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§ 392
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteesta koskien matonpesupistettä 
Vuosaareen

HEL 2019-005022 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on 13 matonpesupaikkaa, joista valtaosa on merenrannoil-
le sijoittuvia mattolaitureita. Pukinmäen rantapuistossa sijaitsee Helsin-
gin toistaiseksi ainoa kuivanmaan matonpesupaikka.

Nykyiset matonpesupaikat ovat keskittyneet eteläisen suurpiirin rannoil-
le. Vähiten matonpesupaikkoja on läntisessä, keskisessä ja koillisessa 
suurpiirissä. Pohjoisessa suurpiirissä ei ole matonpesupaikkaa.

Ympäristösyistä uusien mattolaiturien perustamisesta ollaan siirtymäs-
sä kuivanmaan matonpesupaikkoihin, joissa jätevedet voidaan puhdis-
taa asianmukaisesti tai johtaa jätevesiviemäriin. Uusien kuivanmaan 
matonpesupaikkojen perustaminen ja ylläpito edellyttävät kuitenkin 
päätöstä ja investointimäärärahoja.

Pukinmäen kuivanmaan matonpesupaikka perustettiin vuonna 2008. 
Vantaanjoen läheisyydessä olevan pesupaikan likavedet ohjataan 
HSY:n jäteviemäriverkostoon. Pesupaikan toteuttamiskustannukset oli-
vat noin 280 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muodostui viemä-
röinnistä, paikan asfaltoinnista sekä tien ja pysäköintialueen parannuk-
sista.

Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää ver-
kostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjär-
jestys. Yleisenä periaatteena voidaan pitää yhden kuivanmaan maton-
pesupaikan perustamista suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuu-
den lisäksi uusien matonpesupaikkojen sijoittamisessa on tärkeää 
huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, py-
säköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteet-
ti.

Tarve matonpesupaikkojen verkostotarkastelulle on tunnistettu ja selvi-
tys lisätään toimintasuunnitelmaan. Itäisen suurpiirin alueella on entuu-
destaan kaksi mattolaituria Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kui-
vanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua 
tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan. Aikataulu ma-
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tonpesupaikan perustamiseksi aloitteessa esitettyyn sijaintiin Vuosaa-
ressa on näin ollen auki. 

Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys toteutetaan käynnissä 
olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuoteen 2021 mennessä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Matonpesupaikkojen verkostotarkastelu -selvitys 
toteutetaan käynnissä olevan valtuustokauden aikana viimeistään vuo-
teen 2021 mennessä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Eveliina 
Heinäluoman vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Kakkola, maisema-arkkitehti: 040 578 179

laura.kakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Helsingissä on 13 matonpesupaikkaa, joista valtaosa on merenrannoil-
le sijoittuvia mattolaitureita. Pukinmäen rantapuistossa sijaitsee Helsin-
gin toistaiseksi ainoa kuivanmaan matonpesupaikka.

Nykyiset matonpesupaikat ovat keskittyneet eteläisen suurpiirin rannoil-
le. Vähiten matonpesupaikkoja on läntisessä, keskisessä ja koillisessa 
suurpiirissä. Pohjoisessa suurpiirissä ei ole matonpesupaikkaa.

Ympäristösyistä uusien mattolaiturien perustamisesta ollaan siirtymäs-
sä kuivanmaan matonpesupaikkoihin, joissa jätevedet voidaan puhdis-
taa asianmukaisesti tai johtaa jätevesiviemäriin. Uusien kuivanmaan 
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matonpesupaikkojen perustaminen ja ylläpito edellyttävät kuitenkin 
päätöstä ja investointimäärärahoja.

Pukinmäen kuivanmaan matonpesupaikka perustettiin vuonna 2008. 
Vantaanjoen läheisyydessä olevan pesupaikan likavedet ohjataan 
HSY:n jäteviemäriverkostoon. Pesupaikan toteuttamiskustannukset oli-
vat noin 280 000 euroa. Suurin osa kustannuksista muodostui viemä-
röinnistä, paikan asfaltoinnista sekä tien ja pysäköintialueen parannuk-
sista.

Uusien kuivanmaan matonpesupaikkojen perustaminen edellyttää ver-
kostotarkastelua, jossa on esitetty verkoston laajuus ja rakentamisjär-
jestys. Yleisenä periaatteena voidaan pitää yhden kuivanmaan maton-
pesupaikan perustamista suurpiiriä kohden. Alueellisen tasapuolisuu-
den lisäksi uusien matonpesupaikkojen sijoittamisessa on tärkeää 
huomioida olemassa oleva infrastruktuuri, kuten liikenneyhteydet, py-
säköintimahdollisuudet sekä kunnallistekniikan läheisyys ja kapasiteet-
ti.

Tarve matonpesupaikkojen verkostotarkastelulle on tunnistettu ja selvi-
tys lisätään toimintasuunnitelmaan. Itäisen suurpiirin alueella on entuu-
destaan kaksi mattolaituria Vartiokylänlahdella ja Marjaniemessä. Kui-
vanmaan matonpesupaikan sijoittamista Vuosaareen on perusteltua 
tutkia erillistyönä Pukinmäen matonpesupaikan tapaan. Aikataulu ma-
tonpesupaikan perustamiseksi aloitteessa esitettyyn sijaintiin Vuosaa-
ressa on näin ollen auki. 

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 24.4.2019 seuraavan 
valtuustoaloitteen:

”Vuosaaresta on esitetty allekirjoittaneelle kaupunginvaltuutetulle toi-
vomus kaupunginosasta puuttuvan matonpesupaikan saamisesta lähes 
40 000 ihmisen kaupunginosaan. Tällainen toive on esitetty muun 
muassa Vuosaaren Marttayhdistyksen suunnalta. Martat ovat saamani 
tiedon mukaan lähestyneet kaupunkia asiaa koskevan ehdotuksensa 
kanssa, mutta heille on vastattu, ettei sopivaa paikkaa alueella ole.

Uusia matonpesupaikkoja ei Helsingin rannoille enää nykyisin ympäris-
tösyistä rakenneta ja on siirrytty maalla oleviin pesupaikkoihin. Esimer-
kiksi Pukinmäessä on tällainen kuivan maan matonpesupiste, josta ei 
aiheudu kuormitusta vesistölle. Jos tahtoa on, Vuosaarestakin sopiva 
paikka on varmasti löydettävissä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2019 4 (4)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/21
20.08.2019

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Sörnäistenkatu 1 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Yksi mahdollinen sijainti maalla sijaitsevalle pesupaikalle voisi Vuosaa-
ressa olla esimerkiksi paikallisen jäähallin läheisyydessä.

Ehdotan valtuustoaloitteella, että Helsinki etsii Vuosaaresta sopivan 
paikan maalla sijaitsevalle mattojen pesupaikalle ja ryhtyy mieluiten jo 
kesän 2019 aikana toimiin pesupaikan rakentamiseksi. Valmistuneesta 
paikasta voidaan tiedottaa vuosaarelaisille esimerkiksi Vuosaari-lehden 
kautta.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 30.8.2019 mennessä.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Laura Kakkola, maisema-arkkitehti: 040 578 179

laura.kakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


