
OHJELMA

17.30 Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset, 
Mervi Hokkanen

Viitesuunnitelman esittely,  
Petri Rouhiainen ja Jani Jansson

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
(OAS) esittely, Thúy Pham-Linko

Keskustelu: Kysymyksiä ja kommentteja

Yhteenveto ja miten työ jatkuu, 
Mervi Hokkanen

18.30 Tilaisuus päättyy

SOUKAN 

LIIKETALO
Kaavoittajien tapaaminen 

teams-kokous 20.10.2020 

klo 17.30-18.30



411307

411308

411008

411126

411122

411125

411309 Soukan Liiketalo

411122 Soukan keskus

411125 Soukantorni

411126 Ylä-Soukka A

411008 Kaskilaaksontie

411307 Alakartanontie

411308 Soukka II

Soukan keskustan kehittäminen

411309

SOUKAN 

ASEMAKAAVOITUKSEN 

TILANNE



Soukan Liiketalon 
kaavahankkeen 

etäasukastilaisuus

Esittelyaineisto osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman oheen 

laaditun suunnitelman 17.9.2020 
mukaan



Suunnitelman
tavoitteita

• Palveluiden säilyminen alueella 

• Kaupunkikuvan uudistaminen

• Liikenteen ja kevyen liikenteen 
yhteyksien jäsentäminen

• Lähiympäristön viihtyisyyden 
parantaminen

• Asuinrakennusoikeuden tutkiminen 
kohdekorttelissa



Suunnittelualue

• Suur-Espoonlahden alue / Ala-
Soukka

• Soukanraitin ja Soukantien välissä

• Soukanraitin varrella puistomainen 
aukio.



Oleva
rakennuskanta

• 1972 rakentunut liikerakennus / 
kirjasto, myymälätoimintaa, 
työväenopisto ja taidekoulu

• Rakennus on kunnoltaan heikko

• Ei täytä esteettömyysvaatimuksia

• Nykyinen kerrosala 1 948 k-m2



Asemakaavan
muutos

• Alue 411309 / Soukantie 4

• kortteli 33030 ja LP-alue

• Tarkempi aluerajaus suunnittelun 
edetessä.



Suunnitelman
kuvaus

• Porrastettu asuinrakennus, jonka 
pohjoispuolella sijaitsee asukaspiha

• Soukanraitille avautuvaa 
kivijalkatoimintaa

• Alueen pohjoisosassa liikerakennus

• Huomioidaan esteettömyys ja 
erityisesti liittyminen Soukanraittiin



Purettavan rakennuksen paikalle on suunniteltu kahden 
rakennuksen muodostama kaupunkikuvalliselta idealtaan yhteen 
rakentuva ja porrastuva korttelikokonaisuus



Palvelut & liiketilat

Asuminen

Asukaspysäköinti 
kannen alla

Pihat & aukiot

Palvelut ja liiketilat, 
pysäköinti

Soukantien 
bussipysäkit / 
kevyen liikenteen 
yhteydet





Suunnitelmassa on liike- ja palvelutiloja yhteensä n. 1 000 kem²
Liikerakennukseen on suunnitteilla mm. päivittäistavarakauppa



Suunnitelmassa on asumista ja asumista palvelevaa tilaa
yhteensä n. 3 000 kem² - n. 60 asuntoa



Suunnitelman kaupunkikuvallinen mittakaava on sovitettu 
alisteiseksi läheiseen Asunto-osakeyhtiö Puntarpäähän nähden 

Soukankuja 10

Uusi asuinrakennus

Uusi liikerakennus

Soukankuja 4

Uusi asuinrakennus

As Oy Puntarpää

Alakartanontie 7



Suunnittelun yhteydessä on tutkittu 
laajasti lähialueen liikennejärjestelyjä ja 
kevyen liikenteen yhteyksiä

Suunnitelmassa uusi kevyen liikenteen 
yhteys Soukantien pysäkeiltä ylös 
Soukanraitille 



Suunnitelma mahdollistaa Soukantien 
yleisilmeen uudistamisen – tavoitteena 
viihtyisä, korkealaatuinen ja turvallinen 
kaupunkiympäristö



Arkkitehtuuri on uutta, mutta sen 
perusidea sopeutuu alueen aiempaan 
mittakaavaan ja massoitteluun – alueella 
tehdyn kaupunkitila-analyysin perusteella



Kiitos



411309 Soukan 
Liiketalon 
osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma 
OAS

Thuy Pham-Linko 

20.10.2020

22.10.20201



Asemakaavan muutos –

Mitä ja Missä?

• Tavoitteena mahdollistaa uutta asuin- ja 

liikerakentamista nykyisen liikekorttelin ja 

yleisen pysäköinnin alueelle. 

• Alue 411309 sijaitsee osoitteessa 

Soukantie 4. 

• Soukanraitin ja Soukantien välissä ja 

eteläpuolelta kulkee Kastevuorenraitti.

22.10.20202



22.10.20203

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Suunnitelmassa (OAS) esitetään suunnitelma osallistumisen ja 
muun vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä vaikutusten 
arvioinnista. (MRL 63 §). 

Varmistetaan, että osallisilla on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja 
vaikuttaa siihen. 

OASissa esitellään alueen lähtökohdat, mitä ja miten suunnitellaan ja 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen 



Alueen lähtökohdat

• Suunnittelualue

• Alueen nykytilanne

• Maanomistus

• Kaavoitustilanne

• Aloite ja perittävät maksut

• Sopimukset

4



Uudenmaan maankuntakaava 

(Hyväksytty maakuntahallituksessa 

27.4.2020.) 

Espoon eteläosien yleiskaava

22.10.20205

Soukka II 33028-33040 asemakaava 

(lainvoimainen 21.5.1970)



Mitä ja miten 

suunnitellaan?

• Tavoitteet

• Muita suunnitelmia

• Suunnitelman kuvaus

• Suunnittelun toteutuminen

• Vaikutusten arviointi
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Osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen 

järjestäminen
• Osalliset

• OASin tarkoitus

• Mielipiteet

• Kaavaprosessin kuvaus

• Kaavaehdotus

• Hyväksyminen

• Hyväksymisestä tiedottaminen

• Yhteystiedot
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22.10.20208

Kuvamateriaalit ja viitesuunnitelmat



22.10.20209

Kuvamateriaalit ja viitesuunnitelmat



22.10.202010

Kuvamateriaalit ja viitesuunnitelmat



22.10.202011

Kuvamateriaalit ja viitesuunnitelmat
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Materiaalit löytyy

Valmisteluvaiheen

-välilehdeltä

Selittävä pikakuva

Ohjeet ja osoitteet

mielipiteen antoon

Linkki OASiin



Missä mennään ja 

miten vaikuttaa

MIELIPITEET 

10.11.2020 mennessä kirjaamoon 

• etanapostilla tai 

• sähköpostilla

thuy.pham-linko@espoo.fi

KIITOS!
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mailto:thuy.pham-linko@espoo.fi

