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Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i kommunaltekniska näm-
nden 17.5.2018 (§ 71). Området ligger i norra delen av 
kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från 
Kyrkslätts aff ärscentrum, och det omfattar Gesterbys 
fl ervåningshus- och radhusområde, småhusområdet 
väster om Gesterbyvägen och Gesterbyvägens nya linje 
på bostadsområdets norra sida. Gesterbys idéplan har 
utarbetats år 2008 som utgångsinformation för plan-
läggningen. 
Målet med planen är att förenhetliga samhällsstruk-
turen och tätortsbilden för området, förbättra trafi -
kregleringarna, främja användningen av kollektivtrafi k 
och möjliggöra kompletterande byggande av bostad-
sområdet genom att där anvisa nytt bostadsbyggande 
bl.a. längs Gesterbyvägen.  Jämfört med planen som 
ska ändras ökade bostadsbyggrätten i planutkastet (st 
18.12.2015 § 84) och möjliggjorde hem för mer än 400 
nya invånare. För närbutiken anvisades en trafi kmäs-

sigt och kommersiellt mer attraktiv plats vid Gesterby-
vägen. I områdets norra del är det möjligt att placera 
företagsverksamhet, men området torde anvisas för 
kommunens depå. 

Markanvändningen siktar bl.a. på förbättrade trafi kar-
rangemang och förbättrad trafi ksäkerhet på Gesterby-
vägen samt bekämpning av trafi kbuller. Gesterbyvägen 
utstakas enligt delgeneralplanen för kommuncentrum, 
etapp 1, och dessutom genomförs på Gesterby fl ervå-
ningshusområde en cirkelformig gata från Gesterbor-
gsvägen till Silvergränden. Målet med den nya för-
bindelsen är att minska den nuvarande biltrafi ken på 
de interna gång- och cykellederna och få allt fl era att 
använda kollektivtrafi k.
Den allmänna planering som projektet kräver och 
områdets utmanande parkeringslösningar bör lösas 
innan förslaget till detaljplan görs upp. Turbusslinjerna 
planeras i samverkan med HRT.
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Beskrivning av projektet



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 / Kommun-
centrum delgeneralplan, etapp 1.

Utkast till detaljplan (v2)

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Man måste komma överens om nya parkeringsarrange-
mang med de befi ntliga fastigheterna. Kommunen ska 
främja det fortsatta byggandet av Gesterbyvägen norrut 
som en del av den cirkelformiga förbindelsen från områ-
det mot Jorvas i delgeneralplanen för kommuncentrum, 
etapp 1.

hrojektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befi nt-
liga kommunaltekniska nätverken. En del av områdets 
kommunalteknik kommer man troligen att sanera inom
en nära framtid. Området är lättåtkomligt och kollekti-
vtrafi kens servicenivå är god. Åtgärder för att förbättra 
trafi ksäkerheten och trafi kens smidighet förutsätter 
betydande fi nansiell satsning för genomförande. 

Projektets markägarsynvinkel och 
näringslivspolitiska dimension
Hanke sijoittuu osittain kunnan omistamalle maalle,
Projektet befi nner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som ska planläggas för boende inbringar kom-
munen försäljnings- eller arrendeinkomster. Den största 
delen av det nya bostadsbyggandet ligger ändå på priva-
tägd mark. 

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt, men 
tack vare genomförandet av projektet uppkommer 
några nya aff ärslokaler. De nya invånarna har en positiv 
inverkan på verksamhetsförutsättningarna för servicen 
på området samt mångsidiggörandet av servicen i Kyrks-
lätt aff ärscentrum.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Gesterby stadsbild förnyas och områdets trivsamhet för-
bättras genom att man fredar fl ervåningshusområdets 
interna nät från biltrafi k och höjer kvalitetsnivån på de 
off entliga utomhusutrymmena. Det tidstypiska fl ervå-
ningshusområdets uttryck bevaras på ett enhetligt sätt 
och med planbestämmelser anpassar man tilläggsbyg-
gandet till det befi ntliga byggnadsbeståndet. Naturut-
redningen förutsätter att lunden i Stubbacka södra slutt-
ning bevaras i sin nuvarande form. På området utvecklas 
fungerande lokala rekreationsförbindelser både österut 
mot centralskogen och västerut mot Jungfruberget och 
Humaljärvi.

Bedömning av projektets betydelse
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