HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN
ARVIOINTI

KIRKKONUMMEN KUNTA

SUUNNITTELUTILANNE

Keskinen Kirkkonummi

LÄNTINEN GESTERBY
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Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueelle toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan
MAL-tavoitteiden toteutumista.

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
€
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Kaavan tavoitteena on Gesterbyn asemakaavan tavoin alueen täydennysrakentaminen sekä taajamakuvan ja liikennejärjestelyjen parantaminen. Kaavassa
mahdollistetaan lähikaupan sijoittuminen kaupallisesti
vetovoimaiselle paikalle Gesterbyntien varteen. Tien
länsipuolelle toteutetaan vähäisesti uutta pientalovaltaista asuinrakentamista. Alueelle uuden lähikaupan

välittömässä läheisyydessä sijaitsevan bussipysäkkialueen ilme muuttuu merkittävästi, sillä pysäkki odotuskatoksineen rakennetaan asiakasystävälliseksi.
Purettavan nuorisotalon tilalle sekä Gesterbyntien itäpuolelle suunnitellaan uusia kerrostaloja, joiden alimpiin kerroksiin voidaan sijoittaa liike- ja toimistotilaa.
Hanke mahdollistaa noin 300 uudelle asukkaalle kodit
Gesterbystä.

Hankkeen taloudellisuus
Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen alueella. Osa alueen kunnallistekniikkaa tultaneen saneeraamaan lähitulevaisuudessa. Alue sijaitsee
hyvin saavutettavalla alueella ja sen joukkoliikenteen
palvelutaso on hyvä. Liikenneturvallisuuden ja liikenteen
sujuvuuden parantamistoimenpiteet edellyttävät merkittävää rahallista panostusta niiden toteuttamiseksi.

HANKKEEN KUVAUS
Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
17.9.2020 (§ 98). Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta käsittäen sekä Gesterbyntien länsipuolella
sijaitsevan pientaloalueen että tien itäpuolella olevan
täydennysrakentamisen alueen. Kaavoituksen lähtötiedoksi on laadittu Gesterbyn ideasuunnitelma vuonna
2008.

Hankkeen strategisuus
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Maakuntakaavatilanne

Hankkeen maanomistajanäkökulma
ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus
Hanke sijoittuu pääosin kunnan omistamalle maalle, jolle
asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle myynti- tai vuokratuloja.

Maankäyttö tähtää mm. Gesterbyntien liikennejärjestelyjen ja -turvallisuuden parantamiseen sekä liikennemelun torjumiseen.

Hanke on elinkeinopoliittinen, sillä se mahdollistaa Gesterbyn lähikaupan toteuttamisen sekä liike- ja toimistotilaa kerrostalojen alimmissa kerroksissa. Uudet asukkaat
vaikuttavat myönteisesti alueella sijaitsevien palvelujen
toimintaedellytyksiin sekä Kirkkonummen liikekeskustan
palvelujen monipuolistumiseen.

Hankkeen kunnallistekniikan yleissuunnitelmia on tarkennettava ennen asemakaavaehdotuksen laatimista.

Kirkkonummen yleiskaava 2020
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Hankkeen virkistyksellinen ja
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus
Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyys paranee nostamalla julkisten ulkotilojen laatutasoa. Alueen
virkistysreittien yhteydet paranevat uusien kävely- ja pyöräily-yhteyksien myötä sekä keskustan suuntaan, mutta
myös itään kohti Keskusmetsää ja länteen kohti Neidonkalliota ja Humaljärveä.

havainnekuva/viistoilmakuva
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Muut erityiset perustelut tai huomioon
otettavat asiat
Kunnan on edistettävä Gesterbyntien jatkorakentamista
pohjoiseen osana Kuntakeskuksen 1. vaiheen osayleiskaavan kehämäistä yhteyttä alueelta Jorvaksen suuntaan.
Ote ajantasa-asemakaavasta

Alustava rajaus
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Ilmakuva
Läntinen Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Läntinen Gesterby – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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