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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan muutoksen sisältö  
 

Asemakaavan muutoksella teollisuus- ja varastorakennusten tontti 
31133/6 (T) muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi (AK). Tontille suunni-
tellaan loft-tyyppisiä asuinhuoneistoja. Tontilla sijaitseva pienteollisuus-
rakennus säilytetään, paitsi matalaa siipirakennusta, joka puretaan. 
Sen tilalle rakennetaan kaksikerroksinen asuinrakennus. Rakennusoi-
keus on 5 350 k-m2. Tonttitehokkuusluku on e = 1,59. Kaikki 46 auto-
paikkaa tulee sijoittaa rakennuksen kellarikerrokseen.  
 

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet 
 
Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Kaavamuutos 
on laadittu hakijan konsultin tekemän viitesuunnitelman pohjalta.  
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteitä. 
 
Asemakaavan muutosluonnos on pidetty nähtävänä kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupungintalolla ja Lauttasaaren kirjastossa. Muutosluon-
noksesta on jätetty kolme mielipidettä, jotka on otettu kaavoitustyössä 
huomioon.  
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut virallisesti nähtävillä ja siitä on 
pyydetty lausunnot. Lausuntojen johdosta ehdotusta on joiltakin osin 
tarkistettu. Muistutuksia ei ole esitetty.  
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavan muutosta koskee yksi erityistavoite:  
 
– Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alueidenkäy-

tössä varmistettava tonttimaan riittävyys. 
– Pilaantuneen maa-alueen puhdistustarpeen selvittäminen 

ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin. 
 
Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
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tannolla on hyvät edellytykset toteutua sekä valmiiksi rakennetun katu-
ympäristön, palveluverkon että rakentamisvalmiuden osalta.  
 

Maakuntakaava 
 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja kulttuu-
riympäristön vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. Asemakaavan muu-
tos ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa.  
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) kaava-alue kuuluu kerrostaloval-
taiseen alueeseen (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, kau-
pan, julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriöitä aiheut-
tamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdyskuntatekni-
sen huollon ja liikenteen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos 
on yleiskaavan mukainen.  
 

Asemakaava 
 
Tontilla on voimassa asemakaava nro 8880 (vahvistettu 7.11.1985). 
Kaavassa tontti on teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T), 
jolla saa olla enintään 35 % toimistotilaa ja 10 % opetus-, tutkimus ja 
myyntinäyttelytilaa. Tonttitehokkuusluku on e = 2.0 ja tontin rakennus-
oikeus 6 720 k-m2.  
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
 

Muut suunnitelmat ja päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen 
keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteiden mukaan tontti 
saadaan muuttaa asuinkäyttöön, mikäli rakennus suojellaan.  
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Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 13.6.2011. 
 

Maanomistus 
 
Tontti on yksityisomistuksessa. 
 

Rakennettu ympäristö 
 
Tontilla on vuonna 1956 valmistunut viisikerroksinen teollisuus- ja va-
rastorakennus, jonka on suunnitellut arkkitehti Heikki Siren. Rakennuk-
sen kerrosala on rekisteritietojen mukaan 5 500 k-m2.  
 
Tontti sijaitsee toiminnoiltaan monipuolisen Vattuniemen työpaikka- ja 
asuntoalueella, jolla palvelut keskittyvät lähellä sijaitsevan Heikkilän-
aukion alueelle. 
 

Suojelukohteet 
 
Kaupunginmuseo esitti 20.8.1999 eräitä Vattuniemen kohteita suojelta-
vaksi ja että alueen 1960- ja 1970-luvun rakennuskantaa tulisi myös 
pyrkiä säilyttämään ja ottaa purkamisen sijasta suunnittelun lähtökoh-
daksi vanhan rakennuksen hyödyntäminen. Arkkitehti Sirenin suunnit-
telema rakennus on rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokas.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Vattuniemenkadun liikenne aiheuttaa meluhäiriötä. Tontin pohjoisosan 
matala korkeusasema merkitsee kellarikerrosta koskevaa tulvariskiä. 
Kiinteistössä toimivien yritysten käyttöhistoriasta ja maaperän pilaantu-
neisuudesta ja kunnostustarpeesta on tehty ympäristötekninen perus-
selvitys. Sen mukaan maaperässä on haitallisia aineksia.  
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntojen rakentaminen ole-
massa olevaan, arvokkaana säilytettävään rakennukseen.   
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4 
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS  

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Asemakaavan muutoksessa tontista muodostetaan Evata Development 
Oy:n laatiman viitesuunnitelman mukaisesti asuinrakennusten kortteli-
alue (AK). Katutasoon saadaan sijoittaa pieni liiketila.  
 
Rakennus määrätään suojeltavaksi sr-2-määräyksellä. Siipiosa on 
mahdollista korvata uudisrakennuksella. Kevyiden, rakennuksen tyyliin 
hyvin sopivien parvekkeiden sekä ranskalaisten parvekkeiden raken-
taminen sallitaan. Rakennuksen pohjoissivulle saadaan rakentaa alim-
man asuinkerroksen loft-asuntojen terassi.   
 

 Asemakaavan muutoksen rakennusoikeus on 5 350 asuinkerrosne-
liömetriä. Tontti on 3 360 m2 ja tonttitehokkuus on e = 1,59. Autopaikko-
ja tulee toteuttaa vähintään 46 autopaikkaa, jotka kaikki tulee sijoittaa 
tontille maanalaisiin tiloihin. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 
 
Alueella on olemassa tarvittavat yhdyskuntatekniset verkostot. 
 

Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 
 
Rakennusten kellarikerroksen ja perustusten suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon alhaisesta korkeusasemasta (+1.5) aiheutuva tulvariski. Tul-
valle alttiille korkeusasemalle saadaan sijoittaa muita kuin autopaikkoja 
tai muita sekundäärisiä tiloja ainoastaan, mikäli niiden suunnittelussa 
tulvariski otetaan huomioon. 
 
Maaperän pilaantumista tulee edelleen selvittää ennen rakennusluvan 
myöntämistä ja pilaantunut maaperä puhdistaa sekä pilaantuneet ra-
kenteet kunnostaa ennen rakentamiseen ryhtymistä.  
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Katuliikenteen meluhäiriöistä on laadittu selvitys, jonka mukaan asuin-
käyttöön muutettavan rakennuksen melusuojaus tulee tehdä. Oleskelu- 
ja leikkialueen suojaamiseksi liikennemelua vastaan tulee rakentaa a-b 
merkityn välin sille osalle, jolla ei ole rakennusta, yhtenäinen liikenne-
melua torjuva rakenne, jonka yläreunan korkeusasema on vähintään 
noin +7,6, mikäli oleskelu- ja leikkialueen määräysten mukaista meluta-
soa ei saavuteta muilla, vaihtoehtoisilla keinoilla. 
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5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 
 

Asemakaavan muutoksella tehdään mahdolliseksi kaupunkikuvassa 
näkyvän, arvokkaan rakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön ja suoje-
leminen. Rakennuksen lämpöeristäminen ja siipirakennuksen korvaa-
minen uudisrakennuksella tuovat vähäisiä muutoksia naapureiden nä-
kymiin.   
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuksen johdosta 
(saapunut 20.4.2010).  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos (päivätty 9.9.2011)  
 
Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat nähtävänä kau-
punkisuunnitteluvirastossa, Lauttasaaren kirjastossa ja kaupungintalol-
la 22.9.–13.10.2011 ja viraston internetsivuilla.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyö-
tä rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon kanssa. Kaupungin-
museolla ei ollut huomauttamista. Ympäristökeskuksen kannanotto on 
otettu valmistelussa huomioon.  
 

Esitetyt mielipiteet 
 
Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse ja sähköpostilla kolme mielipidettä, jotka koskivat asema-
kaavan muutosluonnosta. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty puhe-
limitse.  
 
Saaduissa mielipiteissä kiitetään kaupunkisuunnitteluvirastoa hyvän 
kaavaluonnoksen laatimisesta ja rakennuksen säilyttämisestä.  
 
Mielipiteet kohdistuivat asuinrakennuksen ääneneristävyyteen venei-
den talvisäilytyksen vuoksi, työpaikkojen ja palvelujen supistamiseen 
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Lauttasaaressa, asuntojen keskipinta-alavaatimuksen kohtuuttomuu-
teen, autopaikkojen liian pieneen vähimmäisvaatimukseen, Lohiapajan-
lahden suunnitteluun kokonaisuutena, rakennuksen sisäpuoliseen läm-
pöeristyksen mahdollisuuteen, nykyisen savupiipun purkamiseen, par-
vekkeiden toteuttamiseen sisäänvedettyinä ilmeeltään kevyinä, lasitta-
mattomina ja enintään 175 cm syvinä, lounaissivulle esitetyn katon pi-
dennyksen poistamiseen, uuden erillisrakennuksen sijoittamiseen kau-
emmas tontin rajasta ja kuulemismahdollisuutta rakennuslupavaihees-
sa.  

 
Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että asemakaa-
van muutosehdotuksessa on asuinkäyttöön muutettavaa rakennusta 
koskeva ääneneristävyysmääräys. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
23.3.2006 hyväksymien Vattuniemen keskeisten toimitilatonttien maan-
käytön periaatteiden mukaan tontti saadaan muuttaa asuinkäyttöön, 
mikäli rakennus suojellaan. Asemakaavan muutosehdotus ei vaikuta 
Lohiapajanlahden suunnitelmiin.  
 
Lauttasaarta koskevasta autopaikkojen mitoitusohjeesta on kaavaeh-
dotuksessa poikettu vähäisessä määrin säilytettävän rakennuksen ra-
joitusten ja tulevan metroaseman läheisyyden perusteella.  
 
Rakennuksen lämpöeristäminen vaatimuksia vastaavaksi edellyttää ul-
kopuolella asennettavaa lämpöeristettä, jonka vuoksi rakennuksen ul-
komitat kasvavat noin 20–30 senttimetriä. Rakennuksen piippu tai sitä 
hormi tarvitaan pysäköintikellarin ilmanvaihtoa varten.  
 
Asemakaavan mukaan rakennukseen saadaan rakentaa kevyitä ra-
kennuksen tyyliin sopivia parvekkeita ja ranskalaisia parvekkeita. Par-
vekkeita ei saa lasittaa suojeltavan rakennuksen ilmeen säilyttämiseksi. 
Tätä tarkempia määräyksiä ei ole tarkoituksenmukaista antaa.  
 
Lounaissivulle ei ole suunniteltu katon pidennystä. Kyseessä on luon-
nosvaiheen havainteen yläkerroksen parvekkeiden päälle piirretystä 
markiisikankaasta.   
 
Uuden kaksikerroksisen erillisrakennuksen suunnitelmaa on tarkistettu 
niin, että se ei ulotu nykyistä, purettavaa siipirakennusta lähemmäksi 
Asunto Oy Isopurjeen rakennusta.  
 
Naapureita kuullaan normaalikäytännön mukaan erikseen rakennuslu-
pavaiheessa.  
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Lausunnot sekä nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset 
 
Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 5.1–
6.2.2012.  
 
Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä, Helsingin Energia ja Helen Sähköverkko Oy, 
pelastuslautakunta, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta ja 
ympäristölautakunta. Muistutuksia ei esitetty.  
 
Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ja pelastuslautakun-
nalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.  
 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa tode-
taan, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu 
valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä. Kiinteistölauta-
kunnan lausunnossa todetaan, että kaavamuutos korottaa Kiinteistö Oy 
Vattuniemenranta 4 omistaman tontin 31136/6 arvoa merkittävästi. 
Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan 
kanssa on tehty sopimus. Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa to-
detaan, että päiväkotitoiminta vaatii ulkoilupihan. Pihalla leikille osoitet-
tu alue tulee varata päiväkodin käyttöön kaavamerkinnällä. Ympäristö-
lautakunnan lausunnossa todetaan, että ympäristöterveyden kannalta 
riittävien korjaustoimien varmistamiseksi asemakaavaa tulee täydentää 
määräyksellä, jonka mukaan pilaantuneet rakenteet tulee kunnostaa.  
 
Asemakaavan muutosehdotuksesta on lausuntojen johdosta poistettu 
päiväkotitiloja koskeva määräys ja lisätty määräys pilaantuneiden ra-
kenteiden puhdistamisesta.  
 

7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 22.11.2011, joka jätti asian pöydälle. Lautakunta päätti 
29.11.2011 puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä si-
ten muutettuna, että asemakaavamääräyksistä ja -merkinnöistä poistet-
tiin vaatimus asuntojen 75 neliön keskipinta-alasta.  
 

Käsittely 
 
Vastaehdotus: Lasse Männistö: Esitän, että asemakaava-
määräyksistä ja -merkinnöistä poistetaan vaatimus asunto-
jen 75 neliön keskipinta-alasta. 
Kannattajat: Arja Karhuvaara 
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1. Äänestys 
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Esitän, että asemakaavamääräyksistä ja 
-merkinnöistä poistetaan vaatimus asuntojen 75 neliön 
keskipinta-alasta. 
Jaa-äänet: 4: Mari Holopainen, Matti Niemi, Heli Puura, 
Osmo Soininvaara 
Ei-äänet: 4: Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse 
Männistö, Elina Palmroth-Leino 
Tyhjä-äänet: 1: Sampo Villanen 
 
Muutosehdotus voitti äänin 4-4 puheenjohtajan äänen rat-
kaistessa. 

 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on 17.12.2012 muuttanut asemakaavan 
muutosehdotusta lausuntojen johdosta.  
 
 
Helsingissä 17.12.2012 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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LAUTTASAARI, VATTUNIEMENKATU 27 JA
VATTUNIEMENRANTA 4
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
ILMOITUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN
NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee pienteolli-
suustonttia Lauttasaaren Vattuniemessä
osoitteessa Vattuniemenkatu 27 ja Vattu-
niemenranta 4 (kortteli 31133, tontti 6).

Nykytilanne

Tontilla on arkkitehti, professori Heikki
Sirénin suunnittelema vuonna 1955 valmis-
tunut Helkama Oy:n pienteollisuusrakennus,
jossa on toimistoja ja autokorjaamo.

Mitä alueelle suunnitellaan

Tontille suunnitellaan nykyisen rakennuksen
säilyttävää muuttamista asuinkäyttöön sekä
matalan siipirakennuksen purkamista ja sen
tilalle uutta kaksikerroksista asuinrakennus-
ta. Autopaikat sijoitetaan rakennuksen en-
simmäiseen, osittain maan alla sijaitsevaan
kerrokseen, jonne ajo on Vattuniemenran-
nasta.

Aloite

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille
tontinomistajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Nykyisessä asemakaavassa tontti on teolli-
suusrakennusten korttelialuetta (T). Tontin
rakennusoikeus on 6 720 kerrosalaneliömet-
riä. Tontilla olevan rakennuksen kerrosala
on 5 500 kerrosalaneliömetriä.

Yleiskaava 2002:ssa tontti kuuluu asumi-
seen tai toimitiloina käytettävään kerrostalo-
valtaiseen alueeseen.

Muut suunnitelmat ja päätökset

 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi
23.3.2006 Vattuniemen keskeisten toimi-
tilatonttien maankäytön periaatteet, jonka
mukaan rakennus saadaan omistajan
hakemuksesta muuttaa asumiskäyttöön,
mikäli rakennus suojellaan asemakaaval-
la.

Maankäyttösopimus

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan
muutoksen perusteella mahdollisesti kysee-
seen tulevan maankäyttösopimuksen haki-
jan kanssa käytävissä neuvotteluissa.



1905 Hankenro 0790_12

9.9.2011 HEL 2011-002589
Oas 999-00/11

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavaa valmisteltaessa
kaavan toteuttamisen vaikutuksia kaupunki-
kuvaan, Vattuniemen kaupunkirakenteeseen
ja naapuritonttien olosuhteisiin. Maaperän
mahdollisista haitta-aineista tehdään selvitys
ennen asemakaavanmuutoksen käsittelyä.
Maaperäselvityksen tekemisestä sekä maa-
perän mahdollisesta puhdistamisesta vastaa
tontin omistaja.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lä-
hetetty osallisille. Valmisteluaineisto on esil-
lä 22.9.–13.10.2011:
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansa-

koulukatu 3
 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupunginta-

lo, Pohjoisesplanadi 11–13
 Lauttasaaren kirjastossa
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

Kaavan valmistelija arkkitehti Martin Bun-
ders on tavattavissa kaupunkisuunnitteluvi-
rastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteen
viimeistään13.10.2011 kirjallisesti osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö jär-
jestetään erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, että ehdotus esitellään kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksyllä 2011.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuoden 2012 keväällä.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

Alueen ja lähialueiden maanomistajat, asuk-
kaat ja yritykset
 Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet

r.y.
 Lauttasaaren Yrittäjät ry.
 Helsingin Yrittäjät
 Kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
 kaupunginmuseo
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusviraston katu- ja puisto-osasto
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 Helsingin ympäristökeskus

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata interne-
tin Suunnitelmat kartalla -palvelusta:
www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

http://www.hel.fi/ksv
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Suunnittelusta tiedotetaan
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä
 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä

nyt")

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävil-
läolosta tiedotetaan kuulutuksella Helsingin
kaupunginvaltuuston päättämissä päiväleh-
dissä sekä viraston internet-sivuilla
(www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Martin Bunders
puhelin 310 37203
sähköposti martin.bunders(a)hel.fi



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
091 

Helsinki
Täyttämispvm 01.11.2011

Kaavan nimi 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31133 tontti 6

Hyväksymispvm   Ehdotuspvm  

Hyväksyjä   Vireilletulosta ilm. pvm 09.09.2011

Hyväksymispykälä   Kunnan kaavatunnus  

Generoitu kaavatunnus    

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3360 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  

Maanalaisten tilojen pinta-ala 

[ha]
 

Asemakaavan muutoksen pinta-ala 

[ha]
0,3360

 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   

Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset      Ei-omarantaiset   

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset   Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3360 100,0 5350 1,59 0,0000 -1370

A yhteensä 0,3360 100,0 5350 1,59 0,3360 5350

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä         -0,3360 -6720

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0855 25,4 0 0,0000 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 5350 1 5350



Alamerkinnät

Aluevaraukset
Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Tehokkuus 

[e]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,3360 100,0 5350 1,59 0,0000 -1370

A yhteensä 0,3360 100,0 5350 1,59 0,3360 5350

AK 0,3360 100,0 5350 1,59 0,3360 5350

P yhteensä            

Y yhteensä            

C yhteensä            

K yhteensä            

T yhteensä         -0,3360 -6720

T         -0,3360 -6720

V yhteensä            

R yhteensä            

L yhteensä            

E yhteensä            

S yhteensä            

M yhteensä            

W yhteensä            

Maanalaiset 

tilat

Pinta-ala 

[ha]

Pinta-ala 

[%]

Kerrosala 

[k-m²]

Pinta-alan muut. 

[ha +/-]

Kerrosalan muut. 

[k-m² +/-] 

Yhteensä 0,0855 25,4 0 0,0000 0

ma 0,0855 100,0 0 0,0000 0

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] 

Yhteensä 1 5350 1 5350

Asemakaava 1 5350 1 5350





31133

31114

2
5

1

3

2

2
0

4

1

4

2c

2
7

2

V
attuniem

enranta

K
öy

s
ik

u
ja

4 3

2 3

4 8

4 5

3 5

1 4

1 6

1 3

1 4

1 5

1 6

4 7

3 6

2 6

1 0

3 8

4 6

2 7

3 1

1

1

2

3

ts k

Pursiseura

ts k

Last

kt

kt

kt
kt

4

kt

kt

kt

4

1 8

1 7

1 4

4 7

4 7

4 0

1 9

5 7

ar k

4

ar k

kt

kt

kt

kt

at ma

at ma

1:680

1:618

4

7

31K

31K

5

ar k

ma

1 9
2 0

1 4

1 6

4 8

4 8

6

4 3

4 2

4 3

4 3

7238

7236

7235

ar k

11

2
2

8

7273

6
 ## 

sr-2

+4,7

T

35%+10%

e=2,0

AK

le

5350a

b

 @ 

ma

ma

+
1
9
.6

6

31133

m
a

+21.9

+10.6

+25.0

31133

V
A

TTU
N

IEM
EN

RA
N

TA

KIVIAIDANKATU

MURBACKSGATAN

H
A

L
L
O

N
N

˜S
S
T
R

A
N

D
E
N

V
A

T
T

U
N

IE
M

E
N

K
A

T
U

H
A

L
L

O
N

N
˜S

G
A

T
A

N

31114

AK

KTY

AKT

VATTUNIEMENKUJA

HALLONN˜SGR˜ND

31132

L P

T

UVS

31125 31153

AK

K L S

16800

4
6
5
5
0

16700

4
6
4
0
0

0

kartoitus:

kartläggning:

alue/område:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Baskartan fyller föreskrifterna i förordningen n:r 1284/1999

S
S

n:o/n:r

Helsingfors stads fastighetskontors stadsmätningsavdelning

50 m
1:1000

F2       

T3       

         

6/2011    

30/10     
13.06.2011

Pohjakartta täyttää asetuksen n:o 1284/1999 vaatimukset

dipl.ins/dipl.ing. (1284/1999   9)

Tasokoordinaatisto: Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto

Plankoordinatsystem: Helsingfors stads lokala koordinatsystem

Korkeusjärjestelmä: NN

Höjdsystem: NN

12083  / 22.11.2011

Asemakaavan nro 8880 osa, jonka asemakaavan muutos

nro 12083 voimaantullessaan kumoaa.
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Meluselvityksen muutokset 

 

Numero Päiväys Muutokset 

4966-1c 20.9.2011 Päivitetty liikennemääriä ja melukarttoja. 

4966-1b 18.5.2011 Meluselvitys. 

4966-1a 10.5.2011 Alustava versio. 
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1 Johdanto 

1.1 Rakennuskohde 

Koy Vattuniemenranta 4 

Vattuniemenranta 4 
00210 Helsinki 

1.2 Tilaaja 

Koy Vattuniemenranta 4 

c/o Evata Development Oy 
Ahti Korpinen 

Vattuniemenkatu 27 
00210 Helsinki 

040 5449153 

ahti.korpinen@evata-development.com 

1.3 Selvityksen tarkoitus 

Koy Vattuniemenranta 4 on tilannut selvityksen Helsingin kaupungin Lauttasaaren kau-

punginosan korttelin 31133 suojauksesta liikennemelulta. Kohde on betonirunkoinen 
toimisto- ja pienteollisuuskiinteistö, joka muutetaan asuinkäyttöön. 

 
Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia, millaisin melusuojaustoimenpitein rakennus 

voidaan muuttaa asuinkäyttöön ja miten oleskelualueet voidaan sijoittaa. Lausunto pe-

rustuu Evata Development Oy:n toimittamiin luonnossuunnitelmiin sekä Helsingin kau-
pungin kartoitusosaston toimittamaan pohjakarttaan.  

2 Laskentaperusteet 

2.1 Liikennemäärät 

Äänilähteinä alueella ovat Vattuniemenkatu ja Vattuniemenranta. Teiden liikennemäärät 
on saatu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluyksiköstä (Jouni Kor-

honen). Syksyn keskimääräinen arkivuorokausiliikenne on vuonna 2010 suoritetun lii-
kennelaskennan mukaan (suluissa ennuste vuodelle 2030) 

 

- Vattuniemenkadulla 9700 ajoneuvoa vuorokaudessa (10000) 
-   Vattuniemenrannalla 1200 ajoneuvoa vuorokaudessa (1400) 

 
Nopeusrajoituksena liikenteen aiheuttamia melutasoja laskettaessa on molemmilla teillä 

käytetty 40 km/h. Liikennemäärän on oletettu jakautuvan niin, että 10 % liikennevirras-

ta kulkee yöllä ja 90 % päivällä. Tällä oletuksella korttelin melusuojaustarpeen ratkaisee 
päiväajan liikennemäärä, sillä yöaikainen äänitaso on 7 dB alempi. Raskaan liikenteen 

osuus on Vattuniemenkadulla 7 % ja Vattuniemenrannalla 4 %. 
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2.2 Melumallinnus 

Liikenteen aiheuttamia äänitasoja korttelialueella on arvioitu melulaskentaohjelmistolla 

Cadna A 4.1, johon sisältyvät tieliikennemelun ja raideliikennemelun pohjoismaiset las-
kentamallit. Ohjelmisto laskee melukartat sille syötetyn kolmiulotteisen maastomallin pe-

rusteella. Laskennassa se ottaa huomioon mm. liikenneväylien liikennemäärät, ajono-

peuden, maastomuodot, rakennusten sijainnin ja korkeuden sekä heijastukset rakenteis-
ta ja maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perusteella. Laskennassa ra-

kennusten julkisivut on oletettu täysin heijastaviksi. Maa on oletettu akustisesti kovaksi. 
 

Liitteessä 1 on esitetty lasketut liikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot 

LA,eq,07-22 korttelialueella 2 m korkeudella maanpinnasta sekä 4. kerroksen korkeudella 
2 m kerroksen lattiatason yläpuolella sekä 6. kerroksen korkeudella 2 m kerroksen lattia-

tason yläpuolella. Lisäksi yöajan keskiäänitasot LA,eq,22-07 on esitetty 2 m korkeudella 
maanpinnasta. Äänitasojen laskemiseksi laskenta-alue on jaettu ruutuihin, joiden koko 

on 2 x 2 m. Melukartoissa keskiäänitasot meluvyöhykkeillä on merkitty seuraavasti: 

 
- vaaleanvihreä osoittaa yöajan melukartassa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 

45 dB 
- tummanvihreä osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 50 dB.  

- oranssi osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää valtioneuvoston päätöksen mu-
kaisen pihan oleskelualueen ohjearvon 55 dB. 

- punainen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 60 dB.  

- ruskea osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 65 dB.  
- sininen osoittaa alueen, jolla keskiäänitaso ylittää 70 dB 

 
Valkoisella alueella keskiäänitaso on päiväajan melukartassa alle 50 dB ja yöajan melu-

kartassa alle 45 dB. Melun leviämisen havainnollistamiseksi 5 dB leveille meluvyöhykkeil-

le on lisäksi piirretty ohut musta viiva 1 dB välein. 

3 Sallitut äänitasot  

Rakennuksen ja oleskelualueiden melusuojaus on toteutettava niin, että valtioneuvoston 

päätöksessä nro 993/1992 [1] esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. Päätöksen mu-
kaan rakennuksen ulkopuolisen melulähteen aiheuttama melun keskiäänitaso LA,eq saa 

olla  
 

- sisällä asuin-, majoitus- ja potilashuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 35 dB ja 

yöllä klo 22-7 enintään 30 dB.  
- piha-alueilla ja muilla oleskelualueilla, kuten parvekkeilla melun aiheuttama keski-

äänitaso saa olla päivällä enintään 55 dB ja yöllä 50 dB. Uusilla alueilla oleskelu-
alueiden yöohjearvo on 45 dB.  

 

Kohteen oleskelualueiden yöohjearvona voidaan perustellusti käyttää 50 dB, koska koh-
de on vanha rakennus ja se sijaitsee rakennetussa ympäristössä. Uusien alueiden oh-

jearvo on tarkoitettu käytettäväksi suunniteltaessa rakentamattomien alueiden maan-
käyttöä, jolloin melun leviämiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikenneväylien suunta-

uksella ja sijoittamisella.  
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4 Alueen meluntorjuntatoimenpiteet  

4.1 Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys 

Asemakaavassa rakennuksen ulkovaippaa koskeva ääneneristysvaatimus ΔLA,vaad anne-

taan rakennuksen julkisivun kohdalla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja 
sisällä sallittavan äänitason erotuksena [2]. Melukarttoihin sisältyy heijastus rakennusten 

julkisivuista ja muista kovista pystyrakenteista. Rakennuksen julkisivuihin kohdistuvan 

äänen äänitaso on pienempi kuin melukartat osoittavat, koska melukartta sisältää jul-
kisivujen kohdalla sekä julkisivuun kohdistuvan että julkisivusta heijastuneen äänen, jo-

ka on kulkemassa julkisivusta pois. Julkisivusta pois kulkeutuva ääni ei ole ääntä, joka 
siirtyisi rakennuksen sisälle eikä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista koske si-

tä. Koska rakennusten julkisivut ovat yleensä lähes täydellisesti ääntä heijastavia, ra-

kennuksen ulkokuoren ääneneristystä koskevaa kaavamääräystä määritettäessä melu-
karttojen osoittamista lukuarvoista on vähennettävä 3 dB [3].  

 
Korkein äänitaso rakennuksen Vattuniemenkadun suuntaisella luoteisjulkisivulla on noin 

67 dB, jolloin rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus tieliikennemelua vastaan 
ΔLA,vaad saadaan huomioimalla seinäheijastus seuraavasti 67 dB – 3 dB – 35 dB = 29 dB. 

Vattuniemenranta -kadun ja sisäpihan suuntaan avautuvilla julkisivuilla äänitasot ovat 

korkeimmillaan noin 3 dB alhaisempia, jolloin ääneneristysvaatimukseksi tieliikenneme-
lua vastaan saadaan 26 dB. Tämä ääneneristysvaatimus on kuitenkin niin alhainen, että 

se toteutuu käytännössä tavanomaisilla ulkoseinärakenteilla ja ikkunoilla, jolloin asema-
kaavassa ei tarvita erillistä määräystä näiden julkisivujen ulkovaipan ääneneristykselle. 

 

Äänitasot vaihtelevat korkean rakennuksen julkisivuilla jonkin verran kerroksesta riippu-
en. Erot ovat kuitenkin pieniä, eikä olisi tarkoituksenmukaista antaa kovin monta erilais-

ta vaatimustasoa rakennuksen eri kerroksille, jolloin rakennuksen ulkokuoren ääneneris-
tystä koskevan asemakaavamääräyksen tekstiksi muodostuu siten:  

 

”Julkisivut on suunniteltava niin, että rakennuksen Vattuniemenkadun suuntaisella 
julkisivulla ilman julkisivusta tulevia heijastuksia vallitsevan ja sisällä sallittavan ääni-

tason ero ΔLA,vaad on vähintään 29 dB A-painotettuna.” 
 

Rakennuksen ikkunoiden, ikkunaovien, ulkoseinärakenteiden ja mahdollisten korvausil-
maventtiilien ääneneristys on mitoitettava menetelmällä, joka ottaa huomioon raken-

nusosien muodostaman kokonaisuuden, niiden pinta-alat sekä huonetilan pinta-alan. 

Tällaisia menetelmiä on esitetty ympäristöministeriön ympäristöoppaassa 108 [2] sekä 
ohjeen RIL 243-1-2007 luvussa 8.4 [3]. 

4.2 Parvekkeiden suojaus melulta 

Rakennuksen parvekkeet on lasitettava, sillä äänitaso ylittää useimmilla julkisivuilla ja 
kerroskorkeuksilla valtioneuvoston päätöksen mukaisen melutason päiväajan ohjearvon 

55 dB. 

 
Melukartta sisältää parvekkeiden kohdalla sekä parvekejulkisivuun kohdistuvan että siitä 

heijastuneen äänen, joka on kulkemassa parvekkeesta pois. Poispäin kulkeutuva ääni ei 
ole ääntä, joka siirtyisi parvekkeelle eikä valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 

koske sitä. Koska parvekkeiden pintamateriaalit ovat yleensä lähes täydellisesti ääntä 
heijastavia, parvekelasituksilta vaadittavaa äänitasoeroa määritettäessä melukarttojen 

osoittamista lukuarvoista on vähennettävä 3 dB [2, 3].  

 
Vattunimenkadun suuntaiseen parvekejulkisivuun kohdistuva suurin äänitaso on melu-

karttojen mukaan heijastus huomioon ottaen 67 dB – 3 dB = 64 dB. Parvekelasituksen 
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ja parvekkeen muiden rakenteiden äänenvaimennuskyky tieliikennemelua vastaan ilmoi-

tetaan standardisoituna äänitasoerolukuna Dls,2m,n,T,w + Ctr, joka mitataan standardien 

ISO 140-5 ja ISO 717-1 mukaisesti. Parvekelaseilta vaadittava äänitasoeroluku saadaan 
vähentämällä parvekkeen pinnoille kohdistuvasta äänitasosta parvekkeilla sallittava ääni-

taso eli tässä tapauksessa 64 dB – 55 dB = 9 dB. 
 

Vattuniemenranta -kadun ja sisäpihan suuntaan avautuviin julkisivuihin kohdistuva suu-
rin äänitaso on melukarttojen mukaan heijastus huomioon ottaen 63 dB – 3 dB = 60 dB, 

jolloin parvekelaseilta vaadittava äänitasoeroluku 60 dB – 55 dB = 5 dB.  

 
Näille julkisivuille voidaan käyttää esimerkiksi seuraavaa lasitusratkaisua: 

 
- avattavat karkaistut parvekelasit 6 mm, lasien välissä ei välilistoja, alaosassa lami-

noitu lasitus 4+4 mm: standardisoitu äänitasoeroluku tieliikennemelua vastaan 

Dls,2m,nT,w + Ctr = 9 dB 
 

Kaakkoisjulkisivun parvekkeita ei välttämättä tarvitse lasittaa. 
 

Parvekelasien toimittajan tulee osoittaa lasien vaimennuskyky esittämällä mittaustulok-
set. 

4.3 Pihan oleskelualueen suojaus melulta 

Kohteen pihan oleskelualue ja alimman kerrosten asuntojen sisäpihalla olevat pihateras-

sit voidaan vapaasti sijoittaa alueelle, joka päiväajan melukartassa ennustetilanteessa 
näkyy valkoisena tai vihreänä 2 m korkeudella maanpinnasta. Piha-alue on kuitenkin 

suojattava meluesteellä. Liitteessä 1 on esitetty meluesteen paikka ja korkeus. 
 

Melueste voi olla rakenteeltaan betonielementti, tiilimuuraus tai tiivis säänkestävä ra-

kennuslevy, joka on päällystetty molemmin puolin puuverhouksella. Pelkkä puusäleikkö 
ei toimi meluesteenä. Esteen tulee olla rakenteeltaan tiivis ja sen tulee ulottua maahan 

saakka. Esteessä voi olla lasi- tai pleksiosia, mutta niiden tulee liittyä tiivisti esteen muu-
hun rakenteeseen. 

 
 

Tampereella 20.9.2011 

 
 

 
 

 

Joose Takala    Antti Mikkilä 
tekn. yo.      dipl.ins.  
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33100 Tampere    33100 Tampere 
p.020 711 8590    p. 020 711 8693 
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1. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Suomen säädöskokoelma, nro 
993/1992. 

 

2. Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen. 2003. Helsinki, ympäris-
töministeriö, ympäristöopas 108. 

 
3. Kylliäinen, M. & Hongisto, V. 2007. Rakennusten akustinen suunnittelu: akustiikan 

perusteet. Helsinki, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, RIL 243-1-2007.  
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1. Päivä- ja yöajan melukartat (4 s.) 
 

 



Vattuniemenranta 4
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Piharakennus

Päiväajan keskiäänitaso
LA,eq,7-22

 <  50.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB

Työ: 4966-1 Koy Vattuniemenranta 4

Liikenne: Ennuste vuodelle 2030, päivä

Korkeus: 2m maanpinnan tasosta

Meluesteet:Yläpinnan korko +7.55

Tekijä: Joose Takala, tekn.yo.

Pvm: 20.9.2011
4966-1 melukartta_2m.cna

INSINÖÖRITOIMISTO HEIKKI HELIMÄKI OY
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Vattuniemenranta 4
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Piharakennus

Yöajan keskiäänitaso
LA,eq,22-07

 <  45.0 dB
 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB

Työ: 4966-1 Koy Vattuniemenranta 4

Liikenne: Ennuste vuodelle 2030, yö

Korkeus: 2m maanpinnan tasosta

Meluesteet:Yläpinnan korko +7.55

Tekijä: Joose Takala, tekn.yo.

Pvm: 20.9.2011
4966-1 melukartta_2m.cna
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www.helimaki.fi
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Piharakennus

Päiväajan keskiäänitaso
LA,eq,7-22

 <  50.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB

Työ: 4966-1 Koy Vattuniemenranta 4

Liikenne: Ennuste vuodelle 2030, päivä

Korkeus: 4.krs (+12,4)

Meluesteet:Yläpinnan korko +7.55

Tekijä: Joose Takala, tekn.yo.

Pvm: 20.9.2011
4966-1 melukartta_12,4.cna
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Piharakennus

Päiväajan keskiäänitaso
LA,eq,7-22

 <  50.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB

Työ: 4966-1 Koy Vattuniemenranta 4

Liikenne: Ennuste vuodelle 2030, päivä

Korkeus: 6.krs (+18,85)

Meluesteet:Yläpinnan korko +7.55

Tekijä: Joose Takala, tekn.yo.

Pvm: 20.9.2011
4966-1 melukartta_18,85.cna
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KOHTEEN SIJAINTI JA ASEMAPIIRROS 

 
Kohde sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Vattuniemenkatu 27 (http://kartta.hel.fi) 
 

 
Asemapiirros 
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Evata Development Oy Riskiselvitys (rakenteet, tekniset järjestelmät ja ympäristö)
Vattuniemenkatu 27
Vattuniemenkatu 27/Vattuniemenranta 4,  00210 Helsinki 11.10.2007

Kohteen perustietoja

Käyttötarkoitus
Pinta-ala 7 438 m2 (Bruttoala)
Rakennustilavuus 27 500 rm3

Rakennusvuosi
Laajennusvuosi
Saneerausvuosi
Maanpäällisiä kerroksia
Maanalaisia kerroksia
Tehdyt korjaustyöt

Rakennustekniikka
Perustustyyppi
Rakennuksen runko
Ulkoseinärakenne

Julkisivupintameteriaali
Ikkunatyyppi

Kattomuoto
Vesikatemateriaali

Liikenne- ja pysäköintialueet
Ulkorakenteet

LVIA-tekniikka
Lämmitystapa
Lämmönjakojärjestelmä
Vedenhankinta
Vesijohtojärjestelmä
Viemäriputkisto
Pumppaamot 
Ilmanvaihtojärjestelmä

Jäähdytys
Sprinklerjärjestelmä
Rakennusautomaatio

Sähkötekniikka ja hissit
Sähkönhankinta
Sähkönjakelujärjestelmä
Varmennettu sähkösyöttö
Keittiölaitteet
Paloilmoitusjärjestelmä
Antennijärjestelmä
Rikosilmoitusjärjestelmä
Videovalvontajärjestelmä
Kulunvalvontajärjestelmä
Hissit

Esitetyt perustiedot kuvaavat kohteen pääasiallista käyttötarkoitusta, rakennetyyppiä, laitejärjestelmää tms., 
ellei muuta ole yllä mainittu.

Ei ole. 
Ei ole. 
2 kpl

Kiinteistöllä pienkeittiölaitteita
Ei paloilmoitusjärjestelmää
Oma keskusantennijärjestelmä
Kiinteistöllä ei ole, käyttäjillä mahdollisesti omia järjestemiä

Yksikkösäätimet laitekohtaisesti

Pienjänniteliittymä
4/5-johdinjärjestelmä (TN-C-S)
Ei ole kiinteistöllä, käyttäjällä oma UPS

Koneellinen poistoilmanvaihto , paikoin koneellinen tuloilmanvaihto ja osassa 
rakennusta jopa painovoimainen

Koneellinen jäähdytys osassa tiloista , palvelee suunnittelutoimiston tiloja 4. 
Ei ole. 

Liike-, korjaamo- ja toimistokiinteistö, 

Liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostostoon
Kupari- ja galvanoitu teräsputkisto
Valurautaputkisto muhviliitoksin
Perusvesipumppaamo , vuotovesipumppaamo lämmönjakohuoneessa.

Vähän

Kantava paikallavalettu teräsbetonisisäkuori, 100 mm Toja-levy ja 40 mm 
betoniulkokuori

Maalattu betoni, julkisivut maalattu vuonna 2006

Kaukolämpö
Vesipatterijärjestelmä ,hallitilat pääosin ilmalämmitteisiä

Toimistotilat:  vuonna 2005 uusitut MSE-tyypin puu-alumiini-ikkunat, liiketilat: 
pääosin alkuperäiset kiinteät metalli-ikkunat joiden lasielementtejä on osin uusittu
Harjakatto, pihan puoleisella matalalla osalla tasakatto
Harjakattoisella osalla konesaumattu pelti (maalattu 2006), tasakatto-osuudella 
bitumikermi + singeli

Paljon, asfalttipinta

6110358.TK52-401C

Maanvaraiset teräsbetonianturat ja -perusmuurit
Teräsbetoni (paikalla valettu)

1956

6
Ensimmäinen kerros osin maan alla, 

                                     Copyright Pöyry Building Services Oy
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1. YHTEENVETO  
 
1.1 Yleistä 

Riskiselvityksen kohteena oli Helsingin kaupungissa, osoitteessa Vattu-
niemenkatu 27/Vattuniemenranta 4 sijaitseva liike-, korjaamo- ja varasto-
kiinteistö. Kiinteistössä on kuusi kerrosta, josta alin kerros Vattuniemen-
rannan puolella sijaitsee katutasossa. Kiinteistö on valmistunut vuonna 
1956. Alun perin kiinteistön ensimmäinen ja toinen kerros ovat olleet au-
tokorjaamokäytössä ja ylemmät kerrokset ovat toimineet näyttely- ja toi-
mistotiloina. Nykyisin pohjakerroksessa on pääosin myymälä- ja varastoti-
laa sekä jonkun verran verstastiloja, sosiaalitiloja ja teknisiä tiloja. Toinen 
kerros on pääosin autokorjaamona sekä korjaamon asiakaspalvelu- ja 
toimistotiloina. Ylemmät kerrokset ovat pääosin toimistokäytössä. Lisäksi 
kiinteistössä on yksi asunto. 
 
Kiinteistössä on tehty vuosien varrella korjaus- ja muutostöitä. Merkittä-
vimpinä niistä mainittakoon ikkunoiden uusiminen 3.-5. kerroksissa vuon-
na 2005, julkisivujen ja vesikaton maalaus sekä lämmönjakokeskuksen 
uusiminen vuonna 2006 sekä laajahko sisätilaremontti 4. kerroksessa si-
jaitsevissa insinööritoimiston tiloissa 1990-luvulla sisältäen mm. ilman-
vaihdon nykyaikaistamistoimenpiteitä. Lisäksi vuosien varrella on tehty 
pintaremontteja ja tilamuutoksia yksittäisissä tiloissa. 
 
Tilaajalta ja lähtötietoasiakirjoista saatujen tietojen mukaan on rakennuk-
sen bruttoala noin 7 438 m2 ja tilavuus 27 500 m3. Pinta-ala- ja tilavuustie-
toja ei ole tarkastettu tämän selvityksen yhteydessä. 
 
Riskiselvitys on jakautunut kahteen vaiheeseen: 

1. Aistinvarainen kohdekatselmus, jonka tavoitteena oli selvittää koh-
teen rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien tila tar-
kastushetkellä sekä saada yleiskuva kiinteistön rakenteisiin, tekni-
siin järjestelmiin ja ympäristöön liittyvistä riskeistä. Katselmuksen 
havaintojen tukena hyödynnettiin kiinteistössä olleita piirustuksia ja 
muita asiakirjoja 

2. Kiinteistön rakenteisiin, teknisiin järjestelmiin sekä ympäristöön liit-
tyvät haitta-ainetutkimukset, joiden tavoitteena oli tarkentaa ja 
vahvistaa kohdekatselmuksen yhteydessä saatuja epäilyjä mah-
dollisista riskeistä. Tulosten perusteella on arvioitu rakenteisiin, 
teknisiin järjestelmiin sekä ympäristöön liittyvät riskit.  

 
Ympäristö- ja haitta-aineriskien poistamisesta aiheutuvat toimenpiteet tu-
lee tarkentaa kiinteistön mahdollisen kehityshankkeen edetessä, kun on 
mm. tehty päätös kiinteistön korjaus- ja muutosasteesta sekä tilajaosta.  
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1.2 Kaavatilanne 

Tontti, jolla kiinteistö sijaitsee, on tämänhetkisessä asemakaavassa 
merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Raken-
nus on arkkitehtien Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelema.  
 
Kaavoitukseen liittyen keskusteltiin Helsingin Kaupunkisuunnitteluviras-
ton kaavoittajan Martin Bundersin kanssa, joka vastaa Vattuniemen 
alueen kaavoitussuunnittelusta. Hänen mukaansa kohteena olevan 
tontin ympärillä olevia varasto- ja teollisuustontteja on kaavoitettu uu-
delleen asuinrakentamiseen viime vuosina ja prosessi jatkuu todennä-
köisesti jossain vaiheessa myös Vattuniemenkatu 27 tontin osalta. 
Bundersin mukaan Helsingin kaupunginmuseo on jo vuonna 1999 ot-
tanut kantaa mahdolliseen kaavamuutokseen tontin osalta esittäen, et-
tä mikäli kaavamuutos tehdään, tulisi rakennuksen julkisivu kadun puo-
lella suojella.  
 
Liittyen tontin mahdolliseen uudelleenkaavoitukseen asuinkäyttöön, tu-
lee ottaa huomioon mm.: 

• suojeluasia käydään läpi kaupunginmuseon kanssa 
• vaatimus pysäköinnin osalta, tulee täyttää reunaehdot: 1 ap/90 

kem2 asunnoissa ja 1 ap/50 kem2 liiketiloissa, kaikkien auto-
paikkojen sijaittava maan alla 

• vaatimus asuntojen keskikoosta vähintään 75 m2 
 
Mikäli julkisivun suojeluun päädytään, tulee mahdollisuudet rakentaa 
esimerkiksi parvekkeita tai muuttaa ulkoseinärakennetta/julkisivujen 
pintamateriaalia etsiä suunnitteluratkaisujen kautta yhteistyössä kau-
punginmuseon kanssa. 
 
 

1.3 Maaperä ja pohjavesi 
 

Maaperän laatu ja pohjaveden pinnan taso 
 
Oheisen maaperäkartan (http://ptp.hel.fi/soili) mukaan kiinteistö sijaitsee 
kitkamaa-alueella (keltainen=kitkamaa, punainen=täytealue). Käytössä ol-
leen vanhan, vuonna 1954 laaditun pohjatutkimuksen perusteella tontin 
maaperä on ollut maanpinnasta lähtien moreenia ulottuen kallioon asti. 
Pohjavedenpinnan pinnan taso kiinteistöä lähimpänä sijaitsevissa kau-
pungin mittauspisteessä (Tallbergin puistotie) on ollut välillä -0,14…+0.36 
m merenpinnasta. Tämän riskiselvityksen yhteydessä otettujen maaperä-
näytteiden yhteydessä orsi- ja pohjavettä havaittiin 1,9…2,4 m syvyydellä 
Vattuniemenrannan puoleisesta pihatasosta (pihataso +1,5 m merenpin-
nasta), eli tasolla -0,9…-0,4 m merenpinnasta. Kiinteistön alapohjan taso 
pohjakerroksen alimmassa kohdassa (kattilahuone) on -0,40 m, mutta 
pääosa alapohjasta sijaitsee tasolla +1.60 m. Näin ollen pohjaveden aihe-
uttama kosteusvaurioriski rajoittuu mitä todennäköisimmin lähinnä kattila-
huoneen alueelle. 
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Maaperän haitta-aineriski 
Tutkituissa maanäytteissä analysoitujen haitta-aineiden pitoisuudet alittivat 
asetuksen 214/2007 alemmat ohjearvot. Tutkituista aineista vain arseenin 
osalta havaittiin lievästi kohonneita pitoisuuksia (kynnysarvo ylittyy, mutta 
alempi ohjearvo alittuu). 
 
Tutkimuksissa ei alueella havaittu merkkejä kaatopaikasta tai jätetäytöistä. 
Kiinteistöltä tutkituissa maanäytteissä ei havaittu laboratorion raportointira-
jan ylittäviä bentseenin pitoisuuksia. Orsi-/pohjavedessä havaittiin hiukan 
kohonnut bentseenipitoisuus, mutta vedessä todettu bentseeni voi olla pe-
räisin myös kohdekiinteistön ulkopuolelta.  
 
Tulosten perusteella kohteessa ei ole kunnostustarvetta nykyisessä käy-
tössä ja maa-alue soveltuu nykyisellään myös asuinkäyttöön, sillä haitta-
ainepitoisuudet olivat asetuksen 214/2007 alempien ohjearvojen alapuo-
lella. Mikäli alue otetaan asuinkäyttöön, suositellaan, että maanalainen 
käytöstä poistettu bensiinisäiliö poistetaan ja sen ympäristön maaperän 
puhtaus varmistetaan työn yhteydessä. 

 
Radon 

Säteilyturvakeskuksen Ohjeen ST 12.1 mukaan työpaikkojen radonpitoi-
suus tulee selvittää niillä alueilla, joissa pientaloissa mitatuista radonpitoi-
suuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. Riski-
kunnat on mainittu edellä mainitussa ohjeessa. Helsinki ei kuulu luettelon 
mukaisiin riskikuntiin, vertaa alla oleva radonkartta 
(http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateily_ymparistossa/radon/kartat). Kiin-
teistö ei myöskään sijaitse harjulla, joka radonin kannalta on riskialttein 
vaihtoehto. Alueen kitkamaakerroksen läpäisevyyttä ja sitä kautta radon-
riskiä ei käytössä olleiden asiakirjojen perusteella pystytty sulkemaan pois, 
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mutta todettakoon, että riski on melko pieni. Asia voidaan varmistaa vain 
virallisella 2 kk pituisella, marras-maaliskuussa suoritettavalla radonmitta-
uksella.  

 
 
 

 
1.4 Rakenteet ja tekniset järjestelmät 
 
Rakennustekniikka 

Perustukset, alapohja ja kellarin seinät 
Kiinteistö on perustettu maanvaraisin teräsbetonianturoin. Käytössä ollei-
den asiakirjojen mukaan alapohjana on alkuperäinen maanvastainen te-
räsbetonilaatta, joka on tehty vesitiiviistä betonista. Nykykäsityksen mu-
kaan teräsbetonia ei pidetä täysin vesitiiviinä. Kellarin maanvastaiset sei-
nät ovat paikallavalettuja teräsbetoniseiniä, joissa lämmöneristeenä on jo-
ko Toja-levy- tai korkkikerros ja sisäkuorena on muurattu tiilivuoraus. 
 
Käytössä olleiden piirustusten mukaan kattilahuone on vedenpaine-
eristetty. Pilarien ja savupiipun alla sekä ns. makaavan savukanavan alla 
ja sivussa vedenpaine-eristeenä on lyijylevy. Muualla kattilahuoneen alu-
eena on vedenpaine-eristeenä käytetty bitumimattoa ja bitumihuopaa 
alustaansa bitumoituna. Myös muualla kuin kattilahuoneessa alapohja ja 
maanvastaiset seinät on piirustusten perusteella vesieristetty betoniraken-
teen väliin liimatulla bitumihuovalla. Perusmuuriseinissä vesieristekerros 
sijaitsee lämmöneristekerroksen ja teräsbetoniseinän välissä. Salaojien 
olemassaolosta ei saatu viitteitä piirustusten eikä kohdekatselmuksen pe-
rusteella. 
 
Kellarin maanvastaisissa rakenteissa ei havaittu laajoja kosteusvaurioita, 
jotka viittaisivat maakosteuden tunkeutumiseen rakenteiden läpi. Kellarin 
alimmalla tasolla sijaitsevan kattilahuoneen seinässä esiintyy maalipinnan 
hilseilyä, mutta pintakosteudenilmaisimen perusteella seinä oli katselmus-
hetkellä kuiva. Mahdollisen saneeraushankkeen yhteydessä on kosteus-
vaurioriskin minimoimiseksi rakennuksen maanvastaiset seinät suositelta-
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vaa vesieristää ulkopinnoistaan ja rakennuksen ympärille asentaa asian-
mukainen salaojaverkosto. Toja-levyeristeiden poistamista kellarin seinä-
rakenteista kannattaa harkita, mikäli riskit halutaan poistaa kokonaan. 
Poistaminen edellyttää tällöin myös tiilivuorauksen purkamista.  
 
Kantava runko 
Rakennuksen kantavan rungon pystyrakenteina ovat paikallavaletut teräs-
betoniseinät ja –pilarit. Rungon vaakarakenteet koostuvat paikallavaletuis-
ta teräsbetonipalkeista sekä –välipohjista. Autokorjaamon yläpuolinen vä-
lipohja on tuettu poikkeuksellisen massiivisilla teräsbetonirakenteisilla ns. 
kehäpalkeilla johtuen suuresta jännevälistä. Massiivinen palkisto asettaa 
rajoja tilojen joustavuudelle silmälläpitäen mahdollinen käyttötarkoituksen 
muutos. Palkisto tulee ottaa huomioon myös mahdollisten uusien talotek-
nisten järjestelmien suunnittelun yhteydessä lähinnä toteutusta hankaloit-
tavana tekijänä. 
 
Ulkoseinät 
Rakennuksen ulkoseinärakenne koostuu kantavasta paikallavaletusta te-
räsbetonisisäkuoresta sekä ns. Toja-elementistä, jossa 100 mm paksuisen 
Toja-levyn pinnassa on 40 mm betoniulkokuori. Sokkelit ovat paikallavalet-
tua teräsbetonia ja pinnoiltaan maalattuja. Julkisivut on viimeksi kunnos-
tettu ja maalattu vuonna 2006. 
 
Ulkoseinärakenteen lämmöneristävyys on nykyvaatimuksiin nähden heik-
ko. Lisäksi Toja-levyelementeissä on mitä todennäköisimmin tapahtunut 
kosteusrasituksen aiheuttamaa vaurioitumista. Käytössä olleiden alkupe-
räisten piirustusten perusteella betonisten ulkokuorten välissä on viisto 
avosauma, joka mahdollistaa kosteuden pääsyn Toja-levykerrokseen. Ul-
kokuoren ja kantavan sisäkuoren väliset kiinnityssiteet ovat todennäköi-
sesti tavallista ruostuvaa terästä, joten nekin todennäköisesti ovat vaurioi-
tuneet jonkinasteisesti vuosien varrella. Vuoden takaisesta maalauksesta 
huolimatta julkisivupinnoissa alkaa jo esiintyä paikallisia vaurioita, mikä 
viittaa ulkokuorien heikkoon säänkestävyyteen. Riskien minimoimiseksi 
arvioidaan, että mahdollisen kehityshankkeen yhteydessä vanhat Toja-
levyelementit kannattaa poistaa kokonaan, ulkoseinät lämmöneristää ny-
kyvaatimusten mukaisesti ja julkisivut verhota uudelleen. Mikäli julkisivun 
suojeluun tulevaisuudessa päädytään, vertaa kohta 1.2, tulee mahdolli-
suudet muuttaa ulkoseinärakennetta/julkisivujen pintamateriaalia etsiä 
suunnitteluratkaisujen kautta yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 
 
Ikkunat ja ulko-ovet 
Toimistokerrosten ikkunat ovat vuonna 2005 uusittuja MSE-tyypin puu-
alumiini-ikkunoita, jotka kannattaa säilyttää mahdollisen saneerauksen yh-
teydessä. Korjaamon ja myymälän teräsrunkoiset ikkunat ovat vanhoja, 
joskin niiden lasielementtejä on osin uusittu. Ikkunat ovat rakenteiltaan 
tyydyttävässä kunnossa ja kunnostuskelpoisia, mutta vanhat ikkunarungot 
ovat lämpötaloudeltaan heikkoja, mikä puoltaa niiden uusimista. Myös ul-
ko-ovet ovat nykykäytössään pääosin käyttökelpoisia, mutta kiinteistön 
käyttötarkoituksen mahdollisesti muuttuessa sisäänkäyntejä muutetaan ja 
osittain poistetaan, missä yhteydessä ulko-ovien uusiminen on väistämä-
töntä. 
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Vesikatot 
Rakennuksessa on pääosin loiva konesaumattu ja pinnoiltaan maalattu 
peltikatto. Käytössä olleiden piirustusten perusteella yläpohjan rakenne on 
alhaalta lukien: 

• kantava teräsbetonilaatta, katon kaltevuuden suuntaisesti 
• 125 mm Toja-levy lämmöneristekerroksena, yläpinta suojattu kalk-

kisementtilaastilla 
• tuuletettu alustila, jossa 50x100 mm2 k 800 puinen alusrakenne 
• aluslaudoitus 
• maalattu konesaumattu kattopelti 

Kattorakenteen tuuletus on järjestetty räystäiden kautta sekä katon harjal-
le asennetuin alipaineventtiilein. Peltikate on kunnostettu ja maalattu 
vuonna 2006. Vesikate ja katteen liittymät sekä räystäskourut ja syöksy-
torvet näyttävät hyväkuntoisilta. Myös yläpohjarakenteen tuuletus vaikut-
taa asianmukaiselta eikä saadun tiedon mukaan ole esiintynyt vuotoja tai 
muita ongelmia. Vesikatto vaikuttaa sinällään säilytyskelpoiselta eikä se 
piirustusten mukaan sisällä haitallisia aineita. Toisaalta yläpohjan läm-
möneristävyys on nykyvaatimukset huomioon ottaen heikko. Lisäksi tulee 
ottaa huomion, että mahdollisen kehityshankkeen yhteydessä ilmenee to-
dennäköisesti tarve rakentaa vesikatolle uutta konehuonetilaa. Mikäli vesi-
katto säilytetään alkuperäisenä, on turvallisuussyistä katolle suositeltavaa 
asentaa huoltosilta. 

 
Pihan puoleinen matala osa on tasakattoinen. Yläpohjarakenne on: 

• kantava teräsbetonilaatta 
• Leca-sorakerros kattokaltevuuksien muodostamiseksi 
• 125 mm Toja-levy lämmöneristekerroksena 
• Ilmarako kourulevyn avulla 
• alusbetonikerros 40 mm 
• bitumikermivesieristys 
• 30 mm hiekkakerros 

Tasakatto on saadun tiedon mukaan erittäin vanha, mahdollisesti jopa al-
kuperäisessä kunnossa. Katon kallistukset kattokaivoja kohti ovat niukat ja 
kattopinta on voimakkaasti sammaloitunut. Tasakatto-osuus on varaudut-
tava peruskorjaamaan saneerauksen yhteydessä. Peruskorjauksen yh-
teydessä vanha vesieristys, pintabetonilaatta ja lämmöneristekerros on ai-
heellista purkaa, yläpohja lämmöneristää nykyvaatimusten mukaisesti, 
varmistaa rakenteen tuulettuvuus ja uusia pintakerros vesieristyksineen. 
 
Pihakansi 
Ensimmäisen kerroksen yläpohja pihan puolella toimii pihakansirakentee-
na. Alkuperäisten piirustusten perusteella pihakansirakenne alapuolelta 
lueteltuna: 

• paikallavalettu kantava teräsbetonilaatta 
• valetut lecabetonipalkit, joiden välissä 100-120 mm Toja-

levykerros ja tuuletusrako 
• 100 mm paikallavalettu teräsbetonilaatta 
• vesieristys 
• 60 mm paikallavalettu teräsbetoninen pintalaatta 

Pihakantta rajaavissa teräsbetonisissa sokkelirakenteissa on korkkikerros. 
Kannen liikuntasaumakohdat on alun perin vahvistettu kuparipellillä. Ilma-
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välin tuuletus on järjestetty kansirakenteen läpäisevillä metallisilla tuule-
tusputkilla. 
 
Pihakansirakenteissa on esiintynyt vuosien varrella vuotoja. Saadun tie-
don mukaan kansirakenne on kerran avattu korjaamon sisäänkäynnin 
kohdalta, josta liikuntasaumat on korjattu ja rakenne vesieristetty paikalli-
sesti uudelleen. Myös vanha polttoaineluukku on suljettu. Nykyisin vuotoja 
esiintyy paikoitellen. Vuodot keskittyvät pääosin liikuntasaumoihin. Tästä 
syystä arvioidaan, että mahdollisen kehityshankkeen yhteydessä pihakan-
sirakenne on syytä avata kauttaaltaan, vanhat rakenteet kantavan teräs-
betonilaatan päältä purkaa ja rakenne siitä ylöspäin rakentaa kokonaan 
uudelleen sisältäen liikuntasaumojen korjauksen, lämmön- ja vedeneris-
tyskerrokset ja uuden pintalaatan. Käytössä olleiden piirustusten perus-
teella pihakansirakenteet eivät todennäköisesti sisällä asbestia. 
 
Väliseinät 
Rakennuksen alkuperäiset kevyet väliseinät ovat pääosin tiiltä. Autokor-
jaamon asiakaspalvelutiloissa sekä asunnossa, sosiaali- ja WC-tiloissa ja 
5. kerroksen alkuperäisissä toimistotiloissa on alkuperäisiä levyväliseiniä, 
joista ainakin osa todennäköisesti sisältää asbestia. Kolmannen kerroksen 
asunnon ja huoltohallin välisessä kaksinkertaisessa tiiliseinässä on välissä 
50 mm lasivillamatto. Autokorjaamon asiakaspalvelutilojen ja auton-
pesuhallin välissä on lasilankkuseinä, joka jälkeenpäin on lämmöneristetty 
ja levyverhottu. Jälkeenpäin rakennetut väliseinät ovat pääosin rankara-
kenteisia kipsilevyväliseiniä. 
 
Sisäpinnat 
Rakennuksen sisätiloissa on tehty osittaisia pintaremontteja ja tilamuutok-
sia vuosien varrella. Mahdollista kehityshanketta ja siihen liittyviä purku-
toimenpiteitä ajatellen uudet pintamateriaalit eivät sisällä haitallisia aineita, 
mutta vanhoissa pintamateriaaleissa on huomioitava tutkimusten perus-
teella seuraavaa: 
 

• WC- ja sosiaalitilojen sekä muiden pesutilojen lattia- ja seinämate-
riaalien kiinnityslaasteista löytyi asbestia 

• Toimistotiloissa (3.-5. krs) on näkyvillä vanhoja vinyylilaattoja, jotka 
sisältävät asbestia. Monin paikoin vanhat vinyylilaatat on myös 
jätetty uuden lattiapinnoitteen alle. Myös vanhojen vinyylillaattojen 
kiinnitysliimat sisältävät asbestia. Purkutyössä tulee myös huomi-
oida vanhojen katto- ja seinälevyjen mahdollinen asbestipitoisuus. 

• Korjaamotilan lattia on alun perin mosaiikkibetonia, mutta se on 
nykyisin pinnoitettu kulutuskestävällä ja hyvin vettä eristävällä pin-
noitemassalla, lattiasta otetussa 5 cm paksuisessa näytteessä ha-
vaittiin kohtalainen öljypitoisuus 

• öljy- ja osin metallipitoisuus kattilahuoneen, kevytöljysäiliöhuo-
neen, raskasöljysäiliöhuoneen ja lämmönjakohuoneen lattiassa 
sekä hissikuilujen pohjalla ja hissikonehuoneen lattiassa todettiin 
korkeaksi  

 
Oletetaan, että kaikki nykyiset pintamateriaalit poistetaan mahdollisen ke-
hityshankkeen yhteydessä. Näin ollen purkutöissä tulee lähes kaikkien si-
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sätilojen osalta varautua asbestisuojaukseen tai sitä vastaavaan suojauk-
seen.  
 
Korjaamohallin lattiapinta ehdotetaan tulosten perusteella jyrsittäväksi pin-
tabetonikerroksen osalta. Arvioidaan, että pilaantunut kerros ei ulotu mer-
kittävässä määrin pintabetonikerrosta syvemmälle, mutta jyrsinnän jälkeen 
tilanne on suositeltavaa selvittää uusintanäytteellä. 
 
Riskien minimoimiseksi ehdotetaan runsaasti öljyä sisältävät lattiat uusit-
taviksi niiltä osin, joissa tila on yhteydessä yleisesti käytettyihin tiloihin, 
esim. porrashuoneet. Niissä tiloissa, joissa ei oleskella pysyvästi, voidaan 
harkita lattian pintabetonin poistamista ja sen jälkeen lattian kapseloimista 
uudella pintabetonikerroksella. Mahdollisten haitallisten aineiden leviämi-
nen yleisiin tiloihin voidaan lisäksi torjua ilmanvaihtoteknisin osastoinnein. 
 
Purettavan betonijätteen mahdollista hyötykäyttöä on käsitelty tämän ra-
portin liitteessä 1. 
 
Toja-levyrakenteet 
Toja-levy on lastuvillasementtilevy, joka on rakennuksen rakentamisaika-
na ollut hyvin tyypillinen rakennusmateriaali ja sitä on kohteena olevassa 
kiinteistössä käytetty yleisesti. Toja-levyssä ei käytetty tiettävästi asbestia 
tai muita haitalliseksi luokiteltavia materiaaleja, mutta orgaanista materiaa-
lia sisältävänä Toja-levy on altis kosteusvaurioille, sen laatu on ollut epä-
tasaista ja sen lämmöneristyskyky on verrattain heikko. Siksi voidaan ar-
vioida, että Toja-levyä sisältävät eristekerrokset ulkoseinissä ja pihakansi-
rakenteessa kannattaa poistaa ja korvata nykyaikaisilla lämmöneristema-
teriaaleilla mahdollisen kehityshankkeen yhteydessä.  
 

LVI- tekniikka 
Rakennuksen LVIA-järjestelmät ovat pääosin alkuperäiset 1950-luvulta 
pois lukien tilamuutosten ja käyttötarkoitusmuutosten yhteydessä tehtyjä 
rajoitettuja ilmanvaihdon ja lämmityksen yms. saneerauksia. 
 
Tulevan saneerauksen ja käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä on 
huomioitava seuraava asia: purkutöiden jälkeen uusia putkistoja, kanavis-
toja yms. asennettaessa, säästettäviä (hyödynnettäviä) vanhoja rakenteita 
joudutaan purkamaan, roiloamaan ja tekemään niihin läpivientejä. Tässä 
yhteydessä vanhojen rakenteiden sisään aikojen saatossa mahdollisesti 
imeytyneet haitalliset yhdisteet, liuottimet yms. ovat taas leviämiselle alttii-
na ja ne on huomioitava mm. työsuojelun kannalta. Tällaisia rakenteita 
ovat ainakin nykyisten tai entisten korjaamo- / pienteollisuustilojen lattiat ja 
seinät.   
 
Vanhoja järjestelmiä purettaessa on erityisesti huomioitava lämmitys- ja 
käyttövesiputkistojen ja mahdollisesti ilmanvaihdon rakenneaineisten ka-
navien ja jopa vanhojen ilmanvaihtokoneiden asbestieristeet, korjaamotilo-
jen öljyviemärit sekä jäähdytyksessä käytetty R-22 kylmäaine.   
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Lämmitysjärjestelmä 
Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon. Aiemmin rakennusta lämmitet-
tiin raskasöljykattilalla, josta jäänteenä on vielä ilmeisesti puhdistettu ja 
hiekalla täytetty vanha piha-alueelle asennettu öljysäiliö. Öljysäiliö on pois-
tettava saneerauksen aikana mahdollisesti siihen vielä liittyvine putkineen. 
Lämmitysputkistojen pääosin alkuperäiset putkieristeet sisältävät asbestia, 
mikä on huomioitava. Vaikka nousulinjoissa ja ylemmissä kerroksissa as-
bestia ei havaittu, voi alakattojen päällä olevissa putkistoissa olla asbestia. 
Kaukolämmön putkieristeistä ei tutkittu asbestia; on täysin mahdollista, et-
tä eristeet sisältävät kuitenkin asbestia.  
 
Vesi- ja viemärijärjestelmä 
Rakennus on liitetty paikalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Käyttö-
vesiputkieristeet sisältävät asbestia, mikä on huomioitava. Rakennukses-
sa on öljyn- ja rasvanerotin. Öljynerotin ja siihen liitetyt korjaamotiloja pal-
velevat öljyviemärit on huomioitava erikseen.  
 
Ilmanvaihtojärjestelmä 
Rakennuksessa on pääosin vaatimaton poistoilmanvaihto ja vain paikoitel-
len koneellinen tuloilma. Korjaamohalleissa on paikallispoistoja (mm. pa-
kokaasunpoistot). On todennäköistä, että kanavistot halleissa ovat likaiset 
ja saattavat sisältää myös öljyä, pakokaasuja, maaleja ja liuottimia sisältä-
vää pölyä. Ilmanvaihtokanavistoista tai -koneista ei havaittu asbestikartoi-
tuksessa asbestia, mutta rakenteissa ja alakattojen päällä mahdollisesti 
olevissa rakenneaineisissa kanavistoissa asbestia voi silti esiintyä. Lisäksi 
rakenneaineisiin poistokanaviin on mahdollisesti imeytynyt öljyä, liuottimia 
tms.   
 
Rakennuksessa on jäähdytystä vain 4. kerroksen toimistotilaa palvelevas-
sa ilmanvaihtokoneessa. Jäähdytyskoneikko sisältää R-22 kylmäainetta, 
mitä on tyhjennettäessä käsiteltävä ongelmajätteenä. 
 
Muut järjestelmät 
Mm. korjaamotiloja palvelee paineilmaverkosto. Putkistot sisältänevät 
myös kompressorin voiteluun käytettyä öljyä. Paineilmaverkon kuivaimes-
sa (jos on) on todennäköisesti kylmäainetta R-22.    
 
Korjaamohalleissa on ilmeisesti erilaisia öljyputkistoja ja mahdollisesti 
kaasuputkistoja. Öljyputkistot ja erilaiset öljynsäilytysastiat on huomioita-
va. Autokorjaamon ja moottoripyörämyymälän jäteöljyt kerätään yhteiseen 
sisätiloihin sijoitettuun säiliöön.   
 

Sähkötekniikka 
Sähköliittymä 
Kiinteistö on liitetty Helsingin Energian pienjänniteverkkoon kahdella talo-
kaapelilla. Alkuperäinen liittymiskaapeli on kangaseristeinen öljykaapeli, 
joka tulee paloturvallisuuden vuoksi joka tapauksessa uusia lähivuosina. 
Liittymiskaapelit ovat sähkölaitoksen vastuulla. Kiinteistöyhtiön tulee tie-
dustella Helsingin Energialta liittymiskaapelin uusimismahdollisuutta. Öljy-
kaapeli saattaa sisältää PCB:tä ja sen poistaminen tuottaa ongelmajätet-
tä. 1980-luvulla on lisätty toinen muovieristeinen liittymiskaapeli, jonka 
uusimiseen ei ole tarvetta lähivuosina. Liittymän päävarokkeet ovat nimel-
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lisvirraltaan 2x3x200 A. Päävarokkeiden mitoitus on riittävä nykyisille 
kuormituksille. Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, tulee sähköliit-
tymä uusia ja mitoittaa tarpeen mukaisesti.    
 
Sähkönjakelujärjestelmä 
Kohteen sähkönjakelujärjestelmä on toteutettu pääosin nelijohdinjärjes-
telmänä (TN-C-järjestelmä). Pääkeskushuonessa on 1960-luvulla asen-
nettu nykyinen pääkeskus, joka on nimellisvirraltaan 600 A. Lisäksi on 
1950-luvulla asennettu vanha pääkeskus (nykyisin nousukeskus), joka on 
nimellisvirraltaan 400 A. Muissa tiloissa on kaksi 1980-luvulla asennettua 
nousukeskusta, jotka ovat nimellisvirraltaan 250 A. Ilmanvaihtokeskus on 
vuodelta 1998. Porrashuoneeseen sijoitetut toimistotilojen ryhmäkeskuk-
set, lämmönjakohuoneen ryhmäkeskus, pesuhallin keskus ja yksi korjaa-
mon keskus ovat alkuperäisiä. Keittiön keskus on 1970-luvulta. Korjaa-
mossa on muutamia uudehkoja ryhmäkeskuksia. Pääkeskuksen, alkupe-
räisen nousukeskuksen ja alkuperäisten ryhmäkeskusten tekninen käyt-
töikä on jo ylittynyt. Alkuperäisten keskusten ja niiden nousujohtojen uu-
simiseen tulee varautua lähivuosina. Rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttaminen edellyttää koko sähkönjakelujärjestelmän uudelleen mitoit-
tamista ja uusimista. Purettavat ryhmäkeskukset ovat SER-jätettä. Kes-
kuskotelot ovat pääosin teräslevyrakennetta. Lisäksi varokkeissa on ke-
raamisia osia ja kosketussuojat ovat kovalevyä. Nousukaapelit ovat pää-
osin muovieristeisiä kuparikaapeleita, jotka mahdollisen purkamisen jäl-
keen toimitetaan metallinkeräysyritykseen. Putkituksissa saattaa olla al-
kuperäisiä kangaseristeisiä nousukaapeleita, jotka tulee käsitellä ongel-
majätteenä. 
 
Kompensointiparistot 
Pääkeskushuoneessa on Nokian valmistama automatiikkaparisto, jonka 
nimellisteho on 200 kvar. Laitteisto on vuodelta 1988 ja sen loistehosää-
din on uusittu vuonna 1997. Kondensaattoriparien tekninen käyttöikä lä-
hestyy loppuaan. Lisäksi on vuonna 1981 asennettu 50 kvar laitteisto, 
jonka tekninen käyttöikä on jo ylittynyt. Kompensointilaitteistot eivät sisällä 
PCB:tä. Pääkeskushuoneen lattiasta otetussa näytteessä todettiin 
PCB:tä, koska tilassa on alun perin ollut PCB:tä sisältäviä kondensaatto-
reita. 
 
Valaisimet ja sähköasennukset 
Toimistotilojen valaisimet ovat 1970- ja 1980-luvulta. Kaapeloinnit ovat 
pääosin vanhentuneen nelijohdinjärjestelmän (TN-C) mukaisia. Ne palve-
levat nykyisessä käytössä joitakin vuosia. Autokorjaamotilojen ja mootto-
ripyörämyymälän valaisimet ja sähköasennukset on osittain uusittu 1990- 
ja 2000-luvulla. Uusittu sähkötekniikka palvelee nykyisessä käytössä noin 
10 vuotta. Rakennuksen ulkovalaisimet ovat tyydyttävässä kunnossa. Mi-
käli rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan, nykyiset valaisimet ja kaape-
lit tulee purkaa. Loisteputket ovat ongelmajätettä. Muuten valaisimet ovat 
SER-jätettä. Purkauslamppuvalaisimien sytytinlaitteet ovat elektroniikkajä-
tettä. Muuten valaisimet ovat teräslevy- ja muovirakenteisia. Ryhmäjohdot 
ovat pääosin muovieristeisiä kuparikaapeleita, jotka toimitetaan metallin-
keräysyritykseen. Putkituksissa saattaa olla yksittäisiä alkuperäisiä kan-
gaseristeisiä ryhmäjohtoja, jotka saattavat sisältää lyijyä ja ovat ongelma-
jätettä. 
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Evata Development Oy                                              Riskiselvitys  
 Rakenteet, tekniset järjestelmät ja ympäristö 

Vattuniemenkatu 27   6110358.TK52-401C 
Vattuniemenkatu 27/Vattuniemenranta 4, 00210 Helsinki  11.10.2007      
 

 
 

 
Tietojärjestelmät 
Kohteen tietojärjestelmät ovat 1970-luvulta tai uudempia. Toimistotiloissa 
on perinteinen puhelinkaapelointi ja yleiskaapelointijärjestelmänä toteute-
tut ATK-pisteet. Rakennuksessa ei ole paloilmoitusjärjestelmää. Tietojär-
jestelmät palvelevat nykyisessä käytössä useita vuosia. Rakennuksen 
käyttötarkoituksen mahdollinen muuttaminen johtaa siihen, että nykyiset 
tietojärjestelmäkaapeloinnit ja puhelinjakamo joudutaan purkamaan. Al-
kuperäinen kangaseristeinen puhelintalokaapeli (öljykaapeli) on ongelma-
jätettä. Puhelinkeskuslaitteet ja antennivahvistin ovat SER-jätettä. Tieto-
järjestelmäkaapeleiden toimittaminen metallinkeräysyritykseen on maksul-
lista. 

 
Siirtolaitteet 

Hissit 
Kohteessa on henkilöhissi ja tavarahissi, jotka liikennöivät kerrosten 1 ja 5 
välillä. Henkilöhissi H6338 on enimmäiskuormaltaan 6 henkilöä tai 480 kg. 
Tavarahissi H6339 on enimmäiskuormaltaan 24 henkilöä tai 2 000 kg. 
Hissit ovat Kone Oy:n vuosina 1955-1956 valmistamia yläkoneellisia köy-
sihissejä. Hisseille ei ole tehty suuria korjauksia, mutta ne on pidetty käyt-
tökuntoisina. Hissiköydet on uusittu vuosina 2006-2007. Nykyisessä käy-
tössä hissit palvelevat välttävästi joitakin vuosia. 
 
Mikäli rakennuksen käyttötarkoitus muutetaan, tulee nykyiset hissit purkaa 
ja rakentaa tilalle 1-2 uutta henkilöhissiä. Hissien nostokoneistot tulee kä-
sitellä ongelmajätteenä. Ympäristöselvityksessä todettiin hehkilöhissin 
hissikuilun pohjalla PCB-pitoisuus 1,6 mg/kg, joka ylittää sekä hyötykäytön 
että pysyvän jätteen raja-arvon. Molempien hissikuilujen pohjanäytteissä 
havaittiin myös kohonneita lyijy- ja sinkkipitoisuuksia, jotka ylittävät hyöty-
käyttöasetuksen raja-arvot. Hissien yhteisessä konehuoneessa todettiin 
teräsvaijereista irronneiden partikkelien aiheuttamia korkeita metallipitoi-
suuksia, jotka ylittävät kromin ja nikkelin osalta ongelmajätearvot. Henki-
löhissin kuiluun voidaan rakentaa uusi hissi. Tavarahissin kuilua voidaan 
käyttää mm. ilmanvaihdon ja sähköistyksen nousukuiluna. Hissikuilujen 
purkaminen tuottaa ongelmajätettä tai vähintäänkin hyötykäyttöön sovel-
tumatonta jätettä. 
 
Nosto-ovet 
Rakennuksessa on useita 1990- ja 2000-luvulla asennettuja nosto-ovia, 
joista kaksi on varustettu sähkötoimisella nostokoneistolla. Nykyisessä 
käytössä ovet palvelevat useita vuosia. Rakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttaminen edellyttää nosto-ovien purkamista, joka tuottaa hyötykäyt-
töön soveltuvaa alumiini- ja taräsjätettä. Nosto-ovien ohjauskeskukset 
ovat SER-jätettä.  
 
Nostimet 
Korjaamotilojen hydrauliset nostimet ovat vuokralaisen omaisuutta. Vuok-
ralainen huolehtii niiden mahdollisesta purkamisesta ja siirrosta. 
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