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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Länsisatama, Ruoholahti,
Porkkalankadun toimitilat, nro 12597
Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Porkkalankadun
toimitilat asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12597). Uudenmaan
ELY-keskus on saanut lausunnolleen lisäaikaa 13.8.2019 asti.
Liikenne
Yksisuuntaiset pyörätiet sekä jalankulun ja pyöräilyn erottelu ovat
kannatettavia ratkaisuja, jotka parantavat pyöräilyn ja jalankulun
sujuvuutta ja turvallisuutta. Porkkalankadun bussikaistojen poistamisen
osalta tulee varmistaa, ettei nykyisen bussiliikenteen sujuvuus heikkene
ja ettei ratkaisu myöskään heikennä mahdollisuuksia kehittää
bussiliikennettä tulevaisuudessa.
Porkkalankatu kuuluu suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon.
Suurten erikoiskuljetusten pääreitti Länsisatamaan kulkee
Porkkalankadun kautta. Salmisaaren voimalan kohdalta länteen reitillä
on varauduttava 7 x 7 x 40 metrin kokoisiin kuljetuksiin. Salmisaaren
voimalan ja Mechelininkadun välillä kuljetusten mittaluokaksi on
määritelty 6 x 6 x 40 metriä. Porkkalankadun sisältyminen suurten
erikoiskuljetusten tavoitetieverkkoon tulee ottaa huomioon kadun
liikennesuunnitelmaa laadittaessa. On esimerkiksi varmistettava,
etteivät uudet puuistutukset estä suurten erikoiskuljetusten kulkua
väylällä.
Meluntorjunta
Julkisivun ääneneristävyysmääräyksessä on käytetty poikkeavasti
julkisivulle kohdistuvaa melutasoa. Selostuksessa ratkaisua on
perusteltu seuraavasti: "Toimitiloilta vaadittava sisämelutaso ja niihin
soveltuva taustamelutaso vaihtelee tilakohtaisen käyttötarkoituksen
mukaan. Tästä syystä on määrätty, että julkisivujen ääneneristävyys
tulee mitoittaa siten, että saavutetaan melutason ohjearvot sisällä."
Merkintä on syytä harkita muutettavaksi vastaamaan yleistä käytäntöä
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(julkisivun ääneneristävyystarve). Tätä merkintätapaa on käytetty
Porkkalankadulla mm. korttelissa 20787.
Ilmanvaihtolaitteiden melutasosta annettua määräystä tulee tarkentaa
siten, että laitteiden melu ei saa ylittää lähimmällä julkisivulla 45 dB
melutasoa (796/2017, 5§).

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut ylitarkastaja,
yksikön päällikön sijainen Riitta Tornivaara-Ruikka. Merkintä
sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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