesti korkeiden elementtien osalta laajemmankin alueen maisema-
kuvaan. Korkeammat elementit voivat näkyä rakentuvan Histan asuinalueen suuntaan, moot-
toritien pohjoispuolelle. Maisemakokonaisuudessa työpaikka-alueen rakentuminen ei kuiten-
kaan muodosta erityisen negatiivistä vaikutusta maisemakuvaan.  

 

Rekkaparkki 

Kaavailtu rekkaparkki (arvioitu 320 paikan mukaan) voi aiheuttaa jopa noin 6000 ajoneuvo-
matkaa arkivuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 50 % (suuntaa antava arvio pe-
rustuen Vaaralan rekkaparkin liikenneselvitykseen). Liikennemäärään vaikuttaa kuitenkin 
olennaisesti toiminnan laajuus ja toteutuvien oheistoimintojen määrä.  Mikäli rekkaliikenne 
jakautuisi tasaisesti vuorokauden tunneille tarkoittaisi tämä sitä, että alueelle ajaa keskimää-
rin 2 rekkaa minuutissa.  

Maisemallisesti rekkaparkki on matala elementti, eikä näy kauas. Rekkaparkin maisemavaiku-
tuksia voi lieventää jättämällä sen ympärille puustoisen metsäkaistaleen.   

Lumen vastaanotto 

Lumen kuljetus aiheuttaa liikenne- ja meluvaikutuksia ajoreitille. Esimerkkinä pahimmasta lii-
kennetilanteesta voidaan pitää tilannetta, jossa lumen vastaanottopaikalle ajetaan runsaan 
lumisateen jälkeen 800 lumikuormaa päivässä. Lumen vastaanottopaikoille suuntautuva lii-
kenne aiheuttaa usein joko koettuja tai todellisia liikenneturvallisuusongelmia vastaanotto-
paikkojen sisääntuloväylillä. Kulmakorvessa lumen vastaanottopaikan liikenne ei kuitenkaan 
kulkisi asuin- tai virkistysalueiden läpi, mikä vähentää toiminnosta aiheutuvia haittoja. 

Lumen vastaanottoalue aiheuttaa paikallisia maisemavaikutuksia. Sulava lumikasa näkyy mai-
semakuvassa pitkälle kesäkuukausille asti. Maisemahaitta on kuitenkin paikallinen ja alue voi-
daan tehokkaasti maisemoida metsäkaistaleen avulla.   
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9.3 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

 

Taulukko 9.Yhdyskuntateknisten- ja yhdyskuntarakenteellisten-, liikenteellisten- ja maisemavaiku-
tusten merkittävyyden arviointi. 

Kohde Nykytilanne Kaavan tuoma muutos 
Vaikutuksen laa-

juus, kesto ja koh-
teen herkkyys 

Vertailu nykytilantee-
seen ja vaikutuksen 

merkittävyyden arvi-
ointi  

Vaikutus yh-
dyskuntara-
kenteeseen ja 
yhdyskunta-
tekniseen 
huoltoon 

Ämmässuo-Kulma-
korven alueelle si-
joittuu seudullisesti 
merkittäviä teknisen 
huollon alueita: Äm-
mässuon jätteenkä-
sittelykeskus ja sitä 
ympäröivä yritysalue 
sekä Kulmakorven 
maa-ainestoiminta-
alue. Alueella on 
merkitystä työ-
paikka-alueena.   

Kaavan mahdollistamien toi-
mintojen toteutuessa alueen 
merkitys osana yhdyskunta-
rakennetta sekä yhdyskunta-
teknisen huollon alueena 
kasvavat.  

Vaikutusalue on seu-
dullinen ja vaikutus 
on pysyvä. 

Vaikutus on myönteinen 
nykytilanteeseen verrat-
tuna. Merkittävimmät 
myönteiset vaikutukset 
tulevat kiertotaloustoi-
mintojen, paikallisen 
energiantuotannon sekä 
toimintojen keskittymi-
sen myötä.  
 

Vaikutus lii-
kenteeseen  

Kokonaisliikenne-
määrät Nupurintiellä 
välillä Kulmakorven-
tie-Ämmässuontie 
5200 ajoneuvoa/vrk. 
Alueen liikennemää-
rät ovat olleet ny-
kyistä suurempia 
aiemmin, kun alu-
eella vastaanotettiin 
sekajätettä.  

Liikennemäärät tulevat kas-
vamaan nykyisestä. Kulma-
korven asemakaava-alueen 
teollisuustoiminnot vastaavat 
3000 ajoneuvon liikennemää-
rää (KAVL).  Myös muut toi-
minnot tuovat oman lisänsä, 
erityisen merkittävinä toi-
mintoina rekkaparkki (n. 
6000 kpl/vrk) sekä lumen 
vastaanottoalue (max. 800 
kpl/vrk).  Muut toiminnot ai-
heuttavat arviolta yhteensä 
noin 500-1000 liikennesuori-
tetta/vrk.   

Vaikutus on pitkä-
kestoinen (louhinta, 
rekkaparkki) ja tois-
tuva (lumenkaato-
paikka). Alue ei ole 
liikenteellisesti on-
gelmallinen ja kasva-
vaa liikennemäärää 
vastaavat toimivat 
järjestelyt voidaan 
toteuttaa kohtuulli-
sin muutoksin.  

Paikallisesti merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia lii-
kennemäärien kasvun 
sekä raskaan ajoneuvolii-
kenteen huomattavan li-
sääntymisen myötä. 
Huomionarvoista on kui-
tenkin se, että alueelli-
sesti raskaan liikenteen 
levähdyspaikan rakenta-
minen tuottaisi merkittä-
viä positiivisia vaikutuk-
sia.  
Liikennemäärien lisään-
tymisestä aiheutuvia hai-
tallisia vaikutuksia voi-
daan paikallisesti lieven-
tää huomioimalla ne alu-
een jatkosuunnittelussa 
esimerkiksi kevyen lii-
kenteen väylien ja me-
luesteiden avulla. Tällöin 
vaikutus on kohtalainen 
haitallinen.  

Vaikutus  
maisemaan  

Maisemallisesti alue 
on ihmistoiminnan 
voimakkaasti muun-
tamaa jo nykyisel-
lään. Alueella vuo-
rottelevat nykyiset 
käsittelykentät, pei-
tetyt vanhat 

Maisemallisesti alue tulee 
muuttumaan. Erityisalueelle 
leimallista on kasvillisuuden 
ja kallion poistuminen, ja näi-
den vähittäinen korvautumi-
nen täyttömaalla. Yhteiskun-
tateknisen huollon alueella 
maisemallisia muutoksia 

Maisemavaikutusten 
laajuus vaihtelee 
paikallisesta alueelli-
seen. Korkeat ele-
mentit (täyttömäet, 
tuulivoima) erottu-
vat maisemakuvas-
sakauempaakin.  

Lieventämiskeinojen 
kanssa ja alueen nykyti-
lanne huomioiden vaiku-
tus maisemaan on vähäi-
nen haitallinen (mahdol-
lisia korkeita rakenteita 
ja vallirakenteita). Alue 
on jo nykyisellään 
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täyttöalueet sekä 
muut rakennetut 
alueet, joita rajaavat 
reunavyöhykkeet ja 
laajemmat metsäku-
viot.  

aiheuttaa erityisesti tuulivoi-
man rakentaminen alueelle. 
Elinkeinoelämän alue tulee 
rakentumaan osin teollisuus-
alueena, jolle tyypillisiä ovat 
erilaiset hallirakenteet.   

vastaavantyyppisessä 
käytössä ja siksi maise-
makuva ei muutu kuin 
vähäisesti uusien toimin-
tojen myötä. Paikoin 
maisemavaikutukset voi-
vat myös muodostua po-
sitiivisiksi esimerkiksi 
käytöstä poistuvien täyt-
töalueiden kohdalla, mi-
käli näiden maisemointi 
suoritetaan virkistys-
käyttöpotentiaali huomi-
oiden.  

 

 

9.4 Lieventämismahdollisuudet ja suositukset 

 

• Maisemavaikutuksia voi lieventää mahdollisten suojavallien maisemoinneilla ja tarkastelu-
alueen kaava-alueiden sisäisillä suojavyöhykkeillä. Suojavyöhykkeillä puustoinen kerroksel-
linen kasvillisuus lieventää maisema- ja pölyämishaittaa. Täyttöalueiden maisemoinnit tu-
lee suunnitella siten, että niistä muodostuu mahdollisimman positiivinen vaikutus maise-
makuvaan.  

• Liikennevaikutuksia voidaan parantaa liikennesuunnittelulla (pääsuunnan kanavointi, valo-
ohjaus Kulmakorventien liittymään, Kulmakorventien tulotien oikealle kääntyvien käänty-
miskaista, Nupurintien kevyen liikenteen väylä, ajonopeuksien rajoittaminen). Nupurin-
tielle on välille Brobackantie-Kirkkonummen raja vuonna 2018 laadittu tiesuunnitelma 
jk/pp-väylästä, joka pyritään toteuttamaan KUHA-hankkeena lähivuosina. 

 

Yhteenveto ja suositukset:  

 

Alueella on suuri merkitys yhteiskuntateknisen ja kiviaineshuollon alueelle. Yritysalueet mahdollistavat bio- 
ja kiertotalouden ja puhtaiden tekniikoiden kehittämisen, hyödyntämisen ja eri toimijoiden välisen yhteis-
työn. 

Kaava mahdollistaa positiivisen yhdyskuntarakenteen kehittymisen, ja toiminnoilla on myös seudullista mer-
kitystä.  

Alueen aiheuttamaa maisemallista haittaa voidaan lieventää puustoisen, kerroksellista kasvillisuutta sisältä-
vän kaistaleen jättämisellä maisemahaittaa aiheuttavan toiminnon ympärille (esim. lumenvastaanottoalue).    
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10 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 

 

Vaikutuksia ihmiseen arvioidaan kokonaisuutena koskien kaikkia kolmea tarkasteltavaa kaava-
aluetta ja niiden mahdollistamia toimintoja.  Vaikutus ihmiseen muodostuu alueen toiminto-
jen kokonaisuudesta ja yhteisvaikutuksista. 

10.1 Koettu viihtyvyys ja ihmisten terveystila nykytilassa 

 

Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen voi aiheutua vaikutuksia melusta, tärinästä ja 
ilmanlaadusta sekä liikenteestä. Nämä voivat suoraan vaikuttaa siihen, miten elinolot ja viih-
tyvyys alueella koetaan.   

Nykyisellään asukkaat kokevat Ämmässuon ja Kulmakorven toimintojen aiheuttavan haittaa 
heille. Kulmakorpi I (Ramboll 2015) YVA-selvitysten yhteydessä kävi ilmi, että koetut haju-, 
pöly- ja meluvaikutukset ulottuvat asuinalueiden lisäksi läheisille virkistys- ja ulkoilualueille, 
mikä vaikuttaa alueiden käyttöön. Asukkaat kertoivat havainneensa Ämmässuon ja Kulmakor-
ven toiminta-alueilta kantautuvan tuulten mukana pölyä ja roskia pahimmillaan yli 1,5 kilo-
metrin päähän. Alueella on asutusta tällä etäisyydellä Kolmperän, Laitamaan ja Nupurin alu-
eilla sekä Loojärven suunnalla. 

Hajun koettiin rajoittavan ajoittain niin omaa kuin lasten ulkoilua ja virkistystä. Koetut haju-
haitat voivat olla seurausta Ämmässuon jätteenkäsittelyprosesseista, josta usein syntyy erilai-
sia hajuhaittoja. Huoli terveysvaikutuksista rajoittaa asukkaiden halua käyttää sieniä, marjoja 
ja muita hyötykasveja alueelta ravinnoksi.  

Kakarlammen luonnonsuojelualueen läheisyydessä sijaitsevaa aluetta käytetään useiden Es-
poon ja Helsingin koiraseurojen haju- ja jälkiharjoituksiin. Kaava-alueen sijaitsee virkistysalu-
eeksi kaavoitettu alue, mutta asukkaat pahoittelivat, että Espoon kaupunki ei ole käynnistänyt 
käytännön toimia luodakseen alueesta virkistysaluetta. Lisäksi kaivovesien ja pohjaveden ny-
kyinen laatu on aiheuttanut asukkaissa huolta.  

Ämmässuon lähiympäristön terveyskyselyn (2015) mukaan kaatopaikan katsotaan yleisesti 
vaikuttavan huonontavasti juomaveteen sekä ilman ja maaperän laatuun. Osa alueella asu-
vista on hyvin huolestunut kaatopaikan vaikutuksista terveyteen, ja yli puolet arvioi kaatopai-
kan vaikuttaneen terveyteensä. Vastaajat, joilla on jokin sairaus, eivät kuitenkaan osanneet 
arvioida, onko kaatopaikka vaikuttanut sairauden ilmaantumiseen.  

10.2 Kaavaehdotuksen mukaisen toiminnan vaikutukset terveyteen   

 

Terveysvaikutuksia voi aiheutua kaavanmukaisen toiminnan aiheuttamista melu- ja pölypääs-
töistä. Muita mahdollisia terveysvaikutusten aiheuttajia voisivat teoriassa olla haitalliset ai-
neet, mikäli ne pääsevät kulkeutumaan alueen pintavesiin ja eliöstöön tai pohjavesiin ja kai-
voihin. 

Suorien terveysvaikutusten lisäksi voidaan tunnistaa epäsuoria terveysvaikutuksia. Ihmiset, 
jotka joutuvat hengittämään huonolaatuista ilmaa, altistuvat lukuisille erilaisille aineille, joiden 
terveysvaarat ja vaikutukset vaihtelevat. Tavallisesti ihmiset kärsivät ensisijaisesti hengitys-
elinongelmista, koska altistuminen tapahtuu hengitysteiden kautta. Nämä suorat vaikutukset 
saattavat kuitenkin aiheuttaa seurausvaikutuksia, ts. epäsuoria vaikutuksia. Tutkimukset ovat 
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osoittaneet, että esimerkiksi pienhiukkasille altistuminen saattaa epäsuorasti aiheuttaa vaka-
via ongelmia sydän- ja verisuonitaudeista kärsiville ihmisille. 

 

Pöly ja päästöt ilmaan  

Valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) ilmanlaadun ohjearvoista määritellään sallittavat pi-
toisuudet eri epäpuhtauksille. Ohjearvot on otettava huomioon mm. maankäytön ja liikenteen 
suunnittelussa sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Ta-
voitteena on, että ohjearvojen ylittyminen estetään ennakolta. Ohjearvojen lähtökohtana on 
terveydellisten ja luontoon sekä osittain myös viihtyvyyteen kohdistuvien haittojen ehkäise-
minen. 

Kaava-alueelle sijoittuu huomattavan paljon pölyä tuottavaa toimintaa. Merkittävimmät pöly-
päästöt aiheutuvat murskaustoiminnasta Huomionarvoista on, että kyseisiä toimintoja sijoit-
tuu laajalle alueelle, sekä kaavan erityisalueelle että elinkeinoelämän ja teollisuuden alueelle.   

Yhden murskauslaitoksen pölypäästöjen vaikutusalueen turvaraja suhteessa hiukkasten ohje- 
ja raja-arvoihin ilman merkittävää pölyämisen estämistä on 500 m (SYKE 2010). Erityisalueen 
itäpuolella sijaitsee kaksi asuinrakennusta ja neljä lomarakennusta 400-500 metrin etäisyy-
dellä erityisalueen rajasta. Myös Skogkädan alueella sijaitsee yksittäisiä asuinrakennuksia alle 
500 metrin etäisyydellä. Elinkeinoelämän- ja teollisuuden alueen itä- ja länsipuolilla sijaitsee 
myös yksittäisiä asumuksia alle 500 metrin etäisyydellä. Kun aluetta tasataan asemakaavan 
mukaiseen käyttöön, tulee toimintojen sijoittelussa (esim. murskausyksiköt) huomioida lähim-
pien häiriintyvien kohteiden sijainnit. Pölyämishaittaa voidaan merkittävästi torjua käyttä-
mällä tunnettuja pölyntorjuntakeinoja (kastelu, koteloinnit). Torjuntakeinoja käyttämällä hen-
gitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet pysyvät todennäköisesti alle ilmanlaadun raja-ar-
vojen lähimmissäkin kohteissa. Murskauksen pölyntorjunta on suositeltavaa myös siksi, että 
murskaustoiminta on pistemäinen pölyn kuormituslähde, jossa pölypäästön kontrollointi on 
suhteellisen helppoa. Alueen laajoilta kenttä- ja käsittelyalueilta voi myös epäedullisten sää-
olosuhteiden vallitessa irrota pölypäästöjä, mutta näiden kontrollointi on pistemäistä kuormi-
tuslähdettä haastavampaa.  

Uutena toimintona alueelle on sijoittumassa Fortumin lämpökeskus. Polttoperäiset hiukkaset 
ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisempia kuin kivi- ja maa-ainestoiminnasta syntyvät isoko-
koisemmat epäorgaaniset partikkelit. Polttolaitoksen ympäristölupahakemuksen mukaan lai-
toksen ilmapäästöistä ympäristöön aiheutuvien pitoisuuksien arvioidaan korkeimmillaankin 
olevan alle 10 % ympäristön ja terveyden suojelemiseksi asetetuista ohje- ja raja-arvoista, eikä 
laitoksen päästöillä arvioida olevan havaittavia haitallisia vaikutuksia terveyteen. Kiinteiden 
polttoaineiden käsittelystä voi aiheutua jonkin verran pölyämistä, mutta pölyämisen ei arvi-
oida leviävän polttoainevaraston ulkopuolelle.   

Kaavan toteutuminen lisää myös liikennettä. Tällä hetkellä ei tiedetä, aiheutuvatko havaitut 
terveyshaitat tien läheisyydessä lähinnä pakokaasujen hiukkasista vai liikenteen epäsuorista 
päästöistä – ”katupölystä”. On kuitenkin todettu, että lähellä (alle 100 m) vilkasliikenteistä 
(10 000 ajoneuvoa/vrk) tietä/katua asumisella on negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Asumi-
sen lähellä vilkasliikenteistä tietä on raportoitu olevan yhteydessä mm. sepelvaltimotautiin ja 
sydäninfarktista selviämiseen, hengityselinoireisiin ja keuhkojen toiminnan heikentymiseen, 
hieman lyhentyneeseen elinikään, diabetekseen, nivelreumaan ja ennenaikaiseen synnytyk-
seen (altistuminen raskausaikana).  
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Haisevat rikkiyhdisteet 

 

Jätteenkäsittelyyn voi liittyä haiseville rikkiyhdisteille altistumista. Domingon ja Nadalin (2009) 
sekä McGinleyn ja McGinleyn (1999) mukaan jätteenkäsittelyn hajuhaittojen aiheuttamat ra-
portoidut terveysvaikutukset ovat tyypillisesti yleisluonteisia ja osin epämääräisiä, kuten pään-
särky, pahoinvointi, ahdistus, väsymys, silmien tai kurkun ärsytys, hengitysoireet, uniongelmat 
ja keskittymisvaikeudet. Vrijhedin (2000) mukaan on kuitenkin hankalaa aukottomasti toden-
taa, ovatko oireet seurausta kaatopaikka-alueiden mahdollisista päästöistä, lisääntyneestä 
stressistä (hajuun liittyen) tai raportoinnin heikkouksista. Negatiiviset terveysvaikutukset voi-
vat myös ilmetä vuosien viiveellä, jolloin altistumisen lähdettä voi lopulta olla vaikea määrittää 
(Rushton 2003).  

 

Melu 

Yleiskaava sallii melua tuottavan toiminnan sijoittumisen Ämmässuo-Kulmakorven alueelle, 
mutta toisaalta asettaa myös tavoitteita melun torjumiseksi. Erityisen häiritsevää melua alu-
eella tuottavat ampumarata, louhinnat ja murskaus ja moottoriurheilukeskus.  

Melu voi vaikuttaa terveyteen monella tavalla. Äkilliset ja voimakkaat melutapahtumat voivat 
vaikuttaa suoraan kuuloa heikentävästi. Pitkäaikainen melulle altistuminen puolestaan voi ai-
heuttaa elimistöön stressireaktion ja häiritä unta. Melun aiheuttama elimistön stressireaktio 
on osin tiedostamaton, ja se välittyy autonomisen hermoston ja umpieritysrauhasten toimin-
nan kautta. Stressireaktio ilmenee mm. verenpaineen, sydämen sykkeen ja stressihormonipi-
toisuuksien (esim. syljestä mitattava kortisoli) kohoamisena. Pitkittynyt elimistön stressitila voi 
aiheuttaa haitallisia muutoksia rasva-aineenvaihdunnassa, nostaa veren hyytymistekijöiden 
pitoisuuksia sekä heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja siten edesauttaa tulehduspro-
sessien kehittymistä. On siis mahdollista, että melualtistuksen aiheuttama pitkittynyt psyykki-
nen stressi johtaa vakavampiinkin terveyshaittoihin. Lisäksi melun on todettu lisäävän sydän- 
ja verisuonisairauksien riskiä.  

Tarkasteltavalla alueella eniten melua aiheuttavat toiminnot sijoittuvat päiväaikaan. Melu 
saattaa vaikeuttaa nukahtamista ja herättää kesken unien, mutta ihmisen elimistö reagoi me-
luun, vaikka henkilö itse ei havahtuisi unesta. Tiedostamattomat vaikutukset ovat havaitta-
vissa mm. sydämen sähköisessä toiminnassa verenpaineen ja sydämen sykkeen nousuna, ai-
vosähkökäyrässä ja lisääntyneenä liikehdintänä. Melu voi myös heikentää unen laatua muut-
tamalla unen vaiheiden luonnollista rytmiä, unen syvyyttä ja kestoa. 

Pitkäaikainen vakava univaje voi lisätä sydänsairauksien riskiä suoraan sekä heikentyneen 
psyykkisen terveyden kautta, mutta on epäselvää, kuinka melututkimuksissa havaitut unenai-
kaiset fysiologiset muutokset tai lievät unihäiriöt vaikuttavat sydänterveyteen ja henkiseen 
hyvinvointiin. 

Aseiden melu on impulssimaista, ja se koetaan tasaista melua häiritsevämmäksi. Melualueen 
laajuus riippuu muun muassa ampumalajeista ja ratojen sijoittamisesta. Lisäksi ympäristöme-
lun etenemiseen vaikuttavat maasto, sääolot (erityisesti tuulen suunta), esteet, rakenteet ja 
kasvillisuus. Esimerkiksi kilometrin etäisyydellä ampumaradasta melun enimmäistasot voivat 
vaihdella yli 20 dB tuulen suunnasta ja muista sääoloista riippuen. Louhintaan liittyvät räjäy-
tykset voivat myös vaikuttaa stressitasoon, koska kyse ei ole tasaisena jatkuvasta melusta. 
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Haitalliset aineet maaperässä, pohjavedessä ja pintavedessä 

Haitalliset aineet voivat aiheuttaa terveysvaikutuksia, mikäli ne pääsevät kulkeutumaan alu-
een pinta- ja pohjavesiin sekä kaivoihin. Myös pilaantuneen vesistön kalaa syömällä voi altis-
tua terveysvaikutuksille.  Näissä tapauksissa suoran terveysriskin muodostuminen edellyttää 
kolmen tekijän yhtäaikaista esiintymistä: 

• Haitta-aine esiintyy haitallisena pitoisuutena ympäristössä 

• Haitta-aineella on kulkeutumisreitti  

• Haitta-aineella on altistuja 

Mikäli jokin edellä mainituista tekijöistä puuttuu, ei riskiä muodostu. Alueen nykyisistä ja kaa-
van mahdollistamista toiminnoista voi päästä pieniä määriä haitallisia aiheita ympäristöön. 
Nykyisen jätteenkäsittelyalueen ympäristöseurannassa on todettu, että toiminta on aiheutta-
nut tai aiheuttaa edelleenkin päästöjä pohjaveteen ja pintavesiin. Päästöistä haitallisimpia 
ovat raskasmetallit ja pysyvät orgaaniset yhdisteet, jotka ovat myrkyllisiä ja biokertyviä. 
Useista kaivoista lähialueella on löydetty ulosteperäisiä bakteereita. Kaivot eivät ole käyttö-
kiellossa, mutta niiden vesi on kehotettu keittämään ennen käyttöä. 

Myös uusista toiminnoista voi päästä haitallisia aineita ympäristöön. Voimalaitoksen savukaa-
sulauhduttimen ympäristöön laskettavat vedet sisältävät vähäisiä määriä raskasmetalleja. 
Määrää rajoitetaan ympäristöluvassa ja seurataan ympäristötarkkailussa. Lisäksi laitoksen 
polttoaineena käytettävässä purkupuussa voi olla raskasmetalleja tai orgaanisia halogenoituja 
yhdisteitä.  

Mikäli näitä aineita pääsee luontoon, ei terveysvaikutusta kuitenkaan vielä välttämättä synny. 
Yleisimmät haitta-aineiden kulkeutumis- ja altistumisreitit on kuvattu taulukossa 

Taulukko 10.  

Taulukko 10. Yleisiä haitta-aineiden kulkeutumisreittejä ja haitta-aineille altistumisen reittejä. 
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Toiminnan synnyttämiä haitta-aineita voi kulkeutua alueen ulkopuolelle kaasufaasina, veden 
mukana tai pölyävän maa-aineksen mukana. Toiminta ei kootun aineiston perusteella synnytä 
helposti haihtuvien haitta-aineiden päästöjä lukuun ottamatta haisevia rikkiyhdisteitä. Pölyn 
(esim. voimalaitoksen polttoaineesta peräisin olevan) mukana voi alueen ulkopuolelle teori-
assa levitä esim. raskasmetalleja. Altistumisreitti voi tässä tapauksessa olla hengityksen tai esi-
merkiksi alueelta kerättyjen marjojen ja sienien kautta. Määrä jää todennäköisesti kuitenkin 
niin pieneksi, että riski jää vähäiseksi.  

Polttolaitoksen savukaasun lauhdevesistä aiheutuu haitta-ainepäästö pintavesiin. Lauhdeve-
sissä voi olla sinkkiä, nikkeliä, kromia, kuparia, arseenia, kadmiumia ja elohopeaa. Päästö on 
kuitenkin niin vähäinen, että pintavesistössä uimisen tai vähäisen veden nielemisen ei arvioida 
aiheuttavan riskiä. Kertyminen kaloihin on mahdollista. Arseeni ja elohopea ovat tyypillisimpiä 
kaloihin kertyviä metalleja. Pitoisuudet vedessä ovat kuitenkin pieniä, eikä pienistä puroista 
kalastettua kalaa käytetä ravintona säännönmukaisesti, joten riski haitta-aineiden saannille 
kalaravinnon kautta arvioidaan häviävän pieneksi.  

10.3 Kaavaehdotuksen mukaisen toiminnan vaikutus elinoloihin ja viihtyvyyteen 

Alueen nykyiset asukkaat kokevat Ämmässuo-Kulmakorven alueen kehittymisen negatiiviseksi 
ja lisääntyvän toiminnan pelätään tuovan lisää viihtyvyyshaittoja alueelle.  

Kulmakorven kaavan YVA-selvityksen yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella louhinnan ja 
murskauksen aiheuttamat suorat vaikutukset (melu, pöly, tärinä, raskas liikenne) ja epäsuorat 
vaikutukset (tärinän vaikutus kaivoihin, liikenneturvallisuus) aiheuttavat huolta. Asukkaat pel-
käävät myös Ämmässuo-Kulmakorpi alueen laajuuden ja sen luomien mielikuvien vaikuttavan 
lähiasuinalueiden imagoon. Tämä näkyy huolena kiinteistöjen arvon laskemisesta. Asukkaiden 
huoli kaavan mukaisten toimintojen toteutumisesta onkin yksi kaavan merkittävistä sosiaali-
sista vaikutuksista. 
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Kaavaehdotuksen toteutuminen lisää erityisesti liikennettä nykyisestä tilanteesta. Liikenne-
määrän kasvaminen lisää päästöjä ilmaan, mutta voi myös vaikuttaa heikentävästi liikennetur-
vallisuuteen erityisesti Nupurintiellä. Nupurintielle on välille Brobackantie-Kirkkonummen raja 
vuonna 2018 laadittu tiesuunnitelma, joka pitää sisällään kevyen liikenteen väylän toteutta-
misen Nupurintien eteläpuolelle. Tämä lieventää kevyelle liikenteelle kaavan mukaisen toi-
minnan toteutumista aiheutuvaa turvallisuushaitta.  

Liikenteen lisäksi melu ja pöly ovat merkittävimmät ihmisille mahdollisesti haittaa tuottavat 
ympäristövaikutukset. Louhintojen ja erityisalueen toimintojen jatkosuunnittelussa onkin kiin-
nitettävä erityistä huomiota siihen, että alueen toiminnot eivät aiheuta melutason ohjearvo-
jen ylityksiä tai tärinää ympäröivän asutuksen tai loma-asutuksen kohdalla.  Myös pölyvaiku-
tusten torjuntaan on syytä kiinnittää huomioita, sillä pölyhaitat voivat entisestään vähentää 
halukkuutta ja mahdollisuuksia ulkoilla omalla piha-alueella tai luonnossa.  

Luonnon hyötykäyttö esim. marjastukseen ja sienestykseen on ollut lähialueilla hyvin vähäistä, 
mutta huoli suojaviheralueiden riittävyydestä ja jäljellä olevien suojaviheralueiden häviämi-
sestä ovat kuitenkin nousseet esille yksittäisten hankkeiden YVA-selvityksissä.  Huomionar-
voista on, että kaavaehdotuksessa Ämmässuo-Kulmakorpi aluetta ympäröi lähes joka suun-
nalla laaja virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden verkosto (maa- ja metsätalousalue, virkistys-
alue, luonnonsuojelualue).  Alueellisesti virkistyskäyttöpotentiaali säilyy siis edelleen hyvänä.  

Kaivovesien ja pohjaveden nykyinen laatu ovat myös aiheuttaneet asukkaissa huolta. Hanke-
alueen lähellä olevilla asuinalueilla Kolmperässä, Histassa ja Nupurissa käyttövesi saadaan 
pora- ja rengaskaivoista. Asukkaat ovat kokeneet veden laadun heikenneen etenkin Mustan-
purontien alueella Nupurissa.  

Kaavan mukaiset toiminnot eivät itsessään suoraan uhkaa kaivovesien tai pohjaveden laatua, 
koska toimintoja ei voida toteuttaa siten, että ne aiheuttaisivat ilmeistä vaaraa pohjavesille.  
Kaavan mahdollistamien toimintojen toteutuminen tulee kuitenkin lisäämään asukkaiden 
huolta kaivoveden laadusta ja sen käytön mahdollisista vaikutuksista terveyteen. Jatkuva huoli 
ja pelko kaivoveden pilaantumisesta voi aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia huolena, 
stressinä ja epävarmuutena. Alueen kaivojen laatua tarkkaillaan nykyisellään ja niiden tark-
kailu tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.  Alueiden liittäminen vesihuollon piiriin helpottaisi 
asukkaiden huolta käyttöveden laadusta.   

10.4 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Taulukko 11. Yleiskaavaehdotuksen tarkasteltavien alueiden toimintojen merkittävyyden arviointi  

Kohde Nykytilanne 
Kaavan tuoma 

muutos 

Vaikutuksen laa-
juus, kesto ja 

kohteen herkkyys 

Vertailu nykytilanteeseen 
ja vaikutuksen merkittä-

vyyden arviointi  

Vaikutus ter-
veyteen 

Alueen toiminnoista 
aiheutuu melu-, tä-
rinä- ja ilmanlaatuvai-
kutuksia sekä liiken-
nettä. Nämä voivat 
potentiaalisesti vai-
kuttaa ihmisten ter-
veyteen suorasti tai 
epäsuorasti.  

Melu- tärinä ja pö-
lyvaikutukset alu-
eella lisääntyvät il-
man lieventämis-
toimenpiteitä. Vai-
kutukset rajautu-
vat kuitenkin pää-
osin toteutettavien 
hankkeiden alu-
eille. Melulla ja pö-
lyllä voi olla vähäi-
siä tai kohtalaisia 

Vaikutusalue on 
alueellinen ja vai-
kutus pysyvä tai 
toistuva.  
Meluvaikutus il-
menee, mikäli alu-
een kehitys ete-
nee.  

Melun- ja pölyn lisääntymi-
sellä voi olla kohtalaisia hai-
tallisia vaikutuksia tervey-
teen ilman lieventämistoi-
menpiteitä. Lieventävinä 
toimenpiteinä tulee huomi-
oida melun- ja pölyntor-
junta.  
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vaikutuksia tervey-
teen. Toimintojen 
ympäristöluvilla 
säädellään vaiku-
tuksia.  

Vaikutus elin-
oloihin ja 
viihtyvyyteen  

Nykyisellään asukkaat 
kokevat Ämmässuon 
ja Kulmakorven toi-
mintojen aiheuttavan 
haittaa heille. Koetut 
haju-, pö-ly- ja melu-
vaikutukset ulottuvat 
asuinalueiden lisäksi 
läheisille virkistys- ja 
ulkoilualueille, mikä 
vaikuttaa alueiden 
käyttöön. Hajun koet-
tiin rajoittavan ajoit-
tain niin omaa kuin 
lasten ulkoilua ja vir-
kistystä.  

Alueen kehittämi-
seen liittyvät yksit-
täiset hankkeet 
ovat saaneet ai-
kaan vastustusta.  
Yleiskaavalla ohja-
taan toimintojen 
sijoittumista huo-
mioiden herkät 
maankäyttömuo-
dot.  

Vaikutus on alu-
eellinen ja pitkäai-
kainen.  
Vaikutuksen ilme-
neminen on hen-
kilöstä riippu-
vaista 

Lähialueen ihmiset kokevat 
alueen nykyisen toiminnan 
ja kehittämishankkeiden ar-
vioidut vaikutukset elinym-
päristöä uhkaavina teki-
jöinä. Meluvaikutuksen li-
sääntyminen heikentää lä-
hialueen virkistyskäyttöar-
voa. Lieventämistoimenpi-
teiden avulla tulee varmis-
taa, että E-alueen toiminto-
jen meluvaikutukset eivät 
heikennä ihmisen elinoloja 
alueen etelä ja itäpuolella.  

 

10.5 Lieventämismahdollisuudet ja suositukset  

 

• Ampumamelua tulee torjua mahdollisen ampumaradan järjestelyillä, kuten ampuma-
suunnalla ja sijoittelulla, ampumakohteen koteloinnilla, väliseinillä ja suojaetäisyyk-
sillä (mielellään 1 km etäisyys asutukseen). Käytännössä ampumaurheilukeskuksen si-
joittuminen alueelle edellyttää sen sijoittamista täyttömäkien väliin jäävälle alueelle. 
Aseiden äänenvaimentimilla ja ampumarahan käyttöaikarajoituksilla voidaan myös 
torjua meluhaittaa.   

• Louhinnan ja kiviaineksen käsittelyn aiheuttamaa melua tulee rajoittaa esim. louhin-
tarintausten suuntaamisella. Tiedottamalla räjäytyksistä ennakkoon annetaan asuk-
kaille mahdollisuus ennakoida tapahtumia ääniympäristössään. Näin voidaan vähen-
tää äänten yllättävyydestä aiheutuvaa häiriötä ja huolta.  

• Pölyhaittoja tulee vähentää murskauslaitosten koteloinnilla, pölyn sitomisella ja ke-
räämisellä.  

• Alueen ympäristövaikutusten kokonaisvaltainen seuranta yhteistarkkailulla. 

• Kunnallistekniikan rakentaminen asuinalueille, joissa kaivoja käytössä. 

• Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Nupurintielle. 

• Määräys kerroksellista kasvillisuutta sisältävistä suojavyöhykkeistä kaavavarauksen si-
säpuolelle.  Kasvillisuuden merkitys melun torjunnassa on vähäinen. Pölyntorjunnan 
kannata kerroksellinen sekametsä on suosiollisin. 
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Yhteenveto ja suositukset:  

 

Lähialueen ihmiset kokevat alueen nykyisen toiminnan ja kehittämishankkeiden arvioidut vaikutukset 
elinympäristöä uhkaavina tekijöinä. On mahdollista, että melu- ja pölyvaikutukset aiheuttavat terveys- ja viih-
tyvyyshaittaa, mikäli haittojen lievennyskeinoja ei toteuteta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää erityisalueen 
meluntorjuntaan ampumaradan ja motocrossradan osalta. Kerroksellisesta kasvillisuudesta koostuva suoja-
vyöhyke E-alueen etelä ja itäreunalla torjuu pöly- ja maisemahaittaa tilanteessa, jossa ympäröivään maa- ja 
metsätalousalueeseen on kohdistunut metsänhoidollisia toimenpiteitä.  

 
  



Ämmässuo-Kulmakorpi alueen vaikutusten arviointi 30.6.2019 64/67 
  

 

   
 

11 Keskeisimmät vaikutukset ja niiden lieventäminen 

 

Taulukko 12. Ämmässuo-Kulmakorpi yleiskaavan sallimien toimintojen keskeiset vaikutukset ja 
suunnitteluvaihe, jossa asia ratkaistaan 

Keskeinen vaiku-
tus 

Yleiskaava Asemakaava Toiminnon ympäristö-
lupa tai muu lupa 

Kiviainestoimin-
nan melu- ja pöly-
vaikutukset  

Yleiskaavassa tulee varautua riittävään suo-
jaetäisyyteen asutuksesta. Yleiskaavassa 
voidaan antaa yleisiä ohjeita  

Asemakaava 
tarkentaa 
yleiskaavan 
määräyksiä.  

Yksittäisten toimijoi-
den toiminnan laajuus 
ja luparajat ratkaistaan 
ympäristölupakäsitte-
lyssä 

Ampumaradan ja 
moottoriurheilu-
keskuksen melu-
vaikutukset 

Aluevaraus meluavalle toiminnalle tulee 
tehdä yleiskaavavaiheessa. Yleiskaavassa 
tulee ohjata ampumaradan sijoittumista 
mahdollisimman suotuisaan paikkaan 
(alava alue) ja antaa suosituksia meluvallira-
kenteista. 

Asemakaava 
tarkentaa 
yleiskaavan 
määräyksiä.   

Yksittäisten toimijoi-
den toiminnan laajuus 
ja luparajat ratkaistaan 
ympäristölupakäsitte-
lyssä 

Vaikutukset viher-
yhteyksiin  

Alue on suurimmaksi osaksi jo varattu yh-
dyskuntateknisen huollon ja muiden toimin-
tojen alueeksi ja pääosa alueesta on myös 
toteutunut osoitettuun käyttöön. Luonnon 
monimuotoisuuden kannalta on myönteistä 
keskittää toiminnot yhtenäiseksi alueeksi, 
joka ei pirsto luonnonympäristöjä. Erityis-
alue voi kaventaa paikallisesti metsäistä yh-
teyttä, mikäli toiminnot sijoittuvat erityis-
alueen reunaosiin asti. Ekologisen yhteyden 
paikallinen kaventuma ei estä yhteyden toi-
mivuutta ja yhteyttä tukee lisäksi rinnakkai-
nen eteläinen yhteys 

- - 

Vaikutukset 
elinympäristöön ja 
viihtyisyyteen 

Yleiskaavoituksessa tulee varmistaa riittä-
vien suojaviheralueiden määrittely Ämmäs-
suo-Kulmakorpi alueen ympärille. 

 Asiaa käsitellään välilli-
sesti ympäristölupaha-
kemuksissa, joissa ase-
tetaan rajoja viihtyi-
syyttä vähentäville ym-
päristövaikutuksille.  
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12 Arvioinnin epävarmuustekijät 

 

Vaikutuksia on pyritty selvittämään mahdollisimman johdonmukaisesti ja kattavasti erilaisten 
ominaisuuksien suhteen. Arviointiin liittyy kuitenkin epävarmuutta. Yleiskaava jättää varsin 
paljon liikkumavaaraa rakentamiselle ja muulle maankäytölle. Lisäksi kaavan toteuttamiseen 
ja sen aikatauluun liittyy usein epävarmuutta. Maa-aineistoiminta on pitkäaikaista, mutta ei 
pysyvää. Maankäyttö ja ympäristövaikutukset muuttuvat maa-ainestoiminnan loputtua alu-
een muuttuessa pienteollisuusalueeksi. Tämä luo epävarmuutta myös yhteisvaikutusten arvi-
ointiin. Monet alueelle todennäköisesti sijoittuvat toiminnot vaativat ympäristölupaa, jossa 
toimintojen vaikutuksia rajoitetaan ja säädellään. Näin ollen vaikutukset voivat olla myös arvi-
oitua pienempiä. 
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Kaavamerkintä  Kaavamääräys Kehittämissuositukset 

Keskustatoiminto-
jen alue 

Alueelle saa osoittaa keskustaan so-
veltuvaa hallinto-, toimisto-, palvelu- 
ja liiketiloja sekä asumista. Aluetta 
kehitetään toiminnallisesti sekoittu-
neena ympäristöään tehokkaampana 
alueena. Alueelta tulee olla hyvät kä-
vely- ja pyöräily-yhteydet lähiviher-
alueille ja laajemmille viheralueille. 
Alueella tulee toteuttaa riittävät lähi-
virkistäytymisalueet ja laadukkaat 
virkistysyhteydet laajemmille viher-
alueille.  

Alue on kävelypainotteinen 
ja  
keskustahakuisiin toimintoi-
hin painottuva. Aluetta kehi-
tetään tiiviin ja laadukkaan 
kaupunkimaisen rakentami-
sen alueena. 
 
Alueen suunnittelussa tulee kiin-
nittää huomiota alueen kaupun-
kikuvalliseen ilmeeseen. 
Keskeisille alueille tulee laa-
tia kokonaisuuden huomioi-
via maankäytön jatkosuun-
nittelua tukevia ja ohjaavia 
selvityksiä ja kokonaissuun-
nitelmia. 
 
Virkistysalueiden ja -yhteyk-
sien suunnittelu vaatii maan-
käytön jatkosuunnittelussa 
laaja-alaisia kokonaistarkas-
teluja, joissa huomioidaan 
virkistysverkoston koko-
naisuus ja yhteyksien toimi-
vuus sekä virkistysalueiden 
ja -palveluiden riittävyys. 

 

Raideliikenteeseen 
tukeutuva aseman-
seutu 

Kehittämisperiaatemerkinnällä osoi-
tetaan raideliikenteeseen tukeutuvat 
aseman seudut. Aluetta voidaan läh-
teä toteuttamaan sen jälkeen, kun 
raideliikenneyhteydestä ja asemasta 
on tehty sitova toteuttamispäätös. 
Merkintä sijoittuu elinkeinoelämän- 
ja keskustatoimintojen alueelle sekä 
asuntovaltaiselle alueelle A1.  

Alueella voidaan tehdä ennen to-
teuttamispäätöstä toimenpiteitä, 
jotka  
edistävät radan tai alueen tule-
vaa käyttöä raideliikenteeseen 
tukeutuvan asemanseudun kehit-
tämisalueena. 

 

Elinkeinoelämän 
alue 

Aluetta kehitetään monipuolisten 
työpaikkatoimintojen sekä ympäris-
töhäiriöitä aiheuttamattoman tuo-
tantotoiminnan alueena. Korttelikoh-
tainen pääkäyttötarkoitus ratkaistaan 
asemakaavassa. Alueelle voidaan si-
joittaa yritystoiminnan lisäksi 
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palveluja ja hallintoa sekä sellaisia 
yhdyskuntateknisen huollon toimin-
toja, joista ei aiheudu ympäristöhäiri-
öitä. Alueen suunnittelussa kiinnite-
tään huomiota toimiviin liikenneyh-
teyksiin sekä alueen saavutettavuu-
teen joukkoliikenteellä sekä kävellen 
ja pyöräillen. 

Elinkeinoelämän ja 
asumisen alue 

Aluetta kehitetään yritysten, työpaik-
kojen ja asumisen alueena. Kortteli-
kohtainen pääkäyttötarkoitus ratkais-
taan asemakaavassa. Alueelle voi-
daan sijoittaa yritystoiminnan lisäksi 
palveluja ja hallintoa sekä sellaisia 
yhdyskuntateknisen huollon toimin-
toja, joista ei aiheudu ympäristöhäiri-
öitä. Alueella tulee toteuttaa riittävät 
lähivirkistäytymisalueet ja laadukkaat 
virkistysyhteydet laajemmille viher-
alueille 

Ympäristön tulee olla viihtyisä, 
turvallinen ja esteettisesti laadu-
kas sekä yritysten että asukkaiden 
näkökulmasta. 
 
Keskeisille alueille tulee laa-
tia kokonaisuuden huomioi-
via maankäytön jatkosuun-
nittelua tukevia ja ohjaavia 
selvityksiä ja kokonaissuun-
nitelmia. 
 
Virkistysalueiden ja -yhteyk-
sien suunnittelu vaatii maan-
käytön jatkosuunnittelussa 
laaja-alaisia kokonaistarkas-
teluja, joissa huomioidaan 
virkistysverkoston koko-
naisuus ja yhteyksien toimi-
vuus sekä virkistysalueiden 
ja -palveluiden riittävyys. 

 

 

 

Kaavamerkintä  Kaavamääräys Kehittämissuositukset 

Asuntovaltainen 
alue A1 

Aluetta kehitetään asumiselle sekä 
sitä palveleville toiminnoille ja lähi-
palveluille sekä ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomalle elinkeinotoimin-
nalle. Aluetta kehitetään kaupunki-
maisen rakentamisen alueena, joka 
tukeutuu kävelyyn ja pyöräilyyn sekä 
tehokkaaseen joukkoliikenteeseen. 
Alueelle tulee toteuttaa riittävät lähi-
virkistysalueet ja laadukkaat viheryh-
teydet laajemmille viheralueille. 

Alueen pinta-alasta keskimäärin 
60 % tai enemmän on kortteli-
maata ja korttelitehokkuus on 
pääasiassa 0,6-1,5.  
Alueen suunnittelussa tulee kiin-
nittää huomiota alueen kaupun-
kikuvalliseen ilmeeseen. 
Keskeisille alueille tulee laa-
tia kokonaisuuden huomioi-
via maankäytön jatkosuun-
nittelua tukevia ja ohjaavia 
selvityksiä ja 
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kokonaissuunnitelmia. 
 
Virkistysalueiden ja -yhteyk-
sien suunnittelu vaatii maan-
käytön jatkosuunnittelussa 
laaja-alaisia kokonaistarkas-
teluja, joissa huomioidaan 
virkistysverkoston koko-
naisuus ja yhteyksien toimi-
vuus sekä virkistysalueiden 
ja -palveluiden riittävyys. 

 

Asuntovaltainen 
alue A2 

Aluetta kehitetään asumiselle sekä 
sitä palveleville toiminnoille ja lähi-
palveluille sekä ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomalle elinkeinotoimin-
nalle. Aluetta kehitetään kävelyyn ja 
pyöräilyyn sekä joukkoliikenteeseen 
tukeutuvana monipuolisena asumi-
sen alueena. Alueelle tulee toteuttaa 
riittävät lähivirkistysalueet ja laaduk-
kaat viheryhteydet laajemmille viher-
alueille. 

Alueen pinta-alasta keskimäärin 
60 % tai enemmän on kortteli-
maata ja korttelitehokkuus on 
pääasiassa 0,4-0,8. 
Keskeisille alueille tulee laa-
tia kokonaisuuden huomioi-
via maankäytön jatkosuun-
nittelua tukevia ja ohjaavia 
selvityksiä ja kokonaissuun-
nitelmia. 
 

Virkistysalueiden ja -yhteyksien 
suunnittelu vaatii maankäytön 
jatkosuunnittelussa laaja-alaisia 
kokonaistarkasteluja, joissa huo-
mioidaan virkistysverkoston ko-
konaisuus ja yhteyksien toimi-
vuus sekä virkistysalueiden ja -
palveluiden riittävyys. 

Asuntovaltainen 
alue A3 

Aluetta kehitetään asumiselle sekä 
sitä palveleville toiminnoille ja lähi-
palveluille sekä ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomalle elinkeinotoimin-
nalle. Aluetta kehitetään pääasiassa 
pientalovaltaisena asuinalueena huo-
mioiden alueen nykyinen rakenne. 
Alueelle tulee toteuttaa riittävät lähi-
virkistysalueet ja laadukkaat viheryh-
teydet laajemmille viheralueille. 

Alueen pinta-alasta keskimäärin 
60 % tai enemmän on kortteli-
maata ja korttelitehokkuus on 
pääasiassa alle 0,4. 
Keskeisille alueille tulee laa-
tia kokonaisuuden huomioi-
via maankäytön jatkosuun-
nittelua tukevia ja ohjaavia 
selvityksiä ja kokonaissuun-
nitelmia. 
 
Virkistysalueiden ja -yhteyk-
sien suunnittelu vaatii maan-
käytön jatkosuunnittelussa 
laaja-alaisia kokonaistarkas-
teluja, joissa huomioidaan 
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virkistysverkoston koko-
naisuus ja yhteyksien toimi-
vuus sekä virkistysalueiden 
ja -palveluiden riittävyys. 

 

Kyläalue Alueella sallitaan olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja kylämiljööseen 
soveltuva rakentaminen. Alueella sal-
litaan kylää ja sitä ympäröivää asu-
tusta palvelevien sekä ympäristöön 
soveltuvien työtilojen rakentaminen. 

Aluetta suunniteltaessa tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ra-
kennetun alueen rajautumiseen 
avoimessa maisemassa sekä mai-
semallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiden alueiden omi-
naispiirteiden säilymiseen. 

 

Virkistys-, mat-
kailu- ja vapaa-
ajan palveluiden 
alue 

Alue varataan virkistyskäyttöä sekä 
loma- ja matkailutoimintaan. Alueelle 
voidaan sijoittaa pääkäyttötarkoi-
tusta palvelevia rakennuksia ja raken-
teita. 

Alueelle voidaan sijoittaa muun 
muassa majoituspalveluja, leirin-
täalueita, ryhmäpuutarhoja sekä 
muita virkistystä, matkailua ja lo-
mailua palvelevia toimintoja. Alu-
een tarkemmassa suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon myös julki-
sen virkistyskäytön ja virkistysyh-
teyksien mahdollistaminen.  

 

Maa- ja metsäta-
lousalue 

Alue varataan maa- ja metsätalous-
käyttöön sekä muille maaseutuelin-
keinoille. Alueella sallitaan maa- ja 
metsätaloutta palvelevien asuntojen 
sekä tuotanto- ja taloustilojen raken-
taminen. Rakentamisen on sijainnil-
taan liityttävä olemassa olevan asu-
tuksen, tilakeskuksen ja tiestön lähei-
syyteen siten, että ranta-alueet ja 
pellot säilyivät vapaina rakentami-
selta. Alueella sallitaan yleistä virkis-
tys- ja ulkoilutoimintaa palveleva ra-
kentaminen. 

 

 

 

 

Kaavamerkintä  Kaavamääräys/kuvaus Kehittämissuositukset 

Avoin maisematila  Merkinnällä osoitetaan maisemalli-
sesti arvokas avoin maisematila ja 

Alueet on tarkoitettu pidettäväksi 
viljelyssä tai muutoin 
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niiden reunametsät. Tärkeät viheryh-
teydet ja niiden ekologinen toimivuus 
tulee turvata. Alueella sallitaan maa-
taloutta ja virkistystä palveleva ra-
kentaminen. Rakentamisen on sijain-
niltaan liityttävä olemassa olevan 
asutuksen läheisyyteen siten, että 
ranta-alueet ja pellot säilyvät vapaina 
rakentamiselta. Rakentaminen on so-
vitettava arvokkaaseen maisemaku-
vaan. Maisemaa muuttava maanra-
kennustyö, puiden kaataminen tai 
muu näihin verrattavissa oleva toi-
menpide on luvanvaraista siten, kun 
MRL 128 §:ssä on säädetty. 

hyödynnettynä siten, että maise-
makuvallisesti arvokkaat avoimet 
maisematilat ja niihin liittyvä reu-
napuusto sekä metsäsaarekkeet 
säilyvät.  

Viheryhteyksien ekologisen toimi-
vuuden turvaamiseksi alueiden 
tulee kytkeytyä ympäröivään vi-
heralueverkostoon. 

Virkistysalue Alue on varattu yleiseen virkistystoi-
mintaan ja ulkoiluun. Alueella salli-
taan yleistä virkistys- ja ulkoilutoimin-
taa palveleva rakentaminen sekä 
maa- ja metsätalouden harjoittami-
nen. Alueella on maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, puiden kaatami-
nen tai muu näihin verrattavissa 
oleva toimenpide luvanvaraista siten, 
kun MRL 128 §:ssä on säädetty. 

Metsänhoidossa tulee ottaa alu-
een virkistyskäyttöedellytykset ja 
niiden kehittäminen huomioon. 

 

Luonnonsuojelu-
alue 

Luonnonsuojelulain nojalla tai muu-
toin suojeltu tai suojeltava alue. Alu-
eella ei saa suorittaa sellaisia toimen-
piteitä, jotka saattavat vaarantaa alu-
een suojeluarvoja. Perustettavan 
luonnonsuojelualueen tarkempi ra-
jaus ja suojelun perusteet määritel-
lään alueen rajaus- tai perustamis-
päätöksellä. Maisemaa muuttava 
maanrakennustyö, puiden kaatami-
nen tai muu näihin verrattavissa 
oleva toimenpide on luvanvaraista si-
ten, kun MRL 128 §:ssä on säädetty.  

Tarkasteltavan alueen itäpuolelle si-
joittuu Kakarlammen luonnonsuoje-
lualue, joka on yksityismaiden luon-
nonsuojelualue (YSA). Suojelualue 
kuuluu luokkaan IV (IUCN): luonto-
tyyppien tai lajiensuojelu- ja hoito-
alue. 
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Ekologisten yh-
teyksien runko 

Ämmässuo-Kulmakorven aluetta ym-
päröivillä maa- ja metsätalous- sekä 
viheralueilla sijaitsee ekologisten yh-
teyksien runko, joka kytkee kaava-
alueen laajemmat viheralueet Nuuk-
sioon, Espoon keskuspuistoon, sekä 
naapurikuntien seudulliseen viher-
alueverkostoon. Kaavaehdotuksessa 
on huomioitu myös täydentäviä eko-
logisia yhteyksiä sekä ekologisen yh-
teyden kehittämistarpeet. 

Maakunnallisia ekologisia yhteyk-
siä tulee ylläpitää ja kehittää ensi-
sijaisesti metsäisenä. Yhteyksien 
epäjatkuvuuskohdissa yhteyksien 
ekologista toimivuutta tulee pa-
rantaa esimerkiksi metsittämällä, 
vihersilloilla tai -alikuluilla. 
 
Yhteyksien parantaminen tai uu-
sien yhteyksien rakentaminen tu-
lee toteuttaa riittävän aikaisessa 
vaiheessa, jotta yhteydet ovat eh-
tineet kehittyä toimiviksi alueen 
maankäytön muuttuessa. 
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1 Jätteenkäsittely 

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otetaan vastaan monentyyppistä jätettä.  Eri jätela-
jeja varastoidaan Ämmässuolla varastointikentillä mm. vastaanotossa ja lajittelun jälkeen en-
nen jatkokäsittelyä. (HSY 2018). Lajiteltavaa jätettä, josta suurin osa lajitellaan koneellisesti, 
sisältää mm. poltettavaa jätettä, metallia, betonia, puuta, kiviainesrejektiä, loppusijoitettavaa 
jätettä, SER-jätettä, kylmälaitteita, renkaita. Lajiteltavasta jätteestä kiviainesrejekti varastoi-
daan kentälle ja murskataan, polttoon kelpaava osuus puolestaan erotellaan energiahyödyn-
nykseen. 

1.1 Betoni ja asfaltti 

Betonia (yli 150 mm), joka murskataan ja betoniraudat erotellaan. Murske käytetään kaato-
paikan rakenteissa. Vastaanotettu asfaltti hyödynnetään kaatopaikan liikenne- ja vastaanot-
topaikkojen kunnossapidossa. 

1.2 Puujäte 

Pinnoitettu puu murskataan polttoaineeksi. Puhdas puu murskataan ja hake käytetään kom-
postin tukiaineena. 

1.3 Jätevoimalan rejektijakeet 

Jätevoimalatuhkaa ja jätevoimalan raakakuonaa sijoitetaan sementtiin stabiloituna tuhkalo-
keroon. Tuhkalokero on rakennettu vaarallisen jätteen kaatopaikaksi vuonna 2014. Lokeron 
pinta-ala on hieman yli 0,25 ha, ja sen täyttötilan arvioidaan riittävän vuoteen 2022 saakka. 

1.4 Biojäte 

Ämmäsuolle vastaanotettava biojäte käsitellään jätteenkäsittelykeskuksessa biokaasulaitok-
sen ja kompostointilaitoksen muodostamassa yhtenäisessä prosessissa, jossa biojäte mädä-
tetään ja kompostoidaan. Laitos tuottaa noin 190 kuutiota biokaasua mädätettyä biojäteton-
nia kohden.  Biokaasulaitoksessa syntyvä kaasu hyödynnetään biokaasuvoimalassa, missä 
kaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä. 

1.5 Sortti-asema 

Ämmässuolla sijaitsee myös HSY:n Sortti-asema, minne kotitaloudet ja pienyritykset voivat 
omatoimisesti toimittaa jätettä. Asema on ollut käytössä vuodesta 2002 lähtien. Sortti-ase-
malla vastaanotettu sekajäte toimitetaan polttoon jätevoimalaan. Mahdollisten jätevoimalan 
huoltoseisokkien aikana sekajäte toimitetaan Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen lajittelu-
katokseen välivarastoon ennen kuljettamista jätevoimalaan. Polttoon kelpaamaton sekajäte 
käsitellään Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa ja osa siitä hyödynnetään materiaalina. 
(HSY 2018). 

1.6 Kaatopaikalle varastoitava jäte 

Ämmässuolle vastaanotetusta jätteestä polttoon kelpaamaton jäte sijoitetaan kaatopaikalle. 
Kaatopaikan pintarakenteissa hyödynnetään kiviainespohjaisia jätteitä ja maa-aineksia kaato-
paikan liikennealueilla ja pintarakenteissa. Hyödynnettävillä materiaaleilla tiivistetään ja 
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muotoillaan kaatopaikan pintoja sekä kunnostetaan ja rakennetaan kaatopaikan liikennealu-
eita. (HSY 2018). 

1.7 Maa-ainekset 

Maa-aineksia sijoitetaan vanhan kaatopaikan muotoiluun sekä rakenteisiin ja kaatopaikan 
rakenteisiin. Käsittelyä edellyttävä tavanomaiseksi tai vaaralliseksi luokiteltavia pilaantuneita 
maita vastaanotetaan pilaantuneiden maiden käsittelytoimintoon käsiteltäviksi. 

 


