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Alue 411308 

Soukka II 
Asemakaavan muutos 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Soukassa sijaitsevan Alakarta-
nontien ja Soukanväylän risteyksen eteläpuolella olevan asuinkerrostalokort-
telin 33039 täydennysrakentaminen. 
 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 

 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 

Asianumero   4781/10.02.03/2018 
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LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue on kortteli 33039 sekä sen itä- ja 
kaakkoislaitoja reunustavat alueet. Alue sijaitsee Sou-
kassa, Alakartanontien itäpäässä Soukanväylän ja 
Alakartanontien risteyksen lounaskulmassa. Varsinai-
sen kaavanmuutoksen aluerajaus tarkentuu suunnit-
telun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Kortteli 33039 on nykyisellään yhtä tonttia 49-33-39-
1, jolla sijaitsee asuinkerrostaloja sekä niiden piha-
alue, pysäköintialue, tenniskenttä ja tontin sisäisiä 
kulkureittejä. Asuinrakennukset ja rakennetut piha-
alueet sijaitsevat tontin länsilaidalla. Kortteli rajautuu 
lännessä Kastevuorenpolkuun ja etelässä Soukan-
metsään. Korttelin keskiosa on pääosin puustoista 
rinnettä, jonka halki kulkee korttelin sisäisiä kulkureit-
tejä. Korttelin itälaidalla sijaitsee nykyisten asuinra-
kennusten käytössä oleva pysäköintialue ja tennis-
kenttä sekä rakentamatonta puustoista aluetta. 
Korttelin itälaitaa ja kaakkoislaitaa reunustavilla alu-
eilla on luonnonmukaista kasvillisuutta. 
 
Maanomistus 
Kortteli 33039 on yksityisessä omistuksessa. Korttelia 
ympäröivät katu-, urheilu- ja suojaviheralueet omistaa 
Espoon kaupunki. 
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Suunittelualue sijaitsee alueen laidalla joka on 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (hyv. maa-
kuntavaltuustossa 20.3.2013) osoitettu tiivistettäväksi 
taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu kestävään 
liikennejärjestelmään. Uusi maakuntakaava on vi-
reillä. Uusimaa-kaava 2050 -luonnos on ollut nähtä-
villä 8.10–9.11.2018. 
 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta. Alusta-
van suunnittelualueen sijainti ympyröity keltaisella katkoviivalla. 
 

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 
17.2.2010) alue on varattu A -merkinnällä asuntoalu-
eeksi. 

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. Alustavan suunnit-
telualueen sijainti ympäröity keltaisella katkoviivalla.  
 

Pääosalla alueesta on voimassa Soukka II asema-
kaava, alue 411300 (hyväksytty kaupunginvaltuus-
tossa 4.9.1969, vahvistettu sisäministeriössä 
21.5.1970 ja tullut voimaan 8.12.1970). Kortteli 33039 
on siinä osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi. 
Kortteliin on osoitettu kaksi rakennusalaa. Ne sijoittu-
vat korttelin länsiosaan rinteen laelle. Korttelin pohjoi-
semmalle rakennusalalle on osoitettu suurimmaksi 
sallituksi kerrosluvuksi VII ja rakennusoikeudeksi 
4210 k-m2. Korttelin eteläisemmälle rakennusalalle on 
osoitettu suurimmaksi kerrosluvuksi V ja rakennusoi-
keudeksi 2160 k-m2. Korttelin länsiosa on asemakaa-
vassa osoitettu pysäköintialueeksi, jolle voidaan kort-
telin rakennusoikeuden lisäksi rakentaa 1 kerroksinen 
autotallirakennus jonka alle saa rakentaa maanalaista 
pysäköintitilaa. Suunnittelualueen etelälaidalla sijait-
seva alue on osoitettu asemakaavassa U4 -merkin-
nällä urheilualueeksi, jolle saa rakentaa alueen käyt-
töön liittyviä aputiloja ja laiteita. Lisäksi 
suunnittelualue ulottuu voimassa olevalle Riilahti II B 
asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen alueelle, 
alue 440405 (hyväksytty kaupungin valtuustossa 
8.05.1991 ja tullut voimaan 26.06.1991). Kyseinen 
suunnittelualueen osa on siinä osoitettu EV -merkin-
nällä suojaviheralueeksi, jota voidaan käyttää myös 
kevyenliikenteen väylän rakentamiseen. 
 

Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. Alustava suunnittelualue 
osoitettu punaisella katkoviivalla. 
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Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 26.10.2018 hakenut kort-
telin 33039 maanomistaja. Hakija maksaa kaavan-
muutoksen laatimiskustannukset (MRL 59 §). 
 

Sopimukset 
Kaavahankkeeseen liittyy maankäyttösopimus (MRL 
91b §). Maankäyttösopimusneuvottelut hoitaa tontti-
yksikkö. 
 

 
 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollis-
taa korttelin 33039 täydennysrakentaminen kolmella 
nelikerroksisella asuinkerrostalolla.  Tavoitteena on 
alueen henkeen ja kaupunkikuvaan sopiva täyden-
nysrakentamisratkaisu.  
 
Asemakaavan muutoksen myötä tarvittaessa päivite-
tään myös kortteliin toteutuneen rakentamisen osalta 
kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, rakentamisen mää-
rää ja pysäköintipaikkamäärävaatimusta. 
 
Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti. 
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alue lukeutuu 19.4.2018 valmistuneeseen Soukan 
täydennysrakentamisen visioon ja yleissuunnitel-
maan. Aluetta on tarkasteltu vuonna 2017 valmistu-
neessa Soukan keskeisten alueiden inventoinnissa. 
 
Suunnitelman kuvaus 
Korttelia 33039 on suunniteltu täydennysrakennetta-
van kolmella nelikerroksisella asuinkerrostalolla. Ne 
sijoittuisivat korttelin itäosaan alueelle, jossa nykyisel-
lään on tenniskenttä ja rakentamaton tontin osa.  
 
Korttelin asuinrakentamisen edellyttämät pysäköinti-
paikat sijoittuvat korttelin itälaidalle ja laajennettavalle 
korttelin pohjoiskulmassa sijaitsevalle pysäköintialu-
eelle sekä korttelin alaosasta sen yläosaan johtavan 
kulkuyhteyden varrelle. Kaavamuutoksen yhteydessä 
korttelin pysäköintipaikkamäärävaatimus päivitetään 
nykyistä pysäköintimäärävaatimusta vastaavaksi. 
 

Täydennysrakentamisen tontinkäyttön ratkaise-
miseksi mahdollisimman hyvin, tutkitaan myös lisä-
maa-alueen liittämistä osaksi korttelia 33039. Alusta-
van viitesuunnitelman mukaan kortteliin liittettäisiin 
osia korttelin itäreunaa rajaavasta katualueesta ja 
suojaviheralueesta sekä vähäisiä osia korttelin kaak-
koislaitaa rajaavasta urheilualueesta. Kyseiset maa-
alueet ovat Espoon kaupungin omistamia. 
 
Suunnitelman mukainen korttelin täydennysrakenta-
minen lisää korttelin kokonaisrakennusoikeutta noin 
5100 k-m2:llä.  

Kuvamateriaalia suunnitelmasta on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta on laadittu alustava viite-
suunnitelma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asema-
kaavakartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset.  Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat kortteli 
33039 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin. Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 

- Soukan keskeisten alueiden inventointi. 
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OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksenperiaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.5.-
12.6.2019. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
12.6.2019 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi, alue- ja 
asianumero (Soukka II, 411308, 4781/2018) on 
mainittava. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2019.  Kaavaehdotus on tämän jälkeen julki-
sesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin siitä on mahdol-
lisuus jättää muistutus. Muistutus tulee toimittaa kir-
jallisena nähtävilläolokuulutuksessa mainitulla tavalla 
ja aikataululla. Viimeistään ehdotusvaiheessa pyyde-
tään tarvittavat lausunnot viranomaisilta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle.  Jos kaavaehdotukseen 
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 kä-
sittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginhallitus. Hyväksymispää-
töksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Lauri Kolttola, p. 040 670 4920 
Marie Nyman (maisemasuunnittelu), p. 046 877 2502 
Kaisa Lahti (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3000 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus
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Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 15.4.2019 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 

- Alustava viitesuunnitelma. Juha-Pekka Tuomainen / ARK´IDEA. 11.4.2019. 

 
Alustavassa viitesuunnitelmassa esitetty asemapiirros korttelin täydennysrakentamisesta. Ote ei ole mittakaavassa. 
 

 
Alustavassa viitesuunnitelmassa esitetyn A-talon pohjapiirrokset. Ote ei ole mittakaavassa. 
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Alustavassa viitesuunnitelmassa esitetty leikkaus A. Ote ei ole mittakaavassa. 

 

 

Alustavassa viitesuunnitelmassa esitetty leikkaus B. Ote ei ole mittakaavassa. 
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Alustavassa viitesuunnitelmassa kortteliin täydennysrakenettaviksi esitettyjen asuinrakennusten kerrosalat. Ote ei ole mittakaavassa. 

 

 

Alustavassa viitesuunnitelmassa esitetty laskelma A-talon osalta. 
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Alustavassa viitesuunnitelman viistoilmakuva etelästä. 
 

 
Alustavassa viitesuunnitelman näkymä Soukanväylältä. 
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Alustavassa viitesuunnitelman näkymä kaarteesta. 


