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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (ytl 
27.2.2020, § 30) mahdollistaa suuren datakeskuksen 
(100 MW) sijoittumisen Kirkkonummelle ja kaavan val-
misteluaineisto on ollut nähtävillä (ytl 28.5.2020, § 59). 
Hanke toteutetaan Masalan ja Sarvvikin taajamien väli-
selle alueelle Sundsbergiin. Kehä III, Länsiväylä ja Sund-
sbergintie rajaavat aluetta, joka sijaitsee seudullisesti ja 
liikenteellisesti hyvin saavutettavalla paikalla. Runko-
bussilinja kulkee Sundsbergintiellä alueen välittömässä 
läheisyydessä ja sieltä on hyvät joukkoliikenneyhteydet 
mm. Masalaan, kuntakeskukseen ja pääkaupunkiseu-
dulle. 

Hanke on elinkeino- ja ilmastopoliittinen. HINKU-kun-
tana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään 
hiilijalanjälkeään. Suuren datakeskuksen hukkalämpö 

johdetaan kaukolämpöverkkoon. Syntyvä lämpöener-
gia on päästötöntä, koska myös itse keskuksen on 
määrä käyttää päästötöntä energiaa.  

Hankkeen päätavoite on laatia asemakaava, joka mah-
dollistaa suuren datakeskuksen vaiheittaisen rakenta-
misen sekä sen toimintaan kytkeytyville yrityksille mo-
nipuoliset toimitilat. Suunnittelussa selvitetään myös 
läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kyt-
keytymistä alueeseen. Käyttäjälähtöisten yritystilojen 
toteuttamisen rinnalla liikenteen sujuva järjestäminen 
ovat suunnittelun keskeisiä haasteita kuten myös toi-
minnan aiheuttama vaikutusarviointi. Niin ikään suun-
nittelussa otetaan huomioon mm. virkistysyhteydet, 
alueen maisema- ja luontoarvot sekä turvataan aluetta 
sivuavan, seudullisesti merkittävän riistaeläinten kul-
kuyhteyden säilyminen.
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Ilmakuva

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Suuren datakeskuksen hukkalämpö voidaan määritellä 
päästöttömäksi, mikäli sen käyttämä energia on pääs-
tötöntä. Muutoinkin hankkeen toiminnan on oltava hiili-
jalanjäljeltään matalaa: katot voidaan varustaa aurinko-
paneelein ja rakentamisessa on mahdollista hyödyntää 
teknologiainnovaatioita. 
 
Kaavoitettavalle alueelle johtavan tien ja Sundsbergin-
tien risteysalueen yleissuunnittelu kuten tavanomainen 
kunnallistekninen yleissuunnittelu tehdään kaavoituksen 
yhteydessä. Lisäksi on perusteltua laatia Sundsbergintien 
länsipuolta koskeva alustava suunnitelma tievarren tule-
vasta maankäytöstä. 
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Kauko-
lämpöverkkoon johdetulla suuren datakeskuksen hukka-
lämmöllä voidaan lämmittää jopa 80 000 kotitaloutta.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke edellyttää datakeskuksen yhteyteen toteutetta-
van sähköaseman ja sinne johdettavan maakaapelin Es-
poosta. Olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen 
lähialueella suurelle datakeskukselle on oivat toteuttami-
sedellytykset. Sijaintinsa ansiosta alue on hyvin saavutet-
tava ja sen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu ensisijaisesti kaavoitusaloitteen tehneen 
tahon omistamalle maalle. Taloudelliselta vaikuttavuu-
deltaan suuri datakeskus on merkittävä ja sen myötä arvi-
oidaan syntyvän 100-300 työpaikkaa sekä välillisesti jopa 
tuhat. Keskuksen yhteyteen kaavoitetaan toimintaa pal-
velevaa yritystoimitilaa.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Suunnittelussa alueen maisema- ja luontoarvot selvite-
tään sekä turvataan seudullisesti merkittävän riistaeläin-
ten kulkuyhteyden säilyminen alueen länsiosassa. Niin 
ikään alueen läpi järjestettävät virkistysyhteydet selvite-
tään kuten myös liikennejärjestelyt sekä tarvittavat muut 
yhteydet lähialueelle. Suunnittelussa alueen toteutuksen 
vaikutukset ja esimerkiksi rakennusten näkyvyys ympäris-
tössä selvitetään.
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