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215 § 
ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE MERESSÄ SIJAITSEVIEN 
MATTOLAITURIEN KORVAAMISESTA MAALLA SIJAITSEVILLA VIE-
MÄRÖIDYILLÄ MATONPESUPAIKOILLA SEKÄ VASTAUS ASIASTA 
TEHTYYN VALTUUSTOALOITTEESEEN 
 
Ymk 
Khs 2011-1057/636 
Esityslistan asia Yvp/4 
 
24.5.2011 kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi palautettu asia 
 
        Ympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus ryhtyy tarvittaviin 

toimenpiteisiin kaupungin meressä sijaitsevien matonpesulaiturien kor-
vaamiseksi maalla sijaitsevilla viemäröidyillä matonpesupaikoilla.  

 
 Ympäristölautakunnan esitys on samalla vastaus asiasta 25.5.2011 

tehtyyn valtuustoaloitteeseen. 
 

Nykyiset matonpesupaikat 
 
 Helsingissä on 14 matonpesulaituria meren rannalla eri puolilla kau-

punkia. Matot pestään meressä kelluvilla puisilla laitureilla, joista pesu-
vedet huuhdellaan suoraan mereen tai matot huuhdellaan meressä. 
Pesuvesille ei ole mitään puhdistusjärjestelmää. Pesuaineena käyte-
tään pääsääntöisesti mäntysuopaa. Pesupaikoille on järjestetty matto-
jen valutus- ja kuivatusmahdollisuus ja useissa paikoissa on matto-
mankeli. Lisäksi pesupaikoilla on jäteastiat. 

 
 Matonpesulaiturien hoito ja kunnossapito kuuluu Helsingin Satamalle. 

Helsingin Satama käytti vuosina 2009 - 2010 mattolaiturien hoitoon ja 
kunnossapitoon noin 30 000 euroa vuodessa. Uusia matonpesulaiturei-
ta Helsingin Satama ei ole rakentanut moneen vuoteen. 

 
 Pukinmäessä lähellä Vantaanjokea on Helsingin ainoa maalla sijaitse-

va matonpesupaikka. Pesupaikalla käytetään vesijohtovettä ja se on 
viemäröity HSY:n jätevesiviemäriverkostoon. Paikan on rakentanut ja 
sitä ylläpitää rakennusvirasto. Pesupaikka on perustettu vuonna 2008. 
Sen perustamiskustannukset olivat noin 280 000 euroa, josta pesuka-
lusteiden osuus oli noin 60 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muo-
dostui viemäröinnistä, paikan asfaltoinnista ja tien sekä pysäköintialu-
een parantamiskustannuksista.  

 
Matonpesupaikkojen ympäristövaikutukset 
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Matonpesulla on havaittu olevan selkeitä ympäristövaikutuksia, kun on 
tutkittu syntyviä huuhtelu- ja pesuvesiä. Pirkanmaan ympäristökeskus 
selvitti kesällä 2003 mattopyykin aiheuttamaa vesistökuormitusta kun-
nallisella viemäröidyllä matonpesupaikalla Kangasalla. Räsymattoja 
pestiin perinteiseen tapaan juuriharjalla ja mäntysuovalla. Pesu- ja 
huuhteluvesistä otettiin näytteet, joista määritettiin kiintoaine, veden 
happea kuluttavan aineen määrä (kemiallinen hapenkulutus), ravinne-
määrät ja bakteerit.  
 
Mattojen pesuvesissä ainepitoisuudet olivat suuria. Matoista irtosi ve-
teen hiekkaa, savea, orgaanista ainetta ja maton kuituja. Myös pesu-
vesien ravinnepitoisuudet olivat korkeita. Bakteereja oli likaisten eteis-
mattojen pesuvedessä paljon. Huuhteluvesissä pitoisuudet pienenivät, 
mutta kolmannessakin huuhteluvedessä ne olivat vielä selvästi pesuve-
tenä käytetyn jokiveden pitoisuuksia suurempia. 
 
Mattopyykissä käytettiin pesuaineena mäntysuopaa liuoksena ja pa-
lasaippuana. Tulosten perusteella pesuaineesta aiheutuvalla kuormi-
tuksella ei ollut merkitystä mattopyykin kokonaiskuormituksen kannalta, 
mutta pesutoiminnan ja matoista irtoavan aineksen aiheuttama yhteis-
kuormitus oli jo selvästi suurempi ja yhteiskuormituksella voi olla suurta 
merkitystä paikallisesti. 
 
Kangasalan matonpesupaikoilla kesän aikana syntynyt laskennallinen 
kiintoainekuorma oli n. 800 kg, fosforikuorma 2,5 kg ja typpikuorma 46 
kg. Maalle rakennetuilla matonpesupaikoilla saatiin Kangasalla vesis-
töstä pois kuormitusmäärä, joka happea kuluttavan aineen osalta vas-
taa n. 350 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä ja ravinteiden osalta 
10-30 asukkaan puhdistamattomia jätevesiä.       

 
Kangasalla taannoin tapahtuneeseen siirtoon maalle oli syynä etenkin 
uimarantojen läheisyys. Matoista irtoaa pesun yhteydessä runsaasti 
suolistoperäisiä bakteereita, ja jopa taudinaiheuttajia, jotka heikentävät 
veden hygieenistä laatua. Bakteerit päätyvät mattoihin ihmisten kengis-
tä sekä lemmikeistä, joiden määrä kotitalouksissa on kasvanut. 

 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus tutki pienimuotoisesti män-
tysuopaliuoksen ja matonpesun ympäristövaikutuksia vuonna 2000.  

  
 Laimentamaton mäntysuopaliuos sinällään kulutti paljon veden happea. 

Koska mattolaiturit kuitenkin sijaitsevat matalilla ranta-alueilla, missä 
happiolosuhteet ovat hyvät, hapenkulutus ei merkittävästi vaikuttanut 
ranta-alueiden happioloihin. Mäntysuopaliuoksen typpi- ja fosforipitoi-
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suudet vastasivat kuormitusvaikutukseltaan lähinnä mekaanisesti puh-
distetun kunnallisen jäteveden pitoisuuksia. Meriveteen laimentuen ja 
kokonaismäärä huomioon ottaen rehevöittämisvaikutus jäi paikalliseksi.  

 
 Vesikasvillisuuskartoituksessa lajisto mattolaiturin ympäristössä ei poi-

kennut vertailualueen lajistosta, mikä johtuu siitä, että ranta-alueemme 
ovat melko reheviä perusluonteeltaan. Helsingin ympäristökeskuksen 
tekemässä selvityksessä ei tutkittu itse matoista lähtevää kuormitusta 
eikä pesuaineen ja mattojen aiheuttamaa yhteiskuormitusta. 
 

Lainsäädäntö 
 
 Matonpesusta vesistöissä ei ole suoraan säännöksiä lainsäädännössä. 

Ympäristönsuojelulain 19 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi kuitenkin 
antaa tarpeellisia paikallisia määräyksiä päästöjen ja niiden haitallisten 
vaikutusten ehkäisemiseksi. Useat kaupungit ja kunnat ovat antaneet 
kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä maton- ja tekstiilien pesua 
koskevia määräyksiä. Yleisin määräys on, että pesuvesiä ei saa johtaa 
puhdistamattomina vesistöön. 

 
Vaikka mikään lainsäädäntö ei yksiselitteisesti kiellä matonpesupaikko-
jen sijoittamista vesistöön, matonpesuun voidaan soveltaa ympäristön-
suojelulain muuttamisesta annetun lain (196/2011) 3 a luvun 27 b §:ää 
(jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus) sekä valtioneuvoston ase-
tusta talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkosto-
jen ulkopuolisilla alueilla (542/2003, ns. hajajätevesiasetus). Kun ma-
tonpesupaikan pesuvedet rinnastetaan harmaisiin talousjätevesiin, niin 
pesuvedet tulisi käsitellä ennen vesistöön johtamista. Laissa ympäris-
tönsuojelulain muuttamisesta (27 b §) todetaan, että pieniä määriä 
puhdistamattomia pesuvesiä voi imeyttää maahan, jos niistä ei aiheudu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Säännöstä on yleisesti tulkittu niin, 
että puhdistamattomien pesuvesien johtaminen suoraan vesistöön ei 
ole sallittua. Hajajätevesiasetusta on yleisesti sovellettu siten, että kan-
toveden varassa olevien rantasaunojenkin pesuvedet vaaditaan 
imeytettäväksi maahan, mutta niitä ei saa johtaa suoraan mereen.  

 
Kunnalliset matonpesupaikat muissa kaupungeissa  
 
 Useimmat Suomen suurimmat kaupungit ovat järjestäneet asukkailleen 

ilmaiset matonpesupaikat. Kunnalliset pesupaikat sijaitsevat yleensä 
maalla, niissä käytetään vesijohtovettä ja ne ovat viemäröityjä. Pesu-
paikat ovat avoinna yleensä toukokuusta syyskuuhun. Matonpesupaik-
kojen ylläpidosta vastaa useimmiten kaupungin tekninen toimi ja jois-
sakin kaupungeissa vesihuoltolaitos. 
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Monet kaupungit ovat ympäristönsuojelumääräyksissään kieltäneet 
puhdistamattomien pesuvesien johtamisen suoraan vesistöön. Yksityi-
siä kiinteistöjä on myös suositeltu järjestämään matonpesu siten, että 
pesuvedet eivät joudu puhdistamattomina suoraan vesistöön.  
 
Perustamiskustannuksista on vähän tietoja saatavilla. Imatran kaupunki 
on perustamassa uusia maalle sijoitettavia viemäröitäviä pesupaikkoja 
ja arvioi yhden pesupaikan perustamiskustannukseksi (v. 2010) noin  
30 000 euroa, joka ei sisällä ajoyhteyttä. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto suurimpien kaupunkien 
kunnallisen matonpesutoiminnan järjestämisestä: 
 
Espoo Kunnalliset pesupaikat maalla ja viemäröityjä (5 kpl) 

Vantaa Kunnalliset pesupaikat maalla ja viemäröityjä (10 kpl) 

Tampere Kunnalliset pesupaikat maalla (19 kpl). Ympäristönsuojelu-
määräyksissä kielletty pesuvesien johtaminen suoraan ve-
sistöön. 

Turku Kunnalliset pesupaikat maalla ja viemäröityjä (7 kpl). 

Oulu 4 kpl mattolaitureita Oulujoessa. Ei määräyksiä ympäristön-
suojelumääräyksissä. 

Kuopio 3 kpl mattolaitureita vesistössä, 5 kpl maalla. Ei määräyksiä 
ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Lahti Kunnalliset pesupaikat maalla ja viemäröityjä  (2 kpl). Ympä-
ristönsuojelumääräyksissä kielletty matonpesu vesistöissä. 

Jyväskylä Viemäröityjä paikkoja 8 kpl, mattolaitureita vesistössä 2 kpl. 
Ympäristönsuojelumääräyksen mukaan yleiset pesupaikat 
viemäröitävä tai pesuvedet käsiteltävä. Siirtymäaika matto-
laitureilla vuoteen 2016 asti. 

Hämeenlinna Ympäristönsuojelumääräysten mukaan mattoja ei saa pestä 
vesistössä eikä pesuvesiä saa johtaa suoraan vesistöön. 

Porvoo Viemäröityjä kunnallisia matonpesupaikkoja 8 kpl. Ei määrä-
yksiä ympäristönsuojelumääräyksissä. 

Imatra Saimaan kunnalliset mattolaiturit poistetaan käytöstä kesän 
2013 jälkeen.(7 kpl) 

 
Kunnallisten matonpesupaikkojen uudelleen sijoittaminen Helsingissä 
 
 Mattolaituriasiaa on käsitelty aikaisemmin talous- ja suunnittelukeskuk-

sen johdolla vuonna 2005. Kokousmuistioiden (15.2.2005 ja 1.4.2005) 
mukaan asian käsittelyyn ovat osallistuneet talous- ja suunnittelukes-
kuksen lisäksi rakennusvirasto, Helsingin Satama, liikuntavirasto, ym-
päristökeskus, kaupunkisuunnitteluvirasto ja Helsingin Vesi.  

 
 Muistioiden mukaan Helsingin Satama on valmis luopumaan maton-

pesulaiturien huolehtimisvastuusta, koska toiminnan järjestäminen ei 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 5  
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   
   
 28.6.2011  
   

  
  
 

 

Postiosoite Käyntiosoite/Kirjaamo Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus 
Kirjaamo/ympäristökeskus Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 13702 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
PL 10 Helsinki 17 +358 9 310 1635 (vaihde)  BIC DABAFIHH Alv. nro 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI    IBAN-tilinumero FI02012566 
helsinki.kirjaamo@hel.fi IBAN FI06 8000 1200 0626 37 
 

 

 

kuulu Helsingin Sataman ydintoimintaan. Samalla todettiin, että nykyai-
kainen ja ympäristöystävällinen tapa hoitaa matonpesu on siirtää ma-
tonpesupaikat maalle ja johtaa pesuvedet viemäriin. Koska rakennusvi-
rasto vastaa yleisistä alueista, joille matonpesupaikkoja voitaisiin pe-
rustaa, päätettiin selvittää matonpesupaikkojen siirtämistä maalle ja 
vastuun siirtoa Helsingin Satamalta rakennusvirastolle. 

 
 Muistioissa todetaan jatkotoimenpiteistä, että kaupungin tulisi tehdä pe-

riaatepäätös matonpesupaikkojen siirtämisestä maalle. Asia edellyttää 
samalla määrärahojen myöntämistä uusien matonpesupaikkojen perus-
tamiseksi ja ylläpidon järjestämiseksi. 

 
 Keskustelujen jälkeen on perustettu Pukinmäen maalla sijaitseva ma-

tonpesupaikka, joka aloitti toimintansa vuonna 2008.  Muita uusia ma-
tonpesupaikkoja ei ole perustettu eikä kaupungin periaatepäätöstä asi-
asta ole tehty. Meressä sijaitsevat mattolaiturit ovat edelleen käytössä. 

 
Helsingin ja Turun kaupunginjohtajat sopivat vuonna 2007 Itämerihaas-
tekampanjasta. Helsinki ja Turku sitoutuivat edistämään erilaisia kau-
punkien omia toimenpiteitä, jotka parantavat niin paikallisesti kuin laa-
jemminkin Itämeren tilaa. Matonpesun siirtyminen merestä maalle olisi 
yksi paikallisesti merialueen tilaa parantava toimenpide Helsingissä.  
 

Mattolaituritarkastukset  8.6.2011 
 
 Ympäristökeskus tarkasti 11 mattolaituria 8.6.2011. Tarkastuksella tut-

kittiin laiturien ympäristöä ja ympäristön herkkyyttä pesutoiminnalle, 
paikan soveltuvuutta pesualtaiden sijoittamiselle rannalle ja mahdolli-
suutta liittyä viemäriin. Lisäksi tarkasteltiin paikan saavutettavuutta se-
kä haastateltiin paikalla olleita matonpesijöitä.  

 
 Mattojen pesijät näyttävät asuvan pesupaikan lähellä. Pesijöiden kom-

menttien mukaan matonpesu on vuosien myötä vähentynyt, koska pe-
sijät ovat ikääntyneet ja toisaalta räsymattojen ja muiden pesuun sovel-
tuvien mattojen käyttö on vähentynyt. Laiturien käyttö myös muuhun 
virkistyskäyttöön on lisääntynyt. Ydinkeskustan mattolaitureita käyte-
tään monenlaiseen virkistystäytymiseen, mutta muissa kaupunginosis-
sa, missä on vain yksi mattolaituri, sitä käytetään intensiivisesti nimen-
omaan matonpesuun. Matonpesu koettiin erityisesti mukavana virkis-
tystoimintana ja pesijät toivoivat, että matonpesu saisi jatkua ainakin 
rannalla, sillä yleisesti uskottiin pesun aiheuttavan jonkinlaista kuormi-
tusta vesistöön. 

 



HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2011 6  
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA   
   
 28.6.2011  
   

  
  
 

 

Postiosoite Käyntiosoite/Kirjaamo Puhelin Faksi Tilinro Y-tunnus 
Kirjaamo/ympäristökeskus Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 13702 +358 9 655 783 800012-62637 0201256-6 
PL 10 Helsinki 17 +358 9 310 1635 (vaihde)  BIC DABAFIHH Alv. nro 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI    IBAN-tilinumero FI02012566 
helsinki.kirjaamo@hel.fi IBAN FI06 8000 1200 0626 37 
 

 

 

 Haastattelujen perusteella helsinkiläiset ovat matonpesun kannalta 
eriarvoisessa asemassa, koska nykyiset matonpesupaikat ovat keskit-
tyneet ydinkeskustaan ja rannoille. Esimerkiksi Töölössä asuvalla on 
noin 1 km:n säteellä käytössään kaksi matonpesupaikkaa, kun taas 
Pohjois-Helsingissä asuvalla voi olla 10-15 km lähimpään pesupaik-
kaan. Tasapuolisuuden toteuttamiseksi tulisi erityisesti pohjoisiin kau-
punginosiin saada lisää pesupaikkoja ja ydinkeskustan lähellä toisiaan 
olevia paikkoja voisi vähentää, etenkin jos kahden lähellä olevan pai-
kan käyttäjämäärät ovat vähäisiä. 
 

Ympäristölautakunnan esitys 
 
 Ympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus tekee periaatepää-

töksen, jonka mukaan matonpesu meressä sijaitsevilta matonpesulaitu-
reilta siirretään maalla sijaitseviin pesupaikkoihin, joissa jätevedet voi-
daan puhdistaa asianmukaisesti tai johtaa jätevesiviemäriin.  

 
Ensimmäiseksi merilaiturien matonpesutoiminta siirrettäisiin kuormitus-
herkiltä ranta-alueilta, missä vesi vaihtuu huonosti, muihin pesupaik-
koihin vuoteen 2016 mennessä. Selvitetään mattolaituripaikat, joilla 
matonpesutoimintaa voisi jatkaa uusien viemäröintijärjestelyjen avulla. 
Rannikkoalueella korvaavat viemäröidyt matonpesupaikat tulisi raken-
taa veden äärelle rannalle.  

 
 Ympäristölautakunta toteaa, että nykyisellään matonpesupaikat ovat 

hyvin saatavilla ydinkeskustassa asuville, mutta huonosti saatavilla 
muissa kaupunginosissa asuville. Kaupunkilaisten tasavertainen kohte-
lu edellyttäisi lisää matonpesupaikkoja pohjoisiin kaupunginosiin.  

 
 Samalla ympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus määrittää 

rannoilla/maalla sijaitsevien matonpesupaikkojen vastuutahoksi raken-
nusviraston ja myöntää rakennusvirastolle kaupungin budjetista määrä-
rahat uusien matonpesupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. 

 
 Ympäristölautakunta kannattaa mattolaiturien muun virkistyskäytön ke-

hittämistä ja mattolaiturien hyödyntämistä esim. erilaisiin kulttuuri-, vir-
kistys-, liikunta- ym. tapahtumiin ja mattolaitureiden käyttöä muuhun  
kaupunkikuvan elävöittämiseen.  

 
Merkittiin, että jäsen Kettunen jäsen Kaleniuksen kannattamana esitti 
lisättäväksi esityslistan sivulle 62 kolmannen kappaleen toiseksi virk-
keeksi ”Selvitetään mattolaituripaikat, joilla matonpesutoimintaa voisi 
jatkaa uusien viemäröintijärjestelyjen avulla.” Suoritetussa äänestyk-
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sessä esitys voitti äänin 6-3, vähemmistöön jäivät Saukkonen, Haapala 
ja Peltonen. 
 

 Pöytäkirjanote kaupunginhallitukselle, rakennusviraston katu- ja puisto-
osastolle, Helsingin Satamalle, ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikölle 
ja ympäristövalvontayksikölle. 

  
 
Lisätiedot: 
Nurmi Paula, ympäristötarkastaja, puhelin (09) 310 32005 

 
 

LIITTEET Liite 1 Mattolaiturikartta 
 Liite 2 Mattolaituritarkastus 8.6.2011 
 Liite 3 Valtuustoaloite mattolaitureista 25.5.2011. 
 

http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7b8DFFDA32-CAB0-4634-BCAC-F90A738CB5A8%7d
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7bBF12F7A9-396D-4231-86F1-F69F513CBC34%7d
http://hela.hel.fi/helasela/Doc.asp?Action=sd&id=%7bE5B98AA5-542F-45E9-A35F-5B2DD50FA6AB%7d
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