
Kunnanhallitukselle

Till kommunstyrelsen 

Dnr:

12.5.2008

50/422/2007

Kh nro 1/12.5.2008 § 161



1

SISÄLLYSLUETTELO

1 JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa
1.2 Työryhmä
1.3 Julkinen nähtävillepano ja vuorovaikutus

2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 Ideasuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet
2.2 Suunnittelualue
2.3 Suunnittelutilanne

3 IDEASUUNNITELMA 2008

3.1 Alkusanat
3.2 Suunnitteluratkaisu
3.3 Täydennysrakentaminen
3.4 Koulu ja päiväkoti
3.5 Liikenneverkko ja pysäköinnin järjestely

4 IDEASUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4.1 Arvioinnin toteutus
4.2 Yhteenveto vaikutuksista
4.3 Suositus jatkotoimenpiteiksi

Luettelo loppuraportin liiteasiakirjoista
Kaavoittajan vastineet Gesterbyn ideasuunnitelman 
vaihtoehdoista saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin LIITE 1
Gesterbyn ideasuunnitelma 5.3.2007,
Ideasuunnitelmavaihtoehdot ja vaikutusten arviointi LIITE 2
Voimassa oleva asemakaava 1:4000 LIITE 3
Ideasuunnitelmavaihtoehto 0+, havainnekuva 1:4000 LIITE 4
Ideasuunnitelma 2008, havainnekuva 1:4000 LIITE 5
Liikenneverkkoluonnos, nykytilanne 1:4000 LIITE 6
Ideasuunnitelma 2008, liikenneverkkoluonnos 1:4000 LIITE 7
Ideasuunnitelma 2008, toimenpidelistaus LIITE 8
Ideasuunnitelma 2008, alueleikkaus 1:2000 LIITE 9
Ideasuunnitelma 2008 ja 0+vaihtoehdon vaikutusten arviointi LIITE 10

1 JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa
Kirkkonummen kunnan kärkihankkeisiin kuuluu kuntakeskuksen voimaperäinen kehittäminen 
asumis- ja liikekeskuksena. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on pantu käyntiin useita hank-
keita, joista tärkeimmät ovat Kuntakeskuksen kehityskuva (valmistunut v. 2004) ja Kuntakes-
kuksen 1. vaiheen osayleiskaava (ehdotus 9.1.2006). Vuoden 2007 aikana saatiin lisäksi
kuntakeskuksen liikealueen keskeinen kaavahanke valmiiksi.

Kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan vuosille 2008-12 sisältyy Gesterbyn 
ideasuunnitelman hyväksyminen sekä  Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muuttaminen
siten, että ne laaditaan kahtena eri kaavahankkeena. Molemmat kaavamuutosalueet sijait-
sevat kuntakeskuksen liikealueen tuntumassa edullisten liikenneyhteyksien varrella noin kilo-
metrin etäisyydellä palvelu- ja liikekeskustasta. Alueen läpi kulkee Gesterbyntie, joka on toinen 
kuntakeskuksen pohjoisista pääsisääntuloteistä. Ideasuunnitelman maankäyttö tukee 
keskustan kehittämistä ja se tultaneen osoittamaan myös lopullisessa Kuntakeskuksen 1. vai-
heen osayleiskaavassa.

Kaavojen muutoshanke on pantu vireille syksyllä 2006. Suunnittelualue käsittää Gesterbyn 
kerrostalo- ja pientaloalueen sekä Kantohaan rivitaloalueen ja Kyrkvallan pientaloalueen. 
Yhteensä suunnittelualueella on tällä hetkellä hieman yli 2400 asukasta ja noin 50 työpaikkaa. 
Gesterbyn kerrostaloalue ja siihen kytkeytyvät pien- ja rivitalopainotteiset asuntoalueet on 
rakennettu 1975-80. Kyrkvallan pienipiirteinen pientaloalue on rakennettu pääosin 1960-luvulla
ja sen jälkeen sitä on korjaus- ja täydennysrakennettu.

Alkuperäinen tehtävänanto käsitti kaksi hanketta: olemassa olevien tiiveimpien alueiden 
maankäytön  ideasuunnittelun ja niitä koskevan asemakaavamuutoksen laatimisen. Ideasuun-
nitelma käsittää nykyisen Gesterbyn kerrostaloalueen ja siihen liittyvän Kantohaan rivitalo-
alueen kehittämisen. Hanke koskee ennen muuta kerrostaloalueen sisäisen liikenteen järjes-
tämistä, alueen mahdollisen lisärakentamista kaupunkikuvan parantamiseksi, kehittämistoi-
menpiteitä piha- ja julkisluonteisilla alueilla sekä ympäristön laatua parantavia toimenpiteitä.
Tavoitteena on tehdä alueesta viihtyisämpi ja ottaa asukkaiden tarpeet paremmin huomioon. 
Lisäksi alueen suunnittelussa on tutkittu uuden koulun sijoittamista Kyrkvallan ja Kantohaan
väliselle rakentamattomalle alueelle. Suunnittelu on tehty laajassa yhteistyössä asukkaiden 
sekä kunnan eri toimialojen kanssa ja Tiehallinnon edustajien kanssa. 

Asemakaavojen muutoksissa on tarkoitus hyödyntää ideasuunnitelmassa osoitettua maan-
käyttöä ja samalla se on kunnan tahtotilan ilmaus alueen kehittämiselle. Gesterbyn ja Kyrk-
vallan pientalovaltaisten alueiden osalta ei ole ilmaantunut merkittäviä kehittämistarpeita, joten 
ideasuunnitelmassa niiden nykytilanne todennetaan.

Suunnittelu on pyritty tekemään vuorovaikutteisesti. Asukastilaisuudessa esiteltiin ideasuunni-
telmavaihtoehdot ja niistä oli mahdollista antaa palautetta. Lisäksi pyydettiin lausunnot lukui-
silta eri tahoilta. Lisäksi lehdistöä ja kiinteistöyhtiöitä tiedotettiin hankkeesta erikseen.
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1.2 Työryhmä
Gesterbyn ideasuunnitelman ja vaihtoehtoiset idealuonnokset on laatinut Kirkkonummen kun-
nan / Yhdyskuntasuunnittelun toimeksiannosta Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy:stä ovat suunnittelutyöstä vastanneet:
Jukka Turtiainen, Arkkitehti SAFA
Dan Mollgren, Arkkitehti SAFA
Marjaana Yläjääski, ark.yo
Simon Store, ark.yo

Liikenneverkon tarkastelusta ja asukaskyselyn laatimisesta ovat vastanneet Sito Esisuunnit-
telijat Oy:sta:
DI Seppo Karppinen
DI Maija Krankka

Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn ovat Kirkkonummen kunnasta osallistuneet:
Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi
Kaavoitusarkkitehti Aija Aunio
Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Liikennesuunnitteluinsinööri Hanna Koivukari
Suunnitteluavustaja Irma Karjalainen

Gesterbyn ideasuunnitelman vaihtoehdot ja niiden vaikutustarkastelut oli mukana Ympäristö-
ministeriön KASEVA-pilottiprojektissa, jossa sovellettiin, kokeiltiin ja kehitettiin vaikutusten ar-
vioinnin toimintamalleja ja työtapoja. Ohjausryhmän työskentelyyn on tämän johdosta osallis-
tunut myös projektipäällikkö Lasse Tallskog Diskurssi Oy:stä.

1.3 Julkinen nähtävillepano ja vuorovaikutus
Gesterbyn ideasuunnitelmavaihtoehdot olivat nähtävillä 2.5.–8.6.2007 ja sen aikana järjestet-
tiin asukastilaisuus 29.5.2007. Suunnitelmasta annettiin palautteena 16 mielipidettä ja niin 
ikään 16 lausuntoa eri taholta. Ideasuunnitelmavaihtoehdoista saaduista mielipiteistä ja lau-
sunnoista on tehty lyhennelmät sekä kaavoittajan vastineet niihin (liite 1). 

Ennen ideasuunnitelmavaihtoehtojen nähtävillä oloa kunta järjesti alueen kiinteistöyhtiöille tie-
dotustilaisuuden 5.3.2007. Tämän lisäksi lehdistölle esitettiin hanketta 22.3.2007. Uudenmaan
ympäristökeskusta on tiedotettu hankkeen etenemisestä eri tilanteissa. Tietoisuus hankkeesta
on ollut myös niillä lukuisilla tahoilla, joille lausuntopyyntö hankkeesta toimitettiin.

2 LÄHTÖKOHDAT

2.1 Ideasuunnitelman tarkoitus ja tavoitteet
Kaavoitusohjelmaan (vuodet 2008-12) sisältyy Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muut-
taminen siten, että alueelle laaditaan kaksi asemakaavojen muutosta: Gesterby ja pohjoinen
Kantohaka sekä Kyrkvalla ja eteläinen Kantohaka. Konsulttityö käsitti kaksi hanketta:

� Ideasuunnitelma, joka laaditaan tiiveimmille alueille asemakaavoituksen pohjaksi.
� Gesterbyn asemakaavojen muuttaminen (kaavoitusohjelman mukaisesti Kyrkvallan ja 

eteläisen Kantohaan asemakaava laaditaan kunnassa).

Suunnittelutyön ensimmäinen vaihe käsitti ideasuunnitelmavaihtoehdot ja sitä koskeva suunni-
telma nimettiin Gesterbyn ideasuunnitelmaksi, jossa on kolmen eri suunnitelmavaihtoehdon 
kautta etsittiin ratkaisumalleja alueen maankäytön kehittämiseksi. Vaihtoehtojen (mini, midi, 
maxi, ja 0+) välillä on suoritettu vertailu ja vaikutusten arviointi (liite 2).

Ideasuunnitelmavaihtoehdot käsittivät Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan rivitaloalu-
een. Hanke koski mm. kerrostaloalueen sisäisen liikenteen järjestämistä, alueen mahdollisen 
täydennysrakentamisen tutkimista ja kaupunkikuvan parantamista sekä muita ympäristön 
laatua parantavia toimenpiteitä. Lisäksi selvitettiin mm. uuden koulun sijoittaminen Kantohaan 
ja Kyrkvallan väliselle rakentamattomalle alueelle. Tehtävään kuului liikenteen nykytilanteen 
analysointi ja kehittämistoimenpiteet. Suunnittelu edellytti esim. täydennysrakentamisen ja 
liikennejärjestelyjen vaikutusten arviointia. 

Suunnittelu tehtiin yhteistyössä asukkaiden sekä kunnan eri toimialojen kanssa ja Tiehallinnon 
kanssa. Ideasuunnitelman ja asemakaavojen muutosten laatiminen toteutettiin vuorovaikuttei-
sena suunnitteluna. Sekä asukkaiden että taloyhtiöiden mielipiteitä ja lähtötietoja selvitettiin 
mm. kyselyillä ja järjestämällä asukastilaisuuksia.

Vaihtoehtojen laatimisen merkittävin haaste oli Gesterbyn kerrostaloalueella ja Kantohaassa
mahdollisesti tehostuvan maankäytön sekä ajoneuvo- ja kevytliikenteen ja pysäköinnin yh-
teensovittaminen. Liikenneturvallisuus oli keskeisellä sijalla suunnittelussa, kuten myös kevyt-
liikenneyhteyksien jatkuvuus ja linja-autoliikenteen järjestelyt. Tavoitteena oli säilyttää alueen 
nykyiset kaupalliset ja kunnalliset palvelut. Suunnittelutyössä tutkittiin myös mahdollisuutta 
sijoittaa alueelle lisää palvelu- ja liiketilaa, kuten esim. uusi koulu ja päiväkoti. Mahdollinen 
asumisen lisärakentaminen toteutettiin niin, että sen kautta tarjoutui tilaisuus esim. pysäköinti-
laitosten rahoitukseen. Tämän edellytyksenä on maankäyttösopimusten laatiminen kunnan ja 
asunto-osakeyhtiöiden kesken. Alueen lisärakentaminen tulee toteuttaa tienoon viihtyisyys-
arvoja vaarantamatta – parantamalla kaupunkikuvaa ja ympäristön laatua. Pientaloalueilla 
todennettiin nykyinen tilanne mahdollisine kehittämistoimenpiteineen myönteiset erityispiirteet 
ja luonnonläheisyys säilyttäen.

Vuorovaikutteisen suunnittelumetodin avulla ideasuunnitteluvaihtoehdoissa konkretisoitiin ne 
mahdollisuudet, joilla kerrostaloalueen ja sen lähialueen maankäyttöä ja asukkaiden elinympä-
ristöä oli tarkoitus muuttaa. Suunnittelualueen kumpuileva maasto ja lähiympäristön kulttuuri-
vaikutteinen maisema otettiin huomioon suunnittelussa. 
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Vaihtoehdoissa ei käsitelty Kyrkvallan ja Gesterbyntien länsipuolen, Hevoshaan omakotitalo-
alueita. Pientaloalueilla asemakaavan muutoshankkeen yhteydessä todennetaan nykyinen 
tilanne mahdollisine kehittämistoimenpiteineen, ottaen huomioon alueen myönteiset erityis-
piirteet ja luonnonläheisyys.

2.2 Suunnittelualue
Ideasuunnittelun kohteena on Gesterbyn kerrostaloalue, Kantohaan rivitaloalue ja Kyrkvallan 
pohjoispuolen Jolkbyn jokilaakso. Alue sijaitsee kunta-keskuksen liikealueen tuntumassa edul-
listen liikenneyhteyksien varrella. Suunnittelualueella on tällä hetkellä n. 2000 asukasta ja työ-
paikkoja on alle 50. Gesterbyn kerrostaloalue ja siihen kytkeytyvät pien- ja rivitalopainotteiset 
asuntoalueet on rakennettu 1975-80.

2.3 Suunnittelutilanne
Ympäristöministeriön vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006),
suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 

Kirkkonummen yleiskaava 2020 (lainvoimainen 13.9.2000)
Lainvoimaisessa yleiskaavassa suunnittelualue on merkitty asuinkerrostalojen, asuinpientalo-
jen ja lähivirkistyksen aluemerkinnöillä. Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu kerrostalo-
ja pientalovaltaiseksi alueeksi (AK, AP), lisäksi alueella on lähivirkistysaluetta (VL) ja sen läpi 
kulkee seudullinen pääväylä. 

Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaava (ehdotus 9.1.2006)
Kunta on laatinut Kuntakeskuksen kehityskuvan ja parhaillaan laaditaan Kuntakeskuksen 1. 
vaiheen osayleiskaavaa, joka käsittää myös nyt suunniteltavan alueen. Kehityskuvan mukai-
sesti kuntakeskuksen väestömäärä kasvaa merkittävästi ja liikennejärjestelmä suunnitellaan 
toimivaksi. Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavoitus on määrä aloittaa vuonna 2010.

Asemakaavatyössä tulee ottaa vireillä oleva Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdo-
tuksen sisältö. Osayleiskaavatyön pääpaino on kuntakeskuksen ja sen välittömän lähialueen 
maankäytössä ja liikennejärjestelmässä. Osayleiskaavoitettava alue käsittää Gesterbyntien 
länsipuoliset alueet.

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa 17.4.1974 vahvistettu Gesterbyn asemakaava ja 13.1.1999 
vahvistettu Jolkbynlaakso-Pappilanmäki-Rajakummun asemakaavan muutos.

Kuntakeskuksen kehittämisestä
Kirkkonummen kuntakeskuksen monipuolinen kehittäminen käsittää mm. keskusta-alueen
maankäytön ja muun toiminnallisen uudistamisen. Tavoitteet on kirjattu Kuntakeskuksen kehi-
tyskuva –raportissa ja ne otetaan huomioon vaiheittain toteutettavissa osayleiskaavoissa ja 
luonnollisesti yksityiskohtaisessa asemakaavoituksessa. Tavoitteena on elävä, viihtyisä ja tur-
vallinen pienkaupunkimiljöö. Vaikuttajatahot, yrittäjät, kiinteistönomistajat ja kunta yhteistuu-
min tulisi saada rakentamaan kaikille kirkkonummelaisille elinvoimaista keskustaa, jossa viih-
dytään ja joka tarjoaisi elämyksiä, vireää toimintaa ja entistä monipuolisempia palveluja. 

Yksi tärkeä tavoite on kuntakeskuksen asukasmäärän tuntuva lisääminen. Kuntakeskuksen 
kehityskuvan mukaisesti alueen asukasmäärän tulisi olla vuonna 2020 likimain 20 000. 
Ennustettu kasvu on merkittävä, sillä tällä hetkellä alueen asukasluku on hieman yli 14 000.

3 IDEASUUNNITELMA 2008

3.1 Alkusanat
Gesterbyn ideasuunnitelma 2008 (päivätty 17.4.2008) on pitkälti tehokkaimman ideasuunni-
telmavaihtoehdon pohjalta laadittu. Lopullinen ideasuunnitelma on kunnan tahtotila alueen ke-
hittämiselle ja asemakaavojen muutosten laatimiselle. Sen valmistelussa on otettu huomioon 
vaihtoehtoisista maankäyttösuunnitelmista (0+, mini, midi ja maxi) saadut mielipiteet ja lau-
sunnot.

3.2 Suunnitteluratkaisu
Hopeakujan ja Gesterborgintien yhdistäminen Gesterbyn ympäri kiertäväksi kehäkaduksi luo 
edellytykset alueen maankäytön tehostamiselle, alueen kaupunkikuvan kohottamiselle ja 
nykyisten nykyisten liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen selkeälle parantamiselle. Tavoitteena on 
muuttaa taajamakuvaa pikkukaupunkimaiseksi tiivistämällä yhdyskuntarakennetta ja monipuo-
listamalla asuntokantaa sekä uusilla kerrostaloilla että myös pienkerrostaloilla ja rivitalotyyp-
pisillä pientaloilla. Lisäksi Gesterbyntien roolia pohjoisena sisääntuloväylänä Kirkkonummen
keskustaan korostetaan tienvarren kerrostalorivistöllä. Kantohaan pientaloaluetta laajennetaan 
alueen koilliskulmassa pienkerrostaloilla. Gesterbyntoria kehitetään alueen kohtaamispaikka-
na ja sitä ympäröivää rakennuskantaa uudistetaan ja täydennetään. Tavoitteena on mm. sijoit-
taa liike- ja toimistotilaa torin rakennusten alimpiin kerroksiin.

3.3 Täydennysrakentaminen
Gesterbyn kerrostaloaluetta tiivistetään uuden kehämäisen kadun varren pistetaloilla, jotka 
osaltaan kasvattavat alueen asuntokannan monipuolisuutta. Talotyyppi poikkeaa alueen nykyi-
sestä rakennuskannasta. Tavoitteena on juuri valitun talotyypin avulla säilyttää mm. nykyisten 
asukkaiden näkymät asunnoista lähiympäristöönsä mahdollisimman hyvin. Gesterbyntien var-
ren kerrostalorivistö luo yhdessä ympäröivien rakennusten kanssa uuden korttelikokonaisuu-
den, jonka keskellä nousee virkistysalue avokallioineen. Gesterbyntien ja Gesterborgintien 
risteyksen kaakkoispuolelle on osoitettu Gesterbyntien korttelirivistöä täydentävä yksittäinen 
kerrostalo, jonka pysäköintilaitokseen on osoitettu ajoyhteys Gesterbyntieltä uuden kadunpät-
kän kautta. Järjestelyn toivotaan vähentävän mm. Gesterborgintien liikennemääriä. Kyseisestä
laitoksesta on mahdollista osoittaa nykyisille rivitaloasukkaille autopaikkoja. Lisäksi rakennus-
rivistö jäsentää tiealuetta, johon kuuluu myös kevyen liikenteen väylä.

Uuden kehämäisen katuyhteyden varrelle osoitetaan Gesterbyn kerrostaloalueen asuntokan-
nan monipuolistamiseksi tiivistä ja matalaa rakentamista (alue on nimitetty ideasuunnitelmassa 
Jokisuunpuistoksi). Kadun varren uudet korttelit toteutetaan erityyppisinä pientaloina ja osittain 
rinneratkaisuina. Rakennukset voi olla esim. pari- ja rivitaloja tai muita kytkettyjä asuintaloja.
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Gesterbyntorin laidalla nykyinen lähikauppa on ideasuunnitelmassa tarkoitus korvata uudella 
asuinkerrostalolla, jonka alimpiin kerroksiin osoitetaan liiketilaa. Aukion laidalle rakennetaan 
myös nykyisen lämpökeskuksen paikalle korkeampi pistetalo, jonka katutasossa on torille 
avautuvia liiketiloja. Aukion pohjoislaidalle rakennetaan asuintalon päädyn jatkeeksi liiketilaa, 
jonka tehtävänä on osaltaan rajata aukiota mutta myös toimintojensa kautta elävöittää ja 
tyylikkäällä julkisivuilla kaunistaa aukiota. Kiveyksillä, istutuksilla, istuinryhmillä ja valaistuksel-
la Gesterbyntorista luodaan alueen kohtauspaikka. Asemakaavaa on tarkoitus muuttaa niin, 
että olevien rakennusten päädyt voidaan avata esim. parvekkeilla aukion suuntaan. Gester-
byntorin lähikauppa siirrettäneen Gesterbyntien ja Hevoshaansillan risteyksen kulmaan osaksi 
asuin- ja liiketilojen yhdistelmää, mikäli kiinteistönomistajien kanssa onnistutaan pääsemään 
maankäyttösopimuksiin.

Uutta asuinkerrosalaa on osoitettu ideasuunnitelmassa yhteensä 34100 k-m2, joka jakautuu
seuraavasti:
Pientalot 12700 k-m2

Kerrostalot 21800 k-m2 (sis. liike- ja toimistotilat)

3.4 Koulu ja päiväkoti 
Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2008 alussa kaavoitusohjelman hyväksymisen yhteydessä 
sijoittaa Kantohaan ja Kyrkvallan asuinalueiden väliselle peltoalueelle kuntakeskuksen uuden 
koulun, jonka oppilasmäärä on noin 700-800. Tämä edellyttänee noin 7000 k-m2 suuruisen
koulun toteuttamista. Koulu on tarkoitus toteuttaa yhtenäiskouluna (vuosiluokat 1.-9.), jossa on 
tilat myös esiopetukselle, aamu- ja iltapäivätoiminnalle sekä erityisopetukselle. Koulurakennus 
rajaa Gesterbyntietä siten, että pihat ja pelikentät avautuvat Jolkbyn jokilaakson suuntaan. 
Koulun sijoituspaikka on monella tavalla haasteellinen suunnittelutehtävä. Alkuvuodesta 2008 
valmistunut Kirkkonummen tulvaselvitys (Pöyry Enviroment Oy) asettaa omat rajoituksensa 
esim. piha-alueiden suunnittelulle ja Jolkbyn joen rakenteille. Niin ikään Gesterbyntien liittymi-
en liikenteellinen toimivuus koulun kohdalla sekä koulun saatto- ja huoltoliikenteen järjestämi-
nen on suuri haaste. Jolkbyn joen luontoarvot on lisäksi otettava huomioon yksityiskohtaisessa 
suunnittelussa.

Ideasuunnitelmassa on osoitettu uusi päiväkodin paikka Gesterbyn kerrostaloalueelta. Päivä-
koti on sijoitettu uuden kehämäisen kadun varrelle siten, että se avautuu Jolkbyn jokilaakson 
suuntaan. Saattoliikenteen järjestäminen lienee ongelmatonta. Uusi päiväkoti on mitoitettu
noin sadalle lapselle ja sen rakennusoikeus lienee noin 1100 k-m2. Päiväkodin toteuttaminen 
edellyttää alueen täydennysrakentamista. Nykyisen asemakaavan päiväkotikortteli Kantohaas-
sa on vastaavasti muutettu puistoksi. Kyseisen korttelialueen rakennusoikeus on ainoastaan
600 k-m2 eikä siten vastaa kokoluokaltaan viime aikoina Kirkkonummelle rakennettujen päivä-
kotien kokoa. Lisäksi em. kortteliin on saatto- ja huoltoliikenteen järjestäminen asuntoalueen
läpi erittäin hankalaa. 

3.5 Liikenneverkko ja pysäköinnin järjestely
Ajoneuvoliikenteelle rakennetaan Gesterbyn kerrostaloalueen ympäri uusi kehämäinen katu, 
joka yhdistää Gesterborgintien ja Hopeakujan sekä Gesterbyntien. Gesterbyntien ja
Vilhonkummuntien risteykseen rakennetaan kiertoliittymä, josta on johdettu ajo kiertoliittymän
itäpuolella sijaitsevan kerrostalon pihakannen alla olevaan pysäköintiin. Uuden koulun

saattoliikenne järjestetään Kyrkvallaan johtavan ja Kyrkvalla-kadun kautta niin, että kadun
kautta ohjattava saattoyhteys toimii moitteettomasti. Saattoliikenteen järjestämisessä ovat 
liikenneturvallisuus keskeisellä sijalla. Koulun huoltoliikenne ohjataan Kantohaan 
asuntoalueelle johtavan kadun kautta uuden koulun pohjoispuolelta. 

Gesterbyn kerrostaloalueella huoltoajo tonteille ja taloyhtiöihin sallitaan Hopeahaalla, Joki-
suonrinteellä ja Hevoshaansillan kautta Gesterbynpolulla. Nykyisessä asemakaavassa sallittu 
huoltoliikenne poistetaan Gesterbynpolulta välillä Gesterborgintie – Hevoshaantie sekä em. 
polun pohjoisimmalta jaksolta. Huoltoliikenne poistetaan myös Hopeahaalta välillä Jokisuon-
rinne – Hopearinne. Uuden kehämäisen kadun varteen rakennetaan kävelijöille ja pyöräilijöille 
oma väylä, joten kevytliikenneyhteys jatkuu yhtenäisenä koko Gesterbyn kerrostaloalueen 
ympäri. Pohjois-etelä -suuntaisena yhtenäisenä kevyen liikenteen väylänä toimii Gesterbyn
polku, joka yhdistetään myös Gesterbyntien pohjoisosan väylään ja ”kehäkadun” väylään.
Kantohaan peltojen halki johdetaan uusi kevyen liikenteen yhteys virkistysalueelle, joka tunne-
taan ideasuunnitelmassa ns. Kantohaanlehtona. Yhteys palvelee hyvin mm. uutta koulua ja 
uimahallia.

Kerrostaloalueen täydennysrakentamisen ja nykyistä tiukemman autopaikkanormin johdosta 
koko alueen pysäköintiä tehostetaan ja autopaikkojen määrää nostetaan. Uusista pysäköinti-
laitoksista kuusi on ehdotettu ideasuunnitelmassa rakennettaviksi ”kehäkadun” varteen. Näistä 
yksi on maanalainen pysäköintilaitos ja viisi maanpäällistä pysäköintilaitosta. Nykyisiä pysä-
köintialueita jäsennellään ja siistitään. Seitsemäs pysäköintilaitos on tarkoitus rakentaa 
nuorisotalon länsipuolelle toteutettavien kerrostalojen kohdalle.

Kerrostalojen autopaikkamitoituksessa on käytetty periaatetta: 1 ap/75 k-m2. Ideasuunnitelman 
mukaisen kerrostaloalueen kokonaisautopaikkatarve on täydennysrakentamisen toteuduttua
1206 ap. Kyseinen autopaikkojen lukumäärät on osoitettu suunnitelmassa. 
Pientalokortteleiden asukaspysäköinti järjestetään asuntojen yhteydessä tonteilla. Merkittävää 
osaa nykyisiä pysäköintialueista kehitetään pysäköintilaitoksen ja asuinrakennusten
yhdistelminä. Maaston tasoeroja voidaan useilla alueilla hyödyntää ajoramppien 
suunnittelussa – tämä mahdollistaa isompienkin laitosten sovittamisen alueelle ilman että ne 
nousisivat hallitseviksi elementeiksi kaupunkikuvassa.
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4 SUUNNITELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4.1 Arvioinnin toteutus
Osana suunnittelutyötä on arvioitu lopullisen ideasuunnitelman ja nk. 0+ -vaihtoehdon (tar-
koittaa vallitsevaa nykytilannetta) vaikutuksia niiden toteutuessa. Vaikutusten arvioinnin tavoit-
teena on antaa todellinen kuva muutosten todellisesta luonteesta siten, että se on perusteluna
suunnittelulle, edistää osallistumista ja vuorovaikutusta sekä toimii tukena tehtäessä pää-
töksiä.

Arvioinnissa on soveltaen tarkastettu maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä esitettyjä vai-
kutuksia. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin vaikutuksiin:

• alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
• ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
• liikenteeseen
• kunnan/taloyhtiöiden talouteen.

Muita arvioitavia vaikutuksia ovat olleet vaikutukset:
• yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä joukkoliikenteeseen
• kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
• luontoon.

Perinpohjainen ideasuunnitelmavaihtoehtojen vaikutusten arviointi on tehty asiantuntija-arvi-
ointina konsultin ja ohjausryhmän yhteistyössä. Arvioinnissa on hyödynnetty jo laadittuja selvi-
tyksiä ja suunnitelmia sekä osallisten näkemyksiä. Näin ollen lopullisen ideasuunnitelman 
vaikutusarviointi pohjautuu pääosin vaihtoehtojen pohjalta laadittuun arviointiin.

4.2 Yhteenveto vaikutuksista
Lopullisen ideasuunnitelman vaikutukset on kuvattu oheisessa vertailutaulukossa (liite 10).
Taulukossa on myös esitetty vertailupohjaksi alueen nykytilanne ja tuleva kehitys ilman uutta 
kaavaa (ns. 0+ -vaihtoehto).

Yleistä
Ideasuunnitelman toteuttamisella olisi myönteisiä vaikutuksia alueen turvallisuuteen, imagoon 
ja asuntotarjontaan. Tilanne ilman uutta asemakaavaa (0+) tarkoittaisi asukkaiden nykyisten 
elinolojen ja elinympäristön säilymistä nykyisenlaisina. Suunnitelman toteuttamisen myötä yh-
dyskuntarakenne eheytyy selvästi. Kaupunki- ja ympäristökuva muuttuvat pikkukaupunkimai-
seksi, joka on myös kuntakeskuksen kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita. Uusien rakennusten
hyvällä suunnittelulla ja tyylikkäällä julkisivukäsittelyllä parannetaan parhaiten kaupunkikuvaa.

Liikennejärjestelyt
Lopullisen ideasuunnitelman toteuttamisen myötä liikenneturvallisuus, pysäköintiolosuhteet ja 
huoltoliikenteen järjestelyt paranevat. Alueen pysäköintialueiden kuntoa, ajoneuvoliikenteen 
vaikutuksia viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuutta on vaikea muuttaa laajemmin nykyisen kaa-
van puitteissa. Gesterborgintien ja Hopeakujan yhdistäminen kehäkadulla muuttaa liikenne-
järjestelyjä alueella siten, että ajoneuvoliikenne alueen sisällä vähenee ja samalla joukko-

liikenteen kehittämismahdollisuudet paranevat. Pysäköintilaitosten toteuttaminen on mahdol-
lista voimassa olevan kaavan mukaan, mutta se on hyvin epätodennäköistä kustannussyistä. 

Täydennysrakentaminen
Etenkin kerrostaloalueen täydennysrakentamisen ansiosta myös taloyhtiöille syntyy
mahdollisuus hankkia tuloja pysäköinnin kehittämiseen, ympäristörakentamiseen ja
kunnossapitoon. Laajasta täydennysrakentamisesta huolimatta, asukkaiden arvostamat
tienoon ominaispiirteet kuten vehreät sisäpihat, lähiluonto ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
on mahdollista säilyttää. Nykytilanteen mukaisen (0+ -vaihtoehto) marginaalinen 
lisärakentaminen ei lisää taloyhtiöiden mahdollisuuksia hankkia tuloja alueen kehittämiselle tai 
ylläpidolle.

Ideasuunnitelma mahdollistaa nykyiseen asemakaavaan verrattuna kasvaneen rakennusoi-
keuden myötä kiinteistöyhtiöille houkuttelevat asetelmat päästä maankäyttösopimukseen kun-
nan kanssa. Korkeatasoisen täydennysrakentamisen myötä alueen kiinnostavuus kasvanee 
mm. hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja alueen läheisyyteen syntyvien palvelujen myötä. 
Täydennysrakentaminen edistänee myös kaukolämmön ulottamista alueelle.

Lopullisessa ideasuunnitelmassa on esitetty kuntakeskuksen uuden koulun rakentaminen
Kantohaan ja Kyrkvallan väliselle alueelle jokilaakson alueelle.  Sen sijoittamiseen liittyy huoli
maisemasta ja liikenneturvallisuudesta. Avoimen viljelypalsta-alueen väistyessä kouluraken-
nuksen tieltä näkymät esim. Gesterbyn museomäeltä Jolkbyn jokivarren avoimeen maisema-
tilaan sulkeutuvat.

4.3 Suositus jatkotoimenpiteiksi
Jatkotoimenpiteiden tavoitteena tulee olla yleisen viihtyisyyden ja liikenneturvallisuuden paran-
taminen Gesterbyn ja Kantohaan alueilla. Keskeisten alueiden ympäristön kehittäminen, hoito 
ja ylläpito aiheuttavat kuitenkin lisäkustannuksia. Kunnan ja taloyhtiöiden maalle sijoitettavasta
täydennysrakennusoikeudesta ja maankäyttösopimuksista olisi syytä ohjata tuloja alueen ke-
hittämiseen ja tätä mahdollisuutta tulisikin hyödyntää. Kehittämistoimenpiteiden toteutuksen 
varmistamiseksi maankäyttösopimusten tuottama taloudellinen hyöty olisi korvamerkittävä 
alueen kehittämiseen. 0+ -vaihtoehdossa esitetyt kehittämistoimenpiteet jäävät
todennäköisesti pitkälti kunnan harteille. Ideasuunnitelman toteuttaminen sen sijaan antaa
kunnalle ja taloyhtiöille mahdollisuuksia hankkia molemmin puolin tuloja 
maankäyttösopimuksilla.
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GESTERBY:
kerrostaloalue 19400 k-m2 + pientalot 11500 k-m2 = 30900 k-m2, päiväkoti 1100 k-m2
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# TOIMENPIDE KAAVA-ASIA TOTEUTUS HUOMIOT

3a

3b

• Pienkerrostaloja Kantomäen ja Gesterborgintien kulmaan

• Viihtyisän puiston rakentaminen Gesterbynpolun varteen
liikennemelualueen ulkopuolelle

• Puistoalueen (PI) muuttaminen A-korttelialueeksi
• Kantomäen linjausta muutetaan

• Päivähoitorakennusten eli päiväkodille varatun alueen (YL) 
korttelialueen muuttaminen puistoalueeksi (VP) 

• Kaksikerroksiset asuinrakennukset
• Katusuunnittelu

• Puistosuunnittelu: valaistus, istutuksia, istuinryhmiä ja 
leikkikenttä, hanke kytkettävä Gesterbynpolun kokonais-
valtaiseen parantamishankkeeseen

5 • Hopeakuja ja Gesterborgintie yhdistetään ns. kehäkadul-
la, jonka itäpuolelle rakennetaan pientaloja, päiväkoti ja 
länsipuolelle kerrostaloja 

• Hopeahaan pysäköintiä tehostetaan pysäköintilaitoksella

• Uutta asemakaavaa on laadittava ns. Jokisuon puistoalu-
een ja Kantohaan metsäselänteen väliselle alueelle koskien 
ideasuunnitelman AP- ja AK-kortteleita sekä sen katu- ja
puistoalueita

• Osa uuden kehäkadun pysäköintilaitoksen korttelialueesta 
muutetaan AP-korttelialueeksi ja katualueeksi

• Vieras- ja väliaikainen pysäköinti kadun varressa
• Aluevaraus uudelle päiväkodille (Y)

• Osa nykyisistä puistoalueista (PI) muutetaan LPA-alueiksi,
jolle toteutetaan pysäköintilaitos, toteutetaan kaksitasoise-
na

• Rivitaloja tai kytkettyjä erillispientaloja Jokisuon rintee-
seen, talot etupäässä kaksikerroksisia, myös rinneratkai-
sut tutkittava

• Katusuunnittelu: Hopeakujan jatkaminen vaatii erityistä 
suunnittelua maaston tasoerojen takia (esim. maantäyt-
töä)

• Kerrostalot etupäässä nelikerroksisia ja parvekkeet suun-
nattava pääsääntöisesti etelään ja avoimeen maisemaan

• Maanomistus
• Maaperän rakennettavuus
• Linja-autopysäkkien sijainti
• Toteuttamisesta sovitaan maan-

käyttösopimuksissa

6 • Gesterborgintien nykyisen kääntöpaikan ympäristön pa-
rantamistoimenpiteet ja pysäköinnin uudelleenjärjestelyt

• Pysäköintilaitos toteutetaan kaksitasoisena
• Vieras- ja väliaikainen pysäköinti kadun varressa

• Katusuunnittelu
• Pihasuunnittelu: valaistus, pintamateriaalit ja istutukset 

yksityiskohtaisissa suunnitelmissa

• Toteuttamisesta sovitaan maan-
käyttösopimuksissa

7 • Gesterbyntien varren pysäköintialueiden viihtyisyyden
kohentaminen

• Istutukset, pintamateriaalit ja valaistus yksityiskohtaisissa
suunnitelmissa

• Pysäköintialueiden rahoituksesta 
sovitaan maankäyttösopimuksis-
sa

8a

8b

• Gesterbyntorin viihtyisyyttä parannetaan ja Gesterbyn-
polku rauhoitetaan ajoneuvoliikenteeltä (koskee myös 
huoltoliikennettä)

• Torin toiminnallinen uudistaminen

• Aukion ympäristöön uudisrakentamista, jossa asuntoja ja 
katutasossa liiketilaa

• Huoltoliikenne kielletään Gesterbynpolulla
• Nykyisen asemakaavan AL-, YT- ja YO-alueet muutetaan 

ensisijaisesti kerrostalorakentamiseen: uudisrakennuksissa
sallitaan liiketiloja katutasossa

• Huoltoliikenteen toimivuutta ja sen edellytyksiä kerros-
taloalueella parannetaan mm. ympäristörakentamisella,
liikenteenohjaamisella ja opasteilla sekä mahdollisella ka-
tusuunnittelulla

• Istutukset, pintamateriaalit ja valaistus yksityiskohtaisissa
suunnitelmissa

• Aukion uusi maamerkki (esim. korkea asuinrakennus) 
vaatii korkeatasoisen toteutuksen

• Aluelämpökeskuksen poistaminen edellyttää kaukoläm-
mön ulottamista alueelle

• Toteuttamisesta sovitaan maan-
käyttösopimuksissa

• Liikenneturvallisuus: taloyhtiöi-
den sitoutuminen liikennejärjes-
telyihin

• Aluelämpökeskuksen poistami-
nen

• Selvitettävä yrittäjien halukkuus 
sijoittua alueelle

9 • Gesterbyntien linjausta muutetaan vireillä olevan Kunta-
keskuksen 1. vaiheen osayleiskaavaehdotuksen mukai-
sesti suunnittelualueen pohjoisosassa

• Gesterbyntien linjausta muutetaan, lisäksi Hopeakujan liit-
tymää siirretään ja Hopeahaan puistoaluetta laajennetaan

• Tietyöt ja tiealueen maisemointi
• Puistosuunnittelu

• Osayleiskaavaehdotuksessa esi-
tetyt linjaukset

10 • Kerrostalosuntoja Gesterborgintien varteen • Suunnittelualueen itäisen leikkikentän (UL) muuttaminen 
asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK)

• Osa nykyisen asemakaavan AK-korttelista ja LP-alue muu-
tetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK)

• Kerrostalon kerrosluvut vaihtelevat neljästä kuuteen
• Asuntojen monipuolisuus turvattava (asuntojen koko 

esim. 50-100 m2)

• Toteuttamisesta sovitaan maan-
käyttösopimuksissa

• Uusien pysäköintilaitosten auto-
paikat myös nykyisten asukkai-
den yhteiskäytössä

13 • Koulu perustetaan Gesterbyntien varteen Kantohaan 
asuntoalueen eteläpuolelle

• Ryhmäpuutarha-alue (MR) muutetaan opetustoimintaa pal-
velevien rakennusten korttelialueeksi (YO)

• Saatto- ja huoltoliikenteen järjestäminen (koskee myös pi-
ha-aluetta)

• Kevytliikenneyhteys Jolkbyn joen pohjoispuolelle

• Pääsääntöisesti kaksikerroksinen rakennusmassa rajau-
tuu Gesterbyntiehen suojaten koulun piha-alueita mm. lii-
kennemelulta

• Peli- ja leikkikentät Kyrkvallan ja Kantohaan väliselle alu-
eelle

• Liikennemelu ja liikenneturvalli-
suus

• Jolkbyn joen tulvarajat ja suoja-
etäisyydet tarkistettava

• Laaditaan liikenteen toiminnalli-
nen tarkastelu

17 • Kerrostaloasuntoja Gesterbyntien varteen: kuntakeskuk-
sen pohjoisen pääsisääntulotien kaupunkikuvan ja katu-
ympäristön parantaminen

• Pysäköintilaitosten korttelialueet ja osa puistoalueesta muu-
tetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK), joiden yh-
teyteen osoitetaan pysäköintilaitokset

• Kerrostalojen kerrosluvut vaihtelevat viidestä kuuteen
• Pysäköinti pääsääntöisesti kahdessa tasossa ja yhteis-

käytössä nykyisten taloyhtiöiden kanssa
• Pihat ja parvekkeet avautuvat ensisijaisesti puistoon
• Katusuunnittelu
• Pihasuunnittelu (etenkin pihakannet): valaistus, pintama-

teriaalit ja istutukset yksityiskohtaisissa suunnitelmissa

• Toteuttamisesta sovitaan maan-
käyttösopimuksissa

• Liikennemelu ja sen ennusteet
otettava huomioon suunnittelus-
sa

18 • Hevoshaansillan ja Gesterbyntien kulmaan on osoitettu 
asuin- ja liikerakennus, johon on tarkoitus sijoittaa mm. 
uusi päivittäistavarakauppa

• Nykyinen linja-autopysäkin alue ja osa pysäköintialueesta 
muutetaan asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi (AL)

• Kerrostalon kerrosluvut vaihtelevat neljästä kuuteen
• päivittäistavarakaupalle osoitetaan noin 400 k-m2 sekä

muulle liike- ja toimistotilalle noin 200 k-m2

• Toteuttamisesta sovitaan 
maankäyttösopimuksissa

• Liikenneturvallisuus: taloyhtiöi-
den ja yrittäjien sitoutuminen lii-
kennejärjestelyihin

• Selvitettävä yrittäjien halukkuus 
sijoittua alueelle
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19 • Gesterbyntorin lähikaupan paikalle muodostetaan asuin-
ja liikerakennusten korttelialue

• Liikerakennusten korttelialue muutetaan asuin- ja liikera-
kennusten korttelialueeksi (AL)

• Alueen pysäköintijärjestelyjä parannetaan

• Kerrostalon kerrosluku vaihtelee neljästä kuuteen
• Nykyisen lähikaupan tilalle rakennetaan asuinrakennus,

jonka alimpaan kerrokseen liike- ja toimistotilaa
• Katusuunnittelu: liittyy torin ja Gesterbynpolun kokonais-

valtaiseen suunnitteluun (koko Gesterbynpolun ilmeen 
merkittävä parantaminen)

• Pihasuunnittelu: valaistus, pintamateriaalit ja istutukset 
yksityiskohtaisissa suunnitelmissa

• Toteuttamisesta sovitaan 
maankäyttösopimuksissa

• Liikenneturvallisuus: taloyhtiöi-
den ja alueen yrittäjien sitoutu-
minen liikennejärjestelyihin

20 • Gesterbyntieltä on osoitettu liittymä Hopeahaan länsipuo-
lella olevalle kerrostaloalueelle: uusi pysäköintialue kor-
vaa aiemmat kaukana sijainneet asukaspysäköintipaikat

• Osoitetaan uusi alueen kerrostaloasukkaita palveleva LPA-
alue ja sen liittymä Gesterbyntielle

• LPA-alueen suunnittelu • Neuvottelut Tiehallinnon kanssa

21 • Uuden kehäkadun hyödyntäminen linja-autoliikenteessä • Katualueen muodostaminen osittain uudella asemakaavalla • Katusuunnittelu ja pysäkkien sijoittaminen • Neuvottelut mm. paikallisten 
liikennöitsijöiden ja YTV:n lii-
kenneasiantuntijoiden kanssa

22 • Linja-autojen kääntöpaikka ja kuljettajien taukopaikka • Puistoalueen (Pl) muuttaminen katualueeksi • Katusuunnittelu
• Puistosuunnittelu

• Liikenneturvallisuus

23 • Palstaviljelyalue • Osoitetaan alueen käyttäjille pysäköintialue ja huoltoyhteys
• Rajataan ryhmäpuutarha-alue (rp) VL-alueelta asukkaiden 

käyttön.

• Katusuunnittelu: pysäköintialueen suunnittelu
• Yhteydet kevyen liikenteen verkostoon
• Vesihuollon järjestäminen

• Jolkbyn joen tulvarajat ja suoja-
etäisyydet tarkistettava

24 • Gesterbyntien ja Vilhonkummuntien risteykseen rakenne-
taan kiertoliittymä, josta on johdettu ajo kiertoliittymän
itäpuolella sijaitsevan kerrostalon pihakannen alla ole-
vaan pysäköintiin.

• Osoitetaan uusi katu ja sen kytkeytyminen Gesterbyntiehen • Katusuunnittelu ja tiealueen maisemointi • Liikennemelu ja liikenneturvalli-
suus

• Liikennemelu ja liikenneturvalli-
suus

• Laaditaan liikenteen toiminnalli-
nen tarkastelu

# TOIMENPIDE KAAVA-ASIA TOTEUTUS HUOMIOT



ARVIOITAVAT
VAIKUTUKSET

GESTERBYN IDEASUUNNITELMA 2008 TILANNE ILMAN
UUTTA KAAVAA (0+)

Alue- ja yhdyskunta-
rakenteeseen

- uutta asuin- ja liikekerrosalaa n. 34000  k-m2. Liiketiloja sijoitetaan uu-
dis(asuin)rakennusten alimpiin kerroksiin mm. Gesterbyntorin äärelle.

- uusi päivittäistavarakauppa n. 400 k-m2.
- uudet julkiset palvelut: päiväkoti n. 1100 k-m2 ja koulu n. 7000 k-m2
- uusia asukkaita n. 760 (nykyisin n. 2000). Väestörakenne monipuolistuu

ja lapsiperheiden osuus kasvaa alueella.
- yhdyskuntarakenne eheytyy ja taajamakuva muuttuu pikkukaupunkimai-

seksi. Nykyiset, laajat pysäköintikentät osoitetaan uusien asuinraken-
nusten ja pysäköintilaitosten käyttöön

- kaksi isoa koulukeskusta vierekkäin; uuden yhtenäiskoulun (7000 k-m2)
sijoittaminen jo ennestään oppilasmäärältään suuren Gesterbyn koulu-
keskuksen välittömään läheisyyteen ei ole tavoiteltavan yhdyskuntara-
kenteen mukainen ratkaisu mm. liikenteellisten, maisemallisten  ja mah-
dollisten ei-toivottavien sosiaalisten vaikutusten vuoksi. 

- virkistysalueiden pinta-ala pienenee vähäisesti. Koska uusirakentami-
nen sijoitetaan lähinnä olemassa oleville pysäköimiskentille tai Gester-
byntien liikennemelun altistamille alueille, ei muutos nykytilanteeseen 
ole kuitenkaan merkittävä. 

- uutta kerrosalaa mahdollista 
toteuttaa n. 5100 k-m2

- uusia asukkaita n. 100
- mahdollisuudet eheyttää 

alueen yhdyskuntarakennet-
ta ovat vähäiset, lisäksi täy-
dennysrakentamiselle ei ole 
nykyisen kaavan mukaan ”ti-
lausta”, joten olemassa ole-
vaa rakennusoikutta ei saa-
tane käyttöön

- asukkaiden kaipaamat ym-
päristön ja julkisten alueiden 
parantamistoimenpiteet eivät 
edisty ilman erilllispäätöksiä 

- nykyinen maankäyttö ei salli 
uuden koulun sijoittamista 
alueelle; alue säilyy mm. 
palstaviljelyalueena

Ihmisten elinoloihin ja 
elinympäristöön

- joukkoliikenteen (linja-autoliikenteen) edellytykset paranevat
- lähipalvelujen kysyntä paranee ja mahdollisuudet sen kehittymiseen 

paranevat lisääntyvän asukasmäärän myötä. Mm. Gesterbyntori on tar-
koitus toiminnallisesti elvyttää.

- hissilliset kerrostalot ja matalat pientalot lisäävät asumisvaihtoehtoja
- täydentävä asuinrakentaminen Gesterbyntien varressa eheyttää kortteli-

rakennetta suojaten samalla korttelialueiden sisäosia ajoneuvoliikenteen 
melulta. Gesterbyntien kaupunkitilallinen luonne sisääntuloväylänä kun-
takeskukseen muuttuu nykyiseen tilanteeseen verrattuna maisemaltaan 
selkeämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi

- uudet koulu ja päiväkoti parantavat alueen palvelutasoa. Uuden koulun 
pihatoiminnot monipuolistavat alueen virkistyspalveluja, koska ne ovat 
iltaisin esim. asukkaiden käytössä

- tärkeimmät virkistysalueet säilyvät ja yhteydet lähiympäristön ulkoilualu-
eille paranevat 

- täydennysrakentaminen toteutetaan maankäyttösopimusten perusteella;
näin taloyhtiöt voivat saada tuloja, joita voidaan ohjata esim. ympäristö-
rakentamiseen, yleisesti alueen ylläpitoon ja pysäköintialueiden viihtyi-
syyden parantamiseen

- uusi koulu vaikuttaa lähialueen asukkaisiin lisäämällä liikennettä ja lii-
kennemelua tiettyinä ruuhkahuippuajankohtina sekä sulkemalla näky-
miä esim. Jolkbyjoen varrelle. 

- mm. alueen palvelut ja virkis-
tysmahdollisuudet säilyvät
entisellään

- Gesterbyntien tiemaisemaan 
ei muutoksia

- mm. Gesterbyntori ja Jolkbyn 
jokimaisema säilyvät pääosin 
ennallaan

- ei lisätuloja alueen kehittä-
miseen

Liikenteeseen - ajoneuvoliikenteen määrät kerrostaloalueella kasvavat jonkin verran 
uuden rakentamisen myötä. Toisaalta ”kehäkatu” parantaa liikennetur-
vallisuutta vähentämällä ajoneuvoliikennettä alueen sisällä. 

- uusi ”kehäkatu” luo mahdollisuuden joukkoliikennereittien ohjaamiseen 
mahdollisimman lähelle asuntoja, minkä seurauksena kynnys käyttää 
linja-autoa liikkumisessa alenee; edistetään autoriippuvuuden vähentä-
mistä

- asuinkerrostalojen huoltoliikenteen uudelleen järjestelyjen ja ”kehäka-
dun” ratkaisujen seurauksena kevyen liikenteen turvallisuus ja viihtyi-
syys lisääntyvät merkittävästi, samalla kevyen liikenteen verkosto laaje-
nee jonkin verran

- etenkin asuinkerrostalojen pysäköintiolosuhteet paranevat selvästi, kun 
asukkaiden autopaikat sijoitetaan pääsääntöisesti pysäköintilaitoksiin;
laiton ja villi pysäköinti kevytliikenneväylillä vähenee  merkittävästi

- pysäköintilaitosten toteuttamisen myötä asuntokohtaisten pysäköimis-
paikkojen määrää on mahdollista kasvattaa kunnan käytössä olevan mi-
toitustavoitteen (1 ap./75 k-m2) mukaisesti. Toisaalta ratkaisu lisää ajo-
neuvoliikennettä

- uuden koulun rakentaminen lisää ajoneuvoliikennettä tiettyinä huippu-
ajankohtina (mm. koulujen saattoliikenne) Gesterbyntiellä sekä olemas-
sa olevan Gesterbyn koulukeskuksen että uuden koulun ympäristössä

- uuden koulun rakentaminen edellyttää turvallisten kevytliikenneväylien 
toteuttamista

- pysäköintilaitosten toteutta-
minen on mahdollista voi-
massa olevan kaavan puit-
teissa, mutta epätodennä-
köistä kustannussyistä (ts. 
rahoitusta ei ole)

- alueen nykyinen heikko lii-
kenneturvallisuus ja pysä-
köintialueiden epäselkeys
säilyy

- korttelien sisäinen huoltolii-
kenne säilyy ennallaan ja 
esim. henkilöautojen pysä-
köinti ja ”huoltoajot” kevyt-
liikenneväylillä jatkuvat

- ei vaikutuksia Gesterbyntien
liikennemääriin

- nykyinen asuntojen mitoitus-
periaate ( n. 1ap / 85 k-m2)
säilyy

- joukkoliikenteen käyttäjien 
määrä säilyy nykytasolla

Kunnan/ taloyhtiöiden
talouteen

- kunnan ja taloyhtiöiden omistamille maille osoitetusta lisärakennusoi-
keudesta on mahdollista maankäyttösopimuksin saada tuloja sekä kun-
nalle että taloyhtiöille

- täydennysrakentamisen ja sitä koskevien maankäyttösopimusten myötä 
syntyvät parhaiten edellytykset osoittaa rahoitusta mm. ympäristöraken-
tamiseen, alueidenhoitoon ja kunnossapitoon; alueen rakentamiskus-
tannukset tulevat olemaan huomattavat

- ympäristön laadun parantaminen lisää alueen kiinteistöjen arvoa
- uusi koulu (n. 7000 k-m2) sijoittuu kunnan omistamalle maalle
- kaksi isoa koulukeskusta vierekkäin; hyötynä joidenkin tilojen mahdolli-

nen yhteiskäyttö, lisäksi esim. koululaiskuljetuksia on yhdistettävissä
- läheinen kuntakeskuksen urheilupuisto tarjoaa mahdollisuudet monipuo-

liselle koululiikunnalle
- uudelle koululle varattu alue on verraten ahdas ja sen saatto- ja huolto-

liikennejärjestelyt ovat haasteelliset ja jopa hankalat toteuttaa
- uuden koulun käyttäjille on toteutettava turvalliset kevytliikenneyhteydet 
- suunnitellun uuden koulun alueen maaperän laatu saattaa edellyttää 

kalliita perustusratkaisuja sekä liikennejärjestelyjen että varsinaisen 
koulun rakentamisen osalta

- koulun laajentamiselle ei tulevaisuudessa ole mahdollisuuksia tilanpuut-
teen takia

- ei vaikutuksia taloyhtiöiden 
talouteen

- alueen arvo vähitellen las-
kee, ellei mitään tehdä

- ympäristön viihtyisyyden pa-
rantamiseksi ainakin kes-
keisten alueiden hoidon ja 
kunnossapidon tasoa tulee 
nostaa, mikä aiheuttaa lisä-
kustannuksia taloyhtiöille ja 
etenkin kunnalle

Yhdyskunta- ja
energiatalouteen

- kerrostaloalueen täydennysrakentaminen edellyttää kunnallisteknistä
rakentamista, mutta olemassa oleva tiivis rakenne ei nosta kustannuk-
sia liian korkeiksi

- esim. aluelämpövoimalan mahdollinen poistaminen alueelta korvataan 
alueen liittämisellä kaukolämpöverkkoon, millä pitkällä aikavälillä on 
myönteinen energiapoliittinen

- alueen nykyinen asuntokanta 
säilyy

- tavoite kerrostealoaluen kes-
kellä sijaitsevan aluelämpö-
voimala poistamisesta hidas-
tuu tai estyy

Kaupunkikuvaan,
maisemaan, kulttuuri-
perintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön

- kaksi isoa koulukeskusta toistensa läheisyydessä on sekä maisemalli-
sesti että toiminnallisesti monimutkainen, ympäristön tasoa heikentävä 
ja raskas kokonaisuus

- uusi koulu sulkee museomäeltä avautuvan kulttuurivaikutteisen maise-
man, jonka avoimena pysyminen on Kirkkonummen keskustan maise-
maselvitys- ja suunnitelman (laadittu v. 1997, s. 41) mukaan  tärkeää

- toisaalta koulun rakennusrivistö jäsentää hyvin suunniteltuna ja toteutet-
tuna Gesterbyntien tiealuetta ja korostaa tien merkitystä kuntakeskuk-
sen yhtenä pääväylänä

- pientalorakentaminen (lähinnä rivitalotyyppinen) Gesterbyn itäpuolelle
(alueet 5 ja 21) eheyttää maisemaa pehmentämällä rakennetun alueen 
ja peltomaiseman välistä rajaa

- ympäristörakentamisen laatutason nostaminen esim. Gesterbyntorin ja 
keskeisten kevytliikenneyhteyksien pinnoitteiden parantamisella muut-
taa kaupunkikuvaa merkittävästi

- Gesterbyntorin täydennysrakentaminen parantaa alueen ympäristöä 
merkittävästi myös toiminnallisesti, mikäli rakennuksen alimpiin kerrok-
siin toteutetaan lähinnä alueen asukkaita palvelevia liike- ja toimistotiloja

- kerrostaloalueen keskellä sijaitsevan aluelämpökeskuksen korvaaminen
uudisrakennuksella parantaa alueen ympäristöä 

- maisema ja rakennettu ym-
päristö säilyvät nykyisellään

- Kyrkvallan pohjoispuolen
Jolkbyn jokilaakso säilyy 
avoimena ja rakentamatto-
mana

Luontoon - Kantohaan asuntoalueelta Jolkbyn jokeen johtava puro on ojitettava
uuden koulun alueella mm. turvallisuussyistä

- uuden koulun rakentamisella saattaa olla merkittäviä kustannuksia Jolk-
byn jokilaakson osalta, koska mm. koulun toteuttaminen edellyttää ulkoi-
lureitin johtamista jokivartta myöten suunnitellun koulun kohdalla joen 
pohjoispuolitse (suunnittelussa on olettava huomioon mm.  vuonna 
2008 valmistunut Kirkkonummen tulvaselvitys)

- uudella ”kehäkadulla” on estevaikutuksia yhteydelle kerrostaloalueelta 
luonnonympäristöön (kerrostaloalueen itäpuolelle), toisaalta alueen
maankäytön kehittymisen myötä on mahdollista ”virallistaa” ulkoiluyh-
teydet laajoille virkistysalueille

- ulkoilukäytön ohjaaminen turvaa luontoalueiden arvojen säilymisen oh-
jaamatonta käyttöä paremmin

- ei merkittäviä muutoksia kerrostaloalueen sisäpihojen luonnonmaise-
maan tai -olosuhteisiin

- nykyinen suunnittelematon ja 
ohjaamaton käyttö kuluttaa 
lähiympäristön luontoalueita,
ei muita vaikutuksia 

Ideasuunnitelma ja 0+ -vaihtoehdon vaikutusten arviointi LIITE 10


