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1. JOHDANTO  
 
Espoonlahden hyvinvointityöryhmä järjesti Soukassa asuinympäristökävelyn 10.10.2012. Kävelyllä kuljettiin 
ennalta suunniteltu reitti ja havainnoitiin ympäristöä. Kävelyn aikana keskusteltiin, kirjattiin ja valokuvattiin 
alueen ympäristöä eri näkökulmista. Kävelyn päätteeksi oli kahvi-, keskustelu- ja lomakekyselyyn vastausti-
laisuus Soukan palvelutalossa.  
 
Kävelyn tarkoituksena oli selvittää: 1) Osallistujien käsityksiä ja kokemuksia ympäristön viihtyisyydestä, 
turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä niihin vaikuttavista asioista, paikoista ja ilmiöistä, 2) Mahdollistaa 
asukkaiden sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden keskustelu ja verkottuminen sekä 3) Turvata yhdessä 
alueen viihtyisyys, toimivuus ja turvallisuus!  
 
Tässä raportissa kuvataan asuinympäristökävelyn kyselylomakevastaukset. Osallistujia pyydettiin kuvaa-
maan Soukan hyviä puolia, tärkeimpiä parannettavia asioita sekä arvioimaan aluetta erilaisten väittämien 
pohjalta. 
 
2. TIIVIS YHTEENVETO SOUKAN KÄVELYN TULOKSISTA 
 
Soukan kävelyltä on laadittu kaksi raporttia: lomakekyselyn vastaukset (tämä raportti) sekä osallistujien 
kommentit kävelyltä. Tärkeitä dokumentteja ovat myös valokuvaaja Tuula Heikkisen (Studio Adessa) ja 
suunnittelija Mark Wheelerin (Espoon kaupunki) valokuvakoosteet.  
 
Molempien raporttien ja valokuvakoosteiden tiedot tuovat esille hyvin samanlaisia asioita, havaintoja ja koh-
teita. Valokuvat myös konkretisoivat ja visualisoivat hyvin kirjallisesti ja suullisesti saatua tietoa. Kyselyn 
raportissa ja osallistujien kävelyn aikana antamissa kommenteissa korostuvat pitkälti samat Soukan hyvät 
ja parannusta vaativat asiat. Laadullisen aineiston tulokset saavat tukea myös monivalintakysymysten tu-
loksista, vaikka myös hajontaa ja joitakin keskenään ristiriitaisia käsityksiä/toiveita on. 
 
Soukassa hyvää ovat luonto, luonnonläheisyys, puistomainen miljöö ja merellisyys sekä tietyt asuinympä-
ristön ominaisuudet, kuten väljyys, kumpuilevuus, vehreys, lapsiystävällisyys, monipuolisuus, pitkät kevyen 
liikenteen väylät alueen läpi sekä hyvät liikunta- ja ulkoilureitit. Mukavina paikkoina mainitaan erityisesti 
asukaspuisto ja viheralueet yleensä, Soukan ostarin avopiha, uusittu koulu, kappelin ympäristö, ranta ja 
raitit. Soukan raitti on tärkeä väylä - hyvä yritys tehdä kävelyverkkoa. Osa taloista on myös remontoitu kau-
niisti ja joillakin pihoilla on kauniita istutuksia. Soukassa asuu mukavia ihmisiä, alueella on me-henkeä, ak-
tiivinen Soukka-seura sekä pääosin rauhallista. Hyvää ovat myös lähipalvelut ja liikenneyhteydet.  
 
Monivalintakysymysten pohjalta voi todeta, että ympäristö koetaan pääasiassa viihtyisäksi ja se lisää hy-
vinvointia vähintäänkin kohtuullisesti.  Myös halua ympäristöstä huolehtimiseen on ainakin kohtalaisesti. 
Suuri osa vastaajista arvioi, että alue houkuttelee ihmisiä oleskelemaan ja kohtaamaan. Myös yhdessäolon 
ja tekemisen mahdollisuudet ovat vähintäänkin kohtuulliset.  
 
Tärkeimmät parannettavat asiat liittyvät esteettömyyteen ja esteettömyyden parantamiseen, Soukan ostos-
keskuksen ja Alepan/kirjaston/työväenopiston rakennuksiin ja niiden lähiympäristöön, alueen ikääntymi-
seen, rakennusten ja ympäristön rapistumiseen sekä valaistuksen parantamiseen. Suuri osa vastaajista 
katsoo, että valaistuksessa, näkyvyydessä ja kunnossapidossa on parannustarvetta. 
 
Häiritsevä päihteiden käyttö ja juopuneet ovat erityisesti Soukan ostoskeskuksen ja sen lähiympäristön on-
gelma. Pienellä alueella on paljon pubeja. Moni arvioi, että alueella on häiritsevää päihteiden käyttöä, levot-
tomuutta ja turvattomuutta erityisesti illalla tai pimeään aikaan. Pääosa vastaajista kuitenkin katsoo, että 
ympäristö aiheuttaa vain vähän tai korkeintaan kohtalaisesti turvattomuuden tunnetta. Noin viidesosan mu-
kaan turvattomuuden tunnetta on paljon. Häiriköinnin/ilkivallan osalta käsitykset vaihtelevat. 
 
Liikenneturvallisuusongelmat liittyvät kevyen liikenteen väylien turvallisuusongelmiin (esim. huoltoliikenne, 
kohtaamiset/törmäysuhka), ylinopeuksiin, suojateiden puutteisiin/puuttumiseen, alikulkutunnelin ongelmiin 
sekä pysäköintimahdollisuuksien puutteisiin. Pääosan mielestä ajoväylillä on vähän tai korkeintaan kohta-
laisesti turvallisuusongelmia. 
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Suurin osa vastaajista arvioi, että perusteellinen puuttuminen ongelmiin on vain kohtalaista tai jopa heik-
koa. Avun saannin osalta käsitykset vaihtelevat ja tämän kysymyksen kohdalla suuri osa vastaajista ei 
osannut sanoa mielipidettään.  
 
Lähipalvelut ovat tärkeitä ja niiden toivotaan nykyisestään vielä parantuvan.  
 
3. OSALLISTUJIEN TAUSTATIEDOT 
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 80 henkilöä. Vastaajista naisia oli 48 ja miehiä 32. Suomenkielisiä oli 69 ja ruot-
sinkielisiä kolme. Liikunta- tai toimintaesteisyys oli yhdeksällä vastaajalla. 
 
Vastaajien jakautuminen edustettavan ryhmän osalta 
asukkaat    40 
kaupungin työntekijät  29 (heistä kuusi on samalla myös alueen asukas) 
yhteistyökumppani   7 
päättäjä    3 
 
Vastaajien ikäjakauma (69 -vastausta) 
15 - 25 -vuotiaat   3 
26 - 35 -vuotiaat   7 
36 - 45 -vuotiaat   9 
46 - 64 -vuotiaat  35 
65 - 74 -vuotiaat  11 
75 - -vuotiaat    5 
 
Pääasiallinen toiminta 
palkansaaja   47 
yrittäjä      3 
työtön     1 
eläkeläinen   26 
 
Miten yleensä liikkuu alueella 
kävellen   50 
autolla    23 
pyörällä   18 
bussilla    7 
apuvälineen kanssa   1 (huom. osallistujista kahdella oli pyörätuoli) 
 
Asumisaika alueella 
2 - 5 -vuotta    3 
6 -10 -vuotta    5 
11 - 20 -vuotta    9  
21 - 30 -vuotta    6 
31 - 40 -vuotta    9 
Yli 40 -vuotta   12 
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4. SOUKAN HYVÄT PUOLET 

 
Kysymykseen vastasi yhteensä 74 henkilöä. 
 
YHTEENVETO SOUKAN HYVISTÄ PUOLISTA 
 
 Luonto, puistot ja meri (yht. 66 mainintaa): 

Luonto ja luonnonläheisyys, vihreys ja vehreys, metsä, puut ja kalliot (yht. 42 mainintaa) 
Puro/asukaspuisto, puistot, puistomainen miljöö (yht. 15 mainintaa) 
Meri, meren läheisyys, merellisyys (yht. 9 mainintaa) 
 

 Soukan asuinympäristö (yht. 39 mainintaa): viihtyisyys, avaruus/väljyys, korkeuserot ja kumpuile-
vuus, hieno ostarin avopiha ja suihkulähde, maisemat ja alkuperäinen ilme, siisteys, kauneus ja selke-
ys, mittakaava ja selkeä peruskaava, sopivan kokoinen, lapsiystävällinen ja suhteellisen valmis alue. 
 

   Palvelut ja harrastusmahdollisuudet sekä hyvät liikenneyhteydet (yht. 36 mainintaa): erilaiset 
lähipalvelut, kuten urheilupuisto, liikuntapaikat, uimahalli, koriskentät, remontoitu koulu ja sen piha, leik-
kipaikat, kirjasto, nuorisotila, ruokakauppa, kirkko, palvelutalo, posti ja pankkiautomaatti sekä hyvät lii-
kenneyhteydet  

 
     Hyvät kevyen liikenteen väylät, liikuntareitit ja ulkoilumaastot (yht. 17 mainintaa): runsaasti kevy-

en liikenteen väyliä, liikkuminen ilman autoa helppoa, paljon hyviä kulkureittejä ja pitkät kulkuväylät alu-
een halki sekä hyvät ulkoilualueet, liikuntapolut, -maastot ja kävelyreitit rantoja pitkin 

 
     Rauhallinen asuinalue (yht. 10 mainintaa): rauhallinen, melko rauhallinen, päivisin tai toistaiseksi 

rauhallinen asuinalue, alue on rauhoittunut entisestä  
 

     Asukkaiden hyvä me-henki ja yhteisöllisyys, mukavat ihmiset, monipuolinen asukasrakenne 
sekä aktiivinen Soukka-seura (yht. 8 mainintaa): Soukassa viihdytään, asukkaiden kesken on hyvä 
me-henki ja yhteisöllisyys, aktiivinen Soukka-seura  

 
 
3.1. SOUKAN HYVINÄ PUOLINA LUONTO, LUONNONLÄHEISYYS, VEHREYS, PUISTOT JA MERI  
 
Suurin osa vastaajista näkee Soukan hyviksi puoliksi luonnon ja luonnonläheisyyden, vehreyden ja vihrey-
den, kauniin puuston, metsän ja kalliot, puistomaisuuden ja Puropuiston/asukaspuiston sekä meren ja me-
rellisyyden. On arvokasta, että voi esimerkiksi sienestää ja marjastaa lähimetsissä. 
 

”Männyt ja kalliot, luonnonläheisyys.” 
 
”Paljon vihreää ja vehmasta.” 
 
”Meri ja venesatamat lähellä.” 
 
”Meri lähellä, mukava ulkoilla.” 

 
”Lähellä luontoa.” 
 
”Luontoa säilytetty.” 
 
”Kaunista luonnonmukaista ympäristöä.” 

 
”Puut ja pensaat. Kalliot. Koko luonto.” 

 
 ”Puistomainen miljöö on yees.” 
 
 ”Puropuisto, hienosti hoidetun puiston ja luonnontilaisen metsän kontrasti.” 
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 ”Puistot hoidettu hienosti.” 
 
3.2. SOUKAN HYVINÄ PUOLINA ASUINYMPÄRISTÖN TIETYT OMINAISUUDET JA PAIKAT 
 
Osa vastaajista mainitsee Soukan hyviksi puoliksi alueen väljyyden tai avaruuden, kauniin kumpuilevan 
maaston ja alueen korkeuserot, ostarin hienon keskusaukion (avopiha) suihkulähteineen, alueen viihtyisyy-
den, lapsiystävällisyyden, alkuperäisen ilmeen ja monipuolisuuden sekä kauniit maisemat ja raitit. Alueen 
arvioidaan olevan sopivan kokoinen, mittakaavaltaan hyvä ja siinä on kehityspotentiaalia. Yksittäisinä mai-
nintoina todetaan, että alueella on hyvä valaistus, paljon roskiksia ja penkkejä sekä kävelyteillä hyviä pin-
noitteita ja ympäristö on tiivis. 
 

”Kaunis kumpuileva maasto, samalla myös haasteellinen.” 
 
”Viihtyisyys” 
 
”Ostarin Avopiha (altaat + istutukset) on kaunis.” 

 
”Vielä väljyyttä. Toivottavasti ei rakenneta liian tiiviisti.” 

 
”Avaruus, tila.” 
 
”Luonnollinen ”mäkisyys” tuo vaihtelua ulkoiluun ja maisemaan.” 

 
”Alueen mittakaava” 

 
”Kaunis, siisti.” 
 
”Osa asuintaloista hienosti kunnostettu.” 
 

3.3. SOUKAN HYVINÄ PUOLINA PALVELUT JA HYVÄT LIIKENNEYHTEYDET 
 
Osa vastaajista korostaa alueen palvelujen ja niiden säilyttämisen merkitystä. On tärkeää, että alueella on 
hyvät tai ainakin kohtuulliset lähipalvelut. 
 

”Kohtuullisen hyvät palvelut, myös lähipalvelut” 
 
”Kaupat ovat lähellä (ruokakauppa)” 
 
”Kauppa ja kirjasto lähellä.” 
 
”Hienoa, rempattu koulu ja piha.” 
 
”Palveluita kohtuullisesti.” 
 
”Palvelut aika lähellä. Posti ja pankkiautomaatti säilytettävä alueella.” 

 
”Kirkko, ostari, oma kirjasto, urheilupuisto, koulut.” 
 
”Hyvät koulu ja liikuntamahdollisuudet. Lähellä esim. Espoonlahden urheilupuisto.” 
 

Myös alueen hyvät tai kohtuulliset julkiset yhteydet saavat kiitosta. Soukasta arvioidaan olevan hyvät yh-
teydet sekä Helsinkiin että Espoossa sisäisesti. 
 

”Bussiyhteydet ovat hyvät niin sisäisessä liikenteessä kuin Helsinkiin mentäessä.” 
 
”Julkinen liikenne on kohtuullisen hyvä.” 
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”Hyvät kulkuyhteydet julkisilla ja autolla.” 
 
”Sopivan tiivis, jolloin voi toimia kevyen liikenteen avulla ja päästä joukkoliikenteellä pois. Hyvät bus-
siyhteydet on.” 
 

3.4. SOUKAN HYVINÄ PUOLINA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT JA REITIT, LIIKUNTA- JA  
 LENKKEILYMAASTOT SEKÄ ULKOILUALUEET 

 
Osan mielestä Soukassa hyvää ovat runsaat ja hienot kevyen liikenteen maastot ja väylät alueen läpi, mikä 
mahdollistaa liikkumisen myös ilman autoa. Hyvää ovat myös lähellä olevat ulkoilualueet, liikuntapolut, viih-
tyisät lenkkeilymaastot ja kävely/pyöräreitit rantoja pitkin sekä esimerkiksi hiihtäminen ja kävely meren jääl-
lä ja Hanikassa.   
 

”Pitkät kulkuväylät alueen halki (kevyt liikenne)” 
 
”Runsaasti kevyen liikenteen väyliä, liikkuminen ilman autoa helppoa.” 
 
”Hienot kevyen liikenteen väylät läpi alueen.” 
 
”Hyvät liikuntapolut ovat runsaita ja aika hyvin pidetään myös talvisaikaan kunnossa.” 
 
”Viihtyisät lenkkeilymaastot ja kävelypyörätie meren rantaa myötäillen.” 
 
”Hyvät ulkoilualueet lähellä.” 

 
3.5. SOUKAN HYVINÄ PUOLINA ALUEEN RAUHALLISUUS, ASUKKAIDEN HYVÄ ME-HENKI JA 
 ALUEELLA VIIHTYMINEN 
 
Osa vastaajista kuvaa Soukkaa rauhalliseksi, melko rauhalliseksi ja ainakin päivisin tai toistaiseksi rauhalli-
seksi alueeksi. Yksi vastaaja arvioi, että Soukka on ”rauhoittunut huomattavasti viiden viimeisen vuoden 
aikana poislukien Soukankaari.” Jotkut vastaajat katsovat, että alueella on mukavia ihmisiä, monipuolinen 
asukasrakenne, suvaitsevaisuutta, paljon perheitä sekä ihmisten kesken hyvä me-henki ja yhteisöllisyys. 
Myös Soukka-seuran aktiivisuutta kehutaan 

 
 ”Rauhallinen asuinalue.” 
 

”Rauhallisuus,” 
 
”Päivisin turvallinen alue.” 
 
”Kaunis, melko rauhallinen alue.” 
 
”Asukkaiden kesken hyvä me-henki ja yhteisöllisyys.” 
 
”Ihmiset viihtyneet hyvin.” 
 
”Soukka-seura toimii aktiivisesti.” 
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4. TÄRKEIMMÄT PARANNETTAVAT ASIAT ALUEELLA 
 
Kysymykseen vastasi yhteensä 71 henkilöä. 
 
YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ PARANNETTAVISTA ASIOISTA 
 
 Esteettömyysongelmat -> esteettömyyden parantaminen (yht. 34 mainintaa): ongelmina ovat kir-

jastoon pääsy, raittien kaltevuudet, suuret korkeuserot, jyrkät luiskat sekä vaaralliset, vaikeat kulut ja 
portaat. Liikuntaesteisten, iäkkäiden ja lapsiperheiden liikkuminen tulee huomioida ja mahdollistaa ny-
kyistä paremmin. Huomiota kouruihin ja sadevesikaivojen ylityksiin. Loivennuksia tulisi miettiä. 
 

 Soukan ostoskeskus ja lähiympäristö -> viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen (yht. 30 
mainintaa): osa ostarista ja sen ympäristöstä on ankeaa, epäsiistiä tai rupsahtanutta, ongelmina ovat 
myös monet jyrkät portaat sekä alueen baarien/juottoloiden liian suuri määrä -> päihtyneitä, levotto-
muutta ja turvattomuutta  

 
 Alueen ikääntyminen -> kunnossapitoon, peruskorjauksiin ja siisteyteen huomiota (yht. 29 mai-

nintaa): betonirakenteiden, kaiteiden, rappusten ja väyläpintojen kunnostus, joidenkin ryteikköjen siivo-
us ja istutusten lisääminen, yleinen siisteys ja viihtyisyys, huolto- ja kunnossapito sekä rakennusten jul-
kisivujen kohentaminen. Säännöt ja vastuut tulee saada selviksi kaupungin ja muiden toimijoiden välillä. 

 
 Palveluiden säilyminen, saatavuus ja parantaminen (yht. 15 mainintaa): vastaajat toivovat terveys-

palvelujen saatavuuden parantamista, palvelutalon laajentamista ja kirjaston säilyttämistä. Lisäksi toivo-
taan lisää kauppoja, kahvilaa, kulttuuri-, oleskelu-, taide- ja tapahtumatilaa asukkaille, lisää penkkejä 
sekä tapahtumia ja tekemistä nuorille. Lisäksi toivotaan energiajuomien myynnin rajoittamista nuorille. 

 
 Valaistuksen parantaminen (yht. 12 mainintaa): valaistusta tulisi parantaa erityisesti jalankulkuväylil-

lä ja silloilla, valopylväitä tulisi oikaista sekä oksia poistaa valaisimien läheltä. Valaistus lisää turvalli-
suutta. 

 
 Liikenne/liikkumisjärjestelyjen, liikenneturvallisuuden ja pysäköinnin parantaminen (yht. 12 

mainintaa): ylinopeudet ja mopoilu halutaan kuriin, lisää jalkakäytäviä, suojateiden ja alikulkujen turval-
lisuuden parantamista sekä pysäköintipaikkoja.  

 
 Viitoituksen, osoite- ja pyörätiemerkintöjen sekä pelastuslaitoksen ja ambulanssien puutteellis-

ten toimintaedellytysten parantaminen (yht. 6 mainintaa) 
 

 Yksittäiset maininnat: vinoutunut kaupunkirakenne (ns. nukkumalähiö), täydennysrakentaminen tulee 
tehdä huolella (ei liian korkeita taloja), maankäyttö, puistot säilytettävä, maahanmuuttajien asuttaminen 
Soukkaan lopetettava! Muuten slummiutuu... 

 
 
4.1. ESTEETTÖMYYSONGELMAT JA ESTEETTÖMYYDEN PARANTAMINEN 
 
Suuri osa vastaajista mainitsee esteettömyyden yhdeksi alueen tärkeimmistä parannettavista asioista. Suu-
rimmaksi ongelmaksi nähdään kirjastoon pääsy, joka on hankalaa erityisesti liikuntaesteisille ja lastenvau-
nujen kanssa liikkuville. Alueella on useita muitakin esteellisiä sisäänkäyntejä. 
 
 ”Tätäkin tärkeämpi olisi saada esteetön kulku alueen kirjastoon!!!” 
 

”Kirjastoon pääsy on hankalaa, hissi lastauslaiturilta.”  
 
”Kirjaston esteetön kulku (kaikkien palvelut).” 

 
Alueella on suuria korkeuseroja, paljon jyrkkiä luiskia ja rappusia, kynnyksiä, korkeita reunakiviä sekä talo-
ja, joihin ei pääse mitään kävelytietä (esim. Kaskilaaksontie 1 ja 3). Alueen väestö ikääntyy, mikä edellyttää 
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nykyistä enemmän huomiota esteettömyyteen. 
 

”Esteettömyysasiat. Kynnykset, rappuset jne. Alueella on paljon lapsiperheitä sekä iäkkäitä aikuisia, 
joiden esteettömiä liikkumismahdollisuuksia tulisi parantaa.”  
 
”Liikuntaesteisten, vanhusten ja lapsiperheiden liikkumisen huomiointi (paljon rappusia, rakennukset 
eri tasoissa, paljon mäkiä).” 
 
”Esteettömyys heikkoa sekä alueella että taloissa: hissit portaan päässä.” 
 
”Jyrkät luiskat, vaikea kulku.”    
 
”Raittien kaltevuudet.” 
 
”Lyhyitä jyrkkiä kouruja tulisi loiventaa tärkeillä kävelyteillä! Ellei voi loiventaa, käsijohteita jyrkkiin 
nousuihin tehtävä lisää.”  
 
”Sadevesikaivojen ylityksiä tulisi parantaa.” 

 
4.2. SOUKAN OSTOSKESKUS JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ -> KOHENTAMINEN, UUDISTAMINEN, 

KAPAKOIDEN VÄHENTÄMINEN SEKÄ TURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 
 
Myös Soukan ostari ja sen lähiympäristö nähdään yhdeksi alueen tärkeimmistä parannettavista kohteista. 
Ostaria (erityisesti osaa siitä) kuvataan käsitteillä rupsahtanut, ankea, ränsistynyt, epäsiisti tai ruma (erityi-
sesti K-kaupan ympäristö). Ostarin yleisilmeen ja viihtyisyyden parantaminen sekä väliaikainenkin kunnos-
taminen nähdään tärkeäksi. Osan mukaan nykyinen ostari pitäisi purkaa ja rakentaa kokonaan uusi tilalle. 
Myös ostarille kulku on lukuisten jyrkkien portaiden vuoksi vaikeaa.  

 
”Viihtyisyys, esim. ostari on paikoin ränsistynyt.”  
 
”Soukan ostari kunnostettava, vaikka väliaikaisesti.” 
 
”Ostarin seutu, lähinnä parkkipaikalta ja bussipysäkiltä lähtevät portaat ja luiskat surkeassa kunnos-
sa.” 
 
”Liikekeskuksen iso remontti turvalliseksi ja viihtyisäksi”.  
 
”Ostarin raput ja sillat -> rumia ja jyrkkiä.” 
 
”Ostarin ympäristö erityisesti K-kaupan ympäristö viihtyisyyden suhteen. Jyrkät, pimeät, pelottavat ja 
epäsiistit portaan parkkitalosta ostarille.” 

 
Osa katsoo, että alueen liian monet baarit tai juottolat aiheuttavat levottomuutta ja turvattomuutta erityisesti 
iltaisin. Esimerkiksi kaupassa käynti yksin illalla on pelottavaa. Känniset halutaan pois ostarilta. Huolestut-
tavaa on, että pienellä alueella on 4-5 pubia. Myös ostarilta länteen suuntautuva Kaskivuorenraitti on muut-
tunut levottomaksi. 

 
”Häiriökäyttäytymistä pitäisi vähentää, kapakoita pois ostarilta”  
 
”Huolestuttavan paljon pubeja ostarin lähettyvillä.” 
 
"Ostarin viihtyisyys: tällä hetkellä kapakoita ja levottomuutta on liikaa.” 
 
”Liian monta juottolaa pienellä alueella aiheuttaa häiriötä sekä ostarilla että Yläkartanontien puolella. 
Nakkikioskin taksitolpan ympäristö vilkas.” 
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4.3. ALUEEN IKÄÄNTYMINEN: KUNNOSSAPITOON, PERUSKORJAUKSIIN JA SIISTEYTEEN 

HUOMIOTA 
 
Osa vastaajista näkee tärkeäksi parannettavaksi asiaksi myös vanhan lähiön perusparantamisen, huollon 
ja kunnossapidon sekä yleisen viihtyisyyden ja siisteyden. 
 
Konkreettisina parannettavina kohteina mainitaan: raput ja kulkuväylät (asfalttipinnat paikoin), (beto-
ni)rakenteet ja pinnat, osan rakennuksista julkisivut, Yläkartanontien ylikulkusillan ja yleensäkin pääväylien 
ympäristöt sekä ryteiköt, kuten Puropuiston viereinen rinne ja Kaskilaaksontien kääntöpaikan ympäristö.   
 
Lisäksi toivotaan puistojen säilyttämistä ja istutusten lisäämistä, liukkauden torjuntaa ja lumitöitä sekä Sou-
kan kappelin hiekkakentän salaojitusta (ollut vetinen 13 -vuotta). Yksi vastaaja haluaa tietää, miksi ostarin 
suihkualtaan vierestä kaadettiin kaksi isoa, tervettä puuta ja uusia ei ole istutettu tilalle? 
 

”Rappujen ym. rakennettujen pintojen peruskorjaus.”  
 
 ”Yleinen kaiteiden, rappusten ym. kunnostus.” 

 
”Vanhan lähiön perusparantaminen - alueen ikääntyminen.”  
 
”Julkisivut.” ”Ryteikköjen siivous.” 

 
”Huolto- ja kunnossapito - säännöt selviksi kaupungin ja muiden toimijoiden välillä.” 
 
”Kaskilaaksontien ns. käännöspaikan ympäristöä pitää siistiä. Risukot pois ja tilalle nurmikkoa sopivin 
istutuksin.” 
 
”Pääväylien lähiympäristö antaa Soukasta negatiivisemman kuvan kuin todellisuus on: rumia betoni-
rakenteita, portaita, graffiteja ja hoitamattomuutta.”  
 
”Perusparannusiässä rakenteet.” 
 
”Kaupungin vastuulla olevat lumityöt jääneet osin jopa tekemättä sen jälkeen, kun vaihtoalueista luo-
vuttiin Soukan Huollon kanssa. Esim. Kaskivuorenraitti ostarilta itään päin + tie Soukantie 15:sta.” 

 
4.4. PALVELUIDEN SÄILYMINEN, SAATAVUUS JA PARANTAMINEN  
 
Osa vastaajista näkee tärkeäksi alueen palvelujen lisäämisen ja saatavuuden parantamisen. Konkreettisina 
esimerkkeinä mainitaan terveyspalvelut ja erityisesti vastaanotolle pääsyn helpottuminen, kaupat ja niiden 
lisääminen, kahvilan, kulttuuri- ja yleisötilan sekä palvelutalon lisärakennuksen saaminen. Ostoskeskuksen 
alueelle toivotaan lisää tapahtumia sekä nuorille lisää tekemistä. Myös penkkejä (ei metallisia) haluttaisiin 
lisää. 
 

”Palveluiden saatavuus - kaupat, terveyskeskus ym.” 
 
”Ostoskeskuksen alueelle enemmän tapahtumia, jotta siitä tulisi enemmän "torimainen".” 
 
”Kulttuuri-/yleisötila Soukan keskustaan, asukkaille yhteinen tapahtumapaikka.” 
 
”Kahvilaa kaipaisin myös kovasti :)” 
 
”Nuorille tekemistä iltaisin, nyt pyöritään kaduilla.” 
 
”Palvelutalon lisärakennuksesta sivukirjastolle tila ja Espoon työväenopistolle. Taide: akvarelli-, öljy-
väri ja akryylimaalaukselle, kielten opiskelulle ym.” 
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Alueen kauppiaille esitetään seuraava toive: 
 

” (K-kauppa, Alepa ja R-kioski) koulu toivoisi, että energiajuomia ei myytäisi lapsille/alle 15-16v. 
Kauppiaathan saavat laittaa omia rajoitteita ko. tuotteille halutessaan.” 

 
4.5. VALAISTUKSEN PARANTAMINEN 
 
Osa vastaajista toivoo panostusta alueen valaistuksen parantamiseen. Erityisesti mainitaan valaistuksen 
parantaminen kävelyteillä ja silloilla. Lisäksi toivotaan valopylväiden oikaisemista, sammuneiden lamppujen 
nopeampaa vaihtamista sekä oksien karsimista valaisimien läheltä. Valaistus lisää turvallisuutta. 
 
 ”Valaistus”   
 
 ”Valopylväiden oikaisu ja puiden oksien poistaminen valaisimien läheltä.” 
 

”Valaistusta voisi tehostaa: kävelyteillä ja yleensä ja erityisesti silloilla!” 
 
”Jalankulkuväylien valaistus heikkoa. Pimeät pylväät korjataan hitaasti.” 

 
4.6. LIIKENNEJÄRJESTELYT, LIIKENNETURVALLISUUS, PARKKIPAIKAT 
 
Osa vastaajista toivoo huomion kiinnittämistä alueen liikenneturvallisuuteen ja liikennejärjestelyihin. Konk-
reettisina parannettavina asioina mainitaan Soukankujan ja Soukankaaren ylinopeuksiin sekä ostarin jalan-
kulkualueen mopoiluun puuttuminen (poliisia kaivataan), hidastetöyssyjen saaminen Soukankujan suojatiel-
le ja Soukankaarelle sekä Soukanraitin ja Soukankujan suojatien alfalttiloivennusten poistamista (ovatko 
keskenään ristiriitaisia toiveita?). Erikseen mainitaan myös Yläkartanontien ensimmäisen bussipysäkin lä-
heisyydessä oleva suojatie, sen puuttuvat suojatiemerkinnät ja tästä aiheutuvat vaaratilanteet. 
 
Lisäksi toivotaan jalkakäytävää välille Soukanväylä - Alakartanonkenttä - Soukansalmentie ja Alakartanon-
tie kokonaisuudessaan sekä liikenneyhteyttä terveyskeskukseen.  
 
Alikulkutunnelit nähdään pyöräilijöiden kannalta vaarallisiksi. Ongelmana on sadevesien valuminen ja jää-
tyminen alikulkutunneleissa.  
 

”Soukankujan suojatielle pitäisi palauttaa pomput/hidastimet tai muu systeemi autojen vauhdin hillit-
semiseksi.” 
 
”JK+PP välille Soukanväylä - Alakartanon kenttä. JK+PP välille Alakartanon kenttä - Soukansalmen-
tie + valot.” 
 
”Soukankaarella pysäköintipaikkoja aivan liian vähän + autot ajavat liian kovaa. Hidastetöyssyjä??” 
 
”Alikulkutunnelit osin vanhoja, niihin valuu sadevesi, joka jäätyy.” 
 
”…joka päivä töissä autolla liikenteessä kulkevana, olen kokenut vaaralliseksi ainakin Soukanväylän 
liikennevaloista Yläkartanontielle käännyttäessä ensimmäisen bussipysäkin läheisyydessä olevan 
suojatien. Tie on siinä kohtaa tosi leveä, ja varsinkin talvisin jään ja lumen alta ei erotu suojatie-
merkintä. Muutama vuosi sitten puuttui vielä toiselta puolen tietä myös toinen Suojatie-
liikennemerkki, joten muutaman kerran joutui tekemään äkkijarrutuksia jalankulkijoiden kuljettua tien 
yli ennen kuin ne huomasi tai tajusi niiden kulkevan ihan laillisesti suojatiellä. Kyseisen kohdan turval-
lisuutta voisi parantaa esim. laittamalla siihen ”keskikorokkeen”, jolloin puoleen väliin voisi turvallises-
ti tarvittaessa jäädä odottamaan… Soitin suojatie-asiasta tekniseen keskukseen jo kolme vuotta sit-
ten, mutta mitään ei asialle ole vielä tehty”. 

 
4.7. VIITOITUKSET, OSOITEMERKINNÄT JA PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 

 
Osa vastaajista toivoo huomion kiinnittämistä rakennusten osoitemerkintöjen, kulkureittien, viitoitusten ja 
pyöräteiden merkintöjen parantamiseen. Pyörätiet, kulkureitit ja osoitteet tulee olla hyvin havaittavissa. 
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Huomiota tulee kiinnittää myös pelastuslaitoksen toimintaedellytysten parantamiseen. 
 

”Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset on rakennusajankohdasta saakka olleet heikot, etenkin 
 korkeiden rakennusten läheisyydessä.” 
 
”Viitoitus.” 
 
”Pyöräteiden merkintä.” 
 

Yksi vastaaja on huolissaan siitä, että ”Hätätapauksissa on vaikea saada suljetun puomin vuoksi Kaskivuo-
renkujalle … ambulanssia nopeasti. Ei voi ajaa asuntojen ovia mahdollisimman lähelle.” Huom! Pelastuslai-
toksen hälytysajoneuvot on varustettu avaimilla, jotka mahdollistavat kevyenliikenteen väylien porttien 
avaamisen. 
 
5. MONIVALINTAKYSYMYSTEN VASTAUSTEN YHTEENVETO  
 
Kyselyssä osallistujia pyydettiin arvioimaan Soukkaa erilaisten väittämien pohjalta.  
 
Ympäristö koetaan pääasiassa viihtyisäksi (N=78). Suuri osa vastaajista (60 %) arvioi Soukan ympäris-
töltään joko viihtyisäksi tai erittäin viihtyisäksi. Kolmasosa pitää ympäristöä kohtalaisena ja vain noin kuusi 
prosenttia huonona.  
 
Käsitykset alueen kunnossapidosta vaihtelevat (N=77). Alueen kunnossapidon osalta yleisin arvio on 
kohtalainen.  Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä.  Noin neljäsosa vastaajista pitää kunnossapitoa heik-
kona. Viidesosan mukaan kunnossapito on hyvää. Muutama prosentti ei osaa sanoa. 
 
Pääosa vastaajista arvioi, että lasten/nuorten on turvallista tai kohtalaisen turvallista kävellä kou-
luun/harrastuksiin (N=71). Hieman yli puolet vastaajista on tätä mieltä. Reilu kymmenesosa arvioi, että 
kävely on erittäin turvallista. Vain noin kymmenesosa mukaan kävely on turvatonta. Kolmasosa vastaajista 
ei osaa sanoa kantaansa. 
 
Ympäristö synnyttää halun pitää siitä huolta (N=76). Noin 45 prosenttia vastaajista arvioi, että halua 
ympäristöstä huolehtimiseen on paljon tai erittäin paljon ja vajaa neljäsosa, että kohtalalaisesti. Alle viides-
osa vastaajista arvioi, että halua huolenpitoon on vähän tai erittäin vähän. 16 prosenttia ei osaa sanoa. 
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Alueella on pimeitä paikkoja (N=76). Lähes 70 prosentin mielestä alueella on kohtalaisesti, paljon tai erit-
täin paljon pimeitä paikkoja. Noin viidesosan mukaan pimeitä paikkoja on vähän tai erittäin vähän. Kymme-
nen prosenttia vastaajista ei osaa sanoa.  
 
Kevyen liikenteen väylillä on turvallisuusongelmia (N=77). Noin 70 prosentin mielestä kevyen liikenteen 
väylillä on paljon, kohtalaisesti tai erittäin paljon turvallisuusongelmia. Viidesosan mukaan ongelmia on vä-
hän tai erittäin vähän. Reilu kymmenesosa ei osaa sanoa. 
 
Pääosa vastaajista katsoo, että ajoväylillä on vähän tai korkeintaan kohtalaisesti turvallisuusongel-
mia (N=78): Noin 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä. Noin 15 prosentin mukaan ongelmia on paljon tai 
erittäin paljon. Neljäsosa ei osaa sanoa.  
 
Alueella on näkyvyyteen liittyviä ongelmia (N=75) Noin 60 prosentin mielestä alueella on kohtalaisesti, 
paljon tai erittäin paljon näkyvyyteen liittyviä ongelmia.  Vajaa viidesosan mukaan ongelmia on vähän tai 
erittäin vähän. Reilu viidesosa ei osaa sanoa. 
 
Alueella on häiritsevää päihteiden käyttöä (N=77). Noin 60 prosentin mielestä alueella on paljon, kohta-
laisesti tai erittäin paljon häiritsevää päihteiden käyttöä. Noin viidesosan mukaan häiritsevää päihteiden 
käyttöä on vain vähän. Viidesosa ei osaa sanoa. 
 
Hajontaa käsityksissä häiriköinnin/ilkivallan osalta (N=78). Kolmasosan mielestä alueella on kohtalai-
sesti häiriköintiä/ilkivaltaa. Noin viidesosan mukaan alueella on vähän ja noin viidesosan mukaan paljon 
häiriköintiä/ilkivaltaa. Kymmenesosan mukaan sitä on erittäin paljon. Vajaa viidennes ei osaa sanoa.  
 
Pääosa vastaajista katsoo, että ympäristö aiheuttaa vähän tai korkeintaan kohtalaisesti turvatto-
muuden tunnetta (N=78). Vastaajista 36 prosenttia ei koe ympäristöä turvattomaksi. Reilun neljäsosan 
mielestä turvattomuuden tunnetta on kohtalaisesti. Reilu viidesosa arvioi, että turvattomuuden tunnetta ai-
heutuu paljon. Vastaajista 14 % ei osaa sanoa kantaansa. 
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Pääosan mielestä alue houkuttelee oleskelemaan ja kohtaamaan (N=77). Lähes puolet vastaajista ar-
vioi, että alue houkuttelee ihmisiä oleskelemaan ja kohtaamaan.  Kolmanneksen mukaa tilanne on kohta-
lainen.  Vain reilun kymmenesosan mukaan tilanne on huono. Kymmenesosa ei osaa sanoa. 
 
Pääosan mielestä alueella on hyvin tai ainakin kohtalaisesti yhdessäolon ja tekemisen mahdolli-
suuksia (N=76). Reilu 60 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Viidesosan mukaan tilanne on huono. 16 
prosenttia vastaajista ei osaa sanoa 
 
Ympäristö lisää hyvinvointia (N=75). Yli puolet vastaajista arvioi, että ympäristö lisää hyvinvointia paljon 
tai erittäin paljon ja noin neljäsosa, että kohtalaisesti. Vain noin kymmenesosan mukaan tilanne on huono. 
Reilu kymmenesosa ei osaa sanoa. 
 
Perusteellinen puuttuminen ongelmiin kohtalaista tai heikkoa (N=77). 40 prosentin mukaan puuttumi-
nen ongelmiin on kohtalaista. Noin neljäsosa arvioi, että puuttuminen on heikkoa tai erittäin heikkoa. Va-
jaan kymmenesosan mukaan puuttuminen on perusteellista. Kolmasosa ei osaa sanoa kantaansa. 
 
Hajontaa käsityksissä avun saannista (N=73). Vajaan kolmanneksen mukaan ongelmiin saa apua kohta-
laisesti. Noin 16 prosenttia arvioi, että apua saa hyvin ja noin 14 prosenttia, että huonosti. Peräti 40 pro-
senttia ei osaa sanoa kantaansa. 

 
 
 
6. MISSÄ SUURIMMAT ONGELMAT OVAT  

 
Kysymykseen vastasi yhteensä 43 henkilöä. Kysymys liittyy edellä mainittuihin väittämiin.  
 
6.1. SUURIMMAT ONGELMAT SOUKAN OSTARILLA 
 
Yli puolet kysymykseen vastanneista (23) arvioi, että alueen suurimmat ongelmat ovat Soukan ostarilla ja 
sen lähiympäristössä. Ongelmat liittyvät erityisesti päihteiden käyttäjiin ja alueella näkyvään häiritsevään 
päihteiden käyttöön sekä siitä aiheutuvaan turvattomuuteen. Alueella on huolestuttavan suuri määrä kapa-
koita/pubeja.  
 

”Huumeisten ja humalaisten oleskelu ostarin seuduilla!” 
 
”Lähinnä ostoskeskuksen alueella on turvattoman oloista iltaisin.” 
 
”Ostarin känniporukat tuo epäviihtyisyyttä.” 
 
”Iltaisin ostarin liepeillä -> juopuneet + epämääräisesti käyttäytyvät ihmiset.” 
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”Ostarin parkkihalli on pimeä, nuorten huume/päihdevälitystä.” 
 
”Ostarilla liian paljon pubeja pienellä alueella.” 
 

Osa vastaajista arvioi, että myös ostarin yleisilme, julkisivut, portaikot ja Yläkartanontien puoli ovat ikäviä ja 
ostarin parkkihalli on pimeä.  
 

”Turvallisuuden kannalta ostoskeskus.” 
 

 ”Ostarilla: portaikot, parkkialue, rumat julkisivut.” 
 

 ”Ostari, kaupan edusta, pubit.” 
 

 ”Ostarin yleisilme.” 
 
6.2. SUURIMMAT ONGELMAT YMPÄRISTÖN RAPISTUMISESSA  
 
Osan vastaajista (8) mukaan Soukan suurimpana ongelmana on vanhan asuma-alueen paikoittainen rapis-
tuminen ja rähjäisyys. Osa rakenteista ja rakennuksista on huonokuntoisia ja osan taloista julkisivut ovat 
heikossa kunnossa. Yksi vastaaja katsoo, että ”betoniarkkitehtuuri on ränsistynyttä paikoin”. Ympäristön 
todetaan aiheuttavan turvattomuuden tunnetta erityisesti illalla. 
 

”Vanhan asuma-alueen rapistuminen.” 
 

”Tiettyjen paikkojen rähjäisyys.” 
 
”Pääväylien rumat näkymät (mm. hoitamattomat betonirakenteet) antavat negatiivisen kuvan Soukas-
ta -> kuntoon!” 

 
6.3. SUURIMMAT ONGELMAT YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN ESTEETTÖMYYDESSÄ 
 
Osa vastaajista (8) näkee suurimmaksi ongelmaksi puutteet alueen ja joidenkin rakennusten esteettömyy-
destä. Erityisesti mainitaan kirjasto ja työväenopisto (Alepan talo), jyrkät kohteet ja käsijohteiden puuttumi-
nen, alueen korkeuserot sekä hissittömät taloyhtiöt. Huolissaan ollaan myös tulevan metron aiheuttamista 
ongelmista ”vaikeuksia tulee vaihtaa Matinkylässä metroon. Vanhoille vaikeuksia”. 

 
”Kirjastoon pääsee tavarahissillä, jos olet liikuntaesteinen. Mitä tämä on??” 

 
 ”Esteettömyyden puute varmasti suuri ongelma niille, jotka liikkuvat pyörillä tavalla tai toisella.” 
 
 ”Hissittömät taloyhtiöt.” 

 
6.4. SUURIMMAT ONGELMAT PALVELUISSA 
 
Osa vastaajista (5) näkee suurimmat puutteet alueen palveluissa: erityisesti erikoiskauppojen, suomalais-
ten ravintoloiden, kahvilan ja kokoontumismahdollisuuksien puutteessa. Lisäksi todetaan, että tekemisen 
mahdollisuuksista pitäisi tiedottaa enemmän. Myös lääkäripula mainitaan. 

 
6.5. MUUT ONGELMAT 

 
Alueen suurimmiksi ongelmiksi mainitaan lisäksi:  
- valaistuksen puute (kaksi mainintaa), ilkivalta ja talvikunnossapito 
- Soukanraitin ja Soukankujan suojatien asfalttiloivennukset turvallisuusongelmana, jalkakäytävien puute 

muutamissa paikoissa, Soukankaaren liikenne, mopojen ralli Klobbenille sekä liikenneyhteydet ja julki-
nen liikenne  

- häiriökäyttäytyminen Klobbenin venesatamassa ja uimarannalla sekä Soukankaarella, Soukan virolais / 
venäläiskorttelit 

- vanhojen puiden (keloja) tilalle pitää istuttaa uutta kasvustoa 


