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Tiivistelmä 

1.1 Alueen nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella Hepokorven ja Tollinmäen väli-
sellä alueella. Suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee Hepokorventie, joka liittyy 
Kehä III:n liikenneväylään eritasoliittymän kautta. Lännestä suunnittelualue rajautuu 
etelä-pohjoissuuntaiseen, maakunnallisesti merkittävään ekologiseen yhteyteen ja 
Tollinmäen asuinalueeseen. Pohjoisesta alue rajautuu Oittaan hiihtolatuihin ja virkis-
tysalueeseen ja etelästä Kehä III:n liikennealueeseen. Alueen pohjoispuolelle sijoittuu 
maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi luokiteltu Bodominjärven kylä- ja 
kartanoympäristöjen kokonaisuus ja Kehä III:n eteläpuolelle maakunnalliseksi kulttuu-
riympäristöksi määritelty Espoonjokilaakso. 

Suunnittelualue on tällä hetkellä lähes kokonaan rakentamatonta aluetta, metsää ja 
peltoa. Pohjoinen osa suunnittelualueesta on viljeltyä peltoaluetta, joka on maaperäl-
tään pääosin pehmeää savimaata. Pohjoisemmalla alueella sijaitsee myös yksi 
asuinrakennus ja muutamia talousrakennuksia. Eteläinen alue on pääosin vaihtele-
vaa havumetsää, jossa sijaitsee erikokoisia kalliokumpareita ja notkoja. Alueen lähei-
syydessä kulkevat Oittaan ulkoilureitit, jotka toimivat lumisina talvina hiihtolatuina. 
Alueen eteläpuolella sijaitseva Kehä III on vilkkaasti liikennöity moottoriliikennetie, 
jolla kulkee yli 50 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueen keskivaiheilla sijaitsee Kehä 
III:n alittava ulkoilureitille rakennettu alikulkutunneli sekä liito-oravan ekologinen yh-
teys. Alikulkutunnelista ei nykytilanteessa ole reittejä suunnittelualueen suuntaan. Itä-
länsisuunnassa aluetta halkovat 400 kV:n ja 110 kV:n voimajohtolinjat.   

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa suuren kokoluokan (100 MW) datakes-
kuksen sijoittumisen kaava-alueelle ja mahdollistaa samalla datakeskuksesta synty-
vän teollisen hukkalämmön hyödyntämisen kaukolämpöverkon lämmityksessä. Alu-
eelle kaavaillun suuren kokoluokan datakeskuksen hukkalämmöllä voidaan tuottaa 
80 000 loppukäyttäjän tarvitsema lämmitystarve ja korvata iso osa nyt käytössä ole-
vasta kivihiilikapasiteetista. Kaukolämmön tuottaminen hiilineutraalisti on yksi Espoon 
tärkeimmistä ilmastoteoista.  

Datakeskuksen toiminnot on asemakaavoitettu voimassa olevan yleiskaavan mukai-
sille teollisuuden ja varastoinnin alueille. Asemakaavassa alueelle on osoitettu kaksi 
laajempaa teollisuusrakennusten korttelialuetta (T-1) datakeskustoimintojen käyttöön. 
Kehä III:n varteen on kaavoitettu pienempi teollisuusrakennusten korttelialue (T-2), 
jonka alueelle on ensisijaisena tarkoituksena rakentaa lämpöpumppuyksikkö, jonka 
kautta datakeskusrakennusten hukkalämpö saadaan johdettua kaukolämpöverkkoon. 
T-2-korttelialue voidaan toteuttaa myös keskitettynä toimistorakennusten korttelialu-
eena, mikäli lämpöpumput saadaan teknisesti sijoitettua suoraan datakeskusraken-
nuksiin. Alueelle on lisäksi kaavoitettu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialue (ET), joka on varattu kantaverkkoakin tulevaisuudessa palvelevan 
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sähköaseman käyttöön. Alueen läpi on osoitettu Hepokorvenkallion tie, josta liitytään 
kaavan mukaisille korttelialueille. 

Datakeskuksen ensimmäisen vaiheen konesalihallit sijoitetaan pohjoisosassa sijaitse-
valle tasaisemmalle peltoalueelle. Konesalihallien lisäksi pohjoisosan suunnittelualu-
eelle sijoitetaan toimistorakennus ja alueen työntekijöiden vaatimat sosiaalitilat ja py-
säköintipaikat. Datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan jatkuvasti noin 100–300 
työntekijää vuorokaudessa. Pohjoisemman korttelin rakennusoikeus on osoitettu te-
hokkuusluvun e=0,60 mukaan ja se tuottaa alueelle rakennusoikeutta n. 
100 700 k-m2. 

Eteläiselle korttelialueelle on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus sijoittaa kuusi 
konesalihallia. Konesalihallit on suunniteltu alueelle viuhkamaisesti, jolloin alueelta 
jää näkymiä virkistysalueen suuntaan. Rakennukset on sijoitettu kuitenkin niin, että 
ne suojaavat olemassa olevia virkistysalueita Kehä III:n liikennemelulta. Konesalihallit 
on tarkoitus upottaa osittain rinteeseen maaston muotoja mukaillen. Konesalihallien 
lisäksi alueelle sijoittuu toimistotilaa sekä työntekijöiden vaatimia sosiaalitiloja ja py-
säköintipaikkoja. Eteläinen suunnittelualue toimii ns. laajenemisvarana ja se tulee to-
teutumaan jonkin verran pohjoista suunnittelualuetta myöhemmin, datakeskusraken-
tamisen seuraavassa vaiheessa. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta tehokkuuslu-
vun e=0,80 mukaan, joka vastaa rakennusoikeuden määrässä 88 849 k-m2. 

Lämpöpumppulaitokselle varatun korttelialueen rakennusoikeus on osoitettu tehok-
kuusluvun e=0,60 mukaan ja se mahdollistaa alueelle rakennusoikeutta n. 7 300 
k-m2. Sähköasemaa palvelevalle ET-korttelialueelle on osoitettu rakennusoikeutta 
3 000 k-m2. 

Asemakaavan pinta-ala on 104,31 ha, josta korttelialueeksi on osoitettu 31,80 ha. 

Suunnittelualueen kokonaisrakennusoikeus on 199 852 k-m2. Rakennusoikeus kas-
vaa nykytilanteesta saman verran, sillä alueella ei ole ennestään voimassa olevaa 
asemakaavaa.  

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Suunnittelualueelle myönnettiin Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkei-
nojaoston toimesta Fortum Power and Heat Oy:lle suunnitteluvaraus datakeskuksen 
suunnittelua varten 19.9.2019. Suunnitteluvarausta jatkettiin samoilla ehdoilla 
7.9.2020. Suunnitteluvaraus on voimassa vuoden 2021 loppuun asti. 

Suunnitteluvarauksen myöntämisen jälkeen Fortum jätti kaavoitushakemuksen Es-
poon kaupungille 11.10.2019. Kaavoitushakemuksen jättämisen jälkeen asemakaa-
voitus käynnistettiin yhdessä Fortumin ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen 
kanssa. 

Vuoden 2019 lopussa ja 2020 alussa suunnittelualueelle laadittiin luontoselvitys ja 
arkeologinen esiselvitys. Fortumin toimeksiannosta Ramboll käynnisti alueen viite-
suunnitelmien laatimisen. 
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Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 27.3.2020.  

Hankkeen lähtökohtiin ja tavoitteisiin sekä alustaviin suunnitelmiin liittyen järjestettiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnan infotilaisuus 13.5.2020. Samalla osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitteluvaiheen viitesuunnitelma saatiin valmiiksi. 

Kesällä 2020 alueella laadittiin arkeologisia jatkotutkimuksia, jotka valmistuivat elo-
kuun alussa. 

Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaa-
valuonnoksen nähtäville 10.8.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 
24.8.–22.9.2020. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukastilaisuus järjestettiin 25.8.2020 Espoon 
valtuustotalolla. Tilaisuus lähetettiin myös live-lähetyksenä netin välityksellä ja sitä 
pääsi seuraamaan suorana hankesivujen kautta. 

Kaavaehdotuksen laatimisen aikana alueella laadittiin täydentäviä selvityksiä, muun 
muassa Natura-vaikutusten arviointi, lahokaviosammalselvitys, kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma, meluselvitys, liikenneselvitys, sammutusvesiselvitys sekä ilmasto-
vaikutusten arviointi. Lisäksi alueen viitesuunnitelmaa ja hulevesisuunnitelmaa tar-
kennettiin luonnosvaiheesta. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen nähtäville 3.3.2021.  

Kaavaehdotus oli nähtävillä 22.3.-20.4.2021. 

Ehdotusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 29.3.2021 etätilaisuutena.  

Fortumille myönnettyä suunnitteluvarausta täydennettiin tontinluovutusehdoilla 
12.4.2021. Tontinluovutusehdot sisältävät mm. sen, että datakeskuksen tulee osoit-
taa, että toiminnan tarvitsema sähköenergia on CO2-vapaata ja datakeskuksen tuot-
tama hukkalämpö on hyödynnettävä kaukolämmityksessä tontinluovutusehdoissa tar-
kemmin määriteltävällä tavalla. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ehdotuksen asemakaavaksi ja asemakaa-
van muutokseksi kaupunginhallitukselle 30.9.2021.  

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 30.9.2021 kaupunginhallitukselle hyväksymään ase-
makaavaehdotukseen ja asemakaavan muutosehdotukseen tehtiin 22.10.2021 lisäys 
kaavamääräyksiin. Kaavamääräysten 2 §:ssä sallitaan rakennusoikeuden lisäksi ET-
korttelialueelle muuntajatiloja ja niihin liittyviä tiloja, kuten jäähdytys-, sammutus- ja 
muita järjestelmiä palvelevia tiloja. 

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valtuustolle 
1.11.2021. 

Valtuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 15.11.2021. 
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Lähtökohdat 

1.4 Suunnittelutilanne 

1.4.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

1.4.1.1 Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on 
tärkeää, että alueet ja yhdyskunnat kehittyvät elinvoimaisina ja että niiden vahvuuksia 
ja voimavaroja voidaan hyödyntää tehokkaasti ja kestävästi. Uusi datakeskus tuo Es-
pooseen runsaasti uusia työpaikkoja ja parantaa kaupungin sekoittunutta palvelura-
kennetta. Uudessa datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan jatkuvasti noin 100–
300 työntekijää vuorokaudessa. Rakennusvaiheen aikana työntekijöiden tarve on ar-
vioitu tasolle 1 000 henkilöä. Datakeskuksissa suoritetaan muutaman vuoden välein 
isoja huolto- ja laitteiston uusimistöitä, jolloin työntekijöiden lukumäärä kasvaa merkit-
tävästi normaalikäytön aikaisesta määrästä. Alueelle tavoitellun kokoluokan datakes-
kus työllistää vuosittain suoraan ja epäsuorasti noin 1 400 työntekijää. Työpaikkojen 
sijoittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistää kestävän liikkumisen 
edellytyksiä ja mahdollistaa työpaikkojen saavuttamisen kävellen, pyöräillen ja jouk-
koliikennevälineillä. 

1.4.1.2 Tehokas liikennejärjestelmä 

Liikennejärjestelmän toimivuus, toimintavarmuus ja turvallisuus on koko maan kehi-
tyksen perusedellytys. Alueen suunnittelussa on varmistettu liikenneyhteyksien toimi-
vuus. Suunnittelualueen sijoittuminen Kehä III:n varrella olemassa olevan eritasoliitty-
män läheisyyteen luo erinomaiset puitteet työpaikka-alueen toteuttamiselle. Alueen 
suunnittelussa on huomioitu joukkoliikenneyhteyksien kehittyminen alueelle ja siitä 
eteenpäin Högnäsin suuntaan. Suunnittelussa on huomioitu myös Kehä III:n mahdol-
linen laajeneminen tulevaisuudessa liikennemäärien lisääntyessä. Lisäksi alueelle ja 
alueen läpi on parannettu jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reittejä ja yhteystarpeita. 
Liikenteen toimivuustarkastelun avulla on varmistettu, että olemassa oleva ja katu-
verkko pystyy mahdollistamaan datakeskustoimintojen vaatimat tarpeet tulevaisuu-
dessa. 

1.4.1.3 Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

Kestävän alueidenkäytön yhtenä tehtävänä on ennaltaehkäistä merkittäviä terveys- ja 
ympäristöhaittoja. Asemakaavatyön aikana on laadittu selvityksiä, joilla on arvioitu 
toiminnan vaikutuksia lähialueen asukkaisiin ja ympäristöön. Datakeskustoiminnot 
sijoittuvat riittävän etäälle olemassa olevasta asutuksesta, jolloin niistä ei aiheudu 
meluhaittaa tai muita vastaavia asumista heikentäviä vaikutuksia. Asemakaavatyön 
aikana on myös selvitetty toimintojen yhteisvaikutusta Kehä III:n liikennemelun 
kanssa. Uudet datakeskusrakennukset suojaavat erityisesti läheisiä virkistysalueita 
Kehä III:n liikennemelulta. 
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1.4.1.4 Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin perustuen kaavoituksella huolehditaan 
valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen tur-
vaamisesta. Asemakaavatyön aikana on arvioitu hankkeen vaikutuksia luonto- ja kult-
tuuriympäristöihin. Selvitystöistä on saatu reunaehtoja, jotka on huomioitu asemakaa-
van laadinnassa. Selvitysten perusteella hankkeella ei ole luontoarvoja tai kulttuu-
riympäristöjä merkittävästi heikentävää vaikutusta. Asemakaavalla tuetaan lisäksi voi-
makkaasti uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, kun sen pohjalta päästään eroon kivi-
hiilen poltosta osana kaukolämpöjärjestelmää. Asemakaava sijoittuu nykyisin luon-
nontilaiselle ja viljellylle, rakentamattomalle alueelle, mutta sen positiiviset ilmastovai-
kutukset ovat merkittävästi haittoja suuremmat. 

1.4.1.5 Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden pohjalta kaavoituksessa varaudutaan uu-
siutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen tarpeisiin. 
Datakeskushanke perustuu kaupungin ja Fortumin vuonna 2017 tekemään yhteiseen 
sitoumukseen Espoon kaukolämmön muuttamisesta hiilineutraaliksi 2020-luvulla 
sekä kaupungin ja Fortumin tammikuussa 2020 allekirjoittamaan sopimukseen yhtei-
sestä kehittämistyöstä. Hepokorven datakeskushanke on yksi merkittävimmistä hank-
keista hiilineutraalin ja kustannustehokkaan kaukolämmön tuottamiseen Espoossa. 
Digitalisaation lisääntyessä yhä useampi liiketoiminta perustuu dataan ja datakeskus-
toiminta on yksi nopeinten kasvavista toimialoista. Datakeskusten tietokoneissa 
sähkö muuttuu lämmöksi, jota voidaan hyödyntää kaukolämpöverkon kautta raken-
nusten lämmitykseen. Kaupunkialueella datakeskuksen hukkalämpöjen hyödyntämi-
nen on yksi ekologisimmista tavoista tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia 
energiaa. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den toteutumista. 

1.4.2 Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-
kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 
2007. 

– Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit 
sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-
kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
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maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 

– Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
huhtikuussa 2014. 

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämis-
linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 
viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-
van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-
nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 
maakuntakaavan alueen kunnissa. 

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä alue on osoitettu taajamatoimintojen 
alueeksi (kuva 1). Maakuntakaavassa alueen läpi on osoitettu pohjois–eteläsuuntai-
nen viheryhteystarve. Lisäksi alueen läpi kulkee 400 kV voimajohtovaraus, joka on 
toteutunut alueelle. 

 
Kuva 1. Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue esitetty ku-
vassa punaisella rajauksella. Uudenmaanliiton karttapalvelu. 

Vireillä oleva: 

– Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka 
tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava korvaa nyt 
voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen maakuntakaavat. 
Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 
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kokonaisuus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus 
päätti maakuntakaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on 
välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaa-
voista jätettyjen valitusten perusteella. 
 

Maakuntakaavaehdotuksessa alue on osoitettu osittain taajamatoimintojen kehittä-
misvyöhykkeeksi ja alueeksi, jota ohjaavat maakuntakaavan yleiset suunnittelumää-
räykset (kuva 2). Alueen läpi on osoitettu voimassa olevan maakuntakaavan mukai-
nen viheryhteystarve sekä 400 kV:n voimajohtovaraus. 

Maakuntakaavassa todetaan, että taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä voi 
asumisen, palveluiden ja työpaikkojen lisäksi sijaita esimerkiksi virkistys- ja suojelu-
alueita, liikenneväyliä ja muita liikenteen tarvitsemia alueita, yhdyskuntateknisen 
huollon alueita ja muita erityisalueita, ympäristöön soveltuvia teollisen tuotannon alu-
eita, maa- ja metsätalousalueita sekä vesialueita. 

Maakuntakaavan yleismääräyksissä todetaan, että ilmaston kannalta kestävään 
energiajärjestelmään siirtymistä on edistettävä. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa on edistettävä kestävää luonnonvarojen käyttöä, kierto- ja biotaloutta, uusiutu-
van energian tuotantoa sekä hukkalämmön hyödyntämistä. 

 
Kuva 2. Ote maakuntavaltuuston hyväksymästä Uusimaa-kaava 2050 kaavakartasta. Suunnittelualue 
esitetty kuvassa punaisella rajauksella. Uudenmaanliiton karttapalvelu. 

Asemakaava ja asemakaavan muutos tukee maakuntakaavan tavoitteiden toteutta-
mista. 



 

  13 (90) 
   
 
   
   
   

 
1.4.3 Yleiskaava 

Voimassa olevat: 

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I 
Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava sai lain-
voiman vuonna 1997. Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on varattu 
teollisuuden ja varastoinnin alueeksi (T) sekä virkistysalueeksi (V) (kuva 3). Alueen 
läpi on suunniteltu uusi katuyhteys. Katuyhteys on suunniteltu Kunnarlantieltä Järven-
perän liittymään (Hepokorventie) sekä kulkemaan Kehä III:n ali Kuninkaantielle. Li-
säksi alueen läpi kulkevalle voimalinjalle on osoitettu varaus. Alueen länsipuolelle on 
osoitettu pohjois–eteläsuuntainen virkistysyhteystarve Kehä III:n ja Oittaan ulkoilukes-
kuksen välille. Datakeskuksen toimintoja suunnitellaan yleiskaavan mukaisille teolli-
suuden ja varastoinnin alueille. 

 
Kuva 3. Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. Suunnittelualue esitetty kuvassa punaisella 
katkoviivalla. Espoon kaupunki. 

Vireillä olevat: 
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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava  

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi yleiskaavan 7.6.2021. Valtuuston hyväksymässä yleiskaavassa alue on osoi-
tettu elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi, jota kehitetään yritysten ja työpaikko-
jen alueena (kuva 4). Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttavaa teolli-
suus-, varastointi- ja yhdyskuntateknisen huollon toimintaa sekä muuta tilaa vaativaa 
työpaikkatoimintaa. 
 

 
Kuva 4. Ote kaupungin valtuuston hyväksymästä yleiskaavasta. Suunnittelualue esitetty kuvassa punai-
sella katkoviivalla. Espoon kaupunki. 

Nyt laadittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta on voimassa olevan 
sekä vireillä olevan yleiskaavan mukainen. 

1.4.4 Asemakaava 

Suurin osa suunnittelualueesta on asemakaavoittamatonta. Asemakaavan yhtey-
dessä tehdään tarkistuksia Kehä III:n tiealueeseen, jonka takia muutetaan Pellaksen-
mäen kaavaa (hyväksytty 7.9.2009) ja Pihlajarinne I A -kaavamuutosta (hyväksytty 
14.9.1993). 
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1.4.5 Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

1.4.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle ei ole laadittu tonttijakoa. Tonttijako laaditaan asemakaavan 
saatua lainvoiman. 

1.4.7 Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. 

1.4.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaos myönsi suunnitteluvarauk-
sen 16.9.2019 Fortum Power and Heat Oy:lle (Fortum) datakeskushankkeen suunnit-
telua varten noin 35 ha:n alueelle.  

1.4.9 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

1.5 Selvitys alueesta 

1.5.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue on tällä hetkellä lähes kokonaan rakentamatonta aluetta, metsää ja 
peltoa. Pohjoinen osa suunnittelualueesta on pitkään viljeltyä peltoaluetta, jonka 
maaperä on pääosin pehmeää savimaata. Alueella sijaitsee yksi asuinrakennus ja 
siihen liittyviä talousrakennuksia sekä yksi suurempi varastorakennuksena toimiva 
lato. Peltoalueen keskellä sijaitsee puustoinen metsäsaareke, joka yhdistyy kapeana 
kaistaleena etelän laajempiin metsäalueisiin.  

Eteläinen alue on pääosin vaihtelevaa havumetsää, jossa sijaitsee erikokoisia kal-
liokumpareita ja notkoja. Alueen läheisyydessä kulkevat Oittaan ulkoilureitit, jotka toi-
mivat lumisina talvina hiihtolatuina. Alueen eteläpuolella sijaitseva Kehä III on vilk-
kaasti liikennöity moottoriliikennetie, jolla kulkee yli 50 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Alueen keskivaiheilla sijaitsee Kehä III:n alittava ulkoilureitille rakennettu ali-
kulkutunneli sekä puustoinen liito-oravayhteys. Itä–länsisuunnassa aluetta halkoo 400 
kV:n ja 110 kV:n voimajohtolinjat. 

Suunnittelualueelle kulkee rakennettu katuyhteys (Hepokorventie), jolta on suorat eri-
tasoratkaisut Kehä III:lle. Hepokorventieltä Högnäsin suuntaan kulkee Paciuksentie ja 
suunnittelualueelle hiekkapintainen Hepokuja. Suunnittelualueen pohjoisreunassa 
kulkee myös hiekkapintainen Puotismäentie, jonka kautta kuljetaan pohjoispuolella 
sijaitseville pientaloille. 
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1.5.2 Maanomistus 

Suunnittelualue on suurimmilta osin Espoon kaupungin omistuksessa (kuva 5). Alu-
eella on myös kolme yksityisessä omistuksessa olevaa kiinteistöä sekä valtion omis-
tuksessa olevaa tiealuetta. 

 
Kuva 5. Maanomistuskartta, jossa kaupungin maanomistus esitetty vaaleanpunaisella. Suunnittelualue 
esitetty kuvassa mustalla katkoviivalla. Espoon kaupunki. 

1.5.3 Rakennettu ympäristö 

1.5.3.1 Maankäyttö 

Suunnittelualue on pääosin rakentamatonta aluetta. Suunnittelualueen pohjoisosassa 
sijaitsee tällä hetkellä yksi asuinrakennus ja siihen liittyviä talousrakennuksia ja yksi 
varastotoiminnassa oleva lato.  

Suunnittelualueen pohjoispuolella n. 150 metrin päässä suunnittelualueesta sijaitsee 
yksittäisiä omakotitaloja sekä Hanabäckin tila. Suunnittelualueesta etelään Kehä III:n 
eteläpuolella sijaitsee Pihlajarinteen omakotitaloalue, jonne on matkaa n. 100–150 
metriä. 
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1.5.3.2 Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä vakituista asutusta eikä työpaikkoja. Lähimmät 
asukkaat sijaitsevat suunnittelualueen pohjoispuolella sekä eteläpuolella Pihlajarin-
teen pientaloalueella. 

Kehä III:n eteläpuolella n. 200 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta sijaitsee Kylä-
portin teollisuus- ja työpaikkatontteja sekä päivittäistavarakauppa. Kehä III:lta itään 
päin Koskelon ja Juvanmalmin alueilla sijaitsee laajempia jo rakentuneita teollisuus-
alueita. 

1.5.3.3 Yhdyskuntarakenne 

Suunnittelualue sijoittuu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen läheisyyteen. Alu-
eella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, mutta sekä voimassa olevassa että vi-
reillä olevassa yleiskaavassa alueelle on suunniteltu työpaikka- ja teollisuustoimintaa. 
Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta koko Kehä III:n varsi on toteutunut pääosin työ-
paikka- ja teollisuusrakentamisena, koska melu- ja ilmanlaatuongelmien takia asuin-
rakentamisen sijoittaminen vilkkaasti liikennöidyn liikenneväylän varteen ei ole mah-
dollista. 

1.5.3.4 Kaupunki-/taajamakuva 

Suunnittelualueen kaupunkikuva on tällä hetkellä rakentamaton ja kaksijakoinen. 
Pohjoinen osa suunnittelualueesta on viljeltyä peltoaluetta, jonka maaperä on pää-
osin pehmeää savimaata. Alueella sijaitsee yksi asuinrakennus ja siihen liittyviä ta-
lousrakennuksia sekä yksi suurempi varastorakennuksena toimiva lato. Eteläinen 
alue on pääosin vaihtelevaa havumetsää, jossa sijaitsee erikokoisia kalliokumpareita 
ja notkoja. 

1.5.3.5 Liikenne 

1.5.3.5.1 Ajoneuvoliikenne 

Suunnittelualue rajautuu liikenteellisesti alueen eteläpuolella kulkevaan Kehä III:een 
sekä pohjoispuolella alueen kulkuyhteytenä toimivaan Hepokorventiehen. Ajoneuvo-
liikenne suunnittelualueelle tapahtuu Kehä III:lta Träskändansolmun eritasoliittymästä 
tai Matalajärventietä pitkin, joka on Koskelontieltä ja Röyläntieltä tuleva Kehä III:n rin-
nakkaiskatu. Lisäksi Lippajärven ja Lähderannan suunnasta tuleva liikenne käyttää 
Auroranportti/Träskändan puistotie -yhteyttä alueen itäpuolelta.  

Kehä III:n nykyliikennemäärä suunnittelualueen kohdalla vaihtelee 52 700 ja 57 500 
ajoneuvoa vuorokaudessa välillä, josta raskaan liikenteen osuus on 10–11 %:n luok-
kaa (kuva 6). Kehä III:n ylittävän Auroranportti-kadun liikennemäärä vuonna 2019 oli 
noin 7 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Matalanjärventien liikennemäärä Auroranpor-
tilta käännyttäessä oli vuonna 2019 noin 2 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatyössä (POKE) tehdyn liikenne-ennusteen 
mukaan Kehä III:n ennusteliikennemäärä vuodelle 2050 on edellä mainitulla osuu-
della noin 65 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Auroranportin ennusteliikennemäärä 
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vuodelle 2050 on noin 13 900 ajoneuvoa vuorokaudessa, joka on lähes kaksinkertai-
nen nykytilanteeseen verrattuna. Matalajärventielle on ennustettu noin 3 100 ajoneu-
voa vuoteen 2050 mennessä. Kuvassa 6 alempi numeroarvo kuvaa ennusteliikenne-
määrää. 

 
Kuva 6. Nyky- ja ennusteliikennemäärät suunnittelualueen ympäröivällä liikenneverkolla. Espoon kau-
punki. 

1.5.3.5.2 Jalankulku ja pyöräily 

Suunnittelualueelle johtaa nykytilanteessa yhdistetty kävely- ja pyörätie sekä Auro-
ranportista että Matalajärventieltä (kuva 7). Auroranportti-katu jatkuu Järvenperän 
asuinalueelle, jossa se muuttuu Träskändan puistotieksi kohti Lippajärveä. Hepokor-
ventiellä kävely- ja pyörätie kulkee molemmin puolin loppuen Hepokujan ja Paciuk-
sentien liittymään. Hepokorventien eteläpuoleiselta kävely- ja pyörätieltä on pääsy 
myös Kehä III:n ramppiliittymässä sijaitsevalle linja-autopysäkille. 
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Kuva 7. Olemassa oleva kävely- ja pyörätieverkko suurimpien katujen varsilla. Espoon kaupunki. 

Suunnittelualueen pohjoisosaan rajoittuvalta Paciuksentieltä on liittymä Puotismäen-
tielle, josta on raittiyhteys Oittaan kuntopoluille ja edelleen Oittaan ulkoilukeskukseen. 
Kehä III:n eteläpuolelta on lisäksi kaksi olevaa raittiyhteyttä sekä suunnittelualueen 
läpi että aivan suunnittelualueen koillispuolelta Tollinportin alikulun kautta, joka toimii 
myös Tollinmäkeen suuntautuvan ajoneuvoliikenteen alituspaikkana. 

1.5.3.5.3 Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Suunnittelualue on käytännössä rakentamaton eikä siellä siten ole olemassa olevaa 
katu- tai tieverkkoa suunnittelualueen koillisosan Hepokorventien ja Hepokujan li-
säksi. Nämä tiet johtavat nykytilanteessa yksityisen maanomistajan kiinteistölle.  

Alueella olevien asuinrakennusten pysäköinti on järjestetty kiinteistöllä. Alueella eikä 
sen läheisyydessä ole myöskään yleiseen pysäköintiin tarkoitettua aluetta pysäköinti-
alueena tai kadunvarsipysäköintimahdollisuutena.  

1.5.3.5.4 Joukkoliikenne 

Suunnittelualueella joukkoliikennetarjonnasta vastaa tällä hetkellä linja 225(K), joka 
liikennöi väliä Leppävaaran asema – Högnäs. Linjan 225(K) vuoroväli on noin kerran 
tunnissa kello 7.00 ja 18.00 välillä ja se liikennöi vain arkipäivisin.  

Puotismäen pysäkkipari on aivan suunnittelualueen pohjoispuolella Paciuksentien ja 
Puotismäentien liittymässä. Lisäksi Kehä III:n rampeilla on pysäkkipari, jota liikennöi 
linja 556 Espoontorin ja Martinlaakson välillä. 556 liikennöi vain kello 14.30 ja 17.55 
välisen ajan. 

1.5.3.5.5 Liikenneturvallisuus  

Suunnittelualueen läheisyydessä sattuneita liikenneonnettomuuksia on tarkasteltu 
Destian iLiitu-ohjelman avulla viimeisen 10 vuoden ajalta (2009–2019). 
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Onnettomuuksia on tapahtunut tällä aikavälillä 21 kpl (kuva 8). Näistä 17 kpl on ta-
pahtunut Kehä III:lla tai sen poistumis- ja liittymisrampeilla. Hepokorventielle ja Auro-
ranportti-kadulle on rekisteröity kaksi onnettomuutta kummallekin.  

Suurin osa onnettomuuksista on ollut suistumisonnettomuuksia (10 kpl), jonka lisäksi 
eläinonnettomuuksia 4 kpl, kaistanvaihdosta johtuneita onnettomuuksia 2 kpl, risteys-
onnettomuuksia 2 kpl ja yksittäisonnettomuuksia 3 kappaletta. 

 

Kuva 8. Suunnittelualueen ympäristössä tapahtuneet liikenneonnettomuudet viimeisen 10 vuoden ai-
kana (2009–2019). Destia, iLiitu. 

1.5.3.6 Palvelut 

Suunnittelualueella ei sijaitse tällä hetkellä palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat 
tällä hetkellä Kehä III:n eteläpuolella Kyläportin työpaikka-alueella, jossa sijaitsee 
pienteollisuutta ja työpaikkatoimintaa sekä päivittäistavarakauppa. 

Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee Oittaan laaja virkistysalue, jossa on mah-
dollisuuksia eri urheilulajien harrastamiseen ympäri vuoden. Suunnittelualueen lähei-
syydessä sijaitsee myös ratsastustalleja, jotka hyödyntävät Oittaan ja Nuuksion laa-
joja virkistysalueita ratsastamiseen. 

1.5.3.7 Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualueen läpi kulkee nykyisellään Fingridin hallinnoima kantaverkon 400 
kV:n sähkölinja sekä Carunan paikallisen sähköverkon 110 kV:n sähkölinja. Molem-
mat linjat kulkevat alueen läpi ilmajohtoina. Asemakaavatyön aikana molempien säh-
köyhtiöiden kanssa on käyty tiivistä yhteistyötä voimajohtojen huomioimisesta kaavoi-
tuksessa. Lisäksi molemmilta sähköyhtiöiltä on pyydetty risteämälausunnot koskien 
suunnittelua voimajohtojen läheisyydessä.  
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Suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä valmista kunnallistekniikkaa. Alueen itäosassa 
kulkee olemassa oleva vesijohto ja jätevesiviemäri, joka johtaa Högnäsien pientalo-
alueelle (kuva 9). Asemakaavatyön yhteydessä alueelle on laadittu kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma, jossa on tutkittu alueen vesihuollon perusratkaisut yhdessä Helsin-
gin seudun ympäristöpalveluiden kanssa. 

Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi palopostia ja yksi vesiposti. Palopostit 
sijaitsevat Hepokorventien ja Hepokujan risteyksessä sekä Paciuksentien ja Puotimä-
entien risteyksessä. Paciuksentien varrella sijaitseva palopostin yhteydessä toimii 
myös vesiposti, jota voivat hyödyntää erityisesti Högnäsin alueen kesäasukkaat. 

Lähin kaukolämpöverkko kulkee Kehä III:n eteläpuolella. Suunnittelualueelta kauko-
lämpöverkkoon on mahdollisuus liittyä Hepokorventien tai Hepokorvenportin kautta. 
Näiden vaihtoehtojen lisäksi Kehä III:n ali on porattu kaukolämpöverkon putkivaraus 
(kuva 9).   

 
Kuva 9. Suunnittelualueen johtokartta. Vesijohdot on esitetty kuvassa sinisellä, jätevesiviemärit ruskealla 
ja kaukolämpöverkko vaaleanpunaisella. Espoon kaupunki. 

1.5.4 Luonnonolosuhteet 

Suunnittelualue on lähes kokonaan rakentamatonta aluetta. Luonnonolosuhteiltaan 
alueen koillinen osa Hepokorventien ja Kehä III:n välissä on osittain vastikään hakat-
tua metsää, jossa on tehty pienimuotoista maanmuokkausta metsätöiden yhtey-
dessä.  
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Hepokujan ja Puotismäentien välissä on Hepokorven ojitettua suoaluetta, jota ympä-
röi viljelty peltoalue. Suunnittelualueen eteläosa on kauttaaltaan metsää, jossa sijait-
see useita avokallioita ja alavampia suonotkoja.  

Vuoden 2015 luonnonhoitosuunnitelmaan sisältyvistä metsätiedoista on tehty kartta-
kuva alueen puuston iästä (kuva 10). Suunnittelualueen pohjoisosa ja Kehä III:n varsi 
on puustoltaan selvästi iältään nuorempaa (10–50 vuotta). Oittaan ulkoilureittien lä-
heisyydessä ja virkistysalueen keskellä sijaitsee alueen selvästi vanhin puusto, joka 
on iältään 100 vuotta tai sitä vanhempaa.  

 
Kuva 10. Suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä sijaitsevan puuston arvioitu ikä. Hepokorven luon-
toselvitys. 

Alueen maaperä on suo- ja peltoalueella savea ja turvetta ja ympäröivällä metsäalu-
eella pääasiassa savipintaista hiekkamoreenia sekä kalliota (kuva 11). Selvitysalueen 
kallioperä on kokonaisuudessaan graniittia. Alueen pohjoisosaan yltää Bodomin ra-
pakivialue. Alueen rakennettavuusluokka vaihtelee 2 ja 4 välillä, joka tarkoittaa nor-
maalisti rakennettavaa aluetta tai vaikeasti rakennettavaa syvää pehmeikköä. Alueen 
pohjoisosassa sijaitseva pelto- ja suoalue vaatii rakentuessaan paaluperustusta, kun 
taas etelässä perustaminen onnistuu kallion louhinnalla ja maantäytöillä. 
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Kuva 11. Ote Espoon maaperäkartasta. Suunnittelualue esitetty kuvassa mustalla aluerajauksella. Es-
poon kaupunki. 

1.5.5 Suojelukohteet 

Luontokohteet 

Suunnittelualueelle laadittiin kaavaprosessin alussa luontoselvitys (Keiron 2019), jolla 
täydennettiin alueelta vuonna 2017 laadittua luontoselvitystä (Ympäristösuunnittelu 
Enviro), joka ei täysin kattanut kaavamuutosaluetta. Selvityksen perusteella Hepokor-
ven alue on pieni osa laajempaa Oittaan metsäkokonaisuutta. Alueen itäreunassa on 
peltoalueita, jotka poikkeavat länsiosan metsistä. Peltojen reunoilla on nuorempaa ja 
käsiteltyä metsää. Oittaan ulkoilualueeseen kuuluva alueen länsiosa on varttunutta 
tai vanhaa metsiä. Metsäalueen monipuolisuutta lisäävät erilaisten piensoiden esiin-
tyminen. 

Luontoselvityksen perusteella selvitysalueen arvokkain metsä rajattiin arvokokonai-
suudeksi, johon sisältyy vanhan runsaslahopuustoisen metsän lisäksi myös läheiset 
suokohteet. Kangasmetsä jatkuu myös selvitysalueen rajauksen ulkopuolella saman-
laisena. Luontoselvityksen perusteella metsä tuleekin huomioida suunnittelussa koko-
naisuutena. 

Liito-oravan esiintymistä kartoitettiin luontoselvityksen yhteydessä laajemmalta alu-
eelta Hepokorvesta ja lajin todettiin esiintyvän edelleen alueen metsissä. Pesäpuita ei 
kuitenkaan löydetty eikä alueelta rajattu liito-oravan ydinaluetta. Syksyllä 2020 
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laaditussa luontoselvityksen täydennyksessä alueelta löytyi kuitenkin kolopuu. Alueen 
osa, jolta havainto tehtiin, sijoittuu asemakaavan mukaiselle lähivirkistysalueelle. 
Kaavaprosessin aikana alueella tehtiin kuitenkin voimalinjan hoitoon liittyviä, kaava-
prosessista erillisiä hakkuita ja kyseinen puu kaadettiin, sillä hakkuita suunniteltaessa 
ei ollut ollut tiedossa, että puu saattaisi olla kolopuu, vaikka kaavasuunnittelun yhtey-
dessä puu oli mitattu maastossa paikalleen ja huomioitu maankäytön suunnittelussa. 
Suunnitteluprosessin aikana ei kuitenkaan ollut vielä ehditty varmistaa, että toimiko 
puu liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkana, joten kolo saattoi olla myös liito-
oravalle sopimaton.  

Laserkeilausaineistoon perusteella on arvioitu puuston korkeutta ja liito-oravan ekolo-
gisia yhteyksiä (kuva 12). Asemakaavan suunnittelussa on turvattu liito-oravayhteyk-
sien säilyminen suunnittelualueen läpi. 

 
Kuva 12. Hepokorven reuna-alueilla toimii tällä hetkellä liito-oravan puustoisia latvusyhteyksiä. Hepokor-
ven luontoselvitys. 

Luontoselvitystä tukemaan Kehä III:n yli oli jo entuudestaan tunnistettu toimiva liito-
oravan ekologinen yhteys. Laserkeilausaineistoon perustuvan mittauksen avulla tun-
nistettu yhteys on yksi harvoista Kehä III:n yli kulkevista liito-oravan ekologisista yh-
teyksistä. 
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Lahokaviosammaleet 
 

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) on Suomessa levinneisyydeltään eteläinen laji, 
jonka tunnettu esiintyminen on viime vuosina laajentunut huomattavasti. Lahokavio-
sammal on luonnonsuojelulain 42 §:n nojalla annetun luonnonsuojeluasetuksen 20 
§:n liitteen 3(a) mukainen koko maassa rauhoitettu kasvilaji ja luonnonsuojelulain 46 
§ nojalla annetun luonnonsuojeluasetuksen 21 §:n mukainen asetuksen liitteessä 4 
mainittu uhanalainen laji. Laji kuuluu myös luontodirektiivin II-liitteen lajeihin, joiden 
suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta merkittävien esiinty-
mispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty.  

 
Hepokorvenkallion asemakaava-alueelta löydettiin syksyn 2020 kartoituksissa lähes 
300 lahokaviosammaleen kasvupaikkaa. Näistä itiöpesäkkeellisiä oli 3,5 %. Kun Es-
poon ympäristöyhdistyksen syksyllä 2020 tekemät havainnot huomioidaan, alueella 
on kaikkiaan 341 kasvupaikkaa. Havaintojen perustella kaava-alueelta rajattiin luon-
toselvityksessä 26 lahokaviosammalesiintymää. 
 
Pääkaupunkiseudulla on tehty melko runsaasti havaintoja lahokaviosammalesta vuo-
den 2015 jälkeen (esim. Manninen 2017). Laji vaikuttaa olevan aiemmin arvioitua 
yleisempi, ja lajin esiintymisestä ja ekologiasta on saatu paljon hyödyllistä tietoa viime 
vuosien aikana. Vuosina 2019 ja 2020 Vantaalla ja Helsingissä tehdyissä selvityk-
sissä lahokaviosammaleen esiintymiä löydettiin yli 6 000 kappaletta (Manninen ja 
Nieminen 2020 sekä Nieminen, Makkonen ja Manninen 2020). 
 
Vuodesta 2014 lähtien Espoosta on tehty yli 500 lahokaviosammalhavaintoa, joista 
pääosa on tehty vuoden 2018 jälkeen (kuva 13). Tähän lukuun eivät sisälly Hepokor-
venkallion alueen havainnot. Lahokaviosammalhavaintoja on eri puolelta Espoota ja 
niiden joukossa on myös erittäin runsaita esiintymiä. Viime vuosien runsaat havainnot 
Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla antavat olettaa, että laji on aiemmin arvioitua 
yleisempi, ja lahokaviosammalta esiintyy todennäköisesti laajasti myös ei-inven-
toiduilla ja jo suojelluilla metsäkuvioilla. Espoossa on noin 18 700 hehtaaria metsää, 
josta noin 12 % on suojeltua metsäalaa. Espoon yleisin metsätyyppi on mänty- ja 
kuusivaltaiset kankaat. Metsäkuvioiden lahopuustoisuudesta ei ole kattavaa inven-
tointitietoa, mutta lajille soveltuvaa kosteaa kuusi- tai puronlaaksometsää voidaan 
olettaa löytyvän Espoosta paljon. Lahokaviosammaleen esiintyminen eri puolilla Es-
poota osoittaa, että lajilla on useita elinvoimaisia esiintymispaikkoja. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2019 teettämän Uudenmaan lahokaviosamma-
lesiintymien selvittäminen ja priorisointi -raportissa (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy) 
Espoon osalta erittäin merkittäviksi esiintymiksi luokiteltiin Hannusjärven, Blomin-
mäki-Teirinsuon, Uusmäen ja Lahnuksen esiintymät. Merkittäväksi esiintymiksi luoki-
teltiin Miilukorven, Niipperin, Luukinjärven ja Lakiston esiintymät. Todettakoon kuiten-
kin, että selvityksen jälkeen Espoosta on löydetty lisää lahokaviosammaleen esiinty-
misalueita. 

 



 

  26 (90) 
   
 
   
   
   

 
Lahokaviosammal ei kuulu luonnonsuojelulain ja luontodirektiivien järjestelmässä tiu-
kimman luonnonsuojelulain 49 §:n ja luontodirektiivin liitteen IV (b) mukaisen suojelun 
piiriin. Luonnonsuojelulain 48 §:n 1 momentti huomioon ottaen rauhoitetun lajin lain 
42 §:n mukainen hävittämiskielto ei myöskään estä alueen käyttämistä rakennustoi-
mintaan. Kaavaratkaisu ei vaaranna lahokaviosammalen suojelutason säilymistä. 
Kaavassa osoitettu rakentaminen ei kohdistu lahokaviosammalen säilymiselle tär-
keille esiintymispaikoille. 
 

 
Kuva 13. Espoossa on viime vuosina tehty lukuisia havaintoja lahokaviosammaleesta. Karttaan on mer-
kattu sinivihreillä palloilla Espoossa tehtyjä lahokaviosammalhavaintoja, jotka sijoittuvat eri puolille kau-
punkia. 

 Ekologinen yhteys 
 

Suunnittelualueen länsipuolella kulkee maakuntakaavan mukainen ekologinen yh-
teyskäytävä, joka yhdistää Espoonjokilaakson ja Kauniaisten Kasavuoren laajat vi-
heralueet Oittaan viheralueisiin ja siitä edelleen Nuuksion laajempien viheralueiden 



 

  27 (90) 
   
 
   
   
   

 
suuntaan (kuva 14). Nuuksio liittyy pääkaupunkiseudun viherkehän ekologisiin yh-
teyksiin, ja Kasavuoresta ekologiset yhteydet jatkuvat Keskuspuiston kautta Finnoon-
laaksoa pitkin etelään, aina merelle saakka. Espoon ekologinen verkosto on luonteel-
taan vaihteleva, niin sen leveyden kuin kasvillisuustyyppienkin suhteen. Kaava-alu-
eella ekologiset yhteydet muodostuvat lähinnä varttuneista ja osin soistuneista met-
sistä.  

 
Kuva 14. Pohjois-Espoon alueen ekologinen verkosto. Suunnittelualue esitetty kuvassa punaisella soiki-
olla. Ekologiset yhteydet ja viheralueverkostot Espoossa. 

Natura-alue 

Natura-alueet ovat luonnonsuojelualueita, joilla suojellaan Euroopan unionin kannalta 
tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Natura-alueiden avulla pyritään osaltaan säilyttä-
mään luonnon monimuotoisuutta. Noin 500 metrin päässä kaava-alueesta sijaitsee 
Matalajärven Natura-alue, joka on myös osa Nuuksion kansallispuistoa (kuva 15).  

Alun perin Matalajärvi on nimetty Natura-alueeksi sen luontotyypin perusteella, ja 
alue on luokiteltu erityisten suojelutoimien alueeksi (Special Areas of Conservation eli 
SAC-alue). SAC-alueella tavoitteena on suojella luontaisesti ravinteista järveä, ranta-
luhtia ja lehtoa sekä muutamia luontodirektiivin II-liitteen lajeja. Vuonna 2018 järvelle 
on lisätty erityisen suojelualueen status (Special Protection Areas eli SPA-alue) Na-
tura suojelualueverkoston täydennyksessä. SPA-alueilla suojellaan lintulajeja, Mata-
lajärven osalta tämä tarkoittaa lintudirektiivin liitteen I lajeja, sekä pesimä- että muu-
tonaikaista linnustoa.  
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Asemakaavatyön aikana laaditussa Natura-arvioinnissa (Keiron 2021) on esitelty Ma-
talajärven Natura 2000 -alueella suojellut luontotyypit ja direktiivilajit, hanke sekä sen 
arvioidut vaikutukset. Lisäksi työssä on arvioitu vaikutuksia liitteen II lajeihin (saukko, 
hentonäkinruoho ja täplälampikorento).  

Matalajärven Natura-alueeseen liittyviä vaikutusten arviointeja on tehty eri kaavojen 
yhteydessä. Viimeisimpänä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan (2019) ja 
Högnäsin asemakaavaan (2021 ja 2017) liittyen. Aikaisemmat selvitystyöt on otettu 
huomioon Matalajärven kokonaistilanteen arvioinnissa.  

 
Kuva 15. Matalajärven Natura-alue sijaitsee lähimmillään n. 500 metrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 
Hepokorvenkallio Natura-arvio. 

Kulttuurihistoria ja maisema 

Suunnittelualue sijoittuu kahden maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön vä-
liin (kuva 16). Alueen pohjoispuolella Bodominjärven ympärillä sijaitsevat kartano- ja 
kyläympäristöt muodostavat rakennuksineen, ja vuosisatoja viljelyksessä olleine pel-
toineen, hyvin säilyneen, Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillisen kylä- ja 
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viljelymaiseman. Oittaan, Margretebergin ja Bodomin kartanoiden vanhimmat raken-
nukset ovat peräisin 1700-luvun lopulta. Lisäksi järven ympärillä on lukuisia pienem-
piä, hyvin säilyneitä tilakokonaisuuksia ja kyliä, kuten Snettans ja Rödskog. Järven-
rantojen tiet ovat säilyttäneet vanhat linjansa ja ovat maisemallisesti mielenkiintoisia. 
Lähimpänä asemakaava-aluetta, alueen pohjoispuolella sijaitsee 1800-luvun alussa 
alueelle siirretty Hanabäckin päärakennus, jonka naapurissa sijaitsee myös säveltäjä 
Fredrik Paciuksen 1840-luvulla rakennuttama kesähuvila. Hanabäckin tilan ja Paciuk-
sen huvilan alueiden sekä kaavan rakentamisalueiden välille jää metsikkö, joka erot-
taa alueet tilallisesti ja visuaalisesti. 

Kehä III:n eteläpuolella Espoonjokilaakso on osa maakunnan halkaisevaa ja paikoin 
hyvin havaittavaa kallioperän murroslaaksoa. Alueen vanhinta säilynyttä kerrostumaa 
edustavat lukuisat muinaisjäännökset sekä Suuri rantatie.  

Suunnittelun aikana on arvioitu hankkeen vaikutusta kulttuurimaisema-alueisiin. 

 
Kuva 16. Alueen molemmin puolin sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia, pohjois-
puolella Bodominjärven kartano- ja kyläympäristöjen kokonaisuus ja eteläpuolella maakunnallisesti arvo-
kas Espoonjokilaakson maisema-alue. Espoon kaupunki. 

Suunnittelualueelle laadittiin arkeologinen inventointi (Museovirasto, 2019), sillä Es-
poon pohjois- ja keskiosien yleiskaavatasoisessa arkeologisessa esiselvityksessä 
(Museovirasto, 2018) oli todettu alueella olevan arkeologista potentiaalia. Arkeologi-
sessa inventoinnissa tarkasteltiin aluetta pintapoiminnalla, koepistoin ja maastoha-
vainnoin, jotta saataisiin selvitettyä, onko alueella säilynyt merkkejä muinaisjäännök-
sistä. Inventoinnissa havaittiin peltoalueen pintapoiminnassa kaksi kvartsin palaa (KM 
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42498:1-2), jotka mahdollisesti liittyivät pyyntikulttuurin asuinpaikkaan. Lisäksi pellolla 
havaittiin jonkin verran historiallisen ajan esineistöä, josta pääosa ajoittuu 1900-lu-
vulle. Peltoalueen länsireunassa havaittiin myös 1800-luvulle ajoittuva kärrypolku, 
joka toimii nykyään kävelypolkuna ja yhdistyy alueella risteilevään polkuverkostoon. 
Mitään näistä kohteista ei näiden havaintojen perusteella voitu pitää kiinteänä mui-
naisjäännöksenä. 

Esiselvityksen perusteella alueelle tehtiin tarkempi arkeologinen koekaivaus (Museo-
virasto 2020), jonka tarkoituksena oli selvittää, onko Hepokorven mahdollisten kivi-
kautisten kvartsien löytöpaikalla (mj.rek. 1000038301) kiinteää muinaisjäännöstä. 
Kaivutyö tehtiin kaivinkoneella poistamalla peltokerros seitsemästä noin 1 m levyi-
sestä koeojasta. Koeojiin tehtiin lisäksi tarkistuspistoja. Koeojien kokonaisala oli noin 
362 m². Koeojissa ei havaittu mitään kivikautiseen asuinpaikkaan viittaavaa. Vaikut-
taa todennäköiseltä, että kvartsit ovat peräisin maaperän soraisista kohdista tai pai-
kallisen tiedonantajan kertomasta, hieman etelämpänä pellolla olevasta kallioisesta 
kohdasta. 

1.5.6 Ympäristön häiriötekijät 

Suunnittelualueelle kantautuu Kehä III:n liikennemelua, mutta sillä ei ole vaikutusta 
alueelle sijoittuvaan teollisuus- ja työpaikkatoimintaan (kuva 17). Asemakaavan muu-
toksen yhteydessä tutkittiin uuden datakeskuksen vaikutusta liikennemelun leviämi-
seen sekä itse toiminnasta aiheutuvan melun vaikutusta luontoon ja lähialueen asuk-
kaisiin.   

 
Kuva 17. Liikenteestä aiheutuva päivämelutaso nykytilanteessa. Hepokorven meluselvitys. 
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Asemakaavan tavoitteet 

2.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa datakeskuksen ja sen vaatimien toiminto-
jen sijoittaminen Hepokorven alueelle. Datakeskushanke perustuu kaupungin ja For-
tumin vuonna 2017 tekemään yhteiseen sitoumukseen Espoon kaukolämmön muut-
tamisesta hiilineutraaliksi 2020-luvulla sekä kaupungin ja Fortumin tammikuussa 
2020 allekirjoittamaan sopimukseen yhteisestä kehittämistyöstä. Hepokorven data-
keskushanke on yksi merkittävimmistä hankkeista hiilineutraalin ja kustannustehok-
kaan kaukolämmön tuottamiseen Espoossa. 

Ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävät hankkeet ovat tärkeitä koko yhteiskunnan mit-
tapuulla tarkasteltuna. Vireillä olevan maakuntakaavan yleismääräyksissä todetaan, 
että ilmaston kannalta kestävään energiajärjestelmään siirtymistä on edistettävä 
maankäytön suunnittelussa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä 
kestävää luonnonvarojen käyttöä, kierto- ja biotaloutta, uusiutuvan energian tuotan-
toa sekä hukkalämmön hyödyntämistä. Teollisuuden hukkalämpöjen hyödyntäminen 
kaukolämpöverkossa on konseptuaalisesti kaikkein tavoitelluin ratkaisu. Hukkalämpö-
jen hyödyntäminen on kansantaloudellisesti tehokkainta, eritoten, jos energian hukka-
virrat saadaan hyödynnettyä kohtuullisilla investoinneilla. Valitettavan usein lämpöä 
tuottavat jo olemassa olevat valmistavan teollisuuden laitokset ovat sijainniltaan kau-
kana kaukolämpöverkoista. 

Espoon kaupunki on sitoutunut osaltaan toimimaan yhteisten tavoitteiden mukaisesti. 
Espoon kaupungin toimintaa ohjaavassa Espoo-tarinassa todetaan, että osana ver-
kostomaista metropolialuetta Espoo kehittyy taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävänä kaupunkina. Espoo-tarinassa myös painotetaan, että kau-
pungissa edistetään hiilivapaan energian käyttöä ja energiatehokkuuden paranta-
mista sekä julkisissa että yksityisissä kiinteistöissä ja rakennuksissa. Espoo-tarinan 
tavoitteena on, että Espoosta luodaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. 

Alueelle kaavaillun suuren kokoluokan (>100 MW) datakeskuksen hukkalämmöllä 
voidaan tuottaa 80 000 loppukäyttäjän tarvitsema lämmitystarve ja korvata iso osa 
nyt käytössä olevasta kivihiilikapasiteetista. Kaukolämmön tuottaminen hiilineutraalisti 
on yksi Espoon tärkeimmistä ilmastoteoista. Hepokorven alueelta kaukolämpöverk-
koon liittyminen on helppoa, ja kaukolämmön piirissä sijaitsee lähes koko Espoo. 

2.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa sähköteholtaan 100 MW:n datakeskuksen 
sijoittuminen Hepokorven alueelle. Sijoituspaikan etsinnässä tärkeimpinä kriteereinä 
ovat olleet: 

- Riittävän kokoinen yhtenäinen rakentamisalue, joka ylemmissä kaavatasoissa 
mahdollistaa teollisuus- ja työpaikkarakentamisen alueelle 

- Hyvät liikenneyhteydet ja helppo saavutettavuus 
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- Hukkalämmön hyödyntäminen mahdollista (hydraulinen kaukolämpöverkko lä-

hellä) 
- Muun kaupunkitekniikan läheisyys (vesihuoltoverkko + tietoliikenneverkko) 
- Sähkön korkeajänniteverkko suunnittelualueella ja mahdollisuus sijoittaa kanta-

verkon sähköasema lähelle aluetta. Pelkkä korkeajänniteverkko ei riitä, koska 
sähkö johdetaan datakeskuksiin sähköaseman kautta (Fingridillä tarvetta uudelle 
kantaverkon sähköasemalla Espoossa)  

- Korkeakoulujen ja yliopistojen läheisyys 
- Kansainvälisen lentokentän läheisyys 
- Osaavan työvoiman ja alihankkijaverkoston saatavuus 
 
Hepokorven alue täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset ja on näin ollen erittäin 
poikkeuksellinen alue koko Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. 

Hepokorven alueelle on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa (Espoon pohjois-
osien yleiskaava, osa I) n. 40 ha teollisuustoimintojen alueita. Espoon pohjoisosien 
yleiskaava on ollut voimassa vuodesta 1997 lähtien. Aluetta on suunniteltu pitkään 
Espoon tärkeäksi kehittyväksi teollisuustoimintojen ja työpaikkojen alueeksi. Kehä 
III:n varsi melu- ja ilmanlaatuongelmineen luo rajoitteita muun maankäytön toteutta-
miselle. Alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja myös raskaamman kaluston 
logistiikka onnistuu Kehä III:n eritasoliittymän Järvenperänsolmun (Träskändansolmu) 
kautta. Suunnittelualue ei ole tähän mennessä lähtenyt toteutumaan alueen maan-
omistuksesta johtuvien haasteiden takia. Alue on kuitenkin tiedostettu kaupungilla jo 
pitkään tulevaksi teollisuus- ja työpaikkarakentamisen keskittymäksi. Nyt konkreetti-
nen ja tärkeä datakeskushanke on erinomainen tilaisuus hyödyntää pitkään rakenta-
matta ollut korkean potentiaalin omaava alue. 

Alueen mahdollisuuksia datakeskustoimintaan vahvistaa myös se, että alue on osoi-
tettu elinkeinoelämän ja työpaikkojen alueeksi myös vireillä olevassa Espoon pohjois- 
ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa. Vireillä oleva yleiskaava tähtää kaupungin ke-
hittymisessä vuoteen 2050 ja näin ollen edelleen pitkällä tähtäimellä Hepokorven alue 
nähdään tärkeänä teollisuuden ja työpaikkojen alueena. 

Alueen suunnittelun tärkeinä tavoitteina ovat olleet olemassa olevien luonto- ja kult-
tuuriarvojen huomioiminen, mahdollisimman vähäisten vaikutusten tuottaminen ole-
massa olevalle asutukselle ja virkistysarvoille sekä mahdollisuuksien mukaan myös 
olemassa olevan tilanteen parantaminen erityisesti virkistysyhteyksien näkökulmasta. 

Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet: 

Hepokorvenkallion osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtä-
villä 24.8.–22.9.2020 MRA 30 §:n mukaisesti. Suunnitelmien nähtävilläolon aikana 
25.8.2020 järjestettiin asukastilaisuus Espoon valtuustotalolla. Asukastilaisuus lähe-
tettiin myös live-tilaisuutena netin välityksellä, jota oli mahdollisuus tarkastella Espoon 
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verkkosivujen kautta. Tilaisuuden tallenne oli katseltavissa hankkeen verkkosivuilla 
kahden viikon ajan. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin yhteensä 26 mielipidettä, joissa suu-
rimmassa osassa vastustettiin datakeskuksen sijoittamista Hepokorven suunnittelu-
alueelle tai vähintään esitettiin suunnittelualueen ja rakennusten pienentämistä huo-
mattavasti osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyistä suunnitelmista.  

Saapuneissa mielipiteissä korostettiin alueen tärkeitä luonto- ja virkistysarvoja ja oltiin 
vahvasti sitä mieltä, että datakeskukselle tulisi esittää vaihtoehtoinen sijoituspaikka. 
Saapuneissa mielipiteissä oltiin myös huolissaan Bodominjärven ja Matalajärven ti-
lasta ja siitä, että hanke kuormittaa niitä entisestään esimerkiksi hulevesien muo-
dossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin useita mielipiteitä alueen ym-
päristöyhdistyksiltä, jotka korostivat alueen luontokokonaisuutta. 

Useiden mielipiteiden mukaan datakeskusalueella on myös merkittäviä maisemallisia 
vaikutuksia, ja se heikentää alueen kulttuurimaisemaa sekä alueen asukkaiden näky-
miä. Lisäksi lähialueen asukkaat olivat huolissaan hankkeen melu- ja liikenteellisistä 
haitoista. 

Hepokorvenkallion kaavaehdotus oli nähtävillä 22.3.-20.4.2021. Kaavaehdotuksesta 
saapui 14 muistutusta, joista yksi oli yhteismuistutus, jossa oli 47 allekirjoittajaa. 
Muistutuksia saatiin useilta eri luontojärjestöiltä sekä lähialueen asukkailta. Lähes 
kaikki saapuneet muistutukset vastustivat hanketta tai vähintään pitivät hanketta liian 
suurena alueelle. Useassa muistutuksessa oltiin sitä mieltä, että Hepokorpi on väärä 
sijoituspaikka datakeskukselle. Osassa muistutuksista esitettiin muutosehdotuksia 
korttelialueiden kokoon. Muistutusten pääpaino kohdistui alueen luontoarvoihin, Oit-
taan virkistysarvoihin, maisemavaikutuksiin, Natura-alueeseen, hulevesiin sekä liiken-
teellisiin asioihin. 

Asemakaavan kuvaus 

3.1 Yleisperustelu ja kuvaus 

Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa datakeskuksen ja sen vaatimien toimin-
tojen sijoittamisen Hepokorven alueelle. 

Hepokorven datakeskushanke on yksi merkittävimmistä hankkeista hiilineutraalin ja 
kustannustehokkaan kaukolämmön tuottamiseen Espoossa. Digitalisaation lisäänty-
essä yhä useampi liiketoiminta perustuu dataan ja datakeskustoiminta on yksi no-
peinten kasvavista toimialoista. Datakeskusten tietokoneissa sähkö muuttuu läm-
möksi, jota voidaan hyödyntää kaukolämpöverkon kautta rakennusten lämmitykseen. 
Kaupunkialueella datakeskuksen hukkalämpöjen hyödyntäminen on yksi ekologisim-
mista tavoista tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia energiaa.  

Alueelle kaavaillun suuren kokoluokan (>100 MW) datakeskuksen hukkalämmöllä 
voidaan tuottaa 80 000 loppukäyttäjän tarvitsema lämmitystarve ja korvata iso osa 
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nyt käytössä olevasta kivihiilikapasiteetista. Kaukolämmön tuottaminen hiilineutraalisti 
on yksi Espoon tärkeimmistä ilmastoteoista. Hepokorven alueelta kaukolämpöverk-
koon liittyminen on helppoa ja kaukolämmön piirissä sijaitsee lähes koko Espoo. 

Datakeskukselle tuleva sähkö on tarkoitus myös tuottaa hiilineutraalisti. Maailmalla 
toimivien datakeskusoperaattorien tavoitteena on hyödyntää toiminnassaan pelkäs-
tään CO2 vapaata sähköä. Operaattorit tekevät poikkeuksetta datakeskusinventoin-
nin yhteydessä myös investointipäätöksen uusiutuvaan tuulivoimaan tai muuhun uu-
siutuvaan sähköön liittyen, joka on myös Hepokorven alueella tavoitteena. Sekä 
suunnitteluvarausratkaisun että tontin luovutusehdon kautta datakeskustoimijaa edel-
lytetään käyttämään hiilineutraalia sähköä. 

Kehä III:n ja Hepokorventien kulmaan on kaavoitettu paikka kantaverkon uudelle säh-
köasemalle, jonka kautta johdetaan sähköä alueen datakeskukseen. Sähköaseman 
tavoitteena on kattaa kantaverkon tarpeita myös laajemmin koko Espoossa. Pääkau-
punkiseudun sähkönsyötön varmistamiseksi pitkälle tulevaisuuteen Kehä III:n varrelle 
on tarvetta uudelle sähköasemalle ja asemakaavatyön aikana yhdessä kantaverkko-
yhtiö Fingridin kanssa on päädytty siihen, että Hepokorpi on paras sijoituspaikka. 
Fingrid on tehnyt tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa alueen suunnittelussa. 

Alueelle on kaavoitettu tilaa myös lämpöpumppuyksikölle, jonka kautta datakeskuk-
sista syntyvä hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon.  

Asemakaavoituksen aikana on tehty tiivistä suunnittelua eri viranomaisten ja yhteis-
työtahojen kanssa, millä on varmistettu, että kaikki alueelle vaadittavat toiminnot saa-
daan sijoitettua alueelle (kuva 18).   

 
Kuva 18. Hepokorvenkallion asemakaavan alueelle sijoittuvat kohteet ja niiden keskinäiset yhteydet. 
Hepokorvenkallion ilmastovaikutusten arviointi. 
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3.2 Mitoitus 

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

Kokonaiskerrosala on 199 852 k-m2. Kokonaiskerrosala muodostuu datakeskusra-
kennusten korttelialueista (189 523 k-m2), sähköaseman vaatimasta rakennusoikeu-
desta (3 000 k-m2) ja lämpöpumppuyksikön vaatimasta rakennusoikeudesta 
(7 329 k-m2). 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 199 852 k-m2.  

Alueella ei ole ennestään voimassa olevaa asemakaavaa. Suunnittelualueella sijait-
see yksi asuinrakennus ja kolme talousrakennusta, joiden yhteenlaskettu rakennusoi-
keus on n. 500 k-m2. 

3.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

3.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 

Asemakaavassa alueelle on esitetty kaksi teollisuus- ja varastorakennusten kortteli-
aluetta (T-1), jotka mahdollistavat datakeskustoimintojen sijoittamisen alueelle. Kaa-
van mukaisesti korttelialueet on mahdollista toteuttaa myös muuhun teollisuus- ja va-
rastorakentamiseen. Alueelle on lisäksi sallittu toimintaa tukevien lepo- ja majoitusti-
lojen rakentaminen. Datakeskustoiminta on tyypillisesti 24/7-toimintaa, jolloin työnte-
kijöiden lepo- ja majoitustiloille on erityistä tarvetta.  

Pohjoinen korttelialue on kooltaan 167 791 m2 ja sen rakennusoikeus on osoitettu te-
hokkuusluvun e=0,60 mukaan. Eteläisempi korttelialue on kooltaan 111 061 m2 ja 
sen rakennusoikeus on esitetty tehokkuusluvun e=0,80 mukaan. Eteläisen korttelialu-
een tehokkuusluku on suurempi sen takia, että alueella ei ole rakentamista rajoittavia 
tekijöitä, toisin kuin pohjoisella korttelialueella. Osa pohjoisesta korttelialueesta sijoit-
tuu alueen läpi kulkevien voimajohtojen suoja-alueelle (va), jolle ei ole mahdollista 
sijoittaa rakentamista.  

T-1-korttelialueiden rakentamiskorkeus on rajattu kaavassa ylimmän vesikattokorkeu-
den mukaan. Ylin rakentamiskorkeus mahdollistaa datakeskusrakennusten toteutta-
misen kahteen tasoon, mutta ei kuitenkaan aiheuta vielä merkittäviä maisemallisia 
vaikutuksia kulttuurimaiseman, olemassa olevan asutuksen tai virkistysalueen suun-
taan.  

Korttelialueen metsäalueisiin rajautuville reunoille on osoitettu 10 metriä leveä alueen 
osa, jonka avokalliot ja metsäinen luonne maisemakuvassa tulee säilyttää. Pohjoi-
semman korttelialueen pohjoisreunalle on osoitettu 15 metriä leveä alueen osa, jolle 
on istutettava puista tiheä reunavyöhyke. Reunavyöhykkeen tarkoituksena on pienen-
tää hankkeen maisemallisia vaikutuksia erityisesti pohjoispuolen pientaloalueen ja 
Bodominjärven kulttuurimaiseman suuntaan. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on 
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velvoitettu liittämään korttelialueet mahdollisimman luonnollisesti viereisiin viheraluei-
siin. 

Datakeskusrakennusten piha-alueista on myös määrätty asemakaavassa. Asema-
kaavan tavoitteena on, että datakeskusrakennusten väliin syntyy viihtyisiä laajempia 
pihakokonaisuuksia, jotka rytmittävät suhteellisen kookkaita teollisuusrakennuksia. 
Kaavassa on mm. velvoitettu istuttamaan rakennusten väliin puu- ja pensasryhmiä ja 
istuttamaan alueet, joita ei käytetä liikenteeseen, huoltoon tai pysäköintiin. Lisäksi py-
säköintialueet tulee jäsennellä puu- ja pensasistutuksin, millä vältetään suurten ja 
hallitsevien pysäköintikenttien muodostuminen.  

Kaavassa osoitettu T-2-korttelialue Kehä III:n varrella on suunniteltu ensisijaisesti 
Fortumin lämpöpumppuyksikön käyttöön. Korttelialueen koko on 12 214 m2 ja sen ra-
kennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvun e=0,60 mukaan. Teollisuus- ja varastora-
kentamisen lisäksi korttelialue on mahdollista toteuttaa toimistorakentamiseen tai 
energiahuoltoa palvelevien laitteiden tai rakennusten käyttöön. Jatkosuunnittelun ai-
kana on mahdollisuus, että alueelle sijoittuvat lämpöpumput sijoittuvat suoraan data-
keskusrakennuksiin, jolloin T-2-korttelialue vapautuu muuhun käyttöön. Tässä ta-
pauksessa alueelle toteutetaan todennäköisesti koko alueen keskitetty toimistoraken-
nus. Korttelialueen rakentamiskorkeutta on ohjattu toteutuvan käyttötarkoituksen pe-
rusteella. Jos alue toteutuu teollisuusrakentamiseen, vesikaton ylin korkeusasema 
ohjaa rakentamisen korkeutta. Alueen toteutuessa teollisuusrakentamiseen on raken-
tamisen korkeus rajattu noin kahdeksaan metriin, jolloin teollisuusrakennuksella ei ole 
merkittäviä maisemallisia tai kaupunkikuvaa heikentäviä vaikutuksia. Jos alue toteu-
tetaan toimistorakentamiseen, sen saa toteuttaa viisikerroksisena. Alueen toteutu-
essa toimistorakentamiseen sen on kaupunkikuvallisessakin mielessä perusteltua 
olla teollisuusrakennusta korkeampi ja luoda kaupunkikuvallista ilmettä datakeskus-
ten korttelialueille. 

ET-korttelialue on varattu Fingridin sähköaseman käyttöön. Alueelle on osoitettu ra-
kennusoikeutta 3 000 k-m2 ja alueen rakentamiskorkeutta on ohjattu vesikaton ylim-
män korkeusaseman mukaan, joka mahdollistaa alueelle n. 15 metriä korkean raken-
nuksen, riippuen tontin lopullisesta perustamistasosta. Alueelle sijoittuva sähkö-
asema on ns. kaasukytkinlaitos, jolloin se saadaan sijoitettua teknisesti pienempään 
tilaan, ja se on myös kaupunkikuvallisesti paremman näköinen verrattuna avoimeen 
kytkinasemaan. Kaavamääräyksissä on velvoitettu, että alueen rakennukset ja raken-
teet tulee toteuttaa siten, että ne muodostavat kaupunkikuvassa arkkitehtuuriltaan ja 
valaistukseltaan korkeatasoisen kokonaisuuden. Kaavamääräysten lisärakennusoi-
keus mahdollistaa alueelle muuntajatiloja ja niihin liittyviä tiloja, kuten jäähdytys-, 
sammutus- ja muita järjestelmiä palvelevia tiloja. Suunnittelun edetessä on Fingridin 
toimesta tehty päätös, että Hepokorven sähköasemalle sijoitetaan perinteisten mine-
raaliöljyeristeisten suurmuuntajien sijaan ympäristölle turvallisemmat ja palamatonta 
biohajoavaa esteriöljyä eristeaineena käyttävät muuntajat. Tätä muuntajatyppiä ei ole 
vielä käytetty kantaverkon muuntajana aiemmin mm. sen korkeamman hinnan ja tek-
niikan uutuuden takia. Uusi muuntajatyyppi mahdollistaa muuntajien sijoittamisen ai-
kaisempaa tiiviimmin sekä muuntajasuojien kattamisen - näillä ratkaisuilla on 
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mahdollista tavoittaa paremmin toive korkeatasoisesta arkkitehtonisesta kokonaisuu-
desta ja samalla vältytään muuntajan suoja-altaiden vesittämiseltä sekä muuntajat 
saadaan täysin säältä suojaan. Muuntajasuojien kattaminen edellyttää rakennusoi-
keutta ja tähän ei ole osattu varautua aiemmassa vaiheessa.   

Asemakaavassa on määrätty myös muiden alueelle sijoittuvien rakennusten kaupun-
kikuvasta. Alueelle sijoittuvien rakennusten julkisivumateriaalien tulee olla korkealaa-
tuisia, pääväritykseltään tummia ja niiden tulee sopeutua ympäröivään luonnontilai-
seen maisemaan. Kehä III:n suuntaan suuntautuvien julkisivujen ja julkisivumateriaa-
lien tulee olla kaupunkikuvallisesti erittäin korkealaatuista ja huoliteltuja. Julkisivuja 
tulee elävöittää arkkitehtonisin keinoin. Tämä määräys koskee ensisijaisesti Kehä 
III:n varteen sijoittuvaa lämpöpumppuyksikköä. 

T-1- ja T-2-korttelialueilla rakennusten tulee mittasuhteiltaan muodostaa ympäristöön 
sopiva kokonaisuus. Pitkiä julkisivuja tulee jaksottaa katoksin, ikkunapinnoin, sisään-
vedoin, tai muilla vastaavilla keinoilla. Tarkoituksena on saada muodostettua pieni-
mittakaavaisuutta isoille teollisuusrakennuksille.  

T-1-korttelialueilla tulee käyttää korttelialueittain yhteneväistä rakennustapaa ja -tyy-
liä. Jos korttelialue toteutuu vaiheittain, tulee ensimmäisessä vaiheessa esittää kort-
telin kokonaissuunnitelma. 

Virkistysalueet 

Merkittävä osa asemakaavasta (51 %) on osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka met-
säinen luonne tulee säilyttää (VL-1/s). Kehä III:sta lähimpänä sijaitsevat viheralueet, 
jotka sijoittuvat melutasoltaan yli 55 dB:n alueelle, on osoitettu asemakaavassa lähi-
virkistysalueiksi, joille ei saa melun takia sijoittaa herkkiä toimintoja, ja joiden luonne 
tulee säilyttää metsäisenä (VL-2/s). Koska ympäröivillä virkistysalueilla sijaitsee tär-
keitä luontoarvoja sekä ekologisten yhteyksien kannalta keskeisiä kulkureittejä, lähi-
virkistysalueiden määritelmää on tarkennettu koko alueella: ”Alueella kasvavaa koo-
kasta puustoa, avokallioalueita ja lahokaviosammaleen esiintymisalueet tulee säilyt-
tää. Alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet tulee turvata.”  

Virkistysalueelle on suunniteltu uusia ulkoilureittejä. Kehä III:lta Oittaan suuntaan on 
suunniteltu uutta rinnakkaista ulkoilureittiä ja latuyhteyttä (Hepokorvenreitti). Latuyh-
teys liittyy olemassa oleviin ulkoilureitteihin heti alueen läpi kulkevien voimajohtojen 
alituksen jälkeen. Ulkoilureitti jatkuu yhtenäisenä reittinä aina Puotismäentien päätyyn 
asti ja jatkuu sieltä jälleen hiihtoladun rinnakkaisyhteytenä Oittaan ulkoilualueen 
suuntaan.  

Kaava-alueen länsiosassa sijaitseva maakunnallinen ekologinen yhteyskäytävä on 
osoitettu kokonaisuudessa lähivirkistysalueeksi (VL-1/s ja VL-2/s). Kehä III:n ylitys-
paikalle on lisätty kaavaan merkintä ekologisen yhteyden huomioimisesta (e-2). Alu-
eelle on varattu eritasoyhteys, joka toimii myös ekologisena ja virkistysyhteytenä. Yh-
teys voidaan toteuttaa ali- tai ylikulkuna ja se tulee toteuttaa riittävän leveänä.  
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Suunnittelualueen läpi kulkeva liito-oravien ekologinen yhteyskäytävä on turvattu ase-
makaavalla. Datakeskukselle varattujen korttelialueiden väliin on osoitettu noin 120 
metriä leveä viherkäytävä (VL-2/s), jolla puustoa tulee säilyttää. Liito-oravayhteyttä 
varten myös Kehä III:n ja uuden Hepokorvenkaaren kohdalle on esitetty kaavassa 
eko-1-merkintä, jolla varmistetaan, että teiden rakentamisen ja kunnostamisen aikana 
ympäröivä puusto otetaan huomioon. Liito-oravayhteys on merkitty voimajohtoalueen 
osalta eko-2-merkinnällä, joka on muutoin sama kuin eko-1-merkintä, mutta määräyk-
sen viimeisenä virkkeenä todetaan seuraavaa: ”Voimalinjan rajoittaessa puuston is-
tuttamista ja/tai säilyttämistä, yhteyttä tulee tukea rakenteellisin keinoin, kuten liito-
oravan hyppytolppien avulla.”  

Kehä III:n varteen on varattu suojaviheralue (EV), jolle on tarkoitus toteuttaa viivytys-
painanteita yleisten alueiden hulevesien viivyttämiseen. Lisäksi alue toimii alueen läpi 
kulkevien voimajohtojen suoja-alueena.  

Muut alueet 

Kortteli- ja virkistysalueiden lisäksi suunnittelualueelle on suunniteltu uusia katuyh-
teyksiä, joista kerrotaan enemmän kappaleessa 3.3.2. 

Alueelle on osoitettu alue yleisen pysäköinnin käyttöön (LP). Yleiselle pysäköinnille 
on katsottu olevan alueella tarvetta, koska Oittaan ulkoilu- ja hiihtoreitit ovat lähistöllä 
ja nykytilanteessa autoja on pysäköity teiden varsiin. Alueen pysäköinnistä on ker-
rottu enemmän kappaleessa 3.3.2. 

Kehä III:n varressa sijaitseva HSY:n pumppaamo on osoitettu kaavassa erityisalueen 
merkinnällä (ET). 

Asemakaavassa on kaavoitettu myös Kehä III:n liikennealue valtion lunastaman tie-
alueen rajojen mukaan. Tiealueen tilanvarauksessa on huomioitu mahdollinen Kehä 
III:n laajeneminen lisäkaistojen muodossa tulevaisuudessa. Tiealueen halki on osoi-
tettu eko-1-merkintä: ”Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yhteystarve liito-oravan 
elinalueiden välillä. Alueen puustoa tulee hoitaa ja uudistaa siten, että alueen läpi säi-
lyy puustoinen latvusyhteys.” Mikäli Kehä III:n laajenemista lähdetään tulevaisuu-
dessa edistämään, tarkemmassa suunnittelussa tulee tutkia liito-oravan ekologisen 
yhteyden säilyttämistä Kehä III:n yli säilyttämällä olevaa puustoa tai esimerkiksi ra-
kentamalla alueelle liito-oravalle tarkoitettuja hyppytolppia. Kehä III:n ylittävän ekolo-
gisen yhteyden säilyttäminen on tärkeää, jotta liito-oravat eivät eristäydy omiksi osa-
populaatioikseen, vaan yksilöt pääsevät ylittämään tiealueen. Tämä turvaa laajem-
man, yhtenäisen liito-oravaverkoston ja liito-oravan suotuisan suojelutason säilyttämi-
sen Espoossa. 

3.3.2 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Asemakaavan mukainen kulkuyhteys alueelle tulee olemaan nykytilanteen mukaisesti 
Kehä III:n liikennealueella sijaitsevan Träskändansolmun eritasoliittymistä. 
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Eritasoliittymien lisäksi Kehä III:n rinnakkaiskatuna idästä toimiva Matalajärventie 
sekä Auroranportti Lippajärven suunnasta toimivat myös kulkuyhteytenä alueelle (ku-
vat 19 ja 20).  

 
Kuva 19. Liikenteen suuntautuminen suunnittelualueelle. 
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Kuva 20. Suunnittelualueen sijainti ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkossa. 

Asemakaavassa läntinen osa Hepokorventien tiealueesta ja Hepokujan tiealue koko-
naisuudessaan muutetaan kaupungin omistamiksi katualueiksi. Hepokorventien länsi-
päästä nykytilanteessa Kehä III:n suuntaan erkaneva Hepokuja jatkuu uutena katuyh-
teytenä kuvan 21 mukaisesti ja samalla Hepokujan nimi muuttuu Hepokorvenkaa-
reksi. Myös Hepokorventien länsipäästä nykyisin kohti luodetta lähtevä Paciuksentie 
muuttuu pieneltä osin katualueeksi. Muutos tapahtuu Hepokorventien ja Puotismäen-
tien välisellä osuudella. Katualueeksi muuttamisen rajaus tulee noudattelemaan 
kaava-alueen rajaa kuvan 21 mukaisesti.  
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Kuva 21. Kuvakaappaus katukartasta, johon on asemakaavan mukaisesti rajattu punaisella rajauksella 
tiealue ja sinisellä rajauksella katualue. 

Kehä III:n tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettavat kolmannet kaistat on otettu 
kaavatyössä ja siihen liittyvän kunnallistekniikan yleissuunnitelmien tilavarauksissa 
huomioon. Varaus on esitetty uutena liikennealueen rajana (LT) Kehä III:n pohjois-
puolelle. Uusi raja on mitoitettu tasalevyisenä 30 metrin etäisyydelle Kehä III:n nykyi-
sen ajoradan keskilinjasta mitattuna. Käytetty 30 metrin etäisyys on katsottu riittä-
väksi tilavaraukseksi ELY-keskuksen viranomaisten kanssa. Varaus perustuu kunnal-
listekniikan yleissuunnitelmassa tehtyihin tarkasteluihin kolmannen kaistan toteutta-
misen vaatimista tilatarpeista.   

Asemakaavaa varten on tehty liikenteen toimivuustarkastelu, jossa on tutkittu liiken-
neverkon kuormitusta sekä rakentamisen että toiminnassa olon aikana. Toimivuustar-
kastelussa on käytetty apuna Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa 
(Suomen Ympäristö 2008) -opasta, jonka perusteella alueelle saapuvien ihmisten 
määrä ja kulkutavat on arvioitu.  
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Liikenteen toimivuustarkastelut on tehty käyttäen maksimiliikennemääriä niin sano-
tusti ääritapauksissa, joten voidaan pitää todennäköisenä, että todellinen liikenne-
määrä alueen tie- ja katuverkolla olisi pienempi. Lisäksi arviossa on oletettu, että alu-
eella on käynnissä useampi rakennuskohde samaan aikaan. Liikenteen toimivuu-
desta on kerrottu kappaleessa 4.2. 

Jalankulku ja pyöräily 

Suunnittelualueelle johtavan uuden Hepokorvenkaari-nimisen katuyhteyden varteen 
on esitetty 3,5 metriä leveä yhdistetty kävely- ja pyörätie, joka toteutuessaan yhdistää 
suunnittelualueen jo olemassa olevaan kävely- ja pyörätieverkostoon Hepokorventien 
varressa. Kadun valmistuttua suunnittelualue kytkeytyy ympäröivään kävely- ja pyö-
rätieverkkoon luoden hyvät edellytykset alueelle suuntautuvaan työmatkapyöräilyyn. 
Hepokorvenkaaren varren kävely- ja pyörätieltä tullaan johtamaan yhteydet raken-
nuksien pääsisäänkäyntien läheisyyteen. Lisäksi kulkuyhteydet suunnittelualueelta 
Oittaan suuntaan, niin kävellen kuin pyöräillen, paranevat nykyisestä. Suunnittelualu-
een ympäristössä olevat ja sinne suunnitellut ulkoilureitit ovat pääosin kivituhkapintai-
sia, joten ne toimivat hyvin myös kävelyn ja pyöräilyn yhteyksinä. 

Kaavatyössä on huomioitu olemassa olevat ulkoilu- ja latureitit kaava-alueella ja sen 
ympäristössä. Reitit on esitetty alla olevassa jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkkoku-
vassa (kuva 22). Uutena ulkoilureittinä ja samalla rinnakkaisena latuyhteytenä on esi-
tetty Hepokorvenreitti-nimistä yhteyttä, joka kulkee kaavan mukaisella virkistysalu-
eella T-1-kortteleiden välistä. Yhteyden eteläpää on Pihlajarinteen asuinalueella Kehä 
III:n eteläpuolella, josta se ensin alittaa Kehä III:n, linjautuu Kehä III:n suuntaisesti 
kohti koillista ja uuden katuyhteyden (Hepokorvenkaari) kääntöpaikan tienoilla ylittää 
kadun. Kohtaan, jossa ulkoilureitti ja latu ylittää Hepokorvenkaaren, on asemakaa-
vassa varattu kadun ylittävä jalankulkusiltavaraus (y-1). Kadun ylityksen jälkeen yh-
teys kulkee pohjoisemman T-1-korttelin länsirajan suuntaisesti kohti Puotismäentietä 
ja nykyistä Oittaalle johtavaa ulkoilureittiä. Puolessa välissä Hepokorvenreittiä on 
myös uusi Imatrankallio-niminen reitti, joka yhdistää Hepokorvenreitin olemassa ole-
vaan Tollinmetsänlenkkiin ja edelleen Oittaanlenkkiin. 
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Kuva 22. Suunnittelualueen sijainti jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkossa. 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Uusi asemakaavassa osoitettava katulinjaus Hepokorvenkaari toteutetaan Hepokor-
ventien ja Paciuksentien liittymästä etelään Kehä III:n suuntaisena rinnakkaiskatuna, 
jonka tarkoitus on palvella nimenomaisesti suunnittelualueella olevaa maankäyttöä. 
Lopputilanteessa, kun koko alueen maankäyttö on rakentunut, katu tulee päättymään 
suunnittelualueen lounaisosaan. Kaupungin hallinnoima katualue päättyy jo aiemmin 
T-1-kortteleiden väliselle alueelle. Hepokorvenkaari-kadun päähän on osoitettu kään-
töpaikka moduulirekan kääntymisen mahdollistavalla mitoituksella. Kääntöpaikan jäl-
keen ajoyhteys jatkuu eteläisemmälle T-1-korttelille tontin sisäisenä ajoyhteytenä.  

Katulinjaus on suunniteltu olemassa olevat maaperäolosuhteet, maaston muodot ja 
pylväslinjat huomioiden. Kadun mitoituksessa on myös otettu huomioon alueen jyrkät 
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pituuskaltevuudet sekä liikennöitävyys raskaalla kalustolla. Katulinjaus on pidetty 
myös riittävän etäällä Kehä III:n tiealueesta, jotta mahdollinen Kehä III:n kolmannen 
lisäkaistan varaus on mahdollista toteuttaa. 

Huolto- ja pelastusliikenne sekä erikoiskuljetukset on huomioitu sekä alueelle johta-
vien että alueella kulkevien yhteyksien suunnittelussa.  

Huoltoliikenne: 

• Pohjoinen T-1-korttelialue ei pidä sisällään ajoneuvojen korkeutta tai toimin-
nallisuutta rajoittavia elementtejä, mutta Hepokorventien loppupäässä sijaitse-
van ulkoilureitin sillan alittaminen on huomioitu niin, että sen alituskorkeus on 
vähintään 4,6 metriä. Lisäksi eteläisen T-1-korttelin rakennusmassojen alituk-
set on suunniteltu niin, että ne vastaavat alituskorkeudeltaan vähintään edellä 
mainittua siltaa. Huoltoliikenne nykyiselle Hepokujan päässä olevalle HSY:n 
jätevesipumppaamolle säilytetään. 

• Asemakaavassa on mahdollistettu poikkeustilanteen huoltoajo kortteleihin 
65002 ja 65003 Hepokorvenportin kautta Kehä III:n eteläpuolelta. Kaavavai-
heessa vaihtoehtoiselle huoltoreitille tutkittiin eri vaihtoehtoja (kuva 23), mutta 
huoltoreitti oli mahdollista toteuttaa ainoastaan Kehä III:n varrella kulkevan 
pyörätien kautta. Kaava-alueella huoltoyhteys kulkee ulkoilureittiä pitkin Hepo-
korvenkaarelle (kuva 24). Ulkoilureitin rinnalla kulkee latuyhteys, jolloin ulkoili-
joille on käytössä kulkuyhteys myös mahdollisen huoltoajon aikana. Kaava-
määräyksiin on kirjattu, että huoltoajo saadaan toteuttaa vaihtoehtoisen reitin 
kautta vain silloin, kun Hepokorvenkaari ei ole käytettävissä poikkeustilanteen 
takia.  
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Kuva 23. Poikkeustilanteen huoltoreitille tutkitut vaihtoehdot. Huoltoreitti on mahdollisuus toteuttaa par-
haiten Kehä III:n pyörätien kautta (ruskea yhteys). 

 
Kuva 24. Poikkeustilanteen huoltoreitin kulku kaava-alueella. 
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Erikoiskuljetukset: 

• Suunnittelualueen länsipäässä olevan sähköaseman tontilla on varauduttu 
suurmuuntajakuljetuksiin. Kuljetuksien vuoksi Hepokorventien ja Hepokorven-
kaaren liittymäalueilla sekä sähköaseman tonttiliittymän alueella tarkastellaan 
kuljetuksen mahdollistaminen esimerkiksi pintamateriaalivalinnoilla.   

Pelastusliikenne: 

• Pelastusliikenteen on suunniteltu käyttävän huoltoliikenteellekin tarkoitettua 
reitistöä. Poikkeuksena pelastusliikenteelle osoitetaan kaavassa liittymä myös 
suoraan Kehä III:lta. Toiselle liittymälle katsottiin olevan tarvetta, jotta aluetta 
voidaan hätätapauksissa lähestyä kahdesta eri suunnasta. Poikkeuksellisesta 
suorasta liittymästä Kehä III:lta on käyty keskustelua valtion viranomaisten 
kanssa. Liittymä varustetaan puomilla tai muulla ajoesteellä ja sitä hallinnoi 
liikenteenohjausyhtiö Fintraffic.  

Pysäköinti 

Suunnittelualueen pysäköinti tapahtuu tonteilla maantasossa ja on hajautettu ympäri 
suunnittelualuetta rakennusmassojen läheisyyteen. Lisäksi Hepokorventien ja Hepo-
korvenkaaren liittymän tuntumassa on yksi isompi pysäköintialue, joka on tarkoitettu 
pääasiassa vierailijoiden pysäköintiin.  

Autopaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 

• 1 ap / 1 000 k-m² datakeskushalleja ja vastaavia tiloja kohti 
• 1 ap / 200 k-m² varastotiloja kohti 
• 1 ap / 100 k-m² teollisuustiloja kohti 
• 1 ap / 80 k-m² toimistotiloja kohti 

 
Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään seuraavasti: 

• 1 pp / 2 000 k-m² datakeskushalleja ja vastaavia tiloja kohti 
• 1 pp / 2 000 k-m² varastohalleja kohti 
• 1 pp / 1 000 k-m² teollisuustiloja kohti 
• 1 pp / 80 k-m² toimistotiloja kohti 

 
Puolet vähimmäisvaatimuksen mukaisista pyöräpaikoista tulee sijaita katetussa ti-
lassa.  

Kaavassa yleistä pysäköintiä tullaan osoittamaan LP-alueena suunnittelualueen poh-
joisosaan Paciuksentien ja Puotismäentien välisen liittymän läheisyyteen, jossa pysä-
köintipaikkoja on noin 10 kappaletta (kuva 26). Kuvaa on päivitetty ehdotusvaiheen 
palautteen johdosta lisäämällä Hepokorventien varteen 20 yleistä pysäköintipaikkaa. 
Yleiselle pysäköinnille on katsottu olevan alueella tarvetta, koska Oittaan ulkoilu- ja 
hiihtoreitit ovat lähistöllä ja nykytilanteessa autoja on pysäköity teiden varsiin. 
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Kuvassa 25 on esitetty suunnittelualueen ympäristön nykyiset ja suunnitellut yleisen 
pysäköinnin autopaikat.  

 
Kuva 25. Nykyiset ja suunnitellut yleiset pysäköintipaikat suunnittelualueen ympäristössä. 

Kaavaehdotusvaiheen muistutuksissa suunnittelualueen yleisen pysäköinnin 
järjestelyitä pidettiin riittämättöminä. Hepokorventien varressa on nykytilanteessa 
noin 10 henkilöautolle mitoitettu syvennys, jossa pysäköinti on sallittu 
liikennemerkillä. Hepokorventie on valtion omistama ja sitä kautta pysäköinnin 
järjestäminen on valtion toimintavallassa. Kaavan saatua lainvoiman, Hepokorventie 
siirtyy Espoon kaupungin omistukseen ja se muuttuu tiestä kaduksi. Kaduksi 
muuttamisen jälkeen kaupunki voi osoittaa nykyisien paikkojen lisäksi lisää 
pysäköintiä Hepokorventien varteen. Datakeskuskortteleille johtava Hepokorvenkaari 
on mitoitusleveydeltään niin leveä, että myös sen varteen on mahdollista osoittaa 
tulevaisuudessa kadunvarsipysäköintiä (kuva 26). 
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Kuva 26. Kuvakaappaus kaavan liiteaineistona olevasta katukartasta, jossa esitettynä mahdolliset ylei-
sen pysäköinnin järjestelyt Hepokorventien varressa. 

Joukkoliikenne 

Alueelle jo nykyisellään kulkeva linja 225(K) Leppävaaran ja Högnäsin välillä tulee 
myös tulevaisuudessa olemaan alueen joukkoliikenteen päälinja. Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) arvion mukaan Hepokorvenkallion kaavahankkeen sekä kaava-alu-
een pohjoispuolella sijaitsevan Högnäsin alueen nykyisen ja tulevan asukasmäärän 
yhteenlaskettu määrä ei ole niin suuri, että se aiheuttaisi erityisiä paineita joukkolii-
kennetarjonnan lisäämiselle.  

HSL kilpailuttaa linjan 225(K) kertaalleen ennen Hepokorvenkallion kaavan hyväksy-
mistä, joten mahdollisia ruuhkalinjalisäyksiä voidaan vielä kaavoituksen edetessä 
tehdä, joskin ne ovat kuitenkin epätodennäköisiä.  

Syksyllä 2022 Kehä III:sta pitkin kulkevan linjan 566 (Espoontori–Martinlaakso) reitti 
muuttuu siten, että linja ei aja enää Järvenperän ja Högnäsin kohdalla Kehä III:a pit-
kin, vaan siirtyy kulkemaan Järvenperäntien ja Kulloonmäentien kautta. Suunnittelu-
aluetta lähimmät pysäkit tämän linjan osalta ovat tulevaisuudessa Träskändanristin 
pysäkit.  

3.3.3 Palvelut 

Asemakaava ei varsinaisesti luo uusia palveluita alueelle, mutta se luo merkittävän 
määrän uusia työpaikkoja. Alueelle sijoittuvassa datakeskuksessa tulee arviolta toimi-
maan jatkuvasti noin 100–300 työntekijää vuorokaudessa. Rakennusvaiheen aikana 
työntekijöiden tarve on arvioitu tasolle noin 1 000 henkilöä. Datakeskuksissa 
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suoritetaan muutaman vuoden välein isoja huolto- ja laitteiston uusimistöitä, jolloin 
työntekijöiden lukumäärä kasvaa merkittävästi normaalikäytön aikaisesta määrästä. 
Alueelle tavoitellun kokoluokan datakeskus työllistää vuosittain suoraan ja epäsuo-
rasti noin 1 400 työntekijää. Arvio perustuu vastaaviin olemassa oleviin datakeskuk-
siin Pohjoismaissa.   

3.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Kunnallistekniikka 

Asemakaavan yhteydessä suunnittelualueelle laadittiin kunnallistekniikan yleissuunni-
telma (Ramboll 2020), jossa tutkittiin alueelle sijoittuvien katujen ja ulkoilureittien si-
joittuminen sekä vesihuollon perusratkaisut. 

Vesihuoltoverkko 

Hepokorvenkaaren alle on suunniteltu uusi vesijohto 110 PE sekä uusi paineviemäri 
160 PE. Vesijohto ja paineviemäri liitetään nykyisiin HSY:n linjoihin Hepokujalla. Pai-
neviemäri liittyy suunnitellun purkukaivon kautta Hepokujan viettoviemäriin. 

Molemmat datakeskustontit tarvitsevat kiinteistökohtaiset jätevesipumppaamot. Ete-
läinen datakeskus liittyy Hepokorvenkaaren suunniteltuun paineviemäriin. Pohjoinen 
datakeskus liittyy paineviemärillä Hepokujan nykyiseen viettoviemäriin suunnitellun 
purkukaivon kautta. Molempien datakeskusten vesijohdon kiinteistöliitokset tehdään 
Hepokorvenkaaren suunniteltuun vesijohtoon. Kiinteistöjen paineviemärien ja vesijoh-
tojen liitosten alustavat sijainnit on esitetty suunnitelmissa. 

Uuden Fingridin sähköaseman tontille suunnitellaan vesihuollon kiinteistöliitokset ajo-
liittymän läheisyyteen. 

Uusi palovesiasema sijoitetaan Hepokorvenkaaren varteen, lähelle datakeskuksen 
tonttiliittymää. Tämä palovesiasema korvaa nykyisen Hepokorventien risteyksen vie-
ressä olevan palopostin, joka poistetaan käytöstä. Palovesiaseman kapasiteetin 
vuoksi Hepokujan vesijohdon kokoa pitää kasvattaa 200 mm:iin noin 110 metrin mat-
kalla nykyisen vesijohdon vj400 ja suunnitellun palovesiaseman välillä. Vesihuollon 
perusratkaisut esitetty liitteessä 4. 

Johtoverkko 

Datakeskuskorttelien ja lämpöpumppuyksikön välille sekä edelleen katuverkkoon 
suunnitellaan suuria kaukolämpöputkia hukkalämmön talteenoton hyödyntämiseksi ja 
lämmöntuotannon edistämiseksi. Kaukolämpöputket on suunniteltu lähtökohtaisesti 
katurakenteeseen tai korttelien sisälle. Tarkemmat kaukolämpösuunnitelmat laadi-
taan myöhemmässä suunnitteluvaiheessa tarkentuneiden lähtötietojen perusteella. 
Voimalinjojen alittavalla osuudella huomioidaan kaukolämmön eristäminen voimalin-
jayhtiöiden lausuntojen perusteella. Kaukolämmöille suunnitellaan uusi alitus Kehä 
III:n ali, sillä nykyinen alitusputki on liian pieni, eikä sitä voida hyödyntää. 
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Kaavamääräyksissä on velvoitettu, että datakeskusrakennukset tulee rakentaa niin, 
että hukkalämmön kierrättäminen kaukolämpöverkossa on mahdollista. Kaavamää-
räyksellä halutaan varmistua siitä, että datakeskuksista syntyvää hukkalämpöä ei joh-
deta ilmaan, vaan se otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpöverkossa. Hukka-
lämmön kierrättäminen on ilmastovaikutusten näkökulmasta merkittävä asia. 

Uudelta Fingridin sähköasemalta on suunniteltu uudet alustavat 110 kV:n maakaape-
lien reitit datakeskuskortteleille sekä lämpöpumppuyksikölle. Maakaapelien reitit on 
suunniteltu katualueiden ulkopuolelle erillisiin johtokäytäviin. Yleissuunnitelmavai-
heessa maakaapelien reiteistä on olemassa kaksi vaihtoehtoa, joiden molempien 
vaatimat tilatarpeet huomioidaan kaavassa. Maakaapelien myöhemmässä suunnitte-
luvaiheessa tarkennetaan mm. kaapelien eristämistä vesihuolto- ja kaukolämpöput-
kista risteämiskohdissa. Kaapelit suojataan esimerkiksi betonilaatalla. Datakeskus-
korttelien välisellä säilytettävällä viheralueella maakaapelit on suunniteltu suuntapo-
rattaviksi metsän ali. Alitusporauksesta on määrätty kaavamääräyksissä. 

Teknisten verkostojen perusratkaisut on esitetty liitteissä 5 ja 6. 

Sammutusvedet 

Asemakaavatyön aikana on tehty tiiviisti yhteistyötä alueen sammutusvesien mää-
rästä veden toimittamisesta vastaavan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ja 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Kuten edellisessä kappaleessa tode-
taan, alueen vesihuoltoratkaisut on suunniteltu kunnallistekniikan yleissuunnitelman 
yhteydessä.  

Suunnittelualueelle kulkee nykyisin 400 mm vesijohtoverkko, jonka kautta HSY:n mu-
kaan pystytään toimittamaan vettä alueelle n. 1500 m3 / vrk. Datakeskuksen sammu-
tusvesimääriä on arvioitu kaavoitustyön aikana (Ramboll 2020). Tarkasteltavana ske-
naariona oli katolla tai sen rakenteissa tapahtuva palo, missä katteen alusta ei täytä 
A2-s1, d0 -luokan vaatimuksia. Skenaariossa palo on päässyt kehittymään koko 
pinta-alalle. Ympäristöministeriön asetus 848/2017 edellyttää suuret kattopinnat jaet-
tavaksi osiin seuraavasti: ”Suuret kattopinnat on jaettava enintään 2 400 neliömetrin 
osiin. Vaatimus ei koske tapauksia, joissa katteen alusta on vähintään A2-s1, d0 -
luokkaa tai muita ratkaisuja, joiden paloturvallisuustasoa voidaan pitää hyväksyttä-
vänä. Kattopinta jaetaan osiin pysty- tai vaakasuorilla palokatkoilla. Ne sijoitetaan 
mahdollisuuksien mukaan alla olevien osastoivien seinien kohdalle. Jos läm-
möneriste ei ole vähintään luokkaa A2-s1, d0, katteen palokatkon kohdalla läm-
möneriste katkaistaan ja katkaisun on ulotuttava eristetilan alapintaan asti.” 

Toisena skenaariona tarkasteltiin yhden palo-osaston sammuttamiseen käytettävää 
sammutusveden ja siitä muodostuvan sammutusjäteveden määrää. Ympäristöminis-
teriön asetuksen 848/2017 mukaisesti tuotanto- ja varastorakennukset tulee pinta-
alaosastoida enintään 6 000 m²:n palo-osastoihin. Mikäli tilat varustetaan tarkoituk-
seen soveltuvalla sammutuslaitteistolla, on enimmäispinta-ala palo-osastolle tällöin 
60 000 m². 
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Kolmantena skenaariona esitettiin arvio korkeapainevesisumulaitteiston rajaamasta 
palosta, jonka sammutukseen osallistuu pelastuslaitos. Mitoittavana pinta-alana käy-
tetään sprinkleriluokan OH1 mukaista mitoittavaa pinta-alaa 72 m². Mikäli kyseessä 
on kaasusammutukseen perustuva järjestelmä, voidaan pelastuslaitoksen suoritta-
man sammutustoiminnan muodostaman sammutusjätevedenmäärän arvioida olevan 
vähäinen. 

Datakeskusrakennusten sammutuksessa tullaan hyvin todennäköisesti käyttämään 
kaasusammutuslaitteistoa tai korkeapainevesisumulaitteistoa. Ainakin tietokoneiden 
kriittisimmät osat tullaan varustamaan kaasusammutuslaitteistolla. Muiden tilojen 
osalta arviona sammutukseen käytettävästä sammutusvesimäärästä korkeapaineve-
sisumulaitteiston osalta voidaan käyttää 300 litraa min/m², joka tarkoittaa 60 minuutin 
toiminta-aikana 18 m³ sammutusvettä, ja 10 %:n haihtumisen jälkeen sammutusjäte-
vettä jää keräiltäväksi 16,2 m³. Mitoittavana pinta-alana käytetään sprinkleriluokassa 
OH1 72 m². 

Tilanteessa, jossa sammutuslaitteisto on kyennyt ainoastaan rajaamaan paloa, pelas-
tuslaitos pääsee aloittamaan sammutustoiminnan noin 23 minuuttia palon alkami-
sesta, kun toimintavalmiusaikaan lisätään arvio valmisteleviin toimiin kuluvasta 
ajasta. 

Seuraavassa listassa on esitetty suunnittelun vaiheistus huomioiden arvioidut enim-
mäismäärät laadittujen skenaarioiden perusteella: 

1. 2 400 m²:n kattopinta-alan palo 
Tilastopohjainen arvio sammutusajasta: 880 minuuttia. 
Tarvittava sammutusveden määrä: 5 396 m³ 
Sammutusjäteveden määrä: 2 698 m³ 
Tarvittava sammutusvesivuo: 68,15 l/s 

 
2. Sammutusjärjestelmän mukainen mitoitus 
Tilastopohjainen arvio sammutusajasta: Sammutuslaitteisto 60 minuuttia ja pelastus-
laitoksen sammutukseen käyttämä aika 143 minuuttia. 
Tarvittava sammutusveden määrä sammutusjärjestelmä: 18 m³ 
Tarvittava sammutusveden määrä pelastuslaitos: 57,6 m³ 
Sammutusjäteveden määrä sammutusjärjestelmä: 16,2 m³ 
Sammutusjäteveden määrä pelastuslaitos: 28,8 m³ 
Tarvittava sammutusvesivuo pelastuslaitos: 13,04 l/s 
 
3. 6 000 m²:n palo-osaston palo 
Tilastopohjainen arvio sammutusajasta: 1 600 minuuttia. 
Tarvittava sammutusveden määrä: 15 160 m³ 
Sammutusjäteveden määrä: 7 580 m³ 
Tarvittava sammutusvesivuo: 114,81 l/s 
 
Yllä esitetyistä laskelmista huomioidaan kohdat 1 ja 2. Vaihtoehto 3 voidaan jättää 
huomioimatta, koska tilat tullaan varustamaan automaattisella sammutuslaitteistolla. 
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Tehdyn tarkastelun osalta skenaarion 1 mukainen laskelma määrittää arviona alu-
eella tarvittavaa sammutusveden määrää 5 396 m2 sekä siitä muodostuvaa sammu-
tusjäteveden määrää 2 698 m2. 

Koska konesalien lopullinen muoto ja sijoituskohta ei ole tiedossa, asemakaavamää-
räyksiin on lisätty pykälä sammutusvesialtaiden sijoittamisesta: ”Alueelle tulee sijoit-
taa sammutusvesiä varten vesisäiliöitä ja sammutusvesipisteitä. Rakennusluvan yh-
teydessä alueelle tulee esittää sammutusvesisuunnitelma, jonka pohjalta arvioidaan 
vesisäiliöiden tilavuustarve.” Kaavamääräyksissä on velvoitettu, että vesisäilöt tulee 
pääosin toteuttaa rakennusten sisään tai maanalaisinä säiliöinä. Vaihtoehtoisesti säi-
liöt voidaan toteuttaa myös avovesialtaina, jos se nähdään arkkitehtonisena element-
tinä alueelle paremmin sopivana. 

Sähköaseman mahdollisessa tulipalossa syntyvän öljypitoisen sammutusjäteveden 
pääsy ympäristöön estetään rakenteellisin ratkaisuin. Mahdolliseen tulipaloon varau-
dutaan erillisellä sammutusjätevesialtaalla. Uusissa hankkeissa Fingrid on käyttänyt 
1 000 m3 kokoista allasta. Tämä koko perustuu muuntajapaloselvitykseen/-mallinnuk-
seen. Altaan viereen täytyy päästä pumppuautoilla ja sinne johdetaan myös maan-
alaisesti muuntajasuojien vesitysvedet 1.lk öljynerottimelta. 

Datakeskuksen jäähdytysratkaisu 

Suunnittelutyön aikana on arvioitu datakeskuksen vedenkulutusta perustuen datakes-
kuksen jäähdytysratkaisuun. Datakeskuksen vedenkulutukseksi on arvioitu n. 100–
300 m3 / vrk. HSY:n mukaan jäähdytykseen tarvittava vuorokauden vesitarve pysty-
tään ottamaan kunnallisesta vesijohtoverkosta. Varsinainen vedenkulutus kohdistuu 
ensisijaisesti datakeskuksen kosteustasapainon ylläpitoon ja varsinaisessa jäähdy-
tyksessä käytetään ilmajäähdytystä. On mahdollista, että vesijäähdytystä tarvitaan 
kuumina kesäpäivinä, jolloin vedentarve alueella kasvaa. Jos vedentarve alueella 
kasvaa, sijoitetaan alueelle jäähdytysvesisäiliöitä, joita voidaan hyödyntää myös alu-
een sammutusvesien säilömiseen. Alueen tarvitsemia sammutusvesimääriä on arvi-
oitu kaavaehdotuksen laatimisen aikana ja vesisäiliöiden rakentamisesta on velvoi-
tettu kaavamääräyksissä. 

Varavoimalaiteet 

Alueelle sijoittuva datakeskus varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin varavoima-
generaattoreilla. Sähkönsyötön varmistaminen kaikissa tilanteissa on datakeskuksen 
toiminnan kannalta kriittistä. Hepokorvenkallion datakeskuksen sähkönsyöttö järjeste-
tään ensisijaisesti alueelle rakennettavan uuden kantaverkon sähköaseman kautta. 
Kaavassa tulee kuitenkin varautua siihen, että tämän lisäksi tarvitaan myös varavoi-
man lähteitä kuten akkuja tai dieselgeneraattoreita. Varavoimageneraattorit toimivat 
dieselmoottorien avulla. Alueelle tehtyjen laskelmien perusteella alueen täydessä 
käytössä olevan datakeskuksen vaatimat varavoimageneraattorit vaativat n. 650 m3 
dieselvarastoja. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa järjestettiin työneu-
vottelu kaavaehdotusvaiheessa. Alueelle tehtyjen selvitysten ja vastaavan kokoluo-
kan datakeskusten perusteella alueelle ei sijoitu Seveso III -direktiivin mukaisia 
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lupakohteita. Valtioneuvoston asetuksen (685/2015) vaarallisten kemikaalien käsitte-
lyn ja varastoinnin valvonnasta mukaan luparaja kaasuöljyille (mukaan luettuna die-
selöljyt, kevyet polttoöljyt ja kaasuöljyjakeet) on 1 000 m3. Tukesin mukaan em. 
määrä ei ylitä luparajaa, eikä näin ollen edellytä alueelle konsultointivyöhykettä tai 
tarkentavaa kaavamerkintää. Asemakaavoituksen jälkeen alueelle haetaan ympäris-
tölupaa, jonka yhteydessä tullaan vielä pyytämään lausuntoa Tukesilta. Alueelle si-
joittuva kantaverkon sähköasema ei kuulu ympäristöluvan piiriin. Kaavamääräyksissä 
on velvoitettu toteuttamaan alueelle sijoittuvat säiliöt ulkoasultaan ja laatutasoltaan 
ympäröivään alueeseen sopiviksi. 

Varavoimakoneet sijoitetaan varsinaisen konesalirakennuksen sisälle tai ulokemai-
sesti rakennuksen viereen integroituna. Kaavamääräyksissä on velvoitettu toteutta-
maan alueelle sijoittuvat säiliöt ulkoasultaan ja laatutasoltaan ympäröivään alueeseen 
sopiviksi. Varavoimakoneita käytetään arviolta max. 15 min kerran kuukaudessa. Va-
ravoimakoneet ovat erittäin hyvin äänieristetty, koska datakeskuksia on jonkin verran 
myös sijoitettuna lähellä asutusta. Hiljaisen käyntiäänen lisäksi nykyaikaiset varavoi-
makoneet ovat muutenkin erittäin ympäristöystävällisiä, jos verrataan muutaman vuo-
sikymmenen takaisiin generaattoreihin. Hepokorvenkallion asemakaavassa on mää-
rätty toiminnan aiheuttamasta melusta, joka vaatii myös varavoimakoneiden äänieris-
tävyyden toteuttamista.  

Varavoimadieselien vuotaminen ympäristöön mahdollisessa ongelmatilanteessa tai 
rankkasateen aikana estetään varadieselien ympärille rakennettavan suoja-altaan 
avulla. Kaavamääräyksiin on lisätty määräys, että korttelialueiden hulevesijärjestelmä 
tulee olla eristettävissä mahdollisessa ongelmatilanteessa, jolloin korttelialueen hule-
vedet eivät pääse valumaan lähialueen vesistöihin.  

Kattorakenteet 

Datakeskusrakentamisen myötä alueelle syntyy runsaasti uutta kattopintaa. Paikallis-
ten energiavaikutusten parantamiseksi kaavamääräyksissä on velvoitettu hyödyntä-
mään alueen kattopintoja aurinkoenergian keräämiseen. 

T-1-korttelialueilla on velvoitettu toteuttamaan toimisto- ja apurakennukset viherkattoi-
sina. Konesalihallien katolle ei voida sijoittaa viherkattorakenteita, sillä ne aiheuttavat 
haittaa konesalien varajäähdytyskoneille.  

Alueelle sijoittuvan lämpöpumppuyksikön katolle on velvoitettu toteuttamaan viher-
katto. Matalampi rakennus Kehä III:n varrella pienentää maisemallisia vaikutuksia eri-
tyisesti Kehä III:n suuntaan.  

Hulevedet 

Asemakaavoituksen aikana suunnittelualueelle laadittiin hulevesien hallintasuunni-
telma (Ramboll, 2020). Alueelle laaditussa hulevesisuunnitelmassa on tarkasteltu alu-
een hulevesien luonnolliset virtausreitit ja valuma-alueet, hankkeesta syntyvien hule-
vesien viivytystarpeet ja hallinnan periaatteet sekä tilanvaraukset hulevesien viivyttä-
miselle. Hulevesisuunnitelmassa on lisäksi esitetty toimenpide-ehdotuksia hulevesien 
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laadulliselle käsittelylle ja sammutusjätevesien huomioimiselle. Hulevesisuunnitelman 
pohjalta alueen hulevesien käsittelyä on ohjattu kaavamääräysten avulla. 

Suunnittelualueella syntyvät hulevedet virtaavat kolmeen herkkään purkuvesistöön, 
jotka ovat Matalajärvi, Bodominjärvi sekä Glimsinjoki (kuva 27). 

 
Kuva 27. Suunnittelualueen hulevesien päävirtausreitit. Hepokorven hulevesiselvitys. 

Asemakaavassa on esitetty hulevesimääräys, jonka mukaan korttelialueilla tulee vii-
vyttää hulevesiä 1 m3 jokaista 100 vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden 
(100 m2). Suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevien herkkien vesistöjen läheisyy-
den vuoksi kaavassa on määrätty myös hulevesien laadullisesta hallinnasta. Liiken-
nöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden laatua paranta-
valla suodattavalla menetelmällä. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennus-
ten ja laitosten alueelle (ET-alue) tulee toteuttaa hulevesien laatua parantava viivytys-
menetelmä Matalajärven veden laadun turvaamiseksi. Sammutusjätevedet tulee oh-
jata alueelta erillisiin säiliöihin, altaisiin tai hulevesien hallintarakenteisiin. Jos sammu-
tusvedet ohjataan hulevesien viivytykseen tarkoitettuihin painanteisiin, altaisiin tai säi-
liöihin, ne tulee suunnitella suljettavana rakenteena.  

Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä korttelialueella siten, että 
tontilta purettava vesi ei heikennä vastaanottavan vesistön vedenlaatua. Vettä lä-
päisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että huleve-
sien hallintarakenteiden viivytystilavuuden tulee olla 1m³ jokaista 100 m² koh-
den.  Rakenteiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 tunnin kuluessa 
täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. 
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Hulevesimääräyksen pohjalta korttelialueille on laskettu hulevesien viivytystarpeet ja 
viivytysratkaisut. Viivytyksen tavoitteena on hulevesien maksimivirtaamien säilyttämi-
nen nykyisellä luonnontilaisella tasollaan. Mitoituksen pohjalta alueelle syntyy tarve n. 
1 300 m3:n viivytyspainanteille. 

Asemakaavassa yleisten alueiden hulevesien viivytysalueet on esitetty ohjeellisilla 
merkinnöillä (hu). Hulevesien viivyttämiseksi painanteet tulee varustaa virtaaman 
säätörakenteella sekä ylivuotorakenteella. Virtaaman säätörakenteella rajoitetaan 
painanteesta lähtevä virtaama sallitun purkuvirtaaman tasolle. Ylivuotorakenteella 
varmistetaan virtausreitti pois painanteelta myös tulvatilannetta vastaavan rankkasa-
teen aikana. 

Korttelikohtaisena ratkaisuna pohjoisella T-1-korttelialueella viivytettävä n. 740 m3:n 
vesimäärä on jaettu kahdelle erilliselle hulevesipainanteelle. Kortteli sijoittuu Bodo-
minjärveen purkavalle valuma-alueelle. Tontin sisällä hulevedet johdetaan tontin reu-
noilla sijaitsevia ojia pitkin. 

Eteläisellä T-1-korttelialueella kaavan mukaan viivytettävä n. 570 m3:n vesimäärä on 
jaettu kaavan viitesuunnitelmassa kolmelle erilliselle hulevesipainanteelle. Osa pai-
nanteista purkaa Glimsinjokeen ja osa Bodominjärveen. 

ET-korttelialueella viivytettävä 60 m3:n vesimäärä johdetaan hulevesiviemäreissä ton-
tin koillisnurkassa sijaitsevaan painanteeseen, jonka kautta vedet johdetaan ojaan, 
joka taas laskee lopulta Matalajärveen. Sähköaseman vaatiman muuntamon alle ra-
kennettava suoja-allas estää, ettei öljyä pääse vuototilanteessa ympäristöön. Muun-
tajan allas on betoninen suoja-allas, johon mahtuu muuntajan öljymäärä ja 20 cm sa-
devesi. Allas vesitetään valvotusti 1.lk öljynerottimen läpi tai muutamissa tapauksissa 
käyttäen optista öljyntunnistusjärjestelmää. Suoja-altaan tiiveys tarkastetaan säännöl-
lisesti. 

Alueelle suunniteltavat kasvillisuuspeitteiset hulevesipainanteet toteutetaan osana 
korttelialueiden maisemointia. 

Asemakaavassa osoitetut hulevesimääräykset koskevat myös rakentamisen aikaisia 
hulevesiä. Alueen rakentamisen aikaisia hulevesiä tulee hallita paitsi kaavamääräyk-
sen, myös Espoon kaupungin työmaavesioppaan (2015) mukaisesti. 

Hulevesien laadullinen hallinta 

Kaava-alueelle toteutetaan kaksi viivytyskosteikkoa (hu), joiden pinta-ala on yhteensä 
n. 900 m2. Nämä viivytyskosteikot on esitetty Matalajärven valumavesien hallinta-
suunnitelmassa (Kuusisto-Hjort, 2011). Suunnitelman mukaan Kättbäckenin kautta 
Matalajärveen tuleva kuormitus on typen osalta 205 kg/a ja fosforin 15,3 kg/a. Kaik-
kien käsittelyratkaisujen jälkeen Kättbäckenin arvioitu ravinnekuormitus on 168 kg/a 
typen osalta ja 10,6 kg/a fosforin osalta. Käsittelyratkaisuiden toteuttamisen jälkeen 
kuormitus vähenee noin kolmanneksen. 

Sammutusjätevedet 
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Alueelle laaditussa sammutusvesimäärän selvityksessä arviointiin myös syntyvien 
sammutusjätevesien määrää (Ramboll, 2020). Laskelman mukaan mahdollisessa 
kattopalossa sammutusjätevesiä syntyy alueelle n. 2 700 m3.  

Pelastuslaitoksen mukaan sammutusjätevesiä ei voida johtaa suoraan hulevesien vii-
vytysaltaisiin/-painanteisiin, tai jos ne johdetaan suoraan niihin, tulee ne olla toteutet-
tuna suljettuna ratkaisuna, niin että hulevedet eivät pääse johtumaan suoraan vesis-
töihin. Sammutusjätevesistä tulee olla mahdollisuus ottaa näytteet jatkotoimenpitei-
den päättämistä varten (vapautus luontoon, vapautus jätevesiverkostoon, siirto käsit-
telyyn ongelmajätteenä). Asemakaavamääräyksissä on määrätty sammutusjäteve-
sisäiliöiden rakentamisesta. Kaavamääräyksissä myös todetaan, että mikäli sammu-
tusjätevedet ohjataan hulevesien hallintarakenteisiin, ne tulee toteuttaa suljettuna rat-
kaisuna. 

3.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Yleisten alueiden osalta maaperän rakennettavuutta ja perustamistapaa on tutkittu 
alueelle laaditussa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa. Hepokorvenkaarella ka-
dun alle on suunniteltu pohjanvahvistuksia. Paaluvälillä n. 120-380 tehdään pilarista-
bilointia ja paaluvälillä 380-520 massastabilointia. Stabiloinnissa huomioidaan etäi-
syydet voimalinjoihin voimalinjayhtiöiden toimittamien risteämälausuntojen perus-
teella. Osin työ tapahtuu voimalinjojen alla ja vaikutusalueella. Katulinjauksen kanssa 
risteävien 110kV maakaapelien päälle asetetaan betonilaatat tai muu vastaava suo-
jausrakenne. 

Korttelialueiden rakennettavuutta on arvioitu erillisessä maaperä- ja rakennettavuus-
selvityksessä (Ramboll, 2021). Selvityksen mukaan rakennukset tulee koko pohjoi-
sella suunnittelualueella perustaa paaluilla kovan pohjan tai kallion varaan. Soveltu-
via paalutyyppejä ovat mm. teräsbetoninen lyöntipaalu tai lyötävä teräsputkipaalu. 
Paalutettujen rakennusten alapohjat tulee tehdä kantavina. Pohjoisella alueella paa-
lujen pituudet vaihtelevat noin 7…12 m välillä. 

Eteläisellä T-1 alueella rakennukset perustetaan pääosin joko maan- tai kallion varai-
sesti. Alueella olevien pienehköjen soistuneiden alueiden kohdalla rakennukset joko 
paalutetaan tai tehdään massanvaihto. Alapohjat tehdään maanvaraisina lukuun otta-
matta mahdollisia paalutettuja osia. 

Alustavien tutkimusten mukaan alueella saattaa sijaita happamia sulfaattimaita. 
GTK:n aineiston perusteella Hepokorven kohteen läheisyydessä happamien sulfaatti-
maiden esiintymistodennäköisyys on pohjoisosassa pieni ja muulla hyvin pieni. Alu-
etta kauempana ympäröivillä savikoilla on tunnistettu kairapisteiden perustella happa-
mia sulfaattimaita. Nämä alueet näkyvät suuren tai kohtalaisen happamien sulfaatti-
maiden esiintymisalueena. Espoon oman selvityksen perusteella pienen esiintymisto-
dennäköisyyden alue on esitetty todennäköiseksi sulfidisaven esiintymisalueeksi. 
Kohteessa ei saatavilla olevan aineiston perusteella ole odotettavissa merkittäviä 
happamien sulfaattimaiden esiintymiä, mutta pohjoisosassa sulfidisavien esiintymi-
nen on mahdollista.  
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Yleisesti happamien sulfidisavien käsittelyssä noudatetaan periaatetta minimoida il-
makehän hapen kanssa reagointia. Tämä toteutetaan peittämällä maat ja välttämällä 
turhaa kaivuuta. Tarvittaessa happamia sulfaattimaita voidaan neutraloida kalkitse-
malla, mikäli massoja halutaan hyödyntää rakennuskohteessa pohjaveden yläpuo-
lella. Vastaavasti sijoittaminen maankaatopaikalle vaatii happamien sulfaattimaiden 
haponmuodostus ominaisuuden huomioimista. Sulfidisavien suotovesien päästämi-
nen vesistöön voi olla haitallista vesieliöille, mikäli savet oivat hapettuneet happa-
miksi. 

Asemakaavamääräyksiin on lisätty kohta sulfidisavien huomioimisesta rakentamisvai-
heessa. Mahdolliset sulfidisaviesiintymät tulee huomioida alueella jo ennen rakenta-
mistöiden aloittamista.  

3.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Luontoarvot 

Luontoselvityksessä alueelta löytyneet tunnistetut arvokohteet, liito-oravien elinalueet 
ja maakunnallisesti merkittävä luontoarvokokonaisuus, on rajattu rakentamisalueiden 
ulkopuolelle. Pääosa alueelta löytyneistä lahokaviosammaleen esiintymisalueista si-
joittuu kaavan mukaisille lähivirkistysalueille, ja ne on merkitty kaavaan suojeltavina 
alueen osina siltä osin, kun ne eivät sijoitu suunniteltujen rakentamisalueiden päälle. 
Alueelle laaditussa lahokaviosammalselvityksessä (Keiron, 2021) asemakaava-alu-
eelta löydettiin yhteensä 289 lahokaviosammalhavaintoa, minkä perusteella rajattiin 
26 esiintymäaluetta. Alueelta löytyneiden esiintymisalueiden koko oli 17,8 ha 
(177 899 m2). Kaavan mukaisille korttelialueille sijoittuu kokonaan kuusi esiintymis-
aluetta ja 129 lahokaviosammalhavaintoa. Havainnoista 11 sijoittuu kaavan mukai-
sille luonnontilaisena säilytettäville korttelinosille. Osittain korttelialueille sijoittuu li-
säksi seitsemän esiintymisaluetta. Lisäksi rakennettavalle katualueelle sijoittuu 17 ha-
vaintoa ja yksi esiintymisalue, joka sijoittuu myös eteläisemmän korttelialueen puo-
lelle. Lahokaviosammalten esiintymisalueista sijoittuu yhteensä 7,6 ha (76 097 m2) 
kaavan mukaisille kortteli- ja katualueille. Rakennettaville alueille sijoittuu näin ollen 
43 % alueelta löydetyistä lahokaviosammalalueista. Yli puolet alueelta tehdyistä ha-
vainnoista sijoittuvat rakentamisalueiden ulkopuolelle. 

Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa kaavaprosessin aikana käytyjen neuvottelujen 
perusteella on päädytty ottamaan osa lajin elinympäristöalueesta hankkeen rakenta-
misalueeksi ja käyttämään kaavaprosessissa luonnonsuojelulain mukaista yleis-
poikkeamista lahokaviosammaleen suojelusta. Kaavaratkaisu ei vaaranna lahoka-
viosammalen suojelutason säilymistä. Kaavassa osoitettu rakentaminen ei kohdistu 
lahokaviosammalen säilymiselle tärkeille esiintymispaikoille. Laji ei kuulu luonnonsuo-
jelulain ja luontodirektiivien järjestelmässä tiukimman luonnonsuojelulain 49 §:n ja 
luontodirektiivin liitteen IV (b) mukaisen suojelun piiriin. Luonnonsuojelulain 48 §:n 1 
momentti huomioon ottaen rauhoitetun lajin lain 42 §:n mukainen hävittämiskielto ei 
estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan. Yleispoikkeamisen perusteluista on li-
sää kappaleessa 4.3. 
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3.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Lähivirkistysalueella sijaitsevat suojeltavat lahokaviosammaleen esiintymisalueet on 
merkitty kaavaan s-1-merkinnällä. 

3.5 Ympäristön häiriötekijät  

Asemakaavatyön aikana alueelle on laadittu meluselvitys, jolla on arvioitu hankkeesta 
tulevaa melua ja hankkeen vaikutusta Kehä III:n liikennemeluun sekä sen heijastu-
mista ympäristöön. Laaditussa meluselvityksessä on huomioitu datakeskusrakennuk-
sista sekä Fortumin lämpöpumppulaitoksesta tuleva melu. Tarkastelut tehtiin vuoden 
2050 ennustetilanteessa. Työn aikana tutkittiin useita melunhallintatoimenpiteitä, joilla 
pystytään vähentämään datakeskuksen meluvaikutuksia. Melunhallintatoimenpitei-
den jälkeen datakeskuksesta aiheutuvat melutasot jäävät alle valtioneuvoston 
993/1992 päivä- ja yöajan ohjearvojen. Melutaso on alle 40 dB lähimpien asuin- ja 
lomarakennusten sekä ympäristön luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden kohdalla. Eri-
tyisesti toiminnasta aiheutuva melu leviää hyvin pienelle alueelle data-keskusraken-
nuksista (kuva 28). 

Asemakaavamääräyksiin lisättiin määräys toiminnan aiheuttamasta melusta, jonka 
mukaan rakennusten teknisten laitteiden melunvaimennus tulee toteuttaa siten, että 
melutaso lähialueen asuintalojen sisätiloissa ja ulko-oleskelualueilla ei ylitä asetettuja 
valtioneuvoston ohjearvoja. Toimintaan liittyvä meluselvitys tulee esittää rakennuslu-
van yhteydessä. 
 

 
Kuva 28. Datakeskusrakennuksista leviävä melu, kun rakennusten melunvaimennus on toteutettu. He-
pokorvenkallion meluselvitys. 
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Asemakaavan laatimisen yhteydessä on tutkittu datakeskuksen vaikutusta Kehä III:n 
liikennemeluun ja sen heijastumiseen lähialueille. Datakeskusrakennukset eivät vai-
kuta melumallinnuksen mukaan liikennemelun leviämiseen ja liikennemelun heijastu-
miseen ennustetilanteessa vuonna 2050 (kuva 27). Melumallitarkasteluiden perus-
teella lämpölaitoksen rakennuksen todettiin heijastavan tieliikennemelua Kehä III:n 
itäpuolen muutamalle asuintalolle 1–2 dB:n verran. Mallitarkastelun tuloksena lämpö-
laitoksen heijastusvaikutusta estettiin julkisivumateriaalin valinnalla käyttäen mallin-
nuksessa melua absorboivia julkisivuelementtejä. 

Asemakaavamääräyksiin lisättiin määräys melun heijastavuudesta, jonka perusteella 
alueelle sijoittuvat rakennukset ja aidat tulee toteuttaa siten, että niistä heijastuva lii-
kennemelu ei aiheuta valtioneuvoston ohjearvojen ylittymistä lähialueen asuintalojen 
ulko-oleskelualueilla.  

Asemakaavan mukaisen rakentamisen seurauksena olemassa olevan virkistysalueen 
tilanne paranee melutilanteen osalta, koska alueelle laaditun meluselvityksen perus-
teella uudet datakeskusrakennukset suojaavat alueella säilyviä virkistysalueita ny-
kyistä laajemmin liikennemelulta (kuva 29). Suurimmalla osalla Oittaan virkistysalu-
eesta melutilanne paranee n. 3–5 dB. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia meluti-
lanteeseen myös Matalajärven ja Bodominjärven rannoilla. 

 
Kuva 29. Datakeskusrakennusten ja lämpöpumppulaitoksen meluvaikutus ympäröivään alueeseen alu-
een ollessa täydessä toiminnassa. Hepokorvenkallion meluselvitys. 

Alueelle laaditussa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa tehtiin alueelle myös yleis-
ten alueiden valaistussuunnittelua. Alueelle laaditun Natura-vaikutusten arvioinnin pe-
rusteella kirkkaita valoteoksia, kohdevaloja tai taivaalle osoittavia kirkkaita valoja ei 
saa rakentaa sähkölinjojen, rakennusten tai aitojen välittömään läheisyyteen. 
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Asemakaavamääräyksissä on otettu Natura-vaikutusten arvioinnin lieventämistoi-
menpiteet huomioon valaistuksen osalta. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on mää-
rätty, että kirkkaita valoja, valoteoksia tai kohdevaloja ei saa suunnata häiritsevästi 
olemassa olevan asutuksen tai Kehä III:n liikennealueen suuntaan. 

3.6 Nimistö 

Alueennimi Hepokorpi – Hästkärr ja kadunnimi Hepokorventie on annettu 1990-
luvulla. Taustalla on suonnimi Hästkärr. Alueella on myös viljelys nimeltä Hästängen. 
Vuonna 2019 nimetty Hepokorvenkallion kaava-alue käsittää Hepokorven suurkort-
telin ja sen lähimaastoa. Hepokorven laidalla, missä maasto on osin kallioista, Hepo-
korvenkallio annetaan myös viheralueennimeksi. Hepokorventien länsipäästä etelään 
ja lounaaseen kaarteleva, pääosin uusi katulinja saa nimen Hepokorvenkaari – 
Hästkärrsslingan. Lyhyellä osuudella ollut nimi Hepokuja jää pois. 

Myös viheralueen nimiin sisältyy perinteistä nimistöä. Hepokorven kautta kulkee voi-
malinja, joka on aikoinaan rakennettu Imatralta halki Etelä-Suomen. Linjalla olevaa 
korkeaa kalliota on kutsuttu nimellä Imatraberget. Siitä saadaan viheralueennimi 
Imatrankallio. Pohjoisempana Bodbackin tilan lähimaastossa viheralueen osa saa 
nimen Bodbackinmetsä. Hepokorven itälaidalla on vanhaa Ollaksen tilan haka-
maata. Pienehkölle viheralueelle (EV-alue) Kehä III:n varressa annetaan nimi Ollak-
senhaka. 

Laaja metsä Oittaan ulkoilualueella tunnetaan vanhastaan nimellä Strandbäckssko-
gen, ja lähistöllä on myös viljelys nimeltä Strandbäck. Niistä muodostetaan nimi 
Strandbäckinkalliot metsäalueen kalliovaltaiselle osalle, jolla kiertää Oittaan kunto-
rata. Tollinmäen asuinalueen lähellä oleva viheralueen osa, joka on pääosin kuulunut 
Bembölen kylän Tollin tilaan, on nimetty puolestaan Tollinmetsäksi. Ulkoilutiet, ku-
ten Tollinmetsänpolku, Oittaanlenkki ja Hepokorvenreitti, nimetään viheralueiden 
ja muiden paikkojen mukaan. 

Eritasoliittymien nimet muodostuvat yleensä opastavasta alueennimestä ja loppu-
osasta solmu. Sen linjan mukaisesti Kehä III:n liittymä on nimetty Järvenperänsol-
muksi viereisen kaupunginosan mukaan. Kaavaan sisältyvät myös 1970-luvulta käy-
tössä olleet kadunnimet Puotismäentie – Bodbacksvägen ja Paciuksentie – Pa-
ciusvägen, jotka tulevat tilannimestä Bodback ja säveltäjä Fredrik Paciuksesta, jolla 
oli 1800-luvulla huvila lähistöllä. 
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Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

4.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Hankkeella on vaikutuksia alueen yhdyskuntarakentamiseen ja rakennettuun ympä-
ristöön. Espoo kasvaa voimakkaasti, ja maankäyttöpaineet ovat kaupungissa suuret. 
Kestävän liikkumisen edistämiseksi saavutettavuuden kannalta parhaille, joukkolii-
kenteeseen tukeutuville sijainneille Espoossa on tarkoituksenmukaisinta keskittää 
asumista ja työvoimaltaan tiivistä elinkeinotoimintaa. Paljon tilaa vaativia elinkeinoelä-
män ja teknisen huollon toimintoja ei ole maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen 
näkökulmasta ensisijaista sijoittaa muun yhdyskuntarakenteen sisään parhaille saa-
vutettavuusvyöhykkeille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että datakeskuksen kokoluo-
kan hankkeet ovat ilmastonäkökulmasta tarkoituksenmukaista sijoittaa yhdyskuntara-
kenteen reuna-alueille, kuitenkin niin, että olemassa oleva infrastruktuuri on helposti 
saavutettavissa. Hepokorpi sijaitseekin kaupunkikeskusten näkökulmasta yhdyskun-
tarakenteen reunalla, mutta kuitenkin liikenneyhteyksien ja toimintoja palvelevan inf-
rastruktuurin välittömässä läheisyydessä. 

Datakeskusten sijoituspaikkoja on kartoitettu tarkkaan koko pääkaupunkiseudun alu-
eella. Sijoituspaikan etsinnässä tärkeimpinä kriteereinä ovat olleet: 

- Riittävän kokoinen yhtenäinen rakentamisalue, joka ylemmissä kaavatasoissa 
mahdollistaa teollisuus- ja työpaikkarakentamisen alueelle. 

- Hyvät liikenneyhteydet. 
- Hukkalämmön hyödyntäminen mahdollista (hydraulinen kaukolämpöverkko lä-

hellä). 
- Muun kaupunkitekniikan läheisyys (vesihuoltoverkko). 
- Sähkön korkeajänniteverkko suunnittelualueella ja mahdollisuus sijoittaa kanta-

verkon sähköasema lähelle aluetta. Pelkkä korkeajänniteverkko ei riitä, koska 
sähkö johdetaan datakeskuksiin sähköaseman kautta (Fingridillä tarvetta uudelle 
kantaverkon sähköasemalle Espoossa). 
 

Hepokorven alue täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset ja on näin ollen erittäin 
poikkeuksellinen alue koko Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Hepokorven alueelle 
on osoitettu voimassa olevassa yleiskaavassa (Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa 
I) n. 40 ha teollisuustoimintojen alueita. Espoon pohjoisosien yleiskaava on ollut voi-
massa vuodesta 1997 lähtien. Aluetta on suunniteltu pitkään Espoon tärkeäksi kehit-
tyväksi teollisuustoimintojen ja työpaikkojen alueeksi. Kehä III:n varsi melu- ja ilman-
laatuongelmineen rajaa alueen maankäyttömahdollisuuksia ja heikentää aluetta myös 
virkistysarvojen näkökulmasta. Alue on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja myös 
raskaamman kaluston logistiikka onnistuu Kehä III:n eritasoliittymän Järvenperänsol-
mun (Träskändansolmun) kautta. Suunnittelualue ei ole tähän mennessä lähtenyt to-
teutumaan alueen maanomistuksesta johtuvien haasteiden takia. Alue on kuitenkin 
tiedostettu kaupungilla jo pitkään tulevaksi teollisuus- ja työpaikkarakentamisen kes-
kittymäksi. Nyt konkreettinen ja tärkeä datakeskushanke on erinomainen tilaisuus 
hyödyntää pitkään rakentamatta ollut korkean potentiaalin omaava työpaikka-alue. 
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Yleiskaavallista tilannetta ja hankkeen toteuttamisedellytyksiä vahvistaa se, että alue 
on osoitettu elinkeinoelämän ja työpaikkojen alueeksi myös vireillä olevassa Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaavaehdotuksessa. Vireillä oleva yleiskaava tähtää kau-
pungin kehittymisessä vuoteen 2050 ja näin ollen edelleen pitkällä tähtäimellä Hepo-
korven alue nähdään tärkeänä teollisuuden ja työpaikkojen alueena. 

Jos verrataan datakeskustoimintaa muihin teollisuustoimintoihin, on se hyvin vähän 
ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Datakeskuksen liikennemäärät ovat huomat-
tavasti perinteistä teollisuusaluetta pienemmät. Lisäksi alueesta aiheutuvat meluhai-
tat ovat huomattavasti tavanomaista teollisuusaluetta vähäisemmät. Datakeskustoi-
minta on myös puhtaampaa toimintaa, koska alueellinen teollinen toiminta perustuu 
yksinomaan tietokoneiden tuottamaan dataan. Pieni osa alueesta varataan sähkö-
keskuksen ja lämpöpumppuyksikön käyttöön, jotka ovat lähempänä perinteistä teolli-
suustoimintaa. On tiedostettu, että Hepokorven alue rajautuu luonto- ja virkistysaluei-
siin. Lisäksi alue sijoittuu kaupunkirakenteessa suhteellisen lähelle olemassa olevaa 
asuntokantaa. Nämä seikat huomioon ottaen datakeskustoiminta onkin erittäin sopiva 
toiminto juuri tälle yleiskaavan mukaiselle teollisuus- ja työpaikka-alueelle. 

4.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Hankkeella tulee olemaan liikenteellisiä vaikutuksia ympäröivään tie- ja katuverkkoon. 
Suunnittelualue on erittäin suuri niin pinta-alaltaan kuin kerrosneliömetrimäärältään. 
Kaavan mukainen toiminta alueelle tulee olemaan kuitenkin luonteeltaan sellaista, 
ettei se kuormita alueen liikenneverkkoa kohtuuttomasti. Liikennemäärät pysyvät mal-
tillisina alueen kokoon nähden ja Kehä III:n liikennealueella olevan Järvenperän sol-
mun eritasoliittymät pystyvät käsittelemään helposti alueen kasvavaa liikennettä nyt 
ja tulevaisuudessa. 

Liikenteelliset vaikutukset lisääntyvän liikenteen muodossa tulevat olemaan suurim-
millaan alueen rakentumisen aikana, jolloin varsinkin raskasta liikennettä voi alueen 
liikenneverkolla olla tavallista enemmän. Kun alueen toiminnot ovat käytössä, tulee 
liikennemäärät vähenemään huomattavasti rakentamisen aikaisesta määrästä.  

Nyky- ja ennusteliikennemääriä laskennassa käyttäen on voitu muodostaa arvioita, 
joilla tulevaa liikenteen tuomaa lisäystä alueen liikenneverkolla voidaan ennustaa. Lii-
kennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa -raporttia (Ympäristöministeriö 
2008) apuna käyttäen on arvioitu, että molempien datakeskusten ollessa täydessä 
toiminnassa arvioidut liikennemäärät ovat noin 120–150 käyntiä vuorokautta kohden. 
Tämä vastaa vuorokausikohtaisissa liikennemäärissä noin 240–300 matkaa alueen 
liikenneverkolla. Valtaosa tästä liikenteestä on arvioitu olevan työntekijöiden aiheutta-
maa liikennettä. Muun liikenteen oletetaan olevan vähäistä. 

Nykytilanteesta lisääntyvän liikenteen kuormitus alueen liikenneverkolla olisi prosen-
tuaalisesti seuraava: 

• Kehä III:n rampeilla = 2 %. 
• Auroranportti ja Matalajärventie = alle 1 %. 
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• Hepokorventie = 100 %. Hepokorventien suuri prosentuaalinen lisäys johtuu 

sen nykyliikennemäärän vähyydestä (n. 300 ajon. / vrk) sekä siitä, että kaikki 
datakeskusalueelle saapuva liikenne tulee Hepokorventietä pitkin. Määrälli-
sesti liikenne on silti melko vähäistä. Prosentuaalisesti suuri kasvu on huomi-
oitu katujärjestelyissä Hepokorventien ja Paciuksentien liittymässä. 
 

Hepokorventien liikenteen kaksinkertaistuminen on huomioitu katujärjestelyissä He-
pokorventien ja Paciuksentien liittymässä sekä Paciuksentien alkupäässä. Yleisesti 
ottaen käytön aikaisen liikenteen on oletettu olevan hyvin maltillista, joten muu ole-
massa oleva tie- ja katuverkko ei häiriinny liikenteen kasvusta eikä rakenteellisille 
muutoksille ole tarvetta.  

Oletettu autoliikenteen jakautuminen alueen liikenneverkolle on seuraava: 

• Kehä III:n rampit: etelä 40 % ja pohjoinen 40 %. 
• Auroranportin suunta 15 %. 
• Matalajärventie 5 %. 

 
Suunnittelualue on mittakaavaltaan laaja, joten rakennustöiden aikataulutuksesta, 
työmaiden logistiikasta, varastoinnista, työmaajärjestelyistä ynnä muusta sellaisesta 
riippuen työmaan aikainen liikenne voi olla vilkasta ja aiheuttaa hetkellisiä ruuhkautu-
misia alueen välittömässä liikenneverkossa. Molempien korttelien yhtäaikainen ra-
kentaminen ja huonosti järjestetty työmaalogistiikka voivat aiheuttaa työmaiden ym-
päristöön ja liikenneverkolle useiden satojen ajoneuvojen liikennöinnin. 

Alueen työmaiden ja liikenneverkon toiminnallisuuden kannalta on hyvä varmistua, 
että työmaille pääsyä odottavat ajoneuvot eivät jonoudu katu- ja/tai tieverkolle. Tällai-
nen järjestely on mahdollista esimerkiksi rakentamalla ainakin osa Hepokorvenkaa-
resta ennen maanrakennustöiden aloittamista, jolloin katu palvelisi työmaa-alueita ja 
työmaille pyrkivät ajoneuvot mahtuisivat jonottamaan tarvittaessa myös katuyhteyden 
varrelle. Myös esimerkiksi tontin sisäisiä lenkkiyhteyksiä toteuttamalla vältetään tur-
haa peruuttelua ajoteille ja työmaaliikenteestä saadaan sujuva selkeillä kiertosuun-
nilla. Lisäksi työmaan työntekijöiden pysäköintiin on hyvä varata riittävästi tilaa tontin 
sisällä. 

Kaavassa on osoitettu yksi yleiseen pysäköintiin tarkoitettu LP-alue, joka sijaitsee 
alueen pohjoisosassa Paciuksentien ja Puotismäentien liittymässä. LP-alue on mitoi-
tettu noin 10 henkilöauton käyttöön. Ehdotusvaiheen muistutuksien johdosta alueelta 
kartoitettiin lisää mahdollisia paikkoja yleisen pysäköinnin järjestämiseen. Hepokor-
ventien varressa on nykyisellään liikennemerkillä osoitettu yleiseen pysäköintiin tar-
koitettu syvennys, johon mahtuu noin 10 henkilöautoa. Kaavan saatua lainvoiman 
Hepokorventien omistus kyseisen kohdan osalta muuttuu valtiolta kaupungin omista-
maksi. Kaava ei estä pysäköinnin järjestämistä Hepokorventien katualueelle, joten 
tarpeen vaatiessa yleistä pysäköintiä voidaan Hepokorventien varteen osoittaa myös 
tulevaisuudessa.  
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Kaavassa on osoitettu T-2-korttelialue, jolle on suunniteltu ensisijaisesti Fortumin 
lämpöpumppulaitosta. Mikäli lämpöpumppulaitos saadaan jatkosuunnittelussa sijoi-
tettua datakeskusrakennuksien yhteyteen, voidaan T-2-kortteli osoittaa myös toimis-
tokäyttöön, jolloin datakeskusalueen toimistotilat voidaan keskittää kyseiseen T-2-
kortteliin. 

Liikenteellisesti toimistorakennusten sijoittumisella kaava-alueen sisällä ei ole suurta 
merkitystä. Kaavamääräyksissä on otettu huomioon toimistorakentamisen pysäköinti-
normit, eikä toimistojen sijoittuminen T-2-korttellin aiheuta liikenneverkolla toimivuu-
den tai liikenneturvallisuuden näkökulmasta muutoksia.  

T-2-kortteli sijoittuu aivan Kehä III:n viereen, joten toimistot siirtyisivät lähemmäksi 
tieliikenteestä aiheutuvaa liikennemelua ja päästöjä. Tehdyn meluselvityksen mukaan 
T-2-kortteliin kohdistuu Kehä III:lta 70 – 75 dB:n melutasot (kuva 30). Toimistotilojen 
osalta päiväajan keskiäänitason ohjearvo sisällä on 45 dB. Näin ollen seinään kohdis-
tuva 75 dB:n äänitaso vaatii rakennuksen ulkokuorelta 30 dB:n ääneneristävyyden, 
joka saavutetaan tavanomaisella seinärakenteella. Toimistotiloihin ei ole ilmanlaadul-
lisia erityisvaatimuksia, joten myös ilmanlaadullisesti toimistokäyttö sopii T-2-kortte-
liin.  

 
Kuva 30. Kehä III:n liikennemelun leviäminen T-2-kortteliin ennustetilanteessa vuonna 2050 (Ramboll 
2020). 

4.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Vaikutukset luontoon 



 

  65 (90) 
   
 
   
   
   

 
Asemakaavalla on merkittäviä vaikutuksia luontoon ja maisemaan, sillä kaavan ra-
kentamisalueet sijoittuvat osin luonnontilaiselle metsäalueelle ja osin viljellylle pelto-
alueelle, jolloin kasvullinen ympäristö muuttuu rakennetuksi, kasvillisuutta poistetaan, 
maaperää muokataan, kallioita louhitaan ja eri kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä hä-
vitetään. Samaan aikaan kuitenkin vaikutetaan merkittävästi koko Espoon hiilidioksi-
dipäästöjen pienenemiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tätä näkö-
kulmaa on avattu tarkemmin kappaleessa 4.6. Muut merkittävät vaikutukset. 

Kaavaratkaisulla säilytetään kaava-alueen länsireunassa kulkeva maakunnallinen 
ekologinen yhteys noin 300 metrin levyisenä alueena datakeskusalueen lounaispuo-
lella. Kaavamääräyksillä on pyritty turvaamaan ja kehittämään ekologisia yhteyksiä 
mahdollistamalla Kehä III:n tiealueelle ekologisena ja virkistysyhteytenä toimivan ali- 
tai ylikulun rakentaminen. Tämä eritasoyhteys parantaisi maakunnallisen ekologisen 
yhteyden toimivuutta, mitä nykytilanteessa hankaloittaa vilkkaasti liikennöity Kehä III.  

Ekologinen yhteys laajenee datakeskuksen pohjoispuolella leveämmäksi metsäksi, 
joka sisältää muun muassa maakunnalliseksi arvokokonaisuudeksi luokitellun alueen, 
jossa on vanhaa runsaslahopuustoista metsää ja suoalueita. Säilyvän metsän alu-
eelle jää myös suosittuja ulkoilureittejä ja latuja. Kaavamääräyksellä (”metsäisenä 
säilytettävä lähivirkistysalue, jossa tulee säilyttää kallioalueita, puustoa ja lahoka-
viosammaleen esiintymisalueet sekä alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet”) var-
mistetaan, että alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet turvataan ja alueella säilyte-
tään kookasta puustoa ja avokallioalueita. 

Liito-oravan elinympäristö jää metsäisenä säilytettävälle lähivirkistysalueelle, ja liito-
oravan ekologisten yhteyksien säilyminen on huomioitu kaavassa useilla eri kaava-
määräyksillä, joilla määrätään puustoisen yhteyden säilyttämisestä (mm. eko-1, eko-
2, y-1). Vaikutuksia linnustoon on käsitelty seuraavassa luvussa, jossa esitellään vai-
kutuksia Matalajärven Natura-alueeseen, jonka suojeluperusteena ovat nykyään 
myös linnustolliset arvot. 

Rakentamisen myötä vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy alueella, jolloin 
hulevesiä muodostuu nykytilannetta enemmän. Hulevesimääräysten avulla hallitaan 
kuitenkin hulevesien laatua ja ehkäistään hulevesitulvia. Kaavan yhteydessä laaditun 
hulevesien hallintasuunnitelman avulla on varmistettu kaavaan riittävät tilavaraukset 
hulevesien määrälliselle ja laadulliselle hallinnalle sekä tulvareiteille. Mitoituksen läh-
tökohtana on ollut se, että hulevesiä vastaanottavat vesistöt ovat herkkiä vedenlaa-
dun muutoksille eikä niiden vedenlaatua saa heikentää. Kaava velvoittaa käsittele-
mään myös rakentamisen aikaisia hulevesiä määrällisesti ja laadullisesti. 

Kaavamuutosalueelta on tunnistettu lahokaviosammaleen esiintymisalueita. Uuden-
maan ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on päädytty otta-
maan osa lajin elinympäristöalueesta hankkeen rakentamisalueeksi ja käyttämään 
kaavaprosessissa luonnonsuojelulain mukaista yleispoikkeamista. Lahokaviosamma-
leen esiintymisalue tulee siis pienenemään kaavan myötä. Ilman poikkeamista laho-
kaviosammaleen suojelusta hanketta olisi mahdotonta sovittaa alueelle sen muiden 
reunaehtojen vuoksi. Kaavaratkaisu ei kuitenkaan vaaranna lahokaviosammalen 
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suojelutason säilymistä. Kaavassa osoitettu rakentaminen ei kohdistu lahokaviosam-
malen säilymisen kannalta tärkeille esiintymispaikoille. 

Pääosa alueelta löytyneistä lahokaviosammaleen esiintymisalueista sijoittuu kaavan 
mukaisille lähivirkistysalueille. Lähivirkistysalueille sijoittuvat säilyvät esiintymisalueet 
on merkitty kaavaan suojeltavina alueen osina (s-1). Asemakaava-alueelta löydettiin 
yhteensä 289 lahokaviosammalhavaintoa, minkä perusteella rajattiin 26 esiintymäalu-
etta. Alueelta löytyneiden esiintymisalueiden koko oli yhteensä 17,8 ha. Kaavan mu-
kaisille korttelialueille sijoittuu kokonaan kuusi esiintymisaluetta ja 129 lahokaviosam-
malhavaintoa. Osittain korttelialueille sijoittuu lisäksi seitsemän esiintymisaluetta. Li-
säksi rakennettavalle katualueelle sijoittuu 17 havaintoa ja yksi esiintymisalue, joka 
sijoittuu myös eteläisemmän korttelialueen puolelle. Havainnoista 11 sijoittuu kaavan 
mukaisille luonnontilaisena säilytettäville korttelinosille.  

Lahokaviosammalen esiintymisalueista yhteensä 7,6 ha sijoittuu kaavan mukaisille 
kortteli- ja katualueille. Rakennettaville alueille sijoittuu näin ollen 43 % alueelta löy-
detyistä lahokaviosammalalueista, ja yli puolet alueelta tehdyistä havainnoista sijoit-
tuu rakentamisalueiden ulkopuolelle. 

Rakentamiskäyttöön otettavista lahokaviosammalalueista huolimatta Espoossa säilyy 
runsaasti lahokaviosammaleen esiintymisalueita, kuten myös muualla Suomessa 
(kts. luku 1.5.5. Luonnonolosuhteet). Alueen rakentamisella ei arvioida olevan vaiku-
tusta lajin suotuisaan suojelutasoon, sillä esiintymiä säilyy runsaasti myös Hepokor-
ven kaava-alueella rakentamisesta huolimatta. Jos suhteutetaan rakentamisen seu-
rauksena häviävät lahokaviosammaleet, ovat ne noin 2 % tai vähemmän koko pää-
kaupunkiseudulta tällä hetkellä löydetyistä havainnoista. 

Laji on viimeisimmässä uhanalaisluokittelussa tulkittu Suomessa erittäin uhan-
alaiseksi (Juutinen ym. 2019). Silloin siitä on ollut tiedossa vain vähän havaintopaik-
koja, eikä laji ole ollut luontokartoituksessa yleisesti tutkittu. Runsaiden uusien ha-
vaintojen perusteella laji saattaa seuraavassa uhanalaistarkastelussa muuttua luokal-
taan peräti elinvoimaiseksi (Luontotieto Keiron, 2021), mikä vahvistaa entisestään pe-
rustelua sille, että esiintymisalueiden suojelusta voidaan poiketa. Luonnonsuojelulain 
48 §:n 1 momentin perusteella rauhoitetun lajin lain 42 §:n mukainen hävittämiskielto 
ei estä alueen käyttämistä rakennustoimintaan. 

Yleispoikkeamista on mahdollista käyttää, mikäli ei voida välttää rauhoitettujen kas-
vien häiritsemistä ilman merkittäviä taloudellisia lisäkustannuksia. Lahokaviosamma-
leen huomioiminen estäisi käytännössä koko datakeskushankkeen, sillä rakentamis-
volyymit eivät tällöin mahtuisi Hepokorvenkallion kaava-alueelle. Hankkeen rakenta-
matta jättäminen hankaloittaisi merkittävästi hiilineutraalin ja kustannustehokkaan 
kaukolämmön tuottamista Espoossa ja aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia. Kort-
telialueella lahokaviosammalta on todettu noin 7 hehtaarin alalla, mikä on noin 24 % 
datakeskuksen tarvitsemasta alueesta. Jos lahokaviosammalalueet säilytetään nykyi-
sessä laajuudessaan, datakeskushanketta ei ole mahdollista toteuttaa alueelle. Täl-
löin alueen kehittäminen myös työpaikka-alueena olisi huomattavasti vaikeampaa. 
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Ilman poikkeamista lahokaviosammaleen suojelusta hanketta olisi mahdotonta sovit-
taa alueelle sen muiden reunaehtojen vuoksi. Jos rakentamisalue pienentyy lahoka-
viosammaleen suojelun seurauksena, alueelle ei ole enää mahdollista toteuttaa säh-
köteholtaan 100 MW:n kokoluokan datakeskusta, joka on toimijan vähimmäisvaati-
muksena. Espoon Hepokorven hanke on osa isompaa hanketta, johon kuuluu kaksi 
muuta aluetta pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja joita tullaan rakentamaan sa-
manaikaisesti. Ilman Hepokorvenkallion asemakaavaa kolmen alueen muodostamaa 
datakeskuskokonaisuutta ei ole mahdollista toteuttaa.  

Vaihtoehtoisia sijainteja tämän kokoluokan datakeskukselle ei ole juuri tarjolla Es-
poossa, ja ne edellyttäisivät todennäköisesti Hepokorvenkalliota suurempia investoin-
teja infrastruktuuriin. Muilla sijainneilla datakeskuksen hukkalämpöä ei todennäköi-
sesti pystyttäisi täysimääräisesti hyödyntämään, mikä heikentäisi merkittävästi hank-
keen ilmastovaikutuksia. Arvion mukaan vaikutus nk. ”datalämmön” hyödyntämisestä 
olisi Espoon ja Kirkkonummen lämmitysjärjestelmässä CO2-päästöjen vähenemänä 
n. 0,43 MtCO2 per vuosi. Espoon osuus tästä vähenemästä olisi n.0,39 MtCO2. Teo-
reettisesti koko datakeskuksen käyttöiän (n. 50 vuotta) perusteella tarkasteltuna kom-
pensaatio olisi n. 21,5 MtCO2. Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon 
kaupungin päästöjä vuodelta 2019, jotka olivat 1,09 MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). 
Tällöin 100 MW:n sähkötehon datakeskus kykenee kompensoimaan Espoon CO2-
taseesta pois n. 36 %. Hankkeen toteutumisella on näin ollen valtakunnallisestikin 
merkittäviä vaikutuksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. 

Mikäli lahokaviosammaleen asuttamalle alueelle ei voitaisi rakentaa, kaupunki menet-
täisi myös maanmyyntituloja muutamia kymmeniä miljoonia euroja ja lisäksi yritystoi-
minnan tuomat taloudelliset hyödyt. Iso datakeskusinvestointi on aina myös yhteis-
kunnallisesti ja kansantaloudellisesti erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät 
paljon uusia työpaikkoja ja koulutusmahdollisuuksia. Yksittäinen datakeskusinves-
tointi voi olla jopa miljardiluokkaa, ja sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Hepo-
korvenkallion datakeskuksen on arvioitu työllistävän n. 100–300 henkilöä vuodessa ja 
muiden välillisten työllisyysvaikutuksien olevan n. 1 000 henkilötyövuotta.  

Natura-alue 

Asemakaavatyön aikana laadittiin Natura-vaikutusten arviointi (Luontotieto Keiron Oy, 
2021), jossa arvioitiin hankkeen vaikutuksia Matalajärven Natura-alueeseen. Natura-
vaikutusten arvion mukaan Hepokorvenkallion asemakaava ei lieventämistoimenpitei-
den toteutuessa merkittävästi heikennä Matalajärven Natura 2000 -alueen suojelun 
perusteena olevia luontoarvoja. Lieventämistoimenpiteiden toteuttamisesta on mää-
rätty kaavamääräyksissä.   

Hepokorvenkallion asemakaavahankkeella on edellä esitetyn perusteella arvioitu ole-
van vähäinen vaikutus Matalajärven Natura-alueen luontoarvoihin. Vaikutusten mer-
kittävyys on katsottu vähäiseksi, koska hanke ei vaikuta kielteisesti alueen ekologi-
seen tilaan tai kokonaisuuteen eli eheyteen. Vähäiset kielteiset vaikutukset kohdistu-
vat lähinnä linnustoon.  
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Natura-vaikutusten arvioinnissa on nostettu esiin Matalajärven vedenlaatu. Matala-
järvi on luontaisesti runsasravinteinen järvi, mutta siihen kohdistuvaa ulkoista ravin-
nekuormitusta tulee välttää järven tilan turvaamiseksi. Täten Hepokorven kaavassa 
on määrätty paitsi hulevesien määrällisestä hallinnasta, myös niiden laadullisesta hal-
linnasta liikennöityjen alueiden osalta sekä Matalajärven valuma-alueelle sijoittuvan, 
yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen (ET) 
osalta. Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee viivyttää ja käsitellä korttelialueella si-
ten, että tontilta purettava vesi ei heikennä vastaanottavan vesistön vedenlaatua. 
Määräysten avulla ehkäistään Matalajärven ravinnekuormitusta. Espoon työmaave-
sioppaan (2015) suositukset täydentävät kaavamääräyksissä esitettyjä vaatimuksia 
rakennusvaiheessa.  

Hulevesien osalta Matalajärven valuma-alueeseen kuuluu Hepokorvenkallion kaa-
vasta noin 3 hehtaaria, joka on noin 10 % Kättbäckenin valuma-alueesta. Tällä het-
kellä kyseisellä alueella ei ole asuinrakennuksia. Alue on ollut valtaosin kallioista met-
sämaata, mutta metsä on kuitenkin pääosin hakattu. Alueen kautta kulkee Kehä III:n 
alittava oja, jonka kautta hulevedet valuvat Hepokorventien ali Kättbäckeniin ja edel-
leen Matalajärveen. Sähköasematontin rakentuessa sen voidaan katsoa muuttuvan 
rakennetuksi alueeksi, jolla on vettä läpäisemätöntä pintaa. Sähköasemalta tulevat 
mahdolliset jätevedet tullaan johtamaan jätevesiviemäriverkostoon ja hulevedet käsi-
tellään niiden laatua parantavan viivytysmenetelmän avulla ennen Matalajärveen joh-
tamista. Suunnitellun biosuodattimen teho on typen osalta 58 % ja fosforin 73 % 
(Ramboll 2020). Sähköaseman tontti ei kata koko Matalajärven valuma-alueelle sijoit-
tuvaa osaa. Tontilta tuleva typpikuormituksen on arvioitu olevan 12 kg/a ja fosforin 
1,7 kg/a. Tämän vuoksi myös yleisten alueiden osalta kaavaan on sisällytetty varauk-
set hulevesien viivyttämisalueille, joiden avulla parannetaan Matalajärveen virtaavien 
vesien laatua. 

Sähköaseman muuntajat sisältävät öljyä, joka on haitallista vesiekosysteemille. 
Muuntamo on toimiessaan suljettu järjestelmä, minkä lisäksi öljyä sisältävät muunta-
jat on sijoitettu tiiviin suoja-altaan päälle. Näin muuntajaöljyä ei pääse vuototilantees-
sakaan ympäristöön. Muuntamon merkittävin ympäristöriski on tulipalo, joka tosin on 
erittäin epätodennäköinen – Suomessa on tapahtunut vain kaksi tällaista onnetto-
muutta. Mahdollisessa tulipalossa syntyisi öljypitoista sammutusjätevettä, jota ei saa 
päästää ympäristöön. Mahdolliseen tulipaloon varaudutaan erillisellä sammutusjäte-
vesialtaalla, johon mahdolliset sammutusjätevedet johdetaan. Muuntoasemilla on 
myös asemakohtaiset toimintaohjeet muuntamopalon varalle. 

Rakentaminen aiheuttaa suoria ja epäsuoria häiriövaikutuksia Matalajärven Natura-
alueella viihtyville linnuille. Rakentaminen aiheuttaa meluhaittaa. Rakentamisesta 
syntyvän meluhäiriön arvioidaan pääsääntöisesti aiheuttavan levähtäville vesilinnuille 
merkityksettömiä tai vähäisiä vaikutuksia. Pesimälinnustolle melu voi olla merkittä-
vää, varsinkin paalutus- tai räjäytysoperaatioissa. Asemakaavaan on lisätty määräyk-
siä melua aiheuttavien töiden suorittamisesta: ”Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi 
alueella ei saa tehdä paalutuksia tai muita erittäin häiritsevää melua tai tärinää ai-
heuttavia toimenpiteitä 15.4.–30.6. välisenä aikana ja muuttohuipun 1.9.–31.10. 
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välisenä aikana.” Tämän lieventämistoimenpiteen myötä vähennetään vaikutuksia 
pesimälinnustoon. 

Uusien rakennusten rakentaminen aiheuttaa lievän törmäysriskin, joka riippuu raken-
nuksen pintamateriaaleista. Heijastavat suuret pinnat muodostavat törmäysriskin var-
sinkin öisin. Törmäysriskin pienentämiseksi asemakaavassa on määrätty rakennus-
ten julkisivumateriaaleista seuraavasti: ”Rakennusten ulkoseinät eivät saa olla laaja-
alaisesti heijastavaa materiaalia, kuten lasia, lintujen törmäysriskin takia. Lasipintoja 
voidaan käyttää, jos lasit on kuvioitu tai lasien edessä on rakenne-elementtejä, jotka 
vähentävät törmäysriskiä.” 

Sähköjohdot aiheuttavat törmäysriskin lähes kaikille linnuille (Koskimies 2005). Riski 
on suurin suurilla ja painavilla lajeilla. Törmäyksiin sisältyy suurilla lajeilla myös säh-
köiskun ja oikosulun vaara. Sähköjohtojen merkitsemisellä ja muilla näkyvyyttä pa-
rantavilla toimenpiteillä riskit voidaan minimoida. Kaavassa voimajohtoa varten vara-
tulla alueen osalla on määrätty seuraavasti: ”Linnuston törmäysriskin ehkäisemiseksi 
voimajohdot tulee varustaa merkkipalloilla tai muilla vastaavilla huomioelementeillä.” 
Lintujen törmäysriskiä pyritään pienentämään myös valaistusta koskevalla määräyk-
sellä: ”Kirkkaita valoteoksia, kohdevaloja tai taivaalle osoittavia kirkkaita valoja ei saa 
rakentaa sähkölinjojen, rakennusten tai aitojen välittömään läheisyyteen, eikä niitä 
saa suunnata olemassa olevan asutuksen suuntaan.” 

Maisemalliset vaikutukset 

Kaavahankkeella on merkittäviä paikallisia maisemallisia vaikutuksia. Avoin peltomai-
sema ja maisemallisesti sulkeutunut metsäalue otetaan rakentamiskäyttöön, jolloin 
rakentamaton alue muuttuu suuren mittakaavan teollisuusrakentamiseksi. Kaava-
alue sijaitsee kahden maakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen välissä, joten 
hankkeen lähtökohtana on ollut minimoida maisemalliset vaikutukset maakunnalli-
sesti arvokkaiden maisema-alueiden ja Oittaan ulkoilureittien suuntaan. Kehä III tie-
alueen on arvoitu kestävän suurempia muutoksia kuin edellä mainitut alueet.  

Hankkeen maisemallisia vaikutuksia on arvioitu alueelle laaditun maisema-analyysin 
(kuva 32) ja valokuvasovitusten avulla (kuvat 32–38). Alueelle laadittujen valokuva-
sovitusten avulla on arvioitu rakennusten korkeussuhdetta olemassa olevaan kulttuu-
rimaisema-alueeseen sekä olemassa olevan asutuksen ja virkistysalueen suuntaan. 
Valokuvasovitukset laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa Bodomin-
järven, Oittaan virkistysalueen, pohjoispuolella sijaitsevan pientaloalueen ja Kehä III:n 
suunnista. Hyväksymisvaiheessa valokuvia otettiin vielä Bodominjärveltä ja Bodomin-
järven länsirannalta. 
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Kuva 31. Hepokorvenkallion maisema-analyysi osoittaa, että uusien rakentamisalueiden ja arvokkaiden 
kulttuurimaisema-alueiden välissä kasvaa puustoa, minkä johdosta uusien rakennusten maisemalliset 
vaikutukset suhteessa kulttuurimaisema-alueisiin ovat vähäisiä. 
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Valokuvasovitusten, 3D-mallin ja karttatarkastelun perusteella datakeskuksella ei ole 
merkittäviä vaikutuksia Bodominjärven kulttuurimaisema-alueeseen. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta sekä kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot kulttuuriympä-
ristöjen säilymistä valvovilta tahoilta, Espoon kaupunginmuseolta ja Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Alueelle laadittujen vaikutustenarviointien 
perusteella hankkeella ei ole kulttuurimaisemaa heikentävää vaikutusta myöskään 
lausunnon antaneiden viranomaisten näkökulmasta. Datakeskuksella ei ole myös-
kään merkittäviä maisemallisia vaikutuksia olemassa olevan asutuksen tai Oittaan 
virkistysalueiden suuntaan. 

 
Kuva 32. Valokuvasovitus pohjoispuolisen asuinalueen ja Bodominjärven suunnasta, joka osoittaa data-
keskuksen toteutuneessa tilanteessa. Hepokorvenkallion viitesuunnitelma.  
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Kuva 33. Valokuvasovitus Paciuksentieltä. Datakeskusrakennusten korkeusasema esitetty visuaalisesti 
puuston takana. Datakeskusrakennukset eivät näy ollenkaan Bodominjärven rantamaisemaan, koska 
järvi sijaitsee huomattavasti suunnittelualuetta alempana ja alueen välissä on tiheää suojapuustoa. He-
pokorvenkallion viitesuunnitelma. 

 

Kuva 34. Valokuvasovitus Oittaan hiihtoladun eteläisimmästä kohdasta datakeskuksen toteutuneessa 
tilanteessa. Hepokorvenkallion viitesuunnitelma. 
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Kuva 35. Valokuvasovitus keskeltä Bodominjärveä. Datakeskusrakennusten korkeusasema esitetty visu-
aalisesti puuston takana. Datakeskusrakennukset eivät näy ollenkaan Bodominjärven rantamaisemaan, 
koska järvi sijaitsee huomattavasti suunnittelualuetta alempana ja alueen välissä on tiheää suojapuustoa 
Hepokorvenkallion viitesuunnitelma. 

 
Kuva 36. Valokuvasovitus Bodominjärven länsirannalta. Kuvassa esitetty visuaalisesti keltaisella data-
keskusrakennusten korkeus puuston takana. Datakeskusrakennukset eivät näy ollenkaan Bodominjär-
ven rantamaisemaan, koska järvi sijaitsee huomattavasti suunnittelualuetta alempana ja alueen välissä 
on tiheää suojapuustoa Hepokorvenkallion viitesuunnitelma. 
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Kaavaehdotusvaiheessa maisemavaikutusten arviointia tarkennettiin erityisesti Kehä 
III:n suunnasta (kuva 35 ja 36), sillä sinne kohdistuu merkittävimmät maisemalliset 
vaikutukset. Kehä III:n tieympäristö eroaa kuitenkin merkittävästi herkemmistä, maa-
kunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Suuren mittakaavansa vuoksi se muo-
dostaa vastinparin teollisuusalueelle ja kestää suurempiakin maisemallisia muutok-
sia. Maisematarkastelun perusteella datakeskusalue ei tule kuitenkaan juurikaan nä-
kymään Kehä III:n eteläpuolelle, eikä se näin ollen heikennä alueen maisemakuvaa.  

 

  
Kuva 37. Valokuvasovitus Kehä III:n suunnasta, joka osoittaa datakeskuksen toteutuneessa tilanteessa. 
Hepokorvenkallion viitesuunnitelma. 
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Kuva 38. Valokuvasovitus Pihlajarinteen asuinalueen keskeltä. Kuvassa on esitetty visuaalisesti data-
keskusrakennusten korkeus alueen takana. Datakeskusrakennukset eivät ole havaittavissa asuinalueen 
suunnasta. Hepokorvenkallion viitesuunnitelma. 

Suunnittelualueen ympäristössä sijaitsevan puuston latvuskorkeudet ovat pääosin yli 
15 metriä (kuva 39). Olemassa oleva puusto muodostaa jo nykyisellään tiiviin reuna-
vyöhykkeen suunnittelualueen reunoille. Asemakaavassa on määrätty istutettavan 
reunavyöhykkeen toteuttamisesta datakeskuskorttelin pohjoisreunaan. Lisäksi kaik-
kien alueelle sijoittuvien korttelialueiden (myös sähköasema ja lämpöpumppuyksikkö) 
osalta on määrätty rakentamatta jäävien tontinosien istuttamisesta ja huolitellussa 
kunnossa säilyttämisestä. Lisäksi datakeskuskortteleissa rakennusten väliin tulee is-
tuttaa puu- ja pensasryhmiä. Tavoitteena on, että rakennusten väliin muodostuu suu-
rempia vehreitä pihakokonaisuuksia, jotka jaksottavat isoja rakennusmassoja. 
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Kuva 39. HSY:n laserkeilausaineistoon perustuva yli 15 metriä korkea puusto suunnittelualueen ympä-
ristössä. HSY:n paikkatietoaineisto. 

Asemakaavamääräyksissä on esitetty laatu- ja kaupunkikuvallisia vaatimuksia raken-
nuksen julkisivuista ja rakennusmateriaaleista. Lisäksi kaavamääräyksissä on velvoi-
tettu toteuttamaan lämpöpumppurakennukseen ja datakeskuksen toimisto- ja apura-
kennuksiin viherkatto, jolloin ne sopeutuvat paremmin alueen luonnontilaiseen maise-
maan. Asemakaavamääräyksissä on keskitytty erityisesti Kehä III:n suuntaan avautu-
vien julkisivujen laatuvaatimuksiin, koska sinne kohdistuu merkittävimmät maisemalli-
set muutokset. Kehä III:n suuntaan suuntautuvien julkisivujen tulee olla kaupunkiku-
vallisesti erittäin korkealaatuista ja huoliteltuja. Julkisivuja tulee elävöittää arkkitehto-
nisin keinoin. Lisäksi julkisivujen tulee olla pääväritykseltään tummia ja sopeutua ym-
päröivään luonnontilaiseen maisemaan. Mahdolliset pitkät julkisivut tulee jaksottaa 
katoksin, ikkunapinnoin, sisäänvedoin tai muilla vastaavilla keinoilla. Alueelle sijoit-
tuva sähköasema tulee toteuttaa siten, että se toteuttaa kaupunkikuvassa arkkiteh-
tuuriltaan ja valaistukseltaan korkeatasoisen kokonaisuuden.  
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4.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-

myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Hankkeen vaikutuksia lähialueen asukkaisiin on arvioitu kaavoitustyön aikana hyvin 
tarkkaan. Datakeskuksen toiminnot eivät toimintakäytössään tule aiheuttamaan mer-
kittäviä vaikutuksia alueen asukkaisiin. Kaavoitustyön aikana arvioitu mm. melun ja 
valaistuksen vaikutuksia.  

Osa suunnittelualueesta on tällä hetkellä viljelyskäytössä olevaa peltoa ja osa luon-
nontilaista metsäaluetta. Peltoalueella on tällä hetkellä yksityistä maataloustoimintaa, 
joka joutuu siirtymään alueelta muualle. Eteläinen korttelialue sijoittuu alueelle, jossa 
kulkee lähialueen asukkaiden käytössä olevia polkuja Oittaan laajemman virkistysalu-
een suuntaan. Asemakaava kaventaa yhtenäistä metsäaluetta, mutta parantaa kulku-
yhteyksiä Oittaan suuntaan. Asemakaavoitustyön aikana alueen läpi on suunniteltu 
uusia ulkoilureittejä ja latuyhteyksiä, jotka tulevat palvelemaan erityisesti Kehä III:n 
eteläpuolen asukkaita. 

Hepokorventie ja Puotismäentie tulevat toimimaan nykytilanteen mukaisesti myös 
asemakaavan toteutumisen jälkeen. Puotismäentien varteen rakennettava uusi latu-
yhteys luo erityisesti kesäaikaan vaihtoehtoisen kulkuyhteyden Oittaan suuntaan ja 
mahdollistaa sen, että Puotismäentiellä ei tarvitse kulkea ajoneuvoliikenteen seassa. 
Uusi rakennettava latuyhteys tuo myös parannusta nykytilanteeseen, jossa Puotismä-
entien pohjoispuolella sijaitseva reitti joutuu risteämään vaarallisesti alueen tonttiliitty-
mien kanssa. Latuyhteys ja ulkoilureitti jatkuvat rinnakkaisyhteyksinä Puotismäentien 
päästä aina Oittaan ulkoilualueelle saakka. Nykyistä reitistöä tullaan parantamaan 
myös tällä välillä asemakaavan voimaantulon jälkeen. 

Osittain kaava-alueen alle jäävät metsäalueet ovat olleet laajemmin virkistyskäy-
tössä, mutta rakentamiseen suunnitellut alueet ovat virkistyskäytön näkökulmasta 
haasteellisia melun ja ilmanlaadun vuoksi. Oittaan alueella nykyisin yhtenäisen met-
säalueen koko on yhteensä n. 190 hehtaaria (kuva 40) Kehä III:n varrella sijaitseva 
osa virkistysalueesta on tällä hetkellä voimakkaasti altistettuna Kehä III:n liikenteen 
meluvaikutuksille. Iso osa metsäalueesta (n. 40 ha) (kuva 41) sijaitsee alueella, jossa 
melutaso ylittää valtioneuvoston asettaman ohjearvon ulko-oleskelualuiden meluta-
solle (55 dB). Uudenmaan ELY-keskus totesi kaavalausunnossaan, että näille alueille 
ei saisi osoittaa virkistystoimintoja. Lisäksi Kehä III:n varsi (n. 13 ha) ei täytä ilman-
laadun puolesta Helsingin seudun ympäristöpalveluiden suositusetäisyyttä asuinra-
kentamiselle.  
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Kuva 40. Oittaan yhtenäisen metsäalueen koko osoitettuna ortokarttapohjalla. Espoon karttapalvelu. 

Nyt datakeskukselle suunnitellut korttelialueet vievät yhtenäisestä metsäalueesta n. 
23 ha (12 %). Korttelialueet sijoittuvat kuitenkin kokonaisuudessaan melutasoiltaan 
epäsuotuisalle alueelle (kuva 41), ja suurin osa alueesta on myös ilmanlaadun näkö-
kulmasta huonoa aluetta. Todellisen ulkoilu- ja virkistyskäytön näkökulmasta ohjear-
vojen mukaisia metsäalueita ei lohkaista asemakaavan seurauksena rakentamiseen.  

Oittaan alueella säilyy asemakaavan toteutumisen myötä yhteensä n.170 hehtaaria 
yhtenäistä metsäaluetta, mikä mahdollistaa myös nykyisten ulkoilureittien ja hiihtola-
tujen laajentamisen, jos sille nähdään tarvetta. Oittaalta on olemassa olevan ulkoilu-
reitistön lisäksi erinomaiset yhteydet esimerkiksi Pirttimäen, Solvallan sekä Kasavuo-
ren ja Espoon keskuksen suuntiin. Oittaalta pohjoisen ja etelän suuntiin on laaja ul-
koilureittien verkosto, joka tarjoaa erinomaiset puitteet niin kävelijöille, pyöräilijöille, 
hiihtäjille kuin ratsastajillekin. Näin ollen voidaan todeta, että rakentamisella ei hei-
kennetä merkittävästi Oittaan virkistysaluekokonaisuutta, vaan virkistykseen parhai-
ten soveltuvat alueet on rajattu kokonaan rakentamisen ulkopuolelle.  
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Kuva 41. Oittaan virkistysalueen melutilanne osoitettu nykyliikennemäärillä. Uudet datakeskuskorttelit 
sijoittuvat alueille, jossa valtioneuvoston ohjearvot ylittävät ulko-oleskelualueiden suositellut melutasot. 
Espoon kaupunki. 

Asemakaavan seurauksena olemassa olevan virkistysalueen tilanne paranee meluti-
lanteen osalta, koska alueelle laaditun meluselvityksen perusteella uudet datakeskus-
rakennukset suojaavat alueella säilyviä virkistysalueita nykyistä laajemmin liikenne-
melulta (kuva 42). Suurimmalla osalla Oittaan virkistysalueesta melutilanne paranee 
n. 3–5 dB. Hankkeella on positiivisia vaikutuksia melutilanteeseen myös Matala-jär-
ven ja Bodominjärven rannoilla. 
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Kuva 42. Datakeskusrakennusten ja lämpöpumppulaitoksen meluvaikutus ympäröivään alueeseen alu-
een ollessa täydessä toiminnassa. Hepokorvenkallion meluselvitys. 

Alueelle laaditussa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa tehtiin alueelle myös yleis-
ten alueiden valaistussuunnittelua. Alueelle laaditun Natura-vaikutusten arvioinnin pe-
rusteella kirkkaita valoteoksia, kohdevaloja tai taivaalle osoittavia kirkkaita valoja ei 
saa rakentaa sähkölinjojen, rakennusten tai aitojen välittömään läheisyyteen. Asema-
kaavamääräyksissä on otettu Natura-vaikutusten arvioinnin lieventämistoimenpiteet 
huomioon valaistuksen osalta. Lisäksi asemakaavamääräyksissä on määrätty, että 
kirkkaita valoja, valoteoksia tai kohdevaloja ei saa suunnata olemassa olevan asutuk-
sen suuntaan. 
 
Asemakaavamääräyksissä esitettyjen lieventämistoimenpiteiden jälkeen hankkeella 
ei ole merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Vaikka asemakaava toteutuu osit-
tain luonnontilaiselle metsäalueelle, joka toimii ihmisten virkistyskäytössä, parantaa 
se kokonaisuudessaan liikkumismahdollisuuksia ja turvallisuutta laajemmille virkistys-
alueille. Hankkeen toteutumisen myötä laajempien virkistysalueiden käyttömahdolli-
suudet paranevat melutilanteen paranemisen johdosta. 
 

4.5 Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Energianhuolto 

Asemakaavalla on merkittäviä vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun energiahuollon 
järjestämiseen. Keskitetty lämmönjakelu on yhteiskunnallisesti erittäin kustannuste-
hokas tapa lämmittää tiiviissä kaupunkiympäristössä olevia kiinteistöjä sekä asukkai-
den tarvitsemaa lämmintä käyttövettä. Kaukolämmön infrastruktuuri on aikoinaan jo 
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investoitu, joten sen pitkäaikainen hyödyntäminen on kokonaisuuden kannalta tarkoi-
tuksenmukaista. Kaukolämpöverkkoihin ei kohdistu nykyisellään sähköverkkojen kal-
taista sääntelyä. Kaukolämpötoimintaa ja erityisesti sen hinnoittelua valvoo kilpailu- ja 
kuluttajavirasto yleisen kilpailu- ja kuluttajansuojalainsäädännön pohjalta. Fossiilisten 
polttoaineiden verotus on heikentänyt kaukolämmön kilpailukykyä mm. paikallisiin 
maalämpöpumppuratkaisuihin verrattuna.  

Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kaukolämpöjärjestelmän vuotuinen lämpö-
energian jakelu on n. 2,5 TWh. Kaukolämmön tehontarve on suurin lämmityskaudella 
lokakuun ja maaliskuun välisenä aikana. Muina aikoina tehontarve kohdistuu suurem-
massa määrin käyttöveden lämmitykseen. Espoossa lämmityskaudella tehontarve on 
500–950 MW riippuen ulkolämpötilasta. Kesäkaudella tehontarve laskee 100 MW:n 
tasolle. Espoon ja Kirkkonummen kaukolämpöjärjestelmät on yhdistetty, vaikkakin 
kaukolämmön hydraulinen toimintaperiaate rajaakin lämmönsiirron nykyisille putkisto-
mitoituksille. Vastaavasti Espoon ja Helsingin – sekä epäsuorasti Espoon ja Vantaan 
– välinen lämmönsiirto perustuu nykyisellään Espoon Vermon alueella tapahtuvaan 
lämmönvaihtoon maksimissaan n. 50 MW:n teholla.  

Asemakaavamääräyksellä on velvoitettu siihen, että alueelle toteutuvien teollisuusra-
kennusten hukkalämpö tulee johtaa kaukolämpöverkkoon. Teollisuuden hukkalämpö-
jen hyödyntäminen on konseptuaalisesti kaikkein tavoitelluin ratkaisu. Hukkalämpöjen 
hyödyntäminen on kansantaloudellisesti tehokkainta eritoten, jos energian hukkavirrat 
saadaan hyödynnettyä kohtuullisilla investoinneilla. Valitettavan usein lämpöä tuotta-
vat jo olemassa olevat valmistavan teollisuuden laitokset ovat sijainniltaan kaukana 
kaukolämpöverkoista. Uusien, laajan mittakaavan teollisten alueiden kaavoitus ja ra-
kentaminen lähelle asutusta on edelleen haastavaa. Datakeskusten osalta nämä ra-
joitteet kohdistuvat lähinnä sopivien isojen maa-alueiden löytämiseen kaukolämpöjär-
jestelmän sisällä tai sen rajoilla. Ympäristövaikutukset konesaliteollisuudessa ovat 
merkittävästi pienemmät kuin perinteisessä, nk. valmistavassa teollisuudessa. Data-
keskusten merkittävimmät ympäristövaikutukset rajoittuvat pääosin energian hankin-
taan, makean veden hankintaan sekä rakennusaikaiseen meluun. 

Tehtyjen laskelmien mukaan suuren (100 MW:n sähköteho) datakeskuksen hukka-
lämpömäärällä voidaan kattaa jopa kolmasosa Espoon, Kirkkonummen ja Kauniais-
ten alueen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta. Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan 
lämpöpumpuilla pystytään ottamaan kyseisen kokoluokan datakeskuksesta n. 150 
MW:n peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90-asteista vettä kaukolämpöjärjestel-
mään. 

Espoon Hepokorven hanke on osa isompaa hanketta, johon kuuluu kaksi muuta alu-
etta pääkaupunkiseudun läheisyydessä ja joita tullaan rakentamaan samanaikaisesti. 
Näitä alueita markkinoidaan kansainvälisille isoille pilvipalvelintoimijoille yhdistettynä 
hukkalämmön talteenottokonseptiin. Hankkeen tavoite on luoda teollisen mittakaavan 
CO2-vapaa lämmönhankintaratkaisu vuoteen 2025 mennessä ja varmistaa samalla 
merkittävä investointi Suomeen sekä myötävaikuttaa energiaintensiivisen 
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datakeskusinvestoinnin lisäksi tuulivoimainvestointien kasvuun Suomessa. Näiden 
toimenpiteiden edellytyksenä on se, että kaikki kolme suunniteltua hanketta toteutu-
vat. 

Kaavatalous 

Iso datakeskusinvestointi on aina myös yhteiskunnallisesti ja kansantaloudellisesti 
erittäin merkittävä. Suurinvestoinnit synnyttävät paljon uusia työpaikkoja ja koulutus-
mahdollisuuksia. Yksittäinen datakeskusinvestointi voi olla jopa miljardiluokkaa, ja 
sen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät. Tyypillisesti suuri, noin 100 MW:n sähköte-
hon datakeskus työllistää suoraan 100–300 eri koulutustaustaista henkilöä. Näiden 
lisäksi myös alihankkijaverkoston epäsuorat työpaikat sekä rakennus- ja korvausin-
vestointien aikana tarvittavat työntekijät huomioiden uusien työpaikkojen määrä on 
moninkertainen. 

Hepokorvenkallio on poikkeuksellisen hyvä sijainti teollisuuskiinteistöksi. Alue sijait-
see Kehä III:n pohjoispuolella, jonka eteläpuolelle ulottuu nykyinen taajamarakenne 
ja näitä palveleva infrastruktuuri. Nykyinen tietoliikenneverkko, sähkön kantaverkko 
sekä kaukolämmön ja vesihuollon runkoverkko ulottuvat alueen läheisyyteen, eikä 
näin ollen alueen toteuttaminen edellytä kalliita kynnysinvestointeja.    

Hepokorvenkallion kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma, jonka mukaan alueen katujen, vesihuollon ja ulkoilureittien rakenta-
miskustannukset ovat 2,6 miljoonaa euroa. Datakeskuksen liikennettä varten varau-
dutaan rakentamaan n. 700 m pitkä katu, ja läheisen ulkoilualueen reittejä joudutaan 
siirtämään ja maisemoimaan. Viheralueiden ja katujen rakentamisen lisäksi kustan-
nuksia syntyy yleisten alueiden lunastamisesta syntyvistä korvauksista.  

Maankäytön tulot muodostuvat pääosin kaupungin omistamien maa-alueiden myyn-
nistä hankkeelle. Lisäksi alueella on yksityisiä maanomistajia, joiden kanssa tehtä-
vistä maankäyttösopimuksista kertyy tuloja. Alustavan tarkastelun perusteella maan-
myynnistä ja maankäyttösopimuksista kertyvillä tuloilla pystytään kattamaan kaupun-
gille hankkeen toteutumisesta aiheutuvat kunnallistekniikan kustannukset.  

Alueelle sijoittuva toimita tulee maksamaan vuosittaisia veroja kiinteistöveron ja yhtei-
söveron muodossa. Tarkat euromäärät riippuvat siitä, miten hankkeen rakentamisen 
vaiheistus toteutuu ja minkä suuruisia rakentamisvolyymit lopulta ovat (kaavamää-
räykset asettavat rakentamisiselle vain enimmäismäärän). Verotulojen osalta puhu-
taan kuitenkin vähintään muutamista miljoonista euroista vuodessa. 

4.6 Muut merkittävät vaikutukset 

Asemakaavalla on merkittäviä vaikutuksia Espoon hiilidioksidipäästöihin ja sitä kautta 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Asemakaavatyön aikana on laadittu ilmastovaikutus-
ten arviointi, jossa on arvioitu hankkeen kokonaisvaikutuksia (Fortum, 2021). Suomi 
on sitoutunut luopumaan kivihiilenpoltosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Espoo on 
sitoutunut toimimaan hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä. Historiallisesti 
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pääkaupunkiseutua on lämmitetty kivihiilellä ja maakaasulla yhteistoimintalaitoksissa 
(sähkön ja lämmöntuotanto) sekä kylminä ajanjaksoina myös vastaavilla maakaasulla 
toimivilla yhteistoimintalaitoksilla. Lisäksi nk. kylmähuippujen aikana järjestelmässä 
on mukana öljyn käyttöön perustuvia erillisiä lämpökeskuksia. 

Öljykattiloita on viime vuosina korvattu biomassalla toimiviksi ja myös niiden käyttöä 
on osin rajoitettu. Pääkaupungin lämpöjärjestelmässä on yksi tehokas jätteenpoltto-
laitos Vantaan itäosissa, mutta kyseisen laitoksen teho ei riitä kompensoimaan kivihii-
lestä luopumista koko lämpöjärjestelmän alueella. Lisäksi on hyvä korostaa, että läm-
pöjärjestelmä on hydraulinen, jossa etäisyydet ja korkeuserot lämmöntuotannon ja 
kulutuspisteiden välillä ovat kokonaisjärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta mer-
kittäviä.  

Kivihiilestä luopuminen koskee eritoten Helsingin, Espoon ja Kirkkonummen isoja 
lämpöjärjestelmiä. Vantaan tilannetta helpottaa edellä mainittu tehokas jätteenpoltto-
laitos. Pääkaupunkiseudun lämpöyhtiöt tekevät yhteistyötä tulevan ei-kivihiileen pe-
rustuvan lämpöjärjestelmän suunnittelussa, esimerkkinä mm. Kilpilahden alueen teol-
lisuuden hukkalämmön hyödyntäminen pääkaupunkialueella.  

Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, sektori-integraation edistämiseksi sekä julkinen 
ja poliittinen keskustelu niin Suomessa kuin EU-tasolla huomioiden, toimijat pyrkivät 
aina toteuttamaan ensisijaisesti ei-polttavia (eli sähköön perustuvia) vaihtoehtoja. Toi-
minnassa uskotaan sähköistymisen megatrendiin, jota tukee jatkuvasti halventuvat 
uusiutuvan sähköenergian tuotantomuodot. Sähköistyminen ja sektori-integraatio 
ovat myös EU:n ilmastostrategian keskiössä. Lukuisat Euroopassa toimivat, suuret 
konesalitoimijat ovat sitoutuneet 100 % uusiutuvaan sähköön pohjautuvaan liiketoi-
mintaan viimeistään vuoteen 2030 mennessä.  

Kansallisen ja EU:n ilmastostrategian mukaisesti on pyritty löytämään mittakaaval-
taan merkittäviä, todennetusti päästöjä vähentäviä ratkaisuja energiasektorilla. Alla 
taulukossa on esitetty arvio datakeskuksen sähkönkulutuksesta ja arvioon perustuva 
todellinen päästövähenemä sekä kansalliseen päästökertoimeen perustuva lasken-
nallinen päästövähenemä. Koska konesalin käyttämän sähkön tulee todennetusti olla 
peräisin täysin hiilineutraaleista lähteistä, ei laskennallinen ja kansalliseen päästöker-
toimeen perustuva tarkastelu anna hankkeesta totuuden- tai oikeudenmukaista ku-
vaa, mikä osaltaan tulisi huomioida käytettävissä metodologioissa. Sekä suunnittelu-
varausratkaisun että tontin luovutusehdon kautta datakeskustoimijaa edellytetään 
käyttämään hiilineutraalia sähköä ja tämä tulee huomioida päästövähenemää arvioi-
taessa. Muussa tapauksessa tarkastelu ei kannusta uusiutuvista lähteistä olevan 
sähkön käyttämistä tai tue sen lisärakentamista, vastoin kansallisia ja EU-ilmastota-
voitteita. Toteutuessaan konesali investoinnin niin laskennallinen kuin todellinenkin 
päästövähenemä on merkittävä. 
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100,0 MW, konesalien laskentakuorma 
8 760 h, arvioitu käyttöaika vuodessa 
876 GWh, konesalin arvioitu sähkönkulutus (A) 
273 GWh, lämpöpumppujärjestelmän sähkönkulutus (B) 
91 GWh, sähkökattiloiden sähkönkulutus (C) 
33 GWh, kiertopumppujen ja muiden sähkönkulutus (D) 
1 272 GWh, konesalihukkalämpötuotannon sähkönkulutus vuodessa (A+B+C+D) 
72 gCO2/kWh, Suomessa 2020 kulutetun sähkön päästökerroin (Fingrid: 
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/co2/) 
92 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennalliset sähköstä aiheutuvat pääs-
töt vuodessa 
430 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon todellinen päästövähenemä vuodessa 
338 ktCO2, konesalihukkalämpötuotannon laskennallinen päästövähenemä vuo-
dessa 

 
Hankkeen toteutuminen lisää sähkön käyttöä pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, joille 
on rakenteilla ja suunnitteilla runsaasti lisää etenkin tuulivoimaan perustuvaa uutta 
sähköntuotantoa. Jatkuvasti sähköä käyttävä datakeskus vähentää tarvetta rajoittaa 
uusiutuvia energialähteitä käyttävää sähköntuotantoa tuulivoiman suuren tuotannon 
aikoina ja tukee siten näissä tilanteissa sähköjärjestelmän tasapainoa. Tuulivoiman 
tuotannon vaihteluihin vastataan pohjoismaisilla markkinoilla pääosin ohjaamalla ve-
sivoiman tuotantoa vuorokausimarkkinoiden, päivänsisäisten markkinoiden sekä 
käyttötunnin aikaisten säätömarkkinoiden kautta. Myös kansainvälinen sähkökauppa, 
yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto, ohjattavissa oleva sähkönkulutus sekä akku-
varastot tarjoavat joustoja sähköjärjestelmään. Datakeskukset käyttävät sähköä hyvin 
tasaisella teholla, joten ne eivät juurikaan lisää sähköjärjestelmän hetkellisten säätö-
reservien kokonaistarvetta. Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä säätöreservi-vel-
voitteet jaetaan pääosin maiden sähköntuotannon ja -kulutuksen suhteessa, joten 
sähkön käytön kasvu Suomessa lisää hieman Suomen säätöreservien tarvetta. Sää-
töreservitarpeet katetaan pääosin vesivoiman, nopeasti irti kytkettävissä olevien kulu-
tuskohteiden ja akkuvarastojen avulla. 

Datakeskuksen hukkalämmöstä tuotettu kaukolämpö siirretään asiakkaille kaukoläm-
pöverkon kautta Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella. Fortumin ja Helsin-
gin kaukolämpöverkkojen välillä on kytkentä, jota kautta lämpöä on siirtokapasiteetin 
rajoissa mahdollista siirtää verkkojen välillä. Samaan aikaan tutkitaan myös jatkuvasti 
mahdollisuuksia suurten lämpövarastojen toteuttamismahdollisuuksia. Lämpövaras-
toissa kesällä tuotettu lämpö voitaisiin varastoida käytettäväksi talvella suuren kauko-
lämmön kulutuksen aikana. Fortum tulee edelleen selvittämään kesäkauden lämpö-
energian laajempaa hyödyntämistä koko pääkaupungin kaukolämmön jakelun alu-
eella keskipitkällä aikavälillä. 

Nykyaikaisilla teollisen kokoluokan lämpöpumpuilla pystytään ottamaan alueelle si-
joittuvasta datakeskuksesta n. 150 MW:n peruskuormalämpötehoa ja siirtämään 90-
asteista vettä kaukolämpöjärjestelmään. Tarkastelussa oleva 150 MW:n lämpöteho 
tulisi korvaamaan kivihiiltä lämmöntuotannossa. Arvion mukaan vaikutus nk. 
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”datalämmön” hyödyntämisestä olisi Espoon ja Kirkkonummen lämmitysjärjestel-
mässä CO2-päästöjen vähenemänä n. 0,43 MtCO2 per vuosi. Espoon osuus tästä 
vähenemästä olisi noin 0,39 MtCO2. Teoreettisesti koko datakeskuksen käyttöiän (n. 
50 vuotta) perusteella tarkasteltuna kompensaatio olisi n. 21,5 MtCO2. Vertailulukuna 
tarkastelussa voidaan käyttää Espoon kaupungin päästöjä vuodelta 2019, jotka olivat 
1,09 MtCO2 (Espoon kaupunki, 2020). Tällöin 100 MW:n sähkötehon datakeskus ky-
kenee kompensoimaan Espoon CO2-taseesta pois n. 36 %. 

Ilmastovaikutusten arvioinnissa epävarmuudet liittyvät erityisesti vaikutusten ajoituk-
seen vuosina 2023–2030. Päästövähenemät ja ilmastovaikutukset riippuvat datakes-
kuksen rakentamisen ja kapasiteetin kasvattamisen aikataulusta. Esitetty ilmastovai-
kutusten arviointi perustuu hyvin realistiseen ja tyypilliseen datakeskuksen rakentami-
sen ja tuotannon kasvattamisen aikatauluun. Teknistaloudelliset, vaihtoehtoiset vähä-
hiiliset kaukolämmön tuotantoratkaisut on kuvattu kattavasti Fortumin Espoo Clean 
Heat -ohjelmassa (https://www.fortum.fi/espoo). Näitä ovat mm. Suomenohan lämpö-
pumppuyksikkö, Otaniemen geoterminen laitos ja Vermon ilma-vesilämpöpumppulai-
tos. Lisäksi vaihtoehtona on Ämmässuon monipolttoainelaitos, joka on korvaava vaih-
toehto, jos suuren kokoluokan datakeskuksen hukkalämpöjen talteenottoa ei saada 
hyödynnettyä. 

Tarkastelun yhteydessä on hyvä myös todeta, että datakeskukset tulevat lisäämään 
laskentatehoaan Pohjolassa lisää. Yhteisen Pohjoismaisen sähkömarkkinan kannalta 
vaikutukset kohdistuvat kaikkiin maihin riippumatta siitä, mihin maahan datakeskusin-
vestointi syntyy. Tilannekuvan ollessa tämä on järkevää saada osa näistä investoin-
neista Suomeen ja erityisesti alueille, jossa hukkalämmön hyödyntäminen on mahdol-
lista. 

Asemakaavan toteutus 

5.1 Rakentamisaikataulu 

Alueen rakentaminen tulee mahdolliseksi asemakaavan saatua lainvoiman. Tavoit-
teena on, että datakeskuksen rakentaminen alkaisi vuosien 2022–2023 aikana. 

5.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Asemakaavaan liittyen alueelle on laadittu viitesuunnitelma sekä kunnallistekniikan 
yleissuunnitelma, jotka ohjaavat alueen jatkosuunnittelua rakennuslupakäsittelyn ja 
katusuunnittelun aikana. 

5.3 Toteutuksen seuranta 

Asemakaavan toteutuksen seurannasta vastaa Espoon kaupungin rakennusvalvonta-
keskus. Katualueiden ja muiden yleisten alueiden toteuttamisesta vastaa Espoon 
kaupunkitekniikan keskus. 
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Suunnittelun vaiheet 

6.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkeinojaoston myönsi 19.9.2019 For-
tum Power and Heat Oy:lle suunnitteluvaraus datakeskuksen suunnittelua varten. 
Suunnitteluvarausta jatkettiin samoilla ehdoilla 7.9.2020 ja sitä täydennettiin tontin-
luovutusperiaatteilla 12.4.2021. 

Vireille tulo 
Asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut vireille osallistumis- ja arviointisuunni-
telman kuulutuksen yhteydessä. 

Sopimukset 
Asemakaavasta käydään sopimusneuvottelut ja tehdään tarvittavat sopimukset, jotka 
hoitaa tonttiyksikkö. 

6.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30 §:n mukaisesti 24.8.–22.9.2020. 

6.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 
Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä kaavamuutoksen hakijan Fortumin 
sekä suunnittelutoimisto Rambollin kanssa. 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 
on vastannut kaavoitusinsinööri Miika Ruokonen. Suunnittelun ohjauksesta on vas-
tannut aluearkkitehti Christian Ollus. Liikennesuunnittelusta ehdotusvaiheeseen asti 
vastasi suunnitteluinsinööri Markus Pasanen ja hyväksymisvaiheessa suunnitteluinsi-
nööri Kati Kinnunen. Luontoon, maisemaan ja kulttuuriarvoihin liittyvästä suunnitte-
lusta on vastannut maisema-arkkitehti Katariina Peltola. Kunnallistekniikan yleissuun-
nitelman ohjauksesta on vastannut projektipäällikkö Laura Karhumäki. Suunnitteluai-
neiston viimeistelystä ja kaavakartan piirtämisestä on vastannut suunnitteluavustaja 
Jani Luukko. 

Suunnittelun aikana on tehty tiivistä yhteistyötä myös kaupungin muiden organisaa-
tioiden, kuten kaupunkitekniikan keskuksen, ympäristökeskuksen ja liikuntatoimen 
kanssa. Lisäksi suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten 
kanssa. Eri selvitystöiden osalta on käytetty apuna ulkopuolisia asiantuntijoita ja 
suunnittelutoimistoja. 
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Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 
Ennen asemakaavaprosessin käynnistymistä suuren kokoluokan datakeskukselle on 
etsitty sijoituspaikkaa yhdessä Espoon kaupungin Fortumin kanssa. Sijoituspaikan 
etsinnässä tärkeimpinä kriteereinä ovat olleet:  
- Riittävän kokoinen yhtenäinen rakentamisalue, joka ylemmissä kaavatasoissa 

mahdollistaa teollisuus- ja työpaikkarakentamisen alueelle ja joka mahdollis-
taa riittävän rakennusoikeuden suuren kokoluokan datakeskukselle.  

- Hyvät liikenneyhteydet.  
- Kaukolämpöverkon läheisyys hukkalämpöjen hyödyntämistä varten, jolla voidaan 

minimoida kaukolämpöjärjestelmään tarvittavia investointeja ja jolla on vaikutusta 
asiakkaiden loppuhinnoitteluun. Myös rakentamishaittoja asukkaille voidaan vä-
hentää, kun kaukolämpöputkia ei tarvita rakentaa pitkiä matkoja uudelleen.   

- Muun kaupunkitekniikan läheisyys (vesihuolto- ja tietoliikenneverkko).  
- Riittävä sähkönsiirtoverkko ja liittymispiste mahdollisimman lähellä, jolloin välte-

tään uusien isojen voimajohtojen rakentaminen ja niistä aiheutuvat haitat asuk-
kaille tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.   
 

Hepokorven alue täyttää kaikki edellä mainitut vaatimukset ja on näin ollen erittäin 
poikkeuksellinen alue koko Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Kaavaprosessin ai-
kana asukkaiden esittämät korvaavat sijoituspaikat eivät sovellu jo ylempien kaavata-
sojen perusteella datakeskustoimintaan. Mielipiteissä esiin nostetuille Vanhakartanon 
tai Hämeenkylän alueille on yleiskaavassa esitetty vain pieniä yksittäisiä teollisuus-
alueita, toisin kuin Hepokorvessa, josta löytyy laajempi yhtenäinen työpaikkatoimintaa 
suunniteltu aluekokonaisuus. Koko Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alu-
eella teollisuus- ja työpaikkarakentamiseen osoitettuja alueita on valitettavan vähän ja 
erityisesti suuret yhtenäiset rakentamisalueet alkavat olla pääosin käytetty. Tämä on 
hyvin tarkasteltavissa vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan liite-
kartasta 4, jossa on esitetty kaava-alueen työpaikkatoimintaa ja yhdyskuntatekniseen 
huoltoon varatut alueet (kuva 43).   
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Kuva 43. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan liitekartta 4. Liitekartassa esitetty kaikki kaava-alu-
een työpaikka-alueet, sekä yhdyskuntatekniseen huoltoon tarkoitetut alueet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa suunnittelualueelle esitettiin toteutettavaksi 
kaksi erilaista massoittelua datakeskusrakennuksille. Kaavaehdotusvaiheessa suun-
nittelua on jatkettu ensimmäisen vaihtoehdon pohjalta, jossa konesalit on sijoitettu 
erillisiin, suorakulmaisiin rakennusmassoihin. Alueelle sijoittuvaa datakeskustoimijaa 
ei ole valittu vielä kaavoitusprosessin aikana. Tyypillisesti isoilla datakeskustoimijoilla 
on omat konesalien tyyppimallinsa, joita toimijat pyrkivät hyödyntämään globaalisti. 
Tästä syystä datakeskusrakennusten lopullinen koko ja muoto määräytyvät lopulli-
sesti vasta kun alueelle on löydetty sopiva toimija.  
 
Alueelle laadituissa suunnitelmissa on pyritty mukautumaan mahdollisimman hyvin 
erilaisten toimijoiden tarpeisiin tilan käytön ja suunnitelmien osalta. Tilanvarausmitoi-
tusten osalta suunnittelu on tehty niin, että asemakaava mahdollistaa sähköteholtaan 
100 MW:n datakeskuksen sijoittumisen alueelle. Konesalihallien lisäksi asemakaava 
mahdollistaa vaadittavien toimistorakennusten ja muiden sosiaalitilojen rakentamisen. 
Asemakaava mahdollistaa alueen toteutumisen myös muuhun teollisuustoimintaan, 
joskin se vaatisi erikoisjärjestelyjä ainakin tonttijakojen osalta.  
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Lämpöpumppulaitokselle varattu kortteli T-2 on mahdollista toteuttaa vaihtoehtoisesti 
myös toimistokäyttöön. Jatkosuunnittelun aikana on mahdollisuus, että alueelle sijoit-
tuvat lämpöpumput sijoittuvat suoraan datakeskusrakennuksiin, jolloin T-2-korttelialue 
vapautuu muuhun käyttöön. Tässä tapauksessa alueelle toteutetaan todennäköisesti 
koko alueen keskitetty toimistorakennus. 
 
Suunnittelun aikana alueen katujen ja ulkoilureittien linjauksissa on ollut useita eri 
vaihtoehtoja, joita on tutkittu tarkkaan eri reunaehtojen pohjalta. Parhaat linjausvaih-
toehdot on valittu yhteistyössä hankkeen, kaupungin omien organisaatioiden ja mui-
den viranomaistahojen kanssa. Kaavassa varatun, ulkoilureittiä ja latuyhteyttä varten 
rakennettavan sillan (y-1) osalta on laadittu kaksi erilaista toteutusvaihtoehtoa. Ase-
makaava mahdollistaa molempien ratkaisujen toteuttamisen ja lopullinen vaihtoehto 
valitaan tarkemmassa rakennussuunnittelussa. 

 
6.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

Ajankohta Käsittelytieto 

11.10.2019 Asemakaavahakemus saapui. 

10.8.2020 Kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti. 

24.8.-22.9.2020 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 
Saatiin 26 mielipidettä, kuusi lausuntoa ja kolme kannanottoa. 

25.8.2020 Asukastilaisuus Espoon valtuustotalolla. 

3.3.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaava ja asemakaa-
van muutosehdotuksen nähtäville. 

29.3.2021 Asukastilaisuus etätilaisuutena Microsoft Teamsin välityksellä. 

22.3.-20.4.2021 Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti. 
Saatiin 14 mielipidettä, yhdeksän lausuntoa ja kolme kannanottoa. 

30.9.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi esityksen asemakaavaksi ja 
asemakaavan muutokseksi kaupunginhallitukselle. 

22.10.2021 Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymään asemakaavaan ja 
asemakaavan muutokseen tehtiin tarkistusesitys kaupunginhallituk-
selle.  
Kaavamääräysten 2 §:ssä sallitaan rakennusoikeuden lisäksi ET-kort-
telialueelle muuntajatiloja ja niihin liittyviä tiloja, kuten jäähdytys-, sam-
mutus- ja muita järjestelmiä palvelevia tiloja. 

1.11.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutok-
sen valtuustolle. 

15.11.2021 Valtuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. 
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