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1.   JOHDANTO 
 
Espoonlahden hyvinvointityöryhmä järjesti Soukassa asuinympäristökävelyn 10.10.2012. Kävelyllä kuljet-
tiin ennalta suunniteltu reitti ja havainnoitiin ympäristöä. Kävelyn aikana keskusteltiin, kirjattiin ja valoku-
vattiin alueen ympäristöä eri näkökulmista. Kävelyn päätteeksi oli kahvi-, keskustelu- ja lomakekyselyyn 
vastaustilaisuus 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 Soukan asuinympäristökävelyn pienryhmien osallistujien kommentit. Kävelty 
reitti on jaettu viiteen alueeseen. Jokaisessa luvussa kuvataan osallistujien kommentit alueen rakennetun 
ympäristön yleiskuvasta, sosiaalisesta elämästä ja tekemisen mahdollisuuksista, kunnossapidosta ja siis-
teydestä, esteettömyydestä, valaistuksesta, turvallisuudesta sekä liikkumisesta ja liikenneväylistä. 
 
Sisältö 
 
2. Soukan ostoskeskus, Soukantori, Yläkartanontie ja palvelutalon lähiympäristö 
3. Soukan raitti, koulu, kappeli, urheilukenttä 
4. Soukantie, Alepan/kirjaston/työväenopiston talo + lähiympäristö 
5. Kaskivuorenraitin, -kujan ja Soukankaaren lähiympäristö 
6. Asukaspuisto ja lähiympäristö 
7. Muut alueet, muut kommentit 
 
Pieni yhteenveto 
 
Kävelyn aikana annettujen kommenttien pohjalta huomiota tulee kiinnittää erityisesti ostoskeskukseen ja 
sen lähiympäristöön (ml. Yläkartanontien ylikulkusilta) ja Alepan/kirjaston/työväenopiston rakennukseen 
ympäristöineen sekä pääväylien lähiympäristöön. Suuria panostuksia tarvitaan esteettömyyden paranta-
miseen koko alueella. Huomiota tulee kiinnittää myös alueen kunnossapitoon/ylläpitoon, rakenteiden, pin-
tojen ja rakennusten korjaamiseen, valaistukseen, turvallisuuteen (mm. kapakat, häiriökäyttäytyminen), 
tekemisen mahdollisuuksiin ja viheristutuksiin paikoin sekä liikenteeseen / liikenneväyliin tietyiltä osilta. 
 
Kävelyreittikartta 
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2. SOUKAN OSTOSKESKUS, SOUKANTORI,YLÄKARTANONTIE JA PALVELUTALON 

LÄHIYMPÄRISTÖ 
 
2.1. Yleiskuva rakennetusta ympäristöstä on kahtalainen 
 
Mielikuva Soukantorin aukiosta on myönteinen. Tori on kaunis ja viihtyisä kokonaisuus sekä tärkeä paikka 
- yksi Espoon hienoimmista kaupunkiaukiotiloista. Suihkulähde (+ valo pohjalla) on hieno, vesiaihe hyvä ja 
vihreys ihanaa. Komeat puut lisäävät viihtyisyyttä. Tori pitää säilyttää myös jatkossa.  Soukan palvelutalon 
ympäristöä kuvataan ”periaatteessa viihtyisäksi”. Istutukset ovat kauniita tai kohtuullisia. Rakennukset 
ovat kuitenkin vanhentuneita. Negatiivisena asiana mainitaan, että tänä kesänä säästösyistä ei torilla ja 
palvelutalon edustalla ollut kaupungin ruukkuistutuksia. 
 
Mielikuva Soukan ostoskeskuksesta ja erityisesti sen Yläkartanontien puoleisesta julkisivusta ja sisäpi-
hasta on pääasiassa negatiivinen. Ostarirakennusta samoin kuin Yläkartanontien ylittävää siltaa kuvataan 
mm. aikansa eläneeksi, rumaksi ja nuhruiseksi. Ensivaikutelma betonirakenteista ja muureista on ränsis-
tynyt ja sammaloitunut. Myös parkkihalli ja portaat ovat pelottavan näköiset. Ostarin sisäpihalta puuttuu 
vihreys. Sisäpihalla on myös ruma pömpeli, joka toimi aiemmin parkkihallin rappukäytävänä. Paikka on 
tuulinen. Alueelle kaivataan parannuksia, kasvojen kohotusta, värejä, viherrakentamista ja istutuksia sekä 
sisäpihan ja sillan kattamista metron rakentamisen yhteydessä. 
 
2.2. Alueen sosiaalinen elämä, turvallisuus ja turvallisuuden tunne 
 
Parannusta vaativat asiat ja havainnot 
 Alueella on paljon kapakoita, palvelutasolla kaupat ovat vähentyneet ja pubeja tullut tilalle. Kaljakuppi-

lat ovat ongelma. Kotiruokapaikkoja tai ravintoloita tulisi saada tilalle. 
 Ostari on muuttunut levottomaksi ravintoloiden vuoksi. Alueella on paljon juopuneita. Aukioloajat ovat 

liian myöhäiset. Poliisi käy harvoin. 
 Terassit ja päihtyneet aiheuttavat häiriöitä ja ostarin alueella on iltaisin turvatonta.  
 Ei ole turvakameroita. Turvallisuus huolestuttaa. Pimeään aikaan ei uskalleta aina liikkua.  
 Pientä levottomuutta on iltaisin. Välttämättä ei uskalla mennä automaatille nostamaan rahaa. Ei pahaa 

rikollisuutta tai tekijöitä.  
 Parkkitalot ja pimeät käytävät ovat pelottavia. 
 Töhryjä on ilmestynyt, tekijät väkivaltaisia. 
 Teineille myydään laitonta tupakkaa yms. 
 Alueella on tapahtunut ryöstöjä ja varkauksia: huumeveikko yritti ryöstää 90 v. pappaa, kukkakauppa 

ryöstettiin, kortti varastettu Otto-maatilla olleelta vanhukselta. 
 Liikuntaesteisten, lasten ja vanhusten turvallisuudessa on parantamisen varaa. 
 Yläkartanontien ylittävän sillan kaiteet ovat vaaralliset ja houkuttelevat kävelemää kaiteilla - ei ole yksi 

eikä kaksi kertaa, kun tällaista on nähty. 
 Sillalta havainto: kerrostalon katolla remontti - alhaalla ei turva-aluetta (kaiteita). On vain pieni kyltti. 
 Ostari on outo paikka päiväkodille. Päiväkotia on silti pyöritetty siinä jo useampi vuosi. 
 Ei tilaa yleisötilaisuuksille. 

 
Positiiviset asiat ja havainnot 
 ”Huumehörhöt” vähentyneet, ei järjestyshäiriöitä, huono maine vain mielikuvaa. 
 Liikennöinnin parantuessa palvelutaso nousee. 
 +++ lankakauppa 
 Pubeja on, kahviloita on.  
 Ostarilla toimiva seurakunnan nuorisotyön Sode sopii sinne hyvin, sillä ostarillahan ne nuoret hengaili-

sivat muutenkin. 
 Kalteriovet kerrostaloon ovat tärkeitä.  
 Yläkartanon päiväkoti sijaitsee mahtavalla paikalla aivan ratsastuskoulun yläpuolella.  
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Toiveet 
 Penkkejä kaivataan sillan läheisyyteen. 
 Palvelutalon laajennukseen toivotaan kirjastoa tai kirjastopalveluita sähköisellä tilaussysteemillä. 
 Palvelutalo saisi jotenkin enemmän näkyä ja kuulua Soukassa. Harvemmin näkee sen ilmoittavan 

”itsestään” tai tapahtumistaan missään. Kaupunki markkinoi palveluitaan netissä, jos osaa mennä 
kaupungin sivuille etsimään tietoa. Missä on todellinen palveluiden markkinointi? Miksi palvelutalo ei 
tekisi A 4sta käsityökurssistaan? Jumpparyhmästään? Teemaruokailustaan? Miksi asiakkaita ei hou-
kutella mukaan aktiivisemmin? Näitä lappuja voisi hyvin ripustaa apteekin seinälle, kaupan ilmoitus-
taululle jne. Ehkä useampi lähtisi toimintaan mukaan. Yhteistyötä voisi mielestäni hyvin olla myös seu-
rakunnan kerhojen ja kaupungin päiväkotien kanssa. Yhteisruokailuja, vierailuja puolin ja toisin - yh-
teisaskartelua, yhteisiä lauluhetkiä. Onko tällaisia tehty? Onko mitään vastaavaa yritetty? 

 Palvelutaloon toivotaan kaksi terveydenhoitajaa ja lääkäri! 
 Toivotaan esteetöntä harrastetilaa taiteelle. 

 
2.3. Esteettömyys 

 
 Sillan eteläpää on jyrkkä ja pohjoispäässä on äkkijyrkät portaat, isot laatat. Lopussa ei ole tilaa pyörä-

tuolilla kääntymiseen. 
 Alueella on paljon jyrkkiä portaita. Portaikko on rakennettu ergonomisesti väärin. Askelten korkeus on 

aivan outo. Rapuissa on hankala liikkua liukkaalla / talvella portaissa kulkeminen hankalaa. Portaikko 
on pimeä. Portaissa on hankala korko/etenemä. Kulkeminen on vaikeaa, hissi on usein rikki. Ostarille 
toinen hissi, joka olisi auki, kun kaupat ovat kiinni.  

 Toisaalta todetaan myös, että kaupan hissi on erittäin positiivinen asia ja helpottaa liikkumista huomat-
tavasti, sillä aiemmin vaunujen tai pyörätuolin kanssa kulkeminen alatasolta ylätasolle on ollut huo-
mattavan haasteellista. Ikävä kyllä hissi on ollut melko usein rikki/pois käytöstä. Johtuuko ilkivallasta 
vai mistä? 

 Yläkartanontien puolelta johtavat rampit ovat todella hankalasti kuljettavissa. Rampit ovat jyrkkiä ja 
etenkin talvella liukkailla. Ei tulisi mieleenkään lähteä lastenvaunujen kanssa kulkemaan niitä pitkin. 
Pyörätuolilla niitä ei voi ajatellakaan käyttävänsä. Jos hissi ei ole käytössä, joutuu kiertämään koko os-
tarin tien kautta, jotta pääsee ylätasolta alatasolle tai päinvastoin. 

 Syrjäytyminen katukuvassa näkyy siten, ettei kaikkien ole vaivatonta liikkua. Käytännössä lähes kaik-
kiin Soukan vanhoihin liikepaikkoihin on vaikea kulkea, sillä niissä on kynnyksiä ja/tai ahtaita eteisiä. 
Kouruihin jää pyörätuoli kiinni. Rollaattorilla on hankala liikkua. Sodeen ei ole luiskaa. Apteekki on ok 
ja toimii hyvin, mutta R-kioskin sisäänkäynti on mahdoton pyörätuolilla, luiska huono. Ostarilla sijaitse-
va R-kioski on myös posti. Sinnekin on vaikea mennä vaunujen kanssa tai pyörätuolilla. Oven edessä 
on koroke, jossa ei ole tilaa kääntyillä. 

 Muut: Kapea kulku, jos pakettiauto tms. Sivuilla on jyrkät tiet. Yläkartanon puolella bussipysäkille on 
jyrkkä reitti. Esteettömyys on huomioitava jatkossa. 

 
2.4. Kunnossapito ja siisteys 

 
 Ostarin seudulla ja erityisesti sisäpihalla on yleensä roskia jonkin verran ja erityisesti aamuisin. Voisi-

ko aamusiivous olla aikaisemmin? Roskikset ovat pieniä ja vinksallaan. Lisää roskiksia. 
 Sillan ja portaiden osalta kommentit ovat kahtalaisia. Osa antaa hoidosta kehuja: kunnossapito on 

sillalla ihan ok tai ei liukas silta - hyvä. Osa antaa hoidosta moitteita: ylikulkusillan kunnossapito talvi-
sin saa moitteita / sillalla talvella lunta / kunnossapitoa talvisin / portaiden talvikunnossapito parem-
maksi. 

 Lisäksi todetaan, että hoidon kannalta alue on hankala, koska on paljon rappuja. 
 Kartanopubin kohdalla on aina sadevesilammikko (kallistus väärin). 
 Kiinteistöjen kunnossapito toimii paremmin kuin kaupungin. Vastuualueiden ”rajat” näkyvät käytän-

nössä (hyvin ja huonosti hoidettu). Voisiko rajapinnan hoitaa siististi hieman naapurintonttia huomioi-
malla? 
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 Suihkulähteen kohdalla puupenkki on huonokuntoinen.  
 Töhryn poisto seinästä. 
 Sammaleet tulisi poistaa ylikulkusillan muureista. 
 Soukantorin allas on kallis ylläpitää ja ollut epäkunnossa. 

 
2.5. Liikkuminen, liikenneväylät ja turvallisuus  

 
 Huoltoliikenne tapahtuu kävelyteillä. Ostarilla on kauppojen yms. lastausten takia turvattomuutta.  Las-

tausliikenne tulee poistaa (kävely)raiteilta.  
 Mm. palvelutalon huoltoliikenne hoidetaan kävelytiellä. Samoin invatakseille ym. palvelutalon liiken-

teelle kunnon reitistö.  
 Toivotaan lisää paikoitustilaa. 
 Palvelulinja hyvä!!! Kiitos hyville kuljettajille. Istutukset tulisi poistaa palvelulinjabussin tiellä. 
 Sillan rakentaminen on lisännyt turvallisuutta jalankulkijoille. 
 Yläkartanontiellä on vilkas liikenne, eivätkä autoilijat juurikaan noudata 40 km/h nopeusrajoitusta. Tiel-

lä on myös paljon lapsia liikkeellä, sillä kouluihin ja päiväkoteihin pendelöidään tien yli suuntaan ja toi-
seen. Yläkoulu ja lukio sijaitsevat laaksossa Yläkartanontien toisella puolella. Koululaiset käyvät kau-
passa ostarilla välitunneilla ja koulun jälkeen, ja tietä ylitetään ihan mistä sattuu ja miten sattuu, vaikka 
suojatiet ovat aivan vieressä ja ylikulkukin on olemassa. 
 

2.6. Valaistus 
 

 Pimeä väylä. 
 Yläkartanontien sillan eteläpäässä on heikko valaistus. 
 Valot ovat puiden sisällä, jos lunta on hämärä. Valaisee vain tietyn alueen. 
 Valaistusta voisi olla lisää. 

 
2.7. Paloturvallisuus 
 
 Paloturvallisuuden kannalta oikean osoitteen löytäminen on hankalaa. Sokkeloinen alue (viitataan 

Soukkaan laajemminkin). 
 Tornitalot ovat tällä hetkellä erittäin vaikeasti pelastuslaitoksen saavutettavissa. Isot verkko- ja avova-

rastot rakennuksien alla ovat houkuttelevia tuhopolttajille. 
 Pelastuslaitos toteaa, että ”Kiinteistössä on tehty palotarkastuksia viimeksi kesä- ja elokuussa 2012 ja 

valvottu annettuja korjausmääräyksiä hyvässä yhteistyössä kiinteistöjen isännöitsijöiden kanssa. Li-
säksi palomiehet ovat käyneet harjoittelemassa kiinteistöissä, jotta käsitys toimintaedellytyksistä olisi 
ajantasainen. Myös pelastuslaitoksen nostolava-auton reittejä on kartoitettu. Taloyhtiöiden pelastus-
suunnitelmassa tulee esittää kiinteistön pelastustehtävien järjestelyt sekä toimintaohjeet asukkaille” 
Yhteenvetona voidaan todeta, että ei syytä huoleen. 
 

3. SOUKAN RAITTI, KOULU, KAPPELI JA URHEILUKENTTÄ 
 

3.1. Yleiskuva rakennetusta ympäristöstä 
 
Soukan raitti on hyvä väylä, tärkeä ja siisti. Raittia pidetään yleiskuvaltaan hyvänä: puistomaisena, veh-
reänä ja viihtyisänä. Vuodenaikojen vaihtuminen on hyvin nähtävissä ja ruska-aika on todella kaunis. 
Myös puut ja kalliot ovat kauniita. Istutusten ja pensaiden osalta palaute on kahtalaista. Toisaalta tode-
taan, että istutukset ovat hienoja tai kohtalaisia ja toisaalta, että pensaita ja kukkaistutuksia tulee saada 
lisää koko Soukkaan. Osallistujat toivovat viheralueiden säilyttämistä ja lisäämistä entisestään sekä mai-
semointia. Raitin varrelle toivotaan myös isompia puita.  
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Myös kappelia sekä remontoitua koulua ja niiden ympäristöjä pidetään hienoina, kauniina ja siisteinä. 
Alueella on viihtyisää luontoa. Soukan koulun uudistaminen ja laajentaminen nähdään suureksi alueelli-
seksi plussaksi. Koululla on myös hyvät ulkoilutilat lapsille. Puistomaisuus raitin ja koulun välillä aina asu-
kaspuistoon saakka on hienoa. Alueella on myös talvivihreää kasvillisuutta. Koulun ja raitin välinen mänty-
ryhmä on kaunis. Soukankaari 4 on upea piha! 
 
3.2. Sosiaalinen elämä ja tekemisen mahdollisuudet   
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Penkkejä kaivataan. Toisaalta todetaan, että penkkejä on liian vähän eläkeläisille, mutta liikaa ”häiriö-

käyttäjille”. 
 Urheilukentältä sammutetaan valot liian aikaisin, lapset tykkäisivät pelata pidempään. Kenttä on huo-

nosti varustettu: kaivataan pukukoppeja, penkkejä ja esim. kaukaloa. 
 Koulun iltakäyttö on aivan liian vähäistä. Uusi koulu ei vastaanota iltatoimintaa. 
 Koulun pihalle toivotaan kesäteatteria. 
 Yleisövessa tarvitaan. Ihminen virtsasi pusikkoon juuri. 

 
Positiiviset asiat 
 Soukan kappelissa on toimintaa lapsiperheille, mutta myös varttuneemmalle väelle. Lastenkerhot ja 

äiti-lapsi -kerhot ovat hyvin suosittuja. Vuosittainen Onnenpäivä -tapahtuma saa ”koko Soukan” liik-
keelle.  

 Koulun ja kappelin läheisyys on hyvä asia. 
 Hienoa, että esikoulu on nykyään samassa rakennuksessa kuin koulu. 
 Koulun pihalla on kivoja leikkivälineitä. 
 Koulun piha on mukava. 

 
3.3. Kunnossapito ja siisteys 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Soukan raitti alas palvelutalolta urheilukentän suuntaan (alamäki) on liukas talvella. Huonolla lonkalla 

on vaikea kulkea.  
 Tiellä on monttuja. Raitilta puuttuu asfalttia. Isot laatat ovat liikkuneet (nousseet) -> kompastusvaara. 

Rikkinäisiä viemärinkansia sekä rikkinäisiä/puuttuvia reunakiviä. 
 Väylä on leveä ja lumen poisto kahdella ajolla hidasta. Paljon lunta (talvella), pitäisi ajaa Tiekarhulla. 
 Väylillä on liukkaita lehtiä. Lehden haravointia ei tee kukaan jalkakäytävältä. Hiekoitushiekkaa on 

nurmikolla. 
 Kappelin hiekkakenttä veden vallassa (10 v. havainto), saisiko salaojitusta.  
 Lätäköitä kappelin edustalla, painaumia. 
 Urheilukenttä on epätasainen, kerää lammikoita. Kenttä on vetinen, suuria lätäköitä. Urheilukentän 

rännit: yhteen tulisi kansi. Kentän aidassa on iso reikä. Aita tulee korjata. Ovi voisi olla hyvä.  
 Graffitipalloseinä ruma. 
 Koulun viereinen nurmi on hoitamatta. 
 Koulun viereisen taloyhtiön asukkaat toivoivat taloyhtiön takapihalla olevan ison koivun kaatamista. 

Myös pihlajia kuvattiin turvallisuusriskiksi. Espoon metsänhoitoa kritisoitiin suunnittelemattomuudesta 
ja yleisen linjan puutteesta. Kaupungilla ei asukkaan mukaan ole metsänhoitajia. 

 Koirankakkapönttöjä tarvittaisiin lisää Soukan koulun läheisyyteen, sillä koiran ulkoiluttajia on valta-
vasti. (Koulun alueella koiran ulkoiluttaminen on kielletty). 
 

Positiiviset asiat 
 Soukanraitin kunnossapito on ok. Puiden lehdet olivat samana tai edellisenä päivänä lakaistu siististi 

raitin reunaan. Ylenen laatutaso, materiaalit, istutukset ja niiden kunnossapito koetaan hyvänä.  
 Kiitos, että ympäristöä kunnostettiin, hieno bulevardi. 
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 Riittävästi roskakoreja.  
 Koulun ja kappelin ympäristöt ovat siistejä.  
 Urheilukenttä on huollettu hyvin. Jalkapalloverkot ovat hyvässä kunnossa.  
 Siedettävä silta (tarkoitetaan ilmeisesti raitin ylittävää siltaa). 

 
3.4. Esteettömyys 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Kokonaisnousua Soukan palvelutalolle. Raitti on aika jyrkkä palvelutalolle alhaalta noustessa. Onko 

liian jyrkkä kevyenliikenteen väyläksi? Mäki on myös liukas talvella.  
 Jyrkkiä nousuja ja luiskia muutoinkin esim. kerrostaloon.  
 Pyörätuolilla on vaikeuksia päästä osaan paikoista. 
 Neuvolaan on vaikea mennä vaunujen tai rattaiden kanssa, saati sitten, jos on pyörätuolissa. Ovi 

avautuu sähköisesti, ja avautumissuunta on rampin puolelle. Ovea väistääkseen joutuu peruuttamaan 
portaille. Neuvolan eteinen on ahdas ja hankala. Vaunuille/rattaille on kivasti tilaa, mutta itse eteisessä 
liikkuminen on hankalaa. 

 Levähdyspaikkoja, tasanteita ja kaiteita lisää. Penkkejä tuotu, ei käsinojia, eikä selkänojia. 
 
Positiiviset asiat 
 Kappeli on hyvin saavutettavissa liikuntaesteisille (kaksi mainintaa). Kappeliin on hieman jyrkkä käynti 

(yksi maininta). 
 Käsijohde (kaide) toisella puolella +! (paikka?) 

 
3.5. Liikkuminen, liikenneväylät ja turvallisuus  
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Huoltoliikenne ja ajoneuvoilla kulku sekä palvelutaloon että kappeliin tapahtuu kävelyteitä / kevyen 

liikenteen väylää pitkin. Liikuntaesteisten ja vanhusten kuljetukset palvelutaloon ovat hankalia. Myös 
neuvolan ja kotihoidon toimiston huoltoliikenne joutuu ajamaan kävelytietä. Koulun parkkipaikka on lii-
an pieni ja saattoliikenne tuo ruuhkaa. Kommentti koskien Soukan koulun LE -paikkaa (en saanut sel-
vää). 

 Pysäköintimahdollisuuksia ei ole suunniteltu kunnolla. Pysäköintiaikoihin toivotaan järkevyyttä (30 min. 
ei riittävä). Autopaikat eivät riitä Soukassa: esim. kerrostalo Soukankuja 7. Parkkipaikkoja toivotaan 
maan alle. 

 Raitin jatkuvuus pyöräteissä ei välttämättä ole ihan selkeä (ainakaan ulkopuoliselle pyöräilijälle). 
 Soukanraitin kulmasta näkemäeste poistettava, pensaat saa poistaa kokonaan. Näkemäesteet halu-

taan pois kulkuväylien risteyksistä. 
 Soukankujan suojatie kaipaa pomppua takaisin. Pomppu on poistettu koulun edestä koulun peruspa-

rannuksen aikana. 
 
Positiiviset asiat 
 Soukan raitti on hyvä väylä. Hyvä yritys tehdä kävelyverkkoa. Tärkeä ja siisti, myös talvella. 
 Soukan koululle on turvallinen suojatie. 
 Osittain hiekoitettu raitti - on hyvä ratkaisu pulkkailijoille. 

 
3.6. Valaistus 

 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Valaistus raitilla on heikkoa, koska valaisimet ovat liian korkealla ja puut varjostavat lamppuja monin 

paikoin (mm. palvelutalon edusta ja hiekkatietä koulun ohi asukaspuistoon mentäessä). Kaupunkia 
pyydetään karsimaan oksia lamppujen ympäriltä. Valaistus tulee saada esiin puiden piilosta.  

 Palvelutalon kohdalla (raitilla) valopylväät ovat vinossa, kuvut likaiset ja puita on kasvanut eteen. 
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 Soukankaaren alikulkutunneli on huonosti valaistu. Soukanraitti/Soukankaari alitussilta: on vain yksi 

lamppu! Toimiiko sillan alla oleva valaistus? Sillan molemmin puolin valopylväs on kaukana.  
 
Positiiviset asiat 
 Asukaspuistoon päin mentäessä valaistus on parantunut entisestä  
 Koulun jälkeen on kohtuulliset valaisimet, joskin oksia kasvaa lähellä lamppuja.  
 Kaduilla on tyydyttävä valaistus. 

 
3.7. Turvallisuus, opasteet 
 
 Pelastustiemahdollisuus Soukan raitin suuntaan tehtävä poistamalla betonirakenteita. 
 Neuvolan katuopaste on Soukankaari 4 kohdalla, hyvä. 

 

4. SOUKANTIE, ALEPAN/KIRJASTON/TYÖVÄENOPISTON TALO+ LÄHIYMPÄRISTÖ 
 
4.1. Yleiskuva rakennetusta ympäristöstä 

 
Soukantien lähiympäristön yleiskuva on negatiivinen ainakin niiden kommenttien pohjalta, joita alueesta 
saatiin. Osallistujat kuvasivat aluetta seuraavasti: ankeita istutuksia tien reunoilla, ankeita betonireunuksia 
ja likaisia portaikkoja, rikkinäisiä pintoja, kauhea lastauslaituri, töhry bussipysäkillä ja rumat graffitit asun-
toyhtiön betonimuurissa (johon taidekoulu voisi toteuttaa maalauksia). Erityisen ruma ja korjaamaton on 
Soukantie nelosen rakennus (Alepa/kirjasto/työväenopisto). Yksi osallistuja kommentoi rakennusta seu-
raavasti: ”Lohdutonta ja rumaa, ihan DDR tulee mieleen”. Pääväylän ympäristö antaa huonon kuvan Sou-
kasta. Myös Alepan aukio Soukanraitin puolella on ”vähän ankea”, rikkaruohot rehottavat, epäsiistiä beto-
niseinää.  
 
Myönteisinä asioina mainitaan, että osa taloista on remontoitu kauniisti ja As. Oy Puntarpään piha on siisti 
ja siinä on kauniita istutuksia. Soukantien varrella on joitakin kauniita puita/mäntyjä ja kaunis viheralue 
Soukanahteen ja Soukankaaren välissä. Myös Kastevuorenraitti on valoisa ja avara, viherläntti Alepan 
aukion keskellä on kiva.  
 
4.2. Kunnossapito ja siisteys 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 
Soukantien ympäristö: 
 Töhry bussipysäkillä. Rumat graffitit betonissa tien reunassa. Antaa huonon kuvan Soukasta. 
 Ankeat istutukset tien reunoilla.  
 Päiväkodin piha kuntoon. 
 Soukantie 16 takaosassa on roskia, kenelle kuluu? 
 Uudemmat rakennukset (1990-luvun alusta) ovat ankeita, eivätkä sovi alueen rakentamistapaan. 
 Nousu Soukanväylältä ylös Kastevuorenraitille on ankea, väylän pinnat rikkinäisiä, kaiteet huonossa 

kunnossa. Kirjastolle päin käveltäessä (luiska Soukantieltä) kaiteet tulisi puhdistaa. 
 Lipputanko ruosteessa -> uusittava! 
 Bussipysäkki on liukas talvella. 

 
Alepan/kirjaston/työväenopiston rakennus: 
 Raput lohkeilleet/portaat järkyttävät, ankeita betonireunuksia ja portaikkoja, rikkinäisiä pintoja, kauhea 

lastauslaituri, julkisivu epäsiisti ja rakennus vanhanaikainen. Kirjastossa on huono sisäilma, katto vuo-
taa. Rakennus pitäisi remontoida joka paikasta sekä esim. siistiä, kattaa ja maalata kierreportaat. Joku 
ku katsoo, että koko talo on purettava vaikka mittakaava ihmisen mittainen. 

 Kirjaston kyltit ovat huonot ja vinossa. 
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 Kirjaston portaat ovat kamalan liukkaat talvella. 

 
Alepan/kirjaston/työväenopiston rakennuksen lähiympäristö: 
 Ankeat istutukset, rikkaruohot rehottavat.  
 Alepan edessä on vähän ankea aukio. Alepan edusta on ankea. 
 Puiden lehtiä on tiellä ja aukiolla. Kirjastoaukion kunnossapito ei ole yhtä hyvällä mallilla kuin Soukan-

raitin pohjoispäässä. Mm. vanhoja/mustanniljakkaisia puunlehtiä on lakaisematta käytävällä. 
 Rumat penkit.  
 Kaivonkansi on vähän painunut (Kastevuorenraitti Alepan talon kohdalla).  
 Irtonaisia laattoja. 
 Reunakivetys ruma (paikka?)  
 Talvikunnossapidossa parantamista. 

 
Positiiviset asiat ja toiveet 
 Osa taloista on remontoitu kauniisti. As. Oy Puntarpään piha on siisti ja siinä on kauniita istutuksia. 
 Siistiä, ei roskia. Alue on siisti.  
 Kauniita puita/mäntyjä. 
 Pensaat on leikattu hyvin. 
 Soukantien reunalla olevaan asuntoyhtiön betonimuuriin voisi taidekoulu toteuttaa maalauksia. [yksi 

graffiti huomattiin]. 
 Enemmän värejä olisi voinut käyttää. 

 
4.3. Esteettömyys 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 
Alepan/krjaston/työväenopiston rakennusta koskevat kommentit: 
 Kirjastoon ja työväenopistoon ei ole esteetöntä pääsyä (paljon mainintoja). Yhteyttä lastauslaiturilta ja 

tavarahissillä pidetään suorastaan ala-arvoisena. Hissillä pääse vain lastauspihalta ja -laiturilta ja sin-
nekin on liian jyrkkä luiska/rappuset. Kirjastoon pääsy liikuntaesteisille (pyörätuoli, rollaattori) ja lapsi-
perheille vaunuilla on todella hankalaa, lähes mahdotonta. Tavarahissi on ”järkky” ja vaikea löytää (pii-
lossa).  Myös valaistus on huono.  

 Kirjastoon on ollut käytännössä mahdoton mennä lapsen kanssa, jos lapsi on vaunuissa tai rattaissa. 
Portaat ovat huonossa kunnossa, ja etenkin talven liukkailla ne ovat vaaralliset. Viime talvena lumi eh-
ti pakkautua portaisiin niin, että portaista tuli kuin liukumäki. Yksinkin liikkuminen portaissa on jännittä-
vää ja haasteellista, mutta lasten kanssa se alkaa olla jo liian vaikeaa. Käytännössä kirjasto palvelee 
niitä, jotka pääsevät liikkumaan hyvin - muiden on turha haaveilla Soukan kirjaston palveluista. Tämä 
karsii asiakkaista huonosti liikkumaan pääsevät vanhukset, liikuntavammaiset jne. Käytännössä em. 
johtaa myös siihen, etteivät työväenopiston palvelut Soukassa sovi kuin hyvin liikkuville. 

 Henkilöhissi puuttuu. Kirjastoon toivotaan esteetöntä käyntiä ja hissiä talon ulkopuolelle. 
 
Kävelyluiska Soukantie 4. kohdalta Kastevuorenraitille: 
 Nousu Soukanväylältä ylös raitille on käveleville liikuntarajoitteisille vielä noustavissa, mutta pyörätuo-

lilla vaikeuksia. Talvella liukas! Luiskan talvikunnossapidossa on kehitettävää! 
 Työväenopisto/Alepa Soukantie 4 kävelyluiska on liian jyrkkä 

 
Nousu Soukantielle/bussipysäkille alikulun/kentän vieressä:  
 Jyrkkä rinne alhaalta kävelytieltä ylös bussipysäkille on talvella liukas! Asukas on kaatunut siinä. 
 Talvikunnossapito. 

 
Päiväkoti:  
 Päiväkodin pääsisäänkäynnin portaat ovat hankalat. 
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4.4. Liikkuminen, liikenneväylät ja liikenneturvallisuus  
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 
Soukantien alikulkutunneli urheilukentän luona: 
 Soukantien alikulku kentän vieressä on vaarallinen (risteyskohta), koska näkyvyys on olematon pyö-

räilijöille/jalankulkijoille.  
 Vaarallinen ”kohtaaminen” alikulkusillan luona sitä pitäisi parantaa. 
 Alikulun kuivatus, alikulkuun vesipumppu. 
 Tunneli on kolkko, matala, kapea ja siinä on ankea katto. Tunneli on pimeä, valo puuttuu. Alikulkutun-

neli on usein pimeänä. 
 

Kävely- ja suojatiet: 
 Soukanahteelta puuttuu suojatie. 
 Soukanahde/Soukantie bussipysäkin kohta suojatie molemmissa kohdissa (??). 
 Bussipysäkin kohdalta (hiekkakentän pysäkki) poistettiin suojatie. 
 Suojatie Soukantien yli!!! Olisi tarpeen. Bussista jäävät menijät oikaisevat Alepan kohdalla. 
 Soukantien varren kävelytiet/jalankulkuväylät ovat kapeita, joutuu väistämään vastaan tulevia. 
 Soukantien eteläosa ei ole kovin vilkkaasti käytetty kevyenliikenteen osalta. 

 
Huoltoliikenne, liikenne, bussipysäkit 
 Kastevuorenraitilla sijaitseviin liikkeisiin on ajettava kävelyteitä pitkin. 
 Bussipysäkkien parannuksia toivotaan: vanhan mallisia pysäkkikatoksia Soukantien varrella. 
 Vilkas liikenne. 

 
Parkkipaikat.  
 Kirjaston ja Alepan alle parkkihalliin enemmän parkkipaikkoja, jotta päältä voi poistaa autopaikat. 
 P -paikan tolppa on ajettu poikki. 

 
Positiiviset asiat 
 Ajoradoista erotettu pyörätie Soukantien itäpuolella on hyvä. Puistomainen. 
 Joukkoliikenne toimii. Bussiyhteydet ovat parantuneet. 
 Kiveykset (reunakivet) jyrkkiä, muuten hyvä kulkea 

 
4.5. Sosiaalinen elämä ja tekemisen mahdollisuudet   
 
 Kirjaston puolesta otettiin voimakkaasti kantaa ja usea osallistuja toivoo kirjaston säilyttämistä Sou-

kassa. Kirjasto on tärkeä, mutta huonokuntoinen. 
 Myös työväenopiston halutaan säilyvän ja saavan lisää tilaa taide-(vesiväri, öljyväri, akryyli), kieli- ja 

ompeluopetukselle. 
 Myös taidekeskus/ -koulu on erittäin hyvä: kiinnostavaa nähdä, mitä siellä tapahtuu sisällä. Tuo elä-

vyyttä katukuvaan (useampi kommentti). 
 Alepa pitää säilyttää. Kauppa säilytettävä. 
 Alepan kohdalla: ilmoitustaulu hyvä +++, taidetilat hyvä ++, postilaatikko hyvä ++ 
 Kirjaston edusta: penkkejä, roskiksia ja istutuksia on. Penkkejä toivotaan toisaalta myös lisää kirjasto-

aukiolle. Vanhukset tykkäävät istua.  
 Palvelut toimii Sommarööhön saakka. 
 Tyhjät toimitilat ovat huonoja. 
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4.6. Turvallisuus 

 
 Kirjastoaukiolle kerääntyy nuorisoporukoita kaljoittelemaan. Aiheuttaa häiriöitä ja aukio on hieman 

turvaton. 
 Alepan edustan alueella on ajoittain rauhatonta ja siivotonta. 
 Alepa kerää myöhään illalla porukoita. Toisaalta hyvä, että on palveluita myöhään. 
 Alepan aukioloajat aiheuttavat häiriöitä (ovat myöhäiset).  
 Kirjaston hissi on epäsiisti, luo turvattomuuden tunnetta. 
 Lastauslaiturille peruuttavat kuorma-autot ovat turvallisuusriski 
 Suuria ja heikkoja puita. 
 As. Oy Puntarpään pelastustiet ja nostopaikat todella tärkeä. 
 Katosten lukitseminen poisti tuhopoltto-ongelman. 

 
4.7. Valaistus 

 
 Valaisimia oksien sisällä. 
 Valaistus on puutteellinen luiskalla Soukantieltä Kastevuorenraitille.  
 Katuvalojen vaihto on tosi hidasta monessa paikassa ja valot ovat kauan pimeinä.  
 Soukantien väylien valot/lamput ovat korkealla. Onko valaistus riittävä jalkakäytävillä? Keltaisen värin 

toisto on huono, kontrastia ei tule. Katulamput ovat vain toisella puolella Soukantietä. 
 Soukan kirjaston lastauslaiturilla on heikko valo. 

 

5. KASKIVUORENRAITIN, -KUJAN JA SOUKANKAAREN LÄHIYMPÄRISTÖ  
 
5.1. Yleiskuva rakennetusta ympäristöstä on kahtalainen 
 
Alueen yleiskuva on kahtalainen. Osallistujat toteavat, että seutu on kaunista, alue on viihtyisä ja siisti. 
Soukka on kuin maaseutua ja kaupunkia samassa paketissa. Lapset on huomioitu hyvin. Alueella on pal-
jon puistotilaa, puustoa ja leikkipaikkoja sekä urheilu ja liikuntamahdollisuuksia. Rakennusten julkisivuista 
ollaan eri mieltä: joku katsoo, että kerrostalojen julkisivut ovat kohtuullisessa kunnossa ja joku, että ne 
ovat likaisia. Vuokratalot (SATO) ainakin vaativat kunnostusta julkisivujen osalta. Myös osa jäteasemista 
on huonossa kunnossa. Graffiteja on jonkin verran. Kaskilaaksontien kääntöpaikka on pusikoitunut. Li-
säksi kysytään, pitäisikö laajoja parkkipaikkoja tai ”joutomaata” ottaa käyttöön lisärakentamiseen, että 
luontoalueet säilyisivät.  

 
5.2. Sosiaalinen elämä ja tekemisen mahdollisuudet   
 
Positiiviset asiat 
 Puustoa ja leikkipaikka lapsille, positiivista. Lapsilla leikkitilaa. Lapsia on huomioitu hyvin. 
 Leikkipaikoilla on myös aikuisille riittävästi penkkejä.  
 Urheilu ja liikuntamahdollisuuksia on hyvin.  
 Aiemmin levottomampaa, löytyi huumeruiskuja, nyt parempi. Leikkimökki veti käyttäjiä. 

 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Leikkipaikat ja urheilu- sekä skeittipaikat eivät ole kaikenikäisille lapsille. 
 Kaskivuoren Op:n (?) voisi muuttaa ”asukaspuistoksi” 
 Leikkipaikat yhteisiksi ja isommiksi ja pihoilta pois omat.  
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5.3. Kunnossapito ja siisteys 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Leikkipaikka (Saton:n talojen) alueella surkeassa kunnossa. Matot rempallaan/alusta irti. Pihakatos on 

rikki, houkuttelee lisää ilkivaltaa. Keinujen alusta puistossa on veden peitossa 
 Leikkipaikan (Sato) turva-alustat ovat huonossa kunnossa [kupruilla ja lammikoiden peitossa]. Paljon 

käyttäjiä. Ilkivaltaakin tapahtuu. Leikkipaikan viereistä aluetta käytetään grillauspaikkana ja se on 
usein roskainen. 

 Punaisen katoksen katossa on reikä. 
 Roskikset rumia. 
 Pujoa on pirusti. 
 Kuolleet puut tulisi saada pois. 
 Viheralueita pitäisi siistiä. Kaskilaaksontien kääntöpaikka pusikoitunut (kolme mainintaa) 

 
Positiiviset asiat 
 Siistiä. 

 
5.4. Esteettömyys 

 
 Useassa taloyhtiössä hissit eteisessä ½ kerroksen kohdalla. 
 Portaita kerrostaloon, ei hissiä vieressä. 
 Yhdessä talossa on jyrkkä kapea luiska. 
 Jyrkkä reunakivi Kaskivuorenkujalta. 
 Kaskivuorenraitin portaat. Miten ne voi kiertää esteettömästi? 
 Myös esteettömyys tulisi huomioida, vammaisille pääsy taattava. 
 Soukankaarelta Soukantielle on jyrkkä luiska. 

 
5.5. Turvallisuus 
 
 Kaskivuorenraitin viereinen puisto: on paljon häiriökäyttäytymistä (kolme mainintaa). 
 Vuokratalot työllistävät paljon poliisia. 
 Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset olemattomat 8-9 kerroksisissa taloissa. 
 Pelastusväylät ovat kapeita. Taloyhtiöiden pelastustiet ovat tukossa. 
 Pelastuslaitos toteaa seuraavaa: Pelastustielle pysäköintiin tai lumitöiden tekemättä jättämisiin voi 

vastata, että pelastuslaitos valvoo erityisesti 8 - 9 -kerroksisia taloja ja ko. kiinteistön omistajalle on 
annettu korjausmääräyksiä sekä lukuisia suosituksia paloturvallisuuden edistämiseksi. 
 

5.6. Liikkuminen, liikenneväylät ja liikenneturvallisuus  
 
 Kääntöpaikat ovat tukossa autoista (kaksi mainintaa) 
 Autoja on pyöräteillä. 
 Aina on väärin pysäköityjä autoja. Yleensä vähintään kolme [nyt oli kaksi].  
 Pysäköinninvalvontaa pitäisi olla myös ilta-aikaan. 
 Soukankaaren jalkakäytävältä ei pääse kadun ylitse, suojatie puuttuu ja reunakivi jyrkkä. Jalkakäytävä 

tarvitaan kadun toiselle puolelle myös. 
 Soukankaarelta Soukantielle ei ole kävelytietä. Pitää kiertää jyrkkää mäkeä.?? 

 
5.7. Valaistus 

 
 Valolamput tulisi saada eri puolille. Epätasainen valo. 
 Valot ovat harvassa. Valaisinpylväät ovat vinossa. 
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6. ASUKASPUISTO JA LÄHIYMPÄRISTÖ 
 
6.1. Yleiskuva rakennetusta ympäristöstä on viihtyisä 

 
Alue on viihtyisää ja vihreää, miljöö mukavaa ja maasto kumpuilevaa. Ihanat näkymät, ihanat kirsikka-
puut!. On hyvä kontrasti hoidetun puiston ja metsän yhtymäkohdassa. Asukaspuisto on upea, kaunis ja 
houkutteleva sekä kovassa käytössä. Myös alue asukaspuistosta koululle on viihtyisä. Alueella on kuiten-
kin myös hoitamattomia/ryteikköisiä paikkoja, kuten kävelytien ympäristö Kaskivuorenraitilta asukaspuis-
toon. 
 
6.2. Sosiaalinen elämä, tekemisen mahdollisuudet, yhteisöllisyys 
 
Positiiviset asiat ja kommentit 
 Asukaspuisto on kaikin puolin hyvä ja kovassa käytössä. Asukaspuisto on nykyisin todella siisti ja 

houkutteleva paikka lapsille. Pulkkamäet nähtiin hyväksi. 
 Puropuiston uudistaminen on iso plussa. Puisto on ihana keskipiste Soukan ”solassa”. Puiston toimin-

ta saa myös ison plussan. Palvelu on ystävällistä, ja toiminta on tärkeää alueen vanhemmille ja lapsil-
le. Toivottavasti itse rakennuskin kunnostetaan jossain vaiheessa. 

 Asukaspuistossa/avoimessa päiväkodissa on tekemistä kaiken ikäisille. Ihana paikka ihan ístuskella. 
 Leikkipuisto on todella käytetty. Siellä leikitään myös iltahämärissä. Myös aikuiset käyttävät pikkukent-

tää mm. petanquen pelaamiseen. Myös oiva piknik paikka. 
 Harrastusmahdollisuuksia paljon, häiriöt ovat vähentyneet (kolme mainintaa).  
 Petankin pelaajia asukaspuistossa  
 Ei ollut liikuntaesteisiä leikkivälineitä. 
 Penkkejä ja roskakoreja on riittävästi. 
 Kävelyteitä ja polkuja on hyvin, joka kaunistaa seutua. 
 Kommentoitiin yhteisöllisyyttä. Esimerkkinä oli se, että lähialueen pihoilta löytyneitä leikkikaluja ja mui-

ta on palautettu puistoon. Eli kannetaan huolta ja nähdään hieman vaivaakin yhteisen hyvän puolesta! 
 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Kokoontumistila puuttuu. 
 Asukaspuiston läheisyyteen lisää penkkejä. 
 Nuorille tilat leikkipuistosta ylöspäin. 
 Kuntolaitteita ulos. Voimistelulaitteita toivotaan iäkkäämmälle väestönosalle. 
 Aikuisten leikkipaikka: pentanki ym. pelejä, mölkky. 
 Frisbeegolfia kaivataan (kolme mainintaa). 
 Asukaspuiston alueelle pieni koirapuisto. Koirapuiston kehittäminen paikalle. 

 
6.3. Kunnossapito ja siisteys 

 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Osallistujat toivovat (useita mainintoja) ryteikköjen siivoamista. Ainakin Kaskivuorenraitilta kävelytien 

ja polun varsi asukaspuistoon on ryteikköä. Kirjauksissa toivotaan puiden harvennusta, metsän siisti-
mistä, ryteikköjen karsimista/raivausta ja viheralueiden hoitamista.  

 Puustoa on kuollut kallion päältä, balsamit pois. 
 Mäki Kaskilaakson suuntaan on liukas talvisin. 
 Maastoista aluetta - s hiekoitusta on lisättävä talvisin.  
 Puropuistosta jyrkkä mäki (ei talvikunnossapitoa) Kaskivuoreen päin kaipaisi talvikunnossapitoa. 
 Kourujen putsaus. 
 Asukaspuiston ilmoitustaulu on huonossa kunnossa, syytä huoltaa. 
 Ulkopenkit pitäisi huoltaa/uusia.  



14 
 
 Roskiksia lisää. 

 
Positiiviset asiat 
 Soukka-seura järjestää talkoot keväisin. Siistiä. Ei roskaista tai ei pahasti roskaa. Osa on puhtaampi 

nykyisin. 
 Vaahterat ok! 
 Asukaspuiston nurmi on hyvä. 
 Ei-talvihoidettava jalankulkuyhteys toimii talviaikaan hyvänä pulkkamäkenä. 
 Talvikunnossapito on ihan ok 
 Ei talvikunnossapitoa kyltit.  

 
6.4. Esteettömyys 

 
 Mäki on jyrkkä ja nousu vaikea huonokulkuisille. Pitäisikö mäkiosuudella olla kaide? Pitäisikö miettiä 

loivennuksia paikoin? 
 Mäki Kaskilaakson suuntaan jyrkkä ja liukas talvisin. On haastava vanhuksille ja liikuntarajoitteisille. 
 Hankala liikkua, korkeuserot + rappuset. 
 Jyrkkä mäki. Penkkejä tarvitaan lepoa varten. Levähdyspaikkoja, tasanteita ja kaiteita lisää. 
 Soukan asukaspuistoon jyrkkä jalankulkutie, sivukallistusta. 
 Mahdoton kulkea hiekkamäkeä pyörätuolilla ja rollaattorilla, jyrkkenee lopussa. Vesi tekee hiekkaan 

uria (sade-eroosio) syviä ja leveitä. Pyörätuoli voi kaatua. 
 Pitkä reitti ja on jyrkähkö Soukan koululle päin. Hiekkatien tulee olla kovaa, karheaa. 

 
6.5. Turvallisuus, valaistus 
 
Positiiviset asiat 
 Asukaspuisto on siisti ja siellä ei ole häiriöitä. 
 Asukaspuiston ympäristö talvella valoisaa, ei pelota pimeällä, koska on sen verran liikennettä. 
 Valaistus on hyvä. 

 
Parannusta vaativat asiat ja toiveet 
 Maahanmuuttajat, ulkomailta tulleet työntekijät aiheuttavat häiriöitä (neljä mainintaa) 
 Lamppu puuttuu jyrkästä mäestä asukaspuistoon. 
 Oksia kasvaa liian lähelle lamppuja. 

 
6.6. Liikkuminen, liikenneväylät ja liikenneturvallisuus  
 
Positiiviset asiat 
 Hyvät ulkoilureitit 
 Hyvää, että on mukavia hiekkapäällysteisiä kävelyteitä ja hiljaisia kävelypaikkoja (ts. ei väyliä teiden 

lähellä)  
 Keskeiset ulkoilureitit halkovat aluetta. Hyvät yhteydet esim. Hanikkaan. 

 
Parannusta vaativat asiat 
 Puomit eivät estä mopoilua, haittaavat sen sijaan poliisien ja ambulanssien kulkua (kolme mainintaa). 

 
7. MUUT ALUEET, MUUT KOMMENTIT 
 
 ”Paluumuuttajia” on paljon, joka kertoo alueen mielekkyydestä asumiseen. 
 Soukka nähdään hyvänä ja viihtyisänä asuinalueena ja paikkana asumiseen. 
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 Metsässä Soukanväylän päässä on aukio, jossa lapset leikkivät ja aikuiset juopottelevat, ei hyvä yhtä-

lö. Paikka on Suvisaarentien ja Soukanniementien liittymäkohta, bussin kääntöpaikka ja siirtokiviloh-
kare. 

 Koirapuisto tulisi jakaa kahteen osaan ja muutama parkkipaikka lähelle 
 Toiveita on myös toiselle puistolle. Ehdotus: Ristiniementien varteen alkupäähän + parkkipaikat 
 Omnia ja kaupungin nuorisotila: toisella puolella teollisuushissi, toiselta ei pääse. Vieressä on todella 

jyrkkä mäki. Talvella on pelottava tulla ulos. Sillalla on huono valaistus.  
 Metro koetaan täysin hyödyttömäksi. Linja-autoliikenne ei huomattavasti vähene metron myötä. Matka 

aikojen koetaan kasvavan. 
 
 
 
 


