
 
 

 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Ylä-Soukka A 

Asemakaavan muutos 

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa täydennysrakentaminen 
tulevan Soukan metroaseman välittömässä läheisyydessä Yläkartanontien varrella.  

 
Kuva: Suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 
Kuva: Alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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Lähtökohdat 
 
Suunnittelualue 

 
Suunnittelualue sijaitsee Espoonlahden suuralueella, Soukkaan rakennettavan 
metroaseman läheisyydessä. Alue rajautuu pohjoisessa Yläkartanontiehen, lännessä 
Kaskilaaksontiehen, etelässä Kaskivuorenraittiin ja idässä Soukan 
liikekeskuskortteliin, lisäksi alueeseen kuuluu erillinen kortteli Soukantien varrella. 
Asemakaavan muutoksen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

 
 
Alueen nykytilanne 

 
Kortteleissa 33008 ja 33012 on yhtensä neljä asuinkerrostaloa. 
Niiden pohjois- ja länsipuolella on Yläkartanontien ja Kaskilaaksontien suuntaan 
viettävä metsäinen kalliorinne. Korkeuseroa on noin 10 m. Suunnittelualueen lounais- 
ja länsipuolella sijaitsevat Kartanonkallion ja Kaskivuorenpuiston puistoalueet. Alueen 
pihatilat ovat myös suurelta osin luonteeltaan luonnonmukaisen kaltaisia ja niillä 
sijaitsee avokallioita ja puustoa. Kartanonkallion puistoalueen länsireunalla, 
Kaskilaaksontiestä erillään, on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie.  
Erillisessä Soukantien varrella olevassa korttelissa 33013 on pysäköintilaitos. Tämä 
kaava-alueen osa on pienialainen ja sijaitsee keskellä tiiviisti rakennettua ympäristöä 
eikä sillä ole lainkaan luonnontilaista tai sen kaltaista aluetta. 

Maanomistus 
 

Korttelit 33008, 33012 ja 33013 ovat yksityisessä omistuksessa. Ympäröivät katu- ja 
virkistysalueet omistaa Espoon kaupunki.  

Kaavoitustilanne 
 

Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa Soukka on osoitettu tiivistettävien 
taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään (metro). 

 
Kuva: Ote Uusimaa 2050 -kaavasta. 
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Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.10.2010)  alue on varattu 
asuntoalueeksi, jolla asemakaavaa muutettaessa turvataan nykyisen rakennuskannan 
säilyminen ja ympäristökuvaan soveltuva kehittäminen.  
Alueen länsireunalla on virkistysalue, jolle on merkitty virkistysyhteys.  
 
 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
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Alueella on voimassa Ylä- Soukka A asemakaava (hyväksymispäivä 10.09.1969) ja sitä 
koskeva asemakaavanmuutos (hyväksymispäivä 08.10.1970). Korttelit 33008 ja 33019 on 
asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK5 ja kortteli 33013 Korttelit 
33008 ja 33019 on asemakaavassa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi AK28. 
Kartanonkallio on osoitettu pääasiassa luonnontilassa säilytettäväksi puistoalueeksi PL1 . 
 

 
Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta (1/2014) © Espoo kaupunki. 

 
 
Aloite ja perittävät maksut 

 
Asemakaavan muutosta on 20.11.2015 hakenut  Sato.  
 
Hakija maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 

 
 
Sopimukset 

 
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 91 b §) tai muu toteuttamissopi- 
mus. Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tonttiyksikkö. 
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Mitä alueelle suunnitellaan? 
 
Tavoitteet 

 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tiivistää Soukan metroaseman viereistä 
aluetta asuinkerrostaloilla. Suunnitelman mukainen rakentaminen ulottuu osittain katu- 
ja puistoalueelle. Osana asemakaavamuutosta huomioidaan alueen luontoarvot, mm. 
varmistetaan liito-oravien suojelun riittävä toteutuminen ja alueellisten liito-oravien 
kulkuyhteyksien toimivuus. 

 
Täydennysrakentamisen lähtökohtana on nykyisen ostoskeskuksen ja Yläkartanontien 
pohjoispuolella olevien kerrostalojen mittakaava (suurin sallittu kerroslulu VI – VIII). 
Tavoitteena on paikkaan ja kaupunkikuvaan sopiva rakentaminen, sekä viihtyisä 
asuinympäristö. 

 
Suunnitelman kuvaus 

 
Nykyiset asuinkerrostalojen korttelialueet AK5 (korttelit 33008 ja 330012) säilyvät edelleen 
asumisen alueena.   
Alustavan suunnitelman mukaan korttelialueen pohjoisreunaan ja osalle puisto- ja katualuetta 
rakennetaan yhteensä kuusi täydennysrakentamiseen kehitettyä asuinkerrostaloa. 
Rakennusten korkeus vaihtelee VI – VIII kerroksen välillä, yhteensä n. 20 000 k-m2,  
n. 400 asukkaalle sekä mahdollista liiketilaa Yläkartanontien varteen.  
 Lisäksi kortteleiden 33008 ja 33012 neljää olemassa olevaa asuinkerrostaloa on tarkoitus 
korottaa kahdella kerroksella, yhteensä n. 5 000 k-m2, n. 100 asukkaalle. 
Ko. kortteleille rakennetaan myös pysäköintitalo (320 ap) Soukankaaren varrelle nykyisen 
pysäköintialueen paikalle. 
 
Erilliseen Soukantien varrella olevaan kortteliin 33013 rakennettaisiin n. 4100 k-m2, n. 80-
100 asukkaalle sekä liike-/monikäyttötilaa 55 k-m2. 
 
Suunnitelman kuvamateriaalia on tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
 

Alueeseen liittyvät muut suunnitelmat ja päätökset 
 

Suunnittelun aikana tutkitaan huoltoajon toimivuus, pelastusreitit, polkupyöräpaikkojen 
sijoittuminen ja esteetön kävely-yhteys metroasemalle sekä pysäköintitaloon. 

 
Yläkartanontien liikenteestä tehdään meluselvitys. Ilmanlaadun kannalta varmistetaan 
rakennusten riittävä etäisyys Yläkartanontien ajoradasta.  
Laaditaan energiasuunnitelma, jossa selvitetään erityisesti maalämmön ja aurinkopanee- 
leiden hyödyntäminen. 
 
Alueelle ja sen länsipuolelle jäävälle viheralueelle on myös teetetty liito-oravaselvitys. 
 
Koko Soukan alueelle on myös teetetty Soukan täydennysrakentamisen visio ja 
yleissuunnitelma (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Oy,19.4.2018) 
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Vaikutusten arviointi 

 
 Vaikutusalueena ovat suunnittelualue ja sen ympäristö.  

 
Suunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asemakaavan muutok- 
sen merkittävimmät vaikutukset. Arvioidaan esimerkiksi vaikutuksia yhdyskuntara- 
kenteeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, 
luontoon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 

 
 Tärkeimmät vaikutukset tullaan esittämään ehdotusvaiheen kaavaselostuksessa. 
 

Suunnittelun toteuttaminen 
 
Asemakaavan muutoksesta laaditaan viitesuunnitelma, jota tarkennetaan vaiheittain. 
 
Asemakaavan muutoksen asiakirjat laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 
 
Osalliset 

Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden asukkaat, maanomistajat, hallinta- 
oikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut tahot, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä 
lisäksi viranomaiset. 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään työn kuluessa. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimi- 
sella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys osallisten 
kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vai- 
kutusten arvioinnissa noudatettavat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat. 

 
Kaavan valmisteluvaihe ja mielipiteen antaminen (MRA 30 §) 

 
Kaavatyön valmisteluvaiheeseen voi osallistua kertomalla mielipiteensä valmisteluai- 
neistosta, joka on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. 

 
Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle, etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 
19.9.2022 – 18.10.2022. 

Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 18.10.2022 klo 15.45 mennessä osoitteella:  
Kaupungin kirjaamo 
PL 1, 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@espoo.fi 
Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, kauppakeskus Entresse. 
Kun annat mielipiteen, mainitse kaavan nimi ja aluenumero (Ylä-Soukka A, 411126). 

 
 

mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
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Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 

 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten, saatujen mielipiteiden ja 
muun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus käsitellään kau- 
punkisuunnittelulautakunnassa.  
Kaavaehdotus on tämän jälkeen nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on 
mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus. 
Muistutuksen jättämiseen annetaan ohjeita ehdotuksen nähtävilläoloa koskevassa 
kuulutuksessa.  
Muistutus tulee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa maini- tulla tavalla ja 
aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyydetään tarvittavat lau- sunnot 
viranomaisilta. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksen sekä siitä saadut muistu- 
tukset ja lausunnot. Käsittelyn jälkeen kaupungin vastineet lähetetään kunkin muistu- 
tuksen ensimmäiselle osoitteensa ilmoittaneelle allekirjoittajalle.  
 
Jos kaavaehdotuk- seen tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 

 
Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä ehdotuksesta annetuissa 
lausunnoissa ole esitetty huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 
ilman lautakunnan käsittelyä. 

 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 

 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 
Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto. 
Hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 

 
Tiedottaminen 

 
Tiedotamme kaavan nähtävilläoloista kaupungin verkkosivustolla kaavakuulutuksissa 
sekä kaavan omalla verkkosivulla. Näin löydät kaavan verkkosivun espoo.fi -verkkosi- 
vustolta: kirjoita kaavan aluenumero hakukenttään (”Hae sivustolta”). 
 
Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitamme kaupungin verkkosivustolla kaupunki- 
suunnittelun tapahtumissa sekä kaavan omalla verkkosivulla. 

 

Kaupungin ilmoituslehdissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa, kuulutetaan 
kaavan vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta sekä 
nähtävilläolon aikana mahdollisesti pidettävästä asukastilaisuudesta. Lisäksi tiedo- 
tamme niistä kirjeitse kaava-alueen ja sen lähinaapuruston maanomistajille (isännöit- 
sijöiden kautta) sekä sähköpostitse alueen asukasyhdistyksille. 

 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotamme kaupungin verkkosivuilla kaavakuulutuk- 
sissa sekä kaavan verkkosivulla. Lisäksi tiedotamme henkilökohtaisesti niille, jotka 
ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet 
osoitteensa (MRL 67 §, MRA 94 §). 
 

https://www.espoo.fi/fi/haku?q=Kuulutus&type=article&topics=Kaupunkisuunnittelu
http://www.espoo.fi/
https://www.espoo.fi/fi/haku?q&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
https://www.espoo.fi/fi/haku?q&type=event&topics=Kaupunkisuunnittelu
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Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivustolla, kaavan omalla sivulla. Ai- 
neistoon voi tutustua myös kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 
2. krs, Otaniemi) ja Espoon asiointipisteissä. 

 
Asemakaavoituksen kulkua ja osallistumismahdollisuuksia eri vaiheissa kuvataan tar- 
kemmin verkkosivullamme Asemakaavoitus vaihe vaiheelta. 

 
Valmistelijoiden yhteystiedot 

 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoitusprosessin ajan.  

Arkkitehti Pasi Mäkinen 
Maisema-arkkitehti Anja Karhula 
Liikenneinsinööri Kaisa Lahti 
etunimi.sukunimi@espoo.fi. 

Lyhenteet: 
 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 

 

 

Päiväys ja allekirjoitus 

Espoossa, 5.9.2022 

 
 

 
Torsti Hokkanen 

 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/asemakaavoitus-vaihe-vaiheelta
mailto:etunimi.sukunimi@espoo.fi.
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Suunnitelmaa havainnollistavia kuvia valmisteluaineistosta 

 

Kokonaissuunnitelman asemapiirros, jossa suunnitellut uudis-/korotettavat rakennukset ovat keltaisella 
värillä (SATO, Sweco, NCC) 
 

 
Kokonaissuunnitelman havainnekuva koillisesta, jossa suunnittelualueet on rajattu punaisella värillä  
(SATO, Sweco, NCC) 
 
 

Korotettavat, 4 kpl 

Uudet, 6 kpl 

Soukankaari 5 

P-talo 
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Kokonaissuunnitelman havainnekuva pohjoisesta, jossa uudis-/korotettavat rakennukset ovat valkoisella värillä 
(SATO, Sweco, NCC) 
 
 

 
Kokonaissuunnitelman havainnekuva kaakosta, jossa suunnittelualueet on rajattu punaisella värillä  
(SATO, Sweco, NCC) 
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Soukankaari 5, havainnekuva lounaasta, uudisrakennus (Arkkitehtitoimisto 
Hedman & Matomäki) 
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