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1.

JOHDANTO

Työn tarkoitus

Keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat

Soukka on yksi vanhimmista Espoon aluerakentamissopimuksin toteutetuista asutuskeskuksista. Keskeiset alueet rakentuivat 1960-1970-lukujen
vaihteessa. Soukka on edelleen tunnistettavissa aikakauden suunnitteluperiaatteiden mukaiseksi keskukseksi, jonka erityisenä tunnuspiirteenä
on rakennetun ympäristön suhde merellisen luonnonmaiseman kanssa.

Asemakaavoitusta ohjaava Espoon eteläosien yleiskaava tähtää vuoteen 2030. Yleissuunnitelmassa on katsottu vuoteen 2050, joka on tavoitevuosi seudullisille väestöennusteille. Espoo on ollut pitkään yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista. Vuonna 2050 kaupungin väkiluvun
arvioidaan olevan 384 800 – 417 900 henkeä. Tämän perusteella on
laadittu aluekohtaisia väestösuunnitteita. Tavoitteeksi on asetettu kaavoittaa metron vyöhykkeelle uutta asuntokerrosalaa noin 70 000 asukkaalle. Kaupungin yleiskaavoituksen arvioiden mukaan Soukan alueelle
0-600 metrin etäisyydelle metroasemasta tulisi sijoittaa noin 5600 uutta
asukasta. Uusien työpaikkojen määräksi on arvioitu 500, eli noin kymmenesosa uusien asukkaiden määrästä.

Espoon asukasmäärän kasvu sekä peruskorjausikään tuleva rakennuskanta luovat tiivistämispaineita erityisesti tulevan metrokeskuksen läheisyydessä. Yleissuunnitelman laatiminen käynnistettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan aloitteesta. Metrokeskuksen täydennysrakentamiseen
tähtääviä kaavamuutoshankkeita on vireillä yksittäisinä hankkeina useita. Lautakunnassa nähtiin tarpeelliseksi laatia yleissuunnitelma erillisten
hankkeiden tueksi ja vaikutusten arvioimiseksi yhteistyössä alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Suunnitelman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva suunnittelijoille ja
päättäjille, jotta täydennysrakentamista pystytään ohjaamaan hallitusti. Yleissuunnitelmalla ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se toimii selvityksen
luonteisena tausta-aineistona. Työ on lisäksi tarjonnut suunnittelijoille arvokkaan mahdollisuuden tutustua Soukkaan ja ”Soukan henkeen” sekä
erityisesti asukkaiden arvostuksiin ja näkemyksiin asuinpaikkansa tulevaisuudesta sekä tutustua alueen toimijoihin.

Kaupungin sekä seudun (MASU, HLJ2015) tavoitteiden mukaisesti asuntotuotantoa tulee painottaa joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille ja erityisesti nykyisiin ja toteutumassa oleviin ratakäytäviin
Länsimetron jatkeen tarjoaman maankäyttöpotentiaalin toteutumisen
tehostamiseksi.
Tavoitevuonna 2050 pääkaupunkiseudun joukkoliikenne perustuu merkittävältä osalta raideliikenteeseen (metro, pikaraitiotiet).  Kehitystrendinä ovat nähtävillä myös itseohjautuvat ajoneuvot ja liikenteen palveluistuminen. Liikenteen automatisoitumisessa tai liikkumispalveluiden
kehityksessä ei ole kuitenkaan tapahtumassa sellaista, joka murtaisi
joukkoliikenteen ja raideliikenteen perustan metropolialueen runkona
ja siten kyseenalaistaisi tavoitteen tiivistää kaupunkirakennetta.

Alueella on erinomaiset edellytykset kehittää vetovoimatekijänä sen
vahvaa identiteettiä luonnonläheisenä, merellisenä metsäkaupunkina
1960-70-luvun vaihteen kaupunkirakennetta ja arkkitehtuuria kunnioittaen. Keskeisiä tekijöitä ovat väljä, mutta koordinaatistoon sidottu korttelirakenne, korkeimpiin kohtiin sijoittuvat maamerkkirakennusryhmät
ja katuverkosta erilleen nostettu kevytliikenneverkosto, johon kuuluu
Soukanraitti, jonka varrella sijaitsevat kaikki keskeiset palvelut. Myös monipuolinen asuntotarjonta – rinnealueille sijoittuvat rivitalot ja matalat
kerrostalot ovat keskeinen identiteettitekijä.
Soukan palvelutarjonta tulee myös tulevaisuudessa perustumaan ensisijaisesti paikalliseen kysyntään. Sen lisäksi on mahdollistettava hintatasoltaan kohtuullinen, laajemminkin vetovoimainen pienyrittäjätoiminta,
kuten nykyinen lankakauppa, ja sen myötä kehittynyt käsityöläistoiminta.
Suunnitelmassa esitetään ensisijaisesti täydennysrakentamisen painopistealueet ja keskeiset periaatteet suuntaa-antavasti. Suunnitelmat
tarkentuvat asemakaavaprosesseissa ja siihen liittyvässä vuorovaikutuksessa.
Suunnitelmassa esitetyn lisäksi nykyisiä rakennuksia tulee korotettavaksi tai korvattavaksi nykyistä korkeammilla. Yleissuunnitelma ei sulje pois
näitä. Vuonna 2017 laadittu alueinventointi täydentää suunnitelmaa ja
antaa lähtökohtia kulttuuriympäristön ja maiseman arvot huomioivalle
purkavalle saneeraukselle.

Kuvat 1-3. Yleissuunnitelma syntyi jatkuvan vuorovaikutusprosessin kautta. Työpajojen aikana osallistettiin asukkaita yhteisten tehtävien kautta ja kerrytettiin suunnittelijoiden tietoa tilaisuus tilaisuudelta.
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2.

LÄHTÖKOHDAT JA ANALYYSI

2.1

Sijainti kaupunkirakenteessa

Soukka sijaitsee Lounais-Espoossa Espoonlahden ja Matinkylän aluekeskusten välillä. Pääasiallisena liikenneyhteytenä toimii Länsiväylä. Soukka
muodostaa kaupunkirakenteellisesti itsenäisen kokonaisuuden kattavine lähipalveluineen ja hyvine joukkoliikenneyhteyksineen. Tämän työn
tarkastelualueella, joka kattaa käytännössä Soukan keskusta-alueen,
asuu nykyisin noin 6000 asukasta.
Soukka asemoituu Länsiväylän suuntaisessa taajamarakenteessa jokseenkin erillisenä, keskustamaisesti rakennettuna maisemakaupunginosana. Soukan keskustaa ympäröivät pientalovaltaiset alueet Laurinlahti, Soukanranta, Soukansalmi, Hanikka, Riilahti ja Hannusjärvi. Soukka
sijaitsee Suomenlahden rannalla ja sen eteläpuolelta alkaa väljästi
rakennettu Soukansalmen ja Suvisaariston merellinen pientaloasutus.
Soukka onkin kaupunkirakenteessa eräänlainen portti Suvisaariston merelliseen Espooseen.
Soukkaan tulee sijoittumaan Länsimetron jatkeen asema. Metron toteutuminen tekee Soukan helposti saavutettavaksi koko eteläiseltä pääkaupunkiseudulta.

Kuva 4. Soukan sijainti pääkaupunkiseudulla
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Kuva 5. Tarkastelualueen rajaus sekä metroaseman sijainti.
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2.2

Kaupunkikuva ja maankäyttö

Soukan keskus on rakennettu rantavyöhykkeelle, kallioiselle manneralueelle, jonka maisema on vaihtelevaa ja korkeuserot melko suuria. Maisemarakenteessa korostuvat itä-länsisuuntaiset selänteet ja niiden väliset laaksot. Meren läheisyys on aistittavissa Soukassa, tosin ranta-alueet
ovat pääosin yksityisiä kiinteistöjä.
Soukan kaupunkikuvallinen ilme on melko tasaikäinen ja alkuperäiset
maisemakaupungin suunnitteluperiaatteet 1960 –luvulta ovat edelleen
hyvin tunnistettavissa. Soukan keskustan asuinrakentaminen edustaa
pääosin 1970-luvun elementtikerrostalorakentamista. Korttelirakenne
perustuu maaston korkeita kohtia korostaviin kytkettyihin pistetaloihin
sekä rinteitä ja raitteja rajaaviin matalampiin rivi- ja lamellitaloihin. Kallioselänteiden korostaminen korkealla rakentamisella on luonut alueelle erityisen, kaupunkikuvallisesti tunnistettavan ja kaukaakin erottuvan
’soukkalaisen’ ilmeen. Kortteleiden sisälle sekä väliin jää paljon vihreää ja aluetta halkovat laaksot on varattu viheralueiksi. Katumaisemalle
ominaisia piirteitä ovat rakennusten väljä sijoittuminen katujen varsille,
kallioleikkaukset ja metsiköt. Laajat pysäköintialueet pääkatujen varsilla muodostavat monin paikoin leveitä passiivisia vyöhykkeitä kadun ja
rakennusten väliin.

Kuvat 6-8. Soukan lakialueilla sijaitsevat maamerkkirakennukset näkyvät maisemassa kauas.

Soukan keskustan keskeinen julkinen kaupunkitilasarja on Soukanraitti.
Alkuperäisen suunnitteluperiaatteen mukaisesti palvelut sijoittuvat edelleen raitin varrelle erillisiin palvelu- ja liikerakennuksiin. Raitin kaupunkikuvallinen ilme ja mittakaava vaihtelee kaupunkimaisesti rakennettujen
asuinkorttelien, tori- ja aukiotilojen sekä puistojen läpi kulkevien jaksojen
välillä.
Alustavasti Soukan rakennushistorian ja kaupunkikuvan kannalta erityisesti huomioitaviksi kohteiksi on kaupunginmuseo todennut ainakin Kaskivuorenrinteen ja Kaskilaaksontien kerrostalot sekä Kaskivuorenraitin
atriumtalot ja Soukantien luhtitalot.

Kuvat 9-11. Soukanraitin varren palvelut, torit, aukiot ja puistot muodostavat keskeisen julkisen kaupunkitilasarjan, joka toimii ihmisten kohtaamispaikkana.

Kuvat 12-14. Soukan maiseman ominaispiirteitä ovat suuret korkeusvaihtelut, avokalliot, aluetta ympäröivät laajat viheralueet sekä näkymät merelle.

Kuvat 15-17. Korkeiden maamerkkikerrostalojen lisäksi Soukalle ominaisia ovat rinteitä, puistoja ja katuja rajaavat matalammat luhti- ja lamellitalot. Yksittäinen
merkittävä maamerkkirakennus on Soukanraitilla sijaitseva Puntarpää. Julkisia rakennuksia yhdistää punatiilin käyttö julkisivumateriaalina.
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Kaupunkikuvallinen herkkyystarkastelu

Rinteiden ja raittien varren 1-4 kerroksiset rivi- ja lamellitaloryhmät
Aluetta reunustavat selänteiden korkeat rakennusryhmät
Korkeimmat rakennukset maisemassa
Mahdolliset uudet korkeat rakennukset
Julkiset palvelut
Kaupalliset palvelut
Muut historian ja identiteetin kannalta
merkittävät rakennukset
Soukan kylämaisema (EEYK inventointi, 2005)
Muinaisjäännösalueet, historialliset kylänpaikat
Hienot näkymät
Olemassaolevat rakennukset
Alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita ilmentävät viheralueet
Korkeimmat kohdat topografiassa
Katuverkko
Alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita
ilmentävä raitti
Ylikulku
Kuva 18. Kaupunkikuvan kannalta merkittävät kohteet sekä alkuperäisiä suunnitteluperiaatteita ja aikakauden
rakentamistapaa ilmentävät merkittävät rakennetut kokonaisuudet. Tarkastelussa on hyödynnetty vuonna 2017
laadittua Soukan keskeisten alueiden inventointia.
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2.3

Liikenne ja saavutettavuus

Soukassa on 1960-70-luvun kaupunkisuunnittelun periaatteille tyypillisesti erotettu autoilu ja jalankulku toisistaan. Soukan keskustan jalankulku
perustuu sisäiseen raittiverkostoon, mikä toisaalta luo turvallista ja pienimittakaavaista jalankulkuympäristöä, mutta toisaalta eritasoratkaisuista aiheutuu paikoin liikkumisen sujuvuuden ja esteettömyyden kannalta hankaluuksia. Kriittiseksi kohdaksi on koettu yhteys Soukanraitilta
Espoonlahden urheilupuistoon ja kouluihin. Samoin liikennemuotojen
erottaminen on tuottanut Alakartanontien ja Soukantien risteysalueella tilanteen, jossa ajoradan lisäksi kadulla ei ole lainkaan jalankululle
omaa tilaa.
Pyöräilyn tavoiteverkko 2050 –suunnitelmassa pääreitit kulkevat pääosin nykyisellä pääkatuverkolla. Pääkatuverkosta erillään pyöräilyn
pääreitistö on Soukanraitin ja Kastevuorenraitin osuuksilla. Espoonlahdesta Finnooseen johtava baana –yhteys on toteutunut Soukanväylän
osalta. Metron valmistuessa erityisesti suorien ja sujuvien pyöräily-yhteyksien merkitys asemille korostuu.
UK
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YL

VÄ
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Nykyinen katuverkko palvelee hyvin autoliikenteen tarpeita, eikä suuria
puutteita tai epäkohtia ole. Liikenteen toimivuutta ennustetilanteessa
on arvioitu Soukan metrokeskuksen kunnallisteknisen yleissuunnittelun
yhteydessä 2016. Ennusteessa on oletettu, että metroaseman lähiympäristössä auton käyttö on vähäisempää kuin Etelä-Espoossa nykyisin.
Ennustetilanteen asukasmäärä vastaa suunnilleen tälle suunnittelutyölle
asetettua. Toimivuuden kannalta kriittisin kohta on Yläkartanontien liittymä Soukanväylälle ja Soukantielle. Liikennemääräennusteiden liikennemäärä ei ylitä liikenneverkon kapasiteettia missään pisteessä.
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Pysäköinti on järjestetty pääosin maantasopysäköintinä, mikä erityisesti
pääkatuverkon varrella leimaa kaupunkikuvaa. Laajat pysäköintikentät
ovat usean taloyhtiön yhteiskäytössä. 2017 laaditun pysäköintiselvityksen perusteella nykyisin asemakaavoituksessa sovellettuihin mitoitusnormeihin nähden nykyisiä autopaikkoja on vähemmän kuin laskennallisesti tarvittaisiin.

SO

Autoliikenteen alueelliset kokoojakadut Yläkartanontie, Soukantie
ja Alakartanontie toimivat myös nykyisinä joukkoliikenteen reitteinä.
Metron myötä joukkoliikenne tukeutuu liityntäbussilinjoihin.
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Kuva 19. Soukan nykyinen liikenneverkko sekä kevyen liikenteen yhteydet. Oranssilla katkoviivalla on osoitettu kevyen
liikenteen epäjatkuvuuskohdat. Oranssit ympyrät osoittavat ne kohdat kevyen liikenteen verkossa, jotka erityisesti
kaipaavat parannusta.
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2.4

Maisema ja viherverkosto

Viherverkoston runkona keskusta-alueella on itä-länsi-suuntainen Puropuiston akseli, joka on ainoa huomattava toiminnallinen puistokokonaisuus keskustan sisällä. Kävelyraittien varrelle sijoittuu lisäksi taskumaisia
pieniä lähivirkistysalueita. Kokoojakatujen reunoilla on käyttöarvoltaan
vähäisiä suojavihervyöhykkeitä. Alueen rakentaminen on sovitettu hienovaraisesti olemassa olevaan maisemaan. Vähäisten louhintojen, säilytettyjen kallioalueiden ja puuston vuoksi kaupunkikuva on vehreä.
Keskustan puistoalueiden vähäisyyttä kompensoivat Espoonlahden urheilupuiston ja Kartanonkulman laaksoalueen vapaa-ajanpalvelut ja
viheralueet pohjoisessa ja etelässä vastaavasti Kasavuoren kalliometsäalueet sekä yhteydet laajempiin Hanikan merellisiin ulkoilualueisiin. Näiden ulkoilu- ja vapaa-ajanalueiden saavutettavuuden kannalta keskeisiä ovat keskustarakenteen läpäisevät pohjois-eteläsuuntaiset raitit ja
kapeat viherkäytävät.
Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ovat Soukan vanha kylänpaikka, Nedergårdin ja Övergårdin kartanoalueet sekä entinen viljelymaisema Soukanlaaksossa. Soukka on myös arvokas aikakaudelleen ominainen maisemakaupunki, jossa sijaitsee useita aikansa tunnetuimpien
arkkitehtien ja puutarha-arkkitehtien suunnittelemia kohteita. Keskustan
sijainti ylänköalueella ilmenee erityisen hienosti näkyminä Kartanonkulman ja urheilupuiston laaksomaisemaan Yläkartanontien suunnasta.
Kasavuoren lakialue on merellisen Espoon hienoimpia näköalapaikkoja.
Liito-oravaselvityksen perusteella liito-oravan yhteyspuusto ja ydinalueet sijoittuvat pääosin nykyisille yleisille viheralueille. Huomionarvoisia
geologisia kohteita ovat osoitteen Soukanahde 4 ja 6 kohdalla oleva
haarniskapinta kalliossa ja tätä lähellä sijaitseva, jääkaudella Viipurista kulkeutunut rapakivigraniittilohkare. Koko eteläisessä Soukassa, mm.
Soukantien kallioleikkauksessa nykyisen kirjaston kohdalla näkyy muuta
kallioperää nuorempi, poimuttunut tumma juoni.

2.5

ESPOONLAHDEN
URHEILUPUISTO

KARTANONKULMA

PUROPUISTO

KASAVUORI

Kuva 20. Soukan viherverkosto.

HANIKKA

Kuva 21. Liito-oravayhteydet ja liito-oravien ydinalueet.

LIP

PU

Palvelut

Soukkaa lähinnä oleva suurempi kauppakeskus on Espoonlahden Lippulaiva, jonne matkaa on noin 1,5 km. Matinkylän Isoon Omenaan
on matkaa noin 5 km. Soukan nykyiset palvelut, joihin kuuluvat muun
muassa kaksi ruokakauppaa, baareja ja ravintoloita, erikoiskauppoja,
kouluja, päiväkoteja, kirjasto ja kappeli, ovat paikalliseen tarpeeseen
mitoitettuja.
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Myös metron toteutuessa Soukan keskustan palvelutarjonta tulee perustumaan ensisijaisesti paikalliseen kysyntään.
Kaupan mitoitukseksi on Länsimetron jatkeen kaupallisessa selvityksessä
(2017) osoitettu 12 000 k-m2, johon sisältyy päivittäistavarakaupan lisäksi keskustaerikoiskauppaa ja palveluita. Selvitys linjaa Soukan alueen
kehittymisen tavoitteeksi elinvoimaisen paikalliskeskuksen muodostumisen, jossa sijainti ja nykyisten toimijoiden aktivointi voisivat mahdollistaa
alueen profiloitumisen ”pienyrittäjäkeskukseksi”.

Kuva 22. Soukan nykyiset palvelut ja keskustan sijainti suhteessa
ympäroiviin palvelukeskuksiin.
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2.6

Suunnittelutilanne

2.6.1 Kaavat
Vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä
Maakuntakaavat:
• Uudenmaan maakuntakaava
(vahvistettu 2006 ja lainvoimainen 2007)
• Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava
(vahvistettu 2010 ja lainvoimainen 2012)
• Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
(vahvistettu 2014 ja lainvoimainen 2016)
• Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava
(vahvistettu 2012 ja lainvoimainen 2014)
• Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (hyväksytty 2017)
• Tällä hetkellä valmistelussa on kokonaismaakuntakaava Uusimaa-kaava 2050.
Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu pääasiassa tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi, jonka läpi kulkee metron liikennetunneli. Soukan ja Espoonlahden välistä sekä Soukansalmen ja Soukanrannan kautta kulkevat maakuntatason viheryhteydet.

Espoon eteläosien yleiskaava
(valtuusto hyväksyi 2008, lainvoimainen 2010)
Soukan alue on yleiskaavassa osoitettu suurimmalta osin asumiseen (A).
Kaavassa on lisäksi osoitettu olevia virkistysalueita (V) ja virkistysyhteyksiä. Nykyisen ostoskeskuksen ympäristö on yleiskaavassa keskustatoimintojen ja lähipalveluiden aluetta (C), jonka läpi on osoitettu uusi maanalainen raidelinja sekä metroasema.

Kuva 23. Ote vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä.

Kuva 24. Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta.

Kuva 25. Ote ajantasa-asemakaavasta.

Kuva 26. Kaupungin maanomistus Soukan alueella.

Soukan kävelyraitin keskivaiheille on osoitettu säilytettävä julkisten palveluiden ja hallinnon alue (PY) ja lisäksi Soukan pohjoisosaan on osoitettu kehitettävät julkisten palveluiden ja hallinnon alueet.

Asemakaava
Suurimmalla osalla Soukkaa on edelleen voimassa alkuperäiset asemakaavat 1960-70-luvun taitteesta. Soukan keskustan asuminen on kaavassa osoitettu pääasiassa asuinkerrostalojen kortteleiksi (AK).

2.6.2

Kaupungin maanomistus

Julkisten palvelujen korttelialueiden sekä yleisten katu- ja viheralueiden
lisäksi merkittävämpi kaupungin maanomistus on nykyinen paloaseman
tontti.

2.6.3

Muut Soukkaa koskevat suunnitelmat ja hankkeet

Aiempia alueeseen liittyviä selvityksiä
• Tehdyt suunnitteluvaraukset, asemakaavamuutosprosessissa olevat
alueet ja korttelisuunnitelmat selvityksineen (Ylä-Soukka A, Ylä-Soukka B ja Yläkartanonristi)
• Soukan keskeisten alueiden rakennusinventointi 2017
• Länsimetron jatkealueen kaupallinen tarkastelu 2017
• Soukan pysäköintiselvitys 2017
• Espoon keskustojen suunnitteluperiaatteet 2016
• Espoon kasvu ja maankäytön vaihtoehdot 2015
• Soukan täydennysrakentamisen kokonaistarkastelu 2015

Soukan täydennysrakentamisen visio 19.4.2018
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3.

ASUKASYHTEISTYÖ

3.1

Työprosessi

Työ on laadittu vaiheittain tarkentuneena prosessina jatkuvassa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien
kanssa. Tavoitteena oli kerrostaa suunnittelijoiden käyttöön tietoa peräkkäisiä työpajoja järjestämällä. Suunnitelmaluonnoksia kehitettiin työvaihe
työvaiheelta palautteen perusteella. Samalla tavoitteena oli jakaa asukkaille tietoa täydennysrakentamiseen liittymistä suunnittelukysymyksistä ja
reunaehdoista. Tähän raporttiin on koottu asukaspalautteen tärkeimmät johtopäätökset. Mapita-kyselyn tuloskartat sekä kaikkien asukastilaisuuksien muistiot ovat raportin liitteenä.

SUUNNITTELU

SUUNNITTELU

SUUNNITTELU

Palautekyselyn tulosten analysointi

Alustavat mahdolliset
täydennysrakentamisen paikat

Alustava massoittelu

MAPITA-KYSELY

ASUKASTILAISUUS I

KUTSUTYÖPAJA I

SUUNNITTELU
Suunnitelmien kehittäminen

KUTSUTYÖPAJA II

SUUNNITTELU

SUUNNITTELU

Raporttiluonnos

Vision viimeistely

KOULULAISTYÖPAJA

ASUKASTILAISUUS II

VISIO /
YLEISSUUNNITELMA
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3.2

Vuorovaikutustyön kuvaus

Karttakysely
Työ käynnistyi julkisella Mapita-kyselyllä, jonka tulokset antoivat alustavaa tietoa siitä, kuinka asukkaat kokevat Soukan ympäristöä. Kyselyyn
osallistui 245 vastaajaa ja karttavastauksia saatiin 1246. Kyselyjen tulokset analysoitiin ja tuloksista koostettiin teemoittain karttaesitykset.

Kaikille avoin asukastilaisuus 15.11.2017
Karttakyselyn tulokset esitettiin kaikille avoimessa asukastilaisuudessa,
joka toimi samalla asukasyhteistyön käynnistäjänä. Tilaisuuden puheenvuoroissa annettiin tietoa työn tavoitteista ja taustoitettiin metrorakentamiseen liittyvää kaupunkirakenteen kehitystä. Tilaisuuteen järjestettiin
vapaasti kierrettävät teemapisteet keskustelua ja evästyksiä varten.
Teemoina olivat:
1. Eri ikä- ja käyttäjäryhmien palvelutarpeet
2. Yhteisöllisyyden edistäminen: Kenelle Soukkaa kehitetään, voiko
kaupunki tukea yhteisöllisyyttä? Entä miten soukkalaiset jo edistävät
tai voisivat edistää yhteisöllisyyttä?
3. Luontoarvot ja virkistyskäyttö
4. Rakkaimmat maisemat: kappale kauneinta Soukkaa
5. Liikenne ja pysäköinti: Mikä toimii ja mikä ei, miten eri kulkumuotojen
yhteispeli sujuu?
6. Täydennysrakentaminen 1: Mihin täydennysrakentamista tulisi sijoittaa?
7. Täydennysrakentaminen 2: Miltä täydennysrakennettu Soukka voisi
näyttää?

Kutsutyöpajat 29.11.2017 ja 13.12.2017
Kutsutyöpajoihin pääsi osallistumaan erikseen ilmoittautumalla. Työpajoissa suunnittelua syvennettiin vaihe vaiheelta ensimmäisen tilaisuuden
laajasta moniteemaisesta näkökulmasta potentiaalisten täydennysrakentamispaikkojen tunnistamiseen ja niiden yksityiskohtaisempaan ideointiin. Työpajoissa olivat esillä myös täydennysrakentamiseen liittyvät
haasteet, joihin pyrittiin yhteisesti löytämään ratkaisuja.
Kutsutyöpajojen työskentely tapahtui pienryhmissä, joita muodostui 4-5
kappaletta. Ryhmille annettiin suunnittelutyön tavoitteita vastaavia
tehtäviä ja pyydettiin kirjaamaan pohdinnan tulokset ylös. Ryhmien tuli
myös antaa palautetta toisilleen. Tilaisuuksien lopuksi työskentelyn tulokset käytiin läpi yhteisesti. Ryhmätöitä pohjustettiin konsultin ja kaupungin asiantuntijoiden puheenvuoroilla keskeisistä teemoista (mm. liikenne ja pysäköinti, maisema ja rakentaminen, rakentamisen reunaehdot,
maankäyttösopimusten laadinta).
Ensimmäisen työpajan kaksivaiheinen tehtävänanto haastoi pohtimaan seuraavia asioita:
1. Sijoittaa alueelle asuntoja 3000 ihmiselle 300 metrin säteelle metroasemasta / sijoittaa kaksi uutta päiväkotia
2. Sijoittaa toiset 3000 asukasta 600 metrin säteelle metroasemasta /
ostoskeskuksen seudun palvelujen ja asutuksen ideointi
Toisessa kutsutyöpajassa rajattiin tarkastelu metroaseman ympäristöön
ja tarkennettiin mittakaavaa. Tehtävänantona oli:
1. Ostoskeskuksen / metroaseman ympäristön ideointi. Alueelle tuli sijoittaa 1000-1500 asukasta sekä päivittäistavarakauppaa ja muita

kaupallisia palveluja 6000 k-m². Myös koulun ja päiväkodin sijoittamista sai tutkia.
2. Asumisen ja palvelujen vaatimat pysäköintiratkaisut ja metron liityntäpysäköinti (annetulla autopaikkamäärällä)
3. Katutilojen luonne uudessa tilanteessa
4. Kaupunkikuvallinen tavoitetila (oma ideat tai esimerkkikohteista valitsemalla)

Koululaistyöpaja 18.1.2018
Soukan koulun oppilaskunnalle järjestettiin Soukan koululla erikseen työpaja. Tilaisuuteen otti osaa kolmisenkymmentä oppilasta sekä kaksi vastuuopettajaa ja rehtori. Työpaja toteutettiin ryhmätyöskentelynä, jossa
painotuksina olivat lempi- ja inhokkipaikat Soukassa sekä parannusehdotukset. Ryhmien kehityskohteina olivat:
• Puropuisto
• Ostari
• Kirjaston ympäristö
• Urheilupuiston ja kappelin ympäristö

Asukastilaisuus 7.3.2018
Viimeisessä asukastilaisuudessa esiteltiin edellisten työvaiheiden pohjalta laadittu johtopäätössuunnitelma. Tilaisuudessa oli mahdollista antaa
palautetta ja muutosehdotuksia työn viimeistelyvaihetta varten. Palautetta oli keskustelupisteissä keräämässä kaupungin ja suunnittelijoiden
edustajia, lisäksi oli mahdollisuus jättää palaute kirjallisena.

Kuvat 27-34. Työpajojen aikana syntyi Soukan täydennysrakentamisesta paljon uusia ideoita, joista käytiin keskustelua sekä pöytäryhmissä että yhteisesti.
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3.3. Johtopäätöksiä työvaiheittain
Asukaskyselyn tulokset
Viherympäristön ja julkisten tilojen tärkeimmät ja käytetyimmät paikat
olivat Puropuisto, Soukan koulun lähimetsikkö, Kasavuoren alue, Kartanonkulman Espoonlahden urheilupuiston kokonaisuus. Toisaalta näillä
paikoilla oli eniten kehittämistarpeita, mm. Soukantorin ympäristön sosiaalisen ympäristön kohentamista toivottiin. Ulkoilun kannalta Hanikan
viheralueet sekä Soukanlahden ja Soukan rantatien suunta korostuivat.
Jalankulun osalta tärkeimpänä yhteytenä erottui Soukanraitti ja sen
liittyminen Rehtorinpolkuun. Vastausten perusteella jalankulkijat käyttävät alkuperäisen suunnitteluideaalin mukaan luotua pääkatuverkosta
erotettua raittiverkostoa. Tärkeimmät julkiset ja kaupalliset palvelut sijoittuivat vastaavasti Soukanraitin varrelle. Pyöräilyn osalta Soukanraitin
lisäksi Alakartanontie-Soukanväylä –yhteys sai eniten merkintöjä. Auton
käytön osalta korostui Yläkartanontien asema katuverkossa.
Täydennysrakentamiseen soveliaimpana alueena korostui ostoskeskuksen ympäristö sekä Yläkartanontien ja Soukankaaren varsi. Muita esiin
nousseita suuntia olivat Soukanväylän varsi, Alakartanontien eteläpuoli,
paloaseman ympäristö sekä Kartanonkulma Kaupunkirakenteen tiivistämisen kannalta korostui Soukanraitin suuntainen akseli. Toisaalta esim.
ostoskeskuksen alue ja Kartanonkulma olivat alueita, joiden ei nähty soveltuvan täydennysrakentamiseen.

Ehdotetut täydennysrakentamisen alueet
Kaavoitusprosessissa olevat rakennukset
Olemassaolevat rakennukset
Tärkeimmät virkistys- ja viheralueet
Katuverkko
Tärkeät autolla kuljettavat reiti
Tärkeät kävely- ja ulkoilureitit
Ylikulku

M

Suunniteltu metron sisäänkäynti
Kuva 35. Koostekartta mapita-kyselyn tuloksista.
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Kutsutyöpajan johtopäätöksiä
Liikkumisen osalta työvaiheessa tarkastelu rajattiin keskusta-alueelle.
Soukanraitin keskeisyys alueen sisäisenä kulkureittinä haluttiin säilyttää
jatkossakin. Ongelmakohtana erottui esteettömyyden kannalta hankala epäjatkuvuuskohta ostoskeskuksen ylikulkusillalta urheilupuistoon.
Jalankulun ja liikenneturvallisuuden kannalta toisena huomattavana
epäkohtana nostettiin esiin Alakartanontieltä puuttuvat jalkakäytävät.
Käyttäjäryhmistä korostui lasten ja koululaisten liikenneturvallisuus. Keskitettyjä pysäköintiratkaisuja osoitettiin metroaseman ja keskustakorttelien yhteyteen tukemaan palvelujen käyttöä.
Kokonaismitoituksen kannalta keskeinen johtopäätön oli, että uudesta
asuntorakentamisesta mahdollisimman suuri osa tulisi sijoittaa metroaseman ympäristöön. Asumisen osalta korostui palveluasumisen tarjonnan
lisääminen. Muut yleisimmin täydennysrakentamiseen osoitetut alueet
olivat paloaseman ympäristö, Soukan väylän reunat ja Alakartanontien
eteläreuna. Lisäksi pysäköintialueita esitettiin hyödynnettäväksi täydennysrakentamiseen. Tehokkaimman rakentamisen kohteiksi soveliaimpia
olivat Soukantien molemmin puolin ostoskeskus ja ns. Soukan huollon
kortteli pysäköintialueineen.
Palvelujen kannalta tärkeäksi nähtiin, että koulut ja päiväkodit ovat jatkossakin ’omalla’ alueellaan. Mikäli uutta koulurakentamista tarvitaan,
sopivin sijainti olisi Koulumäen ympäristössä. Kaupallisia palveluja pitäisi
kehittää ensisijaisesti metroaseman kohdalla, jonka lisäksi Alasoukassa
olisi tärkeää säilyttää lähipalveluja.
Korkeampi rakentaminen tulisi sijoittaa ostoskeskuksen ja metroaseman
kohdalle. Nykyisen rakennuskannan korottamista esitettiin erityisesti Yläkartanonkuja 3, 5 ja 7 rakennuksille sekä Kastevuorenraitin molemmin
puoli (Soukankujan 12 ja 14 sekä Alakartanontie 11 ja 13). Täydennysrakentamisessa pitäisi vaalia soukkalaiseen maisemaan sopivia periaatteita.
Viherympäristön osalta keskeinen viesti oli, että nykyisiä viheralueita ei
saa käyttää täydennysrakentamiseen. Kallioita ja luonnonympäristöä
tulisi erityisesti vaalia. Viherympäristön tärkeimmät paikat vastasivat
karttakyselyvaiheen tuloksia.

Usein ehdotetut täydennysrakentamisen alueet
Muut ehdotetut täydennysrakentamisen alueet
Ehdotetut korotettavien rakennusten alueet
K

Ehdotetut sijainnit uudelle koululle

Pk

Ehdotetut sijainnit päiväkodeille
Ehdotetut sijainnit keskitetylle pysäköinnille
Kaavoitusprosessissa olevat rakennukset
Olemassaolevat rakennukset
Tärkeimmät virkistys- ja viheralueet
Parannusta kaipaavat virkistys- ja viheralueet
Katuverkko
Kehitettävä raitin ympäristö
Parannusta kaipaavat kohdat liikenneverkossa
Ylikulku

M

Suunniteltu metron sisäänkäynti
Kuva 36. Koostekartta työpajojen asukaspalautteesta.
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Täydennysrakentamisen suunnitelma ja asukkaiden palaute
lopullista raportointia varten
Runsaasta palautteesta oli nostettavissa esiin ainakin seuraavia asioita
ja huolenaiheita:
• Siisteyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen panostaminen
• Eri ikäryhmien palvelujen kehittäminen
• Keskustan modernisointitarve
• Pysäköintipaikkojen riittävyyden varmistaminen
• Mistä taloyhtiöiden motiivi investoida kalliimpiin pysäköintiratkaisuihin?
• Urheilukentän säilyttäminen Ala-Soukassa,
• Alakartanontien eteläpuoleisen täydennysrakentamisen volyymin
sovittaminen länsipuolella olevaan pienipiirteisempään rakennuskantaan
• Alakartanontien itäpäähän turvallinen jalankulku
• Lähikaupan säilyminen Ala-Soukassa
• Uusien rakennuspaikkojen suhde kaupunkiympäristön kannalta
merkittäviin kokonaisuuksiin ja kohteisiin (nimettyjä paikkoja Soukankujan ja Kaskilaaksontien ympäristö)
• Väljyyden ja näkymien säilyttäminen
• Soukan hengen korostaminen rakentamisessa ja kaavoitusperiaatteissa
• Kartanonkulman palstaviljelmien huomioiminen
• Yläkartanontien säilyttäminen väljänä bulevardimaisena katuna
• Paloseman alueen liikennejärjestelyt esitetyn täydennysrakentamisen myötä
• Soukanväylän reunan soveltuvuus täydennysrakentamiseen?

Täydennysrakentamisen alueet
K

Varaus uudelle koululle

Pk

Varaukset uusille päiväkodeille
Uudet rakennukset
Kaavoitusprosessissa olevat rakennukset
Olemassaolevat rakennukset
Virkistys- ja viheralueet
Katuverkko
Voimakkaasti muuttuva katuympäristö
Muuttuva katuympäristö
Muuttuva raitin ympäristö
Ylikulku

M

Suunniteltu metron sisäänkäynti

Kuva 37. Asukaspalautteen pohjalta kehitetty viitesuunnitelma.
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4. YLEISSUUNNITELMA
4.1

Täydennysrakentamisen 		
paikat

Suunnitelmassa esitetään ensisijaiset täydennysrakentamisen painopistealueet ja keskeiset periaatteet suuntaa-antavasti. Suunnitelmat tarkentuvat
asemakaavaprosesseissa ja siihen liittyvässä vuorovaikutuksessa. Suunnitelmassa esitetyn lisäksi nykyisiä rakennuksia tulee korotettavaksi tai korvattavaksi
nykyistä korkeammilla. Samoin hankkeet voivat esittää uusia paikkoja täydennysrakentamiseen. Yleissuunnitelma ei sulje pois näitä.
Merkittävin täydennysrakentamisen kapasiteetti sijoittuu metrokeskuksen kohdalle ja Yläkartanontien
varteen. Ala-Soukassa täydennysrakentaminen
keskittyy Alakartanontien eteläreunaan ja Soukanväylän varteen. Soukanväylän itäpuolelle keskustarakennetta ei laajenneta. Soukantie on etelä-pohjoissuuntainen muutosakseli. Metroon sekä kouluihin
ja urheilupuistoon nähden edullisesti sijaitsevaan
paloaseman ympäristöön esitetään huomattavaa
määrää uutta asuntorakentamista.

Kuva 38. Viitesuunnitelma 1:6000
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4.2

Yhteydet, viheralueet ja 		
toiminnalliset paikat

Nykyinen puisto ja viherverkosto säilytetään. Kaupunkirakennetta tiivistetään siten, että rakentaminen ei syö nykyisiä puistoja ja virkistysalueita. Poikkeamana tästä on Alakartanontien eteläpuolelle
osoitettu rakentaminen. Viherverkoston säilyttäminen tukee myös ekologisten yhteyksien jatkuvuutta.
Vehreästä yleisilmeestä huolimatta keskusta-alueen
ainoa selkeä toiminnallinen viheralue on Puropuisto.
Tilannetta kompensoi toisaalta keskustan etelä- ja
pohjoispuoleiset laajat virkistys- ja ulkoilualueet. Asukasmäärän huomattavasti kasvaessa näiden alueiden merkitys ja helppo saavutettavuus entisestään
korostuu.
Soukanraittiin tukeutuvia kenttiä ja julkisia tiloja kehitetään laadukkaammiksi ja toiminnallisesti monipuolisemmiksi. Nykyisten lisäksi Soukanraitin pohjois- ja eteläpäihin esitetään uusia toiminnallisia
puistoja. Soukanraitin sujuvaa jatkuvuutta etelään
ulkoilualueiden suuntaan tulisi parantaa. Täydennysrakentamisen sijaintipaikoista on järjestettävissä
sujuvat ja turvalliset jalankulun ja pyöräilyn yhteydet palveluihin ja metroon. Paikoin yhteyksien järjestäminen edellyttää muutoksia katujen nykyiseen
mitoitukseen ja liittymäjärjestelyihin, mikä tutkitaan
jatkossa erillisenä tarkasteluna.

Koulu- ja päiväkotialueet
Nykyiset kehitettävät ja
uudet toiminnalliset painopisteet
Tärkeät/ kehitettävät virkistysyhteydet kaupunkirakenteesta
Kevyen liikenteen yhteydet
-katuun liittyvä
-katuverkosta erotettu
Kuva 39. Viitesuunnitelma 1:6000, reitit ja viheryhteydet ja toiminnalliset paikat.
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4.3

Palvelut ja työpaikat

Palvelut tukeutuvat Soukanraitin jalankulkuakseliin sekä metroasemaan. Akseli linkittyy pohjoisessa
Espoonlahden urheilupuiston ja koulukeskittymän
kautta Espoonlahden Lippulaivaan. Etelässä akselin jatkeena on merellinen ulkoilualue. Nykyisen ostoskeskuksen korvaavaan metrokortteliin sijoittuu
huomattavin osa kasvavasta palvelutarjonnasta.
Jalankulkuympäristönä kehittyvän keskustan uusissa
asuinrakennuksissa on kivijalkaliiketiloja. Ala-Soukassa ylläpidetään lähipalveluja päivittäistavaramyymälään tukeutuen. Palvelutarjontaa tukee julkisten
kaupunkitilojen ja toiminnallisten paikkojen kehittäminen raitin varrella.
Tavoiteltavan asukasmäärän edellyttämälle koulurakentaminen on osoitettu nykyisten koulujen
yhteyteen urheilupuiston palvelujen tuntumaan.
Päiväkoteja arvioidaan tarvittavan 3-4 yksikköä.
Päiväkotiverkon kehittäminen tukeutuu nykyisten
päiväkotien sijainteihin, mahdollisesti korvaamalla
nykyiset rakennukset suuremmilla yksiköillä. Uusia
paikkoja on esitetty Soukan koulun yhteyteen ja
Koulumäelle. Metrokortteli voi myös olla otollinen
paikka päiväkotitoiminnalle.

Kuva 40. Viitesuunnitelma 1:6000, palvelut.
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4.4

Paikkojen verkosto

Suunnitelman tavoitteena on luoda paikkojen verkosto, jossa on puistot, torit, aukiot ja päiväkodit
muodostavat tasapainoisen tilasarjan. Paikat ovat
toisiinsa nähden sekä keskeisiltä kävelyraiteilta hyvin
saavutettavissa. Kaikki osoitetut kohdat sijaitsevat jo
nykyisin yleisillä, kaupungin omistamilla alueilla.

Kuva 41. Paikkojen verkosto.
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4.5

Kaupunkikuva

Huomattavimmat muutokset tapahtuvat pääkatuverkon varsilla, jonne suurin osa täydennysrakentamisen paikoista on osoitettu. Muuttuvia katuosuuksia ovat erityisesti Yläkartanontie ja Alakartanontien
eteläreuna sekä Soukanväylä. Metrokeskuksen kohdalla kaupunkiympäristö muuttuu rakentamisen tiiviimmin rajaamaksi. Tälle kohtaa on osoitettu myös
mahdollisuus rakentaa uusia korkeita rakennuksia.
Keskustaa laaksoalueeseen rajaava ja kehystävä
metsäinen pohjoisrinne säilytetään rakentamattomana. Vaikka rakentaminen rajaa tiiviimmin katutiloja, korttelirakenteessa säilyy Soukalle ominainen
avoimuus. Paloaseman alue sijoittuu muista kohteista poiketen laaksoon ja korttelirakennetta voidaan
kehittää keskusta-alueesta poikkeavallakin tavalla.
Ratkaisujen tausta-aineistona on toiminut vuoden
2017 alueinventointi ja siinä määritellyt muutoskestävyydet eri rakennuksille ja rakennusryhmille. Keskeiset alkuperäisten suunnitteluideaalien ilmentymät
säilyvät osana alueen luonnetta:
•
•
•

•
•
•
•

korkeat rakennusryhmät korkeilla selännealueilla
/ selänteitä rajaava matalampi rakentaminen
yksittäiset identiteettirakennukset ja rakennusryhmät
Sarjallisuuden/toisteisuuden teema: Soukan
asuintalotyypit eivät esiinny yksittäin, vaan samaa rakennustyyppiä on useampi.
erityisen soukkalaiset katumaisemat ja korttelipihat
vehreys
ajoliikenteestä erotetut jalankulun ja pyöräilyn
reitit soveltuvin osin
Soukanraitin keskeisyys kaupunkirakenteessa

Kuva 42. Viitesuunnitelma 1:6000, kaupunkikuva. Luokittelussa on hyödynnetty vuonna 2017 laadittua Soukan keskeisten alueiden inventointia.

Soukan täydennysrakentamisen visio 19.4.2018

19

Kuva 43. Havainnekuva luoteesta Espoonlahden urheilupuiston suunnalta Soukkaan.

Kuva 44. Havainnekuva etelästä Kasavuoren suunnalta Soukkaan.

Kuva 45. Havainnekuva idästä Soukanväylän suunnalta Soukkaan.

Kuva 46. Havainnekuva koillisesta Soukanväylän ja Yläkartanontien risteyksen suunnalta Soukkaan.
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4.6
4.6.1

Mitoitus
Asuminen

Soukan keskusta-alueen asukasmäärä on nykyisin
noin 6 000. Suunnitelman mukainen täydennysrakentaminen kasvattaisi asukasmäärän noin 11 500
asukkaaseen. Mitoitusluku on teoreettinen, sillä kaikki esitetty lisärakentaminen ei toteudu ja toisaalta
alueelta löytyy myös rakennuspaikkoja, joita suunnitelmassa ei ole esitetty. Taloyhtiöiden ja muiden yksityisten maanomistajien alueella täydennysrakentamisesta on noin 65 %.
Uusi rakentamisvaranto perustuu ensisijaisesti uusien
rakennusten toteuttamiseen. Esitetty keskustapalvelujen rakentaminen edellyttää nykyisten liike- ja
palvelurakennusten purkamista. Asuinrakennusten
purkamista voidaan tutkia tapauskohtaisesti. Suunnitelmassa ainoa korvaavan rakentamisen kohde
ovat Soukankaaren lamellikerrostalot. Näiden osalta korvaavaan ja tehostavaan rakentamiseen on
arvioitu olevan edellytyksiä.
Täydennysrakentamisen kokonaismäärässä on sisällä arvio rakennusten korottamisesta lisäkerroksin
tai nykyisten rakennusten korvaaminen uusilla korkeammilla. Lähtökohtaisesti keskusta-alueella saa
rakentaa lisäkerroksia, mikäli sille ei rakennushistoriallisen tai kaupunkikuvallisen arvon kannalta ole esteitä. Lisäkerrosten rakentamisen mahdollistamasta
kerrosalamäärästä voidaan vain tehdä hataria olettamuksia, eikä sen varaan ole siten syytä perustaa
uusia asukasmäärätavoitteita. Tässä työssä osuudeksi on arvioitu 5 % täydennysrakentamisesta.

4.6.2

Palvelut ja työpaikat

Alueelle tavoitellaan noin 500 uutta työpaikkaa, joista pääosa syntyisi palvelujen piiriin. Palvelumitoitus
perustuu tulevaan asukasmäärään. Yhteensä päivittäistavarakauppaa, myymälöitä ja palveluja on
mitoitettu 12 000 k-m². Tavoiteltava asukasmäärä
toisi tarpeen uuden yhtenäiskoulun rakentamiseen.
Etelä-Espoon kouluverkoston kokonaisuutta ei ole
tässä työssä arvioitu, mutta suunnitelmissa on osoitettu optio uudelle koulurakennukselle. Laskennallisesti uusia päiväkoteja tarvittaisiin 3-4. Ensisijaisesti
suunnitelma tukeutuu nykyisten päiväkotien sijaintipaikkoihin, joissa nykyisiä voidaan tarpeen mukaan
korvata isommilla yksiköillä. Tämän lisäksi on osoitettu 3 uutta sijaintipaikkaa uusille yksiköille. Kasvavalle
asukasmäärälle osoitetaan uusia toiminnallisia puistoalueita ja kehitetään nykyisiä.

Kuva 47. Viitesuunnitelma 1:6000, mitoitus.
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4.6.3

Pysäköinti

Kaupunkirakenteen tiivistäminen perustuu uusien,
keskitetympien yhteiskäyttöisten laitosten toteuttamiseen. Uudet laitokset sijoittuvat ensisijaisesti nykyisten pysäköintikenttien kohdalle. Pysäköintiratkaisun
kustannusyhtälön ratkaiseminen ja kustannusten
jyvittäminen on eräs täydennysrakentamisen pullonkauloista. Taloyhtiöille tulisi koitua hyötyä osallistumisesta nykyistä kalliimpien rakenteellisten autopaikkojen toteuttamiseen.
Täydennysrakentamisen autopaikkamitoitus keskusta-alueella on tällä hetkellä 1 ap / 110 k-m². Autopaikkatarpeeseen vaikuttaa jatkossa joukkoliikennepalvelujen taso, pysäköintiratkaisujen ja autopaikan
käytön tehokkuus sekä ylipäätään kulkutapaan ja
autonkäyttöön liittyvien tottumusten muutokset.
Metron liityntäpysäköinnin tarve on 100 autopaikkaa ja 300 pyöräpaikkaa.

Kuva 48. Viitesuunnitelma 1:6000, keskeisten muutosalueiden pysäköinnin mitoitus.
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4.7
4.7.1

Esimerkkitarkastelut
Metroaseman ympäristö

Kuva 49. Ilmakuva 1:4000, metroaseman ympäristö, nykyinen tilanne. Kuvassa on esitetty myös tällä
hetkellä kaavoitusprosessissa olevat rakennukset.

Kuva 50. Asemapiirros 1:2000, metroaseman ympäristö.
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Kuva 51. Metroaseman kortteli, periaateleikkaus Soukanraitin suuntaisesti 1:750.
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4.7.2

Soukantien eteläosuus

Kuva 52. Soukan eteläosan täydennysrakentaminen, periaateleikkaus 1:750.
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5. TIIVISTELMÄ
Työn tarkoitus ja soveltaminen
Metron vauhdittama täydennysrakentaminen tulee olemaan Soukan
alkuperäisen rakentamiskauden jälkeen huomattavin uusi rakennusvaihe ja muutoksilla tulee olemaan laajoja vaikutuksia soukkalaisten asuinympäristöön. Tämän vuoksi on nähty tarpeelliseksi laatia yksittäisten
asemakaavahankkeiden tueksi ja tausta-aineistoksi yleispiirteinen kokonaissuunnitelma, täydennysrakentamisen visio. Suunnitelmassa on esitetty selkeimmät painopistealueet ja konkretisoitu tavoitteena olevaa
asukasmäärän lisäystä vastaava rakennusvolyymi. Kaupunkiympäristön
muutosta on tarkasteltu eri näkökulmista: täydennysrakentamisen myötä alueen palvelutarjonnan odotetaan paranevan sekä julkisen kaupunkiympäristön ja vapaa-ajan paikkojen kehittyvän.
Alueella on erinomaiset edellytykset kehittää vetovoimatekijänä sen
vahvaa identiteettiä luonnonläheisenä, merellisenä metsäkaupunkina
1960-70-luvun vaihteen kaupunkirakennetta ja arkkitehtuuria kunnioittaen Soukan maisemakaupungin ominaislaatu on nähty tärkeäksi säilyttää myös kaupunkirakenteen tiivistyessä. Metron myötä Soukka voisi
profiloitua helposti saavutettavana porttina merelliseen Espooseen.

Asukasyhteistyö
Työn kuluessa asukkaiden puolelta on tuotu esiin huoli alueen tulevaisuudesta asukasmäärän kasvun, uuden rakentamisen ja liikennejärjestelmien muutoksen myötä. ’Soukkalaisilla’ piirteillä on erityinen arvo
asukkaille. Kaupunki on pyrkinyt järjestämään työn kuluessa monipuoliset mahdollisuudet kuulla osallisia. Tavoitteena on ollut hahmottaa sellaiset rakentamisen paikat ja periaatteet, jotka olisivat myös asukkaiden
näkökulmasta hyväksyttäviä ja huomioivat asuinympäristön tärkeät piirteet. Lopulliset suunnitteluratkaisut ja –valinnat on tehty kaupungin asemakaavoituksen ohjaamassa työryhmässä. Yhteistyötä ja vuoropuhelua asukkaiden ja muiden intressiryhmien kanssa jatketaan yksittäisten
asemakaavamuutoshankkeiden myötä.

Täydennysrakentamisen mitoitus ja painopisteet
Suunnittelun lähtökohtana on ollut kaupungin yleiskaavoituksen arvio
Soukan metroaseman ympäristöön sijoittuvasta asukas- ja työpaikkamäärästä. Tavoitevuoteen 2050 mennessä Soukan väkimäärä liki kaksinkertaistuisi nykyisestä noin 6000 asukkaasta noin 11 500 asukkaaseen.
Suunnitelmassa 600 metrin säteelle metrosta sijoittuu 5500 uutta asukasta ja 500 uutta työpaikkaa. 300 metrin etäisyydellä metroasemasta sijoittuu noin 40 % uusista asukkaista. Työpaikoista valtaosa syntyy palvelujen piiriin, joskin potentiaalia olisi myös erikoistuneemmille toiminnoille.
Mitoituslukuja voi pitää teoreettisina, sillä kaikki suunnitelman rakentaminen tuskin toteutuu ja toisaalta löytyy rakennuspaikkoja, joita tässä
suunnitelmassa ei ole esitetty.
Rakentamisen keskeisin painopiste sijoittuu metroaseman ympäristöön.
Muita selkeämpiä täydennysrakentamisen vyöhykkeitä ovat paloaseman alue, Yläkartanontien varsi, Alakartanontien eteläreuna ja Soukantien eteläosa. Painopistealueet sijoittuvat pääkatuverkon varsille.
Uutta katuverkon rakentamista suunnitelma ei edellytä. Suurin osa (n.
65%) täydennysrakentamisen kapasiteetista sijoittuu taloyhtiöiden ja
yksityisten kiinteistöjen alueelle: lopputulos riippuu siten paljolti näiden
tahojen tarpeesta, päätöksenteosta ja halukkuudesta käynnistää rakennushankkeita.
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Suunnitelmassa on esitetty ensisijaiset täydennysrakentamisen paikat.
Tämän lisäksi rakennusten korotus sekä purkava saneeraus on lähtökohtaisesti mahdollista, elleivät rakennushistorialliset ja/tai kaupunkikuvalliset arvot sitä erikseen estä. Suunnitelmassa esitetyn lisäksi tonttien
tai taloyhtiöiden täydennysrakentamisen mahdollisuudet täsmentyvät
tarkempien hankesuunnitelmien avulla.

Palvelut
Esitetty asukasmäärän kasvu tuottaisi tarpeen rakentaa 3-4 uutta päiväkotia. Samoin väkimäärä edellyttäisi varautumista uuden yhtenäiskoulun rakentamiseen. Päiväkotiverkon kehitys tukeutuu ensisijaisesti
nykyisten päiväkotien sijaintipaikkoihin, joissa nykyisten rakennusten tilalle voidaan tarvittaessa rakentaa isompia yksiköitä. Mikäli Soukkaan
toteutetaan uutta koulurakentamista, sopivin paikka olisi jatkossakin
Koulumäen opetuskeskittymä.
Palveluakselina vahvistetaan Soukanraitin suuntaista palvelujen ketjua,
mikä tukee palvelujen jalan saavutettavuutta. Alkuperäinen suunnitteluidea Soukanraitin varaan tukeutuvasta keskustarakenteesta säilyy.
Palvelujen akseli voidaan nähdä jatkumona, joka ulottuu Ala-Soukasta
Espoonlahden Lippulaivaan.
Tulevan palvelutarjonnan mitoitus perustuu ensisijaisesti paikalliseen kysyntään. Kaupan kokonaismitoitus noin 12 000 k-m². Merkittävin palvelutarjonnan lisäys syntyisi metroaseman myötä, jolloin nykyinen ostoskeskus korvattaisiin uudella, monipuolisemmalla metrokeskuksella. Metron
lähikortteleiden rakennushankkeissa varataan tilaa katutason kivijalkaliikkeille, mikä tukee katutilojen muutosta jalankulkuystävällisempään
suuntaan.

Viheralueet ja ulkoilu
Täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteena on, että nykyiset puistot ja lähivirkistysalueet säilytetään rakentamattomina. Tällöin myös
ekologiset yhteydet kaupunkirakenteessa säilyvät parhaiten. Kaupunkikuvan kannalta epämääräisiä ja virkistyskäyttöön huonosti sopivia
reunavyöhykkeitä osoitetaan täydennysrakentamiseen. Tällaisia kohtia
ovat puistoja vasten olevat pysäköintialueet, pääkatuja paikoin reunustavat suojaviheralueet ja kallioleikkaukset.
Kasvavaa asukasmäärää varten parannetaan nykyisiä toiminnallisia
paikkoja, leikkipuistoja ja julkisia tiloja sekä toteutetaan uusia. Soukan
keskustassa yleisiä puistoalueita on pinta-alallisesti verrattain. vähän,
mitä kompensoivat keskustan pohjois- ja eteläpuolella olevat laajat virkistys- ja ulkoilualueet. Asukasmäärän kasvaessa näiden alueiden merkitys korostuu entisestään.

Liikkuminen ja saavutettavuus
Jalankulun ja pyöräilyn ensisijaisuutta ja liikenneympäristön viihtyisyyttä
kehitetään kaupunkirakenteen muutosten myötä.
Yleispiirteisesti liikenteen kaksitasoinen järjestelmä säilytetään ja kävely painottuu jatkossakin ylemmälle tasolle. Kaksitasoisuudesta johtuvia
epäjatkuvuuskohtia sujuvoitetaan esteettömyyden parantamiseksi.
Metrokeskuksen ympäristössä jalankulkua ja pyöräilyä yhdistetään ajoliikenteen kanssa samoihin katutiloihin. Muutoksella tuetaan kävelykeskustan muodostumista ja kivijalkapalvelujen elinvoimaisuutta. Uusi rakentaminen sijoittuu ensisijaisesti paikoille, joista metroon ja palveluihin
kulkeminen on sujuvaa ja helppoa.
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Soukan pääkatuverkko säilyy nykyisellään. Täydennysrakentaminen ei
edellytä uutta katurakentamista. Keskustan liikenneverkon toimivuuden
on arvioitu kestävän asukasmäärän ja palvelujen kasvun laadituilla katuverkon parannussuunnitelmilla. Toimivuuden kannalta kriittisin kohta
on Yläkartanontien liittymä Soukanväylälle ja Soukantielle. Liikennemääräennusteiden liikennemäärä ei ylitä liikenneverkon kapasiteettia
missään pisteessä.
Kaupunkirakenteen huomattava tiivistäminen edellyttää korttelien pysäköintijärjestelyjen tehostamista. Tehostamisen kannalta suositeltavaa
on yhteiskäyttöisten pysäköintilaitosten rakentaminen. Yhteiskäyttöisten
pysäköintilaitosten toteuttaminen vapauttaa tilaa uudelle rakentamiselle ja on tulevaisuuden muutoksiin varautumisen kannalta muuntojoustava ratkaisumalli.

Kaupunkikuva ja identiteetti
Ratkaisujen tausta-aineistona on toiminut vuoden 2017 alueinventointi
ja siinä määritellyt muutoskestävyydet eri rakennuksille ja rakennusryhmille. Soukan kaupunkikuvalle ominaisia ovat yhdenmukaisen rakennustyypin muodostavat osakokonaisuudet. Nykyiset lakialueet korkeine
maamerkkimäisine rakennuksineen ovat maisemallisesti hallitseva piirre.
Liikenneratkaisu erillisine jalankulkuraitteineen on keskeinen alueen ominaislaatuun vaikuttava tekijä. Uusia korkeampia rakennuksia voidaan
rakentaa metrokeskuksen kohdalle nykyisten XI –kerroksisten asuintalojen tuntumaan. Selkeimmät kaupunkikuvan muutokset tapahtuvat
pääkatuverkon varsilla, jonne suuri osa täydennysrakentamisen paikoista on osoitettu. Alkuperäisen suunnitteluperiaatteen mukainen katumaisemien väljyys muuttuu etenkin metrokeskuksen kohdalla rakentamisen tiiviimmin rajaamaksi kaupunkiympäristöksi.
Muutokset on pyritty kohdistamaan vyöhykkeille, joilla niiden on nähty olevan parhaiten sovitettavissa arvossa pidettyihin piirteisiin. Rakennushistorian ja kaupunkiympäristön ajallisiin kerrostumiin suunnitelman
mukaisella rakentamisella on silti merkittävää vaikutusta: esimerkiksi
Soukan 70-80 lukujen liikerakennukset korvautuisivat kokonaan uudella
rakentamisella. Mahdollisista suojeluarvoista tullaan päättämään asemakaavoituksen yhteydessä.

6. JATKOSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVIA
ASIOITA JA LISÄSELVITYSTARPEITA
Työprosessin johtopäätöksenä koostettiin jatkosuunnittelussa huomioitavia näkökulmia sekä suunnittelu- ja selvitystarpeita.

Ostoskeskuksen ympäristö
Ostoskeskuksen ympäristö tunnistettiin keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi. Uuden metrokeskuksen kehittämiseksi hankkeiden suunnittelua
ja tavoitteiden asettelua olisi hallittava yhteisenä kokonaisuutena.

Maanomistajien yhteistyö
Kiinteistöolojen hajanaisuus on suurimpia haasteita: esimerkiksi kasvava
autopaikkojen määrä vaatisi tehokkaassa täydennysrakentamisessa
useamman taloyhtiön tai toimijan yhteiskäyttöistä, keskitettyä pysäköintiä. Samoin täydennysrakentamisen optimaalisia sijaintipaikkoja on
parempi tarkastella yksittäisiä tontteja laajempina kokonaisuuksina. Toimijoiden yhteinen hankekoordinointi mahdollistaisi kokonaisuuden kannalta paremmat ratkaisut. Tavoiteltua asukasmäärän kasvua on vaikea
toteuttaa, mikäli pieniä erillishankkeita pyritään viemään läpi ilman yhteistä tahtotilaa tai koordinointia.

Kulttuuriympäristön huomioiminen täydennysrakentamisessa

Tavoiteltu täydennysrakentamisen volyymi on merkittävä ja tulee toteutuessaan muuttamaan elinympäristöä ja maisemaa merkittävästi. Asemakaavamuutosten yhteydessä arvioidaan ja arvotetaan vaikutukset
kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön. Vuonna 2017 laadittua
alue- ja rakennusinventointia tarkennetaan tarvittaessa erityisesti herkiksi tunnistettujen kohteiden osalta. Inventointia on syytä täydentää
myös yhtenäisten kokonaisuuksien osalta, kuten esimerkiksi Soukan ensimmäisten rakennusvaiheiden liikerakennukset ennen mahdollista purkamista.

Yhteinen kaupunkiympäristö
Täydennysrakentaminen sekä metroliikenteen aloittaminen luovat tarpeen uudistaa myös liikkumisympäristöä ja muita yleisiä alueita. Katujen
ja puistojen suunnittelu keskeisillä alueilla on käynnistymässä vaiheittain.
Asukkaiden mukaan ottaminen yleisten alueiden suunnitteluun ja toteutukseen voisi tuoda näkyviin uudistuvan kaupunkirakenteen mahdollisuuksia toimivan arjen ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Asukasyhteistyön teemoina voisivat olla esimerkiksi keskeisten pyöräilyreittien
turvallisuuden parantaminen, viihtyisien tapaamispaikkojen luominen,
taiteen paikat ja mahdollisuudet, Soukan keskipisteen eli ”sydämen”
löytäminen sekä asukkaiden kannustaminen aktiivisuuteen esimerkiksi
erilaisten tapahtumien järjestämisessä keskustan elävöittämiseksi.

Vuorovaikutus
Aktiivista vuoropuhelua jatketaan kaavahankkeiden edetessä. Merkittävien hankkeiden kohdalla on syytä miettiä tehtävään sopivia, osallistavia suunnittelumenetelmiä.
Työn kuluessa tuotiin esille taloyhtiöiden tiedontarve ja suunnitteluprosessin hallinta lähdettäessä kartoittamaan tai suunnittelemaan mahdollisia uusia rakennuspaikkoja tai rakennusten korottamista. Vuoropuhelun
käynnistäminen ja ylläpitäminen kiinteistöjen kanssa täydennysrakentamisen tavoista ja valmiudesta siihen on tarpeen.

Liikkuminen ja pysäköinti
Katuverkon mitoitus ja järjestelyt tarkastellaan uudelleen osuuksilla, joilla täydennysrakentaminen muuttaa katutilamitoitusta ja vaatii uusia tai
parannettuja katuliittymiä. Polkupyöräverkon ja jalankulkuverkon osalta
on tarpeen laatia kokonaistarkastelu, jossa huomioidaan uusi täydennysrakentaminen ja metrokeskuksen vaikutus.
Pysäköinnin järjestäminen on yksi täydennysrakentamisen haasteista ja
pullonkauloista: Pysäköinnin yhteisjärjestelyjen edellytysten tutkiminen ja
parantaminen. Työn yhteydessä on esitetty mahdollisuus erillisen pysäköintiyhtiön perustamisesta esimerkiksi metrokeskuksen yhteiskäyttöistä
pysäköintiä hoitamaan. Rakenteellinen pysäköinti tulisi järjestää siten,
että tilat olisivat mahdollisimman muuntojoustavat kulkutapatottumusten muuttuessa, esimerkiksi yksityisautoilun osuuden vähentyessä merkittävästi.

Toiminnalliset paikat
Alueella turvataan riittävät virkistysalueet ja –palvelut kasvavalle väkimäärälle. Leikkipuistojen, urheilupaikkojen yms. sijaintia ja riittävyyttä
tarkastellaan riittävän laajana kokonaisuutena. Sijoittuvatko kentältä
kaupunkirakenteeseen nähden oikein ja millaisia toimintoja niiden tulisi
sisältää? Työn kuluessa esimerkiksi Alakartanontien urheilukentästä on
annettu paljon asukaspalautetta.

Kuva 53. Tavoitellun asukasmäärän sijoittaminen alueelle vaatii toimijoilta yhteistä tahtotilaa ja hankekoordinointia. Kokonaistarkastelulla saavutetaan synergiaetuja
ja edistetään kestävän kaupunkirakenteen toteutumista.
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