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Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunni-
telma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
28.5.2020 (§ 60), mutta se päivitetään yhteneväksi Län-
tisen Gesterbyn asemakaavan aluerajauksen kanssa. 
Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa parin kilo-
metrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta. Kaavoi-
tuksen lähtötiedoksi on laadittu Gesterbyn ideasuunni-
telma 2008. 

Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntara-
kennetta ja taajamakuvaa, parantaa liikennejärjestely-
jä, edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä mahdollistaa 
täydennysrakentaminen alueella. Muutettavan kaavan 
asuinrakennusoikeutta kasvatetaan niin, että se tar-
joaa uudet kodit noin 300 uudelle asukkaalle. Läntisen 
Gesterbyn asemakaavassa osoitetaan lähikaupalle kau-
pallisesti vetovoimainen paikka Gesterbyntien ääreltä. 

Tässä kaavahankkeessa on mahdollisia osoittaa uutta 
liike- ja toimistotilaa uusien kerrostalojen alimpiin ker-
roksiin. Yrityksille kaavoitetaan uutta toimitilaa kunnan 
omistamalle alueelle Gesterbyntien länsipuolella.

Maankäyttö tähtää mm. Gesterbyn alueen liikenne-
järjestelyjen ja -turvallisuuden parantamiseen sekä 
liikennemelun torjumiseen. Tavoitteena on vähentää 
ajoneuvoliikennettä alueen sisäisillä kävelyn ja pyö-
räilyn väylillä sekä saada entistä useampi käyttämään 
joukkoliikennettä.

Hankkeen edellyttämä kunnallistekniikan yleissuunni-
telma päivitetään ja alueen haasteelliset pysäköintirat-
kaisut on ratkaistava ennen asemakaavaehdotuksen 
laatimista. 
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Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Olemassa olevien kiinteistöjen kanssa on sovittava uusis-
ta pysäköintijärjestelyistä. Kunnan on edistettävä Gester-
byntien jatkorakentamista pohjoiseen osana Kuntakes-
kuksen 1. vaiheen osayleiskaavan kehämäistä yhteyttä 
alueelta Jorvaksen suuntaan.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Osa alueen kunnallistekniikasta tulta-
neen saneeraamaan lähitulevaisuudessa. Alue sijaitsee 
hyvin saavutettavalla alueella ja sen joukkoliikenteen 
palvelutaso on hyvä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen 
sujuvuuden parantamistoimenpiteet edellyttävät merkit-
tävää panostusta niiden toteuttamiseksi. 
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osittain kunnan omistamalle maalle, 
jolle asumiseen ja yritystoimintaan kaavoitettavat tontit 
tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja. Suurin osa 
asuinrakentamisesta sijoittuu kuitenkin yksityisten maille. 

Hanke on elinkeinopoliittinen, sillä kunnan maalle, 
Gesterbyntien länsipuolella kaavoitetaan muutama uusi 
yritystontti. Uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti 
alueella sijaitsevien palvelujen toimintaedellytyksiin sekä 
Kirkkonummen liikekeskustan palvelujen monipuolistu-
miseen.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyyttä 
parannetaan rauhoittamalla kerrostaloalueen sisäinen 
verkosto autoliikenteeltä ja nostamalla julkisten ulkotilo-
jen laatutasoa. Ajalleen tyypillisen kerrostaloalueen ilme 
säilytetään yhtenäisenä ja kaavamääräyksillä uudisraken-
taminen toteutetaan laadukkaasti. Luontoarvojen takia 
Stubbackan etelärinteen lehto säilytetään. Alueelle kehi-
tetään toimivat seudulliset virkistysyhteydet sekä itään 
kohti Keskusmetsää että länteen kohti Neidonkalliota ja 
Humaljärveä.
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