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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee tonttia 31134/9
Lauttasaaren Vattuniemessä. Kaavaratkaisu mahdollistaa 5 8-
kerroksisen asuntokerrostalon rakentamisen tontille, jolta pure-
taan vuonna 1970 valmistunut teollisuus- ja varastorakennus.

Tavoitteena on täydentää vaiheittain asumiskäyttöön muuttunutta
asuntokorttelia rakennettuun ympäristöön sopivalla asuntokerros-
talolla. Asemakaavan muutoksessa on 2 900 m2 uutta asuntoker-
rosalaa. Asukasmäärän lisäys on noin 70 henkeä.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti asuntotuotanto-
tavoitetta ja täydennysrakentamista edistävästi.

Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty ha-
kemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu haki-
jan kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksy-
mistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausun-
not. Esitetyt huomautukset kohdistuivat jatkosuunnittelussa asun-
tojen varatiejärjestelyihin, tontin pelastusteihin ja viherkaton palo-
turvallisuusvaatimuksiin sekä tontin arvon merkittävään nousuun,
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen pää-
töksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.
Muistutuksia ei esitetty. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Kaupunginhallitus poisti kaavaehdotuksesta määräyksen: "Näiden
asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 80 h-m²."

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupun-
gin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu muutos on Helsingin uuden yleiskaa-
van tavoitteiden mukainen.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on asuntokorttelin täydennysrakenta-
minen rakentamalla noin 70 asukkaalle korttelia ja kaupunkikuvaa
täydentävä asuinkerrostalo, jonka sijoittamisessa tontille pihan va-
laistusolosuhteet ja naapurien näkymät on otettu huomioon. Auto-
paikat sijoitetaan tontille maanalaisiin tiloihin, jonne tehtävä ajo-
luiska sijoitetaan pihatilaa säästävästi rakennukseen.
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Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että toteutetaan AM-ohjelman asuntotuotantota-
voitetta ja täydennysrakentamista edistetään.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 1 709 m2. Asemakaavan muutok-
sessa on uutta asuntokerrosalaa 2 900 m2. Asukasmäärän lisäys
on noin 70 henkeä. Tonttitehokkuus on e = 1,7. Kaavaratkaisun
myötä tontin rakennusoikeus pienenee 518 k-m².

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Korttelin 31134 tontit on 1980-luvulta alkaen muutettu vaiheittain
asuntokäyttöön. Nyt kaavoitettava alue on korttelin viimeinen toi-
mitilatontti. Tontilla on vuonna 1970 rakennettu teollisuus- ja va-
rastorakennus, jonka kerrosala on 4 120 k-m2. Piha-alue on koko-
naan kiinteistön huoltoliikenne- ja pysäköintikäytössä.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Tontti on asemakaavan muutoksessa asuinkerrostalojen kortteli-
aluetta (AK), jolle saadaan rakentaa 4 8 kerrokseen porrastettu
asuinrakennus. Asemakaavan muutoksessa tontille määrätty
asuntokerrosala on 2 900 k-m2, minkä lisäksi saadaan rakentaa
asukkaiden yhteiskäyttöön varasto-, huolto-, vapaa-ajan ja pesu-
latilat sekä ilmastoinnin laitetilat. Asuntojen huoneistoalasta vähin-
tään 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on keittiön/keittotilan
lisäksi kolme asuinhuonetta. Rakennuksen pääasiallisena julkisi-
vumateriaalina on käytettävä paikalla muurattua punatiiltä ja pe-
rinteistä kolmikerrosrappausta.

Liikenne

Lähtökohdat

Nahkahousuntien liikennemäärä on nykyisin noin 2 200 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Tontin autopaikkavelvoite on vähintään 1 ap/135 k-m2. Kaikki au-
topaikat tulee sijoittaa tontin maanalaisiin tiloihin, jonne johtava
ajoluiska on sijoitettava rakennuksen kadunpuoleiseen osaan.

Palvelut

Vattuniemen palvelut ovat keskittyneet Heikkilänaukion ympäris-
töön.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden perustasoa

Kaavaratkaisu

Asuntorakennuksen porrashuoneeseen on kaavassa määrätty si-
säänkäynti rakennuksen molemmilta puolilta.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Nykyinen, tontilta purettava rakennus on vuodelta 1970.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu täydentää Vattuniemen tiivistä korttelirakennetta,
joka mahdollistaa lähipalvelut ja tehokkaan joukkoliikenteen. Hu-
levesien viivyttämisestä tontilla ja viherkattojen rakentamisesta on
annettu kaavamääräys.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissä.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu ei edellytä teknisen huollon lisärakentamista eikä
kadunrakentamista.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
 kunnostaminen

Lähtökohdat

Kaavamuutosalue sijoittuu kitkamaa-alueelle, jossa maakerroksen
paksuus on arviolta yli metrin. Alueella on helmikuussa 2016 suo-
ritettu maaperän pilaantuneisuustutkimus, jonka tulosten tarkaste-
lun perusteella alueen maaperä tutkituilla alueilla ei ole pilaantu-
nutta.
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Kaavaratkaisu

Maaperä on rakennettavuudeltaan hyvää. Teollisesta käyttöhisto-
riasta johtuen kaavassa on pilaantunutta maaperää koskeva mää-
räys. Uudisrakennus on perustettavissa maan- tai kallionvarai-
sesti.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Katuliikenne aiheuttaa ympäristöhäiriötä.

Kaavaratkaisu

Kaavassa asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan tulee olla
kadun puolella vähintään 32 dB(Aleq).

Vaikutukset

Vaikutukset ihmisten elinoloihin

Teollisuus- ja varastorakennuksen tontin muutos asuntorakenta-
miseen ja piha-alueen muutos asukkaiden oleskelu- ja leikkialu-
eeksi parantaa elinoloja.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Alueen kaupunkikuvallinen ilme eheytyy yhtenäisen rakentamis-
korkeuden ja julkisivumateriaalien osalta.

Vaikutukset maisemaan

Kaavaratkaisun toteuttaminen vihertää katu- ja korttelimaisemaa
kun asuntokäyttöön muutettavalla teollisuus- ja varastorakennuk-
sen tontille rakennetaan asuntopiha viheristutuksineen.

Vaikutukset liikenteeseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen vähentää asuntoalueen huolto- ja
tavaraliikennettä. Tehokas korttelirakenne mahdollistaa tehok-
kaan joukkoliikenteen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Tehokas korttelirakenne mahdollistaa lähipalvelut ja hyvän jouk-
koliikenteen. Asemakaavassa on viherkattojen rakentamisesta ja
hulevesien viivyttämisestä ja imeyttämisestä tontilla koskevat
määräykset.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee kaksi erityistavoitetta: pilaantuneen maa-
alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan
toteuttamistoimiin ja riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on
alueiden käytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostaloval-
taista aluetta (asuminen/toimitila), jota kehitetään asumisen, kau-
pan, julkisten palvelujen ja virkistyksen sekä ympäristöhäiriöitä ai-
heuttamattomaan toimitilakäyttöön ja alueelle tarpeellisen yhdys-
kuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön tarkoitettua aluetta.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukainen.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on kantakaupunkialuetta C2. Nyt laadittu kaava-
ratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan mukainen.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 8880 (vahvistettu
7.11.1985). Kaavan mukaan tontti on teollisuus- ja varastoraken-
nusten korttelialuetta (T). Asemakaavassa määrätty tontin raken-
nusoikeus on 3 418 kerrosneliömetriä ja tonttitehokkuus e = 2,0.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin ylläpitämään kiinteistörekis-
teriin.

Maanomistus

Korttelialue on yksityisomistuksessa.



10 (13)

Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta on vuonna 2006 hyväksynyt Vattu-
niemen keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteet. Tontti
kuuluu alueeseen, jolla tontin saa omistajan hakemuksesta muut-
taa asumiskäyttöön.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan, joka on tarkistettu 29.3.2016.

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 2013 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seu-
raavien viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

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 viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Lauttasaari-lehdessä.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 10. 28.8.2015 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Lauttasaaren kirjastossa, osoite Pajalahdentie 10 a
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 Kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11 13
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui tontin käyttöhistorian ja
mahdollisen pilaantuneen maaperän kunnostustarpeen selvittämi-
seen. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä siten, että kaavaehdotuksessa on annettu
niistä asianmukaiset määräykset.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 4 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä
on esitetty puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat tontille suunnitellun kahdeksankerroksisen
kerrostalon muodon ja korkeuden ympäristöön sopimattomuuteen
ja sijoittumiseen lähelle As Oy Helsingin Teräksen B-taloa ja As
Oy Helsingin Jungmannin asuinrakennuksia, pihojen varjostumi-
seen, suunnitellun kerrostalon porrastamismahdollisuuteen Nah-
kahousuntie 1 ja 3 rakennusten tapaan ja sijoittamiseen kauem-
mas B-talosta, ikkunoiden ja parvekkeiden sijoittamiseen yksityi-
syyden turvaamiseksi, purku- ja rakennusvaiheen turvajärjestelyi-
hin ja lasten liikenneturvallisuuteen. Lisäksi kiinnitettiin huomiota
siihen, että asuntojakauma tukee heikosti väestörakenteen moni-
puolisuuden edistämistä ja lapsiperheiden kohtuuhintaista asu-
mista ja Lauttasaaren asuntorakentamista vastaavien julkisten
palvelujen kuten koulujen rakentamisen nopeuttamiseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että luonnosvai-
heessa esitetty kahdeksankerroksinen asuntorakennus on madal-
lettu osittain viisi-, kuusi- ja seitsemänkerroksisiin osiin ja sijoitettu
kauemmas tontin pohjoisrajasta niin, että naapuritalojen asunto-
jen näkymät ja valaistusolosuhteet muodostuvat paremmiksi. Par-
vekkeiden ja huoneistojen ikkunoiden sijainti määräytyy erikokois-
ten huoneistojen mukaan rakennuslupavaiheessa. Kaavaehdotuk-
sessa määrätty asuntojakauma, vähintään 50 % huoneistoista
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asuntoja, joissa keittiö/keittotilan lisäksi on kolme asuinhuonetta
tai enemmän, on kaupunginhallituksen ohjeen mukainen. Raken-
nusvalvonta huolehtii työmaajärjestelyjen asianmukaisuudesta.
Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee koulukysymyksen ratkaise-
miseksi tiivistä yhteistyötä muiden hallintokuntien, mm. tilakeskuk-
sen kanssa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot

Asemakaavan luonnosvaiheessa tontille suunniteltiin tasakorkeaa
kahdeksankerroksista asuntorakennusta. Asemakaavan muutos-
ehdotuksessa rakennus on suunniteltu porrastuvaksi pihan puo-
lelta kadulle päin nousevaksi 5 8-kerroksiseksi huomioiden pa-
remmin naapuriasuntojen näkymät ja piha-alueen valaistusolo-
suhteet.

Kaavaehdotuksen käsittely

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
31.5.2016 ja se päätti esittää kaupunginhallitukselle asemakaa-
van muutosehdotuksen hyväksymistä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.8.
12.9.2016

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristökeskus

Yhteenveto lausunnoista

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) totesi, että yleiset vesi-
johdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi eikä muutosehdotus
edellytä niiden siirtämistä. Pelastuslautakunnan lausunto kohdis-
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tui jatkosuunnittelussa asuntojen varatiejärjestelyihin, tontin pelas-
tusteihin ja viherkaton paloturvallisuusvaatimuksiin. Kiinteistölau-
takunnan lausunto kohdistui tontin arvon merkittävään nousuun,
joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen pää-
töksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontinomistajan kanssa.
Yleisten töiden lautakunnan lausunnon mukaan muutos ei vaikuta
yleisiin alueisiin eikä aiheuta kustannuksia kaupungille.

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. Selos-
tusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa lausuntojen
johdosta, kaavan tavoitteet huomioon ottaen.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden
osalta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi (16.1.2017) kirjeessään kaupun-
ginhallitukselle, etteivät annetut lausunnot anna aihetta muuttaa
kaavaehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti (20.3.2017) esittää kaupunginvaltuustolle
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Laut-
tasaari) korttelin 31134 tontin 9 asemakaavan muutoksen
31.5.2016 päivätyn ja piirustuksen numero 12398 mukaisena ja
asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginhallitus päätti poistaa asemakaavan muutok-
sesta numero 12398 huoneistokokoa koskevan seuraavan mää-
räyksen: "Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään
80 h-m²."

Kaavakarttaa ja asemakaavaselostusta on muutettu kaupungin-
hallituksen päätöksen mukaisesti.

Helsingissä 20.3.2017

Olavi Veltheim
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NAHKAHOUSUNTIE 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lauttasaaressa Nahkahousuntien varrelle suunnitellaan asuinker-
rostaloa. Suunnitelmassa kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo
sijoittuu tontille 31134/9, osoitteessa Nahkahousuntie 5.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Nahkahousuntie 5 tonttia. Tässä osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään asemakaavan muutoksen
valmisteluaineistoa.

Asemapiirros

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalon
rakentaminen purettavan teollisuus- ja varastorakennuksen tilalle. Au-
topaikat sijoitetaan tontille pihanalaiseen pysäköintikellariin.
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1. kerros ja ajoluiska kadulta pysäköintikellariin
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Valmistelun eteneminen

Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä esitellään
asemakaavan muutoksen luonnosaineistoa ja niistä saadun palautteen
pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus, joka esitellään kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle 2015.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnosaineisto ovat esillä
10. 28.8.2015 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 Lauttasaaren kirjastossa, Pajalahdentie 10 a
 Kaupungintalon ilmoitustaululla, Pohjoisesplanadi 11 13
 Verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat

Suunnitteluaineistoihin voi tutustua myös Helsingin karttapalvelussa
kartta.hel.fi/suunnitelmat/.

Kaavan valmistelija on tavattavissa myös kaupunkisuunnitteluvirastos-
sa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, suunnittelun lähtö-
kohdista ja kaavaluonnosaineistosta pyydetään toimittamaan viimeis-
tään 28.8.2015 kirjallisesti osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI,
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13), sähköpostilla
helsinki.kirjaamo(a)hel.fi, faksilla (09) 655 783 tai suullisesti kaavan
valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erillisin neuvotte-
luin.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta tiedotetaan kuulu-
tuksella Helsingin sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Metro lehdessä,
sekä verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat alueen ja lähialueiden maanomis-
tajat, asukkaat ja yritykset sekä seuraavat seurat, yhdistykset ja asian-
tuntijaviranomaiset:

 Lauttasaari-Seura ry. - Drumsö-Sällskapet rf.
 Helsingin Yrittäjät -Lauttasaari ry
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 Helsingin Yrittäjät
 Helen Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY/Vesihuolto
 kiinteistöviraston tonttiosasto, rakennusvalvontavirasto, raken-

nusvirasto, ympäristökeskus, pelastuslaitos ja kaupunginmuseo

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluviraston asiantuntijat arvioivat kaavan toteuttami-
sen vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, kaupunkikuvaan,
maisemaan ja liikenteeseen.

Suunnittelun taustatietoa

Kaavamuutos on tullut vireille kiinteistön omistajan hakemuksesta.
Tontilla sijaitsee vuonna 1970 rakennettu teollisuus- ja varastoraken-
nus.

Alueella on voimassa asemakaava 8880 vuodelta 1985, jossa alue on
merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T).
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty asumiseen tai toimitiloina käytet-
täväksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on vuonna 2006 hyväksynyt Vattunie-
men keskeisten toimitilatonttien maankäytön periaatteet. Tontti kuuluu
alueeseen jolla tontin saa omistajan hakemuksesta muuttaa asumis-
käyttöön.

Suunnittelualueesta on tehty selvitys Vattuniemen teollisuus-, varasto-
ja toimistorakennusten kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot
(Ksv, 2010).

Alue on yksityisessä omistuksessa. Kiinteistövirasto valmistelee ase-
makaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan
maankäyttösopimuksen hakijan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Lisätiedot

arkkitehti Martin Bunders, p. (09) 310 37203, martin.bunders(a)hel.fi
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1. JOHDANTO

Tutkimuskohteena on Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva kiinteistö 91-31-134-9, osoitteessa
Nahkahousuntie 5. Kohteessa on 1970-luvulla rakennettu toimistokiinteistö. Kiinteistön pinta-ala
on noin 1700 m2.

Maaperäselvitys tehdään kaavamuutoshakemusta varten ja tutkimuksen tarkoituksena on selvit-
tää maaperän mahdollista pilaantuneisuutta.

Pilaantuneisuustutkimus tehtiin Ramboll Finland Oy:ssä ICON Kiinteistörahastot Oy:n tilauksesta.
ICON Kiinteistörahastot Oy:n yhteyshenkilönä työssä toimi Susanne Vatanen. Ramboll Finland
Oy:ssä työstä vastasi projektipäällikkönä Teppo Moisio ja suunnittelijana toimi Elina Härkönen.

1.1 Sijainti, omistus ja rajaus

Tutkimuskohde sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Nahkahousuntie 5. Sijainti on esitetty piirustuk-
sessa 1510024939-001. Tutkimuskohde sijaitsee kiinteistöllä 91-31-134-9. Kiinteistön omistaa
ICON Kiinteistörahastot Oy. Tutkittavan kiinteistön pinta-ala on n. 0,17 ha.

1.2 Toimintahistoria

Kohteessa on 1970-luvulla rakennettu toimistokiinteistö, jossa on kellarikerros. Kellarikerrokses-
sa sijaitsee väestönsuoja. Kiinteistöllä sijaitseva rakennus on liitetty kaukolämpöön, mutta on ai-
kaisemmin ollut öljylämmitteinen. Rakennuspiirustusten mukaan öljysäiliö (12 m3) sijaitsee ra-
kennuksen pohjoisseinustalla.

1.3 Maaperäolosuhteet

Maanpinnan taso on tutkimusalueella n. +12…+13. Rakennusten ulkopuolinen alue on asfaltoitua.

Maaperäkartan perusteella alueen maaperä on kitkamaata yli metrin syvyydelle asti. Kenttäha-
vaintojen perusteella tutkimusalueen maaperän ylimmät kerrokset olivat hiekkaisia ja paikoitellen
soraisia. Noin 1,5 metrin syvyydellä maakerrokset muuttuivat hienorakeisemmaksi, hiekkaiseksi
siltiksi.

1.4 Pinta- ja pohjavesi

Tutkimusalueella ei ole pintavesistöjä. Lähin pintavesistö, Lauttasaarenselkä, sijaitsee kohteesta
noin 330 metriä itään.

Tutkimuskohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella eikä alueen pohjavettä käytetä talousve-
tenä. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee noin 14 km kohteesta koilliseen (0104902 Puolar-
metsä, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, alueluokka 1).

2. TUTKIMUSTEN SUORITTAMINEN

2.1 Esivalmistelut

Ennen näytteenottoa selvitettiin alueen johtojen ja putkilinjojen sijainnit Helsingin kaupungilta ja
Johtotieto Oy:stä.

Kohteessa sijaitseva öljysäiliö tarkastettiin huoltoluukun kautta. Säiliö oli täytetty hiekalla.
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2.2 Näytteenotto ja havainnot

Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen näytteenotto suoritettiin 17.2.2016. Tutkimusalueelle teh-
tiin porakonekairalla 5 tutkimuspistettä. Tutkimuspisteet RF1 ja RF2 sijoitettiin tontin pohjois-
osaan maanalaisen öljysäiliön viereen. Tutkimuspiste RF4 sijoitettiin säiliön vanhan täyttöpaikan
kohdalle talon kulmalle. Tutkimuspiste RF5 sijoitettiin talon koilliskulmaan, missä on mahdollisesti
sijainnut glykolinjäähdytin. Tutkimuspisteiden sijoittelua rajoittivat tontilla kulkevat putki- ja kaa-
pelilinjat.

Jokaisesta tutkimuspisteestä otettiin pintamaanäytteet 0–0,5 m syvyydeltä ja tämän jälkeen
näytteitä otettiin maalajikerroksittain tai enintään 1 m pituisina osanäytteinä noin 3,5 m syvyy-
delle maanpinnalta.

Tutkimuspisteistä otettiin yhteensä 19 maanäytettä. Näytteet pakattiin kaasutiiviisiin pusseihin.
Tutkimuksen yhteydessä kirjattiin ylös maalajikerrokset ja aistinvaraiset havainnot. Näytteenoton
yhteydessä maaperässä ei havaittu poikkeuksellista hajua tai väriä, joka olisi viitannut maaperän
pilaantuneisuuteen.

Kairapisteiden sijainnit on mitattu DGPS-laitteella ja ne on esitetty piirustuksessa 1510024939-
002. Näytteenoton yhteydessä tehdyt havainnot maalajeista sekä pilaantuneisuudesta on esitetty
liitteessä 1.

Näytteet toimitettiin kenttämittauksen jälkeen Ramboll Analyticsin laboratorioon.

2.3 Kenttä- ja laboratorioanalyysit

2.3.1 Kenttämittaukset

Alkuaineet

Tutkimuksen yhteydessä otetuista maanäytteistä tehtiin yhteensä 10 kpl kenttämittauksia XRF-
kenttämittarilla. Kenttämittauksella mitattiin arseeni-, kupari-, lyijy- ja sinkkipitoisuudet.

2.3.2 Laboratorioanalyysit

Laboratorioanalyysiin lähetettävät näytteet valittiin havaintojen ja kenttätestien tulosten perus-
teella. Näytteistä tehtiin seuraavat laboratorioanalyysit:

VNa 214/2007 mukaiset metallianalyysit (As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Zn, V ): 6 kpl
Öljyhiilivetyjakeet C10-C40: 5 kpl
PAH-yhdisteet: 2 kpl
VOC-yhdisteet: 1 kpl

Analyysimenetelmät on kuvattu liitteessä 2 olevissa analyysitodistuksissa.

3. TULOKSET

Yhteenveto kenttähavainnoista ja analyysituloksista on esitetty liitteessä 1. Tutkimuspisteiden si-
jainnit on esitetty piirustuksessa 1510024939-002.

3.1 Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät viitearvot

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on
esitetty haitallisten aineiden pitoisuuksille kynnys- ja ohjearvot, jotka on määritelty joko ekolo-
gisten tai terveysriskien perusteella.
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kynnysarvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka alittuessa maaperän haitta-aineista
aiheutuvia ympäristöriskejä voidaan pitää merkityksettöminä maankäytöstä ja muista
ympäristön olosuhteista riippumatta ja jonka ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja
puhdistustarve on arvioitava

alempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä alueen maaperä pi-
detään yleensä pilaantuneena, ellei aluetta käytetä teollisuus-, varasto- tai liikennealuee-
na taikka muuna vastaavana alueena tai ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin
osoitettu

ylempi ohjearvo: haitallisen aineen pitoisuusarvo, jonka ylittyessä maaperää pidetään
yleensä pilaantuneena alueella, jota käytetään teollisuus-, varasto- tai liikennealueena tai
muuna vastaavana alueena, ellei kohdekohtaisella riskinarvioinnilla ole toisin osoitettu

3.2 Analyysitulokset

Epäorgaaniset haitta-aineet

Yhdessä maanäytteessä (RF4/1,5–2,5 m) havaittiin kynnysarvon ylittävä pitoisuus arseenia (6,7
mg/kg). Muissa maanäytteissä ei kenttä- ja laboratorioanalyyseissä havaittu kynnysarvoja ylittä-
viä alkuainepitoisuuksia.

Orgaaniset haitta-aineet

Kahdessa vanhan öljysäiliön ympäriltä otetussa maanäytteessä (RF1/1,5-1,5 m ja RF2/0,1–0,5
m) todettiin pieniä pitoisuuksia öljyhiilivetyjakeita C21-C40, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet kyn-
nysarvotasoa.

PAH-yhdisteiden ja VOC-yhdisteiden pitoisuudet alittivat laboratorion analyysimenetelmän määri-
tysrajat.

4. PILAANTUNEISUUDEN JA PUHDISTUSTARPEEN ARVIO-
INTI

Valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustarpeesta (214/2007)
todetaan että kynnysarvon ylittyessä maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on arvioitava.
Lisäksi asetuksen 214/2007 sovellusoppaassa (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007) todetaan että:
“Taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisia pitoisuuksia maaperässä tai pin-
tamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ympäristössä esiintyviä kohonneita pi-
toisuuksia, jotka ovat peräisin useammasta eri päästölähteestä eivätkä kohteessa harjoitetusta
toiminnasta. Jos taustapitoisuus ylittää asetuksessa esitetyn kynnysarvon, kyseisen alueen taus-
tapitoisuutta käytetään mittaustulosten vertailuarvona pilaantuneisuuden arviointitarpeen tunnis-
tamisessa.”

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on selvittänyt 1990-luvun lopulta lähtien tavallisimpien
maaperän haitta-aineiden taustapitoisuuksia ja levinneisyyttä Helsingin maaperässä. Tutkimusten
tulosten perusteella arseenin suurin suositeltu taustapitoisuus vaihtelee vallitsevasta maalajista
riippuen 8…11 mg/kg välillä.

Tutkimuksessa ei tutkituilla alueilla todettu kynnysarvoista tai alueellisesta taustapitoisuuksista
kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, joten alueella ei ole tarvetta pilaantuneisuuden tai kunnostus-
tarpeen arviointiin.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS

Tutkimustulosten ja tulosten tarkastelun perusteella alueen maaperä tutkituilla alueilla ei ole pi-
laantunutta. Kohteessa ei tehtyjen tutkimusten tulokset huomioiden ole maaperän puhdistustar-
vetta.

Mikäli alueella tehdään maanrakennustöitä, kaivutyön yhteydessä suositellaan maa-ainesten laa-
dun tarkkailua. Mikäli poikkeuksellisia maamassoja havaitaan, suositellaan maa-ainesten laadun
tarkistamista kenttätestein tai laboratorioanalyysein kaivutyön aikana. Kynnysarvopitoisuudet
ylittävien massojen sijoittaminen on rajoitettua. Maasta kaivetut kynnysarvomaat tulee toimittaa
asianmukaiseen vastaanottopaikkaan esim. maankaatopaikalle.

Mikäli maaperässä havaitaan jätejakeita, ne tulee poistaa tai niiden jättämiselle maaperään tulee
saada lupa Helsingin kaupungin ympäristöviranomaiselta.

Espoossa 7.3.2016

Ramboll Finland Oy

Teppo Moisio Elina Härkönen
johtava asiantuntija suunnittelija
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KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO



KENTTÄHAVAINTOJEN JA ANALYYSITULOSTEN YHTEENVETOTAULUKKO LIITE 1
Sivu 1/2

Asiakas: ICON Kiinteistörahastot Oy
Kohde: Nahkahousuntie 5, Helsinki
Projektinumero: 1510023081
pvm. 1.3.2016

Maalaji Lisätietoja Viitearvot As Cu Pb Zn Kuiva- Sb As Cd Co Cr Cu Pb Ni Zn V

arvio havainnot luontainen pit. 1 1 22 5 31 aine 0,02 1 0,03 8 31 22 5 17 31 38

kynnysarvo 5 100 60 200 2 5 1 20 100 100 60 50 200 100

alempi ohjearvo 50 150 200 250 10 50 10 100 200 150 200 100 250 150

ylempi ohjearvo 100 200 750 400 50 100 20 250 300 200 750 150 400 250

vaarallisen jätteen raja-arvo 1 000 2 500 2 500 2 500 2 500 1 000 100 1 000 1 000 2 500 2 500 1 000 2 500 10 000
0…3 L/T (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) % (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

RF 1 0,1 - 0,5 0,4 Hk T

0,5 - 1,5 1,0 Hk T < < 20 36 91,0 % <0,50 3,8 <0,20 5,0 19 17 4,5 9,6 47 25

1,5 - 2,5 1,0 HkSi L

2,5 - 3,4 0,9 HkSi L < < 22 < 90,0 % 1,6 4,3 <0,20 4,4 24 13 47 10 27 27

3,4 - e.p.s.

RF 2 0,1 - 0,5 0,4 Hk T < < 34 51 97,0 % <0,50 2,5 <0,20 3,6 12 10 5,1 6,2 38 16

0,5 - 1,5 1,0 Hk T

1,5 - 2,5 1,0 Hk/Si L < < 20 30 90,0 %

2,5 - 3,5 1,0 Hk/Si L

3,5 - e.k.s.

RF 3 0,1 - 0,5 0,4 Hk T

0,5 - 1,5 1,0 Hk T < < 20 42

1,5 - 2,5 1,0 HkSi L 90,0 % <0,50 4,3 <0,20 4,1 19 12 3,9 8,8 27 23

2,5 - 3,5 1,0 HkSi L < < 20 27

3,5 - e.k.s.

RF 4 0,1 - 0,5 0,4 Hk T < < 21 40

0,5 - 1,5 1,0 Hk, Sr T

1,5 - 2,5 1,0 HkSi L < < 23 44 91,0 % 0,80 6,7 <0,20 4,5 28 26 11 14 31 24

2,5 - 3,5 1,0 HkSi L

3,5 - e.k.s.

RF 5 0,1 - 0,5 0,4 Hk T

0,5 - 1,5 1,0 Hk < < 15 33

1,5 - 2,4 0,9 Hk < < 18 28 91,0 % <0,50 3,5 <0,20 3,1 12 <10 3,1 5,7 17 18

2,4 - e.k.s.

tulosten lukumäärä [n] 10 10 10 10 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Tulokset, joissa pitoisuudet alle viitesarvojen: 10 10 10 10 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Tulokset, joissa pitoisuudet kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen välillä: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulokset, joissa pitoisuudet alempien ja ylempien ohjearvojen välillä: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulokset, joissa pitoisuudet ylempien ohjearvojen ja vaarallisen jätteen raja-arvojen välillä: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tulokset, joissa pitoisuudet yli vaarallisen jätteen raja-arvojen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ei hajua tai
poikkeavaa

väriä

ei hajua tai
poikkeavaa

väriä

ei hajua tai
poikkeavaa

väriä

ei hajua tai
poikkeavaa

väriä

ei hajua tai
poikkeavaa

väriä

Kenttämittaukset Metallit ja puolimetallit 2

Pistetunnus Syvyys   Aistihav.15

Viitearvovertailu, VnA 214/2007 ja Syke opas 98/2002:

tulos ylittää suuntaa-antavan vaarallisen jätteen raja-arvon

tulos ylittää ylemmän ohjearvon

tulos ylittää kynnysarvon

tulos ylittää alemman ohjearvon

X

XX

XXXX

XXX

Huomautukset:
1.-12. = kts. VnA 214/2007
13. = Luvuissa mukana kaikki numeeriset tulokset. Jos tulos

alle detektiorajan, on laskennassa tuloksena käytetty
detektiorajaa.

14. = Aistihavainto kosteudesta, kts. oheinen luokitus
15. = Aistihavainto pilaantuneisuudesta, kts. oheinen luokitus

Kosteus:
0 = kuiva
1 = kostea
2 = märkä
3 = pv-tason alla

Aistihavainnot pilaantuneisuudesta:
0 = pilaantumaton
1 = lievä
2 = kohtalainen
3 = voimakas

L = Luonnonmaa
T = Täyttömaa
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Asiakas: ICON Kiinteistörahastot Oy
Kohde: Nahkahousuntie 5, Helsinki
Projektinumero: 1510023081
pvm. 1.3.2016

RF 1 0,1 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,4

3,4 - e.p.s.

RF 2 0,1 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - e.k.s.

RF 3 0,1 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - e.k.s.

RF 4 0,1 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,5

2,5 - 3,5

3,5 - e.k.s.

RF 5 0,1 - 0,5

0,5 - 1,5

1,5 - 2,4

2,4 - e.k.s.

Pistetunnus Syvyys Bent- Tolu- Etyyli- Ksy- Antra- Asenaf-Asenaf- Bentso(a) Bentso(a) Bentso(b) Bentso(g,h,i) Bentso(k)
Dibentso(a,h

) Fenan- Fluoran- Fluo-
Indeno(1,2,

3- Kry- Nafta- Py- PAH 5
Dikloori-

Vinyyl
i- Dikloori-

Trikloo
ri-

Tetrakloo
ri- MTBE/ C5-C10 C10-C21 C21-C40 C10-C40

seeni eeni bentseeni leenit 3 seeni teeni tyleeni antraseen
i

pyreeni fluorantee
ni

peryleeni fluorantee
ni

antraseeni treeni teeni reeni c.d) pyreeni seeni leeni reeni sum. metaani kloridi eteenit 3 eteenit eteeni TAME 11 Bensiini Keskit. Raskaat sum.

0,02 - - - 1 1 - - 1 0,2 - - 1 - 1 1 - - - 1 - 15 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - - 0,1 - - - 300

0,2 5 10 10 - 5 - - 5 2 - - 5 - 5 5 - - - 5 - 30 1 0,01 0,05 1 0,5 - - 5 100 300 600 -

1 25 50 50 - 15 - - 15 15 - - 15 - 15 15 - - - 15 - 100 5 0,01 0,2 5 2 - - 50 500 1 000 2 000 -

1 000 #### - #### - 1 000 - - 1 000 100 - - 1 000 - 1 000 1 000 - - - 2 500 - 1 000 10 000 ### 10 000 1 000 10 000 - - - - 10 000 10 000 10 000
(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)(mg/kg)(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

<20 180 180

<20 <20 <20

<0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0 <20 57 57

<20 <20 <20

<0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 <0,030 0 <20 <20 <20

<0,01 <0,05 <0,01 <0,01 < <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 < <0,5

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MTBE TAME

Aromaattiset hiilivedyt Polyaromaattiset hiilivedyt Klooratut alifaattiset hiilivedyt Öljyhiilivetyjakeet ja oksygenaatit
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VALOKUVALIITE LIITE 3
Sivu 1 / 1

Kuva 1. Tutkimuspisteiden RF1, RF2 ja RF4 sijainnit maalattuna asfalttiin. Rakennuksen kulmalla
maanalaisen öljysäiliön täyttö- ja tuuletusputki. Kuvaussuunta kaakkoon.

Kuva 2. Näytteenottoa tutkimuspisteellä RF1. Kuvaussuunta kaakkoon.


