MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA?
Suunnittelu perustuu mm. seuraavalle lähtötietoaineistolle:
- Kirkkonummen yleiskaava 2020 (v. 2000)
- Uudenmaan maakuntakaavat (v. 2006 ja 2013)
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 (v. 2014)
- Inkilän ja Jorvaksen osayleiskaava (v. 2016)
- Kirkkonummen kuntastrategia 2018-2021 (v. 2017)
- Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (v. 2017)
- Kirkkonummen hulevesiohjelma (v. 2017)

-

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma (v. 2018)
Riistametsän asemakaava (v. 2019)
Sundsbergin ja Sarvvikin alueen luontoselvitys (v. 2019)
Sundsbergin alueen luonto- ja maisemaselvitys (v. 2019)
MAL 2019 -suunnitelma (2019)
Finnträsk-järven vedenlaadun seurantaraportit

KIRKKONUMMEN KUNTA
KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT

KOLABACKENIN ASEMAKAAVA

Ympäristövaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset:

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:

Kulttuuriset vaikutukset:

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletettavasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Toteutuessaan asemakaavalla on myös laajemmin mm. seudullisiin ilmastotavoitteisiin liittyviä vaikutuksia.

Siuntio

ASEMAKAAVAN
VAIKUTUSALUE

1 km
Arvioinnissa hyödynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa palautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin aikana
tehdään suunnittelualueelta tarpeelliset selvitykset melusta,
liikenteestä ja hulevesistä. Vaikutusten arviointi esitetään sekä
kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheessa osana kaavaselostusta.

Maanomistajan kunnalle maksama korvaus määritellään sen
perusteella, millaisia yhdyskuntarakentamisen investointikustannuksia kaavan toteuttaminen aiheuttaa kunnalle ja millaista
taloudellista hyötyä maanomistaja saa kaavan toteuttamisesta.
Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa edellyttää, että kunta
ja em. maanomistajat ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen ja että sopimukset ovat saaneet lainvoiman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta
kaavan valmistelijalle joko suullisesti tai kirjallisesti (ks. yhteystiedot alla).

Asemakaava-alueen ja sen vaikutusalueen alustava rajaus

Kunnanvaltuusto päätti 16.12.2019 (§ 121) kaavoitusohjelman
muuttamisesta niin, että Kolabackenin asemakaavan laatimimen voidaan panna vireille vuonna 2020.
Hankkeen päätavoite on laatia asemakaava, joka mahdollistaa
suuren datakeskuksen (100 MW) rakentamisen sekä sen toimintaan kytkeytyville yrityksille monipuoliset toimitilat. Keskuksen hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy 100 - 300 työpaikkaa. Kolabackenin asemakaavalla varaudutaan myös muuttamaan vähäisessä määrin Riistametsän asemakaavan VL-aluetta yritys-

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavahanke on kunnan ja seudun strategioiden kuten
myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava

Yleiskaava

puh. 040 538 9587

toiminnan tarpeisiin. Liikenteen toimivuus varmennetaan kaavaratkaisussa.
Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä alueeseen ja
toteuttaa rinnakkaistie Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi Inkilänportin alueelle jonne on mahdollista toteuttaa tilaa vaativan kaupan keskittymä.
Suunnittelutyössä otetaan huomioon myös alueen maisema- ja
luontoarvot sekä turvataan aluetta koskevan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kulkuyhteyden ja viherkäytävän säilyminen.

MIKSI SUUNNITELLAAN?

Palautetta osallistumis– ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20,
02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse: kirjaamo@kirkkonummi.fi
kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 sekä Jorvaksen
ja Inkilän osayleiskaavan yhdistelmä (1:40 000)

MITÄ SUUNNITELLAAN?

Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus– ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
osoitteessa: Ervastintie 2, Yhdyskuntatekniikan toimistot, 2. krs., Kirkkonummi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Suunnittelualueen sijainti

ALUSTAVA
KOLABACKENIN
ASEMAKAAVA– ALUE

Suunnittelualue on voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta. Alueen länsiosassa on seudullisesti tärkeä
viheryhteystarvemerkintä. Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksessa
alue on pääosin taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja
sen läpi on esitetty viheryhteystarve.

Lisätietoa kaavahankkeesta antaa:
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KIRKKONUMMI

MASALA

 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
 Vaikutukset lähiympäristössä

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunta on hyväksynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelma (27.2. 2020, §
XX). Suunnitelmaa voidaan tarpeen niin vaatiessa muuttaa
suunnittelutyön aikana.

Espoo

 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
 Vaikutuksen virkistykseen

ONKO JOTAIN JO SOVITTU?
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu
merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksiin
osallistumisesta sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä
maankäyttösopimuksella. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua kunta tulee esittämään maankäyttösopimuksia niille alueen
maanomistajille, jotka saisivat asemakaavasta merkittävää hyötyä eli lisää rakennusoikeutta.

Vihti

ja Riistametsän asemakaavan muutos

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla. Suunnittelun aikana arvioidaan
ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

 Vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiseen
 Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja
toimivan kilpailun kehittymiseen

34700
145/2020
27.2.2020

Osallistumis– ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)

Suunnittelun aikana laaditaan tarvittavat selvitykset lähtötiedoiksi ja toteuttamista ohjaavia suunnitelmia. Tällaisia ovat esim.
katujen, virkistysalueiden, vesihuollon ja hulevesien yleissuunnitelmat. Aluetta koskeva muinaisjäännösselvitys laaditaan. Suunnitteluun kuuluu myös Sundsbergintien tievarren maankäytön ideointi suunnittelualueen osalta.

 Vaikutukset liikenteeseen, jalankulkuun, pyöräilyyn ja
joukkoliikenteeseen
 Vaikutukset vesitalouteen ja hulevesien hallintaan
 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
 Vaikutukset meluntorjuntaan
 Vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen

Hankenro:
Asianro:
Yt-lautakunta:

Kirkkonummen yleiskaava 2020 on laadittu 1990-luvulla ja
tullut lainvoimaiseksi vuonna 2000. Siinä suunnittelualueen
maankäyttö on esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena ,
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU).
Yleiskaava on suunniteltavan alueen osalta vanhentunut, minkä vuoksi asemakaavoitus vaatii yleiskaavallista tarkastelua.

Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava (lainvoimainen v. 2016)
rajaa suunnittelualuetta sen lounaisosassa. Alueelle ulottuu
ohjeellisen ulkoilupolun, riistasillan ja ajoyhteystarpeen merkintöjä sekä seudullisesti merkittävää ekologisen väylän metsäaluetta (MU/eko).
Hiilineutraalit kunnat -verkosto (HINKU)
Kirkkonummen kunta on sitoutunut HINKU-kuntien hiilidioksidipäästöjen merkittävään leikkaamiseen. Suuren datakeskuksen sijoittuminen kuntaan mahdollistaa kotitalouksien lämpöenergian päästöjen tuntuvan vähentämisen, koska keskuksen
hukkalämpö on tarkoitus johtaa kaukolämpöverkkoon. Kunta
edellyttää datakeskuksen käyttävän päästötöntä energiaa.

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue
rajautuu idässä yritystoiminnan alueeseen (Riistametsän asemakaava). Suunnittelualueen pohjoisosan alue rajoittuu vireillä
olevaan Suvimäen ja Majvikin asemakaavahankkeeseen.
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MIHIN SUUNNITELLAAN?
Sijainti ja liikenneyhteydet
Erinomaisen saavutettavuuden takia suunnittelualue on MAL 2019
-suunnitelman kehittämisaluetta. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä (tilanne v. 2020). Länsiväylän, Kehä III:n ja Sundsbergintie ansiosta ajoneuvoliikenteen yhteydet ovat myös erinomaiset. Masalan juna-asema sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä
suunnittelualueesta.
Kivenlahden metroasema otetaan käyttöön 2020-luvun alkupuolella, jolloin Kirkkonummen syöttöbussiliikenne ohjataan Matinkylän
sijaan Kivenlahteen. Kehä III:n tiesuunnitelman muutos on vireillä
käsittäen mm. Masalanportin ja Majvikinportin eritasoliittymät.
Riistametsän työpaikka-alue sijaitsee suunnittelualueen ja Länsiväylän välissä ja sinne toteutetaan toimitilaa yrityksille.
Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavan laatiminen käynnistyy.
Länsiväylän pohjoispuolen maankäyttö ja asukastavoite täsmentyy
osayleiskaavoituksen laatimisen aikana. Sarvvikin asuntoalueen
asukasmäärä asettuu noin neljään tuhanteen. Suunnittelualue käsit-

2020 kevät

tää Espoonlahden rantavyöhykkeen lisäksi myös Kolabackenin ja
Riistametsän työpaikka-alueet.
Suunnittelualueen pohjoispuolella kehitetään Masalan taajamaa,
jonka liikekeskustassa usea asemakaava uudistuu vireillä olevan
Masalan osayleiskaavan tavoitteen mukaisesti niin, että taajaman
asukasluku kasvaa tuntuvasti samalla kun elinkeinoelämän toimintaedellytykset paranevat. Niin ikään asukkaiden virkistysmahdollisuudet sekä liikenteen toimivuus ja sen edellyttämät toimenpiteet
otetaan huomioon suunnittelussa.
Koko ja maanomistus
Kaava-alueen alustavan rajauksen mukaista aluetta on yhteensä
noin 115 ha. Alueen yksityinen maanomistaja on EKE-Rakennus
Oy yhtiöineen. Lisäksi nykyiset tiealueet ovat valtion omistuksessa.

2020 syksy

VALMISTELUVAIHE

Väestö, työpaikat ja palvelut
Suunnittelualue on asumaton eikä alueella ole työpaikkoja.
Suuri datakeskus ja siihen liittyvä yritystoiminnan mahdollistaa alustavasti uusia työpaikkoja 100 - 300 ja kuntaan syntyisi
uusia palveluja. Alue tukeutuu ensisijaisesti Masalan ja kuntakeskuksen palveluihin sekä myöhemmin kehittyvän Sundbergin palveluihin.
Luonto, maaperä ja virkistys
Suunnittelualue on harvennettua metsätalousmaata ja rakentamatonta. Kaavoituksen lähtötiedoksi laaditun luontoselvityksen tiedot otetaan huomioon kaavassa.
Maaperä on pääosin kallioista sekä osin myös saviperäistä.
Suunnittelualueella sijaitsevan läjitysalueen jatkohyödyntämistä tutkitaan. Alueen topografia on vaihtelevaa ja tulevaa
rakentamista varten maastoa tasataan. Pääväylien liikennemelua kantautuu suunnittelualueelle, mutta koska alue kaavoitetaan työpaikka-alueeksi, ei se aiheuta haasteita suunnittelulle.

2021 kevät

Alueen maisemassa merkittävä, jyrkkä luoteisrinne säilytetään
rakentamattomana niin, että se toimii jatkossakin riistaeläinten
reittinä ja alueen asukkaiden virkistyskäytössä. Niin ikään Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan ekologinen yhteys suunnittelualueen lounaisosassa otetaan suunnittelussa huomioon mm.
varaamalla riittävät vapaat alueet riistaeläinten liikkumiselle
laadittavassa asemakaavassa.
Kunnallistekniikka, rakennukset ja kulttuurihistoria
Suunnittelualueella sijaitsee Caruna Oy:n sähköverkko ja Fortum Oyj:n kaukolämpöputki. Alueella ei ole tiedossa olevia
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

2021 syksy

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

MITEN SUUNNITTELU ETENEE?
 järjestetään viranomaisten aloitusneuvottelut
 kaavoittaja/konsultti laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman eli OAS:n sekä alustavat maankäyttöluonnokset
 asiantuntijat laativat tarvittavia selvityksiä

 kaavoittaja/konsultti laatii kaavan valmisteluaineiston
(= kartta ja selostus) ja vaikutusten arvioinnin

 kaavoittajakonsultti laatii kaavaehdotuksen (= kartta ja
selostus) sekä vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin
mielipiteisiin ja lausuntoihin
 asiantuntijat laativat tarvittavat selvitykset
 asiantuntijat laativat tarvittavat toteuttamissuunnitelmat

 järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu
 kaavoittaja/konsultti valmistelee kaava-asiakirjat
hyväksymiskäsittelyyn (= kartta ja selostus) sekä
vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin
ja lausuntoihin

 kaavan valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä
kunnantalossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän
ajan, jolloin siitä voi antaa kirjallisesti mielipiteen
yhdyskuntatekniikan lautakunnalle
 kaavan valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot ao.
viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 järjestetään asukastilaisuus
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta tiedotetaan
kuulutuksella

 kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnantalossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän
ajan, jolloin siitä voi antaa kirjallisesti muistutuksen
kunnanhallitukselle
 kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 järjestetään asukastilaisuus
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta tiedotetaan
kuulutuksella

 kunnanvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen Helsingin hallintooikeuteen

 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy kaavan
valmisteluaineiston ja asettaa sen julkisesti nähtäville

 yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaava yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavan sekä
ehdotuksen sekä vastineet saatuihin mielipiteisiin ja
vastineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää
lausuntoihin ja esittää ne kunnanhallitukselle
ne kunnanhallitukselle
 kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vastineet sekä  kunnanhallitus käsittelee kaavan ja vastineet ja
asettaa sen julkisesti nähtäville
esittää kaavan kunnanvaltuustolle
 kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA?
 OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan
Kirkkonummen Sanomissa ja ilmoitetaan suunnittelualueen
maanomistajille kirjeitse
 OAS on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja kunnantalossa sekä kunnan kirjastoissa

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ?
 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy osallistumis- ja
arviointisuunnitelman

KETÄ SUUNNITTELU KOSKEE?
Kaavoitukseen voivat osallistua suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi.
Kolabackenin asemakaavan osallisia ovat mm. seuraavat tahot:

Maanomistajat ja asukkaat:

• suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja
asukkaat
• kunnan asukkaat
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Yritykset:
• lähialueiden yritykset
• Caruna Espoo Oy
• Fortum Power and Heat Oy
• Elisa Networks Oyj
• TeliaSonera Finland Oyj
• DNA Oyj
Yhdistykset ja muut yhteisöt:
• lähialueen asukasyhdistykset
• Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
• Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
• Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
• Kirkkonummen yrittäjät r.y.
• Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

Kunnan viranomaiset:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rakennusvalvonta
ympäristönsuojelu
kuntatekniikkapalvelut
alueidenhoitopalvelut
sivistystoimi
perusturva
kuntakehitysjaosto
vammaisneuvosto
vanhusneuvosto
Nimistötoimikunta
Kirkkonummen Vesi
Espoon seudun ympäristöterveys

Muut viranomaiset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan liitto
Espoon kaupunki
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Museovirasto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan museo
Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
Uudenmaan riistanhoitopiiri
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 järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu
 kaavoittaja/konsultti valmistelee kaava-asiakirjat
hyväksymiskäsittelyyn (= kartta ja selostus) sekä
vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin
ja lausuntoihin

 kaavan valmisteluaineisto pidetään julkisesti nähtävillä
kunnantalossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän
ajan, jolloin siitä voi antaa kirjallisesti mielipiteen
yhdyskuntatekniikan lautakunnalle
 kaavan valmisteluaineistosta pyydetään lausunnot ao.
viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 järjestetään asukastilaisuus
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta tiedotetaan
kuulutuksella

 kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnantalossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän
ajan, jolloin siitä voi antaa kirjallisesti muistutuksen
kunnanhallitukselle
 kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 järjestetään asukastilaisuus
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta tiedotetaan
kuulutuksella

 kunnanvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen Helsingin hallintooikeuteen

 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy kaavan
valmisteluaineiston ja asettaa sen julkisesti nähtäville

 yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaava yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavan sekä
ehdotuksen sekä vastineet saatuihin mielipiteisiin ja
vastineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää
lausuntoihin ja esittää ne kunnanhallitukselle
ne kunnanhallitukselle
 kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vastineet sekä  kunnanhallitus käsittelee kaavan ja vastineet ja
asettaa sen julkisesti nähtäville
esittää kaavan kunnanvaltuustolle
 kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA?
 OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan
Kirkkonummen Sanomissa ja ilmoitetaan suunnittelualueen
maanomistajille kirjeitse
 OAS on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja kunnantalossa sekä kunnan kirjastoissa

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ?
 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy osallistumis- ja
arviointisuunnitelman

KETÄ SUUNNITTELU KOSKEE?
Kaavoitukseen voivat osallistua suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi.
Kolabackenin asemakaavan osallisia ovat mm. seuraavat tahot:

Maanomistajat ja asukkaat:

• suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja
asukkaat
• kunnan asukkaat
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Yritykset:
• lähialueiden yritykset
• Caruna Espoo Oy
• Fortum Power and Heat Oy
• Elisa Networks Oyj
• TeliaSonera Finland Oyj
• DNA Oyj
Yhdistykset ja muut yhteisöt:
• lähialueen asukasyhdistykset
• Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
• Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
• Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
• Kirkkonummen yrittäjät r.y.
• Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

Kunnan viranomaiset:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rakennusvalvonta
ympäristönsuojelu
kuntatekniikkapalvelut
alueidenhoitopalvelut
sivistystoimi
perusturva
kuntakehitysjaosto
vammaisneuvosto
vanhusneuvosto
Nimistötoimikunta
Kirkkonummen Vesi
Espoon seudun ympäristöterveys

Muut viranomaiset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uudenmaan liitto
Espoon kaupunki
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Museovirasto
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Länsi-Uudenmaan museo
Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
Uudenmaan riistanhoitopiiri
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MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA?
Suunnittelu perustuu mm. seuraavalle lähtötietoaineistolle:
- Kirkkonummen yleiskaava 2020 (v. 2000)
- Uudenmaan maakuntakaavat (v. 2006 ja 2013)
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 (v. 2014)
- Inkilän ja Jorvaksen osayleiskaava (v. 2016)
- Kirkkonummen kuntastrategia 2018-2021 (v. 2017)
- Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (v. 2017)
- Kirkkonummen hulevesiohjelma (v. 2017)

-

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma (v. 2018)
Riistametsän asemakaava (v. 2019)
Sundsbergin ja Sarvvikin alueen luontoselvitys (v. 2019)
Sundsbergin alueen luonto- ja maisemaselvitys (v. 2019)
MAL 2019 -suunnitelma (2019)
Finnträsk-järven vedenlaadun seurantaraportit

KIRKKONUMMEN KUNTA
KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT

KOLABACKENIN ASEMAKAAVA

Ympäristövaikutukset

Sosiaaliset vaikutukset:

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:

Kulttuuriset vaikutukset:

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletettavasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Toteutuessaan asemakaavalla on myös laajemmin mm. seudullisiin ilmastotavoitteisiin liittyviä vaikutuksia.

Siuntio

ASEMAKAAVAN
VAIKUTUSALUE

1 km
Arvioinnissa hyödynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa palautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin aikana
tehdään suunnittelualueelta tarpeelliset selvitykset melusta,
liikenteestä ja hulevesistä. Vaikutusten arviointi esitetään sekä
kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheessa osana kaavaselostusta.

Maanomistajan kunnalle maksama korvaus määritellään sen
perusteella, millaisia yhdyskuntarakentamisen investointikustannuksia kaavan toteuttaminen aiheuttaa kunnalle ja millaista
taloudellista hyötyä maanomistaja saa kaavan toteuttamisesta.
Asemakaavan hyväksyminen valtuustossa edellyttää, että kunta
ja em. maanomistajat ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen ja että sopimukset ovat saaneet lainvoiman.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta
kaavan valmistelijalle joko suullisesti tai kirjallisesti (ks. yhteystiedot alla).

Asemakaava-alueen ja sen vaikutusalueen alustava rajaus

Kunnanvaltuusto päätti 16.12.2019 (§ 121) kaavoitusohjelman
muuttamisesta niin, että Kolabackenin asemakaavan laatimimen voidaan panna vireille vuonna 2020.
Hankkeen päätavoite on laatia asemakaava, joka mahdollistaa
suuren datakeskuksen (100 MW) rakentamisen sekä sen toimintaan kytkeytyville yrityksille monipuoliset toimitilat. Keskuksen hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy 100 - 300 työpaikkaa. Kolabackenin asemakaavalla varaudutaan myös muuttamaan vähäisessä määrin Riistametsän asemakaavan VL-aluetta yritys-

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Asemakaavahanke on kunnan ja seudun strategioiden kuten
myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen.

Maakuntakaava

Yleiskaava

puh. 040 538 9587

toiminnan tarpeisiin. Liikenteen toimivuus varmennetaan kaavaratkaisussa.
Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä alueeseen ja
toteuttaa rinnakkaistie Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi Inkilänportin alueelle jonne on mahdollista toteuttaa tilaa vaativan kaupan keskittymä.
Suunnittelutyössä otetaan huomioon myös alueen maisema- ja
luontoarvot sekä turvataan aluetta koskevan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kulkuyhteyden ja viherkäytävän säilyminen.

MIKSI SUUNNITELLAAN?

Palautetta osallistumis– ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20,
02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse: kirjaamo@kirkkonummi.fi
kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen

Kirkkonummen yleiskaavan 2020 sekä Jorvaksen
ja Inkilän osayleiskaavan yhdistelmä (1:40 000)

MITÄ SUUNNITELLAAN?

Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus– ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
osoitteessa: Ervastintie 2, Yhdyskuntatekniikan toimistot, 2. krs., Kirkkonummi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Suunnittelualueen sijainti

ALUSTAVA
KOLABACKENIN
ASEMAKAAVA– ALUE

Suunnittelualue on voimassa olevan maakuntakaavan taajamatoimintojen aluetta. Alueen länsiosassa on seudullisesti tärkeä
viheryhteystarvemerkintä. Uusimaa-kaava 2050 -ehdotuksessa
alue on pääosin taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja
sen läpi on esitetty viheryhteystarve.

Lisätietoa kaavahankkeesta antaa:
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KIRKKONUMMI

MASALA

 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
 Vaikutukset lähiympäristössä

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunta on hyväksynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelma (27.2. 2020, §
XX). Suunnitelmaa voidaan tarpeen niin vaatiessa muuttaa
suunnittelutyön aikana.

Espoo

 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
 Vaikutuksen virkistykseen

ONKO JOTAIN JO SOVITTU?
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu
merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksiin
osallistumisesta sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä
maankäyttösopimuksella. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua kunta tulee esittämään maankäyttösopimuksia niille alueen
maanomistajille, jotka saisivat asemakaavasta merkittävää hyötyä eli lisää rakennusoikeutta.

Vihti

ja Riistametsän asemakaavan muutos

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla. Suunnittelun aikana arvioidaan
ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

 Vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiseen
 Vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja
toimivan kilpailun kehittymiseen

34700
145/2020
27.2.2020

Osallistumis– ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)

Suunnittelun aikana laaditaan tarvittavat selvitykset lähtötiedoiksi ja toteuttamista ohjaavia suunnitelmia. Tällaisia ovat esim.
katujen, virkistysalueiden, vesihuollon ja hulevesien yleissuunnitelmat. Aluetta koskeva muinaisjäännösselvitys laaditaan. Suunnitteluun kuuluu myös Sundsbergintien tievarren maankäytön ideointi suunnittelualueen osalta.

 Vaikutukset liikenteeseen, jalankulkuun, pyöräilyyn ja
joukkoliikenteeseen
 Vaikutukset vesitalouteen ja hulevesien hallintaan
 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
 Vaikutukset meluntorjuntaan
 Vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen

Hankenro:
Asianro:
Yt-lautakunta:

Kirkkonummen yleiskaava 2020 on laadittu 1990-luvulla ja
tullut lainvoimaiseksi vuonna 2000. Siinä suunnittelualueen
maankäyttö on esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena ,
jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU).
Yleiskaava on suunniteltavan alueen osalta vanhentunut, minkä vuoksi asemakaavoitus vaatii yleiskaavallista tarkastelua.

Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava (lainvoimainen v. 2016)
rajaa suunnittelualuetta sen lounaisosassa. Alueelle ulottuu
ohjeellisen ulkoilupolun, riistasillan ja ajoyhteystarpeen merkintöjä sekä seudullisesti merkittävää ekologisen väylän metsäaluetta (MU/eko).
Hiilineutraalit kunnat -verkosto (HINKU)
Kirkkonummen kunta on sitoutunut HINKU-kuntien hiilidioksidipäästöjen merkittävään leikkaamiseen. Suuren datakeskuksen sijoittuminen kuntaan mahdollistaa kotitalouksien lämpöenergian päästöjen tuntuvan vähentämisen, koska keskuksen
hukkalämpö on tarkoitus johtaa kaukolämpöverkkoon. Kunta
edellyttää datakeskuksen käyttävän päästötöntä energiaa.

Asemakaava

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue
rajautuu idässä yritystoiminnan alueeseen (Riistametsän asemakaava). Suunnittelualueen pohjoisosan alue rajoittuu vireillä
olevaan Suvimäen ja Majvikin asemakaavahankkeeseen.
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