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1.
1.1

TIIVISTELMÄ
Kaavan sisältö
Suunnittelualue sijaitsee itäisellä Kirkkonummella Länsiväylän ja Kehä III:n risteyksessä Inkilän
liittymän pohjoispuolella. Asemakaava-alueen laajuus on noin 125 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 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 ulkoilureitin, riistasillan ja ajoyhteystarpeen merkintöjä sekä maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta ja johon liittyy seudullisesti merkittävä ekologinen väylä (MU/eko).
Kaava mahdollistaa suuren datakeskuksen sekä sen toimintaan kytkeytyvien yritysten sijoittumisen alueelle. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy 100 - 300 työpaikkaa, mikä vahvistaa
Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuutta ja tiivistää Länsiväylän varren kaupunkirakennetta. Datakeskuksen hukkalämpö on tarkoitus johtaa kaukolämpöverkkoon, mikä mahdollistaa kotitalouksien lämpöenergian päästöjen tuntuvan vähentämisen. Kunta myös edellyttää, että datakeskus käyttää päästötöntä energiaa, joka toteuttaa Hiilineutraalit kunnat -verkoston (HINKU)
tavoitetta hiilidioksidipäästöjen merkittävästä leikkaamisesta.
Kolabackenin asemakaavahankkeessa muutetaan noin 11 hehtaaria Riistametsän asemakaavan lähivirkistykseen tarkoitettua aluetta (VL) yritystoiminnan tarpeisiin. Liikenneverkon mitoituksessa 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 Kolabackenin asemakaavan laatiminen voidaan panna vireille vuonna 2020.
Kolabackenin asemakaavan ja Riistametsän asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 27.2.2020.
Laatimisvaiheen aineistoa valmisteltiin keväällä 2020. Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli
sen 28.5.2020. Laatimisvaiheen aineisto oli nähtävillä 25.6. - 4.9.2020.
Kaavaehdotus käsiteltiin Yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 28.1.2021 ja kunnanhallituksessa
[täydentyy]. Kaavaehdotus oli nähtävillä [täydentyy].

1.3

Kaavan toteuttaminen
Kaavoitusaloitteen tehneen maanomistajan tavoitteena on käynnistää rakentaminen asemakaavan saatua lainvoiman. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten kortteliin tavoiteltava datakeskus sähköasemineen voidaan toteuttaa myös vaiheittain. Toimitilarakennusten kortteleihin on tarkoitus toteuttaa paitsi datakeskuksen toimintaan liittyviä laitoksia myös
siitä hyötyvää monikäyttöistä yritys- ja tuotantorakentamista, joiden toteutuksen arvioidaan kestävän joitain vuosia datakeskuksen toiminnan aloituksesta. Kaikki rakentaminen edellyttää katuja kunnallistekniikan rakentamista ensi vaiheessa. Alueen kunnallistekniikan toteuttaminen vaatii
liittymistä Länsiväylän eteläpuolelle rakennettavaan Sarvvikinportin verkostoon.
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2.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

2.1

Kaavan tarkoitus
Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on suuren datakeskuksen rakentaminen sekä sen toimintaan kytkeytyvien yritysten monipuolisten toimitilojen rakentaminen. Keskuksen hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon. Alustavan arvion mukaan alueelle syntyy
100 – 300 uutta työpaikkaa. Kolabackenin asemakaavalla varaudutaan myös muuttamaan vähäisessä määrin Riistametsän asemakaavan aluetta yritystoiminnan tarpeisiin. Liikenteen toimivuus varmennetaan kaavaratkaisussa.
Tavoitteena on myös selvittää läheisten Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä
alueeseen ja toteuttaa rinnakkaistie Länsiväylän pohjoispuolelle suunnittelualueen läpi Inkilänportin alueelle, jonne on suunniteltu kaupallista toimintaa.
Suunnittelutyössä otetaan huomioon myös alueen maisema- ja luontoarvot sekä turvataan aluetta koskevan, seudullisesti merkittävien riistaeläinten kulkuyhteyksien ja viherkäytävän säilyminen.

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 asemakaavahankkeeseen, idässä ja etelässä Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja Sundsbergin yritystien
katualueeseen ja osin Länsiväylään ja lännessä Kehä III:een. Suunnittelualue on kooltaan noin
125 ha. Alueen yksityinen maanomistaja on EKE-Rakennus Oy yhtiöineen. Tiealueet ovat valtion 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 luonnontilaista sekametsää sekä harvennettua talousmetsää. Alueella on pieniä suolaikkuja sekä laajempi Stormossenin suo, josta suuri osa on jäänyt alueella sijaitsevan läjitysalueen alle. Alueen
läjitysten ja ojitusten vuoksi sen vesitalous on itäosassa muuttunut. Alueen luoteisosan metsäalueen 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 pohjoiskulman 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 kalliomaat, keltaisella hiekkamoreenimaat, sinisellä savimaat ja harmaalla turvemaat, GTK.
Asemakaavoitettavalla alueella on toiminut Masalan ampumarata 1990- luvun alkupuolelta vuoden 2015 loppuun. Alueella on ammuttu sotilas- ja pienoiskiväärillä sekä pistoolilla. Ampumaradan alueelle on laadittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Uudenmaan
ELY-keskus on hyväksynyt pilaantuneen maan puhdistamisilmoituksen. Päätökseen liittyy määräyksiä alueen puhdistamiseen, pudistamisen tavoitteisiin ja maa-aineksien hyödyntämiseen
sekä tarkkailuun. Tehtävien kunnostustoimenpiteiden eli massanvaihdon sekä betonirakenteiden ja kyllästetyn puuaineksen poistamisen jälkeen haitta-aineet eivät aiheuta vaaraa ihmiselle
tai ympäristölle.
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Kuva 3. Suunnittelualueen eteläosassa on pilaantuneen maan kohde, Ampumarata.

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
laadittu hulevesiselvitys 2020. Hulevesiselvityksen mukaan suunnittelualue kostuu viidestä valuma-alueesta. Kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä vuonna 2020-2021 on tarkennettu hulevesisuunnitelmaa.

Kuva 4. Suunnittelualueen valuma-alueet ja pintavesien nykytilanne, Ramboll, 2020

8

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

Luonnonarvot
Alueelle on laadittu vuosina 2019-20 luontoselvitys asemakaavoituksen pohjaksi (Ympäristötutkimus Yrjölä). Luontoselvityksissä pyrittiin löytämään alueen luonnon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta olennaiset piirteet. Erityisesti huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin ja luonnonsuojelulain nojalla suojeltuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Lisäksi huomioitiin lintu- ja luontodirektiivin 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 ekologisia verkostoja. Verkostot ovat hyvin toisiinsa kytkeytyneiden, ekologisesti arvokkaiden kohteiden
muodostamia, ympäröivästä maisemasta erottuvia mosaiikkeja, joita tulee tarkastella kaavoituksessa ja luonnonhoidossa kokonaisuuksina.

Nuuksio

Meiko
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Kuva 5. Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella, Uudenmaan liiton julkaisuja E 194 – 2018. Kuvassa suunnittelualue sininen piste.
Asemakaava-alueen länsipuolella kulkee maakunnallisesti merkittävä ekologinen yhteys. Uusimaa-kaavassa 2050 on osoitettu myös alueen pohjoispuolisen metsäalueen kautta itään suuntautuva ekologinen yhteys. Läntinen 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 eriikäisiä talousmetsäkuvioita ja turvekankaita. Alueen pohjoispuolella on luonnontilaisempaa metsää, jossa on myös runsaasti lahopuuta ja monipuolinen puuston rakenne.
Kaavatyön tueksi laaditussa selvityksessä suunnittelua-alue jaettiin kasvillisuuskuvioihin. Jokaiselle kuviolle määriteltiin kunnan käyttämä arvottamisluokitus (arvoluokasta 0, jolla ei luontoarvoja, 1 jotain luontoarvoja, 2 paikallisia arvoja, 3 paikallisesti erittäin arvokas, 4 maakunnallisesti
arvokas ja aina arvoluokkaan 5 valtakunnallisesti arvokas alue).

Kuva 6. 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 yhteyden alueella.
Keskellä suunnittelualuetta on luhtainen korpialue (74.), jolla kasvaa tervaleppää ja vaateliasta
ruohovartista lajistoa, jolla on eri-ikäisrakenteinen puusto, runsaasti lahopuuta ja pysyvä pintavesien vaikutus. Kohde ei ole edustavin esimerkki hakkuiden keskellä, mutta se hyötyy puhtaista pintavesistä ja siellä tavattiin keväällä 2020 viitasammakko.
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Kuva 7. Suunnittelualueen kaakkoisreunan ja sen ympäristön luontokohteet,
Ramboll Finland Oy, 2014.
Laadittuja luontoselvityksiä täydennettiin 2020 vielä maastokäynnein. Tarkoituksena oli selvittää
2014 kartoitettujen alueiden ja luokkaan 3 arvotettujen kohteiden tila.
Kohde, missä viitasammakko kuultiin, ei ole lajille sopiva elinympäristöä. Huolimatta runsaasta
luhtavaikutuksesta alue kuivuu kesän mittaan ja kasvaa soille ja luhdille tyypillistä kasvilajistoa,
eikä alueella myöskään enää loppukesästä ole avovettä. On mahdollista, että viitasammakko on
yrittänyt lisääntymistä alueella, mutta lajin nuijapäät jättävät lisääntymislammikon vasta heinäelokuun vaihteessa ja tämän vuoksi lisääntyminen ei onnistu alueella luhtaisuudesta huolimatta.
Tarkisteluista alueista kaksi on valtakunnallisesti uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvaa. Yksi
on puutonta saranevaa sekä sarakorpea ja toinen luhtainen korpi. Nämä pienialaisimmat rajatut
suokohteet ovat metsätaloudellisesti vähämerkityksisiä ja voisivat siten olla metsälakikohteita,
mutta metsälaki ei estä maan ottamista muuhun käyttöön.
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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. Suunnittelualueella ei kuitenkaan ole tehty papana- tai jälkihavaintoja liito-oravasta (Ympäristötutkimus Yrjöjä,
2019).

Kuva 8. Kirkkonummi Sundsbergin Liito-oravaselvitys, SITO, 2016
Lepakot
Lepakoiden passiivitallentimen avulla vuonna 2019 alueella tavattiin pohjanlepakkoa ja viiksisiippaa, joiden varsinainen elinpiiri lienee Sundsbergintien pohjoispuolella. Asemakaava-alueen
II-luokan lepakkoaluetta suositellaan säilytettäväksi ja suunnittelualueen luoteisrinteen siirtymäreitti tulisi pitää valaisemattomana talvikauden ulkopuolella.

Kuva 9. Aktiivikartoituksissa havaitut lepakot, Ympäristötutkimus Yrjölä, 2019
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Lahokaviosammal
Koska kaava-alueelta ei ollut tiedossa lahokaviosammalesta aiempia havaintoja ympäristöhallinnon tietokannoissa, teetettiin lahokaviosammalselvitys puustoisille alueille heinä-elokuun
vaihteessa 2020. Kaikki lajille soveltuvat paljasta ja pehmeää lahopintaa sisältävät maapuut ja
kannot tarkastettiin huolellisesti. Lahokaviosammalen kasvustojen koko, isäntäpuun laji ja lahoaste, seuralaislajit, kasvuympäristö ja lahopuun määrä ympäristössä kirjattiin maastolomakkeelle ja kasvustojen sijainnit tallennettiin GPS-laitteella. Esiintymiä todettiin eri puolilla aluetta
yhteensä 90 kappaletta. Esiintymien kasvuympäristöt alueella olivat varttuneet metsäkuviot,
joissa on runsaasti pitkälle lahonnutta lahopuuta sekä rauduskoivikkoa kasvavat taimikot, joissa
on kuusenkantoja. Alueelta ei todettu fertiilejä itiöpesäkkeellisiä kasvustoja.

Kuva 10.
Lahokaviosammalselvityksen aluerajaus ja havaintopisteet, maastotutkimus Silvestris luontoselvitys Oy, 2020.

Muut selvitetyt lajit
Kirjoverkkoperhosta tai kallionsinisiipeä ei havaittu suunnittelualueella lainkaan. Sudenkorentoselvityksessä potentiaalisimmaksi arvioidullakin kohteilla havaittiin vähän yksilöitä eikä kaavaalueella havaittu suojeltuja hyönteislajeja. Alueen luoteisosassa tehtiin arvokkaita kääpä- ja
kääväkäshavaintoja, mikä kertoo selvästi alueella säilyneestä lahopuujatkumosta ja lahopuun
monipuolisesta ja runsaasta esiintymisestä. Pesimälinnustoselvityksen 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 asuinalue. Suunnittelualueesta itään, Länsiväylän eteläpuolelle on rakentumassa Sarvvikin asuinalue. Suunnittelualueen ja Sundsbergintien pohjoispuolelle tavoitellaan uutta asuinaluetta.
Kirkkonummi kasvaa voimakkaasti. Vuoden 2019 lopussa kunnassa on hieman yli 39 600 asukasta ja vuoden 2040 ennuste on noin 44 000 asukasta (MDI, 2019). Kunta varautuu myös
edellä kuvattua suurempaan kasvuun. Kirkkonummen väestössä korostuu lapsiperheiden määrä. Väestön ikäjakaumassa alle 20-vuotiaiden ja 30-40 -vuotiaiden osuudet ovat suuria, mutta
ikäihmisten ja yksinelävien suhteellinen määrä kasvaa nykytilanteesta huomattavasti lähivuosikymmeninä. 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 sijaitsee joitakin lähipalveluita. Etäisyys kuntakeskuksen palveluihin on noin 7,5 km ja Espoon Kivenlahteen n. 5 km. Asemakaava-alueen länsipuolella Sarvvikin asemakaava-alueella on osoitettu varaukset koululle ja päiväkodille. Inkilänporttiin, kaava-alueen lounaispuolelle, on suunnitteilla seudullinen kaupallisten palveluiden alue.

Rakennuskanta ja kaupunkikuva
Asemakaava-alueen ilmettä leimaa voimakkaasti hakattu metsätalousmaisema. Sarvvikinportin
eritasoliittymä toimii alueelle saapumisen maamerkkinä. Alueella on ollut kirkkonummelaisen
historioitsijan Sigbritt Backmanin mukaan aikanaan suojeluskunnan käytössä ollut rakennus, joka on sittemmin siirretty kivijalkoineen Kantatie 51:en eteläpuolelle. Nykyisin alueella on ampumaratakäyttöä varten uudempia rakennelmia, joilla ei ole rakennussuojelullista arvoa.

Kuva 11.

Yksityisen ampumaradan rakennelmia, kuvaaja Pasi Heikkonen, 2020.
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Virkistys
Alueen eteläosassa sijaitsee julkisesta käytöstä poistunut maanomistajan ampumarata. Maanomistajalla on voimassa oleva ympäristölupa maiden puhdistamiseksi maiden käyttötarkoituksen 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 tarkastelusta, 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 sisääntuloväylä Länsiväylä kulkee suunnittelualueen eteläreunaa ja alueelle liitytään Sarvvikinportin uuden eritasoliittymän kautta. Kaava-alueen koillisreunaa kulkeva Sundsbergintie liittää suunnittelualueen 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 metron liityntäliikennettä: Matinkylän metroasemalta kulkee päivittäinen linja Sarvvikinportin eritasoliittymän risteysalueen kautta Masalaan ja Kirkkonummen kuntakeskukseen.
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Kuva 12.
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 Sarvvikinportin asemakaavassa katuna ja jalankululle ja pyöräilylle varattuna katuna. Se toimii käytännössä osana kevyenliikenteen verkostoa Espoon ja kuntakeskuksen suuntaan. Myös Sundsbergintien vartta pitkin Masalaan päin kulkee kevyen liikenteen reitti. Reitit toimivat osana seudullista pyöräilyverkkoa.

Kuva 13.

Kirkkonummen kevytliikenneverkoston kehittämissuunnitelma, Sito, 2017
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Arkeologinen kulttuuriperintö
Asemakaava-alueella havaittiin vuoden 2015 inventoinnissa n. 370 m pitkä, huonokuntoinen
juoksuhauta pesäkkeineen (tukikohta). Varustus on ilmeisesti Porkkalan vuokra-aikainen, vuosilta 1944-1956, ja Neuvostoliiton puna-armeijan tekemä. Inventoinnin laatineen Mikroliitin arkeologin 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 alkupuoliskon torpanpaikka, ja siihen liittyvän ulkorakennuksen perustan jäännös. Nämä jäännökset voidaan inventoinnin mukaan luokitella muiksi kulttuuriperintökohteiksi, mutta ne eivät ole varsinaisia lain mukaisia muinaisjäännöksiä.
Porkkalan vuokra-ajan aikaiset taisteluhautojen jäännökset (1-3), 1800-luvun lopun - 1900-luvun
alkupuoliskon torpanpaikka (4) ja siihen liittyvän ulkorakennuksen perustan jäännös (5) sekä
raivausröykkiö (6).

Kuva 14.

Muinaisjäännösinventoinnin tulokset, Mikroliitti Oy, 2020.

Tekninen huolto
Varsinaisella kaava-alueella ei sijaitse tekniseen huoltoon liittyviä rakenteita. Fortumin kaukolämpölinja kulkee alueen pohjoisreunassa Sundsbergintien suuntaisesti. Lisäksi alueen pohjoisosan 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).
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Kuva 15.
Melukartat, ennuste 2035. Ylempi kuva kuvaa päiväajan keskiäänitasoa ja alempi
yöajan keskiäänitasoa, Ramboll Finland Oy, 2015.
Kantatien 51 ja Mankin välinen Kehä III:n osuudelle (5,5 km) on aluevaraussuunnitelman yhteydessä laadittu meluselvitys 2016. Kehä III on tarkoitus parantaa nykyisessä maastokäytävässä
nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi.

Kuva 16.
Melukartta, ennuste 2040, päiväajan keskiäänitasoa ja alempi yöajan keskiäänitaso,
Destia, 2016.

2.2.4

Maanomistus
Suunnittelualue on yksityisessä omistuksessa, maanomistaja on EKE-Rakennus Oy yhtiöineen.
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 125 ha. Lisäksi nykyiset tiealueet ovat valtion omistuksessa.

18

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

2.3

Suunnittelutilanne

2.3.1

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista osana maankäyttö- ja rakennuslakia. Valtioneuvosto on hyväksynyt uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 14.12.2017. Tavoitteet astuivat voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 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 ensisijaisesti olemassa olevaan rakentamiseen ja suurilla kaupunkiseuduilla vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheyttä. Merkittävä uusi rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettaville alueille ja alueidenkäytön suunnittelulla tulee edistää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään
tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Alueidenkäytössä tulee tukea kestävästi luonto- ja kulttuuriympäristöjen säilymistä sekä edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöedellytyksiä.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteista keskeisiä laadittavana olevassa asemakaavassa
ovat:
-

2.3.2

toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
tehokas liikennejärjestelmä
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
uusiutumiskykyinen energiahuolto

Maakuntakaavat
Aluetta on koskenut Uudenmaan maakuntakaava (ympäristöministeriö vahvistanut vuonna
2006), Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu vuonna 2010), Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vahvistettu lokakuussa 2014) sekä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (tullut
voimaan loppuvuonna 2017). Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava ei koskenut aluetta. Uusimaa-kaava 2050 kumoaa voimaan tullessaan kyseiset maakuntakaavat. Maakuntakaavoissa
suunnittelualue oli osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja alueen länsiosassa oli seudullisesti
tärkeä viheryhteystarvemerkintä ja pohjoisosassa kaasulinja. Uudenmaan ensimmäisessä, kolmannessa ja neljännessä vaihemaakuntakaavassa alueelle ei ollut osoitettu merkintöjä.

Kuva 17.
Ote voimassa olevien Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualueen sijainti on merkitty punaisella katkoviivalla, Uudenmaan liitto.
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Uusimaa-kaavassa 2050 alue on pääosin taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja sen läpi
on esitetty viheryhteystarve. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden kokouksessaan
25.8.2020. Maakuntahallitus on päättänyt kaavan voimaantulosta 7.12.2020, mutta kaavasta on
tehty useita valituksia. Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksillään 22.1.2021 kieltänyt täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella.
Täytäntöönpanokielto on voimassa oikeuskäsittelyn ajan, eli kyseessä olevat vaihemaakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeuden varsinaiset päätökset ratkaisevat asian.
Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt Uudellamaalla voimassa olevat
maakuntakaavat, lukuun ottamatta neljännen vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa.

Kuva 18.
Ote hyväksytystä Uusimaa-kaavasta 2050. Suunnittelualueen sijainti on merkitty
punaisella katkoviivalla, Uudenmaan liitto.
2.3.3

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma
Helsingin seudun kunnat, Helsingin seudun liikenne HSL ja valtio laativat maankäytön, asumisen 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
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.
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Kuva 19.
2.3.4

MAL 2019- tiivistelmäraportin ote, Helsingin kaupunki, Juha Niemelä, 2019

Kirkkonummen kehityskuva 2040 ja 2060
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 - Kurkistus tulevaisuuteen - on hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.5.2020 ja se on korvannut Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan
2040. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 ja 2060 on kunnan strategisen suunnittelun työväline, jonka pohjalta kunta on muodostanut näkymän maankäytön ja kaavoituksen kehittämislinjoista tulevaisuudessa.
Suunnittelualue sijoittuu kehityskuvassa Masalan ja Luoman, Jorvaksen sekä SundsbergSarvvikin keskusten muodostaman kolmion keskelle. Masalan ja Luoman vahvuuksina on nähty
lähiluonto ja Masalan monimuotoinen keskusta-alue palveluineen, Jorvaksen vahvuuksina asumisen sekä siihen liittyvät teknologiset innovaatiot, tietotyö sekä liikuntapalvelut ja SundsbergSarvvikin merellisyys ja uusien innovaatioiden keskusta-alue. Lisäksi läheiseen Inkilänporttiin
kehittyy kaupan palveluja. Kehä III:n nelikaistaistaminen sekä Masalanportin eritasoliittymän
uudistaminen ovat myös tulevaisuuden suunnitelmissa.

Kuva 20.
Ote Kirkkonummen kehityskuvasta 2040 ja 2060, Elinkeinoelämä Kirkkonummella
2040 ja 2060.
Elinkeinoelämä Kirkkonummella 2040: Keskuksiin ja asemanseuduille kaavoitetaan alueita kaupalle, palveluille ja työpaikoille. Työpaikka-alueita kaavoitetaan Länsiväylän ja Turunväylän vyöhykkeille.
Elinkeinoelämä Kirkkonummella 2060: Keskuksiin ja asemanseuduille luodaan moderneja
työntekemisen uusia kokeiluja. Kunta tarjoaa alustan kansainvälisille megainvestoinneille.
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2.3.5

Kirkkonummen yleiskaava 2020
Kirkkonummen yleiskaava 2020 laadittiin 1990-luvulla ja se sai lainvoiman vuonna 2000. Yleiskaavassa suunnittelualue 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 vuonna 2020 hyväksytyssä Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 2040 ja 2060 kuin myös aikaisemmassa maankäytön kehityskuvassa 2040 on esitetty perusteluja alueen maankäytön kehittämiselle yleiskaavasta poiketen.

Kuva 21.

Ote Kirkkonummen yleiskaavasta 2020. Suunnittelualue on rajattu valkoisella.

Perustelut yleiskaavan vanhentuneisuuteen
Kirkkonummen yleiskaava 2020 on laadittu ennen nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa. Siinä esitetyt maankäyttöratkaisut ja maankäyttöä ohjaavat kaavamerkinnät ja määräykset ovat omaan aikaansa ja myös kaavan laadinta-aikana voimassaolleeseen rakennuslakiin sidottuja.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista Uudenmaan maakuntakaavaa, joka laadittiin kokonaismaakuntakaavana, alettiin laatia varsin pian yleiskaavan lainvoimaiseksi tulon vuoden 2000
jälkeen. Maakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2004 ja ympäristöministeriö
vahvisti maakuntakaavan 8.11.2006 muutamia aluevarausmerkintöjä lukuun ottamatta. Maini22
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tussa Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettiin merkittävä osa Kolabackenin asemakaavaan
sisältyvää aluetta taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi alueen kautta osoitettiin kulkevaksi luode-kaakko -suunnassa kulkeva viheryhteystarve, jonka kohdalle ei ollut osoitettu varsinaista
käyttötarkoitusmerkintää (ns. valkoinen alue).

Kuva 22. Ote Uudenmaan maakuntakaavasta (kokonaiskaava) 2006. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2009. Se hyväksyttiin
23.3.2013 Uudenmaan maakuntavaltuustossa ja ympäristöministeriön vahvistamisen
30.10.2014 jälkeen kaava sai lainvoiman vuonna 2016. Siinä täydennettiin Uudenmaan maakuntakaavan ja sen jälkeen laadittujen 1. ja 3. vaihemaakuntakaavojen maankäyttöratkaisuja.
Tässä yhteydessä täydennettiin koko Kolabackenin asemakaavaan sisältyvä alue taajamatoimintojen alueeksi. Alueen kautta kulkevaksi osoitettu luode-kaakko -suuntainen viheryhteystarve pysytettiin sillä paikalla, mihin se oli jo Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu.
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Kuva 23. Ote Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä, jossa mukana
myös Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (vaihekaava) 2014. Suunnittelualue on rajattu sinisellä.

Taajamalla tarkoitetaan tilastollisesti vähintään 200 asukkaan rakennettua aluetta, jossa rakennusten välinen etäisyys on enintään 200 metriä, ja jotka muodostavat taaja-asutusta. Suomen
ympäristökeskuksen taajamarajaus jakautuu tiheään taajama-alueeseen ja harvaan taajamaalueeseen. Tiheä taajama-alue vastaa aluetehokkuudeltaan yleisesti jo rakennettua asemakaavoitettua taajama-aluetta (e>0,02) ja harva taajama-alue pääosin asemakaavoittamatonta alhaisen tehokkuuden taajama-aluetta. Ympäristöministeriön mukaan maakuntakaavoituksen taajamatoimintojen merkinnällä osoitetaan asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- ja puistoalueita sekä erityisalueita. Taajamatoimintojen alueen merkintä voi
käsittää kaikki taajamissa esiintyvät toiminnot, ellei niitä ole toimintojen seudullisen merkittävyyden tai muun ylikunnallisen ohjaustarpeen vuoksi tarpeellista osoittaa erikseen. Taajamatoimintojen alueet voivat sisältää sekä rakennettuja alueita että taajaman laajentumisen vaatimia alueita. Taajaman laajenemis- tai eheytystarpeita varten on käytettävissä myös omat erilliset kehittämisperiaatemerkintänsä.
Uudenmaan maakuntakaavan Taajamatoimintojen alueen -merkinnän kuvauksessa selvitetään,
että merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja
työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Merkintä sisältää taajamien sisäiset liikenneväylät sekä liikenteen tarvitsemat satama-, huolto-, varikko-, terminaali-,
ratapiha- ja muut vastaavat alueet, ulkoilureitit, pyöräily ja jalankulkureitit, paikalliskeskukset,
yhdyskuntateknisen huollon alueet, muut erityisalueet, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja
puistoalueet. Vaikka taajamatoimintojen alue –merkintä ei estä maa- ja metsätalouskäytössä
olevien alueiden säilyttämistä tarvittaessa nykyisessä käytössään, määräyksellä tarkoitetaan
alueen kehittämistä kuntakaavoituksella taajamarakentamiselle.
Maakuntakaava on otettava huomioon yleiskaavaa laadittaessa tai muutettaessa. Siten kuntakaavoituksella aluetta tulee suunnitella asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. Määräyksen mukaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen
eheyttämiseen. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäris-
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töönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta ja turvaa ympäristö- ja luontoarvot sekä ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet.
Suomen ympäristökeskuksen raportissa (32/2016) todetaan, että taajamaluokitus on ennen
kaikkea nykytilan kuvaus, joka tukee olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tunnistamista.
Maakuntakaavassa esitettävien asioiden ovat perusteltuja tulevaisuuden kehitystä ohjaavia
strategisia valintoja ja siinä tulisi keskittyä teemallisesti ja mittakaavatasollisesti maakuntatason
kysymyksiin. Maakuntakaavan määräys ei siis ohjaa kuntaa kaavoittamaan taajamatoimintojen
alueena osoitettua aluetta maa- ja metsätalouden alueeksi. Määräyksen mukaan on yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa edistettävä toimintojen sijoittelulla pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Yleiskaavoitettu maa- ja metsätalousalue on tarkoituksenmukaista sijaita yhdyskuntarakenteen taajama-alueiden ulkopuolella. Yleiskaavan merkintä, jossa pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous, on siis ristiriidassa maakuntakaavan
taajamatoimintojen määräysten kanssa.
Kirkkonummen yleiskaavassa 2020 alueelle osoitettu maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
on ulkoilun ohjaustarvetta, ei siis toteuta maakuntakaavan taajamatoimintojen alueen ja viheryhteystarpeen suunnittelumääräystä. MU-alueella on voimassa metsälaki, jonka pohjalta mm.
luonnonarvojen ja virkistystarpeiden tarkempi huomioonottaminen ja mm. virkistyksen ohjaaminen on haastavaa. Aluetta on tämän pohjalta mahdollista hyödyntää talousmetsänä, joka ei
varmista riittävästi tärkeiden luonnonarvojen säilymistä.

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 ilmastopäästöjen vähentämiseksi, paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseksi.
Kirkkonummen kunta on sitoutunut HINKU-kuntien hiilidioksidipäästöjen merkittävään leikkaamiseen. Suuren datakeskuksen sijoittuminen kuntaan mahdollistaa kotitalouksien lämpöenergian päästöjen tuntuvan vähenemisen, koska keskuksen hukkalämpö on tarkoitus johtaa kaukolämpöverkkoon. Kunta edellyttää datakeskuksen käyttävän päästötöntä energiaa.
HINKU-kuntien yhteisenä tavoitteena on 80 % päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kolabackenin asemakaavan toteutuminen olisi valtakunnallisesti merkittävä
askel kohti tätä tavoitetta. Suuren datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen leikkaisi Fortumin laskelmien mukaan ainakin 3,5 % koko Suomen hiilidioksidipäästöjä.

2.3.7

Asemakaavat
114 hehtaarilla suunnittelualuetta ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Asemakaavan muutos
koskee noin 11 hehtaaria Riistametsän asemakaavan lähivirkistysaluetta. Alue rajautuu idässä
yritystoiminnan alueeseen; Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja Sundsbergin Yritystien
katualueeseen. Suunnittelualueen pohjoisosan alue rajoittuu vireillä olevaan Suvimäen – Majvikin asemakaavahankkeeseen.
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Kuva 24. Suunnittelualueen liittyminen alueen voimassa ja vireillä oleviin asemakaavoihin. Kuvassa
myös nähtävissä Riistametsän asemakaavamuutoksen alue vihreällä.
2.3.8

Muut kaava-aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja selvitykset
Kehä III:n aluevaraussuunnitelmassa on tie- ja liittymäjärjestelyt kantatien 50 (Kehä III) parantamiseksi kaksiajorataiseksi väyläksi sekä määritelty tarvittavat aluevaraukset maankäytön kehittämistä varten. Aluevaraussuunnitelmassa esitetyt ratkaisut tulevat tarkentumaan käynnissä
olevan tiesuunnittelun yhteydessä mm. Masalan eritasoliittymän vaatiman tiealuevarauksen
suhteen.
Kaavatyön tueksi on laadittu hulevesiselvitys (Liite 5) ja ehdotusvaiheessa on laadittu katujen,
virkistysalueiden ja vesihuollon yleissuunnitelma (Liite 7).
Fortum Power & Heat Oy on laatinut suunnitelmia datakeskuksen sähköntarpeen ratkaisemiseksi. Alkuvaiheissa selvitettiin voidaanko sähköntarve tyydyttää hyödyntämällä olemassa
olevaa ilmajohtokäytävää Espoon sähköasemalta Masalaan. Reittivaihtoehto osoittautui toteuttamiskelvottomaksi mm. Estlink tasavirtamaakaapelin linjauksen vuoksi ja johtokäytävän laajen26
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tamisen estävät olemassa oleva asutus Kirkkonummen Hommaksen kohdalla. Suurten datakeskusten skaalautuvuusvaatimus ja datakeskuksen hukkalämpöjen kierrättämiseen sekä tulistamiseen vaadittavien lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden tehotarpeet johtivat siihen, että liityntäjohdon tulee mahdollistaa usean sadan megawatin siirtäminen alueelle. Siten on selvitetty
uuden voimajohdon yhteyttä kahden 400 kV maakaapelin ratkaisuna, sillä ilmajohtorakenteena
johtoalueen laajuuden haitat olisivat olleet merkittävämmät.
Kaapeloitavan maakaapeliyhteyden esisuunnittelu toteutettiin vuoden 2019-2020 aikana. Esisuunnittelussa tutkimuksen kohteena oli kaksi vaihtoehtoista reittiä Kolabackenin ja Espoon
sähköaseman välillä. Ympäristöselvityksessä on kuvattu reittien maaston yleispiirteitä ja muotoja, kulttuuriympäristöä ja maiseman pääpiirteitä sekä ympäristön luonnontilaa, maankäyttöä sekä muita suunnitelmia, joilla saattaa olla vaikutusta johtoreitin sijainnin lopullisessa määrittelyssä. Vaihtoehdoista parempi valittiin ympäristöselvityksen ja arkeologisen selvityksen sekä viranomaisneuvottelujen että -lausunnon perusteella.
Johtohanke on edennyt vuoden 2021 alussa yleissuunnitteluvaiheeseen, jonka tarkoituksena on
tarkentaa nyt tehtyjä suunnitelmia maastokäyntien perusteella ja löytää teknistaloudellisesti parhaat ratkaisut mahdollisia haittoja minimoiden. Energiavirasto on myöntänyt 2 x 400 kV liittymisjohdolle hankeluvan 8.10.2020 ja Maanmittauslaitoksen myöntämä tutkimuslupa on saatu
18.11.2020. Maastotutkimukset tullaan aloittamaan heti kun tutkimuslupa on saanut lainvoiman.
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3.

SUUNNITTELUN VAIHEET

3.1

Asemakaavasuunnittelun tarve
Fortum Power and Heat Oy vastaa Kirkkonummen ja Espoon kaukolämmön tuottamisesta ja yhtiö on sitoutunut tuottamaan kaukolämmön hiilineutraalisti 2020-luvulla. Suuri datakeskus toteuduttuaan tuottaa huomattavan määrän hukkalämpöä, jolla voidaan lämmittää kaukolämpöverkossa olevia kotitalouksia.
Kirkkonummen kunnan sekä Fortumin edustajat käynnistivät vuoden 2018 lopulla alustavat
neuvottelut mahdollisen datakeskuksen sijoittamiseksi kuntaan. Näiden neuvottelujen perusteella 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 toimiva kaukolämpöverkko, tietoliikenneverkot sekä hyvän palvelutason joukkoliikenne.
Masalan ja Sarvvikin taajamien välisen Sundsbergin alueen maanomistaja oli halukas selvittämään 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 Riistametsän ja Inkilänportin alueiden kytkeytymistä suunnittelualueeseen. Asemakaavassa varaudutaan muuttamaan vähäisessä määrin eteläpuolisen Riistametsän asemakaavan virkistysaluetta
(VL) yritystoiminnan tarpeisiin.
Elinkeinopoliittisen ulottuvuuden lisäksi hanke on siis myös ilmastopoliittinen, sillä HINKUkuntana Kirkkonummi pyrkii toiminnallaan vähentämään hiilijalanjälkeään. Yhtenä keinona on
tällöin suuren datakeskuksen päästöttömällä energialla tuotetun hukkalämmön johtaminen kaukolämpöverkkoon, 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 kaava koskee.
Osallisia ovat mm.:
1. Suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat sekä kunnan asukkaat
2. Suunnittelualueella toimivat ja lähialueen yritykset
-

Fingrid Oyj
Gasum Oy Ab / Gasgrid Finland Oy
Caruna Espoo Oy
Fortum Power and Heat Oy
Elisa Oyj
Telia Finland Oyj
DNA Oyj

3. Yhdistykset ja muut yhteisöt:
-

lähialueen asukasyhdistykset
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-

Kyrkslätts Hembygdsförening r.f.
Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
Kirkkonummen yrittäjät r.y.
Finnträskin suojeluyhdistys r.y.

4. Viranomaistahot:
- Kirkkonummen kunta: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, kuntatekniikkapalvelut, alueidenhoitopalvelut, sivistystoimi, perusturva, kuntakehitysjaosto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto,
Nimistötoimikunta, Kirkkonummen Vesi ja Espoon seudun ympäristöterveys
-

3.2.2

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
Suomen riistakeskus, Uusimaa

Vireille tulo
Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 14.4.2020 kunnan ilmoituslehdissä ja kunnan kotisivuilla.

3.2.3

Päätöksentekovaiheet, osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt
Sopimus asemakaavoituksen käynnistämisestä EKE-Rakennus Oy:n kanssa hyväksyttiin kunnanhallituksessa 16.12.2019.
Asemakaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan
lautakunnassa 27.2.2020. Sen mukaan osallisilla on mahdollisuus mm. osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavaratkaisun vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä
asiasta. Kaavatyön vaiheista ja nähtäville asetettavista suunnitelmista tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla 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.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin julkisesti nähtävillä 25.6.–4.9.2020 kunnan kaavoitusja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi sekä kunnan
verkkosivuilla. Yleisötilaisuuden sijaan aineistosta laadittiin esittelyvideo kunnan verkkosivulle ja
kaavoittajan vastaanotto- ja puhelinaika pidettiin kahtena iltapäivänä.
Laatimisvaiheessa pyydettiin kaava-aineistosta lausuntoja ja niitä saatiin yhteensä 22 kappaletta. Viranomaistahoista lausunnon antoivat Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, LänsiUudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Länsi-Uudenmaan museo sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Yrityksistä lausunnon antoivat Caruna Espoo Oy, DNA Oyj, Fingrid Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ja yhdistyksistä Kyrkslätts hembygdsförening r.f., Masalan
asukasyhdistys ry, Sundsbergin kartanorannan asukasyhdistys, Finnträskin Suojeluyhdistys r.y.,
Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys, Suomen riistakeskus Uusimaa ja Kirkkonummen ympäris-
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töyhdistys. Lisäksi lausunnon antoivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, Espoon seudun
ympäristöterveys ja Kirkkonummen kunnan Ympäristönsuojeluyksikkö, Vanhusneuvosto, Kuntakehitysjaosto sekä Nimistötoimikunta. Kaavan valmisteluvaiheessa ei jätetty yhtään mielipidettä.
Yhteenveto lausunnoista ja kaavanlaatijan vastine-ehdotukset niihin ovat tämän selostuksen liitteenä 9.
Lausuntojen perusteella aineisto on kehittynyt ja tarkentunut huomattavasti myös vastaamaan
lausunnoissa esitettyjä huomioita. Kaavaselostukseen on perusteltu mm. yleiskaavan vanhentuneisuus ja datakeskuksen sijoittaminen juuri Kolabackeniin. Kaava-aineistoon on kirjattu perustelut asemakaavan laatimiselle, ja miksi asemakaava laaditaan ennen yleiskaavan muutoksen laatimista sekä perustelut yleiskaavasta poikkeamiseen ja kerrottu miten laadittava asemakaava sopeutuu voimassa olevan yleiskaavan muuhun kokonaisuuteen. Lisäksi on vahvennettu
yleiskaavan sisältövaatimukset huomioivaa kappaletta. Ilmastovaikutusten selvitys laadittiin ja
voimajohtohankkeen vaikutusten arvioinnista tuotiin otteita kaavaselostukseen. Pilaantuneiden
maiden osalta kaavaselostuksen tekstiä tarkistettiin ja kaavakartalle lisättiin saa-merkintä ja
puhdistustarpeen kertova määräys. Kaavakartalle lisättiin parenteesin aikaiset kohteet ja säilyttämispyrkimystä tukeva määräys. Luontoarvojen osalta on laadittu lisäselvityksiä ja kaavakarttaa tarkennettu niin merkintöjen ja määräysten osalta niiden vaalimisen varmistamiseksi.
Liite 9

Valmisteluvaiheen kuuleminen

Ehdotusvaihe
[täydentyy]

3.2.4

Viranomaisyhteistyö
Viranomaisia on tiedotettu kaavoituksen käynnistämisestä lähettämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä pitämällä viranomaisneuvottelu 14.1.2020. Viranomaisilta pyydettiin ja saatiin
lausuntoja kaava-aineistoa kehittäviä. Työneuvotteluja viranomaisten kanssa pidettiin syksyllä
2020 ehdotusvaiheeseen siirryttäessä. Ehdotusasiakirjoista pyydetään lausunnot ja tarvittaessa
pidetään työneuvotteluja tai viranomaisneuvottelu.

3.3

Maankäyttösopimus
Kunta ja maanomistaja ovat sopineet asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista asemakaavan käynnistämissopimuksella. Maankäyttö- ja rakennuslain 91a §: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.
Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen käynnistetään neuvottelut maankäyttösopimuksesta,
koska maanomistaja saa asemakaavasta merkittävää hyötyä eli lisää rakennusoikeutta tai muuta arvonnousua. Maankäyttösopimuksella ei voida sopia asemakaavan sisällöstä. Maanomistajan 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

Sijoittumisen perustelu
Datakeskustoimijat edellyttävät, että heillä tulee olla kahdesta kolmeen identtistä tietokonesalia
muutamien kymmenien kilometrien etäisyydellä toisistaan. Tällä ratkaisulla he saavat tarvitsemansa varmuuden omien palveluidensa toimittamiseksi asiakkailleen. Fortum on hakenut pääkaupunkiseudulta sopivia alueita yhdistettynä hukkalämmön talteenotto -konseptiin. Toimintakokonaisuus sopii hyvin HINKU-kuntaan Kirkkonummelle ja lisää kunnan työpaikkaomavaraisuutta. Espoon Hepokorvenkallion ja Kirkkonummen Kolabackenin lisäksi on valmisteille vielä yksi
alue, jotka kaikki tullaan rakentamaan samanaikaisesti.

Kuva 25.

Optimaalisin datakeskusten välinen etäisyys on 10-20 km. Kuvissa on esitetty Hepokorvenkallion datakeskuksen sijainti (musta pallo) ja Kirkkonummen kunnan rajat violetilla. Kirkkonummelle sijoittuva datakeskus voi ottaa sähkönsä lähimmältä tasavirta-asemalta Espoosta (sininen neliö) ja noin 5-10 km pituinen 400 kV kaksoismaakaapeli on vielä teknistaloudellisesti
hyväksyttävissä (oikeanpuolinen kuva, siniset renkaat).

Kuva 26. Uudenmaan maakuntakaavassa (vas.) taajamatoimintojen alue on esitetty vaalean ruskealla
ja vuonna 2020 hyväksytyssä Uusimaa-kaavassa 2050 (oik.) taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke vaalean ruskealla pystyraidoituksella. Kaavaotteille lisätty edellisen kuvan etäisyys-
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renkaat (musta datakeskus, sininen sähköasema) ja Kirkkonummen kuntaraja (paksulla violetilla).

Kuva 27. Peruskartalta on nähtävissä rakennetut alueet sekä maa- ja metsätalousalueet. Kuvassa on likimääräisesti esitetty Uudenmaan maakuntakaavan taajamatoimintojen alue ruskealla ehyellä viivalla ja
vuonna 2020 hyväksytyn Uusimaa-kaavan 2050 taajamatoimintojen kehittämisvyöhyke katkoviivalla.
Kuvassa myös edellisten kuvien tavoin etäisyysrenkaat (musta datakeskus, sininen sähköasema) ja
kuntaraja (violetilla).

Kuva 28. Kiinteistörajojen lisäksi kuvassa datakeskuksen toteuttamista varten välttämättömät maantiet, kantatie 50 ja 51 sekä punaisella vahvalla viivalla kaukolämpöverkon runko. Kuvassa on voimassa olevan
maakuntakaavan taajamatoimintojen alue ruskealla ehyellä viivalla ja hyväksytyn maakuntakaavan
katkoviivalla. Kuvassa myös edellisten kuvien tavoin etäisyysrenkaat (musta datakeskus, sininen
sähköasema) ja vahvistettu kunnanraja (violetilla).
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Datakeskuksen sijoittumispaikkaa Kirkkonummella etsittäessä päädyttiin Kolabackenin alueeseen vielä tiivistetysti seuraavista syistä:
-

-

-

-

-

4.2

Kirkkonummella ei ole muita yhtenäisiä ja riittävän kokoisia rakentamattomia alueita maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella, johon ei kohdistuisi Kolabackenin aluetta lukuun
ottamatta muita tärkeitä maankäytöllisiä intressejä, kuten merkittäviä virkistysarvoja.
Kirkkonummen yleiskaavan 2020 osoittama maankäyttö tai olemassa olevan asutuksen sijoittuminen ei mahdollista hankkeen kokoluokan mukaista toimintaa datakeskustoimintojen
edellyttämien reunaehtojen mukaisesti.
Kolabacken sijaitsee Länsiväylän, Kehä III sekä Sundsbergin maantien kolmiossa, joka saavutettavuus (tieverkosto ja julkinen liikenne) on erinomainen. Rakentamisaikainen raskas liikenne ja lukuisat erikoiskuljetukset (mm. muuntamot) ovat alueelle mahdollisia, eivätkä ne
haittaa asuttuja alueita.
Hukkalämmön hyödyntäminen on tällä sijainnilla mahdollista. Kaukolämmön infrastruktuuri
(Sundbergintien varressa) on aikoinaan jo investoitu, joten sen pitkäaikainen hyödyntäminen
on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista. Sijainnin läheisyys kaukolämpöverkkoon
aiheuttaa vähemmän hävikkiä ja on siten myös teknistaloudellisesti järkevää.
Sähkön korkeajänniteverkko on mahdollista tuoda Espoon sähköasemalta suunnittelualueelle ja lyhin mahdollinen matka on ympäristön sekä talouden kannalta paras ratkaisu.
Kaavateknisesti prosessi on yksinkertainen, koska alue on yhden maaomistajan omistuksessa, joka on kiinnostunut alueen muuttamisesta metsätalous ja läjitysalueesta hyötykäyttöön

Suunnitteluratkaisu
Perustelut asemakaavan laatimiselle ennen yleiskaavan muuttamista
Itäisellä Kirkkonummella on voimassa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava, joka on saanut lainvoiman kokonaisuudessaan 2016. Lisäksi vireillä ovat Masalan ja Luoman osayleiskaavat.
Sundsbergin ja Sarvvikin aluetta koskevan osayleiskaavan laadinta on ollut kunnan tavoitteissa
jo pitkään, mutta linjaukset ja päätökset alueen tavoiteltavasta asukasmäärästä eivät ole tukeneet tarvittavaa maankäytön tehokkuutta alueella. Osayleiskaavahanke on mm. tästä syystä
odottanut kunnan maankäytön kehityskuvan päivitystä ennen sen vireille saattamista.
Kuten kappaleessa 4.1. on taustoitettu, niin Kolabackenin asemakaavaan sisältyvän datakeskushankkeen sijaintipaikaksi ei ole sen reunaehdot huomioon ottaen löydettävissä Kirkkonummelta vaihtoehtoista paikkaa. Datakeskuksen hankekonseptiin liittyvä hukkalämmön talteenotto
ja kierrättäminen kaukolämpöverkostoon mahdollistaa merkittävän määrän fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energiantuotannon sulkemista ja alueellisesta kaukolämmöstä vastaavan Fortumin aikataulu Suomenojan yksikön sulkemiselle on vuosi 2025. Korvaava energiaratkaisu tulee
siis olla käytössä vuoteen 2025 mennessä, eikä tämä mahdollista aikataulullisesti osayleiskaavan laatimista ennen asemakaavaa.

Perustelut voimassa olevasta yleiskaavasta poikkeamiseen
Kappaleessa 2.3.5. on avattu perusteluja Kirkkonummen yleiskaavan 2020 vanhentuneisuudelle suunnittelualueen kohdalla. Uudenmaan maakuntakaavoissa on suunnittelualueen maankäyttö osoitettu jo vuodesta 2004 lähtien taajamatoimintojen alueeksi osittain ja vuodesta 2013 kokonaisuudessaan. Vuonna 2020 hyväksytyssä Uusimaa-kaavassa 2050 on entinen taajamatoimintojen alue korvattu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykemerkinnällä. Kyseiseen merkintään
liittyy olennaisesti keskustatoimintojen alueen keskus -merkintä, joka on osoitettu Masalaan.
Taajamatoimintojen kehittämisvyöhykemerkinnän määräyksessä todetaan mm., että yhdyskuntarakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja asemanseutuihin
tukeutuen ja joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen. Lisäksi määräysten
mukaan vyöhykettä tulee kehittää tiiviinä ja monipuolisena asumisen, työpaikkojen, palveluiden
ja viherrakenteen kokonaisuutena ympäristön erityiset arvot huomioon ottaen. Helsingin seudulla vyöhykettä tulee kehittää rakenteeltaan verkostomaisena joukkoliikennekaupunkina. Kolabackenin asemakaavalla pyritään vastaamaan näihin vaatimuksiin voimassa olevan yleiskaavan
maankäyttöä huomattavasti selkeämmin.
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Asemakaavan sopeutuminen voimassa olevan yleiskaavan muuhun kokonaisuuteen
Kuten yleiskaavan vanhentuneisuudesta kohdassa 2.3.5. on todettu, niin se kohdistuu nimenomaan suunnittelualueen kattavaan maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen, jolla on ulkoilun
ohjaamistarvetta ja/tai ympäristöarvoja (MU). Kyseinen aluevaraus liittyy sekä koillisessa, lännessä että etelässä sitä rajaavien liikenneväylien takana sijaitsevaan vastaavaan alueeseen, tai
maa- ja metsätalousvaltaiseen alueeseen. Asemakaavaratkaisulla on turvattu metsäisten yhteyksien jatkuminen asemakaavassa osoitettujen suojaviheralueiden (EV) kautta. Virkistysalueiksi kyseiset alueet eivät sovellu niille ulottuvan tieliikennemelun vuoksi.
4.2.1

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 alueen vieressä on kaukolämpöverkko, ja se, että koko laajan alueen muodostaa vain yksi kiinteistö, perustelevat datakeskuksen sijoittamista liikenneväylien väliin.
Luontoselvitysten mukaisia arvoalueita tulee vaalia ja osoittaa ekologinen väylä, joka toimii riistakäytävä. Kaava-alueesta osa kuuluu Finnträsk –järven valuma-alueeseen. Uusien korttelialueiden hulevesien hallinta ja johtaminen Finnträskiin järjestetään siten, että järven veden laatu ei
heikkene.

Kuva 29.
Suunnittelualueen luoteisosassa kulkeva seudullinen riistareitti. Länsiväylän olemassa olevan riistasillan jatkeeksi pohjoiseen tulee rakentaa riistasilta Kehä III yli ja mahdollisesti myös Sundsbergintien yli. Kun Sundsbergin Yritystietä jatketaan länteen Inkilänportin maankäytön kehityttyä, tulee riistareitin turvaamiseksi varautua toteuttamaan
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tarvittaessa myös kadun ylitys Länsiväylän riistasillan kohdalle kaava-alueen lounaispuolen maastonmuodot hyödyntäen.

Yhdyskuntatekniikka ja liikenne
Suuri datakeskus tarvitsee toimiakseen 400 kV maakaapelin Espoon sähköasemalta noin 8 kilometrin päästä. Voimajohtohanke on asemakaavoituksesta irrallinen oma erillinen prosessinsa
ja kaapelille on selvitetty vaihtoehtoisia reittejä. Yksi vaihtoehto maakaapelin johtamiseksi kaava-alueelle on linjata se Kehä III:n ja rantaradan länsipuolta, josta se siirtyisi Masalan junaaseman pohjoispuolella Kehä III:n länsireunaan ja alittaisi Masalanportin eritasoliittymän. Toinen
tutkittava vaihtoehto on linjata reitti Sundsbergintien pohjoispuolelta, jolloin osa Masalan keskustaa voitaisiin ohittaa samoin kuin eritasoliittymä. Avokojeisto ja 110 kV muuntamot on tarkoituksenmukaista sijoittaa datakeskusrakennusten kanssa samalle yhdyskuntatekniikan tontille.
Ilmavesilämpöpumppulaitokset tulisi sijoittaa lähelle sähköasemaa ja kaukolämpöverkkoa sekä
lämmöntalteenottolaitosten on sijoituttava lähelle datakeskusta (tai vaihtoehtoisesti rakennusten
sisälle) ja lähelle kaukolämpöverkkoa. On arvioitu, että alueelle tulee varata tilaa myös datakeskuksen vierailukeskukselle. 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 Sundsbergin yritystietä tulee varautua jatkamaan tulevaisuudessa Länsiväylän rinnakkaiskatuna Inkilänportin alueelle. Alueen tulee vastata osaltaan kevyen liikenteen yhteystarpeisiin kunnanosassa.

4.2.2

Suunnitteluprosessin aikana täsmentyneet tavoitteet
Työneuvottelussa keskusteltiin selostuksen täydentämisestä perusteluilla, joilla voidaan arvioida
voimassa olevan yleiskaavan vanhentuneisuus. Lisäksi selostukseen lisättiin perusteluita yleiskaavasta poikkeamiseen sekä asemakaavan sisällön sopeutumisesta voimassa olevaan yleiskaavaan. Myös yleiskaavan sisältövaatimukset nostettiin vahvemmin esille vaikutusten arvioinnissa.

35

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

Kuva 30.

Valmisteluvaiheen asemakaavakartta.

Laatimisvaiheessa rakentamisen ulkopuolelle jätetyt alueet oli merkitty lähivirkistyksen alueiksi
ja oletettiin, että muuntamot olisi ollut mahdollista sijoittaa Kehä III varteen. Liikenteen melun
vuoksi viheralueita ei kaavateknisesti voi osoittaa virkistäytymiseen ja teknisten suunnitelmien
edetessä, 2259 korttelin ET-alueen pinta-ala ei ollut riittävä, eikä sijainti sopiva avokojeistolle
muuntamoineen. Kunnallisteknisen yleissuunnitelman tarkentuessa myös pyöräliikenteen sujuvuutta tarkasteltiin ja hulevesien viivytys ja putkitus tarkentui ehdotusvaiheeseen.
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4.3

Asemakaavan sisältö

Kuva 31.

Ehdotusvaiheen asemakaavakartta.

Toimitilarakennusten korttelialueet
Sundsbergintien varsi on esitetty toimitilarakennusten korttelialueiksi ja Riistametsän asemakaavaa 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. 15 800 k-m²) ja Sundsbergintien varressa 2258 KTY-korttelialueet (yht. 32 900 k-m²) voidaan
varata lännestä luetellen esimerkiksi lämmöntalteenottolaitoksen, vierailijakeskuksen ja datatoimijoiden tarpeisiin. Näissä kortteleissa on siis sallittu toimitilarakentamisen lisäksi myös energiatuotantorakentaminen.
Omana korttelinaan osoitettu 2257 KTY-kortteli (n. 9 800 k-m²) soveltuu paitsi toimitilarakentamiseen myös toimistorakentamiseen, mikä hyödyntää supernopeita tietoliikenneyhteyksiä. Itäisin KTY-alue (n. 10 9000 k-m²) liittyy Riistametsän asemakaavan kortteliin 2255 ja eteläisin
KTY-tontti (n. 5 800 k-m²) on korttelin 2256 osa.
Rakennuksiin mahdollistetaan asemakaavassa toimintaa liittyvien myymälätilojen ja muiden siihen verrattavien tilojen sijoittaminen korttelissa 2255. Tonttia kohden näitä tiloja saa rakentaa
enintään 5 % asemakaavassa olevasta rakennusoikeudesta. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai tilaa vievän kaupan suuryksikköä.

37

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

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. Tämä ET-alue on varsinainen datakeskuksen alue, jolle rakennusoikeutta esitetään runsaat 304 000 kerrosalaneliömetriä korttelissa
2258. Pilaantuneiden maiden osalta kaavakartalle on lisätty saa- osa-aluemerkintä ja puhdistustarpeen kertova määräys.

Virkistys- ja suojaviheralueet
Kaavalla mahdollistetaan 28,6 hehtaaria viheraluetta kuntaan ja samalla vaalitaan luonnon monimuotoisuutta. Lähivirkistysalueet (VL) sijoittuvat pääosin niille alueille, jotka ovat kaavan toteuduttua liikennemelulta suojassa. EV-alueet ovat suojaviheralueita, joilla liikenteen melu ylittää valtioneuvoston suosituksen virkistysalueen äänitasosta. Lisämerkinnällä /eko on osoitettu
luontoselvitysten mukaiset arvokohteet ja -alueet. Viheralueiden osoittamisella huolehditaan siten luontoarvojen säilymisestä. EV- ja 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). Suojaviheralueelle on osoitettu ohjeellisena johtoaluevaraus datakeskuksen tarvitsemalle 400 kV maakaapelille, suunnitellulle 110 kV kaapelille sekä nykyiselle kaasulinjalle.
Porkkalan parenteesin aikaiset kohteet on merkitty kaavaan muina kulttuuriperintökohteina.
”Muu kulttuuriperintökohde (sotahistoriallinen kohde, historiallinen asuinpaikka: Alueella olevat
historialliset – esim. asutus- ja elinkeinohistorialliset rakenteet on pyrittävä säilyttämään. Aluetta
koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.” Kaavakartan osaalueet numeroilla 1-3 ovat taisteluhautojen jäännöksiä, kohde 4 on 1800-luvun lopun - 1900luvun alkupuoliskon torpanpaikka ja siihen liittyvän ulkorakennuksen perustan jäännös on kohdenumerolla 5.

Tie- ja katualueet
Sundsbergintie on osoitettu katuna ja katualuetta on kaavaan varattu liikenneselvityksen (liitteen
4) ja kunnallisteknisen yleissuunnitelman (liitteen 7) mukaisesti. Työpaikkakortteleille on osoitettu kolme uutta tonttikatua Sundsbergintieltä. Riistametsän 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 laadittiin ehdotusvaiheessa katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma, jonka mukaan katualuevaraukset on tarkistettu ja palopostiasemat osoitettu.

Hulevesien hallinta
Hulevesien hallinnasta on laadittu erillinen suunnitelma (liite 5). Kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä vuonna 2020-2021 on myös tarkennettu hulevesisuunnitelmaa. Asemakaavassa määrätään, että kunkin toteutushankkeen rakennuslupavaiheessa on esitettävä hulevesien hallintasuunnitelma sisältäen myös rakentamisaikaisen hulevesien hallinnan. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan määräämällä, että KTY-tonteilla hulevesiä on viivytettävä, 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 varatut
alueen osat ja viivytysaltaille varatut paikat (hule-1, hule-2 ja hule-3).
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4.4

Mitoitus
Kaava-alueen vajaasta 125 hehtaarista:
-

Toimitilarakentamisen korttelialueita (KTY) on yhteensä noin 16,6 hehtaaria
Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (ET) yht. noin 60 ha
Lähivirkistysalueita (VL) on noin 8,3 hehtaaria ja suojaviheralueita (EV) noin 20,3 ha
Liikennealuetta on noin 18,3 hehtaaria, josta katualueet 10,1 ha ja tiealueet (LT) noin 8,2 ha

Pinta-ala hehtaareina:
2259
KTY

kortteli
3,95

2258 kortteli
KTY
6,58
ET
60,83

2257 kortteli
KTY
1,96

2256 kortteli
KTY
1,92

2255 kortteli
KTY
2,19

Rakennusoikeus neliömetreinä:
2259 e=0,4
KTY 15792

2258 e=0,5
KTY
32800
ET
304163

2257 e=0,5
KTY 9788

2256 e=0,3
KTY 5747

2255 e=0,5
KTY 10975

Rakennusoikeutta syntyy koko asemakaavalla yhteensä noin 379 300 kerrosalaneliömetriä.
Autopaikkoja on rakennettava liike- ja toimistorakennusten korttelialueille (KTY) 1 ap / 100 k-m²,
myymälätilojen osalta 1 ap. / 40 k-m².
4.5

Yleiskaavan sisältövaatimuksien huomioiminen MRL 39 §n mukaisesti
Maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n on 1.5.2017 voimaan tulleella lakimuutoksella tehty seuraava lisäys: ”Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä
laatia tai muuttaa sisällöltään 1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä
39 §:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista.”
Kirkkonummen yleiskaavan 2020 vanhentuneisuuden perustelut on esitetty kappaleessa 2.3.5
ja perustelut asemakaavan laatimiselle ja sen sopeutuminen yleiskaavaan on esitelty kappaleessa 4.1. Koska Kolabackenin alueen kehittäminen etenee asemakaavoituksen kautta ennen
yleiskaavan muuttamista, huomioidaan tässä työssä siis yleiskaavan sisältövaatimukset.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa yleiskaavaa ja suunnitellessaan alueiden käyttöön liittyviä toimenpiteitä pyrittävä edistämään maakuntakaavan toteuttamista. Hyväksytyssä Uusimaa-kaavassa 2050 alue on taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä ja sille on osoitettu viheryhteystarve (kappale 2.3.2). Yleiskaavoituksella suunnitellaan ja ohjataan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta ja yhdyskunnan toimivuutta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 39§:ssä on lueteltu yleiskaavan sisältövaatimukset, joissa on tarkennettu alueidenkäytön suunnittelulle MRL 5 §:ssä määriteltyjä tavoitteita yleiskaavoituksen
näkökulmasta. Niissä korostuvat maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet hyvän ympäristön edellytysten luomisesta edistäen ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä;
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 talouden kannalta kestävällä tavalla;
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön;
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
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7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
Edellä mainitut sisältövaatimukset määrittelevät sen, mitä kysymyksiä kaavatyössä tulee käsitellä ja ratkaista. Ne ilmaisevat määriteltäviä alueidenkäytön kehittämistavoitteita, jotka liittyvät
kaavan tarkoitukseen ja tavoitteisiin, suunnitteluperiaatteisiin ja alueidenkäytön periaateratkaisuihin. Kaavan laadun ja laillisuuden tarkastelemisessa otetaan huomioon kaavan erityisluonne
sekä sen tarkoitus ja ohjausvaikutus. Sisältövaatimukset määrittelevät yleiskaavoitukselle siis
reunaehdot, jotka suunnitelman on toteutettava.

Yhdyskuntarakenteen toimivuus ja taloudellisuus sekä olemassa oleva yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
Yhdyskuntarakenteeksi katsotaan kunnan tai sen osan rakenne sisältäen väestön ja asumisen,
työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen. Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan kaavoituksella ja tässä asemakaavatyössä on huomioitu
tarkoin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö.
Yhdyskuntarakenteeseen ja sitä esittävään karttaan perehdyttäessä voisi nopeasti ajatella, etteivät datakeskustoiminnot itsessään edellyttäisi näin edullista sijaintia yhdyskuntarakenteessa.
Kappaleessa Sijoittumisen perustelu on avattu syitä sille, miksi Kirkkonummella ei ole mitään
muuta soveltuvaa paikkaa datakeskustoiminnoille. Käytännössä Kolabacken on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ja liikenneyhteyksien kannalta kestävin sijainti datakeskukselle ja sen
oheistoiminnoille Kirkkonummella.
Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen kannalta aluetta ei ole tarkoituksenmukaista käyttää laajasti
esimerkiksi kauppa- tai palvelurakentamiseen. Kolabackenin kaava liittyy Riistametsän asemakaavaan, joissa toimitilarakentamisen yhteyteen on sallittu pienimuotoista pääkäyttötarkoitukseen liittyvää myymälätilaa. Nämä kaavat yhdessäkään eivät mahdollista vähittäiskaupan suuryksikköä (MRL 71 d § aluekäsite). Aluetta rajaavien teiden aiheuttaman liikennemelun vuoksi
alueen hyödyntäminen laajamittakaavaiseen asumiseen on erittäin haastavaa. Liikennemelu
haittaa myöskin virkistysalueiden osoittamista. Näin edullisella sijainnilla olevaa aluetta ei ole
pinta-alansa ja maaperänsä vuoksi kannattavaa pitää maa- ja metsätalouden piirissäkään.

Asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
Asemakaavaratkaisu ei vähennä kunnan rakentamiselle soveltuvien alueiden määrää. Asumisen tarpeet voidaan tyydyttää Sundsbergintien pohjoispuoleista aluetta kehittämällä, jolta kunnan alakeskuksen palvelut ovat paremmin myös saavutettavissa.
Raportti ”Kaupunkiseutujen asukkaiden asumispreferenssit - Miten ja missä kaupunkilaiset haluavat asua?” (PTT raportteja 260, 2019) on viimeisin, jossa on tarkasteltu kaupunkilaisten
asumismieltymyksiä ja valintoja kyselytutkimuksen perusteella. Raportin mukaan niin sanotut
Viherkaupungin pientaloasujat (24% vastaajista) suosivat keskustan lähialuetta asuinalueena ja
talotyyppinä pientaloa ja Hintatietoiset omistusasujien (50%) valintoihin vaikutti taas asunnon
hinta ja lähiöön asuinalueena suhtauduttiin neutraalisti. Kolabackenin koillispuolelle suunniteltava Sundsberg-Sarvvik -alue vastaa kyselyssä nousseeseen asumisen tarpeeseen. Kun taas
kolmas vastaajista muodostunut ryhmä, Urbaanit kaupunkilaiset (15%), viihtyivät vilkkaassa
kaupunkimaisessa ympäristössä. Ja neljäntenä joukkona niin kutsutut Modernit viherkaupunkilaiset (11%) korostivat asuinympäristön vehreyden tärkeyttä, mutta eivät suosineet lähiötä.
Toisaalta kaupunkeihin tuleva muuttoliike ja yhä pienenevät asuntokunnat vahvistavat tarvetta
uuden tyyppiselle joustavalle rakennuskannalle. Muuttoliikkeeseen on vastattu 40-50-luvulla rintamamiestaloin ja 70-luvulla kerrostalolähiöin. Yhä kasvava huoli ympäristöstä ja pyrkimys kaikelta osin ekologisimpiin ratkaisuihin tuo osaltaan painetta ratkaista myös tämä Kirkkonummen
kunnanosan rakentuminen uudella 2020-30-luvun otteella. Yhä tiiviimpään, yhteisöllisempään ja
kiertotalouttakin toteuttavaan asumiseen ei tuhlata pinta-alaa kuten viime vuosikymmeninä on
totuttu ja siten Datakeskus toimintoineen mahtuu sijoittumaan seudun tavoitteleman asukaspotentiaalin kanssa Sundsberg-Sarvvik -alueelle.
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Mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-,
vesi- ja - jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen
ja talouden kannalta kestävällä tavalla
Kolabackenin asemakaava vastaa kunnanosassa kaivattuun joukkoliikenteen käyttöasteen nostoon sekä aluettaan laajempiin liikennejärjestelyihin. Kaavaratkaisu hyödyntää myös olemassa
olevaa liikenneverkkoa ja sen katuratkaisut ovat kustannustehokkaita.
Kehä III:n laajentamissuunnitelma sekä uusi eritasoliittymä on huomioitu kaavan liikennealueen
(LT) varauksissa sekä myös kaava-alueen rajauksessa. Alueen saavutettavuus joukkoliikenneyhteyksin on erittäin hyvä ja Helsingin seudun liikenteen lausunnon mukaisesti rakentamattoman alueen käyttöönotto on kannatettavaa. Yritysalue parantaa todennäköisesti alueen joukkoliikennelinjaston käyttöastetta varsinkin normaalia ruuhkasuuntaa vastaan. Kaava edistää
Länsiväylän (kt 51) suuntaisen rinnakkaistien toteutumista ja siten mahdollistaa tulevaisuudessa
myös monipuolisemmat joukkoliikenneyhteydet Inkilänportin kautta. Kaavan kevyenliikenteen
yhteydet on tarkasteltu yleiskaavatasolla, jotta Kolabackenin asemakaava osaltaan täydentää
kevyenliikenteen verkkoa ja parantaa sen liikenneturvallisuutta.
Datakeskuksen tarvitseman maakaapeliyhteyden toteuttaminen on oma erillinen hankkeensa
lupaprosesseineen. Voimajohdon toteuttamisedellytykset ja toteuttamisen vaikutukset arvioidaan tarkemmin kyseisessä prosessissa. Kaavaselostuksessa on esitelty hankkeen ympäristöselvityksen pääpiirteitä ja kerrottu maakaapeliyhteyden vaikutuksista riittävästi. Datakeskuksen sähkönsyötön varmistaminen tehdään ympäristön ja luonnon kannalta kestävällä tavalla. Sijoittumisratkaisussakin esiin nostettu kaukolämpöverkon läheisyys vähentää lämpöhävikkiä,
hukkalämpöjen kierrättämiseen ja tulistamiseen eli lämmön tiivistämiseen vaadittavien lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden tehoa.
Vesihuollon järjestämiseen on tutkittu kahta vaihtoehtoa asemakaavatasoa laajemmin liitteenä
olevassa kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa.

Mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen
elinympäristöön
Ympäristöministeriön mukaan elinympäristö muodostaa kokonaisuuden, jossa eri väestöryhmillä
on mahdollisuus jokapäiväisen elämän järjestämiseen ja perustarpeiden tyydyttämiseen: asumiseen, palveluiden käyttämiseen, työssäkäyntiin, ulkoiluun, harrastuksiin, mutta myös lepoon ja
yksityisyyteen. Yleiskaavallisesti tarkasteltuna Kolabackenin asemakaava osallistuu SundsbergSarvvik -alueen ja Masalan kunnanosan elinympäristön muodostamiseen.
Vaikka Kolabacken ei itsessään sisällä asumisen alueita, toimii se tulevaisuudessa ihmisten arjessa työssäkäynnin, liikkumisen ja mahdollisesti myös vapaa-ajan ympäristönä. Kaavaratkaisu
vahvistaa kunnan kevyen liikenteen verkkoa, mikä turvallisena osaltaan edistää myös terveyttä.
Datakeskuksen toiminta ei aiheuta lähialuilla asuville terveydellistä häiriötä. Nykyisenä maa- ja
metsätalousvaltaisena alueena, jolla yleiskaavan mukaan olisi ulkoilun ohjaamistarvetta, on sitä
vastoin terveellisen elinympäristön kannalta ristiriitainen viesti. Kahdelta suunnalta tulevan liikenteen melun vuoksi ei virkistäytymiseen tähtäävä ulkoilu ole alueella suotavaa. Virkistysalueen laadukas ääniympäristö edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä elinympäristön toimivuutta ja
viihtyisyyttä. Metsätalouden on tarkoitus vastata ensisijaisesti metsäteollisuuden puuntarpeen
tyydyttämiseen. Elinympäristönä taajamametsällä on väestölle virkistyksellistä ja henkistä merkitystä. Siten metsäkasvatuksen intressit metsänhoito- ja puunkorjuuasioissa ovat usein ristiriidassa lähiasukkaiden toiveiden kanssa. Taajamametsät tulisi tästä syystä olla asuinalueiden lähivirkistys- tai puistoalueita maa- ja metsätalousvaltaisten alueiden sijaan.

Kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
Kirkkonummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 mukaan kunnan tavoitteena on tukea
maankäytön ja liikenteen ratkaisuilla elinkeinoelämän kehittymistä ja varmistaa riittävä ja monipuolinen yritys- ja työpaikka-aluetarjonta eri toimialojen tarpeisiin. Asemakaavan mahdollistamat
datakeskustoiminnot ja siihen liittyvä toimitilarakentaminen vastaa koko kuntaa koskevaan tavoitteiseen.
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Elinkeinojen kehittämisen näkökulmasta kunnan yksi painopistealue on Sundsberg. Lisäksi kunta haluaa varautua suurteollisuuden työpaikkojen siirtymiseen takaisin Suomeen (deglobalisaatio) hyödyntämällä jo rakennettujen alueiden infra- ja energiaverkostoja ja siten kunnan houkuttelevuutta uusien yritysten sijaintipaikkana. Pilvipalvelintoiminnot laventavat kunnan elinkeinotarjontaa ja lisäävät myös muiden alojen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Ympäristöhaittojen vähentäminen
Yleiskaavan sisältövaatimuksiin sisältyy pyrkimys vähentää ympäristöhaittoja. Kaava-alueelle
on laadittu maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi siellä toimineen ampumaradan vuoksi. Uudenmaan ELY-keskus on hyväksynyt pilaantuneen maan puhdistamisilmoituksen. Päätökseen liittyy määräyksiä alueen puhdistamiseen, pudistamisen tavoitteisiin ja maaaineksien hyödyntämiseen sekä tarkkailuun. Tehtävien kunnostustoimenpiteiden eli massanvaihdon sekä betonirakenteiden ja kyllästetyn puuaineksen poistamisen jälkeen haitta-aineet eivät aiheuta vaaraa ihmiselle tai ympäristölle.
Alueella on kolme puhtaiden pintamaiden läjitysaluetta. Niille on pääasiassa läjitetty maanomistajan omilta työmaakohteilta kuorittua pintamaata, savea ja multaa. Alueelle tuodaan maata
noin yhdestä kohteesta vuosittain. Edelleen käytössä olevalla läjitysalueella on arviolta 30005000 kuutiota täyttövaraa jäljellä. Yhdellä vanhoista läjitysalueista on läjitetty Länsiväylän rakentamisaikainen pintamaa, mikä on vuosien saatossa tiivistynyt epätasaisesti ja rotkottunut kulkukelvottomaksi.
Asemakaavan toteuttamisen myötä pilaantunut maa pudistetaan ja alueella tapahtuva maaläjitys loppuu. Lisäksi Finnträskin kannalta rakennetun alueen hulevedet on hallittavissa läjitystoimissa olevia alueita varmemmin.

Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen sekä ekologinen kestävyys
Yleiskaavallisessa tarkastelussa Kolabackenin toteutumisella tai toteuttamatta jättämisellä ei ole
vaikutusta rakennetun ympäristön vaalimiseen, sillä alueella ei ole arvokasta rakennuskantaa.
Maiseman ja luonnonarvojen osalta kaavaratkaisu huomioi sen ulkopuolelle ulottuvat yhteydet.
Datakeskuksen ja sen sähköasemien sijoittaminen alueen keskelle estää niiden näkymisen
maisemassa. Luonnonarvot on asemakaavatyössä tutkittu yleiskaavatasoa tarkemmin ja kaavaaluetta laajemmin on mahdollistettu viheryhteys paitsi riistalle myös aluetta kauttakulkuun käyttävälle liito-oravalle.
Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan paitsi luonnon monimuotoisuuden vaalimista myös ihmisten toiminnan sovittamista siten, ettei luonnon kestokyky ylity saastutuksen tai luonnonvarojen liikakäytön takia ja kestävään kehitykseen tähtäävää toimintaa. Fortumin mukaan jo yhden
100MW datakeskuksen hukkalämmöllä saadaan tuotettua kaukolämpöä esimerkiksi noin kolmasosalle Espoon asukkaista. Kolabackenin asemakaavatyön tueksi laadittu ilmastoselvitys
avaa hankkeen ekologista kestävyyttä selkeästi.

Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys
Yleiskaavan MU-alueesta vain kolmannes on virkistysalueeksi sopivaa, eli noin 40 hehtaaria
alueen keskellä läjitysalueiden välissä ja liikennemelun tavoittamattomissa. Sundsberg-Sarvvik alueen nykyiselle ja tavoitellulle väestölle tulee olla riittävät yleiskaavan MU-alueita korvaavat
ulkoiluun tarkoitetut alueet ja siksi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä on tarkasteltu
asemakaava-aluetta laajemmin.
Virkistysalueiden riittävyydestä on ympäristöministeriön ohjeeseen (Virkistysalueiden suunnittelu ja hoito, 1998) kirjattu seuraava:
-

Ulkoilupuistot ovat 20-25 hehtaarin laajuisia kaupunginosapuistoja taajamassa asutuksen
välittömässä läheisyydessä 0,3 - 1 kilometrin etäisyydellä. Käytännössä noin puolet ulkoilukäynneistä kohdistuu niille virkistysalueille, jotka sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä kodista.
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-

Ulkoilualueet ovat 100 - 200 hehtaarin laajuisia alueita taajaman reunoilla tai sisällä, joiden
vaikutusalue on kunnan osa-alue. Ne sijaitsevat 1-15 kilometrin etäisyydellä asuinalueista.
Hyvässä elinympäristössä viheralueiden tulisi sijaita kävelyetäisyydellä kodista eli korkeintaan kahdesta kolmeen kilometrin etäisyydellä.

Virkistysalueiden pinta-alojen ohjearvojen määrittely on haastavaa. Pelkkä pinta-ala ei vielä kerro virkistysalueen saavutettavuudesta, sen toiminnallisuudesta eikä sen laadullisista ominaisuuksista. Valtakunnan tasolta kriteereiksi on esitetty paitsi etäisyyttä asuinalueesta myös viheralueiden pinta-alaa asukasta kohden. Ongelmallista mittaustavoissa on määritellä esim.
maaston ja liikenteen estevaikutukset tai yksittäisen virkistysalueen laajuus mitattaessa alueellisia viherpinta-aloja. Pirstoutuneet viheralueet voivat täyttää valtakunnalliset virkistysalueiden
määrälliset kriteerit, mutta eivät virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden laatukriteerejä.
Joissakin suuremmissa kaupungeissa on laadittu viheralue- tai viherpoliittisia ohjelmia, joissa on
tarkasteltu virkistysalueiden riittävyyttä ja laatua. Jyväskylässä on päädytty suositukseen, jossa
asutuksen lähimetsiä tulisi olla vähintään 50 m²/asukas, suositeltava määrä on 100 m²/asukas.
Laajempia ulkoilumetsiä, jotka sijaitsevat enintään 1-2 kilometrin etäisyydellä asutuksesta, tulisi
olla vähintään 100 m² asukasta kohden. Lahden kaupungin vuoden 2010 selvityksen mukaan
vähiten asema- ja yleiskaavoissa varattua virkistysaluetta oli Lahden keskustassa, jossa määrä
oli 71 m²/asukas, kun taas esimerkiksi Tonttilassa oli 196 m²/asukas. Kouvolan keskustaajaman
viheralueiden yleiskaavaluonnoksessa (2009) on, määrä arvotettu huonosta (50 m²/asukas) hyvään, mikäli viheraluetta on ollut yli 200 m²/asukas. Tampereella on ollut vuodesta 1998 viheralueiden mitoitussuosituksena 120 m² ulkoilupuistoa ja ulkoilualuetta asukasta kohden. Vuoden
2005 lopussa Tampereen kantakaupungin alueella yleiskaavan mukaisia lähivirkistysalueita oli
noin 202 m² asukasta kohden, joista asemakaavassa oli toteutettu 120 m² asukasta kohden.
Tilastokeskuksen mukaan Helsingin seutukunnan maankäytöstä urheiluon keskiarvollisesti varattu 1% ja Kirkkonummen kunnassa 1,5%, mikä
on pinta-alaan suhteutettuna kolmanneksi eniten Helsingin ja Espoon
jälkeen. Kirkkonummen 1,5% eli 5,46 km² vertailuna noin samankokoisiin seudun kuntiin niin pinta-alaltaan kuin asukasluvultaan on paljon.
Hyvinkäällä urheilu- ja vapaa-ajan alueita on 1,1% eli 3,55 km² ja Nurmijärvellä 0,5% eli 1,84 km². Urheilu- ja vapaa-ajan alueita on Kirkkonummella siis 139 m² / asukas ja vertailun vuoksi Hyvinkäällä 76 m² /
asukas ja Nurmijärvellä 43 m² /asukas.

ja vapaa-ajan alueiksi
Hyvinkää:
– pinta-ala 337 km²
– 46 612 asukasta
Nurmijärvi:
– pinta-ala 367 km²
– 43 313 asukasta
Kirkkonummi:
– pinta-ala 394 km²
– 39 983 asukasta

Metsiä ja muita luonnon alueita seudun pinta-alasta on 56,7% ja Kirkkonummella 71,5%, mikä on Karkkilan jälkeen toiseksi eniten. Kirkko(tilasto 30.6.2020)
nummen 261,95 km² vertailuna Hyvinkään 67,9% eli 219 km² ja Nurmijärven 53,3 % eli 192,28 km² on erinomainen määrä. Asukasta kohden
metsäisiä ja muita luonnon alueita Kirkkonummella on 6700 neliötä, Hyvinkäällä 4700 ja Nurmijärvellä 4400.
Kolabackenin asemakaavan ja Riistametsän asemakaavamuutoksen korttelialueeksi osoitettu
pinta-ala on yhteensä noin 0,78 km². Jos ajatellaan, että Kolabackenin toteutuminen vähentää
Kirkkonummen vapaa-ajan alueita tai metsäisiä virkistäytymisen alueita, niin silti sitä jää huomattavat neliömäärät asukasta kohden.
Kirkkonummen asukasluvuksi vuonna 2040 on kehityskuvassa arvioitu 57 000 henkilöä, joista
Sundsberg-Sarvvik -alueelle tavoitellaan 5500 henkilöä nykyisen 500 lisäksi. Laskennallisesti ja
ympäristöministeriön ohjeen mukaisesti tämä tarkoittaisi, että alueella pitäisi olla kahdesta kolmeen ulkoilupuistoa. Tai vastaavasti eräiden kuntien suositusarvon mukaisesti 100 m² puistoa
asukasta kohden tarkoittaisi 0,6 km² vapaa-ajan aluetta ja mielellään alle kilometrin etäisyydellä
asukkaista. Sundsbergintien ja Länsiväylän sekä Kartanon rannan rajaaman alueen pinta-ala on
kokonaisuudessaan 2,5 km². Alueesta rakentamisen ulkopuolelle on jätetty yleiskaavan MU- ja
VL-aluetta yhteensä 60 hehtaaria. Suurin etäisyys A-alueen eteläkulmasta VL-alueelle on kilometri, eikä asukkaan tarvitse ylittää Sundsbergintietä virkistysalueille päästäkseen. Toki virkistäytymisen aluetta syntyy yleiskaavan A- ja AP-alueiden sisään asemakaavoituksella eli vielä
asukkaita lähempänä olevia pienempiä vapaa-ajan ja virkistäytymisen kohteita ja osa-alueita.
Ministeriön ohjeen mukaiset laajemmat ulkoilualueet, Meiko ja Nuuksio, ovat Sundsberg-Sarvvik
-alueelta molemmat alle 15 kilometrin etäisyydellä.
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Kuva 32.

4.6

Yleiskaavassa on virkistykseen soveltuvia alueita riittävästi. Kunnanosaan on mahdollista rakentaa esimerkiksi kolmen 15 hehtaarin ulkoilupuiston ketju noin 60 hehtaarin
alueelle.

Kaavan toteutumisen 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
toteutuessaan 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 vaikutuksiin.
Kaavamääräyksin ehkäistään liikennemelusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja kortteleissa 2255 ja 2256.

•

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Kaavassa on huolehdittu luontoarvojen turvaamisesta ja edistetty luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien
säilymistä sekä lisätään virkistyskäyttöön soveltuvia alueita ja turvataan niiden säilyminen.

•

Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Merkittävien voimajohtojen ja kaasuputkien linjaukset ja niiden toteuttamismahdollisuudet 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.)
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4.6.1

Vaikutukset rakennettuun ympäristöön
Yhdyskuntarakenne
Kolabackenin datakeskus ja työpaikka-alue täydentää osaltaan Kirkkonummen taajama-aluetta.
Asemakaava vahvistaa itäisen Kirkkonummen työpaikkatarjontaa ja edistää osaltaan Länsiväylän suuntaisen kaupunkirakenteen tiivistymistä. Maankäyttö tukeutuu hyviin joukkoliikenteen
yhteyksiin. Asemakaavalla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn uusien yhteyksien rakentaminen alueen poikki, mikä vähentää nykyistä estevaikutusta. Kaavan aluevaraukset mahdollistavat Sundsbergintielle liikenneselvityksen mukaiset järjestelyt, jotka parantavat alueen saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta. Toteutuessaan Kolabackenin alue toimii alueen uutena rakennetun ympäristön porttina.

Kuva 33.

Asemakaava Paikkatietoikkunan yhdyskuntarakennekartalla, Maanmittauslaitos.

Kolabackenin asemakaavan toteutuminen vaatii uuden liityntäjohdon Espoon sähköasemalta.
Tuleva maakaapeli ja siihen liittyvä johtokatu tulee rajoittamaan maankäyttöä, sillä rakennusrajoitusalueen päälle ei saa rakentaa mitään kiinteäperusteista rakennelmaa. Maakaapelireittivaihtoehtojen suunnittelun yhteydessä on tarkistettu Kirkkonummen ja myös Espoon kaupungin
osalta voimassa olevat kaavat (yleiskaavat ja asemakaavat). Suunnittelun yhteydessä on käyty
neuvotteluja kuntien edustajien sekä alueella suunnittelua tekevien tahojen kanssa (kehä III
suunnitelmat, ratahankkeet), jotta voimansiirtoyhteys saadaan sovitettua muiden toimintojen ja
maankäytön kanssa.

Liikenne
Kolabackenin asemakaavan rakentuminen lisää alueen nykyisiä liikennemääriä. Datakeskus itsessään tuottaa valmistuttuaan lähinnä vain huoltoliikennettä, mikä on erittäin vähäistä suhteutettuna rakennusneliömäärään. Sundsbergintien pohjois- ja koillispuolelle tavoiteltu maankäytön kehittyminen ja liikennemäärien kasvu on huomioitu nyt laadittavan asemakaavan liikenteen toimivuustarkastelussa. Liikenteen kasvu tapahtuu kuitenkin vähitellen ja liikenteen toimivuutta voidaan seurata. Kolabackenin asemakaava-alueen liikennetuotos jää maltilliseksi suhteessa koko Sundsbergin alueen lisääntyviin liikennemääriin nähden.
Liikenneturvallisuutta on parannettu osoittamalla ohjeelliset pyörätiet ja katualueiden leveyksissä on varmistettu riittävä tila jalankulkuun ja pyöräilyyn. Kaavalla on määrätty pysäköinnistä ja
tonttikatujen tilavaraukset ovat riittävät huolto- ja pelastustoimen tarpeisiin. Sundsbergin Yritystien leveydessä on huomioitu myös joukkoliikenteen mahdollinen siirtyminen tälle Länsiväylän
rinnakkaisyhteydelle.
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Kuva 34.

Kaavaratkaisu luo hyvät edellytykset kävellen ja pyörällä tehtäville matkoille alueen läpi sekä
Masalan keskustaan, että asemalle. Alue on hyvin saavutettavissa kävellen ja pyörällä ja alueelle osoitetut uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät täydentävät alueen yhteyksiä ja palvelevat erityisesti alueella asioivien liikkumista, mutta tarjoavat reittejä myös ympäröivien alueiden asukkaille.

Kaava-alue sijoittuu hyvin olemassa olevaan joukkoliikenteen palvelutarjontaan nähden. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee Espoon Länsimetron valmistumisen myötä, jolloin alueen
joukkoliikenne tulee olemaan osa metron liityntäliikennettä. Masalan asema on hyvin saavutettavissa suunnittelualueelta kävellen ja pyörällä ja asemakaava siten osaltaan tukee raideliikenteen käyttöä. Kaava tukee myös linja-autoliikenteen käyttöä osoittamalla uutta työpaikka-aluetta
HSL:n paikallisliikenteen pääreitin varteen.
Datakeskusta varten toteutettava maakaapelihanke on oma erillinen prosessinsa. Kahdeksan
kilometrin reittisuunnittelussa huomioidaan Väyläviraston suunnitelmat Kehä III laajentamiseksi
(mukaan lukien tarvittavat meluaidat) sekä uudet eritasoliittymät, joten kaapelit sijoitetaan laajentamisalueiden ulkopuolelle ja risteävissä kohdissa käytetään suuntaporausta, jotta liikennealueiden rakenteille ei aiheudu tarpeetonta haittaa. Maakaapelin tarvitseman johtoalueen lopullinen leveys, noin kahdeksan metriä, tulee pitää puuttomana, mikä lisää pientareella näkyvyyttä
ja siten liikenneturvallisuutta. Maastotutkimusvaiheessa varmistetaan, ettei kaapelireitillä ei tule
olemaan vaikutuksia rantaradan kehittämiseen, mahdolliseen lähiliikenteen junavarikkoon tai
asemaan tukeutuvaan rakentamiseen.
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Maisema ja kaupunkikuva sekä kulttuuriympäristö
Alkuperäistä maisemakuvaa on jo voimakkaasti muokattu Länsiväylän laajentamisen yhteydessä ja läjitystoiminnan vaikutuksesta. Alueen taimettuneet hakkuuaukea-alueet, osa metsä- ja
suoalueista muuttuvat rakentamattomista alueista rakennetuiksi. Rakentamisen korkeus Riistametsän 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 kaupunkimaisemmin 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,
ja jotka kaavamääräyksellä on pyrittävä säilyttämään.
Sähkönsiirron toteuttaminen alueelle maakaapeliyhteytenä aiheuttaa maisemallisesti merkittävästi pienemmät vaikutukset kuin ilmajohtototeutuksena rakennettu yhteys. Sundsbergin alueen
kaupunkikuvaan ei vähintään 52 m leveä ilmajohtoaukea pylväsrakenteineen istuisi. Maakaapelin vaatima käyttöoikeuden rajoitusalue on vain n. 16% ilmajohdon vaatimasta rajoitealueesta ja
peltoalueilla tai pientareella ei muutaman vuoden jälkeen valmistumisesta johtoaluetta juurikaan
erota muusta ympäristöstä.
Suunniteltu kaapelireitti risteää Mankissa Mankintien, joka on osa valtakunnallisesti merkittävää
tieyhteyttä Suurta Rantatietä (RKY 2009). Kyseinen osa tietä ei ole arvotettu muinaisjäännökseksi eikä kaapelin sijoittamisesta tien alle aiheudu muutoksia Suuren Rantatien kulttuuriympäristölliseen luonteeseen. Kolabackenin alueelle sijoittuvasta sähköasemasta ei ole maisemallisia vaikutuksia. Suunnitteilla oleva avokojeisto ja muuntamot sijoitetaan kaavan ETalueelle, jolle ei ole näköyhteyttä yleisiltä alueilta tai teiltä.

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 länsipuolelta toteutettavaan verkostoyhteyteen. Tämä edellyttää johtolinjan vetämistä Kehä III:n tiealueen alitse.
Suunnittelualue on mahdollista liittää joko kaukolämpö- tai maakaasuverkkoon, koska molemmat sijaitsevat suunnittelualueella tai sen läheisyydessä. Energiatalouden kannalta on huomattava, että Datakeskuksen hukkalämmöstä voidaan lämmöntalteenottolaitosten avulla tuottaa
lämpöenergiaa jopa 80 000 kotitaloudelle.
Kaavahankkeen rinnalla on siis tutkittu kahden 400 kV liityntäjohdon linjausta Fingridin Järvikylän sähköasemalle Espoossa. Selvityksessä on ollut kaksi vaihtoehtoista reittiä, maakaapelina
radan äärellä ja merireittiä Espoonlahden pohjukan kautta. Datakeskuksen sähkötarvetta varten
kaavassa on esitetty ohjeellinen varaus maakaapelille. Voimajohdon toteuttaminen on oma erillinen hankkeensa yleissuunnitteluineen, maastotöineen ja lupaprosesseineen.
Yleisesti datakeskuksissa on sähkönsaanti häiriötilanteissa varmistettu UPS-laitteistoilla ja varavoimakoneilla. Akuista koostuvalla laitteistolla varmistetaan lyhytaikaisen keskeytyksen aikana
sellaisten järjestelmien sähkönsaanti, joissa ei sallita katkoksia. Pidempien, vuorokauden mittaisten, sähkönsyöttöhäiriöiden aikana varavoimana käytetään usein dieselmoottorin pyörittämää generaattoria. Varavoimalat voidaan sijoittaa datakeskusrakennuksen ulkopuolelle erilliseen rakennukseen tai ne voidaan sijoittaa rakennuksessa olevaan erilliseen tilaan. Alueella tultaneen 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 energiamuotoja hyödyntäviä järjestelmiä ja rakennusten ylilämpenemistä estäviä ratkaisuja.
Liite 7

Kunnallistekninen yleissuunnitelma

47

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

4.6.2

Vaikutukset luonnonympäristöön
Luonnonolot
Alue sijoittuu pääasiassa talousmetsien ja läjittämistöiden yhteydessä muokatuille alueille sekä
lähes luonnontilassa säilyneelle sekametsälle. Vaikka valtaosa alueesta on luonnon monimuotoisuuden kannalta köyhää, kaavan mahdollistama rakentaminen muokkaa osittain myös luonnonympäristöä. Alueella sijaitsee kolme arvokkaaksi kohteeksi luokiteltavaa kohderajausta (kuva 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 kuitenkin suojeltu rakentamiselta. Vaikka kuvio ei ole edustavin esimerkki, on sen suojelemiseksi esitetty rakennusalanraja ja hulevesien viivyttämiseen riittävä suojavyöhyke, jotta luhtaisen korven
vesitasapaino säilyy.
Kaavan toteutuessa kaksi valtakunnallisesti uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvaa pienialaista
suota jää rakentamisen alueelle. Vaikka rakennusalaa ei kohteille osoitettaisi, eivät ne säilyisi
ympäröivää maanpinnan tasoa muokattaessa. Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi muut
arvokohteet ja -alueet on kaavalla määrätty säilytettäväksi viheralueelle suoja-alueineen. Kaavan mukaiset hulevesien viivytysvaateet varmistavat 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 toteuttamisella ei ole tavanomaista rakentamista suurempaa vaikutuksia luonnonvaroihin.
Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal on erityisesti suojeltava laji ja sen säilymiselle
tärkeän esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty tämänhetkisen lainsäädännön perusteella. Lahokaviosammalen ekologiasta on kertynyt aivan viime aikoina uutta tietoa.
Lajin esiintyminen todettiin aiemmin vain vaikeasti havaittavien pienien itiöpesäkkeiden avulla,
sillä lajilla ei ole maastossa erottuvia ja helposti nähtäviä lehtiaiheita kuten muilla lehtisammalilla. Syksyllä 2019 saatiin saksalaisessa tutkimuksessa (Wolf 2015) uutta tietoa lajin ekologiasta
ja suvuttoman steriilin vaiheen tunnistamisesta maastossa itujyväsryppäiden avulla. Tummat itujyväsryppäät erottuvat vaalealta lahopinnalta jo maastossa paljain silmin ja niiden lajinmääritys
voidaan varmistaa luupilla maastossa. Eteläisimmästä Suomesta kertyneiden uusimpien maastotietojen perusteella (laji.fi ja Suomen sammaltyöryhmän tiedonannot) lahokaviosammalen suvuton vaihe (itiöpesäkkeetön vaihe) on Suomessa ilmeisesti itiöpesäkkeellistä huomattavasti
yleisempi ja laajemmalle levinnyt.
Kaavan rakentamisen osoitetuilla alueilla on 27 esiintymää ja nämä esiintymät ovat suvuttomia
itujyväsryhmiä. Kaavan toteutumisen myötä poistuisi siis noin 30 % alueella havaituista esiintymistä, jotka pääasiassa sijaitsevat 20 vuotta vanhojen avohakkuiden taimikossa. Taimikossa lajin selviytymisennuste ei ole hyvä, sillä sen tarvitsema lahopuu loppuu. Kaavan suojaviher- ja
virkistysalueille jäävien 63 esiintymän tiheys on huomattavasti suurempi ja varttuneemmassa
metsässä näiden elinvoimaisuus on lahopuun määrän vuoksi suotuisampi.
Asemakaava-alueen ulkopuolisen noin kahdeksan kilometriä pitkän maakaapelin reitillä on tutkittu ja tunnistettu luontoarvot. Erillishankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa varmistetaan, että arvokohteet mm. purojen vesistökohdat ohitetaan suuntaporaamalla kohteiden ali.
Hankkeen edetessä kartoitetaan valittu reitti vielä tarkemmin ja siten esimerkiksi mahdollisen liito-oravan elinpiirin suojapuusto säästetään tarkemmalla suunnittelulla ja työaikaisten järjestelyjen avulla. Maakaapelista ei siten aiheudu rakentamisvaiheessa tai sen käytön aikana sellaisia
tärkeiden elinympäristöjen tai luonnon ydinalueiden välille muodostuvia esteitä eläinten liikkumiselle, että vaikutuksia ekologisiin yhteyksiin voisi aiheutua.

Maaperä ja vesi
Maaperä on pääosin, ja datakeskukselle varatulla korttelialueella kokonaan, erittäin vakaata peruskalliota 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 murskattaneen alavimpien alueenosien täyttöä varten. Rakentamisen aikana murskauksen aiheuttamaa
pölyämistä pystytään lieventämään kastelemalla tai koteloimalla murska. Murskauksen pölyvai48
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kutus ulottuu korkeintaan 700 metrin päähän murskasta ja kastelua käyttäen, vaikutus ei ulotu
yli 300 metrin etäisyydelle. Kalliolle sijoittuvilla rakennusaloilla ei tiettävästi sijaitse sulfidisavimaita, mutta pohjoiskorttelin (2259) osalta asia tulee vielä varmistaa ennen alueen käyttöönottoa.
Alueelle johdettavan maakaapeliparin reitille tehdään maaperätutkimukset tutkimusluvan antamin oikeuksin. Pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkennetaan johtohankkeen ympäristöselvityksen päivityksessä, vaikka hankkeella ei kuitenkaan nähdä merkittäviä vaikutuksia alueen vesitalouteen eikä pohjaveteen. Maakaapeli on tyypiltään muovieristeinen ja siinä on useita suojaja tukikerroksia. Kaapeli ei sisällä vapaata öljyä eikä siitä liukene haitallisia aineita maaperään
ja/tai pohjaveteen.
Rakentaminen lisää aina hulevesien määrää ja huonontaa imeytyvien vesien laatua. Tämän takia kaava-alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma, jolla rakentamisen negatiivisia
vaikutuksia 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, valumaalueeseen. Vesienhallinnan lähtökohtana on, että haitallisia vaikutuksia Finnträskin vedenlaatuun ei koidu. Keskeistä Finnträskin vedenlaadun kannalta on kiintoaineen ja ravinteiden sitominen. Hulevesien käsittely perustuu luonnonmukaisiin menetelmiin. Hulevedet viivytetään mahdollisimman lähelle niiden muodostumispaikkoja. Kaavakartalla on osoitettu hulevesien johtamiseen ja viivyttämiseen varattuja alueita sekä tonteilla, että yleisillä alueilla. Hulevesien hallintajärjestelmä Finnträskiin saakka on suunniteltu kokonaisuutena Riistametsän ja Länsiväylän eteläpuoleisen 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 sijoittuvien 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.

Ilmasto
Asemakaavan toteutumisen ilmastovaikutuksia on selvitetty hankeen ehdotusvaiheessa. Liitteenä 8 olevassa ilmastovaikutusten arvioinnissa on myös esitelty keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja varautumiseen.
Kaavan toteutukseen liittyviä myönteisiä ilmastovaikutuksia syntyy, kun kaukolämmön tuotannon kivihiilen polttamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt jäävät syntymättä. Kielteisiä ilmastovaikutuksia syntyy datakeskuksen liikenteestä, rakentamisesta, rakentamiseen liittyvästä liikenteestä, käytettävistä materiaaleista ja työkoneiden polttoaineiden käytöstä ja maankäytöstä
muutettaessa alueella oleva metsää rakennetuksi alueeksi. Kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää ilmastovaikutukset huomioon ottavalla suunnittelulla ja erilaisilla teknisillä ratkaisuilla.
Esimerkiksi tarvittavat maanrakennustyöt voidaan minimoida ja virtaushäviöitä ja energiankulutusta voidaan vähentää, jotta mahdollisimman suuri osa energiasta saadaan hyötykäyttöön. Datakeskuksen rakennusten suuren pinta-alan ansiosta kattojen pinnat voidaan hyödyntää aurinkopaneeleilla uusiutuvan sähköenergian tuotantoon jopa suoraan datakeskuksen omaan käyttöön. Kaavan toteutuksesta aiheutuvia CO2-päästöjä arvioitiin maankäytön muutoksesta aiheutuvien maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastojen muutoksesta sekä liikenteestä, rakennustyömaan energian käytöstä ja rakennusten materiaaleista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen osalta.
Arvioinnin tuloksena lämmön hyödyntämisestä saatava CO2-päästöjen väheneminen on jo ensimmäisenä toimintavuonna moninkertainen toteuttamisesta aiheutuviin päästöön suhteutettuna. 20 vuoden aikajänteellä tarkasteltuna lämmön hyödyntämisestä saatava CO2-päästöjen väheneminen on vielä huomattavasti suurempi ja 50 vuoden aikajänteellä erittäin paljon suurempi.
Vertailulukuna tarkastelussa voidaan käyttää Espoon ja Kirkkonummen päästöjä vuodelta 2019,
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jotka olivat 1,09 milj. t CO2 ja 165 000 t CO2. Tällöin esimerkiksi 200 MW:n sähkötehon datakeskuksen myötä Espoon ja Kirkkonummen CO2- taseesta vähenee vuosittain noin 60 %.
Liite 8
4.6.3

Ilmastoselvitys

Vaikutukset ihmisten elinoloihin
Asemakaava-alueelle ei sijoitu asuntoja, eikä siten uusia asukkaita. Alueelle sijoittuva työpaikkatarjonta mahdollisine myymälätoimintoineen voi tukea kuitenkin välillisesti lähialueen asuntorakentamista ja vaikuttaa siten väestökehitykseen.
Datakeskuksen, sen toimintaan liittyvien laitosten ja sitä ympäröivän työpaikka-alueiden rakentaminen ja kunnallistekniikan toteuttaminen vaikuttaa lähiasukkaisen elinoloihin eniten alueen
rakentamisvaiheessa.
Datakeskus toimiessaan on hiljainen naapuri, myös liikennöinti alueelle on vähäistä. Datakeskuksen palvelinsalien ja niiden jäähdytysratkaisujen aiheuttamat melutasot eivät ole olleet ongelma 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 määräyksellä on varmistettu, ettei toiminnasta aiheudu meluhäiriötä korttelirajan yli.
Toimitilarakennusten mahdolliset pienet myyntipisteet ja datakeskuksen vierailijakeskus voivat
lisätä ja monipuolistaa työpaikkatarjontaa. Asemakaava parantaa alueen jalankulun ja pyöräilyliikenteen yhteyksiä.
Rakentamisen myötä metsätalous- ja läjitysalue siistiytyy. Kaava-alueella ei ole nykyisellään
laajaa virkistyskäyttöä tai muuta paikallisille asukkaille merkittävää toiminnallista arvoa. Asemakaavaratkaisu säästää arvokkaimman luonnonympäristön viheralueena, mikä edistää elinympäristön viihtyisyyttä.
Espoon sähköasemalta Kolabackeniin suunnitellulla maakaapeloiduilla sähkönsiirtoyhteydellä
sähkömagneettiset haittavaikutukset sijoittuvat suoraan kaapeloidun alueen päälle. Suunnittelun
lähtökohtana on, ettei kaapelin sijoittamisesta aiheudu kenellekään terveydellistä haittaa tai
vaaranneta olemassa olevien kohteiden nykytilaa. Sähkö- ja magneettikentän voimakkuuteen
voidaan vaikuttaa mm. asennussyvyydellä ja maahan asennettavilla rakenteilla, ettei voimajohto
rajoita oleskelua maakaapelin läheisyydessä.

4.6.4

Vaikutukset talouteen
Kaavan toteutumisella kokonaisuutena on myönteiset vaikutukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja toimivan kilpailun kehittymiseen. Suuren datakeskuksen ja sen oheistoimintojen
mahdollistava asemakaava tuo alueelle noin 100-300 uutta ja uudenlaista työpaikkaa, mikä voi
houkutella uusia asukkaita muuttamaan kuntaan. Mikäli alueelle sijoittuvat yritykset sijaitsevat
Kirkkonummella, ne tuovat kunnalle yhteisöverotuloja. Kiinteistöverotuotto kasvaa huomattavasti nykyisestä ja on infraverkon kunnossapitokuluja suurempi.
Asemakaava mahdollistaa työpaikkojen lisäämisen Kirkkonummella ja työpaikka-alueella on positiivinen merkitys kunnan elinkeinotoiminnalle. Alueelle pyritään houkuttelemaan monenlaisia
toimijoita, työpaikkarakentamisen tarjonnassa huomioidaan erityisesti data-alan yritysten tarpeita. Kunnan taloudelle ovat merkityksellistä paitsi rakentamisen myös jatkuvien tuloverovirtojen
vaikutukset.
Kaavan rakentamiselle varattujen alueiden toteutumisen myötä poistuu noin 30 % alueella havaituista lahokaviosammalesiintymistä. Nämä sijaitsevat pääosin kuusten kannoilla lahopuuttomissa taimikoissa, jossa lajin menestymisen ennuste ei ole hyvä. Suojelusta on säädetty, ettei
se estä alueen käyttämistä maa- ja metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai
laitteen tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta tai
häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä ja kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä lisäkustannuksia. Kaikkien 90 lahokaviosammalesiintymän säilyttäminen aiheuttaisi maanomistajalle
erittäin merkittävän kustannuksen. Mikäli kaavan ET-aluetta ei voida ottaa kokonaan rakentamiselle, ei datakeskustoimija sijoitu lainkaan alueelle ja siten myös Kolabackenin muiden korttelialueiden toteutuminen olisi erittäin epävarmaa. Jos lahokaviosammaleen suojeluksi ei riitä 70%
kohteista, vaan Kolabackenin alueista kaavoitettaisiin vain Sundsbergintien ja Sundsbergin yri50
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tystien varret rakentamiselle, olisi kiinteistön arvo vain noin viidenneksen kokonaisuuteen verrattuna. Lisäkustannus suojelusta olisi arviolta useita miljoonia euroa maanomistajalle.
Mikäli alue voidaan toteuttaa kokonaisuutena kaavaehdotuksen mukaisesti, ovat Kolabackenin
alueen kokonaisinvestoinnit miljardin suuruusluokkaa. Yksistään rakennusten investoinneiksi on
arvioitu 300 miljoonaa euroa ja infrarakentamisen investoinnit ovat liki 10 miljoona euroa. Lisäksi datakeskustoimintaan liittyvät järjestelmä- ja muut vastaavat operaattori-investoinnit ovat yleisesti rakentamissijoitusten kanssa saman verran.

Kuva 35. Google on vuodesta 2007 käyttänyt 6,9 miljardia euroa kuuteen datakeskukseensa viidessä
Euroopan maassa. Vuotuinen rakentamisen ja käyttökulujen keskiarvo on ollut noin 330
miljoonaa euroa ilman välillisiä vaikutuksia (vuonna 2018 datakeskusten vaikutus Euroopan BKT:n oli 1,7 miljardia). Google´s data centres and infrastructure ecosystem in Europe, Economic impact study, 2019.

Kuva 36. Facebook on vuodesta 2011 käyttänyt 2,8 miljardia euroa kolmeen datakeskukseensa kolmessa Euroopan maassa. Vuotuinen rakentamisen ja käyttökulujen keskiarvo on ollut
noin 348,6 miljoonaa euroa ilman välillisiä vaikutuksia sisältäen 2816 työpaikkaa. The
economic contribution of Facebook data centres in Denmark, Ireland and Sweden, IHS
Markit, 2019.
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Kaavalla on lukuisia välillisiä taloudellisia vaikutuksia ja yksi niistä kohdistuu myös tuulivoimarakentamiseen. Sähkönhankintaan on nimittäin datakeskustoimijoiden vaateesta toistaiseksi liittynyt poikkeuksetta ehto uusista investoinneista tuulivoimaan ja pitkäkestoiset sähköntoimitussopimukset. Yhtiöillä on tavoitteena kattaa koko sähkönkulutuksensa CO2 -vapaalla tuotannolla
hyödyntämällä alkuperätakuuseen perustuvaa sähkönhankintaa ilmastotavoitteidensa saavuttamiseksi.
Paikallisella tasolla on asemakaavassa huomioitu, että Kolabackeniin sijoittuvilla yrityksillä on
voi olla tarve harjoittaa myyntiä toimintansa yhteydessä ja sallittu kaavassa myymälätilat tai
myyntitoiminnan harjoittaminen. Näiden osuus tonttien rakennusoikeudesta on rajattu siten, että
enimmillään noin 5 % kyseisten tonttien rakennusoikeudesta olisi varattavissa tähän käyttötarkoitukseen. Alueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa tai tilaa vievän kaupan suuryksikköä, jota siis rajoitetaan em. määräyksellä. 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 muutosaluetta Sundsbergintien rakentamishankkeiden kautta. Valitun sijaintinsa vuoksi suuren datakeskuksen tarvitsema infraverkosto on helposti rakennettavissa.
Asemakaavan katujen, ympäristörakentamisen ja vesihuollon rakentamisen kustannusarvio on
laadittu yleissuunnitelman osana ehdotusvaiheessa. Kunta lunastaa katu- ja virkistysalueet.
Alueen toiminnan tarvitsemat sisäiset verkot ja kunnallistekniikka toteutetaan maanomistajan
toimesta. Alueen vesihuolloin järjestäminen Masalan suunnalta on hankekustannuksena arviolta
noin 0,5 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoinen tarkastelu Jorvaksen suunnalta noin 1,3 miljoonaa
euroa.
Korttelialueella tavanomaisesta poikkeavia rakennuskustannuksia muodostuu hulevesien hallinnasta ja maastonmuotojen tasaamisesta, näistä kustannuksista vastaa alueen tuleva toimija
esirakentamisen yhteydessä.

4.6.5

Ympäristön häiriötekijät
Suuren datakeskuksen sijoittumiseen ei kohdistu ympäristön häiriötekijöitä. Alue on niin poliittisesti kuin maaperägeologisesti vakaa, ennakoitavissa ja turvallinen hankkeen tarkoituksiin.
Kylmä ilmastomme, ja tällä sijainnilla myös kerran käytetyn sähköenergian käyttäminen uudelleen toimivaan kaukolämpöverkon hukkalämpönä, on energiatehokkuusajattelussa verraton etu.
Toimitilarakennusten pääkäyttötarkoitukseen liittyvät toimisto- ja myymälätilat on suojattava ajoneuvoliikenteen 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 lyhyesti, mutta muutoin laitokset ovat hiljaisia eivätkä aiheuta ympäristölle häiriötä aluerajalla.

4.6.6

Yhteenveto
Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto asemakaavan keskeisistä vaikutuksista.
Kulttuuriset vaikutukset
Suunnittelualue on tällä hetkellä valtaosaltaan hakkuiden täplittämää metsätalous- sekä läjitysaluetta eikä sillä ole kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta olemassa olevia rakennuksia. Porkkalan parenteesin aikaiset kohteet on merkitty kaavaan muina kulttuuriperintökohteina ja siten
ne pyritään säilyttämään.
Asemakaavan toteutumisen myötä alueen Sundsbergintien sisääntuloväylä taajamaan siistiytyy.
Kaavamääräyksillä on osoitettu istutettavia alueen osia, jotka luovat vehreän yleisilmeen. Alueesta on mahdollista muodostua omaleimainen ja edustava Sundsbergin porttialue.
Kulttuuriset vaikutukset liittyvät lähinnä uuden rakennetun kulttuuriympäristön muodostumiseen.
Kehä III:n eritasoliittymän äärelle sijoittuva rakentaminen ja ennen kaikkea Sundsbergintien varteen voidaan toteuttaa rakennustaiteellisestikin näyttäviä rakennuksia. Rakennusten muotoilu
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on vapaata ja ulkoasu voidaan ratkaista esimerkiksi suunnittelukilpailuin - luoda siten uutta merkityksellistä ja korkealuokkaista arkkitehtuuria.
Taajaman maisemakuvaa rajaava, alueen luoteisrinteen metsä, on osoitettu säilytettävänä alueena. Kaavalla vaalitaan arkeologisen inventoinnin mukaisia kulttuuriperintökohteita, osoittamalla niiden alueet säilytettävinä viheralueina. Kokonaisuudessaan asemakaava vaikuttaa myönteisesti alueen kaupunkikuvaan.
Kulttuurisesti kestävä kehitys liittyy kaavoituksessa eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen
elinympäristön muodostamiseen ja monipuolisten toimintamahdollisuuksien tarjoamiseen sekä
yhteisön jäsenten mahdollisuuksiin vaikuttaa elinympäristönsä kehittämiseen. Keskeisiä näkökulmia ovat paikallisen kulttuuri-identiteetin ja ominaispiirteiden huomioiminen suunnitteluratkaisuissa sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen ja uusien laadukkaiden kulttuurikerrostumien tuottaminen. Asemakaavassa on huomiota kiinnitetty alueiden ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Paikallisesti tärkeät paikat ja niiden merkitys eli kulttuuriperinnön säilyttäminen ja niiden äären pääsy eri ihmisryhmille on varmistettu. Kaavalla on varmistettu, ettei alueen kulttuuriperintöön kohdistu sellaisia vaikutuksia, jotka voisivat vaarantaa niiden säilymisen jälkipolville. Kaavan toteuttaminen edistää alueen elinympäristön virikkeisyyttä sekä asukkaiden kulttuurisia toimintaedellytyksiä.
Kulttuurisen kestävyyden tavoitteita

Kaavatyössä ratkaistut
kysymykset

Elinympäristön viihtyisyys ja
virikkeisyys eri väestöryhmien
kannalta

Viheralueiden käytettävyys ja houkuttelevuus.
Datakeskusympäristön mittakaava ja
työpaikkarakentamisen moninaisuus.
HINKU-kunnan tavoitteisiin sitoutuminen
Taajamakuvan kulttuuriset ominaisuudet ja maiseman vaaliminen
Kulttuuriympäristön ominaisluonteen
ja erityispiirteiden huomioiminen alueen kehittämisessä.
Sundsbergintien porttiaihe.
Arkeologista kulttuuriperintöä koskevien inventointien ajantasaistaminen
Kulttuuriperinnön arvojen säilyttäminen ja korostaminen

Alueen omaleimaisuus

Kulttuuriympäristön säilyminen ja
historiallinen kerroksisuus

asemakaava ja sen merkinnät ja määräykset sekä kaavaselostus vastaavat
tavoitteisiin:
++ erinomaisesti … - - heikosti
pp-reitit + +
ET-tontti alueen keskellä + +

Ilmastoselvityksen tulokset + +
luo uutta taajamakuvaa +
ET-tontti alueen keskellä +
rakentamisen ulkonäköä koskevat määräykset +

selvitys ja sen täydentäminen + +
km-merkinnät + +

Sosiaaliset vaikutukset
Kaava-alueella ei nykyisellään ole erityisen merkittävää käyttö- tai virkistysarvoa kunnan asukkaille. Rakentaminen liittyy osaksi Masalan lähikeskuksen ja Sundsbergin asuinalueen tulevaa
rakentamista. Työpaikkarakentaminen on liikenteen ympäristöhäiriöille alttiilla alueella luonteva
ratkaisu. Yhtenä sosiaalisena vaikutuksena on alueen toteutumisen myötä liikenneturvallisuuden 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 toiminnoilla sekä siihen liittyvällä toimitilarakentamisella ei ole varsinaisesti vaikutuksia läheisten
alueiden asumisviihtyvyyteen. Työpaikkatarjonnan lisääntymisellä on yleensä positiivisia vaikutuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisesti kunnan työikäisen väestönmäärän kasvuun.
Sosiaalisesti kestävä kehitys liittyy ihmisten perustarpeiden tyydyttämiseen, terveydellisten
olojen edistämiseen ja hyvinvoinnin tasapuoliseen jakautumiseen sekä yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisen kehityksen edistämiseen ja mahdollisuuksiin osallistua elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Joukkoliikennepalvelujen ja lähipalvelujen säilymisen edellytykset on
turvattu. Täydennysrakentamisen käyttötarkoitusta valitessa ja suunnittelun yhteydessä on kiinnitetty huomiota elinympäristön laatuun. Ihmisiä ei asuteta melualueille. Osoitettu maankäyttöratkaisu tukee joukkoliikenteen järjestämisen ja tehostamisen edellytyksiä. Elinkeinoelämän
toimintaedellytykset on turvattu ja asumiselle varatut alueet ovat kunnanosassa riittävät, ja ne
53

Kolabackenin asemakaava ja Riistametsän asemakaavamuutos

tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja. Datakeskuksen toiminnasta tai sen laitoksista ei ole asumiselle onnettomuusvaaraa tai merkittäviä ympäristöhäiriöitä, ne sijaitsevat riittävän etäällä asutuksesta. Kunnan osassa on mahdollista osoittaa riittävästi vapaita alueita virkistyskäyttöön ja
tulevilta asuinalueilta pääsee esteettömästi virkistysalueille. Maankäyttöratkaisu tarjoaa edellytykset terveysliikunnalle kevyen liikenteen verkostollaan.
Sosiaalisen kestävyyden
tavoitteita

Kaavatyössä ratkaistut
kysymykset

Yhdyskunnan hyvä toimivuus ja
arjen sujuminen
Tasapuoliset toimintamahdollisuudet eri väestöryhmille

Eri toimintojen, kuten asumisen, työpaikkojen
ja palveluiden keskinäinen saavutettavuus
Alueen myymälöiden salliminen ei aiheuta
kaupan suuryksikköä eikä vaikuta keskustaalueisiin tai Inkilän tuleviin palveluihin
Viherverkoston yhtenäisyys ja kytkennät laajempiin virkistysalueisiin
Liikenneverkon ja -järjestelmän turvallisuus.
Liikennehaittojen minimointi.
Tavarakuljetusten ja -siirtojen kuljetusreitit
olevilla väylillä.
Pilaantuneiden maa-alueiden puhdistus.
Terveysriskien välttäminen.

Elinympäristön turvallisuus ja terveellisyys

Ei ympäristöhaittoja ja -riskejä

asemakaava ja sen merkinnät
ja määräykset sekä kaavaselostus vastaavat tavoitteisiin:
++ erinomaisesti … - - heikosti
kadut ja pp-reitit +
KTY-määräykset +

EV- ja VL-alueet sekä riistasillat
++
kunnallistekninen
yleissuunnitelma + +

saa-merkintä + +

Ekologisia vaikutuksia
Asemakaava tiivistää yhdyskuntarakennetta sekä edistää joukkoliikenteen käyttöä, pyöräilyä ja
jalankulkua, mikä hillitsee ilmastonmuutosta liikenteen hiilijalanjäljen osalta. Asemakaava mahdollistaa Sundsbergintien parantamisen toteuttamisen, sillä sen katualueiden mitoitus mahdollistaa hyvän joukkoliikenteen ja kävelyn ja pyöräilyn 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 Suomenojan vuonna 2025 poistuvaa hiilivoimaa. Suomen kokonaispäästövähennystavoitteista Kolabackeniin sijoittuva datakeskus voi kattaa jopa 3,5 prosenttia. Sillä suuren, esim. 200MW, datakeskuksen hukkalämmön hyötykäyttäminen vähentäisi 0,6 Mton/v kaukolämmön päästöjä. Tämä on ekologista, mikäli datakeskuksen tarvitsema sähkö tuotetaan ilmastokestävästi.
Ekologisesti kestävällä kehityksellä tarkoitetaan mm. biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä, kestävää energian ja luonnonvarojen käyttöä, ympäristökuormituksen sopeuttamista
luonnon sietokykyyn ja kestävää materiaalitaloutta. Ekologisen kestävyyden keskeisenä tavoitteena on ilmastomuutoksen hidastaminen. Kaavatyön tueksi on laadittu ilmastoselvitys ja se on
selostuksen liitteenä 8. Luonnonarvojen säilyminen on varmistettu suojaamalla ne häiriöitä aiheuttavilta toiminnoilta ja seudulliset ekologiset käytävät säilyvät katkeamattomina. Viherverkosto tukeutuu maisemarakenteen ominaispiirteisiin ja rakentaminen on sijoitettu yhdyskuntarakennetta eheyttävästi. Kaavaratkaisu tukee joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja
käyttömahdollisuutta. Pohjavesialueiden suojelutarpeet huomioidaan voimajohtohankkeessa, itse kaava-alue on etäällä pohjavesialueista. Vesiensuojelusta on huolehdittu hulevesimääräyksin ja vesihuollon järjestäminen on mahdollista kahdesta suunnasta.
asemakaava ja sen merkinnät
ja määräykset sekä kaavaselostus vastaavat tavoitteisiin:
++ erinomaisesti …
- - heikosti
Taajaman sisällä olevan alueesta ¾ osoittaminen rakentamiselle + +

Ekologisen kestävyyden
tavoitteita

Kaavatyössä ratkaistut
kysymykset

Yhdyskunnan rakentaminen ja ylläpito
uusiutumattomia luonnonvaroja säästeliäästi käyttäen ja olemassa olevaa rakennetta hyödyntäen
Yhdyskuntatoimintojen sijoittaminen siten,
että toiminnasta aiheutuvat päästöt ja
muut ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäiset

Lisärakentamisen sijoittaminen ottaen
huomioon nykyinen yhdyskuntarakenne
ja taajama-alueen täydentämisen mahdollisuudet
Joukkoliikenteen järjestäminen, kevyen- Sundsbergintien ja Sundsbergin
liikenteen sujuvuus
yritystien katualueet + +
Luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittävät aluekokonaisuudet ja niiden
väliset yhteydet
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Infrastruktuurin järjestäminen ympäristön
ja luonnonvarojen kannalta kestävästi

Katu- ja vesihuoltoverkoston lisärakentaminen sekä voimajohdon reititys.
Hulevesien käsittelyperiaatteet.

Ympäristöhaittojen vähentäminen ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
Luonnon arvojen säilyttäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö
Lisärakentamisen sijoittaminen ottaen
huomioon luontoarvot ja niihin kohdistuvat uhat

Vanhan ampumaradan maaperän puhdistustarpeet
Suojaviheralueet ja viherverkosto
Vaikutukset uhanalaisten lajien elinympäristöihin

tonttikadut tehokkaita + +
kaasulinja ja
voimajohtovaraukset +
hulevesimerkinnät ++
saa-merkintä ja määräys ++
/eko-merkintä ++
luo-osa-alueet ++
alueen lahokaviosammalesiintymistä poistuu 30% -

Taloudellisia vaikutuksia
Datakeskuksen, sen laitosten ja toimitilakorttelien työpaikkojen sijoittuminen kuntaan tukee kunnan elinkeinoelämää ja sillä on investointien kautta merkittävä vaikutus koko seudulle. Alueella
pyritään mahdollistamaan erikokoisten yritysten sijoittuminen. Työpaikkarakentaminen täydentää myös Inkilänporttiin suunniteltua kaupallista toimintaa.
Kunnalle kaavan toteuttaminen tuo erinäisiä rakentamis- ja ylläpitokustannuksia:
kadut ja joukkoliikenteen liikenteen rakenteet sekä polkupyöräväylät valaistuksineen ja suojaviheralueineen
- vesihuoltoverkon ja muu kunnallistekniikan laajentaminen alueen käyttöön
- koirapuisto ja sen pysäköintialue
Kaavatyön ehdotusvaiheessa on laadittu infrastruktuurin alustava kustannusarvio (liite 7).
-

Maanomistajalle kuluja tulee kunnan kanssa laadittavan maankäyttösopimuksen perusteella.
Alueen datakeskustoimijalle kustannuksia kertyy paitsi maan hankinnasta myös korttelialueiden
maasto- ja tasaustöistä sekä rakentamis- ja ylläpitokustannuksia rakennusten ja alueen sisäisen
infrastruktuurin toteuttamisesta ja käytöstä.
Kaavan aiheuttamat merkittävimmät tulot kohdistuvat kunnallistalouteen. Kunta kattaa hankemenonsa kehittämiskorvaustuloilla, kiinteistömuodostuksen ja rakentamislupamenettelyn tuloilla, vesihuollon liittymis- ja käyttömaksuilla sekä luonnollisesti verotuloilla. Datakeskuksella on
myönteinen vaikutus myös lähiympäristön arvoon houkutellen alueelle supernopeita tietoliikenneyhteyksiä vaativia toimijoita.
Taloudellisesti kestävä kehitys edellyttää sitä, että yhteiskunnan ratkaisut ovat yhtä aikaa sekä taloudellisesti että ekologisesti järkeviä ja tehokkaita. Tällöin puhutaan talouden ja ekologian
kaksoishyödystä. Esimerkiksi yhdyskuntarakenteessa taloudellisesti kestävät ratkaisut ovat
yleensä edullisia myös luonnonvarojen kestävän käytön, liikenteen päästöjen minimoinnin ja
muiden ympäristönäkökulmien kannalta. Kolabackenin alueen kunnallistekniikan rakentamistarve on vähäinen ja kaava mahdollistaa vajaakäyttöiselle alueelle täydennysrakentamista. Uusiutuvalle elinkeinoelämälle on osoitettu riittävät ja toiminnalle soveltuvat aluevaraukset. Työpaikka-aluevaraukset sijoittuvat seudullisesti oikein ja ratkaisu vähentää liikkumiskustannuksia.
Vaikka kaavaratkaisu vähentää metsätalousaluetta se ei heikon maaperän ja pienen tuottavuutensa vuoksi vaikuta alkutuotannon toimintaedellytyksiin. Kaavan toteutumisen ympäristövaikutukset on selvitetty niin, että alueet ovat käyttöönotettavissa. Toteutuessaan kaavaratkaisu ei
aiheuta maanomistajalle tai naapureille kohtuutonta haittaa.
Taloudellisen kestävyyden
tavoitteita

Kaavatyössä ratkaistut
kysymykset

Yhdyskunnan rakentamis- ja käyttökustannusten minimointi, olevien rakenteiden
hyödyntäminen ja uusiokäyttö

Lisärakentamisen sijoittaminen ottaen
huomioon rakennettu infrastruktuuri
Taajamien ja kuntakeskusten täydennysrakentaminen
Yleiskaavan vanhentuneisuus, alueen
ratkaiseminen asemakaavalla
Nykyisen palvelurakenteen hyödyntäminen ja säilymisedellytysten tukemi-
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asemakaava ja sen merkinnät ja
määräykset sekä kaavaselostus
vastaavat tavoitteisiin:
++ erinomaisesti …
- - heikosti
kaukolämpö ja tiet + +
voimajohto ja vesihuolto ++
++
+
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nen
Infrastruktuurin käyttö ja rakentaminen
taloudellisesti kestävällä tavalla

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tukevat ratkaisut

4.7

Nykyisen infrastruktuurin hyödyntämismahdollisuudet
Kunnallistekniikan, väylien ja joukkoliikenteen kapasiteetin hyödyntäminen
Liikenneverkon jäsennöinti, liikenneturvallisuus ja liikenteen pullonkaulat
Työpaikka-alueiden sijoittaminen Sundbergintien ja Sundsbergin yritystien
varteen
Elinkeinoelämän laventaminen ja kunnan HINKU-imagon parantaminen.
Liikennejärjestelmän toimivuus ja kehittämistarpeet. Kuljetusten kitkattomuus.
Seudullisten vahvuuksien hyödyntäminen ja vahvistaminen.
Ympäristön häiriötekijöiden poisto

kaukolämpö ja tiet + +
voimajohto ja vesihuolto ++
katuverkko ja pp-osa-alueet + +
KTY + +

kokonaisuutena kyllä + +
Sundsbergintien ja Sundsbergin
yritystien katualueet + +
etäisyys Hepokorvenkallion datakeskusalueelle + +
saa-osa-alue + +

Kaavamerkinnät ja määräykset
Asemakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty liitteessä 2.

4.8

Nimistö
Kaavan uusien katujen ja virkistysalueiden nimeämiseen on käytetty Kirkkonummen kunnan nimistötoimikunnan lausuntoa. Riistametsän asemakaavan Sundsbergin Yritystietä on jatkettu
länteen saman nimisenä.
Sundsbergintiehen liittyvät uudet tonttikadut on merkitty kaavakartalle seuraavasti:
- Energiarinne – Energibriken
- Energiatie – Energivägen
- Energiakuja – Energigränden
Uudet kevyenliikenteen reitit viheralueille on osoitettu nimillä:
- Energiapolku – Energistigen
- Riistapolku – Viltstigen
Lähivirkistysalueet nimetty:
- Kartanonmetsä – Herrgårdsskogen
- Riistametsä – Viltskogen
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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 kunnallistekniikan rakentamista alueella. Asemakaava-alueelle ei laadita erillistä lähiympäristö- ja
rakentamistapaohjetta.
Havainnekuvissa on esitetty todennäköisin toteutustapa (liitteet 3 ja 6). Liitteiden viitesuunnitelman toteutusratkaisu on modulaarinen. Yhdessä moduulissa sijaitsevat kaikki ne tekniset laitteet, jotka datakeskusyksikkö vaatii toimiakseen. Modulaarisella mallilla voidaan kasvuun vastata nopeasti tuomalla lisämoduuleja alueelle.

5.2

Tonttijako
Asemakaavan tonttijako on ohjeellinen. Alueelle laaditaan erillisenä toimituksena sitova tonttijako.

5.3

Toteuttamisen ajoitus
Asemakaavan toteuttamisen aloittaminen on mahdollista, kun asemakaava ja kiinteistöjako ovat
astuneet voimaan. Datakeskus voidaan toteuttaa yhden suurtoimijan kertahankkeena tai vaiheittain. 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 kivihiilen sijaan.
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