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Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 
28.5.2020 (§ 60) men det uppdateras som det är fö-
renligt med områdesavgränsningen i detaljplanen för 
Västra Gesterby. Projektet ligger i norra delen av kom-
muncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrks-
lätts affärscentrum. Gesterbys idéplan har utarbetats år 
2008 som utgångsinformation för planläggningen. 

Planens mål är att harmonisera områdets sam-
hällsstruktur och tätortsbild, förbättra trafikarrange-
mangen, främja användningen av kollektivtrafik och 
möjliggöra kompletterande byggande på området. 
Bostadsbyggrätten i planen som ändras ökas så att den 
erbjuder nya hem för ca 300 nya invånare. I detaljpla-
nen för Västra Gesterby anvisas en kommersiellt att-
raktiv plats för en närbutik invid Gesterbyvägen. I detta 

planprojekt är det möjligt att anvisa nytt affärs- och 
kontorsutrymme i de nya våningshusens nedersta vå-
ningar. För företag planläggs nytt verksamhetsutrym-
me på kommunägt område väster om Gesterbyvägen.

Markanvändningen siktar bl.a. på förbättrade trafikar-
rangemang och förbättrad trafiksäkerhet på Gester-
byområdet samt bekämpning av trafikbuller. Målet är 
att minska fordonstrafiken på gång- och cykellederna 
inom området och få allt flera att använda kollektivt-
rafik.

Den allmänna planeringen av kommunaltekniken som 
projektet kräver uppdateras, och områdets utmanan-
de parkeringslösningar bör lösas innan förslaget till de-
taljplan görs upp. 
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

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

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. En del av områdets kommunalteknik kommer 
man troligen att sanera inom en nära framtid. Området 
är lättåtkomligt och kollektivtrafikens servicenivå är god. 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och trafikens 
smidighet förutsätter betydande satsning för genomfö-
rande. 
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension  

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som ska planläggas för boende och företagsverk-
samhet inbringar kommunen försäljnings- eller arrendein-
komster. Största delen av bostadsbyggandet placeras 
dock på privatägd mark. 

Projektet är näringspolitiskt, för det planläggs några nya 
företagstomter på kommunens mark väster om Gesterby-
vägen. De nya invånarna har en positiv inverkan på verk-
samhetsförutsättningarna för servicen på området samt 
mångsidiggörandet av servicen i Kyrkslätt affärscentrum.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värdens

Gesterby stadsbild förnyas och områdets trivsamhet 
förbättras genom att man fredar flervåningshusområdets 
interna nät från biltrafik och höjer kvalitetsnivån på de 
offentliga utomhusutrymmena. Det tidstypiska flervå-
ningshusområdets uttryck bevaras på ett enhetligt sätt 
och med planbestämmelser genomför man nybyggandet 
högklassigt. Lunden i Stubbackas södra sluttning bevaras 
med anledning av sina naturvärden. På området utvecklas 
fungerande regionala rekreationsförbindelser både ös-
terut mot centralskogen och västerut mot Jungfruberget 
och Humaljärvi.Humaljärveä.
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