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  Alue 633300 

Hepokorvenkallio 
Asemakaava ja asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa data-
keskuksen ja sähköaseman, sekä näiden vaatimien toimintojen sijoittaminen 
Hepokorven alueelle Kehä III:n pohjoispuolelle.  
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. Espoon kaupunki 08/2020. 
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. Espoon kaupunki 08/2020. 
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  LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella 
Hepokorven ja Tollinmäen välisellä alueella. Suunnit-
telualueen itäpuolella kulkee Hepokorventie, joka liit-
tyy Kehä III:n liikenneväylään eritasoliittymän kautta. 
Lännestä suunnittelualue rajautuu etelä-pohjoisuun-
taiseen ekologiseen yhteyteen ja Tollinmäen asuin-
alueeseen. Pohjoisesta alue rajautuu Oittaan hiihtola-
tuihin ja virkistysalueeseen ja etelästä Kehä III:n 
liikennealueeseen. Alueen koko on n. 40 ha. Varsinai-
sen asemakaavan aluerajaus tarkentuu suunnittelun 
edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Suunnittelualue on lähes kokonaan luonnontilaista 
aluetta. Pohjoinen osa suunnittelualueesta on viljeltyä 
peltoaluetta, joka on maaperältään on pääosin peh-
meää savimaata. Alueella sijaitsee yksi asuinraken-
nus ja siihen liittyviä talousrakennuksia, sekä yksi 
isompi varastorakennus.   
 
Eteläinen alue on pääosin vaihtelevaa havumetsää, 
jossa sijaitsee erikokoisia kalliokumpareita ja notkoja. 
Alueen läheisyydessä kulkee Oittaan ulkoilureitti, joka 
toimii talvisin hiihtolatuna. Alueen eteläpuolella sijait-
seva Kehä III on vilkkaasti liikennöity moottoriliikenne-
tie. Alueen keskivaiheilla sijaitsee Kehä III:n alittava 
ulkoilureitille rakennettu alikulkutunneli, sekä puustoi-
nen liito-oravayhteys. Itä-länsisuunnassa alueen hal-
kovat 400 kv:n ja 110 kv:n voimajohtolinjat.   
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on suurimmilta osin Espoon kaupun-
gin omistuksessa. Alueella on myös kaksi yksityi-
sessä omistuksessa olevaa kiinteistöä. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Alueen läpi kulkee maakuntakaavan mukainen 
etelä-pohjoissuuntainen viheryhteystarve. Lisäksi alu-
een läpi kulkee 400 kV:n voimajohtovaraus, joka on 
toteutunut alueelle. 
 
Alueella on vireillä uusi Uusimaa-kaava 2050 maa-
kuntakaava, jonka kaavaehdotuksen maakuntahalli-
tus hyväksyi 27.4.2020. Lopullisen hyväksynnän 
maakuntakaavasta tekee maakuntavaltuusto syksyllä 
2020. Maakuntakaavaehdotuksessa alue on osoitettu 
osittain taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi ja 
osittain alueeksi, jota ohjaavat maakuntakaavan ylei-
set suunnittelumääräykset. Alueen läpi on osoitettu 
voimassa olevan maakuntakaavan mukaiset viheryh-
teystarve sekä 400 kv:n voimajohtovaraus. 
 
Maakuntakaavassa todetaan, että taajamatoimintojen 
kehittämisvyöhykkeellä voi asumisen, palveluiden ja 
työpaikkojen lisäksi sijaita esimerkiksi virkistys- ja 
suojelualueita, liikenneväyliä ja muita liikenteen 

tarvitsemia alueita, yhdyskuntateknisen huollon alu-
eita ja muita erityisalueita, ympäristöön soveltuvia te-
ollisen tuotannon alueita, maa- ja metsätalousalueita 
sekä vesialueita. 
 
Maakuntakaava yleismääräyksissä todetaan, että Uu-
denmaan alueilla, joille maakuntakaavakartalla ei ole 
osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, voidaan yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa kunnan tarpeiden 
mukaan osoittaa merkitykseltään paikallisena kaikkia 
maankäyttömuotoja. Lisäksi yleismääräyksissä tode-
taan, että ilmaston kannalta kestävään energiajärjes-
telmään siirtymistä on edistettävä. Yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on edistettävä kestävää 
luonnonvarojen käyttöä, kierto- ja biotaloutta, uusiutu-
van energian tuotantoa sekä hukkalämmön hyödyntä-
mistä. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Uuden-
maan liito karttapalvelu 08/2020. 
 

 
Kuva: Ote Uusimaa-kaava 2050 kaavaehdotuksesta. Uuden-
maan liiton karttapalvelu 08/2020. 
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  Espoon pohjoisosien yleiskaavassa, osa I (vahvis-
tettu YM 27.6.1996) alue on varattu teollisuuden ja 
varastoinnin alueeksi (T) sekä virkistysalueeksi (V). 
Alueen läpi kulkevalle kantaverkon voimalinjalle on 
osoitettu varaus. Alueen länsipuolelle on osoitettu 
pohjois-eteläsuuntainen virkistysyhteystarve Kehä 
III:n ja Oittaan ulkoilukeskuksen välille. Datakeskuk-
sen toimintoja suunnitellaan yleiskaavan mukaisille 
teollisuuden ja varatoinnin alueille. 

Alueella on vireillä uusi Espoon pohjois- ja keski-

osien yleiskaava. Kaupunginhallitus hyväksyi yleis-

kaavaehdotuksen nähtäville 25.5.2020. Yleiskaava-

ehdotus tulee nähtäville syksyn 2020 aikana.  

 

Kaupunginhallituksen nähtäville hyväksymässä yleis-

kaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu se-

koittuneeksi elinkeinoelämän ja teollisuuden alueeksi 

(TP/T). Aluetta kehitetään yritysten ja työpaikkojen 

alueena. Alueelle voidaan sijoittaa ympäristöhäiriötä 

aiheuttavaa teollisuus-, varastointi- ja yhdyskuntatek-

nisen huollon toimintaa sekä muuta tilaa vaativaa työ-

paikkatoimintaa. Alueen länsipuolelle on osoitettu 

maakunallinen ekologinen yhteys ja suunnittelualu-

een läpi on osoitettu pohjois- eteläsuuntainen viher-

yhteystarve. Alueen läpi kulkevalle kantaverkon voi-

malinjalle on osoitettu myös kaavassa varaus. 

 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Espoon kaupunki 
08/2020. 

 
Kuva: Ote kaupunginhallituksen 25.5.2020 nähtäville hyväksy-
mästä yleiskaavaehdotuksesta. Espoon kaupunki 06/2020. 
 
 

Suunnittelualue on pääosin asemakaavoittamatonta. 
Voimassa olevat asemakaavat ylettyvät Kehä III:n 
eteläpuolelle. Asemakaava-alueeseen sisältyy myös 
Kehä III liikennealue, joka edellyttää pieniltä osin ase-
makaavan muutoksia tiealueen tarkistusten muo-
dossa. 
 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavaa on 14.10.2019 hakenut korttelin For-
tum Power & Heat Oy yhdessä kaupungin tonttiyksi-
kön kanssa. Hakija maksaa kaavan laatimiskustan-
nukset (MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 
91 b §). Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa kau-
pungin tonttiyksikkö. 
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  MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa datakes-
kuksen ja sen vaatimien toimintojen sijoittaminen He-
pokorven alueelle. Alue on voimassa olevassa yleis-
kaavassa varattu teollisuustoiminnalle ja uudessa 
vireillä olevassa yleiskaavassa elinkeinotoiminnan ja 
teollisuuden alueeksi. Mahdollinen datakeskus tar-
joaa oheistoimintoineen satoja uusia työpaikkoja 
suunnittelualueelle.  
 
Tavoitteena on sijoittaa datakeskus hyvien liikenneyh-
teyksien varrelle, lähelle päärunkoverkon voimajohtoa 
ja lähelle kaukolämpöverkkoa, jotta syntyvillä hukka-
lämmöillä voidaan korvata lähivuosien aikana Espoon 
Suomenojalta poistuvaa kivihiileen perustuvaa läm-
möntuotantoa. Sähköverkon osalta kaavassa luodaan 
edellytykset sijoittaa alueelle uusi sähköasema, joka 
palvelisi ensimmäisessä vaiheessa lähinnä datakes-
kusta ja jatkossa mahdollisesti myös laajemmin kan-
taverkon tarpeita koko Espoossa. Lisäksi alueelle si-
joitetaan  lämpöpumppulaitos, jonka kautta 
datakeskuksen hukkalämpö voidaan siirtää kauko-
lämpöverkoon. Alueelle tullaan sijoittamaan myös va-
ravoimageneraattoroita datakeskuksen sähkönsyötön 
varmistamiseksi mahdollisten sähkönsiirtohäiriöiden 
varalta.  
 
Datakeskushanke perustuu kaupungin ja Fortumin 
vuonna 2017 tekemään yhteiseen sitoumukseen Es-
poon kaukolämmön muuttamisesta hiilineutraaliksi 
2020-luvulla, sekä kaupungin ja Fortumin tammi-
kuussa 2020 allekirjoittamaan sopimukseen yhtei-
sestä kehittämistyöstä. Hepokorven datakeskushanke 
on yksi merkittävimmistä hankkeista hiilineutraalin ja 
kustannustehokkaan kaukolämmön tuottamiseen Es-
poossa. Digitalisaation lisääntyessä yhä useampi lii-
ketoiminta perustuu dataan ja datakeskustoiminta on 
yksi nopeiten kasvavista toimialoista. Datakeskusten 
tietokoneissa sähkö muuttuu lämmöksi, jota voidaan 
hyödyntää kaukolämpöverkon kautta rakennusten 
lämmitykseen. Kaupunkialueella datakeskuksen huk-
kalämpöjen hyödyntäminen on yksi ekologisimmista 
tavoista tuottaa kaukolämpöverkkoon hiilineutraalia 
energiaa.  
 
Alueelle kaavaillun suuren kokoluokan (>100 MW) 
datakeskuksen hukkalämmöllä voidaan tuottaa 
80 000 loppukäyttäjän tarvitsema lämmitystarve ja 
korvata iso osa nyt käytössä olevasta kivihiilikapasi-
teetista. Kaukolämmön tuottaminen hiilineutraalisti on 
yksi Espoon tärkeimmistä ilmastoteoista. Hepokorven 
alueelta kaukolämpöverkkoon liittyminen on helppoa 
ja kaukolämmön piirissä sijaitsee lähes koko Espoo. 
 
Datakeskukselle tuleva sähkö on tarkoitus myös tuot-
taa hiilineutraalisti. Maailmalla toimivien datakes-
kusoperaattorien tavoitteena on hyödyntää toiminnas-
saan pelkästään CO2 vapaata sähköä. Operaattorit 
tekevät usein datakeskusinventoinnin yhteydessä 

myös investointipäätökseen uusiutuvaan tuulivoimaan 
tai muuhun uusiutuvaan sähköön liittyen, joka on 
myös Hepokorven alueella tavoitteena.  
 
Datakeskuksen sijoittamisessa alueelle huomioidaan 
alueen suojelukohteet, virkistys- ja luontoarvot, ekolo-
gisten yhteyksien kannalta merkittävimmät viheryh-
teydet, sekä latuverkoston ja ulkoiluyhteyksein säily-
minen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n 
suunnasta. Asemakaavassa myös arvioidaan uuden 
rakentamisen suhdetta maisema- ja kulttuuriympäris-
töihin sekä virkistys- ja luontoalueisiin. Suunnitelussa 
huomioidaan myös alueen läpi kulkevat voimalinjat ja 
näiden vaatimat suojaetäisyydet. 
 
Kaavamuutoksen hakijan Fortumin tavoitteena on löy-
tää Hepokorpeen datakeskusoperaattori vuosien 
2020–2021 aikana, jolloin rakentaminen voisi alkaa 
vuoden 2022-2023 aikana. 
 
Asemakaavasta järjestettiin aloitusvaiheen viran-
omaisneuvottelu 27.3.2020. Viranomaisneuvotteluun 
osallistuivat Espoon kaupunki, Uudenmaan elinkeino-
, liikenne ja ympäristökeskus ELY, Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos, Uudenmaan liitto, Fingrid ja Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut HSY. 
 
Viranomaisneuvottelussa nousi esille seuraavia asi-
oita: 
- Asemakaava on merkittävä ilmastohanke Espoolle: 
mahdollistaa kivihiilen käytöstä luopumisen Suomen-
ojalla 
- Lisääntyvät työpaikat ovat tärkeitä Espoolle 
- Veden merkitys: tarvitaan uutta vesihuoltoverkostoa 
ja hankkeella on vaikutuksia olemassa olevaan ver-
kostoon, vaatii tarkempaa selvittelyä 
- Luontoarvot tunnistettu: Natura-alueen osalta vaiku-
tuksia selvitettävä lisää 
- Kulttuuriympäristöt: tarvitaan valokuvasovituksia, 
erityisesti Bodomin kulttuurimaisemansuuntaan, arvi-
oidaan räystäskorkeudet ja valaistuksen vaikutus. 
- Liikunta: nykyiset yhteydet säilytettävä, Kehä III:n 
suunnasta tarvetta uusille yhteyksille. 
- Liikenne: pelastuspalvelun saavutettavuus ja liiken-
nemäärät selvitettävä, Kehä III:n lisäkaistavaraus 
huomioitava 
- YVA-päätös: ELY tekee päätöksen YVA:n tarpeesta, 
hanke tekee tarvittaessa YVA:n.  
- Lainvoimaiset kaavat ohjaavat kaavoitusta, mutta vi-
reillä oleva yleiskaava ja Uusimaa-kaava 2050 otet-
tava ennakoidusti huomioon 
- Ilmastovaikutusten arviointi tarvitaan 
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkei-
nojaos myönsi suunnitteluvarauksen 16.9.2019 For-
tum Power and Heat Oy:lle (Fortum) datakeskus-
hankkeen suunnittelua varten noin 35 ha:n alueelle. 
Suunnitteluvaraus on voimassa 31.8.2020 saakka. 
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  Suunnitelman kuvaus 
Datakeskuksen pohjoinen korttelialue 
Hepokorven alueelle suunnitellaan suuren kokoluo-
kan (>100 MW) datakeskusta. Datakeskuksen toimin-
not on tarkoitus sijoittaa voimassa olevan yleiskaavan 
mukaisille teollisuuden ja varastoinnin alueille. Data-
keskuksen ensimmäisen vaiheen konesalihallit sijoite-
taan pohjoisosassa sijaitsevalle tasaisemmalle pelto-
alueelle. Alueelle on laadittu kaksi erilaista 
maankäyttöluonnosta konesalihallien osalta. Ensim-
mäisessä maankäyttöluonnoksessa alueelle on sijoi-
tettu neljä erillistä konesalihallia, joiden koko on noin 
40x200 metriä. Konesalihallien pituus vaihtelee alu-
een maastonmuotojen mukaan. Toisessa luonnok-
sessa konesalit on sijoitettu yhteen suurempaan ko-
nesalihalliin. Suunnitelmien yhteisenä lähtökohtana 
on, että 100 MW:n vaatimat tietokoneet saadaan 
mahtumaan alueelle. Tyypillisesti isoilla datakeskus-
toimijoilla on omat konesalien tyyppimallinsa, joita toi-
mijat pyrkivät hyödyntämään globaalisti. Tästä syystä  
datakeskusrakennusten lopullinen koko ja muoto 
määrätyvät lopullisesti vasta kun alueelle on löydetty 
sopiva toimija. Alueelle laadituissa suunnitelmissa on 
pyritty mukautumaan mahdollisimman hyvin erilaisten 
toimijoiden tarpeisiin tilan käytön ja suunnitelmien 
osalta.  
  
Konesalihallien suunnittelussa on huomioitu alueen 
maastonmuodot, sekä pohjoispuolella sijaitsevat 
pientaloasukkaat sijoittamalla 30 metriä levä puustoi-
nen suojavyöhyke datakeskusalueen ja pientalojen 
sekä virkistysalueen väliin. Lisäksi korttelialueen puo-
lelle on osoitettu istutettava alueenosa, johon tulee is-
tuttaa puita suojavyöhykkeen muodossa.  
 
Konesalihallien lisäksi pohjoisosan suunnittelualu-
eelle sijoitetaan toimistorakennus ja alueen työnteki-
jöiden vaatimat vaatimat sosiaalitilat ja pysäköintipai-
kat. Datakeskuksessa tulee arviolta toimimaan 
jatkuvasti noin 100-200 työntekijää vuorokaudessa. 
Rakennusvaiheen aikana työntekijöiden tarve on arvi-
oitu tasolle 1 000 henkilöä. Datakeskuksissa suorite-
taan muutaman vuoden välein isoja huolto- ja laitteis-
ton uusimistöitä, jolloin työntekijöiden lukumäärä  
kasvaa  merkittävästi normaalikäytön aikaisesta mää-
rästä. Alueelle tavoitellun kokoluokan datakeskus 
työllistää vuosittain suoraan ja epäsuorasti noin 1 400 
työntekijää. Arvio perustuu vastaaviin olemassa ole-
viin datakeskuksiin Pohjoismaissa.  
  
Sähköasema ja lämpöpumppulaitos 
Kehä III:n ja Hepokorventien kulmaan tutkitaan säkö-
aseman sijoittamista, jonka kautta johdetaan sähköä 
datakeskuksen omalle sähköasemalle ja siitä edel-
leen konesalihalleihin. Sähköaseman osalta tutkitaan 
mahdollisuutta hyödyntää myös laajemmin kantaver-
kon tarpeita. Pääkaupunkiseudun sähkönsyötön var-
mistamiseksi pitkälle tulevaisuuteen tutkitaan uuden 
sähköaseman sijoittamista Kehä III:n varrelle ja He-
pokorven alue on yksi mahdollisista sijoituspaikoista. 
Asemakaavan tilanvarauksella mahdollistetaan, että 

sähköasema voidaan tulevaisuudessa muuttaa myös 
laajemmin koko Espoota palvelevaksi asemaksi. 
 
Pohjoisen datakeskusalueen itäpuolelle, Kehä III:n 
varrelle on tarkoitus sijoittaa Fortumin lämpöpumppu-
laitos ja datakekuksen vaatima sähköasema. Lämpö-
pumppulaitoksen kautta on tarkoitus johtaa datakes-
kuksen tuottama hukkalämpö kaukolämpöverkkoon. 
Lämpöpumppulaitos sisältää teollisen kokoluokan da-
takeskukseen liittyvän vedestä veteen lämpöpumput 
sekä mahdollisesti teollisen kokoluokan ilmasta ve-
teen lämpöpumpun. Lämpöpumppulaitoksen ja data-
keskuksen sisäisen sähköaseman paikkaan vaikuttaa 
alueen läpi kulkeva katulinjaus, jonka paikka tarken-
tuu kaavaehdotusvaiheessa laadittavassa kunnallis-
tekniikan yleissuunnitelmassa. 
 
Datakeskuksen eteläinen korttelialue 
Eteläiselle korttelialueelle on alustavan suunnitelman 
mukaan tarkoitus sijoittaa kuusi konesalihallia. Kone-
salihallit on suunniteltu alueelle viuhkamaisesti, jolloin 
alueelta jää näkymiä virkistysalueen suuntaan. Ra-
kennukset on sijoitettu kuitenkin niin, että ne suojaa-
vat olemassa olevia virkistysalueita Kehä III:n liiken-
nemelulta. Konesalihallit on tarkoitus upottaa osittain 
rinteeseen maaston muotoja mukaillen. Konesalihal-
lien lisäksi alueelle sijoituu toimistotilaa, sekä työnte-
kijöiden vaatimia sosiaalitiloja ja pysäköintipaikkoja. 
Eteläinen suunnittelualue toimii ns. laajenemisvarana 
ja se tulee toteutumaan jonkin verran pohjoista suun-
nittelualuetta myöhemmin, datakeskusrakentamisen 
seuraavassa vaiheessa.  
 
Liikenne 
Ajoyhteys suunnittelualueelle tapahtuu Kehä III:n ja 
Hepokorventien kautta. Alueella on jo nyt valmiiksi ra-
kennettu katuyhteys ja eritasoliittymä Kehä III:n suun-
taan. Hepokorventien päästä etelän suuntaan on 
suunniteltu uutta kaupungin katuyhteyttä, jonka kautta 
on tarkoitus liittyä korttelialueille, sähköasemalle, 
sekä lämpölaitoksen tontille. Viitesuunnitelmassa on 
esitetty kaksi erilaista vaihtoehtoa kadun linjaukselle. 
Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan katuyhteys tulee 
kulkemaan lähellä Kehä III:n liikennealuetta, jolloin 
sitä ei tarvitse suunnitella voimajohtojen suuntaisesti 
voimanjohtoaukealle. Tämä aiheuttaisi ongelmia eri-
tyisesti rakennusvaiheessa kadun perustamisen 
osalta. Toisessa vaihtoehdossa katu on sijoitettu voi-
majohtoalueiden suoja-alueelle, jota ei voida hyödyn-
tää rakentamistarkoituksessa. Katulinjauksen tarkka 
sijainti tutkitaan kaavaehdotusvaiheessa laaditta-
vassa kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa. 
 
Koska alueella ei ole ennestään voimassa olevaa 
asemakaavaa, määritetään Kehä III:n tiealue asema-
kaavassa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa 
tuli esille, että suunnittelussa on varauduttava Kehä 
III:n lisäkaistan varaukseen tien pohjoispuolella. Lisä-
kaistan tilanvaraus huomioidaan alueen jatkosuunnit-
telussa. 
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  Luontoarvot ja ulkoilureitit 
Rakennettavien korttelialueiden välissä kulkee ole-
massa oleva liito-oravayhteys, joka yhdistää Kehä 
III:n etelä- ja pohjoispuoleiset metsäalueet toisiinsa. 
Asemakaavassa säilytetään noin 100 metriä leveä 
puustoinen vyöhyke korttelialueiden välissä. Samaan 
yhteyteen suunnitellaan uusi ulkoilureitti ja hiihtolatu, 
joiden avulla saadaan yhdistettyä Kehä III:n etelä- ja 
pohjoispuoliset reitit toisiinsa. Alueella on jo tällä het-
kellä valmiiksi rakennettu alikulkutunneli, joka on ase-
makaavan myötä tarkoitus saada ulkoilureittin ja hiih-
toladun käyttöön.  
 
Olemassa olevat hiihtoladut, merkittävimmät ulkoilu-
alueet ja länsipuolella sijaitseva maakunnallisesti 
merkittävä ekologinen yhteystarve on rajattu rakenta-
misalueiden ulkopuolelle ja ne tullaan osoittamaan 
asemakaavassa virkistysalueina. Suunnittelualueen 
pohjoisosassa kulkevaa Oittaan ja Leppävaaran vä-
listä ulkoilureittiä on tarkoitus parantaa ja sen lin-
jausta tutkitaan asemakaavan yhteydessä Puotismä-
entien eteläpuolelle. Lisäksi Kehä III:n suunnasta 
tutkitaan uutta ulkoilureittiä Puotismäentien suuntaan. 
Asemakaavan yhteydessä tutkittavat uudet ulkoilurei-
tit tulevat parantamaan merkittävästi alueen virkistys-
verkostoa. 
 
Alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma, joka tulee 
tarkentumaan kaavaehdotusvaiheessa. Lisäksi jatko-
suunnittelussa selvitetään tarkemmin hankkeen vai-
kutuksia ympäröivään asuimistoon ja Natura-aluee-
seen. 
 
Kulttuuriympäristöt 
Alueelle sijoittuvien datakeskusrakennusten korkeus 
rajataan alueen puustorajan alapuolelle. Alueelle laa-
dittujen valokuvaupotusten avulla on arvioitu raken-
nusten korkeussuhdetta olemassa olevaan kulttuuri-
maisemaan, asuimistoon ja virkistysalueisiin nähden. 
Suunnitelman mukaan datakeskusrakennusten kor-
keus tulee olemaan 22 metriä, joka mahdollistaa ko-
nesalien sijoittamisen kahteen kerrokseen. Valoku-
vaupotusten perusteella tällä rakentamiskorkeudella 
ei ole maisemaa heikentävää vaikutusta, eikä se hei-
kennä merkittävästi alueen asukkaiden maisemaa. 
 
Mitoitus 
Suunnitelman kokonaisrakennusoikeus on noin 
205 000 k-m2. Suurin osa rakennusoikeudesta käyte-
tään konesalihallien rakentamista varten (n. 155 000 
k-m2). Alustavan suunnitelman mukaan noin puolet 
rakennusoikeudesta on tarkoitus rakentaa ensin to-
teutettavalle pohjoiselle suunnittelualueelle ja puolet 
myöhemmin toteutuvalle eteläiselle laajenemisalu-
eelle. Konesalihallien lisäksi alueelle tarvitaan raken-
nusoikeutta työntekijöiden toimisto- ja sosiaalitiloja,  
lämpöpumppulaitosta ja sähköasemaa varten. 
 
 
 

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä on alu-
eelle laadittu asemakaavaluonnos. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavasta laaditaan viitesuunnitelma, jota tar-
kennetaan vaiheittain. Alueelle on laadittu kaava-
kartta (kaavaluonnos), joka tulee tarkentumaan kaa-
vaehdotusvaiheessa.  
 
Vaikutusten arviointi 

Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 
merkittävimmät vaikutukset. Soveltuvin osin arvioi-
daan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, rakennet-
tuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestämiseen, luontoon, maisemaan, ulkoilu- ja 
virkistysalueisiin, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskun-
tatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaava-
selostuksessa ja sen liitteissä. Vaikutusalueena on 
Hepokorven alue ja sen lähiympäristö, sisältäen Oit-
taan virkistysalueet ja Matalajärven Natura-alueen. 
Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään aikaisempia alu-
een kaavoituksen yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja 
tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kullekin aihepiirille 
tarkoituksenmukaisin menetelmin mm. hulevesi-, lii-
kenne-, meluselvitys, Natura-vaikutusten arviointi ja 
kunnallistekniikan yleissuunnitelma. Lisäksi asema-
kaavan yhteydessä laaditaan ilmastovaikutusten arvi-
ointi. 
 
Olemassa olevia selvityksiä ovat mm: 
 

- Ekologiset yhteydet ja viheralueverkostot Es-
poossa, Espoon kaupunki 2014 

- Yleiskaavan luontoselvitys Viiskorpi-Nupuri, 
Enviro 2017 

- Korsbacka-Tollinmäki luontoselvitys, Enviro 
2017 

- Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava ar-
keologinen esiselvitys, Museovirasto 2018 

- Hepokorpi luontoselvitys, Keiron 2019 
- Hepokorven suunnittelualueen arkeologinen 

inventointi, Museovirasto 2020 
- Hepokorvenkallion hulevesisuunnitelma, 

Ramboll 2020 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN 

JÄRJESTÄMINEN 

Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 

Mielipiteet (MRA 30 §) 

►Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmiste-

luun kertomalla mielipiteensä valmisteluaineis-
tosta.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 
24.8.-22.9.2020  
 
Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 22.9.2020 klo 
15.45 mennessä  
osoitteella:  
Kaupungin kirjaamo 
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI  
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi.  
  
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppa-
keskus Entresse. Kaavan nimi, alue- ja asi-
anumero (Hepokorvenkallio, 633300, 4711/2019) 
on mainittava.  
 
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään 
Espoon valtuustotalolla (Espoonkatu 5, Espoon 
keskus) tiistaina 25.8.2020 kello 17:00-19:00. Ti-
laisuus lähetetään suorana verkossa ja siihen voi 
osallistua myös etäyhteydellä (https://www.media-
server.fi/live/espoo). Tilaisuudessa pidettävät esi-
tykset talennetaan ja julkaistaan hankkeen verkko-
sivuilla, missä ne ovat katsottavissa kahden viikon 
ajana tilaisuuden jälkeen. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
loppuvuodesta 2020. Kaavaehdotus on tämän jälkeen 
julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tulee 

toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa mai-
nitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvai-
heessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomai-
silta.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä 
ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa ole esitetty 
huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää valtuusto. Hyväksymispäätöksestä on 
mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.  
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä ja erikseen niille muistuttajille, 
jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana 
(MRL 67 §, MRA 94 §).  

Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Miika Ruokonen, p. 043 823 6863 
Christian Ollus, p. 050 553 6171 

Katariina Peltola (maisemasuunnittelu), p. 043 825 
5200 

Markus Pasanen (liikennesuunnittelu), p. 043 824 
7351 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 
 
 
 
 
 
 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://www.mediaserver.fi/live/espoo
https://www.mediaserver.fi/live/espoo
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  Päiväys ja allekirjoitus 

 

Espoossa, 10.8.2020 
 
Torsti Hokkanen_________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
 
Asemakaavan valmisteluaineisto on laadittu yhteistyössä Ramboll Oy:n ja Fortum Power and heat Oy:n 
kanssa. 
 

 
Kuva: Asemapiirros suunnittelualueelta VE1. 
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Kuva: Visualisointikuva pohjoisen suunnasta VE1. 
 

 
Kuva: Visualisointikuva etelästä, Kehä III:n suunnasta VE1. 
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Kuva: Leikkauskuva pohjoisesta korttelialueesta VE1. 
 

 
Kuva: Leikkauskuva eteläisestä korttelialueesta VE1. 
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Kuva 1: Asemapiirros suunnittelualueelta VE2. 
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Kuva: Visualisointikuva pohjoisen suunnasta VE2. 
 

 
Kuva: Visualisointikuva etelästä, Kehä III:n suunnasta VE2. 
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Kuva: Leikkauskuva pohjoisesta korttelialueesta VE2. 
 
 

 
Kuva: Leikkauskuva eteläisestä korttelialueesta VE2. 
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Kuva: Valokuvasovitteiden ottopaikat. 
 

 
Kuva: Valokuvasovite 1. kuvanottopaikasta, pohjoispuolella sijaitsevalta Paciuksentieltä. 
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Kuva: Valokuvasovite 2. kuvanottopaikasta, pohjoispuolella sijaitsevan pientaloalueen suunnasta, VE1. 
 
 
 

 
Kuva: Valokuvasovite 2. kuvanottopaikasta, pohjoispuolella sijaitsevan pientaloalueen suunnasta, VE2. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Kaavanimi asemakaavan muutos, alue 633300 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

s. 17 / 18 

 

 
 

  

 
Kuva: Valokuvasovite 3. kuvanottopaikasta, Oittaan hiihtoladun suunnasta. 
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Kuva: Valokuvasovite 4. kuvanottopaikasta, Kehä III:n suunnasta, VE1. 
 
 
 

 
Kuva: Valokuvasovite 4. kuvanottopaikasta Kehä III:n suunnasta, VE2. 


