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Aluenumero 411125 

 

Soukantori, Sökötorget 
Asemakaavan muutos 
33. kaupunginosa, Soukka  
Korttelin 33013 tontti 4.  

 

Asemakaavan muutoksen 

 
Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä huhtikuuta 2020 
päivättyä, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa laadittua asemakaavakart-
taa, piirustusnumero 7285. 

 
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Soukantorin itälaidalla, Soukan ostoskeskuksen ja tu-

levan metroaseman yhteydessä. Idässä alue rajautuu Soukantiehen, etelässä, 
Kaskivuorenraittin,  lännessä Soukantoriin ja -raittin [riippuu asemakaavan ra-
jauksesta] ja etelässä asuinrakennukseen. Suunnittelualueella on rakenteilla  
Soukan metroaseman itäinen sisäänkäynti. Kaavamuutosalue käsittää asuinra-
kennusten korttelin 33013 lisäksi myös Soukantorin. Suunnittelualueen pinta-
ala on noin 0,3 ha. 

 

 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: 

 
 

Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja kuulutuksen yhteydessä 27.6.2018. 
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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

Soukantorin eteläreunalla sijaitsee kuusikerroksinen asuinkerrostalo. Siihen 
liittynyt matala kaksikerroksinen liikerakennussiipi on purettu ja sen tilalle ra-
kennetaan Soukan metroaseman itäistä sisäänkäyntihallia. Soukantori on veh-
reä kaupunkitila, jonka keskellä on vesiallas sekä istutus- ja oleskelualue. Tori 
on peruskorjattu 2000-luvulla. 
 

1.2 Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Asemakaavan muutoksessa on esitetty Soukan metroaseman itäisen sisään-
käyntirakennuksen viereen 16-kerroksinen asuinrakennus korttelissa 33013, 
jonka laajuus on  6 350 k-m2. Kaavoituksessa on tutkittu mahdollisuutta toteut-
taa asuinrakennus ilman autopaikkoja, koska sen sijainti on erinomaisten jouk-
koliikenneyhteyksien äärellä ja rakennuspaikka pienellä tontinosalla ja metro-
aseman päällä ei mahdollista autopaikkojen rakentamista. Hanke toimii autotto-
muuden pilottikohteena.   
 
Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu myös Soukantie 14 kiinteisön muodos-
tama asuin- ja liikerakennusten korttelialue (AL). Sen osalta ei tapahdu muu-
tosta. Nykyiset liiketilat säilyvät. Asemakaavan kerrosalamerkitää muutetaan 
siten, että nykyisestä toteutuneesta kerrosalasta (5 701 k-m2) vähennetään 
puertun liikerakennuksen kerrosala (1674 k-m2).    
 
 

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Suunnittelu on käynnistynyt Espoon Asuntojen ja tonttiyksikön aloitteesta. 
Hankkeen arkkitehtisuunnittelukonsulttina on toiminut Arkkitehtuuritoimisto 
B&M Oy. 
 
 

2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

 

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat erityi-
sesti seuraavat tavoitteet: 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
 
Tehokas liikennejärjestelmä 
Asemakaavan muutoksessa sijoitetaan asumista hyvien palveluiden ja erin-
omaisten joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Rakentaminen metroasemien ke-
hittämisvyöhykkeille sekä asemien yhteydessä olevien paikalliskeskuksien toi-
mintaedellytysten kehittäminen tämän myötä luo toimivampaa yhdyskuntara-
kennetta ja parantaa niiden kehittymismahdollisuuksia myös elinkeino- ja yritys-
toiminnan kehittämiselle.  
Raideliikenteeseen pohjautuva joukkoliikennemalli on kestävän liikkumisen ta-
voitetilan mukaista. 
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Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
Asemakaavoituksen yhteydessä tehtävin tarkasteluin ja selvityksin ja suunnitte-
luratkaisuiden yksityiskohtien huomioimisella riittävällä tasolla kaavamerkinnöin 
ja -määräyksin, voidaan asemakaavoituksessa riittävästi varmistua terveellisen 
ja turvallisen elinympäristön tavoitteiden toteutumisesta. 
 
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnovarat 
Tiivistämällä rakennettuja alueita, keskustojen ja metroasemien läheisyydessä, 
voidaan luontoympäristöä jättää enemmän virkistyskäyttöön ja hyödyntää te-
hokkaammin jo rakennettua infrastruktuuria. 
 
Uusiutumiskykyinen energiahuolto 
 
Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteu-
tumista. 
 

 
 

 

2.1.2 Maakuntakaava  

 
Voimassa olevat: 
Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää 
kaikkien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen 
periaatteet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 
vuonna 2007. 
Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (hyv. maakuntavaltuusto 20.3.2013) 
Soukka on osoitettu tiivistettävän taajamatoimintojen alueeksi, joka tukeutuu 
kestävään liikennejärjestelmään (metro). Uudenmaan 1., 3. ja 4. vaihemaakun-
takaava eivät koske Soukkaa.  
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan 
maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-
maakuntakaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksellä lainvoiman keväällä 2016. 

 
 

 
Kuva 1: Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä (asemakaa-
van muutosalue on merkitty punaisella pallolla). 
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Vireillä oleva:  
Uusimaa-kaava 2050 kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, 
jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava 
korvaa nyt voimassa olevat Uudenmaan ja entisen Itä-Uudenmaan alueen 
maakuntakaavat. Uusimaa-kaavan luonnos oli julkisesti nähtävillä 
8.10.−9.11.2018. 
 

2.1.3 Yleiskaava  

Voimassa olevat: 
 

Espoon eteläosien yleiskaava 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaa-
ran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai 
lainvoiman vuonna 2010. 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on varattu keskustatoiminnoille ja lähi-
palveluille (C). Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hal-
linto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Alueelle ei saa sijoittaa 
vähittäiskaupan suuryksikköä.  
 
Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.  
 

 
Kuva 2: Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. 

 
 

2.1.4 Asemakaava  

Suunnittelualueella on voimassa Yläsoukka A- asemakaava, alue 411101 
(lainvoimainen 4.7.1972). Asemakaavan muutosalue on ajantasaisessa ase-
makaavassa osoitettu yhdistettyjen liike-, pienteollisuus-, ja asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi ALKT2(vanha kaavamerkintä). Suunnittelualueeseen kuuluva 
Kaskivuorenraitin alue on kaavassa yleiselle jalankululle varattua katualuetta.  
   
Lisäksi aluetta koskee maanalainen asemakaava Matinkylä-Kivenlahti metro-
tunneli, alue 940100. Suunnittelualue on osoitettu metroaseman laituritasoa, 
lippuhallia ja sisäänkäyntihallia varten varatuksi tilaksi suojavyöhykkeineen. 
Rakennusalalle saa sijooittaa lisäksi maanpinnalle johtavat sisäänkäynnin, ase-
man ja ratatunnelin vaatimat tilat, laitteet ja yhteydet tarvittavine rakennuksi-
neen ja rakennelmineen (ma-LMA/p).  
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2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava-alueelle on laadittu tonttijako. Suunnittelualue, korttelissa 33013 
on tontilla 4 oleva määräala 4M501 (saantopäivämäärä 6.4.2016). 
 

2.1.7 Rakennuskiellot  
Asemakaava-alueella ei ole rakennuskieltoja.  
 

2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

Soukan alueelle on tehty Soukan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia ja 
periaatteita kartoittava ja metroasemien ympäristön asukastavoitteita peilaava 
selvitys Soukan täydennysrakentamisen yleisssuunnitelma ja visio (Arkki-
tehdit Anttila & Rusanen Oy, 2018). Vuonna 2017 on lisäksi valmistunut Sou-
kan keskeisten alueiden inventointi- julkaisu (Espoon kaupunki, Ramboll Oy, 
2017). 
 
Asemakaavoituksessa on huomioitu Matinkylä-Kivenlahti-metrotunneli- maan-
alaiseen asemakaavaan (940101) sisältyvää Länsimetron jatkeen Soukan 
asema. 
 

2.1.9 Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen 
laatima ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset.  
 

2.2 Selvitys alueesta  

2.2.1 Alueen yleiskuvaus  

Suunnittelualue rajautuu lännessä Soukantoriin, joka on kaupunkikuvallisesti 
hieno esimerkki rakentamisajankohdan aukiosuunnittelusta ja paikallisesti arvo-
kas kaupunkitila. Torilla on istutusalueita, vesialtaita sekä istuskelu- ja leikkialu-
eita. Torin länsipuolella on 1980-luvun lopussa valmistunut 3-kerroksien Sou-
kan palvelutalo. Torin ja kaavamuutosalueen eteläreunalkla on vuonna 1973 
valmistunut Soukantie 14:n kiinteistö, jonka torin puoleisella laidalla ensimmäi-
sessä kerroksessa on liiketiloja. Asuinrakennuksessa on kuusi kerrosta. Torin 
pohjoisreunalla sijaitsee vuonna 1971 rakennettu ostoskeskus ja 11-kerroksi-
nen asuinrakennus. Itäreunalla suunnittelualue rajautuu Soukantiehen. Torin 
itäreunasta on metrotyömaan vuoksi vuonna 2017 purettu Soukantie 14 kiin-
teistöön kuulunut erillinen kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus.      
 

2.2.2 Maanomistus 

Määräalan 4M501 korttelin 33013 tontista 4 omistaa Espoon kaupunki. Espoon 
asunnot Oy:llä on toistaiseksi suunnitteluvaraus alueelle. Muu osa tonttia on 
Soukantie 14:n asunto-osakeyhtiön omistuksessa 
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Kuva 3: Maanomistuskartta (vaaleanpunaisella merkityt alueet ovat kaupungin               

omistuksessa) 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö 

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Soukan keskustassa, Soukantorin 
ja ostoskeskuksen yhteydessä.  lounaispuolella. Asemakaavan muutosaluee-
seen kuuluu korttelin 33013 tontti 4, joka on jaettu kahdeksi määräalaksi. Sou-
kantorin etelälaidalla on vuonna 1973 valmistunut asuinrakennus, jonka torin-
puoleisessa kivijalassa on iiketiloja. Rakennukseen liittynyt kaksi kerroksinen 
liikerakennus ja sen alapuolinen pysäköintihalli on purettu metrotyömaan tieltä.  
Vahvassa asemakaavassa tontin rakennusoikeudeksi on merkitty 5 350 k-m2. 
Aikaisemmin toteutunut kerrosala oli 5 701 k-m2, josta puretun rakennuksen 
osuus oli maaoikeusrekisterin merkinnän mukaan 1 674 k-m2. Nykyinen toteu-
tunut kerrosala vanhan rakennuksen kohdalla on 4 027 k-m2. 
Tontin pohjoispuolella on Soukantori ja Kaskivuorenraitti, länsipuolella Soukan-
raitti ja itäpuolella Soukantie. Etelässä alue rajautuu saman korttelin toiseen 
asuinkerrostalotonttiin ja sen pysäköintialueeseen. 

 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Asemakaava-alueella tulevien uusien asukkaiden laskennallinen määrä on noin 
130 asukasta (1 asukas/45 k-m2/asumisen kerrosalaa. Työpaikkojen määrä on 
laskennallisesti 2-3 työpaikkaa, toritason liiketilan osalta (1 työpaikka/40 k-
m2/vähittäiskauppa). Työpaikat ovat pääsääntöisesti kaupan ja palveluluiden 
työpaikkoja. 

Yhdyskuntarakenne  

Asemakaavan muutosalue toimii osana tulevaa Soukan ostoskeskuksen ja 
metroaseman lähiympoäristön kehittämistä. Muita kehityshankkeita ei ole tois-
taiseksi (alkuvuosi 2020) edennyt asemakaavoituksen osalta hyväksymiskäsit-
telyyn. Yhdyskuntarakenne on asumispainotteista mutta keskusta-alue mahdol-
listaa sekoittuneiden toimintojen sijoittumisen alueelle ja yhdyskuntarakenteen 
tehostaminen antaa mahdollisuuksia alueen palveluiden kehittämiselle. Metron 
ja siihen liittyvän liityntäbussiverkoston myötä alue liittyy aikaisempaa parem-
min ja kiinteämmin myös Espoonlahden aluekeskukseen ja sen kehittyvien pal-
veluiden äärelle.    

 

Kaupunki-/taajamakuva 

Alueen kaupunkikuva on säilynyt kohtalaisen hyvin alkuperäisessä 1970-luvun 
alun toteutuksen mukaisena. Metroaseman itäisen sisäänkäynnin ja Soukan-
tien varrella olevan tuuletushormin rakennustyömaa ovat muuttaneet väliaikai-
sesta kaupunkikuvaa 2010- ja 2020-lukujen taitteessa. Erityisesti Soukantori on 
hieno esimerkki 1970-luvun alun laadukkaasta kaupunkitilasuunnitteliusta. 
  
Alueelta on tehty rakennetun ympäristön selvitys: Soukan alueiden inventointi 
(Espoo/Ramboll, 2017) sekä Soukan täydennysrakentamisen visio ja 
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yleissuunnitelma (Arkkitehdit Anttila ja Rusanen, 2018). Asemakaavahanke ei 
ole ristiriidassa rakennusinventoinnin tai täydennysrakentamisen yleissuunnitel-
man tulosten kanssa, vaan korostaa alueen ominaispiirteitä ja sen rationaalista 
kaupunkimaisuutta, johon yhdistyy myös inhimillinen mittakaava. Selvityksessä 
mainittu Soukan maisemakaupungin kehitys väljästä metsäkaupungista kohti 
tiivistä kompaktikaupunkia on nähtävissä erityisesti Soukan keskustassa ja os-
toskeskuksen ympäristössä. Metsäkaupunki-ideologia on nähtävissä vahvasti 
keskusta-alueen itäisellä reunalla Kaskivuoren korttelissa. Asemakaavahanke 
ei tuota tähän laajempaan kokonaismaisemalliseen tilaan suurta muutosta 
mutta korostaa keskustakorttelin kaupunkimaisuutta. Ostoskeskusta ympäröivä 
kokonaisuus taas on tehdyn rakennusinventoinnin mukaan ”aluerakentamis-
kaudelle tyypillistä liikekeskusta ja Soukan kaupallinen keskusta. Rakennus-
kanta on rationaalista ja ulospäin sulkeutunutta”, jossa tilat kuitenkin avautuvat 
tori- ja raittitasoille. Soukantorista on sanottu raportissa seuraavaa: ”Torialueen 
muotokieli toistaa sitä ympäröivien rakennusten rationaalisuutta ja Soukan suo-
rakulmaista koordinaatistoa. Suorakulmaiset istutusalueet sekä vesialtaiden ja 
suihkulähteiden muodostama kokonaisuus jakavat alueen selkeästi reiteiksi ja 
oleskelualueiksi. Soukantorin (1972) ja sitä sivuavan raitin kaupunkitila on viih-
tyisä ja jalankulkijalle miellyttävässä mittakaavassa. Alueen rakentamisajan-
kohdalle tyypillinen isokokoinen betonilaatta korostaa raitin ja torin kaupunki-
maista luonnetta”.  

 

Soukantoria koskevista arvoista, säilyneisyydestä ja muutosherkkyydestä on 
inventointityössä mainittu seuraavaa:  

”Liikealue on kaupunkirakenteellisesti ja -kuvallisesti sekä histo-
riallisesti merkittävä. Alueen rakentaminen perustuu Soukan ensimmäisen vai-
heen asemakaavaan, kaupunkikuvalliset arvot perustuvat vaihtelevaan kerros-
lukuun sekä jalankulkuympäristössä luontevaan mittakaavaan. Tornitalot toimi-
vat alueen maamerkkeinä ja identiteettirakennuksina. Liikealueella on paikallis-
historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa. Muutosherkkyyden herkimpiä ele-
menttejä ovat Soukanraitin ja Soukantorin intiimin kaupunkitilan rajautuminen 
sekä nykyisten korkeiden rakennusten kaupunkikuvallinen asema Soukan kes-
kuksen merkkeinä. Myös alkuperäisten kaupunkikuvallisten väri- ja materiaali-
teemojen sekä julkisivujäsentelyn pelkistetty massoittelu”. 

 

Uusi asuinrakennus täydentää keskustan korkeiden rakennusten kokonaisuutta 
ja tuo siihen osaltaan harmonista ja hallittua kaupunkidynamiikkaa, poistamatta 
nykyisten 11-kerroksisten asuinrakennusten maamerkkimäisyyttä tai niiden 
roolia keskustakokonaisuudessa, vaan osaltaan vahvistaa korkeiden rakennus-
ten roolia keskustan maisemassa. Uusi, keskustakokonaisuutta täydentävä 
maamerkkirakennus kuvastaa sijaintinsakin osalta uutta metrokaupungin aika-
kautta. Rakennuksen korkeutta on sovitettu siten, että muodostuva korkeiden 
rakennusten sarjallinen kokonaisuus vahvistaisi Soukan keskustakorttelin roolia 
alueen paikallismaisemassa. Asemakaavan muutoksessa esitetty uudisraken-
nus ottaa kantaa sekä nykyisten korkeiden rakennusten torin suuntaan avautu-
villa päädyillä, että matalammalla osalla liittymällä osaksi Soukantoria reunus-
tavia matalampia jalustamaisia rakennusosia. Asemakaavaehdotuksessa on 
tuotu kaavamääräyksiin myös alkuperäisen asemakaavan ja suunnittelutavan 
mukaista kaupunkikuvallista tavoitetilaa, jättäen kuitenkin joustoa myöhempään 
rakennussuunnitteluun.   

 

Asemakaavan muutos kohdistuu osaksi myös Soukantien itäpuoleiselle alu-
eelle, mutta ei muuta kyseisen kiinteistön ominaispiirteitä. Uudisrakennuksen 
tuottamat vaikutukset kaupunkikuvaan erityisesti Soukantien katutilassa ovat 
merkittäviä mutta eivät Soukan ominaispiirteiden ja kompaktikaupunki-teeman 
vastaisia. Uudisrakennus muuttaa Soukantien katumaisemaa kaupunkimai-
semmaksi ja vaikuttaa myös osaan Soukantien itäpuolisen asuinrakennuksen 
asunnoista avautuviin näkymiin. Uuden rakennuksen ja sitä vastakkaisen 
asuinrakennuksen välinen etäisyys on noin 36 metriä. Niiden välissä on Sou-
kantie ja em. asuintontin osalla on paikoin runsastakin kasvillisuutta.  
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Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Asemakaava-alue sijoittuu Soukantien länsipuolelle. Korttelin 31013 tontin 4 
nykyiselle asuin- ja liikerakennukselle on liittymä Soukantieltä. Soukantien lii-
kennemäärät ovat nykyisin noin 5 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja nopeusra-
joitus on 40 km/h.  
 

 
Kuva 4: Ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkko 

 

Jalankulku ja pyöräily 

Alue sijoittuu Soukantorin sekä Soukan- ja Kaskivuorenraittien rajaamalle jalan-
kulun ja pyöräilyn vyöhykkeen äärelle. Soukantorin torialue ympäristöineen on 
Soukantietä ja Yläkartanontietä korkeammalla ja kadut ylitetään siltayhteyksiä 
pitkin. Asemakaavamuutosalueen kohdalla Soukantiellä on jalkakäytävä. Sou-
kanraitilla pyöräily on sallittu. 
 
Suunnittelualue linkittyy Espoonlahden urheilupuistoon ja muihin lähistöllä ole-
viin lähivirkitys- ja luontoalueisiin kattavan raittiverkoston välityksellä hyvin.  
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Kuva 5: Jalankulun ja polkupyöräilyn tavoiteverkko 

 

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Asemakaavan muutosalue on Soukantorin itälaidalla rakenteilla olevan metro-
aseman työmaata. Metroaseman on tarkoitus valmistua vuoteen 2023 men-
nessä. Ajoyhteys korttelin 31013 tonttien 3 ja 4 pysäköintialueelle sekä liiketilo-
jen huolto- ja lastauslaiturille on säilytetty työmaasta huolimatta. 
 

Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 

Suunnittelualue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien alueella. Suunnittelu-
alueen läheisyydessä liikennöi seuraavat linjat: 
 
- 143 Soukannitemi – Matinkylän metroasema 
- 145 Suvisaaristo -  Matinkylän metroasema 
- 147 Kivenlahti – Matinkylän metroasema 
- 148 Iivisniemi – Espoonlahden keskus 
- 149 Espoonlahden keskus - Kivenlahti 
- 542 Soukka – Espoonlahti – Jorvi 
- 543 Kivenlahti - Leppävaara 
 

Palvelut 

Asemakaavan muutosalueella on ostoskeskuksen kokonaisuuteen liittyviä ja 
niitä täydentäviä palveluita, jotka sijaitsevat Soukantie 14 kiinteistön Soukanto-
rin puoleisessa kivijalassa. Asemakaavan muutoksen rajauksen sisällä palvelut 
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vähenevät, koska metroaseman rakentamisen myötä aikaisempi kaksikerroksi-
nen liike- ja toimistorakennus on purettu, eikä asemakaavan muutoksessa ole 
mahdollista osoittaa vastaavaa kerrosalan määrää tilalle. Palveluiden laajenta-
minen tulee olemaan osana ostoskeskuksen tulevaisuudessa tapahtuvaa kehit-
tämistä. 
 
Soukan asukasmäärään ja asiakaspotentiaaliin nähden nykyiset kaupalliset 
palvelut ovat käymässä alimittaisiksi. Erityisesti lisärakentamisen ja lisääntyvän 
asukasmäärän vuoksi uutta liiketilojen kerrosalaa tarvitaan n. 1 000 k-m2 lisää 
vuoteen 2030 mennessä. Erityisesti päivittäistavarakaupan määrän tulisi olla 
nykyistä runsaampaa (Kaupallinen tarkastelu, Länsimetron jatkealue, Espoon-
kaupunki, Ramboll Oy, 2017). Soukan ostokskeskuksessa on  vain yksi super-
market-kokoluokan päivittäistavaran kaupan toimija.   

Yhdyskuntatekninen huolto 

Alueella on toimiva ja monipuolinen kunnallistekniikka, jota osittain uudistetaan 
alueelle vuosien 2018-19 aikana tehdyn laajan katu- ja kunnallisteknisen yleis-
suunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutos ei edellytä merkittäviä muu-
toksia kunnallistekniikan osalta. Katusuunnitelmaan on viety asemakaavan to-
teuttamiseksi tarvittavast välttämättömät ratkaisut.      
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan rakennettua kaupunkiympäristöä, 
eikä luontoalueita ole.   

2.2.5 Suojelukohteet 

Alueella ei ole suojelukohteita. Soukantorissa on kaupukikuvallisia arvoja (Sou-
kan rakennushistoriaselvitys, Espoon kaupunki ja Ramboll, 2017) ja sen sijainti 
ja rooli alueen jalankuluun pääraitin, Soukanraitin, varrella on tärkeä suhteessa 
alueen kevyen liikenteen verkostoon. Soukantoriin ei asemakaavan muutok-
sessa kohdistu itsessään muutoksia ja esitetyn uudisrakennuksen vaikutus 
Soukantorin ympäristöön on tutkittu perustellen.  
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

 
Soukantien liikenne aiheuttaa kadun varren rakennuksille liikennemelua. Pää-
kaupunkiseudun meludirektiivin mukaisen meluselvityksen (2017) mukaan päi-
vämelutaso suunnittelualueella ylittää ohjearvon 55 desibeliä. 
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Kuva 6: Nykytilanteen päivämelutaso ja värien selitykset 
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3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Maakuntakaavassa Soukan alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi. Uu-
denmaan 2. Vaihemaakuntakaavassa Espoonlahden keskusta on lisäksi mer-
kitty aluekeskuksena vähittäiskaupan alueeksi ja kehittävänä metron jatkeen 
vyöhykkeenä.  

Yleiskaavassa asemakaavan muutosalue on keskustatoimintojen aluetta (C), 
joka mahdollistaa sekoittuneita toimintoja kuten kaupallisia ja julkisia palveluita, 
työpaikkoja ja asumista. Yleiskaavallisessa tavoitteessa Soukkaan tavoitelleen 
vuoteen 2050 mennessä noin 5 700 uutta asukasta ja työpaikkaa. 

Asemakaavan tavoitteena on tehostaa maankäyttöä ja lisätä asumista Länsi-
metron jatkeen Soukan metroaseman välittömässä läheisyydessä. Soukka on 
kaupallisten palveluiden osalta paikalliskeskus, eli se tarjoaa kaupalliset perus-
palvelut. Laajempi palvelutarjonta, sisältäen myös laajemmat kirjasato- ja kult-
tuuripalvelut sekä julkiset palvelut, on saatavilla yhden metroaseman päästä 
Espoonlahden  keskustasta.  

Asemakaavan muutoksen toteuttaminen mahdollistaa maankäytön tehokkaan 
hyödyntämisen Soukan metroaseman itäisen sisäänkäynnin yhteydessä, joka 
muutoin jäisi todennäköisesti rakentamatta kokonaan. Metron perustusraken-
teissa on varauduttu asemakaavan mukaiseen päälle tulevaan rakentamiseen.    

MAL 2019 on Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strategi-
nen suunnitelma, jossa kuvataan, miten seutua kokonaisuutena pitäisi kehittää 
vuosina 2019–2050. MAL 2019 -suunnitelman tavoitteena on lisätä asuntotont-
tivarantoa hyvin saavutettavilla alueilla ja mahdollistaa täydennysrakentaminen 
nykyisessä kaupunkirakenteessa. Riittävällä asemakaavavarannolla huolehdi-
taan asuntorakentamisen toteuttamisedellytyksistä. MAL-suunnitelman pohjalta 
neuvotellaan MAL-sopimus. 

Nyt laadittu asemakaavan muutos edistää mahdollisuutta kehittää em. tavoittei-
den mukaisesti Soukan keskustakorttelia ja ostoskeskuksen ympäristöä. 

 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Soukka on yksi Länsimetron jatkeen paikalliskeskuksista, joka tukeutuu laajem-
pien kaupallisten ja julkisten palveluiden osalta Espoonlahden aluekeskukseen. 
Tavoitteena on lisätä asumista Soukan keskustassa, erinomaisten joukkoliiken-
neyhteyksien ja palveluiden äärellä. Asukasmäärän kasvu mahdollistaa Sou-
kan paikalliseen tarpeeseen olevien palveluiden kehittymisen.    

Uusi rakentaminen, jo aikaisemmin rakennetulla paikalla tukee vahvasti tavoi-
tetta tiivistää Soukan ostoskeskuksen alueen kaupunkirakennetta. Tehokas 
keskustamainen kaupunkirakenne, jossa asuminen ja palveluntarjonta yhdisty-
vät, mahdollistaa myös aktiivisen ja elävän kaupunkitilan muodostumisen. Asu-
misen lisääminen vastaa myös metrojatkeen rakentamisen aloittamiselle ase-
tettuja tavoitteita asuntotuotannon tehostamisesta.      

 
Alueen katuverkkoa ei muuteta. Kaskivuorenraitta kavennetaan Soukantorin ja 
Soukantien välillä, kun vanha jalankulkuluiska on poistunut metroaseman ra-
kennustyömaan tieltä. Toimivaa, viihtyisää ja esteettömyyden erikoistason es-
teetöntä yhteyttä ei ole mahdollista toteuttaa paikalle. Esteetön yhteys toteutuu 
metroaseman sisätiloissa hissiyhteydellä. 
Asemakaavoituksen yhteydessä Soukan keskustan alueella on tehty laajaa 
kunnallisteknistä suunnittelua, missä Soukantorin asemakaavahanke on myös 
huomioitu. Ennen Soukantien länsireunan bussipysäkkejä mahdollistetaan ase-
makaavan muutoksen uuden asuinrakennukselle varattava huoltotila ajoradan 
ja kevyenliikenteen alueen välissä. 

 
   



  16 (26) 
 
 

 

3.3 Osallisten tavoitteet 

Asukasmielipiteet 

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 30.7.–
28.8.2018, jonka yhteydessä järjestettiin asukastilaisuus Soukan koululla 
9.8.2018. Nähtävillä olon aikana saatiin yhteensä 16 mielipidettä. 
 
Eniten mielipiteissä (8 kpl) esiintyi vastustusta asuinrakennuksen vuokra-asun-
tomutoisuudesta sekä autottomuudesta. Vuokra-asuntojen arveltiin tuottavan 
alueelle levottomuuksia ja tuottavan eriytymistä Espoon muista alueista. Kah-
dessa mielipiteessä vuokra-asumista kannatettiin. Autottomuuden (8 kpl) toimi-
vuutta epäiltiin ja lisäksi tuotiin esiin huoli alueen yleisen pysäköinnin riittävyy-
destä tulevaisuudessa.    
 
Kuudessa mielipiteessä 16-kerroksista asuinrakennusta pidettiin liian korkeana 
ja osassa lisäksi sen sopivuutta yleisesti Soukan alueen vakiintuneeseen kau-
punkikuvaan ja alkuperäiseen kaupunkikuvalliseen ideaan. Samassa yhtey-
dessä tuotiin esiin myös huoli viitesuunnitelman asuntojakaumasta (4 kpl), 
jossa pieniä asuntoja tulisi olemaan suhteellisen paljon. Myös varjostusvaikutus 
(4 kpl) ja sitä seuraava arvioitu asuntojen arvon aleneminen tuotiin esiin kah-
dessa mielipiteessä. Kolmessa mielipiteessä toisaalta myös kannatettiin tornin 
rakentamista keskeiselle paikalle metroasmean yhteyteen. Neljässä mielipi-
teessä tuotiin esille kokonaissuunnitelman tarve Soukan keskustan alueella 
ohjaamaan yksittäisiä kaavahankkeita. Muita mainintoja oli mm. asuinalueen 
väljyden ja luonnonläheisyyden säilyttäminen (3 kpl), alueen erityispiirteiden 
(nykyisen maisemarakenteen) säilyttäminen (3 kpl), Soukantorin ja sen ympä-
ristön turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen (2 kpl), tuulisuusvaikutusten 
huomioiminen kaavoituksessa (2 kpl), tarve leikkipaikan toteuttamiseen hank-
keen yhteydessä (2 kpl). Kahdessa mielipiteessä tuotiin esille huoli palveluiden 
riittämättömyys asukasmäärän lisääntyessä ja kestävään kehityksen periaattei-
den toteutuksesta. 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus  
 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa maankäyttöä Soukan kes-
kustassa, Soukan ostoskeskuksen ja Soukan tulevan metroaseman yhtey-
dessä.    

 
Asemakaava mahdollistaa enintään 16-kerroksisen asuinkerrostalon rakenta-
misen Soukan metroaseman itäisen, Soukantorin laidalla olevan metron si-
säänkäyntirakennuksen yhteyteen. Rakennuksen kerrosala on noin 6 350 k-m2, 
josta asuntokerrosalaa on 6 250 k-m2 ja liiketiloja 100 k-m2 Soukantorin tasolla, 
osana Soukantoria reunustavaa liiketilavyöhykettä. Lisäksi maanalaisella ase-
makaavalla toteutetut metroaseman maanpäälliset tilat huomioidaan rakennus-
alamerkinnällä asemakaavan muutoksessa. Uuden asuinkerrostalojen kortteli-
alueen (AK) paikalla aikaisemmin olleen 3-kerroksisen (Soukantorin puolella 
kaksikerroksinen) ja metroaseman rakentamisen vuoksi puretun liikerakennuk-
sen (maaomaisuusrekisterin mukaan 1 674 k-m2) myötä tontin määräalan las-
kennallinen rakennusoikeus kasvaa 4 726 k-m2:llä 6 400 k-m2:iin.   
 
Asuin- ja liikerakennusten korttelialueella (AL) kerrosala on muutettu vastaa-
maan nykyistä toteutunutta tilannetta, joka on enemmän kuin asemakaavaan 
merkitty kerrosala. Tästä kerrosalasta on vähennetty em. puretun liikeraken-
nuksen vanha kerrosala. Kokonaiskerrosalaa AL-korttelialueen osalta on pyö-
ristetty hieman ylöspäin 4 027 k-m2:stä 4 050 k-m2:iin. Asemakaavan kokonais-
kerrosalaksi muodostuu 10 200 k-m2.   
 
Asuntorakentaminen 
Asemakaavamerkintä: asuin- ja liikerakennusten korttelialue (AL ja AK) vastaa-
vat nykyisen asemakaavan tavoitetta joustavasta asuin- ja liikerakentamista 
tarvittaessa yhdistävästä merkinnästä. Asuntojen lisäksi voidaan rakentaa 
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myös liike- ja työtiloja. Tämä on huomioitu asemakaavamerkinnöissä AL-1-kort-
telialueella (uudisrakennus) siten, että Soukantorin tason kerroksessa tulee 
kerroskorkeuden olla tavanomaista 3 metrin kerroskorkeutta suurempi, jolloin 
tilojen käyttötarkoituksen muutos ja niiden monipuolisemmat käyttömahdolli-
suudet ovat realistisesti toteutettavissa. AL-korttelialueella (oleva rakennus) 
tämä on jo huomioitu Soukantoria renustavassa matalammassa liikerakennus-
siivessä. 

 
Asemakaavan viitesuunnitelmassa AL-1-korttelialueen käyttötarkoitus on esi-
tetty tavoitteiden mukaisesti asuinrakentamiseksi. Mikäli asuinrakentamisen 
taloudellinen yhtälö ei toteudu esimerkiksi alapuolisen metroaseman rakentei-
den yhteensovittamisen vuoksi, on alueelle mahdollista toteuttaa tarvittaessa 
myös liikerakentamista. Tällöin kerrosala on todennäköisesti huomattavasti pie-
nempi ja rakentaminen olisi todennäköisesti sidoksissa viereisen ostoskeskuk-
sen rakentamiseen ja osana sen muodostamaa kokonaisuutta. Metroaseman 
tilat luovutetaan liikennöitsijän käyttöön todennäköisesti vuoden 2022 aikana ja 
matkustajaliikenne alkaa todennäköisesti vuonna 2023. Soukantorin asema-
kaavan muutos mahdollistaa myös ostoskeskuksen täysipainoisen kehittämi-
sen myöhemmin.  Asuinrakennuksen kerrosluku on 16 ja sen kerrosala on 6 
000 k-m2, johon sisältyy myös 100  ns. monikäyttötilaa, joka mahdollistaa liike-, 
palvelu-, työ ja asukkaiden yhteistilojen (esim. talopesulan) sijoittamisen Sou-
kantorin ja Kaskivuorenraitin maantasokerrokseen. Asemakaavan laskennalli-
nen asukasmäärä kasvaa noin 130 uutta asukasta (1as/45 k-m2). 

 
Kaavamuutos sisältää toteavasti myös metron maanpäällisiä toimintoja. Asuin-
rakennuksen suunnittelua ja metron rakenteita on yhteensovitettu siten, että 
rakentaminen ylipäänsä on mahdollista. Metroaseman rakenteissa on niltä osin 
kuin asuinrakennus tulee sen yläpuolelle, varauduttu vahvempiin ja esitetyn 
mukaisen rakentamisen mahdollistaviin perustuksiin.    

 
Pysäköinti- ja muut tilajärjestelyt 
Nykyisen Soukantie 14 kiinteistön käsittävä AL-korttelialueen pysäköintijärjes-
telyt säilyvät. Puretun liikerakennuksen yhteydestä häviää sen pysäköintipaikat. 
Uuden asuinrakennuksen ja metroaseman käsittävä AK-korttelialueelle ei tule 
autopaikkoja, mikäli se on valtion pitkän korkotuen vuokra-asumista.   
 
Soukantien varrelle, Soukantien länsipuolisia bussipysäkkejä ennen, tullaan 
ajoradan ja kevyenliikenteen yhteyden väliin varaamaan alue kiinteistön huol-
toa varten. Tämä tilanvaraus on esitetty tehdyssä katusuunnitelmassa (Espoon 
kaupunki ja Ramboll, 2019)  
 
 

4.2 Mitoitus   

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 0,3 ha.  
 

Asemakaava-alueen kokonaiskerrosala on 10 400 k-m2., josta asuntorakenta-
misen kerrosala on yhteensä 10 300 k-m2 ja liiketilojen 100 k-m2. 
Asemakaavan kerrosala kasvaa nykyisestä 5 350 k-m2:stä 5 100 k-m2:llä. Met-
roasemalle ei ole merkitty rakennusoikeutta, koska metron kaikki tilat sijoittuvat 
maanalaiseen asemakaavaan. 
 
Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa  5 050 k-m2.. 
 
Asemakaavan muutos sisältää uuden asuinrakennusten korttelialueen (AK) 
lisäksi myös nykyisen Soukantorin etelälaidalla olevan asuin- ja liikerakennuk-
sen, joka on asemakaavassa merkitty asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi 
(AL). Aikaisemmin koko kaava-alue on ollut yhtä tonttia, jolla on ollut kerrosalaa 
5 350 k-m2. Sittemmin liikerakennussiipi on purettu metroaseman rakennus-
työn vuoksi. AL-korttelialueen kerrosala 4 050 k-m2 ,on muutettu vastaamaan 
nykyistä toteutunutta kerrosalaa. Puretun liikerakennuksen paikalle rakentuu 
Soukan metroaseman itäinen sisäänkäynti. Sen yhteyteen on asemakaavassa 
esitetty asuinrakennus, jonka kokonaiskerrosala on 6 300 k-m2. Luku sisältää 
50 k-m2:n liiketilan. Myös metroaseman yhteyteen mahdollistetaan 50 k-m2 
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liiketila. Korttelialue on merkitty asuinrakennusten korttelialueeksi (AK), jossa 
on myös merkintä metroaseman tiloista (me). 
 
 
 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö  

Korttelialueet 

33013 AL, Asuin- ja liikerakennusten korttelialue 
Korttelin 33013 tontin 4 säilyvä osa, jossa on nykyinen 6-kerroksinen asuinra-
kennus ja siihen Soukantorin puolella liittyvä matala yksikerroksinen liikeraken-
nussiipi muutetaan aikaisemmasta yhdistettyjen liike-, pienteollisuus-, ja asuin-
kerrostalojen korttelialueesta (ALKT) -merkinnästä asuin- ja liikerakennusten 
korttelialueeksi (AL). Merkintä vastaa aikaisempaa tilannetta, ilman pienteolli-
suutta sallivaa merkintää, joka ei ole nykyisten keskusta-aluetta koskevien ta-
voitteiden mukainen. Korttelialueen rakennusalat säilyvät entisellään. Soukan-
tien puolelle on merkitty metroaseman pelastustienä toimiva rasitteellinen ajo-
1-yhteys. Korttelalueen kerrosala muutetaan vastaamaan nykyistä toteutunutta 
tilannetta, josta on poistettu puretun liikerakennuksen vanha kerrosala.   
 
33013 AK, Asuinkerrostalojen korttelialue   

Korttelin 33013 tontista irroitettu uudesta määräalasta muodostetaan uusi 
tontti. Korttelialue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Kortteliin 
voidaan rakentaa 16-kerroksinen asuinrakennus, jonka kerrosala on 6 250 k-
m2. Toritasolle tulee toteuttaa 50 k-m2 suuruinen liiketila. Samalla korttelialu-
eella on lisäksi Soukan metroaseman itäinen sisäänkäyntirakennus.  

 

Muut alueet  

Soukantori/Kaskivuorenraitti (pp) 
Asemakaavan muutosalueeseen kuuluu myös suunnittelualueen ja nykyisen 
ostoskeskuksen välinen Kaskivuorenraitti. Raitti kaventuu uudisrakennuksen 
kohdalla 3,5 metriä, kun metroaseman rakentamisen myötä poistettu Soukan-
tien ja Soukantorin välinen jalankulkuramppi poistetaan. 

4.3.2 Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Asemakaavamuutosalue rajautuu Soukantiehen. Soukantien liikennejärjeste-
lyjä on tarkistettu metrokeskuksen katusuunnittelun yhteydessä. Soukantorin 
hanketta varten kadulle on suunniteltu huolto- ja saattopaikka bussipysäkin 
pohjoispuolelle ylikulusillan kohdalle. Pysäkin eteläpuolelle on suunniteltu kaksi 
vieraspaikkaa palvelemaan alueen yleistä pysäköintiä.  
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Kuva 7: Ote Yläkartanontie, Soukantie, Soukanpuisto, Soukanraitti ja Kaskilaaksontie, Katu- ja 
puistosuunnitelma, Luonnos 16.1.2020  

 

Jalankulku ja pyöräily 

Metroaseman pohjoispuolelle asemakaavamuutosalueelle on suunniteltu väliai-
kainen porrasyhteys Soukatorin ja Soukantien välillä. Pysyvä esteetön yhteys 
tulee ratkaista myöhemmin osana Soukan ostoskeskuksen kehittämistä. Estee-
tön yhteys Soukantien ja Soukantorin välillä toimii metroaseman hisseillä met-
ron liikennöintiajakohtana.   
 

 

Pysäköinti 

Tontille ei ole mahdollista rakentaa autopaikkoja. Autopaikattomuus tulee olla 
lähtökohtana hankkeen suunnittelussa ja asumiskonseptissa.  
 
Soukantorin hankkeen toteuttajan tulee voida valita taloon muuttavat asukkaat 
ja tuoda selkeästi esiin sitoutuminen autottomuuteen. Vuokrasopimuksissa on 
kerrottava, että kohteessa ei ole autopaikkoja tarjolla. Lisäksi on korostettava, 
että Soukan alueella ei ole vaihtoehtojakaan autopaikan hankintaan. Yleisiä 
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pysäköintilaitoksia lähialueella ei ole ja kadunvarsipaikat on tarkoitettu vain ly-
hytaikaiseen pysäköintiin. Vuokrasopimuksissa tulee määritellä vaihtoehdot, 
mikäli asukas hankkii auton. Asukkaalle on tällöin tarjottava toista asuntoa tai 
asukkaan on sitouduttava itse hankkimaan autopaikka jostain muualta, mahdol-
lisesti kauempaakin. Autottomuutta tukemaan hanke velvoitetaan rakentamaan 
korkealaatuiset pyöränsäilytys- ja huoltotilat.  
 

Vaihtoehtoja oman auton omistamiselle ja oman kodin vieressä pysäköimiselle 
on joitakin. Markkinoilla on erilaisia yhteiskäyttöautoyrityksiä, joiden autoille voi-
daan tarjota pysäköintipaikka kaupungin omistamalta yleiseltä pysäköintialu-
eelta Soukantorin hankkeen läheisyydestä. Espoon kaupunki tukee yhteiskäyt-
töautoilua tarjoamalla pysäköintipaikkoja kaupungin omistamilta pysäköintialu-
eilta. Mahdollisena Espoon Asuntojen hankkeena joitain autopaikkoja voita-
neen tarjota Soukantorin asukkaille Espoon Asuntojen toteutetuista kohteista, 
joita on mm. Soukankaarella kohtuullisen kävelymatkan päässä Soukantorista. 

 

Espoossa autopaikattomia hankkeita ei vielä ole toteutettuna. Näin ollen Sou-
kantorin hankkeen tulee valmistumisen jälkeen sitoutua tutkimukseen, jossa 
asukkaiden auton omistusta, autonkäyttöä ja liikkumistapoja seurataan. Selvi-
tyksen yhtenä tavoitteena on saada kokemuksia, joita voidaan hyödyntää tule-
vissa hankkeissa. 

 

 
Kuva 8: Yleinen pysäköinti Soukan keskustassa. 
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Julkinen liikenne / Joukkoliikenne 

Julkisen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Kohde sijaitsee Soukan metroaseman 
yhteydessä. Lisäksi metron liityntäliikenteen bussipysäkit sijaitsevat lähietäisyy-
dellä.  

 

Esteettömyys 

Alueen esteettömyyden kehittämistä ei voida toteuttaa kokonaisvaltaisesti en-
nen ostoskeskuksen alueen laajempaa kehittämistä. Porras- ja luiskayhteys 
Soukantien ja Soukantorin/Kaskivuorenraitin väliltä on poistunut metron raken-
tamisen yhteydessä. Julkinen esteetön yhteys toteutuu metroaseman yhtey-
dessä, mutta yhteys ei ole avoinna läpi vuorokauden, vaan metron liikennöin-
tiaikoina, noin kello 5.30-23.30 välillä. 
Toimiva, viihtyisä ja esteettömyyden erikoistason vaatimukset täyttävä yhteys 
tutkitaan myöhemmin ostoskeskuksen kehittämisen yhteydessä. 
 
 

4.3.3 Palvelut 

Asemakaavan muutokseen sisältyy uusi asuinkerrostalojen korttelialue (AK), 
joka sisältää 100 k-m2 liiketiloja asuinrakennuksen kivijalassa. Metroasemalle 
mahdollistetaan 50 k-m2 liiketiloja. Lisäys ei ole merkittävä mutta on linjassa 
tavoitteisiin tuoda palveluita Soukan keskusta-alueen kivijalkakerroksiin. Metro-
aseman paikalta puretun liikerakennuksen myötä asemakaavallinen liikeraken-
tamista mahdollistava kerrosala vähenee. 
Soukantorin etelälaidassa olevan asuin- ja liikerakennuksen torin varren liiketi-
lat säilyvät. 
 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

Alue on pääasiassa jo 1970-luvulla valmiiksi rakennettua ja asemakaavan 
muutosalue tukeutuu olemassa olevaan kunnallistekniikkaan. Soukan keskus-
takortteleiden alueella on tehty laajaa kunnallisteknistä katusuunnittelua ja sen 
myötä tehdään myös myöhemmin kunnostustoimia. 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Alue sijaitsee maaperän osalta moreenivyöhykkeellä ja on siten normaalisti ra-
kennettavaa aluetta. Alueen maaperä on puhdas raketamiselle. 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Asemakaavan muutosalueella ei ole luonnonympäristön kohteita. 

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Asemakaavan muutosalueella ei ole suojelukohteita.  

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

 
Soukantien liikenne tuottaa jonkin verran liikennemelua, mutta kadun liikenne-
määrät ovat suhteellisen pieniä. Ennustettu liikennemäärä vuonna 2040 ase-
makaavamuutoskohteen kohdalla on 6 600 ajoneuvoa arikivuorkautena.  Ase-
makaavassa ei edellytetä rakenteellisia melunsuojaustoimenpiteitä muuten 
kuin parvekkeiden lasitusten osalta kadun suuntiin avautuvilla julkisivuilla. Ny-
kytilanteen melua on kuvattu pääkaupunkiseudulla tehtyyn ympäristömeludirek-
tiivin mukaisessa meluselvityksessä, jonka mukaan suunnittelualueen päivä-
melu ylittää 55 desibeliä Soukantiehen rajautuvalla alueella. Osassa rakennuk-
sen julkisivuja ylittyy melun 60 dB:n raja-arvo.   

 
Metron rakentaminen aiheuttaa paikoin rajoituksia maanalaiselle rakentami-
selle Soukan ostoskeskuksen ympäristössä.   
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HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemä ilmanlaatuvyöhyk-
keiden asumisen minimietäisyys (7 m) täyttyy asemakaavamuutosalueen koh-
dalla. Ensimmäiset asuinkerrokset sijaitsevat noin 8 metriä Soukantien pintaa 
korkeammalla. 
 

4.6 Nimistö 

Alueen nimistöä ei muuteta. 
 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaavan muutoksella on hyvä vaikutus yhdyskuntarakenteeseen, koska 
kohde sijaitsee aivan Soukan ydinkeskustassa, hyödyntäen aikaisempaa infra-
struktuuria. 

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Asemakaavamuutokseen ei sisälly autopaikkoja, joten uuden maankäytön tuot-
tama liikenteen lisäys on katuverkon kannalta mitätön. Hanke tukeutuu ole-
massa olevaan kunnallistekniseen järjestelmään. Alueella tehtävät merkittävät 
muutokset katusuunnitelmissa eivät suoraan asemakaavahankkeesta, vaan 
ovat osa tulevaa metroaseman ydinvyöhykkeen uusia ja nykypäivän vaatimuk-
set täyttävää laajempaa uudistamiskokonaisuutta. 
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Asemakaavan muutoksen mukaisella rakentamisella ei ole vaikutuksia luon-
toon, koska alue on nykyisinkin jo täysin rakennettua. Muutos vaikuttaa kuiten-
kin merkittävästi Soukan keskusta-alueen maisemaan ja kaupunkikuvaan. Mer-
kittävin muutos tapahtuu ehdotetun uudisrakennuksen välittömässä lähiympä-
ristössä. Vaikka rakennus on alueen korkein, sopeutuu se varsin hyvin osaksi 
olevaa aluetta, koska Soukantorin vieressä on jo kaksi toritasolta laskettuna 
11-kerroksista asuinrakennusta. Asemakaava-alueen itäpuolinen Kaskivuoren 
suurkortteli nousee muuta ympäröivää korkeammalle ja sielläkin on 7-9-kerrok-
sisia kerrostaloja. Uudisrakennuksen korkeus ei siten ole täysin vieras ele-
mentti soukkalaisessa kaupunkimaisemassa. Alueen mittakaavaan sovittami-
sessa helpottaa rakennuksen kolmiomainen muoto, joka mahdollistaa aamuau-
ringon paistamisen Soukantorille ja keventää rakennusmassaa erityisesti torin 
puolella. Vaikutuksia jalankulkutason mittakaavaan voidaan parantaa julkisivu-
jen laadukkuudella ja huolellisella ja harkitulla detaljoinnilla, erityisesti katu- ja 
toritason kerroksissa. Alimmat kerroksen muodostavat rakennuksen jalustan, 
joka tulee yhteensovittaa luontevasti osaksi Soukantoria reunustavaa liiketila-
vyöhykettä ja metroaseman sisäänkäyntirakennuksen kanssa. 
 
Laajemmassa tarkastelussa uudisrakennus liittyy luontevasti osaksi Soukan 
keskustan korkeiden rakennusten sarjaa, keskusta aluetta täydentäen, osan 
usean tavanomaista rakentamista korkeampaa rakennusta. 
 

 
Kuva 9: Suurmaisemanäkymä Soukantien suunnalta ostoskeskuksen suuntaan katsottuna.  
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5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettömyyteen, eri väes-
töryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuu-
riin) 

Asemakaavan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia nykyisten tai uusien 
asukkaiden terveyteen, turvallisuuteen tai viihtyisyyteen. Tuulisuusolosuhteiden 
ei arvioida muuttuvan nykyisestä merkittävästi, kun rakennusluvan yhteydessä 
esitetään toteutussuunnitelma mahdollisesta rakenteellisesta tuulisuuden torju-
misesta sekä asuinrakennuksessa itsessään, että Soukantorin oleskelualuei-
den osalta. Melu ei merkittävästi lisäänny Soukatiellä tulevaisuudessa ja var-
jostuksen vaikutukset on tutkittu kaavoituksen yhteydessä. Tarkemmin varjos-
tusvaikutuksia on kuvailtu alempana tässä kappaleessa.  
 
Yleisesti uudisrakentaminen mionipuolistaa alueen sosiallista rakennetta ja luo 
pohjaa yhteisöllisyyden rakentumiselle. Soukantorin ja sen lähiympäristön tur-
vallisuuteen ja viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa monin tavoin. Yksi tärkeä tekijä 
on ns. sosiaalinen kontrolli, eli tilanne, jossa alueen runsas käyttäjämäärä 
(asukkaat ja metron käyttäjät) itsessään vähentää epäsosiaalista toimintaa ja 
häiriökäyttäytymistä. Metroaseman sisäänkäynti ja kivijalan palvelut tukevat 
sitä, että Soukantorin ympäristössä on normaalia tervettä kaupunkielämää ja 
palveluita. Myös alueen laadukas toteutus ja yleisten alueiden aktiivinen hoita-
minen ja huolto varmistaa alueen viihtyvyyden säilymisen ja sitä kautta nor-
maalia oleskelua ja virkistystä.    

 
Esteettömyys: 
Soukantien ja Soukantorin väliltä on metroaseman rakentamsien yhteydessä 
puretty jalankulkuramppi, joka ei nykyvaatumusten mukaisesti ollut esteetön. 
Korvaava hissillinen yhteys on käytettävissä metroaseman yhteydessä kun se 
valmistuu. Hissiyhteys on avoina metron liikennöintiaikoina, noin 5.30-23.30.  
 
Kaikkia Soukan esteettömyyden haasteita ei ole voitu ratkaista tämän asema-
kaavan muutoksen yhteydessä. Soukassa keskustassa haasteena on noin 
+32/+31 metrin tasolla olevan jalankulkualueen (Soukantori ja Soukanraitti) 
sekä toisistaan erotettuina alempana sijaitsevien Yläkartanontien (+25) ja Sou-
kantien (+26/+28) korkeusmaailman yhteensovittaminen. Korkomaailman toi-
miva yhteensovitus ei onnistu ilman laajemman kokonaisuuden (ostoskeskuk-
sen) kehittämistä. Kaavahankkeen yhteydessä nykyinen jalankulkuluiska Sou-
kantien ja Kaskivuorenraitin välillä poistuu käytöstä mutta korvautuu metroase-
man yhteydessä sisätilassa olevalla hissillä. Yhteys on käytettävissä metron 
liikennöintiaikoina.  
 

 
Kaupunkikuva ja maisemalliset vaikutukset: 
 
Maamerkkimäinen ja maisemassa näkyvä rakennus on perusteltu Soukan kes-
kustassa, metroaseman äärellä, joka on Soukan keskeisin alue. Alueella on jo 
alkuperäisen ensimmäisen asemakaava mukaista ns. normaalia korkeampaa 
rakentamista. Soukassa korkeammat ja keskustan suurmaisemassa selkeäpiir-
teisesti näkyvät korkeat rakennukset on sijoitettu mäkialueille, kuten Kaskivuo-
ressa ja Kaskilaakson kalliolle. Soukantorin vieressä on kaksi 11-kerroksista 
1970-luvun alussa rakennettua asuinrakennusta. Nämä kolme rakennusta 
muodostavat kolmen korkean rakennuksen kokonaisuuden. Korkea 16-kerrok-
sinenkaan rakennus ei erotu alueen suurmaisemassa erityisen massiivisena 
rakennusmassana. Soukanväylän suunnalta tultaessa Soukan selväpiirteiset 
maamerkit ovat Kaskivuoren pohjoisosan kerrostalot. Tästä tarkastelusuun-
nasta 16-kerroksinen rakennus sijoittuu luontevasti em. Kaskivuoren laen ker-
rostalojen ja Soukan ostoskeskuksen nykyisten tornien välille maisemaan so-
pien. 
 
Täydentävä rakentaminen jo valmiiksi rakennetussa kaupunkiympäristössä te-
hostaa kestävän kehityksen mukaisesti alueiden käyttöä ja säästää enemmän 
rakentamattomia paikkoja virkistyskäyttöön täydennysrakentamisen tavoitealu-
eilla. Rakennuksen kerroslukua ja sen liittymistä Soukantoria ympäröiviin ra-
kennuksiin ja kaupunkitilaan on tarkasteltu huolellisesti asemakaavan 



  24 (26) 
 
 

 

valmistelun yhteydessä. Rakennusmassoittelullisena periaatteena on se, että 
Soukantoria reunustavat matalammat liikerakennusosat ja korkeiden rakennus-
ten päädyt vuorottelevat siten, että lopputuloksena on hallittu ja miellyttävä kau-
punkitila.  
 
 
Varjostus: 
 
Asemakaavaehdotuksen uusi asuinrakennus on Soukantien puoleiselta kerros-
luvultaan 16 ja Soukantorin puolella 15 kerrosta. Rakennuksen korkeutta on 
arvioitu sekä kaupunkikuvan, varjostuksen, että kaava- ja toteuttamistaloudelli-
sista lähtökohdista. Korkea rakentaminen, kuten rakentaminen ylipäänsä, tuot-
taa myös varjostusta. Soukantorin uudisrakennuksen varjostuksen vaikutukset 
oleviin rakennuksiin eivät kokonaisuutena tarkastellen ole erityisen merkittäviä. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon jälkeen asuinrakennuk-
sesta on tehty varjostustarkastelu, joka on osana asemakaavaehdotuksen näh-
tävillä olo materiaalia. Varjostustarkastelu on tehty 12- ja 16- kerroksisilla ra-
kennuksilla kahtena esimerkkiajankohtana: kesäpäivän seisauksen (juhannuk-
sen) ja kevätpäiväntasauksen ajankohtana kello 7/9-21 välillä. Kevätpäivän ta-
saus vastaa likimain syyspäiväntasauksen tilannetta auringonvalon osalta. Ke-
säkuun 20. päivänä tilanne on varjostuksen kannalta kaikkein suotuisin (aurin-
gon kulma noin 53°).  

 
Varjostustarkastelun yhteenvetona voidaan todeta, että uuden asuinrakennuk-
sen varjostus suuntautuu vähäisessä määrin aamun ja aamupäivän tunteina 
Soukantorin ja -raitin suuntaan. Keskipäivän molemmin puolin varjostus kohdis-
tuu pääasiassa ostoskeskuksen sekä Soukantien itäpuolella olevan pienteolli-
suusrakennuksen ja polttoaineen jakeluaseman suuntiin. Suurempi varjostus 
Soukanraitille ja Yläkartanontielle tulee nykyisistä 11-kerroksisista asuinraken-
nuksista. Iltapäivän puolella, noin kello 15 alkaen varjostus kohdistuu myös 
Soukantien itäpuolella sijaitsevan asuinrakennukseen (Soukantie 11, As Oy 
Pitkäluhti). Varjostus kohdistuu enimmillään noin puoleen asuinrakennuksen 
Soukantien suuntaista julkisivua. Suurimmat ja pidempikestoiset vaikutukset 
ovat kiinteistön alimman kerroksen asunnoilla rakennuksen pohjoispäädyssä. 
Aurinko liikkuu kuitenkin nopeasti ja varjostus myös sen mukaisesti. Kevät- ja 
syyspäivän tasauksien aikana uudisrakennuksesta aiheutuva varjostus kattaa 
noin 1/3:n Soukantie 11:n kiinteistöstä ja varjostusvaikutus kestää auringon las-
kuun saakka (15-18). Varjostus kohdistuu tällä ajanjaksolla rakennusosan kaik-
kiin 4 kerrokseen ja kattoterassiin. Keskikesällä varjostuksen vaikutukset ovat 
kuitenkin pienimmillään, koska aurinko paistaa korkealta ja myöhempään. Kes-
kikesällä ensimmäiseksi varjostuva sektori julkisivusta vapautuu varjostuksesta 
noin kello 18 mennessä ja pääsee nauttimaan iltatuntien auringonpaisteesta. 
Enimmillään uudisrakennuksen varjostus kattaa kerrallaan noin 1/4 rakennuk-
sen julkisivusta. Niilläkin asunnoilla, joihin varjostus osaksi kohdistuu, on kui-
tenkin suurin osa vuorokautta suoraa auringonvaloa. 
Matalammalla rakennuksella on vaikutusta varjostukseen siten, että esim. 12 
kerroksinen rakennus ei varjosta kattoterasseja ollenkaan ja vaikuttaa vähem-
män rakennuksen ylempiin asuinkerroksiin. 

 
Esitetyn uudisrakennuksen ja Soukantien 11 asuinrakennuksen välillä on etäi-
syyttä 38 metriä (parvekelinjaan n. 36 metriä), joten varjostuksen aikanakin 
asuntoihin kohdistuu varsin hyvin epäsuoraa päivänvaloa, koska Soukantien 
katualue on leveä ja pimeää katukuilumaista vaikutusta ei synny missään koh-
taa. Lisäksi muut Soukantien länsipuolella olevat rakennukset ovat joko matalia 
tai ne sijaitsevat kadun reunasta kauempana. 

 
 

5.5 Kaavataloudelliset vaikutukset  ja energiahuolto  

Asemakaavan muutos on kaavataloudellisesti kannattava hanke, koska se hyö-
dyntää olemassa olevaa rakennuspaikkaa tehokkaasti ja hyödyntää alueen ny-
kyistä katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa.  
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6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Alueen rakentaminen voi alkaa, kun asemakaava on saanut lainvoiman. Ra-
kentaminen edellyttää yhteensovittamista metroaseman rakenteiden kanssa 
sekä rakentamisen järjestelyjen ja aikataulun muokkaamista siten, että metrolii-
kenteelle ei koidu siitä haittaa.  

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

      

6.3 Toteutuksen seuranta  

      
 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelua koskevat päätökset 

Sopimukset  

 
Asemakaava ei edellytä maankäyttösopimusta. AL-korttelialueella rakennusoi-
keus ei lisäänny ja kaupunki omistaa AK-korttelialueen. 
 

7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut 
nähtävillä MRA 30§:n mukaisesti 30.7.-28.8.2018. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä Espoon Asuntojen kanssa.  
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut arkkitehti Patrik Otranen, liikennesuunnittelija Kaisa Lahti 
ja maisema-arkkitehti Marie Nyman.  

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Asemakaavaratkaisua on tutkittu valmistelun yhteydessä myös 11-13-kerroksi-
sin rakennusmassoin. Rakennuspaikan haastava kolmiomainen muoto, metron 
rakenteiden ja muiden reunaehtojen huomioiminen tarkemmassa suunnitte-
lussa edellyttää riittävästi kerrosalaa, että kaavatalouden yhtälö saadaan toteu-
tettua. 16-kerroksinen rakennus on myös perusteltavissa kaupunkikuvallisella 
sopivuudella sekä ostoskeskuksen lähiympäristössä, että alueen laajemmassa 
maisematarkastelussa.  
 

7.4 Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 

Ajankohta Käsittelytieto 

30.7.-28.8.2018 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä MRA §30 mukaisesti 

 

9.8.2018 Asukastilaisuus Soukan koululla 

1.4.2020 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen nähtäville 
MRA §27 mukaisesti. 

20.4.-22.5.2020 Asemakaavaehdotus nähtävillä MRA §27 mukaisesti. 
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