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Alue 411125 

Soukantori 
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 

 
Asemakaavan muutoksessa suunnitellaan metron itäisen sisäänkäyntirakennuksen kylkeen enimmillään 16-
kerroksinen ja noin 6000 k-m2 suuruinen asuinrakennus Espoon asunnot Oy:n tarpeisiin. Kaavoituksessa 
tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa asuinrakennus ilman autopaikkoja. Hanke toimii pilottikohteena.  
 

  
 Alustava suunnittelualueen rajaus opaskarttapohjalla. 
 

 
Allustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla © Espoo kaupunki 2015. 
  

Asianumero   5114/10.02.03/2017 
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LÄHTÖKOHDAT 
 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Soukan metrokeskuksessa 
Soukantien, Kaskivuorenraitin ja Soukanraitin rajaa-
malla alueella. Suunnittelualueelleon rakenteilla  met-
ron itäinen sisäänkäynti. Varsinaisen kaavanmuutok-
sen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 
 
Alueen nykytilanne 
Alueella sijaitsee asuinkerrostalo. Siihen liittynyt liike-
rakennussiipi on purettu ja sen tilalle rakennetaan 
metron sisäänkäyntihalli.  
 
Maanomistus 
Määräalan 4M501 korttelista 33013 omistaa Espoon 
kaupunki. Espoon asunnot Oy:llä on suunnitteluva-
raus alueelle.  
 
Kaavoitustilanne 
Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu YM 
8.11.2006) alue on osoitettu taajamatoimintojen alu-
eeksi. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (hyv. 
maakuntavaltuusto 20.3.2013) Soukka on osoitettu tii-
vistettävän taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu 
kestävään liikennejärjestelmään (metro). Uudenmaan 
1., 3. ja 4. vaihemaakuntakaava eivät koske Soukkaa.  
 

 
Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.   
 

 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu 
keskustatoiminnoille ja lähipalveluille (C). Alueelle 
saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä 
hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymäläti-
loja. Alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryk-
sikköä.  
 

 
Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 

 
Korttelin 33013 alueella on voimassa Yläsoukka A 
asemakaavan muutos, alue 411101 (lainvoimainen 
4.7.1972). Suunnittelualue on kaavassa osoitettu yh-
distettyjen liike-, pienteollisuus-, ja asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi ALKT2. Suunnittelualueeseen kuuluva 
Kaskivuorenraitin alue on kaavassa yleiselle jalamku-
lulle varattua katualuetta. 
 
Lisäksi aluetta koskee maanalainen asemakaava Ma-
tinkylä-Kivenlahti metrotunneli, alue 940100. Suunnit-
telualue on osoitettu metroaseman laituritasoa, lippu-
hallia ja sisäänkäyntihallia varten varatuksi tilaksi 
suojavyöhykkeineen. Rakennusalalle saa sijooittaa li-
säksi maanpinnalle johtavat sisäänkäynnin, aseman 
ja ratatunnelin vaatimat tilat, laitteet ja yhteydet tarvit-
tavine rakennuksineen ja rakennelmineen (ma-
LMA/p).  
 

 
Ote ajantasa-asemakaavasta. 
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Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 7.11.2017 hakenut kau-
pungin tonttiyksikkö, joka on määräalan maanomis-
taja. Suunnitteluvarauksen haltija Espoon Asunnot Oy 

maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset 
(MRL 59 §). 
 
 

 
 

MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa 
enimmillään 16 kerroksisen ja noin 6000 k-m2 suurui-
sen asuinrakennuksen rakentaminen Soukantorin 
varrelle. Rakennus limittyy Länsimetron itäiseen si-
säänkäyntihalliin. Soukantorin tasolle sijoitetaan liike-
tila. Tavoitteena on toteuttaa joukkoliikenteen käyttö-
mahdollisuuksien kannalta erinomaisesti sijaitseva 
asuinkerrostalo nk. autottomana.  
 
Kaavanmuutos lisää asuntotonttivarantoa hyvän saa-
vutettavuuden alueella valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukai-
sesti. Asukasmäärän kasvu Soukan keskustassa 
edistää palveluiden pysymistä ja kehittymistä alu-
eella.  
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Alue sisältyy Soukan täydennysrakentamisen yleis-
suunnitelmaan, joka valmistui keväällä 2018.   
 
Soukantielle on laadittu katujen ja puistojen yleis-
suunnitelma vuonna 2017. Tarkempi katusuunnittelu 
on käynnistnyt keväällä 2018.  
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Espoon kaupunginhallituksen kilpailukyky- ja elinkei-
nojaos myönsi suunnitteluvarauksen Espoon Asunnot 
Oy:lle 28.11.2016 ja päätti varauksen jatkamisesta 
30.10.2017.  
 
Suunnitelman kuvaus 
Soukantorin ja Soukantien väliselle alueelle on raken-
teilla metron itäinen sisäänkäyntihalli. Alustavan 
suunnitelman mukaan sisäänkäyntihalliin limittyen ra-
kennetaan pistemäinen, pohjamuodoltaan kolmiomai-
nen asuinkerrostalo, jonka rakennusoikeus on noin 
5 000 – 6 000 k-m2 ja kerrosluku 13-16. Sisäänkäynti 
asuinkerrostaloon tulee Soukantorilta, metron sisään-
käynnistä erillisenä. Asuinrakennukseen sijoitetaan 
jalankulkijoita palveleva hissi kerrosta alempaa sijait-
sevalta Soukantieltä ylös Soukantorille sekä metron 
ilmanvaihtokuilu. Alustavan suunnitelman mukaan 
Soukantorin tasolle sijoitetaan 75 k-m2 suuruinen lii-
ketila.  
 
Suunnittelussa tutkitaan eri kerroslukuvaihtoehtoja 
sekä kahta eri massoitteluratkaisua. Toisessa vaihto-
ehdossa (VE 1) liiketila muodostaa toritasolle matalan 

siiven, jonka päälle sijoitetaan oleskelu- ja leikki-
paikka. Toisessa (VE2)  rakennusmassasta muodo-
tuu yhtenäinen komio.  
 
Leikki- ja oleskelualueet sijoitetaan liiketilasiiven 
päälle (VE1) sekä rakennuksen katolle. Rakennuk-
sesta on hyvät ja turvalliset jalankulkuyhteydet lähim-
mille leikkipaikoille sekä Soukan asukaspuistoon. 
 
Hakijan tavoitteena on autoton talo, johon tulee pää-
sääntöisesti pieniä asuntoja. Asukasvalinnoissa huo-
mioidaan autottomuus. Soukan palvelujen välittö-
mässä läheisyydessä sijaitsevan talon asukkaat 
hyödyntävät metroa ja muita julkisia kulkuvälineitä. 
Polkupyöräpaikoille varataan tilaa rakennuksen poh-
jakerroksesta.  
 

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

 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman sekä siihen liittyvien selvitysten 
pohjalta kaavoituksen yhteydessä arvioidaan asema-
kaavan muutoksen merkittävimmät vaikutukset.  So-
veltuvin osin arvioidaan vaikutuksia yhdyskuntaraken-
teeseen, rakennettuun ympäristöön, liikenteen ja 
teknisen huollon järjestämiseen, luontoon, maise-
maan, ihmisten elinoloihin sekä yhdyskuntatalouteen. 
Erityisesti autottomuuden vaikutuksia selvitetään. 
Tärkeimmät vaikutukset esitetään kaavaselostuk-
sessa. Vaikutusalueena ovat kortteli 33013 ja sen lä-
hiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään ai-
kaisempia alueen kaavoituksen yhteydessä tehtyjä 
selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisäselvityksiä kul-
lekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin menetelmin.  
 
Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.: 

- Soukan keskeisten alueiden inventointi. Es-
poon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkai-
suja 6/2017. 

- Kaupunkisuunnittelukeskuksen laatimat pysä-
köintiselvitykset yleisestä ja korttelikohtaisista 
pysäköintipaikoista.   
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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 30.7.-
28.8.2018. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
28.8.2018 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 (Soukantori, 411125, 5114/2017) on 
mainittava.  
Kaavoittajan tapaaminen järjestetään Soukan 
koululla (Soukankuja 5) 9.8. klo 17-18.30. Suunnit-
telijat ovat paikalla kello 17.00 alkaen. 

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
syksyllä 2018.  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 §). 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Kaavan hyväksymisestä päättää kaupunkisuun-
nittelulautakunta. Hyväksymispäätöksestä on mah-
dollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista kuulutetaan kaupungin ilmoitusleh-
dissä, Länsiväylässä ja Hufvudstadsbladetissa. Li-
säksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä.  
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä ja erikseen niille muistuttajille, 
jotka ovat sitä pyytäneet kaavan nähtävilläoloaikana 
(MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineiston virallinen nähtävilläolopaikka on 
Espoon teknisen ja ympäristötoimen asiakaspal-
velu (käyntiosoite: Virastopiha 3, katutaso, Espoon 
keskus). Eri kaavavaiheissa aineistoa on esillä myös 
Espoonlahden asiointipisteessä Pikkulaivassa (Ulap-
pakatu 2) ja kaupungin verkkosivuilla: www.es-
poo.fi/kaavoitus  
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Aija Aunio, p. 043 825 5212 
Marie Nyman (maisemasuunnittelu), p. 046 877 5202 
Kaisa Lahti (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3000 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 
Lyhenteet: 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 

Espoossa, 02.06.2018 
 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 
 
Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 

- Soukantie 14 lisärakentaminen. Viitesuunnitelma. Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 23.03.2018 
- Yläkartanontie, Kaskilaaksontie ja Soukantie, katujen ja puistojen yleissuunnitelma. Espoon kaupunki / Ramboll 

Oy 22.5.2017. 
 

 
Havainnekuva kaavamuutoksen suunnitelman sovittamisesta metron sisäänkäyntirakennukseen. Näkymä Kaskivuo- 
renraitilta. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 
 

 
Näkymä Yläkartanontien ja Soukantien risteyksestä. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto  
B&M Oy. 
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Asemapiirros / periaatepiirros metron sisäänkäyntihllin ja asuinrakennuksen yhteensovittamisesta ja liikenne- 
järjestelyistä. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 
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Tutkitut vaihtoehdot asuinrakennuksen pohjamuodoksi. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkki- 
tehtitoimisto B&M Oy. 

 
 

   
 
Mallinnus tutkituista vaihtoehdoista rakennuksen pohjan muodoksi. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto B&M 
Oy. 
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Asuinrakennuksen pohjapiirrokset kerroksittain vaihtoehdon 1 (VE 1) mukaisessa ratkaisussa.  Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot 
Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 
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Asuinrakennuksen pohjapiirrokset kerroksittain vaihtoehdon 2 (VE 2) mukaisessa ratkaisussa. 
Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asun-not Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 
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Tarkastelu kerrosmäärän vaikutuksesta kaupunkikuvaan. Ote viitesuunnitelmasta, Espoon Asunnot Oy / Arkkitehtitoimisto B&M Oy. 
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Soukantien liikenneratkaisu meytroaseman kohdalla. Ote kunnallistekniikan yleissuunnitelmasta, Ramboll Oy 2017.  


