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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. 
Kaava-alue tulee lisäksi laajenemaan alueen kaavoitus-
aloitteiden ja kaavoituksen käynnistämissopimusten 
mukaisesti. Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosas-
sa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskus-
tasta. Kaavoituksen lähtötiedoksi on laadittu Gester-
byn ideasuunnitelma vuonna 2008. 

Kaavan tavoitteena on parantaa Gesterbyn alueen lii-
kennejärjestelyjä ja taajamakuvaa sekä mahdollistaa 
Gesterbyn alueen täydennysrakentamisen monipuolis-
tamalla rakennuskantaa siten, että ennestään rakenta-
mattomalle alueelle osoitetaan pientalorakentamista. 
Niin ikään ikääntyvää rakennuskantaa on määrä uu-

distaa. Gesterbyn alueen suunnittelussa on keskeistä 
kestävät liikkumismuodot, joukkoliikenne sekä turval-
liset kävelyn ja pyöräilyn yhteydet. Lisäksi nykyiset vir-
kistysalueet alueen länsi- ja eteläosassa sekä yhteydet 
Keskusmetsään ovat olennainen osa alueen luonnetta, 
jota suunnittelussa tullaan vahvistamaan. 

Muutettavan kaavan asuinrakennusoikeutta kasvate-
taan niin, että se tarjoaa uudet kodit noin 300 uudelle 
asukkaalle. Läntisen Gesterbyn asemakaavassa osoite-
taan lähikaupalle kaupallisesti vetovoimainen paikka 
Gesterbyntien ääreltä. 

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 uusista 
pysäköintijärjestelyistä. Kunnan on edistettävä Gesterby-
ntien jatkorakentamista pohjoiseen osana Kuntakeskuk-
sen 1. vaiheen osayleiskaavan kehämäistä yhteyttä alueel-
ta 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 pal-
velutaso on kunnan olosuhteissa hyvä. Liikenneturvalli-
suuden ja liikenteen sujuvuuden parantamistoimenpiteet 
edellyttävät merkittävää panostusta niiden toteuttami-
seksi. 
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkieno- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu asuinrakentamisen osalta yksityisten 
maille. Hanke ei ole elinkeinopoliittinen. Uudet asukkaat 
vaikuttavat kuitenkin myönteisesti alueella sijaitsevien 
palvelujen toimintaedellytyksiin sekä Kirkkonummen lii-
kekeskustan palvelujen monipuolistumiseen. Hanke on 
ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Gesterbyn kaupunkikuva uudistuu ja alueen viihtyisyyt-
tä 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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