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1. TIIVISTELMÄ 
1.1 Kaavan sisältö 

Suunnittelualue sijaitsee itäisellä Kirkkonummella Länsiväylän ja Kehä III:n risteyksessä Inkilän 
liittymän pohjoispuolella. Asemakaava-alueen laajuus on noin 122 ha. Valtaosalla aluetta ei ole 
voimassa olevaa asemakaavaa ja alue on nykyisin rakentamaton.  

Suunnittelualueella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lainvoimainen 13.9.2000). 
Yleiskaavassa suunnittelualue on esitetty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoi-
lun ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Yleiskaava on suunniteltavan alueen osalta 
vanhentunut, minkä vuoksi asemakaavoitus vaatii yleiskaavallista tarkastelua. Jorvaksen ja Inki-
län osayleiskaava (lainvoimainen v. 2016) rajaa suunnittelualuetta sen lounaisosassa. Alueelle 
ulottuu ohjeellisen ulkoilureitin, riistasillan ja ajoyhteystarpeen merkintöjä sekä maa- ja metsäta-
lousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja johon liittyy seudullisesti merkit-
tävä ekologinen väylä (MU/eko). 

Kaava mahdollistaa suuren datakeskuksen sekä sen toimintaan kytkeytyvien yritysten sijoittu-
misen alueelle. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy 100 - 300 työpaikkaa, mikä vahvistaa 
Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuutta ja tiivistää Länsiväylän varren kaupunkirakennetta. Da-
takeskuksen hukkalämpö on tarkoitus johtaa kaukolämpöverkkoon, mikä mahdollistaa kotita-
louksien lämpöenergian päästöjen tuntuvan vähentämisen. Kunta myös edellyttää, että data-
keskus käyttää päästötöntä energiaa, joka toteuttaa Hiilineutraalit kunnat -verkoston (HINKU) 
tavoitetta hiilidioksidipäästöjen merkittävästä leikkaamisesta. 

Kolabackenin asemakaavahankkeessa muutetaan noin 11 hehtaaria Riistametsän asemakaa-
van lähivirkistykseen tarkoitettua aluetta (VL) yritystoiminnan tarpeisiin. Liikenneverkon mitoi-
tuksessa varaudutaan kaavan mukaisen työpaikkarakentamisen tuottamaan liikennemäärän 
kasvuun, minkä toimivuus varmennetaan kaavaratkaisussa. 

 

1.2 Kaavaprosessin vaiheet  

Kunnanvaltuusto päätti 16.12.2019 (§ 121) kaavoitusohjelman muuttamisesta niin, että Kola-
backenin asemakaavan laatiminen voidaan panna vireille vuonna 2020. 

Kolabackenin asemakaavan ja Riistametsän asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS) käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020.  

Laatimisvaiheen aineistoa valmisteltiin keväällä 2020. Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli 
sen [täydentyy]. Laatimisvaiheen aineisto oli nähtävillä [täydentyy].  

Kaavaehdotus käsiteltiin Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa [täydentyy] ja kunnanhallituksessa 
[täydentyy]. Kaavaehdotus oli nähtävillä [täydentyy].  

 

1.3 Kaavan toteuttaminen 

Kaavoitusaloitteen tehneen maanomistajan tavoitteena on käynnistää rakentaminen asemakaa-
van saatua lainvoiman. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueel-
le tavoiteltava datakeskus voidaan toteuttaa myös vaiheittain. Toimitilarakennusten kortteleihin 
on tarkoitus toteuttaa paitsi datakeskuksen toimintaan liittyviä laitoksia myös siitä hyötyvää mo-
nikäyttöistä yritys- ja tuotantorakentamista, joiden toteutuksen arvioidaan kestävän joitain vuosia 
datakeskuksen toiminnan aloituksesta. Kaikki rakentaminen edellyttää katu- ja kunnallisteknii-
kan rakentamista ensi vaiheessa. Alueen kunnallistekniikan toteuttaminen vaatii liittymistä Län-
siväylän eteläpuolelle rakennettavaan Sarvvikinportin verkostoon. 
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Kaavan tarkoitus 

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on suuren datakeskuksen rakentami-
nen sekä sen toimintaan kytkeytyvien yritysten monipuolisten toimitilojen rakentaminen. Kes-
kuksen hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy 
100 – 300 uutta työpaikkaa. Kolabackenin asemakaavalla varaudutaan myös muuttamaan vä-
häisessä määrin Riistametsän asemakaavan aluetta yritystoiminnan tarpeisiin. Liikenteen toimi-
vuus varmennetaan kaavaratkaisussa. 

Tavoitteena on myös selvittää läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä 
alueeseen ja toteuttaa rinnakkaistie Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi Inkilän-
portin alueelle, jonne on suunniteltu tilaa vaativan kaupan keskittymää. 

Suunnittelutyössä otetaan huomioon myös alueen maisema- ja luontoarvot sekä turvataan alu-
etta koskevan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kulkuyhteyden ja viherkäytävän säilymi-
nen. 

2.2 Suunnittelualueen kuvaus  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee Länsiväylän ja Kehä III:n risteyksessä Inkilän liittymän pohjoispuolella. 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa vireillä olevaan Suvimäen ja Majvikin asemakaavahank-
keeseen, idässä ja etelässä Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja Sundsbergin yritystien 
katualueeseen ja osin Länsiväylään ja lännessä Kehä III:een. Suunnittelualue on kooltaan noin 
122 ha. Alueen yksityinen maanomistaja on EKE-Rakennus Oy yhtiöineen. Tiealueet ovat valti-
on omistuksessa.  

Suunnittelualue on erinomaisesti saavutettavissa ja on myös siksi osa MAL 2019 -suunnitelman 
kehittämisaluetta. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Länsiväylän, Kehä III:n ja 
Sundsbergintie ansiosta ajoneuvoliikenteen yhteydet ovat erinomaiset. Masalan rautatieasema 
sijaitsee runsaan kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. 

 

Kuva 1. Kaava-alueen sijainti. Suunnittelualue rajattu punaisella. 
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2.2.2 Luonnonympäristö  

Maisemarakenne ja maisemakuva 

Kolabackenin suunnittelualue on metsäinen. Suuri osa metsäalasta on viime vuosina hakattu. 
Hakatuilla alueilla on taimikkoa ja taimettunutta hakkuualaa. Alueella on myös melko luonnonti-
laista sekametsää sekä harvennettua talousmetsää. Alueella on pieniä suolaikkuja sekä laa-
jempi Stormossenin suo, josta suuri osa on jäänyt alueella sijaitsevan läjitysalueen alle. Alueen 
läjitysten ja ojitusten vuoksi sen vesitalous on itäosassa muuttunut. Alueen luoteisosan metsä-
alueen kautta Länsiväylän eteläpuolelle kulkee maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys. 
Yhteyden säilyttämiseksi Länsiväylän yli on rakennettu vihersilta. 

 

Maastonmuodot ja maaperä 

Pääasiassa alueen pinnanmuodot vaihtelevat noin +20 - +40 m mpy korkeustasojen välillä ja 
alue on valtaosin hiekkamoreenia ja kalliomaata. Luoteisosassa aluetta on jyrkkä rinne ja poh-
joiskulman savimaa-alue on +5…+8 m mpy korkeustasojen välillä. Eteläosassa on turvemaita 
eli Stormossenin suoalue. Huomattava osaa alkuperäisistä suoaluekokonaisuuksista on täytetty 
läjitysmailla.  

 

 

Kuva 2. Maaperäkartta, suunnittelualue rajattu mustalla katkoviivalla. Punaisella erottuvat kal-
liomaat, keltaisella hiekkamoreenimaat, sinisellä savimaat ja harmaalla turvemaat, GTK. 

 

 

Vesistöt ja vesitalous 

Kaava-alueen eteläosalla sijaitsee Stormossenin suo, josta suuri osa on jäänyt läjitysalueiden 
alle. Alkuperäisestä 20 hehtaarin suosta on jäljellä sen lounaisimmat osat, noin 5 ha. Läjitysten 
ja ojitusten vuoksi suon vedenpidätyskyky on vähentynyt oleellisesti, mikä on vaikuttanut jäljellä 
olevan suoalueen vesitalouteen. Suo- ja metsäalueilta sekä tien varsilta johtuu vesiä alueen 
eteläpuolella sijaitsevaan Finnträsk-järveen peratun ojan kautta. Hulevesien vaikutuksesta 
Finnträskin vedenlaatuun on laadittu selvitys 2015 (Ramboll Finland Oy) ja kaavatyötä varten on 
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laadittu hulevesiselvitys 2020. Hulevesiselvityksen mukaan suunnittelualue kostuu viidestä va-
luma-alueesta. 

 

Kuva 3. Suunnittelualueen valuma-alueet ja pintavesien nykytilanne, Ramboll, 2020 

Luonnonarvot 

Alueelle on laadittu vuosina 2019-20 luontoselvitys asemakaavoituksen pohjaksi (Ympäristötut-
kimus Yrjölä). Luontoselvityksissä pyrittiin löytämään alueen luonnon ja luonnon monimuotoi-
suuden kannalta olennaiset piirteet. Erityisesti huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin ja luonnonsuo-
jelulain nojalla suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Lisäksi huomioitiin lintu- ja luontodirektii-
vin ja vesilain kohteet.  

Selvitykseen sisältyivät seuraavat luontoarvot:  

- Uhanalaiset lajit ja luonnonsuojelulain nojalla erityisesti suojeltavat lajit 

- Luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

- Lintudirektiivin I-liitteen lajit 

- Luontotyypit: 

o Uhanalaiset luontotyypit (LUTU) 

o Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit 

o Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt 

o Vesilain mukaiset suojeltavat vesiluontotyypit 

- Tärkeimmät ekologiset yhteydet selvitysalueen sisällä ja osana laajempaa viherverkostoa 

 

 

Ekologiset yhteydet 

Uusimaa-kaavan 2050 valmistelua tukevassa selvityksessä on tunnistettu Uudenmaan ekologi-
sia verkostoja. Verkostot ovat hyvin toisiinsa kytkeytyneiden, ekologisesti arvokkaiden kohteiden 
muodostamia, ympäröivästä maisemasta erottuvia mosaiikkeja, joita tulee tarkastella kaavoituk-
sessa ja luonnonhoidossa kokonaisuuksina.  
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Kuva 4. Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella, Uudenmaan liiton 
julkaisuja E 194 – 2018. Kuvassa suunnittelualue sininen piste. 

 

Asemakaava-alueen länsipuolella kulkee maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys. Yhteys 
on osa Porkkalanniemen ja Kirkkonummen keskiosan viheralueiden välistä ekologista yhteyttä. 
Länsiväylän kohdalla ekologinen yhteys kulkee rakennetun vihersillan kautta. (Ramboll Finland 
Oy, 2014). 

 

Luonnonsuojelullisesti tai monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet 

Alue muodostuu pääosin eri-ikäisistä talousmetsistä, mutta myös luonnontilaisia tai sen kaltaisia 
luontotyyppejä löytyy. Alue on aiemmista maastokartoista päätellen ollut aikoinaan kokonaan 
kangasmetsää. Nykyisin alueen keskiosassa sijaitsevan läjitysalueen ympärille on kehittynyt eri-
ikäisiä talousmetsäkuvioita ja turvekankaita. Alueen pohjoispuolella on luonnontilaisempaa met-
sää, jossa on myös runsaasti lahopuuta ja monipuolinen puuston rakenne.   

Kaavatyön tueksi laaditussa selvityksessä suunnittelua-alue jaettiin kasvillisuuskuvioihin. Jokai-
selle kuviolle määriteltiin kunnan käyttämä arvottamisluokitus (arvoluokasta 0, jolla ei luontoar-
voja, 1 jotain luontoarvoja, 2 paikallisia arvoja, 3 paikallisesti erittäin arvokas, 4 maakunnallisesti 
arvokas ja aina arvoluokkaan 5 valtakunnallisesti arvokas alue).  

Nuuksio 

Meiko 
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Kuva 5. Selvityksen kohdealueiden numerointi, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2019 

 

Suunnittelualueella on kahdeksan merkittävää kasvillisuuskuvioita luoteisosan rinteessä, jotka 
on arvotettu paikallisesti erittäin arvokkaiksi, luokkaan 4.  

Luoteisosan rinteessä olevista kuvioista puronvarsilehto (kuvan kuvio 75.) ja noro (72.) täyttävät 
vesilain pienveden kriteerit. Puroa ja noroa ympäröivät lehdot ovat pienvesien lähimetsänä 
säästettäviä ja lisäksi lajistoltaan metsälain lehtomääritelmän täyttävä. Lehdot kuuluvat myös 
Kirkkonummen kunnan priorisointikohteisiin ja kohteet sijaitsevat seudullisen ekologisen yhtey-
den alueella. 

Keskellä suunnittelualuetta on luhtainen korpialue (74.), jolla kasvaa tervaleppää ja vaateliasta 
ruohovartista lajistoa, jolla on eri-ikäisrakenteinen puusto, runsaasti lahopuuta ja pysyvä pinta-
vesien vaikutus. Kohde ei ole edustavin esimerkki hakkuiden keskellä, mutta se hyötyy puhtais-
ta pintavesistä ja jolla tavattiin keväällä 2020 viitasammakko. 
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Kuva 6. Suunnittelualueen kaakkoisreunan ja sen ympäristön luontokohteet,            
Ramboll Finland Oy, 2014.  

 

Liito-oravat  

Liito-oravaselvitys on laadittu myös erikseen vuonna 2015 (Ramboll) ja sen täydennykset tehtiin 
2016 (Sito Oy) ja 2019 (Ympäristötutkimus Yrjölä). 

Liito-oravalle hyvin soveltuvaa ympäristöä on suunnittelualueen länsi- ja pohjoisreunalla Kehä 
III:n ja sitä reunustavan peltoaukean varrella, jota laji käyttäneekin siirtymisiin. Suunnittelualu-
eella ei kuitenkaan ole tehty papana- tai jälkihavaintoja liito-oravasta (Ympäristötutkimus Yrjöjä, 
2019). 
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Kuva 7. Kirkkonummi Sundsbergin Liito-oravaselvitys, SITO, 2016 

Lepakot  

Lepakoiden passiivitallentimen avulla vuonna 2019 alueella tavattiin pohjanlepakkoa ja viiksi-
siippaa, joiden varsinainen elinpiiri lienee Sundsbergintien pohjoispuolella. Asemakaava-alueen 
II-luokan lepakkoaluetta suositellaan säilytettäväksi ja suunnittelualueen luoteisrinteen siirtymä-
reitti tulisi pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella. 

 

Kuva 8. Aktiivikartoituksissa 2019 havaitut lepakot, Ympäristötutkimus Yrjölä 

Muut selvitetyt lajit  

Lahokaviosammalta, kirjoverkkoperhosta, kallionsinisiipeä eikä viitasammakoita havaittu suun-
nittelualueella lainkaan. Sudenkorentoselvityksessä potentiaalisimmaksi arvioidullakin kohteilla 
havaittiin vähän yksilöitä eikä kaava-alueella havaittu suojeltuja hyönteislajeja.  Alueen luoteis-
osassa tehtiin arvokkaita kääpä- ja kääväkäshavaintoja, mikä kertoo selvästi alueella säilynees-
tä lahopuujatkumosta ja lahopuun monipuolisesta ja runsaasta esiintymisestä. Pesimälinnus-
toselvityksen mukaan alueelta löytyi kehrääjän, käen ja kurjen reviirit. 
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2.2.3 Rakennettu ympäristö 

Yhdyskuntarakenne, väestön rakenne ja kehitys 

Asemakaava-alue on osa Kirkkonummen tärkeintä, rantarataan ja Länsiväylään tukeutuvaa, 
kasvuvyöhykettä. Joukkoliikenteen palvelutason kannalta suunnittelualue sijaitsee edullisesti. 
Runsaan kilometrin päässä kaava-alueesta sijaitsee Masalan aluekeskus ja Sundsbergin asuin-
alue. Suunnittelualueesta itään, Länsiväylän eteläpuolelle on rakentumassa Sarvvikin asuin-
alue. Suunnittelualueen ja Sundsbergintien pohjoispuolelle tavoitellaan uutta asuinaluetta. 

Kirkkonummi kasvaa voimakkaasti. Vuoden 2019 lopussa kunnassa on hieman yli 39 600 asu-
kasta ja vuoden 2040 ennuste on noin 44 000 asukasta (MDI, 2019). Kunta varautuu myös 
edellä kuvattua suurempaan kasvuun. Kirkkonummen väestössä korostuu lapsiperheiden mää-
rä. Väestön ikäjakaumassa alle 20-vuotiaiden ja 30-40 -vuotiaiden osuudet ovat suuria, mutta 
ikäihmisten ja yksinelävien suhteellinen määrä kasvaa nykytilanteesta huomattavasti lähivuosi-
kymmeninä. Niinpä pienten talouksien määrä kasvaa nopeasti myös Kirkkonummella. Lisäksi 
eläkkeelle jäävien suurten ikäluokkien määrä on merkittävä.  

 

Palvelut ja työpaikat 

Suunnittelualue on rakentamaton, eikä sillä ole palveluita tai työpaikkoja. Itäisen Kirkkonummen 
aluekeskuksessa Masalassa on hyvä lähipalvelutarjonta ja lisäksi Sundsbergin asuinalueella si-
jaitsee joitakin lähipalveluita. Etäisyys kuntakeskuksen palveluihin on noin 7,5 km ja Espoon Ki-
venlahteen n. 5 km. Asemakaava-alueen länsipuolella Sarvvikin asemakaava-alueella on osoi-
tettu varaukset koululle ja päiväkodille. Inkilänporttiin, kaava-alueen lounaispuolelle, on suunnit-
teilla seudullinen kaupallisten palveluiden alue.  

 

Kaupunkikuva 

Asemakaava-alueen ilmettä leimaa voimakkaasti hakattu metsätalousmaisema. Sarvvikinportin 
eritasoliittymä toimii alueelle saapumisen maamerkkinä.  

 

Virkistys 

Alueen eteläosassa sijaitsee julkisesta käytöstä poistunut maanomistajan ampumarata. Maan-
omistajalla on voimassa oleva ympäristölupa maiden puhdistamiseksi maiden käyttötarkoituk-
sen muuttuessa. Muun virkistyskäytön kannalta suunnittelualueella ei nykyisellään ole erityistä 
merkitystä, maasto on suurelta osin vaikeakulkuista. 

 

Liikenne 

Asemakaavatyön tueksi laadittiin liikenneselvitys (Liite 4). Selvitys koostuu alueen nykytilan tar-
kastelusta, liikenne-ennusteesta (2035 ja 2050) ja asemakaavan toimivuustarkasteluista. 

Työssä huomioitiin: 

- Masalan aluetta koskevan valmisteilla olevan osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset 

- Sundsbergintien pohjoispuolelle tavoiteltu tiivis asuinkäyttö 

- Länsiväylän (kt 51) varren ja Sarvvikin eritasoliittymän ympäristön maankäyttösuunnitelmat 

- Masalanportin ja Majvikin eritasoliittymät 

Liikenneselvityksen tavoitteena oli esittää toimivat ja turvalliset liittymäjärjestelyt, kaistakaaviot 
ja alustavat tilantarpeet. 

 

Ajoneuvoliikenne 

Kaava-alue on hyvin ajoneuvoliikenteen saavutettavissa. Kirkkonummen keskeinen sisääntulo-
väylä Länsiväylä kulkee suunnittelualueen eteläreunaa ja alueelle liitytään Sarvvikinportin uu-
den eritasoliittymän kautta. Kaava-alueen koillisreunaa kulkeva Sundsbergintie liittää suunnitte-
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lualueen Masalaan. Länsiväylän keskimääräinen liikennemäärä on n. 24 900, Sundsbergintien 
liikennemäärä n. 3500 ja kehä III:n on n. 11 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Joukkoliikenne 

Kaava-alue sijoittuu edullisesti jo olemassa olevaan joukkoliikenteen palvelutarjontaan nähden 
ja lukeutuu joukkoliikenteellä hyvin saavutettaviin alueisiin Kirkkonummella. Bussiliikenne kulkee 
nykyisellään Länsiväylää pitkin sekä Sarvvikinpuistotietä Sarvvikinportin eritasoliittymän kautta 
edelleen Sundsbergintietä pitkin kohti Masalan juna-asemaa. Alueen joukkoliikenne on osa met-
ron liityntäliikennettä: Matinkylän metroasemalta kulkee päivittäinen linja Sarvvikinportin erita-
soliittymän risteysalueen kautta Masalaan ja Kirkkonummen kuntakeskukseen.  

 

 

 

Kuva 9. Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 
mukaan Kirkkonummen bussit Matinkylään Länsimetron liikennöinnin käynnistyttyä,   
Sito, 2017. 

 

Kevyen liikenteen yhteydet 

Länsiväylän eteläpuolella moottoritien suuntaisesti kulkee yksityistie, joka on osoitettu Sarvvi-
kinportin asemakaavassa katuna ja jalankululle ja pyöräilylle varattuna katuna. Se toimii käytän-
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nössä osana kevyenliikenteen verkostoa Espoon ja kuntakeskuksen suuntaan. Myös Sunds-
bergintien vartta pitkin Masalaan päin kulkee kevyen liikenteen reitti. Reitit toimivat osana seu-
dullista pyöräilyverkkoa. 

 

Kuva 10. Kirkkonummen kevytliikenneverkoston kehittämissuunnitelma, Sito, 2017 

 

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Asemakaava-alueella havaittiin vuoden 2015 inventoinnissa n. 370 m pitkä, huonokuntoinen 
juoksuhauta pesäkkeineen (tukikohta). Varustus on ilmeisesti Porkkalan vuokra-aikainen, vuo-
silta 1944-1956, ja Neuvostoliiton puna-armeijan tekemä. Inventoinnin laatineen Mikroliitin ar-
keologin Timo Jussilan mukaan tämä varustus ei ole muinaisjäännös.  

Kaavatyötä varten laaditussa inventoinnissa 2020 alueella havaittiin kaksi muuta Porkkalan 
vuokra-ajan aikaista taisteluhaudan jäännöstä sekä 1800-luvun lopun -1900-luvun alkupuolis-
kon torpanpaikka, ja siihen liittyvän ulkorakennuksen perustan jäännös. Nämä jäännökset voi-
daan inventoinnin mukaan luokitella muiksi kulttuuriperintökohteiksi, mutta ne eivät ole varsinai-
sia lain mukaisia muinaisjäännöksiä. 
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Kuva 11. Muinaisjäännösinventoinnin tulokset, Mikroliitti Oy, 2020.  

 

Tekninen huolto 

Varsinaisella kaava-alueella ei sijaitse tekniseen huoltoon liittyviä rakenteita. Fortumin kauko-
lämpölinja kulkee alueen pohjoisreunassa Sundsbergintien suuntaisesti. Lisäksi alueen pohjois-
osan peltoalueella kulkee kaasuputki. 

 

Ympäristöhäiriöt 

Alueelle on vuonna 2015 laadittu meluselvityksen ennuste 2035, jonka perusteella Länsiväylän 
puoleisilla alueilla sallitut päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät ilman meluntorjuntatoimenpiteitä. 
(Ramboll Finland Oy, 2015).  

 

Kuva 12. Melukartat, ennuste 2035. Ylempi kuva kuvaa päiväajan keskiäänitasoa ja alempi 
yöajan keskiäänitasoa, Ramboll Finland Oy, 2015.  
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2.2.4 Maanomistus 

Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa, maanomistaja on EKE-Rakennus Oy yhtiöineen. 
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 122 ha. Lisäksi nykyiset tiealueet ovat valtion omistukses-
sa. 

2.3 Suunnittelutilanne 

2.3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista osana maan-
käyttö- ja rakennuslakia. Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 14.12.2017. Tavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoit-
teet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne 
on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien 
kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. 

Alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on mm. varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen 
huomioon ottaminen kuntien kaavoituksessa. Alueiden käytössä tulee hillitä ilmastonmuutosta 
tukemalla siirtymistä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Yhdyskuntakehityksen tulee tukeutua ensi-
sijaisesti olemassa olevaan rakentamiseen ja suurilla kaupunkiseuduilla vahvistaa yhdyskunta-
rakenteen eheyttä. Merkittävä uusi rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyö-
räilyn kannalta hyvin saavutettaville alueille ja alueidenkäytön suunnittelulla tulee edistää jouk-
koliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään 
tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Alueidenkäytössä tulee tukea kestävästi luonto- ja kulttuuriympä-
ristöjen säilymistä sekä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteista keskeisiä laadittavana olevassa asemakaavassa 
ovat: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

- tehokas liikennejärjestelmä 

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

- uusiutumiskykyinen energiahuolto 

 

2.3.2 Maakuntakaavat 

Aluetta koskee Uudenmaan maakuntakaava (ympäristöministeriö vahvistanut vuonna 2006), 
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu vuonna 2010), Uudenmaan 2. vaihemaakun-
takaava (vahvistettu lokakuussa 2014) sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (on tullut voi-
maan loppuvuonna 2017). Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava ei koske aluetta. Vahvistetuissa 
maakuntakaavoissa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen länsi-
osassa on seudullisesti tärkeä viheryhteystarvemerkintä ja pohjoisosassa kaasulinja. Uuden-
maan ensimmäisessä, kolmannessa ja neljännessä vaihemaakuntakaavassa alueelle ei ole 
osoitettu merkintöjä. 
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Kuva 13. Ote voimassaolevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelu-
alueen sijainti on merkitty punaisella katkoviivalla, Uudenmaanliitto.  

Uusimaa-kaava 2050-ehdotuksessa alue on pääosin taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä 
ja sen läpi on esitetty viheryhteystarve. Uusimaakaava 2050 ehdotusaineisto on ollut nähtävillä 
syksyllä 2019. Palautteiden pohjalta kaava viimeistellään maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi 
keväällä 2020. 

 

Kuva 14. Ote Uusimaa-kaavan 2050 ehdotuksesta. Suunnittelualueen sijainti on merkitty pu-
naisella katkoviivalla, Uudenmaan liitto.  

 

2.3.3 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma  

Helsingin seudun kunnat, Helsingin seudun liikenne HSL ja valtio laativat maankäytön, asumi-
sen ja liikenteen (MAL 2019) suunnitelman ja sen vaikutusten arvioinnin. Se on hyväksytty tänä 
keväänä Helsingin seudun päätöksenteossa. MAL 2019 -suunnitelma ilmentää seudun yhteistä 
tahtotilaa seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä. MAL 2019 -suunnitelma 
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on asiantuntijoiden yhteistyön sekä mittavan vuorovaikutuksen tuottama näkemys siitä, miten 
seutua tulisi kehittää vuosina 2019–2050. Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman mukaan 
kaava-alue on maankäytön ensisijaista kehittämisvyöhykettä.  

 

Kuva 15. MAL 2019- tiivistelmäraportin ote, Helsingin kaupunki, Juha Niemelä, 2019 

2.3.4 Kirkkonummen kehityskuva 2040 

Koko Kirkkonummen kuntaa koskeva kehityskuva hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 1.9.2014 
(laatijana Pöyry Finland Oy). Maankäytön kehityskuva esittää kunnan maankäytön tavoiteltua 
kehitystä yleispiirteisesti ja periaatetasoisesti, kehityskuva on kunnan kehittämistavoitteet sisäl-
tävä strateginen suunnitelma. Kehityskuvalla on määritetty: kunnan kehitys- ja kasvutavoitteet 
vuoteen 2040 saakka, kasvun painopisteet, kasvun jakautuminen kunnan eri taajamiin ja osa-
alueisiin, taajamien ja eri osa-alueiden profiilit sekä ominaispiireet. Kehityskuvalla ei ole maan-
käyttö- ja rakennuslainmukaisia oikeusvaikutuksia. 

Kehityskuvassa suunnittelualue on osa Kirkkonummen pääkasvuvyöhykettä (rantaradan ja Län-
siväylän vyöhyke), joka tukeutuu rantarataan ja tulevaisuudessa myös Länsimetroon. Sunds-
berg-Sarvvik alueella on kehityskuvan mukaan 15 000 – 20 000 asukaspotentiaali. Masala on 
kehityskuvassa itäisen Kirkkonummen vahvistuva aluekeskus ja Sundsberg toimii lähipalvelu-
keskuksena.  
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Kuva 16. Ote Kirkkonummen kehityskuvasta 2040. Suunnittelualueen sijainti on merkitty pu-
naisella. Punaisella pallolla on merkitty lähipalvelukeskus, ruskealla katkoviivalla tule-
van raideliikenteen 800m aseman ympäristö, ruskealla vaakaviivalla maankäytön kehit-
tämisen painopiste, TP-merkinnällä palveluiden sijainti, vaaleanpunaisella katkoviivalla 
seudullinen kevyen liikenteen yhteys ja vihreällä katkoviivalla tärkeä viheryhteys. 

Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 päivittäminen aloitettiin keväällä 2019. Uusi 
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lauta-
kunnassa 19.3.2020 ja kunnanhallituksessa 27.4.2020. Kunnanvaltuusto päättää kehityskuvan 
hyväksymisestä kevään 2020 aikana. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 on 
kunnan strategisen suunnittelun työväline, jonka pohjalta kunta muodostaa näkymän maankäy-
tön ja kaavoituksen kehittämislinjoista tulevaisuudessa. Kirkkonummen maankäytön kehitysku-
va 2040 ja 2060 tulee korvaamaan Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040:n. Kehitysku-
van päivitystä laati kunnan kanssa yhteistyössä Sweco ja Demos. 

 

2.3.5 Kirkkonummen yleiskaava 2020  

Kirkkonummen yleiskaava 2020 tuli lainvoimaiseksi vuonna 2000. Yleiskaavassa suunnittelu-
alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta ja/tai 
ympäristöarvoja (MU). Alueen eteläosan poikki kulkee kävely- ja pyöräilytie. Yleiskaava on 
suunniteltavan alueen osalta vanhentunut. Uudenmaan maakuntakaavoissa, MAL 2019 -
suunnitelmassa sekä Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 2040 sekä vielä valmistelus-
sa olevassa maankäytön kehityskuvassa 2040-2060 on esitetty perusteluja alueen maankäytön 
kehittämiselle yleiskaavasta poiketen. 
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Kuva 17. Ote Kirkkonummen yleiskaavasta 2020. Suunnittelualue on rajattu valkoisella. 

 

2.3.6 Hiilineutraalit kunnat -verkosto (HINKU) 

HINKU-verkosto syntyi alun perin Suomen ympäristökeskuksen vetämässä Kohti hiilineutraalia 
kuntaa -hankkeessa. Hinku-verkosto jatkaa yhä hankkeessa käynnistettyä työtä kuntien ilmas-
topäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toiminta-
edellytysten parantamiseksi. 

Kirkkonummen kunta on sitoutunut HINKU-kuntien hiilidioksidipäästöjen merkittävään leikkaa-
miseen. Suuren datakeskuksen sijoittuminen kuntaan mahdollistaa kotitalouksien lämpöenergi-
an päästöjen tuntuvan vähenemisen, koska keskuksen hukkalämpö on tarkoitus johtaa kauko-
lämpöverkkoon. Kunta edellyttää datakeskuksen käyttävän päästötöntä energiaa.  

HINKU-kuntien yhteisenä tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuo-
den 2007 tasosta. Kolabackenin asemakaavan toteutuminen olisi valtakunnallisesti merkittävä 
askel kohti tätä tavoitetta. Suuren datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen leikkaisi Fortu-
min laskelmien mukaan ainakin 3,5 % koko Suomen hiilidioksidipäästöjä. 

 

2.3.7 Asemakaavat 

110 hehtaarilla suunnittelualuetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavan muutos 
koskee noin 11 hehtaaria Riistametsän asemakaavan lähivirkistysaluetta. Alue rajautuu idässä 
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yritystoiminnan alueeseen; Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja Sundsbergin Yritystien 
katualueeseen. Suunnittelualueen pohjoisosan alue rajoittuu vireillä olevaan Suvimäen – Majvi-
kin asemakaavahankkeeseen.  

 

Kuva 18. Suunnittelualueen liittyminen alueen voimassa ja vireillä oleviin asemakaavoihin.  

2.3.8  Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset 

Kaavatyön tueksi on laadittu hulevesiselvitys (Liite 5). Ehdotusvaiheessa laaditaan katujen, vir-
kistysalueiden ja vesihuollon yleissuunnitelma ja Sundsbergintien tienvarren kehittämissuunni-
telma. 

Kehä III:n aluevaraussuunnitelmassa on tie- ja liittymäjärjestelyt kantatien 50 (Kehä III) paran-
tamiseksi kaksiajorataiseksi väyläksi sekä määritelty tarvittavat aluevaraukset maankäytön ke-
hittämistä varten. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tulevat tarkentumaan käynnissä 
olevan tiesuunnittelun yhteydessä mm. Masalan eritasoliittymän vaatiman tiealuevarauksen 
suhteen. 
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3. SUUNNITTELUN VAIHEET  

3.1 Asemakaavasuunnittelun tarve 

Fortum Power and Heat Oy vastaa Kirkkonummen ja Espoon kaukolämmön tuottamisesta ja yh-
tiö on sitoutunut tuottamaan kaukolämmön hiilineutraalisti 2020-luvulla. Suuri datakeskus toteu-
duttuaan tuottaa huomattavan määrän hukkalämpöä, jolla voidaan lämmittää kaukolämpöver-
kossa olevia kotitalouksia.  

Kirkkonummen kunnan sekä Fortumin edustajat käynnistivät vuoden 2018 lopulla alustavat 
neuvottelut mahdollisen datakeskuksen sijoittamiseksi kuntaan. Näiden neuvottelujen perusteel-
la parhaaksi datakeskuksen sijoittumispaikaksi Kirkkonummella nousi Sundsbergin alue mm. 
Masalan sähköaseman läheisen sijainnin ansiosta sekä yleisesti suotuisan sijaintinsa takia, sillä 
se sijaitsee mitä todennäköisimmin lähitulevaisuudessa yhdellä Kirkkonummen voimakkaimmin 
kehittyvällä alueella ja Espoon kaupungin läheisyydessä. Lisäksi alueen lähituntumassa on toi-
miva kaukolämpöverkko, tietoliikenneverkot sekä hyvän palvelutason joukkoliikenne.  

Masalan ja Sarvvikin taajamien välisen Sundsbergin alueen maanomistaja oli halukas selvittä-
mään hankkeen toteuttamista ja toimitti kuntaan syksyllä 2019 aloitteen suuren datakeskuksen 
kaavoittamiseksi. Kehä III, Länsiväylä ja Sundsbergintie rajaavat hankealuetta.  

Hankkeen päätavoitteena on siis laatia asemakaava, joka mahdollistaa suuren datakeskuksen 
vaiheittaisen rakentamisen sekä riittävät ja monipuoliset toimitilat sen toimintaan kytkeytyville 
teknisille laitoksille ja yrityksille. Suunnittelun tarkoituksena on selvittää myös läheisten Riista-
metsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä suunnittelualueeseen. Asemakaavassa varaudu-
taan muuttamaan vähäisessä määrin eteläpuolisen Riistametsän asemakaavan virkistysaluetta 
(VL) yritystoiminnan tarpeisiin. 

Elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi hanke on siis myös ilmastopoliittinen, sillä HINKU-
kuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään. Yhtenä keinona on 
tällöin suuren datakeskuksen päästöttömällä energialla tuotetun hukkalämmön johtaminen kau-
kolämpöverkkoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää jopa 80 000 kotitalouden lämmitysenergiana 
Kirkkonummen ja Espoon alueella. 

 

3.2 Osallistuminen ja yhteistyö 

3.2.1 Osalliset  

Osallisia ovat suunnittelualueen maanomistajat, kiinteistöjen omistajat, asukkaat ja käyttäjät, 
alueella toimivat yhdistykset ja lähialueen asukkaat sekä eri viranomaiset, joiden toimialaa kaa-
va koskee.  

Osallisia ovat mm.: 

1. Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat sekä kunnan asukkaat 

2. Suunnittelualueella toimivat ja lähialueen yritykset 

- Caruna Espoo Oy 

- Fortum Power and Heat Oy 

- Elisa Networks Oyj 

- TeliaSonera Finland Oyj 

- DNA Oyj 

 

3. Yhdistykset ja muut yhteisöt: 

- lähialueen asukasyhdistykset 

- Kyrkslätts Hembygdsförening r.f. 

- Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y. 
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- Kyrkslätts Natur och Miljö r.f. 

- Kirkkonummen yrittäjät r.y. 

- Finnträskin suojeluyhdistys r.y. 

 

4. Viranomaistahot: 

 - Kirkkonummen kunta: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kuntatekniikkapalvelut, alueiden-
hoitopalvelut, sivistystoimi, perusturva, kuntakehitysjaosto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, 
Nimistötoimikunta, Kirkkonummen Vesi ja Espoon seudun ympäristöterveys  

- Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

- Uudenmaan liitto 

- Espoon kaupunki 

- HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 

- HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 

- Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 

- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 

- Länsi-Uudenmaan museo 

- Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys 

- Uudenmaan riistanhoitopiiri 

 

3.2.2 Vireille tulo  

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.4.2020 kunnan ilmoituslehdissä ja kunnan kotisi-
vuilla. 

 

3.2.3 Päätöksentekovaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä EKE-Rakennus Oy:n kanssa hyväksyttiin kun-
nanhallituksessa 16.12.2019.  

Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan 
lautakunnassa 27.2.2020. Sen mukaan osallisilla on mahdollisuus mm. osallistua kaavan val-
misteluun, arvioida kaavaratkaisun vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä 
asiasta. Kaavatyön vaiheista ja nähtäville asetettavista suunnitelmista tiedotetaan kunnan ilmoi-
tustaululla ja internet-sivuilla sekä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Lähialueen asukkaita on 
tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta myös kirjeitse. 

Asemakaavaa on valmisteltu yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, kaavoitusaloitteen tehneiden 
tahojen edustajien sekä suunnittelusta vastaavien konsulttien kanssa. 

 

Laatimisvaihe 

[täydentyy] 

 

Ehdotusvaihe 

[täydentyy] 

 

3.2.4 Viranomaisyhteistyö 

Viranomaisia on tiedotettu kaavoituksen käynnistämisestä lähettämällä osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä pitämällä viranomaisneuvottelu 14.1.2020.  

 

3.3 Maankäyttösopimus 
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Kunta ja maanomistaja ovat sopineet asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen liitty-
vistä ehdoista asemakaavan käynnistämissopimuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain 91a §:n 
mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittä-
vää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin. Kustannuksiin osallistumisesta sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä maankäyt-
tösopimuksella. 

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen käynnistetään neuvottelut maankäyttösopimuksesta, 
koska maanomistaja saa asemakaavasta merkittävää hyötyä eli lisää rakennusoikeutta tai muu-
ta arvonnousua. Maankäyttösopimuksella ei voida sopia asemakaavan sisällöstä. Maanomista-
jan kunnalle maksama korvaus määritellään sen perusteella, millaisia yhdyskuntarakentamisen 
investointikustannuksia kaavan toteuttaminen aiheuttaa kunnalle ja millaista taloudellista hyötyä 
maanomistaja saa kaavan toteuttamisesta. 

Asemakaavan hyväksyminen kunnanvaltuustossa edellyttää, että kunta ja em. maanomistajat 
ovat allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen ja että sopimukset ovat saaneet lainvoiman.  
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4. ASEMAKAAVAN KUVAUS 

4.1 Suunnitteluratkaisut 

4.1.1 Lähtökohtaiset tavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, MAL 2019 ja kuntastrategiat sekä rakennemallityö 
edellyttävät mm. olemassa olevan yhdyskuntarakenteen täydennysrakentamista sijoittamalla 
uusia työpaikkoja ja palveluita joukkoliikenteen saatavuuden näkökulmasta edullisille paikoille. 

Alueen edullinen sijainti yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen järjestämisen näkökulmasta 
luo hyvät edellytykset datakeskuksen ja työpaikka-alueen rakentamiseen. Sen lisäksi, että alu-
een vieressä on kaukolämpöverkko, myös Masalan sähköaseman sijainti sekä se, että koko laa-
jan alueen muodostaa vain yksi kiinteistö, perustelevat datakeskuksen sijoittamista liikenne-
väylien väliin. 

Luontoselvitysten mukaisia arvoalueita tulee vaalia ja osoittaa ekologinen väylä, joka toimii riis-
takäytävä. Kaava-alueesta osa kuuluu Finnträsk –järven valuma-alueeseen. Uusien korttelialu-
eiden hulevesien hallinta ja johtaminen Finnträskiin järjestetään siten, että järven veden laatu ei 
heikkene. 

 

Kuva 19. Suunnittelualueen luoteisosassa kulkeva seudullinen riistareitti. Länsiväylän ole-
massa olevan riistasillan jatkeeksi pohjoiseen tulee rakentaa riistasilta Kehä III yli ja 
Sundsbergintien yli. Kun Sundsbergin Yritystietä jatketaan länteen Inkilänportin maan-
käytön kehityttyä, tulee riistareitin turvaamiseksi rakentaa myös kadun ylitys Länsi-
väylän riistasillan kohdalle kaava-alueen lounaispuolen maastonmuodot hyödyntäen. 

Yhdyskuntatekniikka ja liikenne 

Lähtökohtaisina tavoitteina on huomattu, että datakeskus tarvitsee toimiakseen oman sähkö-
aseman Kehä III itäpuolelle mahdollisimman lähelle Masalan asemaa. Lisäksi ilmavesilämpö-
pumppulaitokset tulisi sijoittaa lähelle sähköasemaa ja kaukolämpöverkkoa sekä lämmöntal-
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teenottolaitosten on sijoituttava lähelle datakeskusta (tai vaihtoehtoisesti rakennusten sisälle) ja 
lähelle kaukolämpöverkkoa. On arvioitu, että alueelle tulee varata tilaa myös datakeskuksen vie-
railukeskukselle. Mahdollisimman lähelle datakeskuksen konehalleja olisi kannattavaa varata 
korttelialueita supernopeita tietoliikenneyhteyksiä vaativalle toimistorakentamiselle. 

Alueen liikennöintiä varten Sundsbergintie tulee muuttumaan valtion tiestä kunnan katualueeksi, 
jotta tarvittavat tonttikadut voidaan osoittaa. Riistametsän asemakaavassa osoitettua Sundsber-
gin yritystietä tulee varautua jatkamaan tulevaisuudessa Länsiväylän rinnakkaiskatuna Inkilän-
portin kaupan alueeseen. Alueen tulee vastata osaltaan kevyen liikenteen yhteystarpeisiin kun-
nanosassa. 

4.1.2 Suunnitteluprosessin aikana täsmentyneet tavoitteet [täydentyy] 

 
4.2 Asemakaavan sisältö 

 

Kuva 20. Laatimisvaiheen asemakaavakartta. 

Toimitilarakennusten korttelialueet 

Sundsbergintien varsi on esitetty toimitilarakennusten korttelialueiksi ja Riistametsän asema-
kaavaa täydennetään Sundsbergin Yritystiehen kytkeytyvillä työpaikkarakentamisen tonteilla 
(KTY). Rakennusoikeus on määritetty tontin pinta-alaan sidotulla tehokkuusluvulla. Sundsbergin 
tien varren kortteleissa tehokkuusluku e=0,5 tarkoittaa, että tontin rakennusoikeus kerrosalana 
(k-m²) on puolet rakennuspaikan pinta-alasta.   

Pohjoisimman korttelin 2259 KTY-alueelle voisivat sijoittua lämpöpumppurakennukset (e=0,4 eli 
n. 10 400 k-m²) ja Sundsbergintien varressa 2258 KTY-korttelialueet (yht. 32 700 k-m²) voidaan 
varata lännestä luetellen esimerkiksi lämmöntalteenottolaitoksen, vierailijakeskuksen ja data-
toimijoiden tarpeisiin. Näissä kortteleissa on siis sallittu toimitilarakentamisen lisäksi myös ener-
giatuotantorakentaminen.  
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Omana korttelinaan osoitettu 2257 KTY-kortteli (n. 14 100 k-m²) soveltuu paitsi toimitilaraken-
tamiseen myös toimistorakentamiseen, mikä hyödyntää supernopeita tietoliikenneyhteyksiä. 
Itäisin KTY-alue (n. 12 000 k-m²) liittyy Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja eteläisin 
KTY-tontti (n. 5700 k-m²) on korttelin 2256 osa. 

Rakennuksiin mahdollistetaan asemakaavassa toimintaa liittyvien myymälätilojen ja muiden sii-
hen verrattavien tilojen sijoittaminen kortteleissa 2255 ja 2256. Tonttia kohden näitä tiloja saa 
rakentaa enintään 10 % asemakaavassa olevasta rakennusoikeudesta. Alueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa tai tilaa vievän kaupan suuryksikköä. 

Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueet 

Noin puolet koko kaava-alueen pinta-alasta on osoitettu violetin värisenä Yhdyskuntateknistä 
huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueena (ET). Laajempi ET-alue on varsinainen da-
takeskuksen alue, jolle rakennusoikeutta esitetään runsaat 307 000 kerrosalaneliömetriä kortte-
lissa 2258. Pienempi yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten alueesta korttelissa 
2259 on osoitettu sähkökeskuksen vaatimaksi korttelialueeksi (n. 4 500 k-m²). 

Puisto-, virkistys-, ja viheralueet 

Kaavalla mahdollistetaan 26,4 hehtaaria uutta lähivirkistysaluetta kuntaan ja samalla vaalitaan 
luonnon monimuotoisuutta. Lähivirkistysalueet (VL) sijoittuvat pääosin niille alueille, joilla on 
luontoselvitysten mukaan arvokohteita ja -alueita. Viheralueiden osoittamisella huolehditaan si-
ten luontoarvojen säilymisestä. VL-alueet tulevat toimimaan paitsi seudullisena riistareittinä 
myös osana Sundsbergin keskustan virkistysverkostoa ja niille on esitetty ohjeelliset jalankulun 
ja pyöräilyn pääreitit. Alueelle on osoitettu myös koirapuistovaraus (vkp). Lähivirkistysalueelle 
on osoitettu ohjeellisena johtoaluevaraus sähköaseman ja datakeskuksen väliin tarvittavalle 
maakaapelille sekä nykyiselle kaasulinjalle. 

Tie- ja katualueet 

Sundsbergintie on osoitettu katuna ja katualuetta on kaavaan varattu liikenneselvityksen (liitteen 
4) mukaisesti. Työpaikkakortteleille on osoitettu kolme uutta tonttikatua Sundsbergintieltä. Riis-
tametsän asemakaavan Sundsbergin yritystietä on levennetty ja jatkettu länteen kaava-alueen 
rajalle saakka. Kaikkien korttelialueiden pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä 
tonteilla.  

Kunnallistekniikka ja vesihuolto 

Katualueet on mitoitettu kunnallistekniikalle ja vesihuollolle riittäviksi. Alueelle laaditaan ehdo-
tusvaiheessa katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma. [täydentyy] 

Hulevesien hallinta 

Hulevesien hallinnasta on laadittu erillinen suunnitelma (liite 5). Asemakaavassa määrätään, et-
tä kunkin toteutushankkeen rakennuslupavaiheessa on esitettävä hulevesien hallintasuunnitel-
ma sisältäen myös rakentamisaikaisen hulevesien hallinnan. KTY-tonteilla hulevesiä on viivytet-
tävä, suodatetta tai imeytettävä 1 m³ / 100 m² läpäisemätöntä pintaa kohti ja ET-alueilla 2 m³ / 
100 m². Ylittävä osuus käsitellään viheralueille rakennettavissa viivytysaltaissa ennen johtamista 
alapuoliseen vesistöön. Korttelialueille ja yleisille alueille on osoitettu hulevesijärjestelmälle va-
ratut alueen osat ja viivytysaltaille varatut paikat (hule-1, hule-2 ja hule-3). 

 

 

 

4.3 Mitoitus  

Kaava-alueen 122 hehtaarista: 

- Toimitilarakentamisen korttelialueita (KTY) on yhteensä noin 16,3 hehtaaria 
- Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (ET) yht. noin 63 hehtaa-

ria 
- Lähivirkistysalueet (VL/s, VL/me ja VL) ovat yhteensä noin 26,3 hehtaaria 
- Liikennöintiä on noin 16,5 hehtaaria, josta katualueet noin 10 ha ja tiealueet yht. noin 6,5 ha 
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Pinta-alat hehtaareina (ha):          
               

 2259 kortteli  2258 kortteli  2257 kortteli  2256 kortteli  2255 kortteli 

 KTY 2,60  KTY 6,54  KTY 2,83  KTY 1,92  KTY 2,40 

 ET 1,49  ET 61,48          
  

              
Rakennusoikeus neliömetreinä  (k-m²):       

               

 2259 e=0,4  2258 e=0,5  2257 e=0,5  2256 e=0,3  2255 e=0,5 

 KTY 10410  KTY 32723  KTY 14134  KTY 5747  KTY 12007 

 ET 4458  ET 307392          
 

Rakennusoikeutta syntyy koko asemakaavalla yhteensä noin 387 000 kerrosalaneliömetriä. 

Autopaikkoja on rakennettava liike- ja toimistorakennusten korttelialueille (KTY) 1 ap / 100 k-m², 
myymälätilojen osalta 1 ap. / 40 k-m².  

 

4.4 Kaavan vaikutukset  

Asemakaava toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita;  

• Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
Asemakaava antaa edellytykset kunnan elinkeino- ja yritystoiminnan uudistumiselle. 
Alue tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on hyvin 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta saavutettavissa. 
 

• Tehokas liikennejärjestelmä 
Kaavaratkaisu tukeutuu olemassa oleviin liikenneyhteyksiin ja koska rinnakkaistie 
vienee paikallisliikennettä pois Länsiväylältä, edistää se siten liikennejärjestelmän 
toimivuutta. 
 

• Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
Hulevesiselvityksen perusteella esitetyin hulevesiosa-aluein ja hulevesiin liittyvin 
kaavamääräyksin ja varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin. 
Kaavamääräyksin ehkäistään liikennemelusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaitto-
ja kortteleissa 2255 ja 2256. 
 

• Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 
Kaavassa on huolehdittu luontoarvojen turvaamisesta ja edistetty luonnon monimuo-
toisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä sekä lisätään virkistyskäyttöön soveltuvia alueita. 
 

• Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
Merkittävien voimajohtojen ja kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdolli-
suudet on turvattu kaavassa. 
 

Asemakaava täyttää maakuntakaavan sille asettamat tavoitteet. Kaavasuunnitelma toteuttaa 
myös osaltaan Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman MAL 2019 -suunnitelman tavoitteita: 

- Vähäpäästöinen (Seutu kasvaa kestävästi ja vähentää päästöjä tehokkaasti.)  

- Houkutteleva (Kansainvälinen seutu houkuttelee yrityksiä ja asukkaita.) 

- Elinvoimainen (Taloudellinen tehokkuus takaa seudun kehittämisen ja toimivuuden.) 

- Hyvinvoiva (Terveellinen ja turvallinen elinympäristö mahdollistaa kaikille aktiivisen arjen.) 

Asemakaavalla luodaan edellytykset suuren datakeskuksen ja toimitilarakennusten korttelialuei-
den sijoittamiselle voimassa olevassa yleiskaavassa osoitetulle maatalousalueelle (MU). Kunta 
on todennut yleiskaavan tältä osin vanhentuneeksi ja maakuntakaava puolestaan tukee asema-
kaavalla osoitettua maankäyttöä. 
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Koska asemakaava poikkeaa osittain suunnittelua ohjaavasta yleiskaavasta, on asemakaavaa 
laadittaessa huomioitu myös MRL:n 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset:  

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;  
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;  
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;  
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja ta-
louden kannalta kestävällä tavalla;  
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön;  
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;  
7) ympäristöhaittojen vähentäminen;  
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä  
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.  

Asemakaavan toiminnot tukeutuvat olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen eivätkä aiheuta 
yhdyskuntarakenteeseen merkittäviä muutoksia. Suunnittelualueelle osoitetut uudet toiminnot 
tukevat alueen työpaikka- ja liikerakentamisen kehittymistä yhdyskuntarakenteen kannalta edul-
lisella tavalla. Asemakaava täydentää yhdyskuntarakennetta ekologisesti kestävästi. 

Suunnittelualueelle ei osoiteta asumista, alueen pohjoispuolta ollaan varaamassa asutuksen 
tarpeisiin. Masalan taajama palveluineen sijaitsee runsaan kilometrin päässä ja uudet asema-
kaavan mukaiset toiminnot luovat edellytyksiä työpaikkojen kehittymiselle olemassa olevia 
asuinpaikkoja tukien. 

Suunnittelualue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä sijainnilla kantateiden välissä. Alueelle johtaa 
olemassa oleva tieverkko ja se on saavutettavissa joukkoliikenteellä. Alue rajautuu olemassa 
olevaan vesihuoltoverkostoon, mihin uudetkin toiminnot voidaan liittää.  

Asemakaavalla tuetaan kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ympäristöhäiriötä aiheut-
tamattomien toiminnan korttelialueiden osoittamisella hyvien liikenneyhteyksien yhteyteen. 

Asemakaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia erityistoimintoihin, ympäristönsuojeluun tai ympä-
ristöhäiriöihin.  

Alueella ei sijaitse erityisiä suojeltavia rakennetun ympäristön tai maiseman arvoja. Luonnon ar-
vot on asemakaavassa selvitetty ja merkinnöin huomioitu. 

Asemakaava ei vähennä olemassa olevien virkistysalueiden tai ulkoilureittien määrää. Suunnit-
telualueesta korttelit 2255 ja 2256 sekä pieni osa korttelin 2258 ET-alueesta (Sundsbergin yri-
tystienvarrella) sijoittuu liikennemelualueelle, eikä alueella ole erityisiä virkistysarvoja. Asema-
kaavalla on osoitettu hiljaisenpiin osiin lähivirkistysaluetta ja ohjeelliset kevyen liikenteen reitit 
alueen halki. 

 

4.4.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 

Yhdyskuntarakenne 

Kolabackenin datakeskus ja työpaikka-alue täydentää osaltaan Kirkkonummen taajama-aluetta. 
Asemakaava vahvistaa itäisen Kirkkonummen työpaikkatarjontaa ja edistää osaltaan Länsi-
väylän suuntaisen kaupunkirakenteen tiivistymistä. Maankäyttö tukeutuu hyviin joukkoliikenteen 
yhteyksiin. Asemakaavalla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn uusien yhteyksien rakenta-
minen alueen poikki, mikä vähentää nykyistä estevaikutusta. Kaavan aluevaraukset mahdollis-
tavat Sundsbergintielle liikenneselvityksen mukaiset järjestelyt, jotka parantavat alueen saavu-
tettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Toteutuessaan Kolabackenin alue toimii alueen uutena ra-
kennetun ympäristön porttina. 
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Kuva 21. Asemakaava Paikkatietoikkunan yhdyskuntarakennekartalla, Maanmittauslaitos.  

 

Liikenne 

Kolabackenin asemakaavan rakentuminen lisää alueen nykyisiä liikennemääriä. Datakeskus it-
sessään tuottaa valmistuttuaan lähinnä vain huoltoliikennettä, mikä on erittäin vähäistä suh-
teutettuna rakennusneliömäärään. Sundsbergintien pohjoispuolelle tavoiteltu maankäytön kehit-
tyminen ja liikennemäärien kasvu on huomioitu nyt laadittavan asemakaavan liikenteen toimi-
vuustarkastelussa.  Liikenteen kasvu tapahtuu kuitenkin vähitellen ja liikenteen toimivuutta voi-
daan seurata. Kolabackenin asemakaava-alueen liikennetuotos jää maltilliseksi suhteessa koko 
Sundsbergin alueen lisääntyviin liikennemääriin nähden. 

Liikenneturvallisuutta on parannettu osoittamalla ohjeelliset pyörätiet ja katualueiden leveyksis-
sä on varmistettu riittävä tila jalankulkuun ja pyöräilyyn. Kaavalla on määrätty pysäköinnistä ja 
tonttikatujen tilavaraukset ovat riittävät huolto- ja pelastustoimen tarpeisiin. Sundsbergin Yritys-
tien leveydessä on huomioitu myös joukkoliikenteen mahdollinen siirtyminen tälle Länsiväylän 
rinnakkaisyhteydelle. 
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Kuva 22. Kaavaratkaisu luo hyvät edellytykset kävellen ja pyörällä tehtäville matkoille alueen lä-
pi sekä Masalan keskustaan, että asemalle. Alue on hyvin saavutettavissa kävellen ja 
pyörällä ja alueelle osoitetut uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät täydentävät alueen yh-
teyksiä ja palvelevat erityisesti alueella asioivien liikkumista, mutta tarjoavat reittejä 
myös ympäröivien alueiden asukkaille. 

 

Kaava-alue sijoittuu hyvin olemassa olevaan joukkoliikenteen palvelutarjontaan nähden. Jouk-
koliikenteen palvelutaso paranee Espoon Länsimetron valmistumisen myötä, jolloin alueen 
joukkoliikenne tulee olemaan osa metron liityntäliikennettä. Masalan asema on hyvin saavutet-
tavissa suunnittelualueelta kävellen ja pyörällä ja asemakaava siten osaltaan tukee raideliiken-
teen käyttöä. Kaava tukee myös linja-autoliikenteen käyttöä osoittamalla uutta työpaikka-aluetta 
HSL:n paikallisliikenteen pääreitin varteen. 

 

Maisema ja kaupunkikuva sekä kulttuuriympäristö  

Alkuperäistä maisemakuvaa on jo voimakkaasti muokattu Länsiväylän laajentamisen yhteydes-
sä ja läjitystoiminnan vaikutuksesta. Alueen taimettuneet hakkuuaukea-alueet, osa metsä- ja 
suoalueista muuttuvat rakentamattomista alueista rakennetuiksi. Rakentamisen korkeus Riista-
metsän voimaan tulleen asemakaavan jatkeella sen mukaisesti on maltillista: asemakaava sallii 
kaksikerroksisten rakennusten toteuttamisen Länsiväylän varteen. Sundsbergintie nähdään 
kunnassa yhtenä sisääntuloväylänä ja kaava toteutuminen muuttaa väylämaiseman kaupunki-
maisemmin rajatuksi. Kaavakartan sekä kaavamerkintöjen ja -määräyksien avulla ei aina voida 
riittävästi kuvata kaavan periaatteita. Kaavaratkaisua havainnollistamaan on laadittu liitteet 3 ja 
6, joista ilmenee kaavan mahdollistama rakentaminen. 

Vaikka lain määrittelemiä muinaismuistoja alueelta ei tavattu, kaava osaltaan vaalii arkeologista 
kulttuuriympäristöä. Inventoidut kulttuuriympäristön kohteet sijoittuvat pääasiassa viheralueelle, 
jolla ympäristö on määrätty säilytettäväksi. 
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Tekninen huolto ja energiatalous 

Asemakaava aiheuttaa uuden kunnallistekniikan rakentamistarpeen. Alueella ei nykyisin sijaitse 
kunnallisteknistä verkostoa. Alueen vesihuollon edellytyksenä on liittyminen joko pohjoisosasta 
vesihuollontoiminta-alueeseen tai Länsiväylän eteläpuolella olevaan verkostoon. Tämä edellyt-
tää johtolinjan vetämistä Länsiväylän tiealueen alitse. 

Suunnittelualue on mahdollista liittää joko kaukolämpö- tai maakaasuverkkoon, koska molem-
mat sijaitsevat suunnittelualueella tai sen läheisyydessä. Energiatalouden kannalta on huomat-
tava, että Datakeskuksen hukkalämmöstä voidaan lämmöntalteenottolaitosten avulla tuottaa 
lämpöenergiaa jopa 80 000 kotitaloudelle.  

Kaavahankkeen rinnalla on tutkittu kahden 400 kV liityntäjohdon linjausta Fingridin Järvikylän 
sähköasemalle Espoossa.  Selvityksessä on kaksi vaihtoehtoista reittiä, maakaapelina radan 
äärellä ja merireittiä Espoonlahden pohjukan kautta. Datakeskuksen sähkötarvetta varten kaa-
vassa on esitetty korttelinosa sähköasemalle ja ohjeellinen varaus maakaapelille.  

Yleisesti datakeskuksissa on sähkönsaanti häiriötilanteissa varmistettu UPS-laitteistoilla ja va-
ravoimakoneilla. Akuista koostuvalla laitteistolla varmistetaan lyhytaikaisen keskeytyksen aikana 
sellaisten järjestelmien sähkönsaanti, joissa ei sallita katkoksia. Pidempien, vuorokauden mit-
taisten, sähkönsyöttöhäiriöiden aikana varavoimana käytetään usein dieselmoottorin pyörittä-
mää generaattoria. Varavoimalat voidaan sijoittaa datakeskusrakennuksen ulkopuolelle erilli-
seen rakennukseen tai ne voidaan sijoittaa rakennuksessa olevaan erilliseen tilaan. Alueella tul-
taneen säilyttämään polttoainetta varavoimaloiden tarpeisiin. Säiliöiden koko, määrä ja sijainti 
voidaan ratkaista vasta toimijan tullessa hankkeeseen mukaan. 

Rakennusten katoille ja julkisivuille saa sijoittaa aurinkoenergiaa sekä muita uusiutuvia ener-
giamuotoja hyödyntäviä järjestelmiä ja rakennusten ylilämpenemistä estäviä ratkaisuja. 

 

4.4.2 Vaikutukset luonnonympäristöön 

Luonnonolot 

Alue sijoittuu pääasiassa talousmetsien ja läjittämistöiden yhteydessä muokatuille alueille sekä 
lähes luonnontilassa säilyneelle sekametsälle. Vaikka valtaosa alueesta on luonnon monimuo-
toisuuden kannalta köyhää, kaavan mahdollistama rakentaminen muokkaa osittain myös luon-
nonympäristöä. Alueella sijaitsee kolme arvokkaaksi kohteeksi luokiteltavaa kohderajausta (ku-
va 5). Näihin lukeutuvat noro- ja puronvarsilehdot (72. ja 75.) sekä 74. luhtainen korpikuvio. 
Edellä mainituista kohteista vain kuvio 74. jää ET-korttelin sisään, mutta kaavassa se on kuiten-
kin suojeltu rakentamiselta. Vaikka kuvio ei ole edustavin esimerkki, on sen suojelemiseksi esi-
tetty rakennusalanraja ja hulevesien viivyttämiseen riittävä suojavyöhyke, jotta luhtaisen korven 
vesitasapaino säilyy.  

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi muut arvokohteet ja -alueet on kaavalla määrätty 
säilytettäväksi viheralueelle suoja-alueineen. Kaavan mukaiset hulevesien viivytysvaateet var-
mistavat puhtaan veden virtaamisen puro- ja norolehtoon ja kortteli- sekä rakentamisalueiden 
rajauksin huolehditaan varjostuneisuuden säilymisestä.  

Kehä III:n ylittäväksi tarkoitettu riistasilta ja kaavan mahdollistama riittävän leveä ekologinen 
käytävä eläinten kulkea vaikuttaa myönteisesti eläinlajien lähiympäristöön. Alueen toteuttamisel-
la ei ole tavanomaista rakentamista suurempaa vaikutuksia luonnonvaroihin. 

 

Maaperä ja vesi 

Maaperä on pääosin, ja datakeskukselle varatulla korttelialueella kokonaan, erittäin vakaata pe-
ruskalliota ja soveltuu siten erinomaisesti palvelinsalien rakentamiseen. Alue on topografialtaan 
vaihteleva ja suuren datakeskuksen toteuttaminen edellyttää maansiirtotöitä ja mahdollisesti 
myös massanvaihtoa suunnittelualueella. Datakeskuksen alueet tasattaneen, kalliota murskat-
taneen alavimpien alueenosien täyttöä varten. Rakentamisen aikana murskauksen aiheuttamaa 
pölyämistä pystytään lieventämään kastelemalla tai koteloimalla murska. Murskauksen pölyvai-
kutus ulottuu korkeintaan 700 metrin päähän murskasta ja kastelua käyttäen, vaikutus ei ulotu 
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yli 300 metrin etäisyydelle. Kalliolle sijoittuvilla rakennusaloilla ei tiettävästi sijaitse sulfidisavi-
maita, mutta pohjoiskorttelin (2259) osalta asia tulee vielä varmistaa ennen alueen käyttöönot-
toa.  

Rakentaminen lisää aina hulevesien määrää ja huonontaa imeytyvien vesien laatua. Tämän ta-
kia alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jolla rakentamisen negatiivisia vaikutuk-
sia pyritään pienentämään. Hulevesien muodostuminen riippuu pääasiassa läpäisemättömien 
katto- ja asfalttipintojen määrästä, jota on säädelty kaavamääräyksellä. Rakentamisen myötä 
päällystämättömätkin pinnat tiivistyvät kulutuksen takia, mikä nopeuttaa valunnan kertymistä ja 
pienentää häviöitä. Hulevesiselvitys on tehty alueen tulevan hulevesitilanteen selvittämiseksi ja 
yksi vaihtoehto hallinnan järjestelmäksi on esitetty suunnitelmassa.  

Osa suunnittelualueesta kuuluu Länsiväylän eteläpuoleisen järven, Finnträskin, valuma-
alueeseen. Vesienhallinnan lähtökohtana on, että haitallisia vaikutuksia Finnträskin vedenlaa-
tuun ei koidu. Keskeistä Finnträskin vedenlaadun kannalta on kiintoaineen ja ravinteiden sitomi-
nen.  Hulevesien käsittely perustuu luonnonmukaisiin menetelmiin. Hulevedet viivytetään mah-
dollisimman lähelle niiden muodostumispaikkoja. Kaavakartalla on osoitettu hulevesien johtami-
seen ja viivyttämiseen varattuja alueita sekä tonteilla, että yleisillä alueilla. Hulevesien hallinta-
järjestelmä Finnträskiin saakka on suunniteltu kokonaisuutena Riistametsän ja Länsiväylän ete-
läpuoleisen Sarvvikinportin kaava-alueiden kanssa. 

Asemakaavassa edellytetään toteuttamisvaiheittain hulevesien hallintasuunnitelman laatimista, 
missä yhteydessä on esitettävä myös rakentamisaikainen vesien hallinta. Rakentamisaikaista 
vesien hallintaa ja haittariskin minimointia järven veden laadulle varmistaa yleisille alueille sijoit-
tuvien viivytysaltaiden rakentaminen ensimmäisessä toteutusvaiheessa. 

Alueen pintavesitalouden kannalta merkittävän, kaava-alueen länsipuolella olevan suoalueen 
olosuhteisiin ei kaavalla ole olennaista vaikutusta. Suo-aluetta voidaan lisäksi käyttää erittäin 
poikkeuksellisen tulvinnan hallitsemiseksi. 

 

4.4.3 Vaikutukset ihmisten elinoloihin 

Asemakaava-alueelle ei sijoitu asuntoja, eikä siten uusia asukkaita. Alueelle sijoittuva työpaik-
katarjonta mahdollisine myymälätoimintoineen tukee kuitenkin välillisesti lähialueen asuntora-
kentamista ja voi siten vaikuttaa väestökehitykseen.  

Datakeskuksen, sen toimintaan liittyvien laitosten ja sitä ympäröivän työpaikka-alueiden raken-
taminen ja kunnallistekniikan toteuttaminen vaikuttaa lähiasukkaisen elinoloihin eniten alueen 
rakentamisvaiheessa.  

Datakeskus toimiessaan on hiljainen naapuri, myös liikennöinti alueelle on vähäistä. Datakes-
kuksen palvelinsalien ja niiden jäähdytysratkaisujen aiheuttamat melutasot eivät ole olleet on-
gelma toteutuneissa hankkeissa. Jäähdytyslaitteistojen tekniset ratkaisut voidaan suunnitella ja 
toteuttaa niin, että melutasot pysyvät alle ohjearvojen. Varavoimalähteinä polttoaineella toimivat 
generaattorit aiheuttavat kuukausittaisen koekäytön aikaan melua, mutta toiminnasta ei aiheudu 
meluhäiriötä korttelirajan yli. 

Toimitilarakennusten mahdolliset pienet myyntipisteet ja datakeskuksen vierailijakeskus voivat 
lisätä lähialueen asukkaiden palvelutarjontaa ja monipuolistaa työpaikkatarjontaa. Asemakaava 
parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä. 

Rakentamisen myötä metsätalous- ja läjitysalue siistiytyy. Kaava-alueella ei ole nykyisellään vir-
kistyskäyttöä tai muuta paikallisille asukkaille merkittävää toiminnallista arvoa. Asemakaavarat-
kaisu säästää arvokkaimman luonnonympäristön virkistysalueena, mikä edistää elinympäristön 
viihtyisyyttä.  

 

4.4.4 Vaikutukset talouteen 

Kaavalla on myönteiset vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja toimivan kilpailun 
kehittymiseen. Asemakaava tuo alueelle noin 100-300 uutta ja uudenlaista työpaikkaa, mikä voi 
houkutella uusia asukkaita muuttamaan kuntaan ja se kerryttää tuloverotuottoa. Mikäli alueelle 
sijoittuvat yritykset sijaitsevat Kirkkonummella, ne tuovat kunnalle yhteisöverotuloja. Kiinteistö-
verotuotto kasvanee nykyisestä ja on infraverkon kunnossapitokuluja enemmän. 
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Asemakaava mahdollistaa työpaikkojen lisäämisen Kirkkonummella ja työpaikka-alueella on po-
sitiivinen merkitys kunnan elinkeinotoiminnalle. Alueelle pyritään houkuttelemaan monenlaisia 
toimijoita, työpaikkarakentamisen tarjonnassa huomioidaan erityisesti data-alan yritysten tarpei-
ta.  

Kaavassa on huomioitu, että yrityksillä on voi olla tarve harjoittaa myyntiä toimintansa yhteydes-
sä ja sallittu kaavassa myymälätilat tai myyntitoiminnan harjoittaminen. Näiden osuus tonttien 
rakennusoikeudesta on rajattu siten, että enimmillään noin 10 % kaavan rakennusoikeudesta 
olisi varattavissa tähän käyttötarkoitukseen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai 
tilaa vievän kaupan suuryksikköä. Ensisijaisesti datakeskuksen työpaikka-alueena profiloituvana 
alue täydentäisi kaupalliseksi keskittymäksi suunnitellun Inkilänportin tarjontaa muodostamatta 
sille kilpailevaa aluetta. 

Alueelle suunniteltu maankäyttö kytkeytyy osaksi laajempaa katu- ja kunnallisteknistä muutos-
aluetta Sundsbergintien rakentamishankkeiden kautta. Valitun sijaintinsa vuoksi suuren data-
keskuksen tarvitsema infraverkosto on helposti rakennettavissa.  

Asemakaavan katujen, ympäristörakentamisen ja vesihuollon rakentamisen kustannusarvio laa-
ditaan yleissuunnitelman osana ehdotusvaiheeseen. Kunta lunastaa katu- ja virkistysalueet. 
Alueen toiminnan tarvitsemat sisäiset verkot ja kunnallistekniikka toteutetaan maanomistajan 
toimesta.  

Korttelialueella tavanomaisesta poikkeavia rakennuskustannuksia muodostuu hulevesien hal-
linnasta ja maastonmuotojen tasaamisesta, näistä kustannuksista vastaa alueen tuleva toimija 
esirakentamisen yhteydessä.  

 

4.4.5 Ympäristön häiriötekijät 

Suuren datakeskuksen sijoittumiselle ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Alue on niin poliittisesti 
kuin maaperägeologisesti vakaa, ennakoitavissa ja turvallinen hankkeen tarkoituksiin. Kylmä il-
mastomme, ja tällä sijainnilla myös kerran käytetyn sähköenergian käyttäminen uudelleen toimi-
vaan kaukolämpöverkon hukkalämpönä, on energiatehokkuusajattelussa verraton etu. 

Toimitilarakennusten pääkäyttötarkoitukseen liittyvät toimisto- ja myymälätilat on suojattava ajo-
neuvoliikenteen melulta siten, että melutaso on enintään 45 dBA. Datakeskus ja siihen liittyvät 
laitokset toimiessaan tuottavat alueella vaimeaa huminaa, mutta se ei lisää ympäristöhäiriötä 
asemakaava-alueen ulkopuolella. Datahallien varavoimadieseleitä käytetään kuukausittain ly-
hyesti, mutta muutoin laitokset ovat hiljaisia eivätkä aiheuta ympäristölle häiriötä aluerajalla. 

 

 

4.4.6 Yhteenveto 

Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto asemakaavan keskeisistä vaikutuksista. 

Kulttuuriset vaikutukset 

Suunnittelualue on tällä hetkellä valtaosaltaan hakkuiden täplittämää metsätalous- sekä läjitys-
aluetta eikä sillä ole kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta olemassa olevia rakennuksia.  

Asemakaavan toteutumisen myötä alueen Sundsbergintien sisääntuloväylä taajamaan siistiytyy. 
Kaavamääräyksillä on osoitettu istutettavia alueen osia, jotka luovat vehreän yleisilmeen. Alu-
eesta on mahdollista muodostua omaleimainen ja edustava Sundsbergin porttialue. 

Kulttuuriset vaikutukset ovat lähinnä uuden rakennetun kulttuuriympäristön perustamista. Kehä 
III äärelle sijoittuva sähkökeskus voi jopa lisätä alueen rakennustaidetta. Rakennuksen muotoilu 
on vapaata ja ne voidaan ratkaista arkkitehtikilpailuin - luoda siten uutta merkityksellistä ja kor-
kealuokkaista arkkitehtuuria. 

Taajaman maisemakuvaa rajaava, alueen luoteisrinteen metsä, on osoitettu säilytettävänä alu-
eena. Kaavalla vaalitaan arkeologisen inventoinnin mukaisia kulttuuriperintökohteita, osoittamal-
la niiden alueet säilytettävinä viheralueina. Kokonaisuudessaan asemakaava vaikuttaa myön-
teisesti alueen kaupunkikuvaan. 
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Sosiaaliset vaikutukset   

Kaava-alueella ei nykyisellään ole erityisen merkittävää käyttö- tai virkistysarvoa kunnan asuk-
kaille. Rakentaminen liittyy osaksi Masalan lähikeskuksen ja Sundsbergin asuinalueen tulevaan 
rakentamista. Työpaikkarakentaminen on liikenteen ympäristöhäiriöille alttiilla alueella luonteva 
ratkaisu. Yhtenä sosiaalisena vaikutuksena on alueen toteutumisen myötä liikenneturvallisuu-
den parantuminen niin katualuejärjestelyiden kuin Kehä III:n ylittävän riistasillan vuoksi. 

Hankkeella on vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja hyvinvointiin erityisesti työpaikkatarjonnan ja 
liikennejärjestelyiden ansiosta.  Kaavalla ei ole haitallisia vaikutuksia terveyteen. Suunnitelman 
toteutumisella voi olla välillisiä terveysvaikutuksia mm. kevyen liikenteen väylien rakentamisesta 
sekä viheralueiden virkistyskäyttömahdollisuuksista.  Datakeskuksella ja sen tarvitsemilla toi-
minnoilla sekä siihen liittyvällä toimitilarakentamisella ei ole varsinaisesti vaikutuksia läheisten 
alueiden asumisviihtyvyyteen. Työpaikkatarjonnan lisääntymisellä on yleensä positiivisia vaiku-
tuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisesti kunnan työikäisen väestönmäärän kas-
vuun. 

 

Ekologisia vaikutuksia 

Asemakaava tiivistää yhdyskuntarakennetta sekä edistää joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja 
jalankulkua, mikä hillitsee ilmastonmuutosta liikenteen hiilijalanjäljen osalta. Asemakaava mah-
dollistaa Sundsbergintien parantamisen toteuttamisen, sillä sen katualueiden mitoitus mahdollis-
taa hyvän joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen vaatimat liikennejärjestelyt. 

Asemakaavoitettavat korttelialueet sijoittuvat pääosin jo muokatuille maa-alueille, eikä kaavalla 
vaikuteta haitallisesti korttelialueiden väliin jääviin ekologisiin verkostoihin. Kaavan yhteydessä 
alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma. Alueelle osoitetut hulevesien osa-alueet, 
mahdollistavat vesien käsittelyn luonnonmukaisin menetelmin.  

Kaava mahdollistaa suuren hiilinegatiivisen hankkeen, jolla voidaan korvata Espoon Suomen-
ojan vuonna 2025 poistuvaa hiilivoimaa.  Suomen kokonaispäästövähennystavoitteista Kola-
backeniin sijoittuva datakeskus voi kattaa jopa 3,5 prosenttia. Sillä suuren, esim. 200MW, data-
keskuksen hukkalämmön hyötykäyttäminen vähentäisi 0,6 Mton/v kaukolämmön päästöjä. Tä-
mä on ekologista, mikäli datakeskuksen tarvitsema sähkö tuotetaan ilmastokestävästi. 

 

Taloudellisia vaikutuksia 

Datakeskuksen, sen laitosten ja toimitilakorttelien työpaikkojen sijoittuminen kuntaan tukee kun-
nan elinkeinoelämää. Alueella pyritään mahdollistamaan erikokoisten yritysten sijoittuminen. 
Työpaikkarakentaminen täydentää myös Inkilänporttiin suunniteltua kaupallisen keskittymän 
aluetta.  

Kunnalle kaavan toteuttaminen tuo erinäisiä rakentamis- ja ylläpitokustannuksia: 

- kadut ja joukkoliikenteen liikenteen rakenteet sekä polkupyöräväylät valaistuksineen ja suo-

javiheralueineen 

- vesihuoltoverkon ja muu kunnallistekniikan laajentaminen alueen käyttöön 

- koirapuisto ja sen pysäköintialue 

Kaavatyön ehdotusvaiheen yleissuunnitelmiin liitetään infrastruktuurin alustava kustannusarvio. 

Maanomistajalle kuluja tulee kunnan maankäyttösopimuksen perusteella. 

Alueen datakeskustoimijalle kustannuksia kertyy paitsi maan hankinnasta myös korttelialueiden 
maasto- ja tasaustöistä sekä rakentamis- ja ylläpitokustannuksia rakennusten ja alueen sisäisen 
infrastruktuuri toteuttamisesta ja käytöstä. 

Kaavan aiheuttamat merkittävimmät tulot kohdistuvat kunnallistalouteen. Kunta kattaa hanke-
menonsa kehittämiskorvaustuloilla, kiinteistömuodostuksen ja rakentamislupamenettelyn tuloil-
la, vesihuollon liittymis- ja käyttömaksuilla sekä luonnollisesti verotuloilla. 

Datakeskuksella on myönteinen vaikutus myös lähiympäristön maan arvoon houkutellen alueel-
le supernopeita tietoliikenneyhteyksiä vaativia toimijoita. 
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4.5 Kaavamerkinnät ja määräykset 

Asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä 2. 

4.6 Nimistö 

Kaavan uusien katujen ja virkistysalueiden nimeämisestä vastaa Kirkkonummen kunnan nimis-
tötoimikunta. Riistametsän asemakaavan Sundsbergin Yritystietä on jatkettu länteen saman ni-
misenä. Sundsbergintiehen liittyvät uudet tonttikadut on merkitty laatimisvaiheessa kartalle vain 
työnimillä: 

• xxkatu – xxgatan 

• yykatu – yygatan 

• zzkatu – zzgatan 
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5. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
5.1 Kaavan toteuttamista ohjaavat suunnitelmat 

Asemakaava-alueelle laaditaan ehdotusvaiheessa katujen, virkistysalueiden ja vesihuollon 
yleissuunnitelmat sekä Sundsbergintien tienvarren kehittämissuunnitelma, jotka ohjaavat kun-
nallistekniikan rakentamista alueella. Asemakaava-alueelle ei laadita erillistä lähiympäristö- ja 
rakentamistapaohjetta. 

Havainnekuvissa on esitetty todennäköisin toteutustapa (liitteet 3 ja 6). Liitteiden viitesuunnitel-
man toteutusratkaisu on modulaarinen. Yhdessä moduulissa sijaitsevat kaikki ne tekniset lait-
teet, jotka datakeskusyksikkö vaatii toimiakseen. Modulaarisella mallilla voidaan kasvuun vasta-
ta nopeasti tuomalla lisämoduuleja alueelle. 

5.2 Tonttijako 

Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen. Alueelle laaditaan erillisenä toimituksena sitova tonttija-
ko. 

5.3 Toteuttamisen ajoitus 

Asemakaavan toteuttamisen aloittaminen on mahdollista, kun asemakaava ja kiinteistöjako ovat 
astuneet voimaan. Datakeskus voidaan toteuttaa yhden suurtoimijan kertahankkeena tai vai-
heittain. Aluetta voi olla toteuttamassa myös usea toimija ja rakennusoikeutta käytetään sitä 
mukaa kun kapasiteetin tarve kasvaa. Ainakin datakeskuksen ensimmäinen vaihe tulee olla jo 
toiminnassa ennen vuotta 2025, jotta se tuottaisi kaukolämpöä Suomenojan voimalaitoksen ki-
vihiilen sijaan. 
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