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Lausunto Helsingin Jätkäsaaren Atlantinkaaren asemakaavan muutoseh
dotuksesta, nro 12331

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnilleluvirasto on pyytänyt Uuden
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) lau
sunnon asemakaavan muutoksesta koskien 20. kaupunginosan (Länsi
satama), Jätkäsaari, Atlantinkaari, korttelin 20262 osaa tontista 1 ja
korttelin 20263 osaa tontista 1 sekä satama-aluetta.

Asemakaava muutos mahdollistaa Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoi
vonpuiston eteläosan, siihen rajautuvien asuinkortteleiden ja Atlantinka
dun rakentamisen Atlantinkaaren osa-alueelle.

Jätkäsaareen osayleiskaavassa (2006) alue on pääosin asumiseen
osoitettua aluetta sekä puistoa.

Alueella on voimassa asemakaava nro 804 (1979), jossa alue on sata
ma-aluetta ja satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten kortteli-
aluetta.

ELY-keskus katsoo, että nyt lausunnolla oleva asemakaavan muutos
noudattaa yleispiirteisempiä suunnitelmia ja se täydentää ja tiivistää jo
olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyvien joukkolNkenneyhteyk
sien varrella. Kaava-alueen melutilanteen määräävä tekijä on päivällä
tielHkenteen melu asunnoissa ja oleskelualueilla ja yöllä melutilanteen
määräävä tekijä on laivojen pienitaajuinen melu asuntojen sisätiloissa.
Asunnoissa ja oleskelualueilla on suojauduttava melulta, joten seuraa
vat määräykset ovat tarpeen:

“Leikki-ja oleskelualueet sekä oleskeluparvekkeet tulee suojata melulta
niin, että melutason ohjearvot (55 dB päivällä ja 50 dB yöllä) eivät ylity.
Oleskeluparvekkeet on tarvittaessa lasitettava. Atlantinkadun puolen
parvekkeiden ääneneristävyydet on mitoitettava erikseen.”
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä on antanut asemakaava-alueesta lausunnon 12.11.2014 diaarinumerolla
99/07/70/701-2011, eikä HSL:llä ole edellisestä vaiheesta annettuun lausuntoon nähden lisättävää. Aiemmassa
lausunnossa esitetyt HSL:n kannanotot on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.
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--
Lauri Räty
joukkoliikennesuunnittelija
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PL 100
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puh. (09) 4766 4366
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Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskuksen kannanotto Jätkäsaaren Atlantinkaaren 
asemakaavaluonnoksesta
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Kaavamuutosalueella tulee kiinnittää huomioita Länsisataman 
toimintojen aiheuttamaan meluun ja erityisesti pienitaajuisen 
laivamelun torjuntaan. Atlantinkadulla tulee kulkemaan kolme 
raitiolinjaa. Näiden liikennöinnin ja raiteiden vaihdekohtien aiheuttamat 
haitat asumiselle tulee myös arvioida ja esittää mahdollisesti 
tarpeelliset torjuntatoimet. Kaavaselostusluonnoksen mukaan 
asemakaava-alueella on tekeillä meluselvitys, jonka perusteella 
esitetään tarvittavat määräykset melun huomioon ottamiseksi 
jatkosuunnittelussa. Tämän vuoksi kaavakarttaluonnoksessa esitettyjen 
meluntorjuntatoimien riittävyyttä ei vielä ole mahdollista arvioida.

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: +358 9 310 31517
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