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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhdistettyjen teolli-
suus- ja varastorakennusten tonttia, joka sijaitsee Särkiniemen
eteläpäässä osoitteessa Särkiniementie 3. Kaavaratkaisu mahdol-
listaa tontin muuttamisen asuinkäyttöön.

Tavoitteena on Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen ole-
massa olevan rakennuskokonaisuuden kadun varrella sijaitsevan
arvokkaan osan suojeleminen ja muuttaminen asuinkäyttöön,
sekä rakennuksen muun osan purkaminen ja uuden 7-kerroksisen
asuinrakennuksen rakentaminen tontin itäiselle osalle.

Tontin pinta-ala on 4502 m2. Tontin rakentamistehokkuus on Vat-
tuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukaisen enimmäiste-
hokkuuden mukainen e= 1.9. Tontin uusi asuinkerrosala on noin
8600 k-m2.  Asukkaiden yhteiseen käyttöön osoitettavat varasto-,
huolto-, pesula-, ja vapaa-ajantilat sekä tekniset tilat, samoin kuin
kannen- tai maanalaiset tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn rakentamisen enimmäistehokkuuden lisäksi.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti toimitilan mää-
rän vähenemiseen Vattuniemessä. Tontin sijainti vähitellen raken-
tuneella asuinalueella, puiston reunassa kaukana Vattuniemen
keskeisistä toimitila-alueista perustelee kuitenkin tontin muutta-
mista asuinkäyttöön Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018 mu-
kaisesti. Asukasmäärän lisäys on noin 230 asukasta.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty
hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu ha-
kijan kanssa.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on Sähköturvallisuuden edistämiskes-
kuksen olemassa olevan rakennuskokonaisuuden kadun varrella
sijaitsevan arvokkaimman osan säilyttäminen muistumana Vattu-
niemen pienteollisuuden historiasta. Rakennus on tarkoitus muut-
taa sen arvot huomioon ottaen asuinkäyttöön. Tavoitteena on alu-
een asuintäydennysrakentaminen siten, että olemassa olevan ra-
kennuksen muu osa purettaisiin käyttöönsä epätarkoituksenmu-
kaisena ja tilalle rakennettaisiin uusi kaikkiaan 7-kerroksinen
asuinrakennus.

Kaava vastaa Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021, Maailman
toimivin kaupunki tavoitteeseen Helsinki huolehtii asuntotuotan-
non edellytyksistä kaavoittamalla vuosittain 600 000 700 000 ker-
rosneliömetriä asuinkerrosalaa ja luovuttamalla riittävän määrän
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tontteja. Kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistää
kaupunkirakennetta siirtymällä kilpailukykyään ja saavutettavuut-
taan vaarantamatta asteittain kohti alueellista ja markkinaehtoista
pysäköintijärjestelmää uusista asuinalueista aloittaen.
Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten asuntotuotanto-
tavoitteiden toteutumista lisäämällä asemakaavojen asuntokerros-
alavarantoa ja säilyttämällä alueen alkuperäistä identiteettiä suo-
jelemalla arvokkaimman osan pienteollisuuden ajasta muistutta-
vasta rakennuskokonaisuudesta.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 4502 m2.

Yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten kerrosalaa poistuu
kaavan myötä e=2.5 tehokkuudella noin 11 300 k-m2 ja asuinker-
rosala lisääntyy e=1.9 tehokkuudella noin 8 600 k-m2. Kokonais-
kerrosala vähentyy 2 700 k-m2. Työpaikkojen määrän vähennys
on hakijan ilmoituksen mukaan noin 230 työpaikkaa. Asukasmää-
rän lisäys on asuntokokojakaumasta riippuen noin 230 asukasta.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Teollisuus- ja varastorakennusten tontti sijaitsee Särkiniementie 3
osoitteessa rajautuen etelässä Särkiniemen puistoon. Tontilla si-
jaitsee nykyisin 4 5 kerroksinen toimitilarakennus, jonka vanhim-
malla Särkiniementien varressa sijaitsevalla osalla on rakennus-
taiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja. Tontin länsirajan suuntai-
sen puistokaistaleen läpi on osoitettu ajoyhteys Särkiniementieltä
tontin pohjoisreunalle. Tonttia ympäröivän korttelialueen käyttötar-
koitus on muuttunut ajan kuluessa pienteollisuus- ja toimistora-
kennusten alueesta asuinvaltaiseksi. Tämän tontin muuttamisen
yhteydessä Särkiniementien varrella tonttiin pohjoisessa rajau-
tuen jää jäljelle viimeinen teollisuus- ja varastorakennuksen tontti.
Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018 ja Helsingin yleiskaavan
sekoittuneiden toiminnan tavoitteen mukaisesti aivan Särkinie-
mentien eteläpäässä sijaitsevan tontin käyttötarkoitus on arvioitu
voitavan muuttaa asumiseen. Tontilla olemassa oleva rakennus
on vanhentunut, eikä vastaa nykyisen käytön vaatimuksia. Sähkö-
turvallisuuden edistämiskeskuksen rakennuksen kadun varrella
sijaitseva osa on suunnitteluperiaatteiden tavoitteiden mukaisesti
paikallishistoriallisesti arvokkaana tarkoitus säilyttää. Muu osa ra-
kennuksesta on tarkoitus purkaa.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen olemassa olevan raken-
nuskokonaisuuden kadun varrella sijaitseva osa suojellaan ja
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muutetaan rakennuksen arvot huomioon ottaen asuinkäyttöön.
Myös pohjoispäädyssä sijaitseva porrashuone ja aula on määrätty
säilytettäväksi. Rakennuksen muu osa puretaan.

Olemassa olevan rakennuksen puiston ja pihan puoleisille julkisi-
vuille saa rakentaa parvekkeet lasittamattomina ripustettuna ulo-
keparvekkeina tai ranskalaisina parvekkeina. Tavoitteena on ra-
kennuksen pohjoisessa päädyssä aikaisemmin sijainneen sisään-
käynnin, ulkoportaiden ja katoksen palauttaminen rakentamalla
ne uudelleen alkuperäistä vastaavine järjestelyineen, materiaalei-
neen sovittaen alkuperäiseen arkkitehtuuriin ja sen mukaisesti.

Kadunvarren suojeltavan rakennuksen taakse tontin idän puolei-
selle osalle on kaavassa osoitettu rakennusala seitsemän kerrok-
siselle asuinkerrostalolle, jonka ylin kerros tulee olla vajaasti ra-
kennettava ja räystäslinjastaan sisäänvedetty.

Kaavassa on osoitettu rakennusaloille kerroslukujen lisäksi vesi-
kattojen ylimmän kohdan korkeusasemat, joiden yläpuolelle ei
saa sijoittaa teknisiä tiloja.

Tontin rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e= 1.9, joka
on Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden 2018 mukainen.

Rakennusten väliin jäävän piha-alueen alle on osoitettu rakennus-
ala kannen alaiselle tilalle, jonne saa sijoittaa pysäköinti- ja yhteis-
tiloja yhdestä kolmeen kerrokseen. Likimääräinen sisäänajo näi-
hin tiloihin on merkitty uudisrakennuksen länsipäädystä. Kannelle
on osoitettu alustavan pelastuskaavion mukaiset pelastusajoneu-
von paikat.

Liikenne

Lähtökohdat

Tontti sijaitsee rauhallisella paikalla päättyvän kadun varressa.
Särkiniementien arkivuorokauden liikennemäärä on vähäinen (n.
400 ajon./vrk). Pyöräily on sijoitettu ajoradalle.

Kaavaratkaisu

Nykyiselle toimitilarakennusten tontille suuntautuu säännöllistä
työmatkaliikennettä, joka poistuu asemakaavan muutoksen
myötä. Kaavamuutos ei olennaisesti lisää ajoneuvoliikennettä alu-
eella.
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Palvelut

Lähtökohdat

Aluetta palvelee Heikkilänaukion ympärille sijoittuneet kaupalliset
palvelut. Särkiniementien pohjoispäässä sijaitsevat lähimmät päi-
väkotipalvelut. Vattuniemenkujalle on valmistumassa vuonna
2020 uusi koulu- ja päiväkotirakennus. Lähin kirjasto sijaitsee
Tallbergin puistotiellä noin 500 metrin kävelymatkan etäisyydellä.

Lähimmälle Melkonkujan joukkoliikenteen pysäkille on linnuntietä
alle 200 m ja kävelyetäisyys katuja pitkin noin 500 m. Bussilla on
enimmillään 8 lähtöä tunnissa. Lähin metroasema (Lauttasaari)
sijaitsee n. 1,5 kilometrin etäisyydellä, jonne kävelymatka-aika
noin 20 min.

Tontti rajautuu puistoalueeseen, jonne on hyvät jalankulkuyhtey-
det.

Kaavaratkaisu

Uusi asutus, noin 230 asukasta, tukeutuu Vattuniemen ja Lautta-
saaren olemassa oleviin kaupallisiin ja julkisiin palveluihin. Uusi
asutus lisää varhaiskasvatuksen ja koulun tilojen tarvetta, joita
helpottamaan on valmistumassa vuoden kuluttua vuonna 2020
uusi yhdistetty päivähoito- ja koulurakennus Vattuniemenkujalle.

Heikkilän aukion ympäristössä nykyisten kaupallisten palveluiden
lisäksi on suunnitteilla runsaasti uusia liike- ja toimistotiloja, jotka
tarjoavat lisää mahdollisuuksia kaupallisille palveluille.

Tontti rajautuu Särkiniemen puistoon, joka tarjoaa hyvät ulkoilu-
mahdollisuudet meren äärellä.

Kaavaan on merkitty tontille alueen osa, joka varataan tontille
ajon lisäksi yleiselle jalankululle ja pyöräilylle. Tavoitteena on ta-
kana olevan tontin asemakaavan muutoksen yhteydessä jatkaa
yhteyttä läpi korttelin Särkiniementieltä Itälahdenkadulle, joka ly-
hentäisi kävelymatkaa liityntäliikenteen pysäkille.

Esteettömyys

Asemakaava-alueen piha-alueella mäkisen maaston kohdalla
puistoalueeseen rajautuen tulee kiinnittää erityistä huomiota es-
teettömien yhteyksien järjestämiseen. Muutoin asemakaava-alue
on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
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Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Tontti rajautuu Särkiniemen-Veijarivuoren puistoon, joka on mää-
ritelty Helsingin luontotietokannassa linnustollisesti arvokkaaksi
kohteeksi Vattuniemi (Särkiniemi-Veijarivuori), arvoluokka II.

Maaperän arvioidaan olevan pääosin kalliota.

Kaavaratkaisu

Kaavan mukainen rakentaminen pihakansineen kattaa reunustoja
lukuun ottamatta koko tontin alueen. Tontille ei rakentamisessa
jää luonnonmukaista ympäristöä juurikaan jäljelle. Tontti on kaa-
vassa määrätty rajattavaksi selvästi puistoalueesta. Määräyksen
tavoitteena on, että tontin ja puiston toiminnat säilyisivät omilla
alueillaan sekoittumatta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Tontin alue on tehokkaasti lähes täyteen rakennettu toimitilakäyt-
töön.

Kaavaratkaisu

Ratkaisulla on välittömiä vaikutuksia liikenteen määrään ja laa-
tuun. Tontille on suunniteltu täydennysrakentamista ympäris-
töönsä sopeuttaen mahdollisimman tehokkaasti. Ratkaisu laajen-
taa kantakaupunkimaista rakennetta.

Hulevesien ohjailu, imeyttäminen ja viivyttäminen alueella on
suunniteltu Helsingin hulevesistrategian mukaisesti. Suunnittelu-
ratkaisussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomion rankkasa-
teet, myrskyt ja helleaallot, sekä varautuminen meriveden pinnan-
nousuun siten, että rakennetuilla alueilla syntyvien hulevesiä pyri-
tään viivyttämään luonnonmukaisesti maanvaraisilla tontin osilla
ja rakenteellisesti kansialueilla. Niillä alueilla, joilla kallio on pin-
nassa tai maaperä savea, ei imeytystä voida tehdä.

Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa. Uudisrakentamisessa
on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita. Uusiutu-
van energian tuottamiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.
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Suojelukohteet

Lähtökohdat

Tontti rajautuu Veijarivuoren ja Särkiniemen puistoalueisiin, joilla
sijaitsee muinaismuistolailla suojeltuja alueita sekä Helsingin mai-
semakulttuuria edustava kansanpuistoalue. Vattuniemen pienteol-
lisuushistoriaa pidetään kulttuurihistoriallisesti arvokkaana muistu-
mana olemassa olleesta yhdyskuntarakenteesta ja sen toimin-
nasta. Tontti, sekä olemassa oleva rakennus kuuluvat osana tä-
män kokonaisuuden rakenteesta ja arvokkaasta ajalle tyypillisestä
rakentamisesta.

Kaavaratkaisu

Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen olemassa olevan raken-
nuskokonaisuuden kadun varrella sijaitseva arvokkain osa suojel-
laan rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunki-
kuvallisesti arvokkaana rakennuksena, joka muistuttaa Vattunie-
men pienteollisuuden historiasta. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisära-
kentamistöitä, jotka heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia,
historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkiteh-
tuurin ominaispiirteitä. Rakennuksen säilytettäviä sisätiloja ovat
pohjoinen porrashuone ja sisääntuloaula 50-luvun alkuperäisine
yksityiskohtineen. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuk-
sen alkuperäisten mukaisten rakenteiden, rakennusosien, porras-
huoneen, aulan ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien
säilyttäminen (sr-2).

Pohjoispäädyn pääsisäänkäynti katoksineen ja portaineen voi-
daan uudistaa rakennuksen alkuperäistä ilmettä noudattavalla ja
arkkitehtuuria tukevalla ratkaisulla (vrt. rakennushistoriaselvitys)
Kaavassa on lisäksi ympäristöön ja kokonaisuuteen sovittamiseen
tähtääviä määräyksiä yksityiskohdista ja materiaaleista.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Särkiniementie 5 tontin kautta tulee tämän kaava-alueen tontille
alueellista tarvetta palveleva kaukolämpösyöttö DN100. Linja kul-
kee kaava-alueen tontin läpi Särkiniementielle. Tämän yhteyden
toiminta tulee turvata myös jatkossa.

Kiinteistössä sijaitsee keskijännitemuuntamo.
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Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa olevaan yhdyskun-
tateknisen huollon verkostoon

Kaukolämpöyhteyden huomioon ottamisesta jatkosuunnittelussa
on annettu kaavamääräys.

Kiinteistön oman keskijännitemuuntamon jatkokäytöstä tulee neu-
votella yleisen verkonhaltijan kanssa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä n. +11
 +13 (N2000). Pääosin kaava-alueen pintamaa on täyttömaata,

jonka alla maaperä on silttiä ja hiekkaa. Alue sijoittuu avokallioalu-
een reunalle, joten käytettävissä olevien tietojen perusteella voi-
daan päätellä, että pohjavedenpinta seurailee alueella olevaa kal-
lionpintaa. Veden virtaussuunta on kohteen eteläpuolisilta kal-
lioilta kohti pohjoista.

Kaava-alueella olevat rakennukset ovat olemassa olevien tietojen
perusteella osin perustettu suoraan kallionvaraan ja osin tiiviin
moreenikerroksen varaan.

Rakennuksessa on sijainnut öljysäiliö. Muilta osin ei ole oletetta-
vissa, että alueella olisi sijainnut maaperän pilaantumista aiheut-
tavia toimintoja.

Kaavaratkaisu

Kaava-alue on rakennettavuudeltaan hyvä. Olemassa olevien tie-
tojen perusteella rakennukset voidaan perustaa ainakin osittain
maan- tai kallionvaraisesti. Uusien rakennusten perustamistapaan
ja muuhun pohjarakentamiseen liittyvät seikat tulee tarkentaa jat-
kosuunnittelun yhteydessä tarvittavin pohjatutkimuksin. Rakenta-
minen edellyttää louhintaa. On kiinnitettävä erityistä huomioita,
että louhinta ei aiheuta häiriötä kaava-aluetta ympäröiville raken-
teille tai rakennuksille. Suunnittelussa tulee tarvittavissa määrin
ottaa huomioon pohjavedenpinnan taso.

Käytettävissä olevan materiaalin perusteella on todennäköistä,
että säilytettävä rakennus on osin maanvarainen. Nyt purettavan
osan kellarikerros on ollut noin tasolla +9.0 (N2000), joten tämän
rakennuksen yhteydessä ei välttämättä ole ollut tarpeellista vah-
vistaa vanhan osan perustuksia. Jatkosuunnittelun yhteydessä tu-
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lee tarkentaa säilytettävän rakennuksen perustamistapa ja mah-
dolliset vahvistamistoimenpiteet. Mikäli kohteeseen suunnitellaan
kaksi kellaritasoa, on alemman kellarin lattiakorko kaavaa varten
laadittujen viitesuunnitelmien perusteella noin +3,6 (N2000). Täl-
löin tulee kiinnittää jatkosuunnittelussa erityistä huomiota kaivan-
tovaiheen suunnitteluun ja vesitiiviyden varmistamiseen.

Asemakaavassa on annettu pilaantuneen maaperän kunnosta-
mista koskeva määräys. Kohteesta laaditaan käyttöhistoriaselvitys
asemakaavaprosessin aikana. Kaavamääräyksen sisältö ja tar-
peellisuus täsmentyy, kun kohteen käyttöhistoriaselvitys valmis-
tuu.

Pelastusturvallisuus / Rakennetekniikka

Lähtökohdat

Olemassa olevat purettavat rakennukset ovat 4-kerroksisia.

Kaavaratkaisu

Olemassa olevien rakennusten ja uusien rakennusten varatiet ja
pelastustiejärjestelyt suunnitellaan ottaen huomioon pelastuslai-
toksen pelastustieohje. Pelastusreitit ja nostopaikat on sijoitettu
alustavassa pelastuskaaviossa tontille.

Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 13.2.2019, että kaavaan
tontille merkitty alueen osa, joka varataan tontille ajon lisäksi ylei-
selle jalankululle ja pyöräilylle nimetään siinä yhteydessä, kun yh-
teys määrätään tulevissa kaavoissa jatkumaan korttelin läpi Särki-
niementieltä Itälahdenkadulle saakka.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Rakennushistoriaselvitys Sähkötarkastuslaitos, Helsinki 2019
käsittelee Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen/ STEK:n toi-
mitaloa Lauttasaaressa Vattuniemessä osoitteessa Särkiniemen-
tie 3. Rakennuskokonaisuus on muodostunut neljässä osassa.
Kolme varhaisinta osaa ovat arkkitehti Heikki Sysimetsän suunnit-
telemia ja neljäs rakennusarkkitehti Tapio Seppälän suunnitte-
lema. Vanhin osa valmistui vuonna 1955 ja seuraavat vuosina
1964, 1980, 1986. Rakennus on aina toiminut toimisto- ja sähkö-
laitteiden koestuslaboratoriokäytössä.

Selvitys keskittyy säilytettävään rakennuskokonaisuuden vanhim-
paan osaan ja muut osat on tarkoitus purkaa. Selvitys perustuu
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kahteen katselmukseen, niistä tehtyihin muistiinpanoihin ja otettui-
hin valokuviin, suullisiin haastatteluihin, sähköturvallisuuskeskuk-
sen kirjalliseen historiaan, sekä sähköturvallisuuskeskuksen
omaan ja kaupunginmuseon valokuva-arkistoon.

Asemakaavoissa alueen muuttuminen vaiheittain asuinkäyttöön
on havaittavissa. Ensimmäisessä kaavassa vuodelta 1950 tontti
kuuluu tehdaskorttelialueeseen, seuraavassa kaavassa vuodelta
1970 tontti kuuluu yhdistettyyn teollisuus- ja varastoalueiden kort-
telialueeseen.

Kolmen varhaisimman osan suunnittelija arkkitehti Heikki Sysi-
metsä muistetaan suunnittelutöidensä lisäksi erityisesti palveluk-
sestaan rakennushallituksessa, jossa hän toimi suunnitteluosas-
ton johtajana ja myöhemmin pääjohtajana. Lisäksi hän toimi
useissa luottamustehtävissä. 1981 hänelle myönnettiin professo-
rin arvonimi. Sysimetsä oli myös saaren pitkäaikainen aktiivinen
asukas. Sysimetsän suunnittelu oli hillittyä, vaatimatonta ja laadu-
kasta.

Rakennuksen ensimmäinen osa sijoitettiin kadun varteen. Tontin
takaosa varattiin autoliikenteelle. Toimitalo koostui kahdesta sii-
vestä, joista kadunmyötäiseen neljäkerroksiseen sijoittui laitoksen
työtilat ja takana olevaan eteläreunalla sijainneeseen sijoittui
kaksi asuntoa. Rakennuksen molemmat siivet ovat harjakattoisia,
julkisivut rapattuja, sokkeliosan muodostuessa tummasta liuskeki-
vestä. Rakennus perustuu muuri-pilari rakenteeseen. Seinät ovat
rapattua tiiltä. Hissikuilu ja keskeiset pilarit ovat betonisia ja seinät
käytävän molemmin puolin tiilimuurattuja.

Asuntosiiven julkisivuissa vuoroteltiin neliöikkunan lisäksi isompaa
vaakasuuntaista ikkunatyyppiä. Itäjulkisivussa oli käytävän päät-
teenä suurempia neliruutuisia ikkunoita. Asuntojen sisäänkäynnit
olivat erillisiä suoraan pihalta. Asuntosiivessä sijaitsi yhden ja
kahden makuuhuoneen asunnot, joiden pohjaratkaisut perustuivat
keskelle sijoittuvien aputilojen ympärille kiertyviin asuintiloihin.

Särkiniementien myötäinen toimitilaosa on suorakaiteen muotoi-
nen muurimainen kapea ja korkea massa, jonka pohjoisessa pää-
dyssä erottuu ulkonevana porrashuone. Julkisivusommitelma on
yksinkertainen, joka perustuu tasaiseen ikkuna-aukotukseen. Por-
rashuoneessa on poikkeavat lattiasta kattoon ulottuvat suuret ik-
kunat. Porrashuone askelmineen, kaiteineen ja valaisimineen on
taidokkaasti harkiten yhteen sovitettu. Porrashuoneen vieressä
keskikäytävän päätteenä on muita suuremmat kolmiruutuisen ik-
kunat. Rakennuksen alkuperäinen pääsisäänkäynti on sijainnut
aivan nykyisen sisäänkäynnin vieressä avautuen suoraan porras-
huoneeseen, jonne noustiin kadulta mäkeä ja muutamaa ulkopo-
rasta pitkin. Pääsisäänkäyntiä korosti ylös taittuva yksinkertainen
hienostunut lippakatos.
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Rakennuksen tilaratkaisu perustuu läpitalon keskikäytävään ja
sen molemminpuolisiin työtiloihin. Pohjoispäätyyn on sijoitettu
porrashuoneen ja sisäänkäynnin lisäksi wc-tilat, naulakot sekä
hissi. Käyttämätön koilliskulma on mahdollisesti jätetty käyttä-
mättä tiedostaen rakennuksen tuleva laajeneminen. Kakkoiskul-
maan on sijoitettu sekundäärinen paloporras. Pohjakerroksessa
sijaitsevat koestustoimintaan liittyvät tilat, laboratoriot ja varastot.
Toisessa kerroksessa sijaitsee varastoja, työhuoneita ja arkistoja.
Kolmannessa kerroksessa sijaitsee työhuoneiden lisäksi kokousti-
loja ja johtajan huone. Neljännessä kerroksessa sijaitsee työtilo-
jen lisäksi ruokala.

Rakennuksessa on ollut koneellinen ilmanvaihto ja keskuslämmi-
tys. Rakennuksessa on erillinen muuntaja ja sähköverkko
koestustöitä varten. Rakennus on ollut aina sähkölaitteiden tar-
kastustoiminnan ja siihen liittyvän oheistoiminnan käytössä. Vii-
meisimpinä vuosina pienempiä tiloja on vuokrattu useille pienille
ulkopuolisille yrityksille.

Ensimmäinen laajennus sijoitettiin tontin pohjoisreunan suuntai-
sesti. Autopaikoitus sijoitettiin pihalle. Lisärakennus on neljäker-
roksinen, tasakattoinen ja massaltaan suurempi kuin aikaisempi.
Rakennuksen arkkitehtuurissa korostuu horisontaalisuus, jota on
korostettu ikkunoiden yksityiskohdilla. Julkisivut ovat ensimmäisen
kerroksen betonia lukuun ottamatta vaaleaa tiiltä. Tilat sijoittuvat
keskikäytävän molemmille puolille. Keskikäytävä kaartuu itäpää-
dyssä etelään seuraavaa lisäystä odotellen. Laajennusosassa on
vain yksi porrashuone, jonka lisäksi ovat nivelosan kohdalle kella-
rista ensimmäiseen kerrokseen johtavat portaat. Siivessä sijaitse-
vat kodinkoneiden testauslaboratoriotilat, suuri telehuone, toimis-
totiloja, luentosali sekä näyttelytiloja. Porrashuoneen vieressä si-
jaitsevat wc-tilat ja naulakot kaikissa kerroksissa.

Toinen laajennus sijaitsee itärajan suuntaisesti. Rakennuskoko-
naisuus ja piha-alue avautuivat tällöin enää etelään. Jälkimmäi-
nen laajennus on pohjaltaan aikaisempia neliömäisempi ja le-
veämpi. Kaakkoiskulmaan on sijoitettu ramppi maan alla sijaitse-
viin pysäköintitiloihin. Rakennus on neljäkerroksinen ja tasakattoi-
nen. Julkisivuiltaan rakennus on horisontaalinen, jonka nauhaik-
kunat korostavat tätä ilmettä. Julkisivut ovat kahitiilipintaisia ele-
menttejä. Rakennuksessa on kaksi kellarikerrosta, joista alim-
massa sijaitsevat varastotilat ja saunaosasto uima-altaineen.
Suunnitteluratkaisu pohjautuu kaksoiskäytävään ja porrashuone
sijaitsee rakennusosan keskellä. Kerroksissa sijaitsee pääosin
työhuoneita, neljännessä kerroksessa on myös ruokala ja laitos-
keittiö. Rakenne on pilari-palkkirakenne, rakennusmateriaalina te-
räsbetoni ja julkisivut ovat betonielementeistä koottuja.



16 (24)

Kolmas laajennus sijaitsee tontin eteläosassa puretun asuinsiiven
paikalla yhdistyen edellisiin rakennusosiin. Julkisivut ovat kahitiili-
pintaiset, joita ikkunanauharivit raidoittavat. Vanhinta osaa yhdis-
tää alumiinipintainen kapeampi osa. Toiseen laajennukseen tämä
yhdistyy lähes saumattomasti. Nelikerroksinen rakennus on sisäti-
loiltaan lähes jakamatonta työtilaa lukuun ottamatta keskilinjan pi-
laririvistöä.

Sähkötarkastuslaitoksen toimitalo sekä pohjoispuolinen naapuri-
rakennus ovat eteläkärjen ainoat 1950-luvun toimitilarakennukset,
jotka edustivat valmistuessaan suuremman mittakaavan toimisto-
ja teollisuus rakennuksia. 1970-luvulla alueelle rakennetut asuin-
kerrostalot suunniteltiin sovittaen rakennukset tähän mittakaa-
vaan. Sähkötarkastuslaitoksen vanhin osa edustaa aikansa tyypil-
listä rakentamistapaa. Julkisivut ovat rapatut, ikkunajako säännöl-
linen ja kattomuotona harjakatto. Korostettu porrashuonetila, sen
suuret ikkunat, tyylikäs sisäänkäyntikatos, pääsisäänkäynnin por-
taat ja liuskekivillä verhottu sokkeli edustavat myös aikakauden
arkkitehtuuria. Sisäänkäynti katoksineen viestitti rakennuksen ole-
van julkisemmassa toimitila käytössä. Sähkötekniset ratkaisut oli-
vat ajalleen edistyksellisiä.

Julkisivut ovat säilyneet erinomaisesti alkuperäisessä asussaan
yksityiskohtia myöten. Ikkunat ja ovet ovat pääosin uusittu vanho-
jen mallien mukaisesti. Suurin muutos on 2000 -luvulla rakennettu
uusi sisäänkäynti. Myöhemmät laajennukset ovat samoin säilyttä-
neet ajalleen tyypillisen ilmeen ja edustavat rationaalista hyöty-
käyttöön suunniteltua arkkitehtuuria. Laajennukset erottuvat sel-
västi alkueräisestä. Rakennuskokonaisuus on kehittynyt itsenäi-
sestä keskikäytävärakennuksesta umpikorttelimaiseksi nk. atrium-
rakennukseksi. Porraskäytävää ja aulaa lukuun ottamatta sisätilat
ovat muuttuneet alkuperäisestä, sillä rakennuksen ylimmät kerrok-
set ovat kärsineet vahinkoja tulipalossa vuonna 1985. Parhaim-
min alkuperäisenä ovat säilyneet pohjoinen pääporrashuone ja
siihen liittyvä aulatila. Portaiden kaiteet ja valaisimet ovat alkupe-
räisiä. Yksityiskohtana lisäksi hakijan mukaan myös valaisimen
lasisen kuvun muotti, joka on tallella ja tarvittaessa käyttökelpoi-
nen uusien kupujen tuottamiseen.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaupunki saa yksityi-
sessä omistuksessa olevien tonttien osalta maankäyttökorvauk-
sia. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käy-
tävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen väljentää kaupunkirakennetta tontin
rakentamisen muuttuessa pihakanneltaan puistoon avautuvaksi
asuinkortteliksi nykyisestä toimistorakennusten muodostamasta
umpikorttelista. Tulevan pihakannen päälle tontin keskelle muo-
dostuu oleskelualue, joka avautuu Särkiniemenpuistoon.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Tontin keskiosaan puistoon avautuvan pihakannen alueelle muo-
dostuu avoin rakentamaton alue. Kansirakenne asettaa rajoituksia
piha-alueella käytettäville istutuksille. Piha-alueiden maanvarai-
sille paikoille istutetaan puita ja kansialueille puutarhakasvilli-
suutta.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Lähimmälle Melkonkujan joukkoliikenteen pysäkille kävelyetäisyys
on katuja pitkin noin 500 m. Kaavaan on merkitty tontille alueen
osa, joka varataan tontille ajon lisäksi yleiselle jalankululle ja pyö-
räilylle. Tavoitteena on jatkaa myöhemmin yhteys korttelin läpi
Särkiniementieltä Itälahdenkadulle, joka lyhentäisi matkaa liityntä-
liikenteen pysäkille.

Kaavaratkaisu mahdollistaa korkealaatuisen teknisen huollon jär-
jestämisen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen olemassa olevan raken-
nuskokonaisuuden kadun varrella sijaitsevan arvokkain osa suo-
jellaan rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
arvokkaana rakennuksena, joka muistuttaa Vattuniemen pienteol-
lisuuden historiasta. Kokonaisratkaisu laajentaa kantakaupunki-
maista asuinrakennetta.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Suunnitteluratkaisussa otetaan mahdollisuuksien mukaan huo-
mion rankkasateet, myrskyt ja helleaallot, sekä varautuminen me-
riveden pinnannousuun siten, että rakennetuilla alueilla syntyvien
hulevesiä pyritään viivyttämään luonnonmukaisesti maanvaraisilla
tontin osilla ja rakenteellisesti kansialueilla. Hulevesien ohjailu,
imeyttäminen ja/tai viivyttäminen alueella on suunniteltu Helsingin
hulevesistrategian mukaisesti. Uudet rakennukset sijaitsevat pää-
osin hyvin imeyttävillä alueilla, jolloin luontainen imeyttävä pinta-
ala vähenee.
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Tontilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa. Uudisrakentamisessa
on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Pääosin ympäristön asuntovaltainen alue täydentyy tontin muuttu-
essa asuinkäyttöön. Kadun varrella sijaitseva olemassa oleva ra-
kennus yhdessä uudisrakennuksen kanssa muodostaa liikenne-
melulta suojaisaa piha-aluetta, johon oleskelupihoja ja -alueita on
mahdollista sijoittaa. Asemakaava luo edellytykset palo- ja pelas-
tusturvallisuuden määräysten mukaiselle jatkosuunnittelulle ja to-
teutukselle.

Elinkeino-, työllisyys- ja talousvaikutukset

Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala vähentyy likimäärin 2700
k-m2. Toimitilakäytössä olevan rakennuksen kerrosalaa poistuu
kaavan myötä e=2.5 tehokkuudella noin 11 300 k-m2 ja asuinker-
rosala lisääntyy e=1.9 tehokkuudella noin 8 600 k-m2. Työpaikko-
jen määrän vähennys on laskentatavasta riippuen noin 230 työ-
paikkaa. Asukasmäärän lisäys on noin 230 asukasta.

Yritysvaikutukset

Olemassa olevassa rakennuskokonaisuudessa toimii useita yri-
tyksiä. Vuokrattavaa pinta-alaa on noin 10 000 m2.

Toimitilakäytössä olevan rakennuksen kerrosalaa poistuu noin 11
300 k-m2 ja työpaikkojen määrän vähennys on laskentatavasta
riippuen noin 200 työpaikkaa. Sähkötarkastuskeskuksen toimisto-
ja testilaboratoriotoimintoja osin jatkanut, STEK ry:n omistama,
Fimko Oy on toiminut tilojen pääasiallisena vuokralaisena. Yritys-
kaupan jälkeen toimintaa on jatkunut SGS Fimko Oy ja SGS In-
spection Services Oy, jotka käyttävät tiloista 6 000 m2. Tiloista
noin 4 000 m2 on teknisiä laboratoriotestaustiloja ja loppuosa toi-
mistotiloja. Rakennuskokonaisuus ei ole toiminut koskaan varsi-
naisessa varasto- ja teollisuuskäytössä. Useiden yrityskohtaisten
sisätiloissa tehtyjen muutosten ja edullisen vuokran vuoksi tilojen
käyttöaste on saatu pidettyä melko korkeana. Rakennuksessa si-
jaitsee myös yrityksille yhteisiä kokous, ruokala-, sosiaali- ja edus-
tustiloja. Rakennusten tilat ja tekniikka eivät vastaa nykyaikaisia
tarpeita ja jälkimmäisen osalta toiminnan jatkaminen olisi vaatinut
mittavan korjaus- ja uudistamistyön.

Kiinteistössä oli v. 2018 lopussa yhteensä 31 vuokralaista ja yh-
teenlaskettu henkilömäärä on n. 230, joista SGS:n henkilöstön
osuus on 175 henkilöä. SGS:n jälkeen seuraavaksi suurimman
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ryhmän vuokralaisista muodostavat erilaiset järjestöt ja yhdistyk-
set, joista merkittävimmät ovat SESKO ry, Teknisen Kaupan Liitto
ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry. Näiden ja STEK ry:n
henkilöstön kokonaismäärä on 22 henkilöä. Muilta osin vuokralai-
set koostuvat enimmäkseen yhdestä kolmeen työntekijään yrityk-
sistä edustaen mm. maahantuontia, konsultointia, teknistä kaup-
paa. Nykyiset vuokralaiset hakeutuvat vaihtoehtoisiin tiloihin vuo-
den 2019 loppuun mennessä.

Hakijan selvityksen mukaan toimipisteen sijainti Vattuniemen kau-
kaisimmassa eteläkärjessä ei liikenteellisesti enää vastannut toi-
minnan tarpeisiin. Uusien toimitilarakennusten tilat ovat nykyaikai-
sempia ja palvelut ovat monipuolisempia, toimitiloja vaikutti suun-
nitteluperiaatteiden yhteydessä laadittujen selvitysten mukaan
olevan tyhjillään ja toimitilojen tarjonta on runsasta pääkaupunki-
seudulla. Tilat voidaan paremmin valita työntekijöiden ja asiakkai-
den kannalta liikenteellisesti helpommin saavutettavista sijain-
neista. Testauslaboratorioiden rakentamiseen soveltuvien tilojen
löytäminen asetti reunaehtoja uusien tilojen osalta ja niiden lisäksi
uuden sijainnin oli oltava niin henkilöliikenteen kuin tavaraliiken-
teen osalta sopivalla paikalla.

SGS Fimko Oy siirtyy vuoden 2019 loppuun mennessä uusiin toi-
mitiloihin Helsingin Pitäjänmäkeen, osoitteeseen Takomotie 8.
Kiinteistöön siirtyy myös SESKO ry, STK ry ja STEK ry, sekä
muualta tulevat Sähköinsinööriliitto ry, Neuvottelevat Sähkösuun-
nittelijat NSS ry sekä Ties ry, joille kunnostetaan n. 700m2 tilat.
Kokoamalla yhteen alan keskeisiä järjestöjä tarjoaa se uusia yh-
teistyömahdollisuuksia ja alan kehittämistä. Teknisen Kaupan liitto
ry siirtyy osoitteeseen Eteläranta 10, sijoittuen lähelle muita alan
työnantajajärjestöjä. Talon muita vuokralaisia on jo siirtynyt mui-
hin tiloihin.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset väestökehityksen edellyttämälle riittävälle
ja monipuoliselle asuntotuotannolle

- luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheyttä
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- edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta

- varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

- uusi rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle
tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä 2017 suunnittelu-
alue on taajamatoimintojen aluetta.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole merkintöjä
(vaalean harmaa).

Uudenmaan maakuntakaavassa Lauttasaaren eteläkärjen linnoit-
teet ja kesämaja-alueet on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi
kulttuuriympäristöksi. Tontti rajautuu tähän Särkiniemen-Veijari-
vuoren puistoon.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on asuntovaltaista aluetta A2. Nyt laadittu kaavaratkaisu on
Helsingin yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alueelle ei ole esitetty
merkintöjä. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaa-
van mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 7016 (vahvistettu
25.10.1978). Kaavan mukaan tontti on yhdistettyjen teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialuetta (TTV).

Tontille rakennettaessa on noudatettava rakennusjärjestyksen te-
ollisuustontteja koskevia säännöksiä seuraavin poikkeuksin. Ra-
kennusten enimmäiskorkeus on 16 m. Erilliset asunto-, konttori- ja
ruokailurakennukset saavat olla enimmillään 11 m korkeita ja
enintään 3-kerroksisia. Rakennusta ei saa sijoittaa lähemmäksi
naapurin rajaa kuin puolet käytetystä rakennuksen korkeudesta,
ei kuitenkaan lähemmäs kuin 6 m.
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Tontilla enintään 20 % saa käyttää toimistotarkoituksiin. Tontilla ei
saa suorittaa sellaista uudisrakennuksen rakentamiseksi katsotta-
vaa toimenpidettä, joka teollisuuslaitoksen toiminnan laatua muut-
tamalla aiheuttaisi ilman epäpuhtauden olennaisen lisääntymisen
viereisellä tai vastapäisellä asuinrakennusten korttelialueella.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 24.4.2018 alueen ase-
makaavan muuttamiseksi Vattuniemen suunnitteluperiaatteet
2018.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo
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Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden nähtävilläolo

OAS on ollut nähtävillä 5.10.-2.11.2017.
Suunnitteluperiaatteet luonnos on ollut nähtävillä 5.3.-19.3.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 20.8.-9.9.2018 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2 / Kaupunkiympäristön

asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10A
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Hankkeen lähtökohdista ja viitesuunnitelmista järjestettiin päivys-
tys info- ja näyttelytila Laiturilla (käyntiosoite Narinkka 2) 28. elo-
kuuta 2018. Päivystykseen ei saapunut yhtään osallista, joten yh-
teenvetoa kaavapäivystyksestä ei laadittu.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kunnallistekniikan sijoitta-
miseen, sekä että Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhty-
mällä ei ollut huomautettavaa Särkiniementi 7:n asemakaavan
muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Viereisen Sär-
kiniementie 5 tontin läpi kulkeva DN100 kaukolämpösyöttö tulee
säilyttää myös tulevaisuudessa, ja sijoittaminen suunnitella tarvit-
taessa uudelleen Särkiniementie 5 tontin kautta Särkiniementie 3
tontille, eikä Helen Oy:llä ollut muuta huomautettavaa.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitus-
työssä siten, että kaava-alueen rakennukset liitetään olemassa
olevaan yhdyskuntateknisen huollon verkostoon. Kaukolämpöyh-
teyden huomioon ottamisesta jatkosuunnittelussa on annettu kaa-
vamääräys. Kiinteistön oman keskijännitemuuntamon jatkokäy-
töstä tulee neuvotella yleisen verkonhaltijan kanssa.

Yhteenveto mielipiteistä
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat:

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Hankkeen
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Hankkeen
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Toimitilojen säilyttämisen tarpeeseen alueella ja tässä hankeessa.

 Kaavan mukaisen käyttötarkoituksen muutoksen riittämät-
tömiin perusteluihin.

 Alueen pienteollisuuden ja toimitilan katoamiseen, toimin-
nan köyhtymiseen.

 Alueen muuttumiseen asuinvaltaiseksi yksipuolisesti, jonka
vuoksi myös toimintaedellytykset heikkenevät asiakasvirto-
jen puuttuessa päiväsaikaan.

 Muutoksen aiheuttamaan yrittämisen ja alueen elinvoimai-
suuden heikentämiseen.

 Viitesuunnitelmissa esitettyyn rakentamisen liian suureen
Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018 esitetyn e = 1,9
enimmäistehokkuuden ylittävään tehokkuuteen e = 2.08.

 Ympäristöönsä sekä eteläkärjen yleisilmeeseen nähden
korkeampaan rakentamiseen, joka aiheuttaa näköesteen
olemassa olevista asunnoista.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että tontin
rakentamisen tehokkuutta on vähennetty viitesuunnitelman tehok-
kuudesta Vattuniemen suunnitteluperiaatteissa 2018 esitettyyn
enimmillään e=1.9 tonttitehokkuuteen ja seitsemäs kerros on ra-
jattu vajaaksi julkisivusta sisäänvedetyksi kerrokseksi.

Vastineet mielipiteisiin

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymä Vattuniemen suunnit-
teluperiaatteet 2018 on valmisteltu yhteistyössä alueen yritysten,
kiinteistönomistajien ja asukkaiden, sekä kaupunginosayhdistys-
ten kanssa. Myös Lauttasaaren Yrittäjät ovat olleet mukana vai-
kuttamassa tässä valmistelussa. Vattuniemen suunnitteluperiaat-
teissa po tontti kuuluu alueeseen asuintonttien korotukset, täy-
dentävä ja kokonaan uudelleen rakentaminen, uudistuvat tontit
etelässä ja lännessä.

Toimitilakäytön muuttaminen asuinkäyttöön on Vattuniemen suun-
nitteluperiaatteiden 2018 mukainen. Suunnitteluperiaatteissa on
arvioitu, suunniteltu ja vuorovaikutettu koko Vattuniemen alueen
maankäytölliset periaatteet, myös po. tontin tarkoituksenmukainen
käyttö suhteessa koko alueen tulevaan kehittymiseen.

Suunnitteluperiaatteissa on osoitettu Vattuniemen keskeisimmille
tonteille velvoite rakentaa tontin rakentamisen tehokkuudesta vä-
hintään 25% toimitilaa. Toimitilan säilyttämisen velvoite koskee
tontteja jotka sijaitsevat tällä keskeisimmällä alueella, jolla toimin-
taedellytykset ja siten työpaikkojen säilymisen odote ovat suurim-
mat.
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Tontin 31120/1 muuttaminen asumiseen on Vattuniemen suunnit-
teluperiaatteiden mukaista ja perusteltua, sillä tontti sijaitsee syr-
jäisessä Särkiniementien päätteessä asuntovaltaisella alueella
Vattuniemen eteläkärjessä, kaukana tästä keskeisimmästä alu-
eesta, jonne toimitilan tavoite on kaupunkiympäristölautakunnan
hyväksymän Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018 ja Helsingin
yleiskaavan tavoitteen mukaisesti keskitetty.

Tontti kuuluu Vattuniemen suunnitteluperiaatteiden A I vyöhyk-
keeseen, jossa rakentamisen kokonaistehokkuus voi enimmillään
olla 1.9 ja enimmäiskerrosluku kahdeksan kadun tasosta. Tämä
tarkoittaa vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemaa enimmillään
noin +35.0 metriä merenpinnan tasosta. Kaavassa enimmäisker-
rosluku uudisrakennukselle on seitsemän.

Kaavassa on esitetty ylimmän seitsemännen sisäänvedetyn ker-
roksen vesikaton korkeusasemaksi +34.3 metriä merenpinnan ta-
sosta. Itälahdenkatu 8 osoitteessa sijaitsevien rakennusten katon
koron jäädessä +31.5 metriä merenpinnan tasosta. Paitsi maan-
pinnan korkeusaseman vaihtelu, vaikuttaa olemassa olevan ker-
rostalokannan vesikaton korkeusasemaan myös rakennusajan-
kohtansa matalampi kerroskorkeus, jolla on vesikaton korkeuteen
madaltava kerrannaisvaikutuksensa.

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteiden mukaan rakennuksen arvok-
kain osa suojellaan asemakaavalla.

Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 24.4.2018 alueen asema-
kaavojen muuttamiseksi Vattuniemen suunnitteluperiaatteet 2018.

Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä 23.8.2019

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus________________________________________________________________

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.

LAUTTASAARI, VATTUNIEMI, SÄRKINIEMENTIE 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Särkiniementien eteläpäähän yhdistettyjen teollisuus- ja varastora-
kennusten tontille suunnitellaan asuinkerrostalon rakentamista.
Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen olemassa olevan raken-
nuskokonaisuuden kadun varrella sijaitseva arvokas osa suojel-
laan ja muutetaan asuinkäyttöön. Muu osa rakennuksesta on tar-
koitus purkaa ja rakentaa paikalle asuinkerrostalo. Hankkeen lähtö-
kohdista järjestetään päivystys info- ja näyttelytila Laiturilla (käyn-
tiosoite Narinkka 2) 28. elokuuta 2018 klo 17.00–19.00. Syksyllä
2018 ennen kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyä asemakaa-
van muutosehdotuksesta järjestetään toinen päivystystilaisuus.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Vattuniemessä osoitteessa
Särkiniementie 3. Särkiniementien eteläpäähän yhdistettyjen teollisuus-
ja varastorakennusten tontille suunnitellaan asuinkerrostalon rakenta-
mista.

Olemassa oleva toimitilarakennus on vanhentunut, eikä vastaa nykyisen
käytön vaatimuksia. Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen raken-
nuksen kadun varrella sijaitseva arvokas osa suojellaan ja muutetaan
asuinkäyttöön. Muu osa rakennuksesta on tarkoitus purkaa ja rakentaa
paikalle seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo.

Osallistuminen ja aineistot

Hankkeen lähtökohdista ja viitesuunnitelmista järjestetään päivystys
info- ja näyttelytila Laiturilla (käyntiosoite Narinkka 2) 28. elokuuta 2018.
Syksyllä 2018 ennen kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyä asema-
kaavan muutosehdotuksesta järjestetään toinen päivystystilaisuus.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä hankkeen viitesuunnitelmat
ovat esillä 20.8.–9.9.2018 seuraavissa paikoissa:

 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10A
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkilökohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 9.9.2018. Niille, jotka ovat mie-
lipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa, lähete-
tään tieto lautakunnan päätöksestä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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 seurat ja yhdistykset
 Lauttasaari-seura
 Helsingin yrittäjät – Lauttasaari
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

(ELY-keskus)
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön ja laaditaan
tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-
vat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osal-
liset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta.  Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopi-
muksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1978) alue on merkitty yhdistetty-
jen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi TTY.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi alueeksi asumiseen ja toimitilaa varten.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuntovaltaiseksi alueeksi A2.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia:
 Viitesuunnitelma Särkiniementie 3, Arkkitehtitoimisto Hannu Jaak-

kola Oy

Tontilla sijaitsee nykyisin 4–5 kerroksinen teollisuuden tuotantoraken-
nus, jonka vanhimmalla Särkiniementien varressa sijaitsevalla osalla on
rakennustaiteellisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja.
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Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Paula Kinnunen, arkkitehti, p. (09) 310 37141,
paula.a.kinnunen@hel.fi

Mikko Reinikainen, tiimipäällikkö, arkkitehti, p. (09) 310 37206,
mikko.reinikainen@hel.fi

Miika Vuoristo, arkkitehti, p. (09) 310 37192,
miika.vuoristo@hel.fi

Liikenne
Eeva Väistö, insinööri, p. (09) 310 37353, eeva.vaisto@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Karri Kyllästinen, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37347,
karri.kyllästinen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Anu Lamminpää, maisema-arkkitehti p. (09) 310 37258,
anu.lamminpaa@hel.fi

Rakennussuojelu
Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

mailto:paula.a.kinnunen@hel.fi
mailto:mikko.reinikainen@hel.fi
mailto:miika.vuoristo@hel.fi
mailto:eeva.vaisto@hel.fi
mailto:stinen@hel.fi
mailto:anu.lamminpaa@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://face-book.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta

OAS

•OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 20.8.–9.9.2018
•nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä naapureille, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja
Lauttasaari-lehdessä

•mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään lautakunnalle arviolta keväällä 2019
•kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa,
joka löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset

•mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot
•muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä
kirjallisesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana

•hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

•kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset


















Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
31. kaupunginosa Lauttasaari, Vattuniemi
Särkiniementie 3

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi





Ote maakuntakaavasta
31. kaupunginosa Lauttasaari, Vattuniemi
Särkiniementie 3

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi



Ote 2. vaihemaakuntakaavasta
31. kaupunginosa Lauttasaari, Vattuniemi
Särkiniementie 3

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Läntinen alueyksikkö/ Koivusaari-Lauttasaari tiimi



Särkiniementie 3, Vattuniemi, Lauttasaari
Kuvaliite suojelukohteesta
31120/ 1

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Heikki Sysimetsä. Rakennuslupa on myönnetty
1954 ja rakennus on valmistunut vuonna 1955 sähkötarkastuslaitoksen käyttöön.
Asemakaavassa vuodelta 1972 tontti on merkitty yhdistettyjen teollisuus- ja
varastorakennusten korttelialueeksi. Valmisteluajankohdalle tyypillisesti asemakaavasta
puuttuvat rakennuksen arvoja suojelevat merkinnät.

Rakennuksen arkkitehtuuri on hallittua ja tasapainoista. Rakennus on säilynyt hyvin
alkuperäisessä muodossaan ilmentäen rakentamisensa ajankohtaa ja henkeä.
Kaupunkikuvassa rakennus on näkyvä osa Vattuniemen teollista historiaa ja edustaa
Vattuniemen vanhinta rakennuskantaa.

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteet asemakaavoitusta varten:
Rakennuksen kokonaishahmo, arkkitehtuuri ja arvot tulee säilyttää ja suojella
asemakaavassa.

Asemakaavassa rakennus on merkitty suojeltavaksi rakennukseksi merkinnällä sr-2:
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus,
joka muistuttaa Vattuniemen pienteollisuuden historiasta. Rakennusta tai sen osaa ei saa
purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka



heikentävät rakennuksen rakennustaiteellisia, historiallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja tai
muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä. Rakennuksen säilytettäviä sisätiloja ovat
pohjoinen porrashuone ja sisääntuloaula 50-luvun alkuperäisine yksityiskohtineen.
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkuperäisten mukaisten rakenteiden,
rakennusosien, porrashuoneen, aulan ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien
säilyttäminen.

Pohjoispäädyn pääsisäänkäynti katoksineen ja portaineen voidaan uudistaa rakennuksen
alkuperäistä ilmettä noudattavalla ja arkkitehtuuria tukevalla ratkaisulla (vrt.
rakennushistoriaselvitys) Kaavassa on lisäksi ympäristöön ja kokonaisuuteen
sovittamiseen tähtääviä määräyksiä yksityiskohdista ja materiaaleista.

Ja lisäksi rakennusta koskee määräys muutostöistä:
Olemassa olevan rakennuksen puiston ja pihan puoleisille julkisivuille saa rakentaa pienet
parvekkeet ripustettuna, lasittamattomina ulokeparvekkeina tai ranskalaisina parvekkeina.
Rakennuksen muutostyöt tulee tehdä hyödyntäen rakennuksen kantavia seinärakenteita ja
huonejakoa. Uusien ikkunoiden ja ovien materiaalina tulee olla puu.

Kooste rakennusluvista:
Myöhempiä lupia La-405-R-59 lämpökeskus, La-391-B-63 teollisuusrakennuksen lisärakennus, työhuonetilaa n. 1520 m2, toimistotilaa
n. 1690 m2,La-490-c-64 rakennusaikaisia väliseinämuutoksia, La-1367-c-64 väliseinämuutoksia kellarissa ja 1.-3. kerroksissa, La-2595-
c-68 muutos 5. kerroksessa,  La-2493-c-73 asunnosta lasten päivähoitotila, La-2419-c-74 väliseinämuutos 4. kerroksessa, -278-B-78
lisärakennus, toimisto-, ruokala- ym. tilaa, -2431-c-79 muutoksia kellarissa, 1.-4- kerroksissa ja ullakolla, ikkunamuutos, -1405-B-83
laajennus (Ark. tsto H ja T Seppälä), 4-kerroksinen laboratoriorakennus, 31-3386-c-84 rakennusaikaisia muutoksia kaikissa kerroksissa,
toimistoprosentiksi tulee 22.5, 31-970-c-86 muutos 2.-4. kerroksessa ja ullakolla ja julkisivumuutos, -1458-c-87 muutos alemmassa
kellarissa, -2831-B-87 ullakon laajennus, mm. sauna, -3410-c-89 väliseinämuutos kellarissa ja 1. kerroksessa, ikkunamuutos, -1592-J-
92 tilapäisen varaston määräajan jatkaminen, 31-1769-c-94 muutos 1. kerroksessa, sisäänkäyntikatoksia, yhdyskäytävä, 31-2621-c-94
mainoksia, lipputankoja, 31-816-B-95 yhdyskäytävä, katos, 31-2651-c-96 muutos 4. kerroksessa, 31-4019-c-97 valomainos, -4730-c-J2-
97 tilapäisen varaston määräajan jatkaminen, 31-2431-c-98 ullakolle iv-konehuone, iv- kanava ja piippuja, 31-4010-B-99 hissi ja katos
(Ark. tsto KKR Oy), 31-5042-c-99 valomainos, 31- 1463-02-D rakennusaikaisia muutoksia: autotallista varasto- ja pesutilaa 1.
kerroksessa, 31-139-05-RAM rakennusaikaisia muutoksia: varasto 1. kerrokseen, katoksia
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TESTAUSSELOSTE 2019-7184 1(1)
Maanäyte 03.04.2019

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568

Tilaaja

Tapio Strandberg Oy

Vihdintie 32
03100 NUMMELA

Näytetiedot Näyte Maanäyte
Näyte otettu 26.03.2019 Kellonaika
Vastaanotettu 29.03.2019 Kellonaika 13.00
Tutkimus alkoi 29.03.2019 Näytteenoton

syy
Tilaustutkimus

Näytteen ottaja Kurvinen Suvi
Viite Särkiniementie 3

Analyysi Kuiva-aine  - Keskiraskaat
>C10-C21

 - Raskaat
>C21-C40

 - Öljyhiilivedyt
>C10-C40

Yksikkö % mg/kg ka mg/kg ka mg/kg ka
Menetelmä Gravimetrinen

Epävarmuus-% 10 40 40 40
Näyte * * *
7184-1, Maanäyte, TS1 0-1, Särkiniementie 3 84 < 100 < 100 < 200
7184-2, Maanäyte, TS1 1-2, Särkiniementie 3 99 < 100 < 100 < 200
7184-3, Maanäyte, TS2 0-1, Särkiniementie 3 96 160 630 790
7184-4, Maanäyte, TS2 2-3, Särkiniementie 3 96 < 100 240 240
7184-5, Maanäyte, TS3 0-1, Särkiniementie 3 96 160 610 770
7184-6, Maanäyte, TS3 2-3, Särkiniementie 3 95 < 100 140 < 200
7184-7, Maanäyte, TS3 3-3,1, Särkiniementie 3 95 < 100 190 < 200
* = Akkreditoitu menetelmä

Yhteyshenkilö Lukkarinen Timo, 010 3913 431, kemisti

Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja

Tiedoksi Kurvinen Suvi, suvi.kurvinen@tapiostrandberg.net;
Strandberg Tapio, tapio.strandberg@tapiostrandberg.net;
Vanhala Kirsi, kirsi.vanhala@tapiostrandberg.net

mailto:metropolilab@metropolilab.fi
http://www.metropolilab.fi
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Kiinteistön Särkiniementie 3, 00210 Helsinki:

kiinteistössä toimivat yritykset – tilanne 2019 alussa ja toiminnan loppumisen vaikutukset

Tausta

Kiinteistö siirtyi Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n omistukseen vuonna 1996 kun
Sähkötarkastuskeskus lakkautettiin ja sen omaisuus ml. Särkiniementie 3 siirrettiin STEK ry:lle. Siihen saakka
kiinteistö oli ollut kokonaisuudessaan Sähkötarkastuskeskuksen käytössä. Kiinteistön siirryttyä yhdistyksen
omistukseen, STEK ry alkoi tarjota kiinteistössä vapaina olleita tiloja ulkopuolisille vuokralaisille ja kehitti
kiinteistöä tavoitteena tarjota Sähkötarkastuskeskuksen toimintoja osin jatkaneelle ja STEK ry:n
omistamalle Fimko Oy:lle toimitilat ja hakea kiinteistöön uusia vuokralaisia.

Kiinteistön tilat

Kiinteistön n. 10 000 m2 vuokrattavasta pinta-alasta Fimko Oy:n ja sen toimintoja vuoden 2005
yrityskaupan jälkeen jatkaneilla SGS Fimko Oy:llä ja SGS Inspection Services Oy:llä on käytössään n. 6000
m2. Muita tiloja ovat vuosien varrella käyttäneet lukuisat eri yritykset ja järjestöt. Kiinteistön käyttöaste on
pysynyt 1996 vuodesta melko korkeana ja kiinteistön yleisiä tiloja ja vuokrattavia tiloja on jatkuvasti
kehitetty tarjoamaan vuokralaisille toimivat ja viihtyisät tilat.

SGS Fimko Oy:n käytössä olevista tiloista n.4000 m2 ovat erilaisia teknisiä testaustiloja muiden tilojen
ollessa perinteisiä toimistotiloja. Muiden vuokralaisten tilat koostuvat toimistotiloista sekä heidän
käytössään olevista varastotiloista. Yleisinä tiloina kiinteistössä on vuokralaisille vuokrattavia
neuvottelutiloja yhteensä viisi sekä edustustarkoituksiin 1980-luvulla rakennettu saunaosasto. Sen lisäksi
kiinteistössä toimii henkilöstöruokala ja kaikkien käytössä olevat sosiaalitilat, joissa mm. kuntosali, sauna ja
uima-allas.

Vuokralaiset/työntekijät

Kiinteistössä oli v. 2018 lopussa yhteensä 31 vuokralaista ja yhteenlaskettu henkilömäärä on n. 230, joista
SGS:n henkilöstön osuus on 175 henkilöä.

SGS:n jälkeen seuraavaksi suurimman ryhmän vuokralaisista muodostavat erilaiset järjestöt ja yhdistykset,
joista merkittävimmät ovat SESKO ry, Teknisen Kaupan Liitto ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry.
Näiden ja STEK ry:n henkilöstön kokonaismäärä on 22 henkilöä.

Muilta osin vuokralaiset koostuvat enimmäkseen pienistä yrityksistä (1-3 hlöä) edustaen mm.
maahantuontia, konsultointia, teknistä kauppaa jne.

Tilanne 2020 eteenpäin

Kiinteistön nykymuotoisen toiminnan päättyessä vuoden 2019 loppuun mennessä niin nykyiset vuokralaiset
hakeutuvat vaihtoehtoisiin tiloihin. Tyhjien toimistotilojen tarjonta pääkaupunkiseudulla on runsasta ja
suurimmalla osalla vuokralaisista ei ole ollut tai ei tule olemaan vaikeaa löytää uusia tiloja. Uudet tilat



tarjoavat usein Särkiniementien tiloja nykyaikaisemmat tilat, monipuolisemmat palvelut ja ovat
liikenteellisesti helpommin saavutettavissa niin julkisen liikenteen kuin autoilun näkökulmasta.

Suurin haaste uusien tilojen osalta oli SGS Fimko Oy:llä. Testauslaboratorioiden rakentamiseen soveltuvien
tilojen löytäminen asetti reunaehtoja uusien tilojen osalta ja niiden lisäksi uuden sijainnin oli oltava niin
henkilöliikenteen kuin tavaraliikenteen osalta sopivalla paikalla. SGS aloitti uusien toimitilojen etsimisen
välittömästi, kun saivat tiedon Särkiniementien kiinteistön myynnistä kesällä 2016. SGS tulee siirtymään
vuoden 2019 loppuun mennessä uusiin toimitiloihin Helsingin Pitäjänmäkeen. Osoitteessa Takomotie 8
olevan kiinteistön remontti ja laboratoriotilojen rakentaminen käynnistyi maaliskuussa 2019. Uudet tilat
tarjoavat SGS Oy:lle mahdollisuuden suunnitella nykyistä tarkoituksenmukaisemmat tilat ja tarvittavilta osin
uudistaa testauslaboratorioiden laitekantaa ja varustusta. Uusi sijainti on myös tavarankuljetuksen kannalta
nykyistä parempi.

Särkiniementiellä olevista järjestöistä ja yhdistyksistä niin SESKO ry, STK ry ja STEK ry siirtyvät myös
Takomotie 8 kiinteistöön. Kiinteistöön remontoidaan n. 700m2 tilat joihin em. toimijoiden lisäksi tulevat
sijoittumaan Sähköinsinööriliitto ry., Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry. sekä Ties ry. Näin saadaan
koottua yhteen alan keskeisiä järjestöjä, joka tarjoaa näille toimijoille uudenlaista synergiaetua. Teknisen
Kaupan liitto ry. siirtyy osoitteeseen Eteläranta 10, sijoittuen lähellä muita alan työnantajajärjestöjä.

Talon muita vuokralaisia on jo siirtynyt vuoden 2019 kuluessa muihin tiloihin, mutta suurin osa suunnittelee
olevansa Särkiniementiellä vielä kesän yli ja siirtyvät muualle loppuvuoden aikana.


