
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kirkkonummen liikekeskustan palvelutarjonta laajenee 
pohjoiseen hyvinvointikeskuksen toteutuksen myötä. Hy-
vinvointikeskus, uimahalli ja Jokirinteen oppimiskeskus 
synnyttävät uuden toiminnallisen solmukohdan. Edellä 
mainitut toiminnot lisäävät Gesterbyntien liikennettä, 
millä on vaikutuksia mm. liikenteen toimivuuteen. Edellä 
kuvattu kehitys johtanee siihen, että uusi kiertoliittymä 
on rakennettava Gesterbyntien ja Överbyntien risteyk-
seen sekä lisäkaistat Överbyntien ja Vanhan Rantatien 
väliselle yhteydelle. Edellä kuvatut liikkumista edistävät ja 
liikenneturvallisuutta parantavat uudistukset ovat vuonna 
2020 valmistuneen Kirkkonummen liikekeskustan katujen 
yleissuunnitelman mukaisia.
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Hankkeen strategisuus

Hanke toteuttaa Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleis-
kaavaa ollen seudun ja kunnan strategioiden mukainen. 
Toteutuessaan hanke edistäisi kunnan MAL-tavoitteiden 
toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on hyvin saavutettavalla paikalla sijaiten niin ikään 
olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueel-
la. Uudisrakentaminen ei edellytä erityisiä toimenpiteitä 
esim. katurakentamisen osalta. Joukkoliikenteen palvelu-
taso on alueella hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu kunnan omistamalle maalle. Alueelle to-
teutettavat senioriasunnot tuottavat kunnalle joko myyn-
ti- tai vuokratuloja. Hanke ei kuitenkaan ole ensisijaisesti 
elinkeinopoliittinen, vaikka edellä senioriasuminen toteu-
tuessaan tarjoaa uusia työmahdollisuuksia.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hanke ei vaaranna olemassa olevan asemakaavan mukai-
sia kulku- ja virkistysyhteyksiä. Alueella ei ole luonnonsuo-
jelullisesti merkittäviä lajeja.
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Kirkkonummen liikekeskustan poh-
joispuolella Gesterbyn kerrostaloalueen ja Kantohaan 
pientaloalueen eteläpuolella. Se sijaitsee rakenteilla 
olevan hyvinvointikeskuksen itäpuolella ja puromaisen 
Jolkbyn joen äärellä. Hankkeen tavoitteena on toteut-
taa uudentyyppistä senioriasumista, jonka toteutuk-
sessa hyödynnetään mm. asumisen uusia innovaatioita 
ja tarjotaan asukkaille uudentyyppisiä hyvinvointipal-
veluja. 

Alun perin hyvinvointikeskuksen paikalle oli määrä ra-
kentaa oppimiskeskus pallokenttineen. Pallokentän 
alue, jonne senioriasumista suunnitellaan, sijaitsee nä-
kyvällä paikalla ja hyvin saavutettavalla paikalla. Uuden 
rakentamisen volyymin on oltava riittävän tehokasta, 
mutta samalla on otettava huomioon lähiympäristö. 
Paikan läheisyydessä on laajat virkistysalueet.

Hyvinvointikeskuksen ja oppimiskeskuksen edellyttä-
mät liikennejärjestelyt ovat valmiit uudella Jokiniityn-
tiellä. Gesterbyntielle on rakennettu uudet bussipy-
säkit sekä tarvittavat kävelyä ja pyöräilyä palvelevat 
kulkuyhteydet alikulkutunneleineen niin Gesterbyn-
tien kuin Jokiniityntien ali ovat valmiina. Senioriasun-
tojen alueelle ajoneuvo- ja huoltoyhteys järjestetään 
hyvinvointikeskuksen tontin kautta. 

Uusi hyvinvointikeskus, jonka välittömään läheisyy-
teen uutta senioriasumista on suunnitteilla, aloittaa 
toimintansa vuoden 2023 alussa. 
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