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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos koskee katu-, viher- ja varikkoalueita, jotka
sijaitsevat Oulunkylän Veräjämäessä pääradan kaakkoispuolella.
Kaavaratkaisu mahdollistaa Maaherrantien muuttamisen joukkolii-
kennekaduksi ja poikittaista joukkoliikennettä parantavan pikarai-
tiolinjan, Raide-Jokerin, toteuttamisen.

Maaherrantien mutkan ja pääradan väliselle alueelle kaavarat-
kaisu mahdollistaa 10 150 k-m2 uutta asuntokerrosalaa. Asukas-
määrän lisäys on noin 250.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se
parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja lisää asukkaiden määrää
erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella. Baanojen raken-
taminen parantaa pitkän matkan pyöräilyn olosuhteita. Raide-Jo-
kerin rakentuessa henkilöautoliikenne Veräjälaaksoon on tarkoi-
tus ohjata Kirkkoherrantien ja Jokiniementien kautta.

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Suun-
nittelualueen koillisosassa sijaitseva nykyinen varikkoalue on yksi-
tyisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty yksityisen maanomista-
jan ja kaupungin aloitteesta. Korttelista 28044 laadittua viitesuun-
nitelmaa on kehitetty yhteistyössä maanomistajan konsulttien ja
kaupunkisuunnitteluviraston edustajien kanssa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa asemakaavan muu-
tosehdotuksen nähtäville. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuk-
sia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ol-
lessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset
kohdistuivat rakentamisen vaikutuksiin rautatielle ja junaliiken-
teelle, pääradan lisäraidevarauksen huomioimiseen uudisrakenta-
misen ja baanan suunnittelussa, juna- ja raitioliikenteen aiheutta-
mien melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen ennaltaehkäisyyn, pika-
raitiotien suunnitteluun, korttelin 28044 pelastustiejärjestelyihin,
pihakannen rakentamiseen ja istuttamiseen, parvekkeiden lasitta-
miseen ja parvekkeilla saavutettavaan melutasoon, asuntojen yli-
lämpenemisen estämiseen sekä asuntojen avautumissuuntiin.
Uuden korttelin 28044, etenkin sen läntisimmän kärjen, soveltumi-
nen asumiselle kyseenalaistettiin ja kaavaratkaisun katsottiin kort-
telin 28044 osalta poikkeavan oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta.
Kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityis-
kohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Maaherrantielle suunnitellaan pikaraitiolinjaa, Raide-Jokeria, joka
tulevaisuudessa korvaa nykyisen runkobussilinjan 550. Raide-Jo-
keri parantaa merkittävästi kaupungin poikittaista joukkoliiken-
nettä. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin
turvallinen, nopea ja häiriötön liikennöinti muuttamalla Maaherran-
tie kokonaan joukkoliikennekaduksi.

Kaupungin tavoitteena on lisätä asuntoja ja työpaikkoja erityisesti
alueilla, jotka tukeutuvat hyviin joukkoliikenneyhteyksiin. Oulunky-
län sijainti pääradan ja Raide-Jokeri -pikaraitiotien risteyksessä on
tässä suhteessa ihanteellinen.

Oulunkylän Seurahuoneen edusta on tarkoitus suunnitella aluetta
kokoavaksi rakennetuksi puistoksi. Samalla voidaan parantaa Ou-
lunkylän asemalle ja Raide-Jokerin pysäkille vieviä jalankulkuyh-
teyksiä.

Tavoitteena on parantaa pitkän matkan pyöräilyn olosuhteita
mahdollistamalla baanaverkoston toteuttaminen pääradan var-
teen ja Viikin suuntaan.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista kehittämällä Helsinkiä raideliikenteen verkostokaupun-
kina. Oulunkylän asemanseudun uudet laadukkaat joukkoliiken-
teen ratkaisut, puistoalueiden parantaminen ja asukasmäärän li-
sääntyminen edistävät kaupungin tavoitetta kehittää esikaupun-
kien keskustoista kaupunkikeskustoja.

Nykyisen varikkoalueen maanomistajan Rakennusteho Group
Oy:n asettamana tavoitteena on asuinkerrostalojen korttelialueen
muodostaminen yhtiön omistamalle määräalalle.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 41 637 m2. Kaavaratkaisussa
muodostuu uusi asuinkerrostalojen kortteli nro 28044, jonka ker-
rosala on 10 150 k-m2 ja arvioitu asukasmäärä noin 250. Kortteli-
alueen tonttitehokkuudeksi muodostuu e = n. 1,27.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue on pääosin katu- ja varikkoaluetta. Alueen länsi-
päässä on myös puistoa. Alueen ainoat rakennukset ovat kaksi
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huonokuntoista, nykyisellä varikkoalueella sijaitsevaa halliraken-
nusta.

Suunnittelualueen länsipäässä on Larin Kyöstin tien ja Oulunky-
läntien välinen puistoalue. Puiston äärellä, suunnittelualueen ulko-
puolella, sijaitsee Oulunkylän Seurahuoneena tunnettu komea
puurakennus. Puiston alue periytyy 1800-luvun loppupuolelta Ou-
lunkylän kylmävesikylpylaitoksen ja pensionaatin ajoilta, mutta mi-
tään sen aikaisia puistoelementtejä ei ole säilynyt. Aluetta kos-
keva ympäristöhistoriallinen selvitys on selostuksen liitteenä.
Puistossa on 1990-luvulla rakennettu lampi Oulunkylän pop-jazz-
opistoa varten toteutettuine kelluvine esiintymislavoineen, joka ny-
kyään on vähäisellä käytöllä. Puut ovat nuorehkoja lehtipuita.
Puiston pohjoisosassa Maaherrantie halkoo puistoa ja maanpin-
nan muotoilu on melko sattumanvaraista. Oulunkylän aseman ali-
kulkutunnelin Veräjämäen puoleinen sisäänkäynti näyttäytyy aika
vaatimattomana.

Maaherrantie on suunniteltu ja rakennettu 2000-luvulla busseilla
liikennöitävää Jokeri-linjaa varten. Jokiniementie ylittää Maaher-
rantien kevyen liikenteen siltana. Otto Brandtin tie kulkee eri ta-
sossa Maaherrantien alitse. Veräjä-niminen katu toimii Maaher-
rantien ja Otto Brandtin tien välisenä yhteytenä. Nämä eritasorat-
kaisut ja niihin liittyvät kevyen liikenteen luiskat tekevät katualu-
eesta varsin leveän. Veräjästä itään Maaherrantie on varattu jouk-
koliikenteelle.

Suunnittelualueen itäpään varikkoalue on vuoden 1953 asema-
kaavassa merkitty liikennealueeksi. Alue ei enää palvele päära-
dan kunnossapitoa, joten valtio on myynyt määräalan yksityiselle
rakennuttajataholle. Nykytilanteessa alueella sijaitsee kaksi halli-
rakennusta ja ulkoalueilla harjoitetaan sekalaista varastointia. Yk-
sityisomistukseen siirtyneellä määräalalla sijaitsee myös yleisessä
käytössä olevia jalankulku- ja pyöräteitä.

Kaavaratkaisu

Suunnittelualueen länsipäähän muodostuu nykyistä eheämpi
puistoalue ja Maaherrantie muuttuu joukkoliikennekaduksi. Alu-
een koillisosaan syntyy uuden asuinkerrostalokorttelin lisäksi Joki-
niementien jatke, joka varataan jalankululle ja polkupyöräilylle
sekä puistoalue.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Kaavaratkaisu mahdollistaa 10 150 k-m2 uutta asuinkerrostalora-
kentamista Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin muodostu-
vaan kortteliin 28044. Korttelin ratkaisut pohjautuvat viitesuunni-
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telmaan, jonka ARK-house arkkitehdit Oy on laatinut Rakennus-
teho Group Oy:n toimeksiannosta kaupunkisuunnitteluviraston
kanssa yhteistyössä.

Liikenteen meluolosuhteet ovat ohjanneet rakennusten sijoittelua.
Pääradan vastaiselle korttelin rajalle suunnitellut toisiinsa kytketyt
enintään kuusikerroksiset asuinkerrostalot suojaavat korttelin si-
säosaa pääradan aiheuttamalta voimakkaalta melulta. Myös tu-
leva raitiotie aiheuttaa melua kortteliin. Liikennemelun vaikutusta
suunnitteluun, kuten asuntojen suuntaamiseen ja parvekeratkai-
suihin, on kuvattu tarkemmin selostuksen kohdassa Ympäristö-
häiriöt.

Junaradan puoleiselle korttelin osalle kaavaratkaisu mahdollistaa
viisi erillistä, pohjamuodoltaan kolmiomaista kerrostaloa, jotka kyt-
ketään toisiinsa esim. kiintein lasiseinin tai viherhuonein siten,
että estetään ratamelun leviäminen pihalle. Julkisivujen tulee olla
pääosin tiilipintaisia, rapattuja tai slammattuja. Rakennuksen räys-
täslinjan tulee pääasiassa poiketa vaakasuorasta, mikä voi tar-
koittaa esim. viitesuunnitelmassa esitettyä loivaa pulpettikattoa.
Jokaisen rakennuksen radan puoleiseen julkisivuun tulee sisältyä
taideteos. Junaradan puolelle tulee rakentaa istutetut sisäänkäyn-
tipihat, joista vähintään yhdeltä tulee järjestää ulkoporrasyhteys
pihakannen tasoon.

Korttelin kaakkoisreunaan saa rakentaa enintään kaksikerroksisia
asuinrakennuksia, jotka liittyvät ympäröivien rivi- ja pienkerrostalo-
jen mittakaavaan. Rakennusalalle tulee rakentaa vähintään kaksi
erillistä rakennusta, joiden välistä järjestetään Jokiniementien ja
pihakannen välinen esteetön kulkuyhteys. Rakennusten julkisi-
vuissa tulee olla puuverhottuja osia. Rakennukset tulee varustaa
viherkatolla, millä tavoitellaan mm. hulevesien viivyttämistä ja ote-
taan huomioon viereisissä kerrostaloissa asuvien ikkunanäkymät.

Kerrosalan lisäksi saa rakentaa asunnon ulkopuolisia, asukkaiden
käyttöön tulevia yhteis- ja varastotiloja sekä asuntoihin liittyviä vi-
herhuoneita.
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Otteita viitesuunnitelmasta 15.11.2016 / ARK-house arkkitehdit Oy. Pohjamuodoltaan kol-
miomaiset kerrostalot asettuvat korttelin pääradan puoleiselle reunalle. Korttelin kaakkois-
osaan esitetään kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

Autopaikka- ja pyöräpysäköintimääräykset ovat kaupunkisuunnit-
telulautakunnan 15.12.2015 hyväksymän pysäköintipaikkojen las-
kentaohjeen mukaiset. Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään
1 ap/130 k-m2. Jos toteutetaan vähintään 50 autopaikkaa keskite-
tysti nimeämättöminä, voidaan kokonaispaikkamäärästä vähentää
10 %.

Korttelin asukkaiden autopaikat sijoitetaan pihakannen alaiseen,
pääosin maanpäälliseen autohalliin. Maaston korkeuseroista joh-
tuen pihakansi asettuu Jokiniementien pohjoispään tasoon. Pihan
rakentamista ja istuttamista ohjataan kaavamääräyksin. Vieras-
pysäköinti sijoittuu Veräjän katualueelle. Kortteliin ajo tapahtuu
raitiotien poikki Veräjä-kadulta, jonka pää linjataan tätä varten hie-
man nykyisestä poikkeavasti. Pysäköintitilojen tasoon, radan var-
ren rakennusten ensimmäiseen kerrokseen, on luontevaa sijoittaa
polkupyörävarastot, jolloin ne liittyvät suoraan radan varteen ra-
kennettavaan baanaan. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitettavat
yhteistilat tulee varustaa suurin ikkunoin siten, että vältetään um-
pinainen julkisivuvaikutelma.

Puisto (VP)

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen länsipään kehittämisen yhte-
näisenä puistoalueena (Maexmontaninpuisto), jonka läpi kulkee
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nurmipintainen raitiotie sekä Raide-Jokerin pysäkille ja Oulunky-
län asemalle vievät jalankulun reitit. Puistolla on selkeä rooli alu-
een identiteettitekijänä ja se kytkeytyy Veräjämäen alueen paikal-
lishistoriaan, aikaan 1800-luvun lopussa, jolloin paikalla sijaitsi
pensionaatin ja kylmäkylpylaitoksen puisto. Oulunkylän Seura-
huoneena tunnettu rakennus sijaitsee näkyvästi puiston laidalla.
Puiston jatkosuunnittelussa voi huomioida alueen mielenkiintoisen
historian. Puistoon sijoitettavat laitetilat tulee sovittaa puistoalu-
een ilmeeseen esim. pengertämällä rinteeseen. Puiston pohjois-
laitaan pääradan vierelle on merkitty aluevaraus baanaa varten.

Suunnittelualueen koilliskärkeen, voimassa olevan asemakaavan
mukaiselle rautatiealueelle, muodostuu toinen puistoalue (Kesti-
puisto), jolle sijoittuu nykyisiä, tarvittaessa uudelleen linjattavia ja-
lankulku- ja pyöräilyväyliä.

Alueelle suunnitellut puistot: Vasemmalla Oulunkyläntien tuntumaan sijoittuva Maexmonta-
ninpuisto ja oikealla Jokiniementien pohjoispäähän muodostuva Kestipuisto. Kuvat ovat
otteita kaavan havainnekuvasta.

Katualueet

Nykytilanteeseen verrattuna katualueiden olennaisia muutoksia
ovat koko Maaherrantien muuttaminen joukkoliikennekaduksi, ka-
dun länsipään katkaisu puiston kohdalla ja Jokiniementien jatkeen
muodostaminen jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualu-
eeksi.

Maaherrantien varteen on kaavakarttaan merkitty Raide-Jokerin
hankesuunnitelman mukainen istutettava puurivi. Katkaistun Maa-
herrantien länsipäätä on laajennettu siten, että katualueelle on
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mahdollista toteuttaa Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa esitetty
aseman alikulun edusaukio.

Raide-Jokerin toteutuessa Veräjä-katu ei enää toimi osana ajo-
reittiä Oulunkyläntieltä Veräjälaaksoon. Sen sijaan Veräjän ole-
massa oleva ajorata voidaan lähes sellaisenaan hyödyntää Otto
Brandtin tien ja korttelin 28044 välisenä ajoreittinä.

Liikennesuunnitelma esittää baanojen linjaukset. Baana on mitoi-
tettu kulkemaan Maaherrantien varressa lähimpänä junarataa.
Baana ohittaa Korttelin 28044 junaradan puolelta ja siirtyy tässä
kohtaa Liikenneviraston hallinnassa olevalle rautatiealueelle.

Liikenne

Lähtökohdat

Maaherrantie on länsipäästään paikallinen kokoojakatu, jonka lii-
kennemäärä on noin 1 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Busseja
ajoneuvoista on noin 300. Kadun nopeusrajoitus on pääosin 50
km/h, mutta Oulunkyläntien ja Oulunkylän aseman runkolin-
japysäkin välillä se on 40 km/h.

Veräjämäen läpi kulkee paikallinen kokoojakatu Jokiniementie,
jonka liikennemäärä Kirkkoherrantien kohdalla on noin 3 700 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Pohjoisempana, lähellä Veräjää, Jokinie-
mentien liikennemäärä on noin 1 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Nopeusrajoitus kadulla on 40 km/h.

Maaherrantien nykyinen liikenteellinen ratkaisu perustuu 1990-
luvulla laadittuun bussi-Jokeri -hankesuunnitelmaan ja vuonna
2000 voimaan tulleeseen asemakaavaan. Ratkaisu sisälsi myös
uuden Veräjä-nimisen kadun Maaherrantien ja Otto Brandtin tien
välille mahdollistaen Veräjälaakson suunnasta tulevan autoliiken-
teen Maaherrantielle. Veräjän ja Lahdenväylän välillä Maaherran-
tie osoitettiin joukkoliikennekaduksi.

Suunnittelualueen länsipäässä Oulunkylän aseman vieressä si-
jaitsee runkolinjan 550 hyvin vilkas pysäkkipari, joka toimii aluetta
palvelevan pysäkin lisäksi myös vaihtopysäkkinä junaliikenteelle.

Runkolinja 550 on tarkoitus korvata Raide-Jokerilla, jonka hanke-
suunnitelman Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyi-
vät kesäkuussa 2016.

Pääradan varressa kulkee suosittu pyöräilyn pääreitti, joka ylittää
Maaherrantien Oulunkylän aseman kohdalla olevassa mutkassa.
Pääreitti jatkaa pohjoiseen Maaherrantien itäpuolella, josta se
nousee sillalle ylittäen taas Maaherrantien palatakseen takaisin
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radan varteen. Maaherrantien varressa kulkee merkittävä pyö-
räily-yhteys Pihlajamäen ja Viikin suuntaan. Molemmat yhteydet
on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymässä
baanojen verkkosuunnitelmassa.

Kaavaratkaisu

Maaherrantie muutetaan joukkoliikennekaduksi myös Veräjän län-
sipuolisella osuudella. Tällä taataan pikaraitiotielle häiriötön kulku,
sillä kadulle ei ole mahdollista järjestää erillisiä kaistoja autoille ti-
lanpuutteen vuoksi. Autoliikenne Veräjälaaksosta Oulunkyläntielle
ohjataan kulkemaan Jokiniementien ja Kirkkoherrantien kautta.

Raitiotie kulkee omalla ajoväylällä koko Maaherrantien osuuden.
Alueen länsipäässä raitiotie rakennetaan nurmipintaisena puisto-
alueelle. Raitiotie ei mahdu kaartumaan puistossa yhtä jyrkästi
kuin nykyinen Maaherrantien mutka, joten se rakentuu uuteen si-
jaintiin.

Baanojen linjaukset esitetään liikennesuunnitelmassa. Pääradan
varren baana ei enää risteä Maaherrantien kanssa. Veräjän länsi-
puolella pääradan varren baanasta erkanee Maaherrantietä Viikin
suuntaan kulkeva baanaosuus. Baanoja ei ole merkitty kaavakart-
taan muilta kuin puistossa kulkevilta osin.

Baana tulee osittain kulkemaan valtion omistamalla rautatiealu-
eella. Tarkempi toteutus suunnitellaan yhteistyössä Liikenneviras-
ton ja Helsingin kaupungin kesken ja näiden välillä solmitaan
baanaa koskeva käyttöoikeussopimus. Pääradan lisäraiteen mah-
dollisesti toteutuessa Liikenneviraston rata-alueen ja korttelin
28044 väliin jää edelleen tilaa, jolloin baana voidaan toteuttaa tar-
peellisilta kohdin kapeampana yhteytenä. Baanasta on tehty alus-
tava sijainti- ja korkeusasematarkastelu, josta on neuvoteltu Lii-
kenneviraston ja yksityisen maanomistajan kanssa ja todettu, että
baanan lumitila on tarvittaessa voitava sijoittaa AK-korttelialueen
puolelle. Kaavaratkaisussa AK-korttelialueen radan puoleinen ra-
kennusalan raja on sisennetty 1 metrillä korttelialueen rajasta. Lu-
mitilan sijoittamistarve kortteliin tarkentuu jatkosuunnittelussa ja
edellyttää sopimuksia tontin haltijoiden ja kaupungin välillä.

Liikennesuunnitelma esittää Maaherrantien eteläreunaan jalka-
käytävän ja Oulunkylän aseman vaihtopysäkin yhteyteen jalka-
käytävä- ja porrasyhteyksiä. Maaherrantien katualuetta tullaan
laajentamaan näiden vaatiman tilan verran myöhemmin, Maaher-
rantien eteläpuolisten tonttien täydennysrakentamiskaavojen yh-
teydessä. Nyt valmistellussa kaavaratkaisussa ei tästä syystä ole
muutettu tonttien 28006/2 ja 28009/11-13 rajoja. Pikaraitiotien rai-
dealue tulee vähäisiltä osin ulottumaan näiden tonttien puolelle,
mutta asia ratkaistaan tässä vaiheessa kaupungin ja tontinomista-
jien välisin sopimuksin.
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Liikennesuunnitelma ulottuu kaavamuutosaluetta laajemmalle Ou-
lunkyläntien katualueella ja Maaherrantien itäosassa, Veräjämäen
pysäkin ympäristössä, käsittäen Raide-Jokerin hankesuunnitel-
man mukaiset liikenneratkaisut. Kyseisillä alueilla ei ole tarvetta
päivittää asemakaavan sisältöä.

Ajoneuvoliikenteen lisääntyessä Jokiniementiellä ja Kirkkoherran-
tiellä tullaan kyseisille kaduille tutkimaan liikenneturvallisuutta ja
viihtyvyyttä parantavien toimenpiteiden tarvetta erillisen myöhem-
min tehtävän suunnitelman pohjalta.

Palvelut

Oulunkylässä on monipuoliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut.
Ne sijaitsevat pääosin pääradan pohjoispuolella. Esim. terveys-
asemalle ja kauppakeskus Ogeliin on uudesta korttelista 28044
matkaa noin 700 metriä. Veräjämäen ja Veräjälaakson puolelta
löytyy päiväkoteja ja ala-asteen sivukoulu. Kaavaratkaisu ei si-
sällä muutoksia alueen palveluihin.

Esteettömyys

Suunnittelualueen länsiosassa Oulunkylän aseman vaihtopysäkin
kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyk-
sien järjestämiseen. Pysäkkialueen esteettömiä kulkureittejä on
hahmoteltu Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa ja ne tulevat tar-
kentumaan jatkosuunnittelussa. Muilta osin asemakaava-alue on
esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Luontotietojärjestelmän perusteella suunnittelualueella ei ole ar-
vokkaita luontokohteita.

Korttelin 28044 eteläreunan kohdalla on avokalliopintoja, jotka vii-
tesuunnittelussa on todettu mahdollisiksi säilyttää osittain osana
pihakannelle johtavaa ajoluiskaa. Asiasta on laadittu kaavamää-
räys.

Ekologinen kestävyys

Kaavatyön keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa pääkaupunki-
seudun poikittaista joukkoliikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta
parantava Raide-Jokeri. Samalla on perusteltua tuoda uusia
asukkaita tehokkaan joukkoliikenteen varrelle.

Kaava mahdollistaa kävely- ja pyöräilyverkoston parantamisen.
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Tiiviiksi suunnitellussa uudessa korttelissa 28044 tulee kaksiker-
roksiset asuinrakennukset varustaa viherkatolla. Lisäksi kaavassa
määrätään korttelin maanvaraisten alueiden toteuttamisesta vettä
läpäisevinä.

Suojelukohteet

Suunnittelualueen kulttuurihistoriallisesti kiinnostava osa on länsi-
osan puistoalue, joka kuului 1800-luvun loppupuolella toiminee-
seen Oulunkylän kylmävesilaitokseen ja pensionaattiin, joka myö-
hemmin tunnettiin nimellä Oulunkylän Seurahuone. Pensionaatin
muutaman kukoistusvuoden aikana siihen kuului laaja puistoalue,
joka ulottui Seurahuonerakennukselta juna-asemalle. Puistossa
oli ajan tyylille ominaisia kaartuvia puistokäytäviä, kuvioistutuksia,
rondelleja, leikattuja koristepuita ja jaloja lehtipuita. Pensionaatin
ja sittemmin Seurahuoneen pitäjät vaihtuivat usein. Jo 1920-luvun
alkupuolen ilmakuvasta näkyy, että Seurahuoneen aikaiset puis-
torakenteet ovat tuhoutuneet toiminnan päätyttyä ja alue on kyn-
netty peltomaaksi.

Oulunkylän pensionaatin ja siihen liittyvän puiston mielenkiintoi-
nen historia on kuvattu tarkemmin ympäristöhistoriallisessa selvi-
tyksessä, joka on kaavaselostuksen liitteenä.

Kaavan valmistelun aikana käydyissä neuvotteluissa on todettu,
ettei kaavaan ole tarpeellista sisällyttää suojelumerkintöjä tai -
määräyksiä, koska suojeltavia tai luotettavasti dokumentoituja ja
siten ennallistettavia jäänteitä pensionaatin aikaisesta ympäris-
töstä ei ole. Ympäristöhistoriallinen selvitys toimii tausta-aineis-
tona myöhemmässä puistosuunnittelussa.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Maaherrantiellä sijaitsee tietoliikennekaapeleita ja hulevesiviemä-
reitä. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee useampia teknisen huollon
tunneleita. Tunnelien läheisyydessä tulee suunnittelussa ja raken-
tamisessa noudattaa HSY:n ohjetta vesihuoltoon liittyvien kunnal-
listeknisten tunneleiden päälle ja läheisyyteen rakentamisesta. Li-
säksi raakavesitunnelin varoalueella, 50 metriä tunnelin keskilin-
jasta molempiin suuntiin, tulee noudattaa rakennusvalvontaviras-
ton tärkeän pohjavesialueen rakentamistapaohjetta.

Kaavaratkaisu

Maaherrantiellä tulee nykyisiä hulevesiviemäreitä ja tietoliikenne-
kaapeleita siirtää mm. raitiotien ja sen varteen esitetyn puurivin
alta. Korttelin 28044 alueelta tulee siirtää tietoliikennekaapeli.
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Korttelin 28044 rakentaminen edellyttää vesihuollon ja energia-
huollon verkoston rakentamista Veräjälle. Korttelialueelta tulee
varata tila sähköverkon muuntamolle.

Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaiset johtosiirrot sekä täy-
dennysrakentamisen edellyttämä kunnallisteknisen verkoston lisä-
rakentaminen on esitetty kaavan liitteenä olevissa johtokartoissa.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maanpinnan korkeusasema kaava-alueella vaihtelee välillä noin
+15 +22. Alue sijaitsee suurimmalta osin Maaherrantien suuntai-
sen pehmeikön reuna-alueella. Saven paksuus alueella vaihtelee
välillä noin 0 8 m. Paksuimmat savikerrokset sijaitsevat Oulunky-
läntien ylittävän ratasillan kohdalla. Suunnittelualueella ei ole mi-
tattu pohjavedenpintaa, mutta lähialueella pohjaveden painetaso

Suunnittelualueen itäpäässä sijaitsevalla rautatiealueella on ollut
toimintoja, joista on saattanut joutua haitta-aineita maaperään.
Alueelta on laadittu alustava ympäristötutkimus (GeoUnion Oy,
3.1.2017).

Kaavaratkaisu

Rakennukset perustetaan pääosin paaluilla kantavan pohjamaan
varaan. Alueen koillisosassa on kitkamaa- ja kallioaluetta, missä
rakennukset voidaan perustaa myös massanvaihdon välityksellä
kantavan pohjamaan varaan. Maaherrantien perustamistapa sa-
vialueilla tehdään Raide-Jokerin vaatimusten mukaisesti. Tulevan
Maexmontaninpuiston luiskien kohdalla on savea todennäköisesti
syvästabiloitava. Alueella tehtävissä maarakennustöissä tulee ot-
taa huomioon radan ja ratapenkereen läheisyys, ratapenkereen
perustamistapa ja stabiliteetti.

AK-korttelialueella on maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä
ja kunnostamista koskeva kaavamääräys. Varsinaisten kunnos-
tustoimien lisäksi toteutuksessa tulee ottaa huomioon rakentami-
sen vuoksi kaivettavien mahdollisten kynnysarvomaiden toimitta-
minen asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Pääradan junaliikenne on merkittävin melunlähde nykytilanteessa.
Veräjämäen katuverkon vilkkaimmat kadut ovat Kirkkoherrantie ja
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Jokiniementie. Katujen liikennemäärä on nykytilanteessa vähäi-
nen eikä aiheuta Helsingin meluselvitysmallin (v. 2012) mukaan
ohjearvot ylittävää melua laajalti etäämpänä katualueesta.

Pääradan junaliikenteestä aiheutuu maa- ja kallioperään värähte-
lyä, joka voi aiheuttaa runkomeluna tai tärinänä koettavaa häiriötä
radan lähiympäristöön sijoittuvissa rakennuksissa.

Kaavaratkaisu

Asuinkorttelin 28044 suunnitteluun liittyen on laadittu erillinen me-
luselvitys (Jokiniementie 42, Liikenteen meluselvitys, 153065-1-D,
Akukon Oy, 17.1.2017). Selvityksessä on arvioitu pääradan juna-
liikenteestä ja Maaherrantiellä kulkevan Raide-Jokerin liikenteestä
kortteliin kohdistuvaa melua sekä keskiäänitasojen että enim-
mäisäänitasojen kannalta.

Korttelin suunnittelu on meluntorjunnan kannalta haasteellista
suurista melutasoista, korttelin muodosta ja useammasta suun-
nasta tulevasta melusta johtuen. Pääradan junaliikenteen aiheut-
tama melu edellyttää suurimmillaan 42 43 dB kokonaisääneneris-
tävyyttä radan varren rakennusten länsijulkisivuilta. Näin suuri ää-
nitasoerovaatimus edellyttää massiivirakenteista julkisivua ja esi-
merkiksi ikkunarakenteilta tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja.
Kaavassa on annettu äänitasoerovaatimukset sillä perusteella,
että sisätiloissa saavutetaan melutason ohjearvotasot LAeq 35 dB
päivällä ja 30 dB yöllä, minkä lisäksi makuu- ja olohuoneissa ta-
voitetasona pidetään raideliikennemelun aiheuttamaa keskimää-
räistä enimmäisäänitasoa LAmax 45. Junaradan varressa asuntojen
ei sallita avautua yksinomaan junaradalle päin, jotta jokaiseen
asuntoon liittyisi myös ikkuna tai parveke rakennuksen hiljaisen
julkisivun puolella. Samasta syytä radan varren kerrostalorivin
etelä- ja koillispäätyihin kohdistuvaa melua tulee torjua yhtäjaksoi-
sella parvekevyöhykkeellä. Asuntojen oleskeluparvekkeet on lasi-
tettava liikennemelun torjumiseksi. Oleskeluparvekkeiden osalta
meluntorjunnan tavoitetasona on syytä pitää päiväaikaista 55 dB
keskiäänitasoa. Junaradan puolelle sallitaan asunnon toiseksi
parvekkeeksi ns. pistäytymisparveke tai viherhuone, jossa ei ta-
voitella ohjearvon mukaista äänitasoa.

AK-korttelialueen läntisin asuinkerrostalo sijoittuu junaradan ja rai-
tiotien väliseen kiilaan, jossa liikennemelu voi rajoittaa huoneisto-
jen tuulettamista avattavien ikkunoiden kautta. Kaavassa on tästä
syystä määrätty AK-korttelialueen läntisimpään rakennukseen ra-
kennettavien asuntojen koneellisesta viilentämisestä.

Meluselvityksen mallilaskennan perusteella korttelin 28044 länsi-
reunan yhtenäiseksi suunniteltu kerrostalorivi muodostaa sen itä-
puolelle leikkipihojen sijoittamiselle soveltuvan alueen, jossa alite-
taan melutason ohjearvot ulkona. Myös kaavamääräyksillä on
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kiinnitetty huomiota yhtenäisen rakennusmassan rakentamiseen
ja pihojen sijoittamiseen melun kannalta hyväksyttävälle alueelle.

Asuinkorttelin 28044 suunnitteluun liittyen on laadittu myös erilli-
nen runkomelu- ja tärinäselvitys (Jokiniementie 42, Runkomelu- ja
tärinäselvitys, 153065-2, Akukon Oy, 7.12.2015). Selvitykseen pe-
rustuen kaavassa edellytetään suunnittelemaan uuden asuinker-
rostalojen korttelialueen rakennukset siten, etteivät tavoitteena pi-
dettävät runkomelun ja tärinän enimmäistasot ylity asunnoissa.
Jatkosuunnittelussa tulee koko korttelialueella huolehtia runkome-
lun eristämisestä. Junaradan varteen sijoittuvien rakennusten
osalta tulee myös jatkosuunnittelussa varmistaa tärinän osalta ta-
voitearvojen saavuttaminen. Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia
ohje- tai raja-arvoja runkomelulle ja liikennetärinälle, mutta suun-
nittelun tavoitearvoina voidaan käyttää VTT:n esittämiä suosituk-
sia.

Korttelin 28044 jatkosuunnittelussa on kohteen haastavuudesta
johtuen syytä käyttää kokenutta akustiikkasuunnittelijaa.

Kaavassa on annettu myös raitiotien suunnittelua koskeva mää-
räys, jolla pyritään varmistamaan, ettei raitiotieliikenteestä tulevai-
suudessa aiheudu sen lähiympäristön rakennuksiin merkittävää
runkomelu- tai tärinähaittaa. Raitiotieliikenteen aiheuttaman run-
komelun tai tärinän torjuntatarvetta ja laajuutta arvioitaessa tulee
ottaa huomioon raitiotien ympäristössä olevan nykyisen rakennus-
kannan lisäksi myös tuleva yleiskaavan mahdollistama korttelialu-
eiden tiivistäminen radan läheisyydessä.

Maaherrantien katkaisu autoliikenteeltä lisää Jokiniementien ja
Kirkkoherrantien liikennettä noin 1 300 ajoneuvolla vuorokau-
dessa. Liikennemäärän muutos on esitetty kaaviokuvana selos-
tuksen kohdassa "Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jär-
jestämiseen". Vilkkain liikenne (n. 5 100 ajon/vrk) syntyy Kirkko-
herrantielle, jolla kuitenkin nykyiset rakennukset suojaavat piha-
alueita melun leviämiseltä. Jokiniementien arvioitu liikennemäärä
on Raide-Jokerin toteutuessa n. 2 300 ajon/vrk. Liikennemäärän
ja siitä johtuvan melun lisääntymisen ei arvioida aiheuttavan mer-
kittävää olosuhteiden heikkenemistä katujen läheisyydessä.

Pelastusturvallisuus

Korttelin 28044 alustava pelastusajokaavio on selostuksen liit-
teenä. Sen mukaan pelastaminen korttelin itäisimmältä parveke-
julkisivulta edellyttäisi nostopaikan ulottamista osittain tontin ulko-
puolelle, Jokiniementien katualueelle. Pelastaminen korttelin ete-
läisimmältä parvekejulkisivulta puolestaan edellyttää tonttiliitty-
mästä hieman poikkeavaa ajolinjaa pelastuspaikalle. Nämä asiat
tulee ottaa huomioon jatkosuunnitteluvaiheessa.
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Nimistö

Kaavamuutosalueen länsiosassa sijaitseva puisto nimetään
Maexmontaninpuistoksi (Maexmontanparken). Nimistötoimikunta
päätti kokouksessaan 2.6.2010 esittää puistolle tätä nimeä Oulun-
kylä-Seura ry:n aloitteesta. Nimen perusteluna on ravintoloitsija
Johanna Charlotta Maexmontan (o.s. Andersson, myöh. Maex-
montan-Knief, 1844 1903), joka johti Oulunkylän Seurahuonetta
1800-luvun lopulta vuoteen 1902 asti. Seurahuoneen ja Johanna
Charlotta Maexmontanin vaiheista on kerrottu lisää selostuksen
liitteenä olevassa ympäristöhistoriallisessa selvityksessä.

Nykytilanteessa Maaherrantien länsipään mutkan ja Oulunkylän-
tien välinen jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katuosuus on
nimetty Oulunkylänpoluksi. Alla oleva kuva esittää nykytilanteen.
Alle 50 metriä pitkän Oulunkylänpolun varrella ei ole kiinteistöjä.
Kaavaratkaisussa, kyseisen katualueen muuttuessa puistoalu-
eella sijaitsevaksi baanan tilavaraukseksi, on tarkoituksenmu-
kaista poistaa nimi Oulunkylänpolku. Esikaupunkien baanaver-
koston nimeäminen tapahtuu myöhemmin erillisen kaavamuutok-
sen avulla.

Suunnittelualueen pohjoiskärkeen muodostuva uusi puistoalue
(VP) nimetään Kestipuistoksi (Gästparken). Nimen perusteluna on
puiston itäpuolella sijaitseva Kestikuja. Rakennusvirasto on jo
aiemmin käyttänyt nimettävän alueen itäpuolella sijaitsevasta
puistoalueesta epävirallista nimeä Kestipuisto. Nykyinen ja uusi
puistoalue muodostavat kokonaisuuden, jolle rakennusvirasto toi-
voo virallista nimeä. Nimistötoimikunta puolsi kokouksessaan
8.2.2017 puistoalueen nimeämistä Kestipuistoksi.



19 (31)

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Maanomistaja on teettänyt korttelin 28044 alueesta runkomelu- ja
tärinäselvityksen, liikenteen meluselvityksen ja rakennettavuus-
selvityksen. Lisäksi omistaja on teetättänyt alueelta alustavan ym-
päristötutkimuksen. Runkomelu- ja tärinäselvitys sekä liikenteen
meluselvitys ovat kaavaselostuksen liitteinä.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kustannuksia aiheuttavat raitiotien rakentamisen lisäksi mm. katu-
järjestelyt ja johtosiirrot Maaherrantien varrella. Raitiotieyhteyden
toteuttamiseen liittyviä kustannuksia on arvioitu Raide-Jokerin
hankesuunnitelmassa 2015.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa esitettyjen kustannusten li-
säksi kaupungille arvioidaan aiheutuvan noin 200
nuksia ilman arvonlisäveroa korttelin 28044 toteuttamiseen liitty-
vistä katu- ja puistoalueiden muutoksista. Kustannusarvio ei si-
sällä Maexmontaninpuiston kunnostamista, koska sen tavoiteta-
soa ei ole vielä määritelty. Korttelin 28044 alueella sijaitsevan tie-
toliikennekaapelin johtosiirron kustannusta ei ole arvioitu.

Korttelin 28044 rakentamisesta on arvioitu aiheutuvan kustannuk-
sia ilman arvonlisäveroa sähköverkon osalta Helen Sähköverkko
Oy:lle 150 olämmön osalta Helen Oy:lle 100
vesihuollon osalta HSY:lle 250  Näistä kustannuksista vas-
taavat verkonhaltijat.

Asemakaavamuutoksesta koituu maanomistajalle merkittävää
hyötyä. Kaupungille maksettavista maankäyttökorvauksista sovi-
taan maanomistajan kanssa maapoliittisissa neuvotteluissa kau-
punginhallituksen 9.6.2014 tekemän päätöksen mukaisesti.

Vaikutukset ihmisten terveyteen

Kaavaratkaisu mm. meluntorjuntaa koskevine määräyksineen luo
edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-
selle. Uuden asuinkorttelin jatkosuunnittelussa on syytä käyttää
kokenutta akustiikkasuunnittelijaa, jotta varmistetaan haastavan
suunnittelukohteen laadukas toteutuminen.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja palvelujen järjestämiseen

Kaavaratkaisun toteuttaminen lisää kaupungin strategisten tavoit-
teiden mukaisesti asukkaiden määrää hyvien joukkoliikenneyh-
teyksien ja olemassa olevan palveluverkon äärellä.
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Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan

Kaavaratkaisu mahdollistaa Maexmontaninpuiston parantamistoi-
met. Suunnittelualueen pohjoisosassa nykyinen epäsiisti varikko-
alue muuttuu kaupunkimaiseksi, kerrosluvuiltaan vaihtelevaksi
asuinkortteliksi.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Raide-Jokerin kulku omalla ajouralla takaa sujuvan, nopean ja
häiriöttömän liikenteen.

Kaavan toteuttaminen edellyttää muutoksia Veräjän länsipäässä:
Korttelin 28044 tontille ajo risteää Raide-Jokeria valo-ohjatussa
tasoliittymässä. Veräjä muuttuu yleiselle liikenteelle päättyväksi
kaduksi ja kadun länsipäähän rakennetaan kääntöpaikka.

Asemakaavan mahdollistaman uuden rakentamisen korttelissa
28044 arvioidaan synnyttävän henkilöautoliikennettä lähialueen
katuverkkoon noin 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Asukkaiden
autopaikat sijoitetaan kortteliin ja vierailijoiden autopaikat kadun
varteen.

Maaherrantien katkaisu autoliikenteeltä lisää Jokiniementien ja
Kirkkoherrantien liikennettä noin 1 300 ajoneuvolla vuorokau-
dessa. Suurin osa Maaherrantien kautta nykytilanteessa autoile-
vista jatkaa todennäköisesti Oulunkyläntietä pohjoiseen ja kierto
lisää matka-aikaa 1-3 minuuttia.

Kaavio alueen keskeisten katujen liikennemäärästä (ajoneuvoa/vrk).
Vasemmalla tilanne vuonna 2016. Liikennemäärä ei sisällä Maaherrantien bussiliikennettä.
Oikealla ennustetilanne kaavan toteuduttua.
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Jalankulun ja pyöräilyn erottelu sekä liikennejärjestelyt lisäävät
molempien kulkumuotojen liikenneturvallisuutta. Oulunkylän ase-
man ympäristössä jalankulun yhteyksiä juna-aseman ja Jokeri-py-
säkin välillä sekä näiden ympäristössä on mahdollista parantaa.
Kulku Veräjämäen puolelta junaradan alikulkuun voidaan toteut-
taa viihtyisänä ja selkeänä aukiona. Pyöräily sujuvoituu ja helpot-
tuu baanayhteyksien toteutuessa, mikä lisää pyöräilyn houkuttele-
vuutta liikkumismuotona kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Kaava luo edellytykset normaalien yhdyskuntateknisen huollon
palveluiden toteuttamiselle.

TOTEUTUS

Asemakaavan toteutus liittyy Raide-Jokerin toteuttamiseen, jonka
suunnittelun päävaiheen arvioidaan ajoittuvan vuosille 2017 2019
ja rakentamisen vuosille 2019 2023. Raide-Jokeri toteutetaan
Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteisenä hankkeena, josta vas-
taa erillisen sopimuksen nojalla Helsingin kaupungin HKL-liikelai-
tos.

Korttelin 28044 toteutus tapahtuu vaiheittain, yksityisen rakennut-
tajan määrittelemässä aikataulussa.

Maaherrantien katualueen leveys ei korttelien 28006 ja 28009
kohdalla täysin vastaa Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa esitet-
tyä tilantarvetta. Koska Maaherrantien varren tonttien omistajat
ovat ilmaisseet kiinnostuksensa täydennysrakentamiseen, on ka-
tualueen kaakkoisrajan tarkistaminen tarkoituksenmukaista tehdä
lähivuosina näitä tontteja koskevien kaavamuutosten yhteydessä.
Mikäli näiden kaavamuutosten valmistelu tai voimaantulo viiväs-
tyy, voidaan Raide-Jokerille välttämättömät rakentamisen edelly-
tykset luoda tontinomistajien kanssa solmittavien sopimusten
avulla.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskee usea erityistavoite:

 on huolehdittava, että asunto- ja työpaikkarakentamiseen
on tarjolla riittävästi tonttimaata

 on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkos-
toja varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turval-
lisuutta ja laatua

 pilaantuneen maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä
ennen ryhtymistä kaavan toteuttamistoimiin



22 (31)

 on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuhtauksista
aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa
olevia haittoja

 uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ei
tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntor-
juntaa

 on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta ja tur-
vattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri liikenne-
muotojen yhteistyön kehittämiselle.

Helsingin seutua koskevia erityistavoitteita ovat:

 riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on varmistettava
tonttimaan riittävyys

 merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen,
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle

 alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa joukkoliiken-
teen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
Maakuntakaavassa on esitetty päärata sekä alueen halki kulkeva
raakavesitunneli.
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Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavassa suunnittelualue on tiivistettävää aluetta.
2. vaihemaakuntakaava esittää pääkaupunkiseudun poikittaisen
joukkoliikenteen yhteysvälin (Raide-Jokeri) ja joukkoliikenteen
vaihtopaikan (Oulunkylän asema).

Kaavaratkaisu on maakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan
mukainen.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003,
tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) suunnittelualue on kes-
kustatoimintojen aluetta, virkistysaluetta ja liikennealuetta. Alu-
eelle on merkitty joukkoliikenteen kehämäinen runkolinja asemi-
neen.

Alueella, jolle asemakaavaehdotuksessa on merkitty uusi kortteli
28044, on voimassa oleva yleiskaava 2002 ilmeisen vanhentunut
(MRL 42 §, 4. mom.). Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty liiken-
nealueeksi, mikä heijastaa yleiskaavan laatimisajankohtana vallin-
nutta tilannetta alueen toimiessa rautatiealueeseen liittyvänä va-
rikkona. Valtio on sittemmin luopunut alueesta, jolla ei enää ole
junaliikenteeseen tai liikennealueiden ylläpitoon liittyvää roolia.
Tällöin asuntorakentamisen mahdollistavan kaavaratkaisun voi-
daan katsoa olevan toimivan yhdyskuntarakenteen ja yleiskaavan
tavoitteiden mukainen ja sopeutuvan Helsingin yleiskaava 2002:n
kokonaisuuteen.
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Helsingin uudessa, kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksy-
mässä yleiskaavassa suunnittelualuealue on merkitty liike- ja pal-
velukeskusta-alueeksi (C1) ja asuntovaltaiseksi alueeksi (A2).
Alueelle on lisäksi merkitty varaus pikaraitiotielle ja baanaverkolle.
Nyt laadittu kaavaratkaisu on kaupunginvaltuuston hyväksymän
yleiskaavan tavoitteiden mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on pääosin esikau-
pungin pintakallioaluetta. Alueen koillisosassa maanalainen yleis-
kaava osoittaa nykyiset rakennetut teknisen huollon tunnelit. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 3313 (vahvistettu
5.10.1953), nro 6436 (vahvistettu 11.2.1971), nro 7137 (vahvis-
tettu 12.11.1975), nro 7386 (vahvistettu 21.7.1976), ja nro 10770
(tullut voimaan 11.8.2000).

Kaavat osoittavat Maaherrantien ja Veräjän katualueet. Veräjästä
itään Maaherrantie on merkitty joukkoliikennekaduksi. Maaherran-
tien katualueelle on merkitty eritasoristeykset Jokiniementien ja
Otto Brandtin tien kohdalla sekä tontin 28042/4 eteläpuolelle si-
joittuva melueste.

Maaherrantien länsipäässä radan varressa on jalankululle ja pol-
kupyöräilylle varattu katualue, Oulunkylänpolku. Sen eteläpuolelle
Maaherrantien mutkan sisälle jäävä alue on merkitty suojaviher-
alueeksi. Aseman alikulkutunnelin edessä oleva alue on merkitty
jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi katualueeksi. Larin Kyös-
tin tien länsipuolinen alue on puistoa.

Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävä alue on merkitty
rautatiealueeksi. Vuoden 1953 kaavassa on käytetty sen ajan
käytäntöjen mukaista merkintää liikennealue, jota uudemmissa
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kaavoissa vastaa merkintä rautatiealue (LR). Rautatiealueella on
merkintä, jonka mukaan Mikkolantie voisi jatkua leveänä siltana
pääradan yli.

Alueella vallitseva nykytilanne on pääosin voimassa olevien ase-
makaavojen mukainen. Maaherrantien mutkan ja pääradan väli-
nen rautatiealue ei palvele rautatieliikennettä vaan toimii varikko-
ja varastointialueena. Levennettävän Mikkolantien jatkeeksi mer-
kitty radan ylittävä silta ei ole toteutunut. Sen sijaan on hieman
lännemmäksi rakennettu kevyen liikenteen silta radan yli. Maaher-
rantielle tontin 28042/4 eteläpuolelle merkittyä meluestettä ei ole
toteutettu.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.

Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on
laatinut pohjakartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa pääosan suunnittelualueesta. Maa-
herrantien mutkan ja pääradan välinen alue on yksityisomistuk-
sessa.

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 2016 maanomistajan hakemuk-
sesta ja kaupungin aloitteesta.
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Viranomaisyhteistyö

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

 Helen Sähköverkko Oy
 Liikennevirasto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevien
6.4.2016 ja 7.11.2016 päivättyjen osallistumis- ja arviointisuunni-
telmien (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja viraston verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv, lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä sekä
Raide-Jokerin suunnittelun uutiskirjeellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 20.4. 20.5.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Oulunkylän kirjastossa, osoite Kylänvanhimmantie 27
 Oulunkylän Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 28.4.2016 Oulunkylän Seurahuoneella.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluai-
neistoa oli nähtävillä 23.11. 12.12.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Oulunkylän kirjastossa, osoite Kylänvanhimmantie 27
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 23.11.2016 Oulunkylän Seurahuoneella.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 14 ja sen päivite-
tystä versiosta 14 viranomaisten kannanottoa.

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
http://www.hel.fi/suunnitelmat.
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Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kannanotot käsit-
telivät Raide-Jokerin reitin täydennysrakentamista ja tonttiliiken-
teen järjestämistä. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY)
kannanotot koskivat vesihuollon suunnittelua. Asuntotuotantotoi-
miston (ATT) kannanotto kohdistui asuntojen kokoon. Helsingin
kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) kannanotto koski
raitiotien linjausta ja mitoitusta sekä raitiotiestä aiheutuvaa tärinää
ja runkomelua. Kaupunginmuseon kannanotto käsitteli Veräjä-
mäen alueen historiaa. Kiinteistöviraston geoteknisen osaston
kannanotot koskivat alueen perustamisolosuhteita. Kiinteistöviras-
ton tonttiosaston kannanotot käsittelivät maankäyttösopimusten
tarvetta ja suunnittelualueen rajausta. Rakennusviraston kannan-
otto kohdistui puistoalueen käyttöön. Ympäristökeskuksen kan-
nanotot kohdistuivat junaliikenteen, pikaraitiotien ja ajoneuvolii-
kenteen aiheuttamaan meluun, tärinään, runkomeluun, maaperän
pilaantuneisuuteen sekä ilmastonmuutoksen hillintään. Pelastus-
laitoksen kannanotto kohdistui palotekniseen suunnitteluun. Var-
haiskasvatusviraston kannanotto kohdistui lisääntyvään palvelu-
tarpeeseen.

Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu
huomioon kaavatyössä. Viranomaisten kanssa on tehty yhteis-
työtä ja kaavaratkaisuun on tehty täsmennyksiä mahdollisuuksien
mukaan.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa
koskevia mielipidekirjeitä saapui 13 kpl. Päivitettyä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipide-
kirjeitä saapui 2 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asu-
kastilaisuuksissa.

Mielipiteet kohdistuivat Raide-Jokeriin, liikennejärjestelyihin ja -
turvallisuuteen, uudisrakentamiseen, maiseman muuttumiseen,
kulttuurihistoriaan ja vuorovaikukseen.

Mielipiteissä esitetyt seikat on pyritty ottamaan huomioon kaava-
työssä. Kaupunginvaltuuston hyväksymän Raide-Jokerin hanke-
suunnitelman mukaan Maaherrantie varataan raitiotieliikenteelle,
jotta voidaan taata pikaraitiotien häiriötön kulku. Tästä syystä kaa-
varatkaisussa ei ole sellaisenaan voitu ottaa huomioon useissa
mielipidekirjeissä esiintyvää toivetta henkilöautoliikenteen säilyttä-
misestä Maaherrantiellä.
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 7.4. 8.5.2017

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle
28.2.2017 ja lautakunta päätti asettaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen nähtäville.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat rakentamisen vaikutuksiin rautatielle ja junaliikenteelle, pää-
radan lisäraidevarauksen huomioimiseen uudisrakentamisen ja
baanan suunnittelussa, juna- ja raitioliikenteen aiheuttamien
melu-, runkomelu- ja tärinähaittojen ennaltaehkäisyyn, pikarai-
tiotien suunnitteluun, korttelin 28044 pelastustiejärjestelyihin, pi-
hakannen rakentamiseen ja istuttamiseen, parvekkeiden lasittami-
seen ja parvekkeilla saavutettavaan melutasoon, asuntojen yli-
lämpenemisen estämiseen sekä asuntojen avautumissuuntiin.
Uuden korttelin 28044, etenkin sen läntisimmän kärjen, soveltumi-
nen asumiselle kyseenalaistettiin ja kaavaratkaisun katsottiin kort-
telin 28044 osalta poikkeavan oikeusvaikutteisesta yleiskaavasta.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta
 ympäristölautakunta

Helen Oy ilmoitti, ettei ole lausuttavaa.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä
esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset:

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausun-
non johdosta:

 on täydennetty selostuksen kohtaa Yleiskaava

Liikenneviraston lausunnon johdosta:
 AK-korttelialueen junaradan puoleista rakennusalaa on siir-

retty poispäin radasta

Rakennusvalvontaviraston lausunnon johdosta:
 pihakannen rakentamista ja istuttamista koskevia määräyk-

siä ja merkintöjä on selkeytetty
 on lisätty määräys asuntojen koneellisesta viilennyksestä

AK-korttelialueen läntisimmässä rakennuksessa

Pelastuslautakunnan lausunnon johdosta:
 AK-korttelialuetta on vähäisesti laajennettu itäkulmastaan

pelastusajon suunnittelun helpottamiseksi
 pelastusajokaavio on tarkistettu

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
 Kestipuiston ja AK-korttelialueen rajaa rautatiealuetta vas-

ten on muutettu vastaamaan täsmentyneitä maanomistus-
rajoja

 Jokiniementien katualuetta on laajennettu rautatiealueen
rajaan saakka

 kaavaan liittyvät pinta-alatiedot ja havainnekuva on päivi-
tetty

 viherhuoneiden rakentaminen on huomioitu määräyksissä
ja selostuksen kohdissa, jotka koskevat asemakaavaan
merkityn kerrosalan ylittämistä, rakennusalan rajan ylittä-
mistä ja meluntorjuntaa

 määräystä, joka koskee juna- ja raitioliikenteen aiheutta-
man tärinän ja runkoäänen torjumista rakennuksissa on
selkeytetty

Muut täydennykset ja tarkistukset:
kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvai-
heiden osalta
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kaavakarttaan on tehty teknisluonteisia tarkistuksia, jotka
koskevat kaavan nimiötä

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
28.2.2017 päivätyn ja 10.10.2017 muutetun asemakaavan muu-
tosehdotuksen nro 12440 hyväksymistä.

Helsingissä 10.10.2017

Marja Piimies
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Ksv:n hankenro 2241_1
HEL 2016-003580

6.4.2016 Oas 1238-00/16

MAAHERRANTIELLE PIKARATIKKA JA YMPÄRISTÖÖN LISÄÄ ASUMISTA

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

                                     IDEASUUNNITELMA

Maaherrantien ja sen ympäristön suunnittelu on alkamassa. Maaher-
rantien alkupään toimistorakennukset saatetaan purkaa ja niiden tilalle
rakentaa asuinkerrostaloja. Myös Maaherrantien koillispuolelle, radan
varteen kaavaillaan uusia asuntoja.

Maaherrantietä pitkin kulkee todennäköisesti tulevaisuudessa poikit-
taista joukkoliikennettä parantava pikaratikka, Raide-Jokeri. Maaher-
rantien varteen on suunnitteilla myös pyöräilyn laatukäytävä, baana,
joka haarautuu kahteen suuntaan Veräjä-kadun länsipuolella.

Hankkeen lähtökohdista ja tavoitteista keskustellaan torstaina 28.4.
Kaavakävely alkaa Oulunkylän Seurahuoneelta, Larin Kyöstin tie 7, klo
17, jonka jälkeen jatketaan esittely- ja keskustelutilaisuudella Seura-
huoneella. Ilta päättyy viimeistään klo 20.

Maaherrantien kaavahankkeen myötä käynnistyy koko Oulunkylän kes-
kustan kehittäminen. Työ liittyy kaupungin kasvuun ja tavoitteeseen li-
sätä asuntoja ja työpaikkoja erityisesti alueilla, jotka tukeutuvat hyviin
joukkoliikenneyhteyksiin. Oulunkylän sijainti pääradan ja tulevan Raide-
Jokeri -pikaratikan (nykyinen runkobussilinja 550) risteyksessä on
tässä suhteessa ihanteellinen.

Oulunkylän keskustan kehittämisen tavoitteena on nykyistä tiiviimpi ja
vetovoimaisempi kaupunginosakeskus, jossa on sujuvaa asioida ja liik-
kua ja mahdollista asua lähellä monipuolisia palveluja.

Keskustan kehittämistyön edellyttämät asemakaavan muutokset laadi-
taan osa-alueittain vuosina 2016 2021. Ensimmäinen kaavamuutos
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valmistellaan tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti
Maaherrantien ympäristöön.

Suunnittelualue ja tavoitteet

Suunnittelualueeseen kuuluvat Larin Kyöstin tie 4, 6 ja 8:n tontit neli-
kerroksisine toimistorakennuksineen ja yleinen pysäköintialue Larin
Kyöstin tie 4 ja 6:n välissä. Mukana on myös Seurahuoneen edustan
kaupunkikuvallisesti tärkeää puistoaluetta, puistoalue Oulunkyläntien
länsipuolella, suojaviheralue Maaherrantien mutkassa, liikennealue
Maaherrantien luoteispuolella, katualueita sekä kävelyn ja pyöräilyn
reittejä.

Larin Kyöstin tie 4, 6 ja 8:n tontit on tarkoitus muuttaa toimistotonteista
asuintonteiksi. Vähällä käytöllä oleva yleinen pysäköintitontti on tarkoi-
tus liittää viereiseen tonttiin. Larin Kyöstin tie 4:n ja 6:n väliin suunnitel-
laan yleistä jalankulkuyhteyttä. Tonteista liitetään osia Maaherrantien
katualueeseen.

Maaherrantien ja pääradan välistä kolmionmuotoista liikennealuetta
suunnitellaan asuintontiksi. Jokiniementien sillan pohjoispuolella sijait-
seva jalankulun ja pyöräilyn yhteys linjataan uudelleen.
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Seurahuoneen edusta on tarkoitus suunnitella aluetta kokoavaksi ra-
kennetuksi puistoksi. Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävä
suojaviheralue pyritään liittämään samaan puistokokonaisuuteen. Puis-
toalueesta osa muuttuu katualueeksi, koska Maaherrantien mutka on
liian jyrkkä Raide-Jokerille. Puisto on tarkoitus nimetä kaavamuutoksen
yhteydessä Maexmontaninpuistoksi. Nimistötoimikunta on 2.6.2010
esittänyt puistolle tätä nimeä Oulunkylä-Seura ry:n aloitteesta. Nimen
perusteluna on ravintoloitsija Johanna Charlotta Maexmontan (o.s. An-
dersson, myöh. Maexmontan-Knief, 1844 1903), joka johti Oulunkylän
Seurahuonetta 1800-luvun lopulta vuoteen 1902 asti. Seurahuoneella
toimi mm. pensionaatti ja kylpylä.

Raide-Jokeri

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun mer-
kittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee Itäkeskuk-
sesta Otaniemeen pääosin runkobussilinjan 550 reittiä. Hankesuunni-
telma valmistui vuodenvaihteessa 2015/2016

Runkolinja 550 on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.
Se ei pysty tulevaisuudessa kuljettamaan kasvavaa matkustajamäärää
ja ruuhka-aikoina bussit jonoutuvat. Raide-Jokerilla ennustetaan olevan
vuonna 2040 noin 140 000 käyttäjää arkivuorokaudessa. Nykyisin run-
kolinjalla 550 on päivittäin yli 39 000 matkustajaa. Rataa tullaan liiken-
nöimään uusilla, korkealuokkaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokeria suunnitellaan Maaherrantien nykyiselle katualueelle ja
osittain viereiselle puistoalueelle. Raide-Jokeri on suunniteltu kulke-
vaksi pääosin omalla väylällään, millä varmistetaan raitiovaunujen tur-
vallinen, nopea ja häiriötön kulku. Tämän vuoksi henkilöautoliikenne
Veräjälaaksoon on tarkoitus Raide-Jokerin rakentuessa ohjata Kirkko-
herrantien ja Jokiniementien kautta, mikä oli alun perin tarkoitus, kun
Maaherrantietä suunniteltiin Jokeri-bussia varten.

Baana

Alueelle on suunnitteilla kaksi korkeimman laatutason pyöräilyn pääreit-
tiä baanaa. Toinen kulkee pääradan ja Maaherrantien välissä ja jatkuu
pääradan suuntaisesti koilliseen. Toinen reitti erkanee pääradan varren
baanasta Veräjän länsipuolella ja jatkaa Maaherrantien eteläistä vartta
Viikin suuntaan.
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Osallistuminen ja aineistot

Suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista keskustellaan torstaina 28.4.
Kaavakävely alkaa Oulunkylän seurahuoneelta, Larin Kyöstin tie 7, klo
17, jonka jälkeen jatketaan esittely- ja keskustelutilaisuutta sisätiloissa.
Ilta päättyy viimeistään klo 20.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on
esillä 20.4. 20.5.2016 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
 Oulunkylän Seurahuoneella, Larin Kyöstin tie 7
 kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 1. krs
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Suunnitteluun liittyviin päivittyviin aineistoihin voi tutustua myös Helsin-
gin karttapalvelussa kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta pyydetään esittämään viimeistään 20.5.2016

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099 HELSINGIN
KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaavamuutos pyritään tekemään yhtenä kokonaisuutena. Raide-jokerin
toteuttamisaikataulun niin vaatiessa, on mahdollista, että Maaherran-
tien mutka viereisine puisto- ja suojaviheralueineen erotetaan omaksi
ensin tehtäväksi kaavamuutokseksi.

Arviolta talvella 2017 laitetaan nähtäville kaavaluonnos keskustelua
varten. Tarvittaessa järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus. Tästä
tiedotetaan osallisille kirjeellä, ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä
sekä verkosivuilla www.hel.fi/ksv. Kaavatyön etenemisestä ilmoitetaan
myös uutiskirjeellä: voit tilata omaan sähköpostiosoitteeseesi Raide-
Jokerin uutiskirjeen osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.

http://www.hel.fi/suunnitelmat.
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv.
http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.
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Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Oulunkylä-Seura, Ogeli-klubi, Okara-ryhmä, Pro Patola
 Kumppanuustalo Oulunkylän seurahuone
 Pakila-Seura ry, Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayh-

distys ry, Pakilan Omakotiyhdistys ry, Pakilan Kiinteistönomista-
jain Yhdistys, Pirkkolan Omakotiyhdistys ry

 Helsingin Yrittäjät
 asiantuntijaviranomaiset

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Liikennevirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus)
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kaupunginkirjasto
 kaupunginmuseo
 kiinteistöviraston geotekninen osasto
 kiinteistöviraston tilakeskus
 kiinteistöviraston tonttiosasto
 nuorisoasiainkeskus
 opetusvirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 sosiaali- ja terveysvirasto
 suomenkielinen työväenopisto
 varhaiskasvatusvirasto
 ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, palveluihin, maisemaan, liiken-
teeseen ja yhdyskuntatalouteen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaa-
varatkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvioin-
tia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa katu-, puisto-, suojaviher- sekä pysäköinti-
alueet. Suunnittelualueen tontit sekä liikenne-alue ovat yksityisomistuk-
sessa. Kaavoitus on tullut vireille alueen omistajan hakemuksesta ja
kaupunkisuunnitteluviraston aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1953 2000) ja
niissä tontit ovat toimisto-, pysäköinti- ja puistotontteja. Toimistotonteilla
on kerrosalaa 1 200 1 600 k-m2. Rakennusten enimmäiskerrosluku on
kolme. Autopaikat ovat maan tasossa.

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on pääosin keskustatoimintojen
aluetta ja kerrostalovaltaista aluetta. Lisäksi mukana on virkistys- ja lii-
kennealuetta. Alueelle on merkitty joukkoliikenteen kehämäinen runko-
linja asemineen.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015) suunnittelualuealue on mer-
kitty liike- ja palvelukeskusta-alueeksi ja asuntovaltaiseksi alueeksi.
Alueelle on lisäksi merkitty varaus pikaraitiotielle ja baanaverkolle.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:

 Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
 Oulunkylän renessanssi, lähtötiedot ja kehittämistavoitteet (Ksv,

2011)
 Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003 2012 (Hkr,

2003)
 Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP Finland Oy, 2009)
 Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
 Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
 Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll Fin-

land Oy, 2015)

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomista-
jien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Sari Ruotsalainen, arkkitehti
p. (09) 310 37373, sari.ruotsalainen@hel.fi

mailto:sari.ruotsalainen@hel.fi
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Liikenne
Aleksi Räisänen, liikenneinsinööri
p. (09) 310 37229

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri,
p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti
p. (09) 310 37085, maija.lounamaa@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Lisätietoa Raide-Jokerista verkkosivuilta www.raidejokeri.info

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaali-
sen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:jarkko.nyman@hel.fi
mailto:maija.lounamaa@hel.fi
mailto:tiina.antila-lehtonen@hel.fi
http://www.raidejokeri.info/
http://www.youtube.com/helsinkisuunnittelee)
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen
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OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin
edetessä.

MAAHERRANTIEN YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU ETENEE

PÄIVITETTY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
korvaa 6.4.2016 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman Maaherrantien, Oulunkyläntien
ja Veräjän tulevan katualueen, Seurahuoneen edessä olevan puiston, Larin Kyöstin tie 4:n sekä
Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävän nykyisen varikkoalueen osalta

Raide-Jokeri -pikaraitiotien suunnittelun aikataulusta johtuen Maaher-
rantien ympäristön suunnittelualue jaetaan pienempiin osiin. Maaher-
rantien ja Veräjän tuleva katualue, osa Oulunkyläntiestä, Seurahuo-
neen edessä oleva puisto, Larin Kyöstin tie 4 ja sen vieressä sijaitseva
yleinen pysäköintialue sekä Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin
jäävä nykyinen varikkoalue suunnitellaan erikseen nopeammassa aika-
taulussa.

Maaherrantie tullaan varaamaan joukkoliikenteelle aiemmin saadusta
asukaspalautteesta huolimatta. Tämä on tärkeää, jotta raitiovaunut kul-
kevat turvallisesti, nopeasti ja häiriöttömästi.

Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävälle nykyiselle varikkoalu-
eelle suunnitellaan asuinrakentamista. Alueen viitesuunnitelmat ovat
nähtävillä palautteen antamista varten verkossa ja kirjastossa
23.11. 12.12. Kaavaluonnosta ei tulla myöhemmin erikseen laittamaan
nähtäville.

Kaavoittaja esittelee suunnitelmat ja niistä voi keskustella Oulunkylä-
Seuran tilaisuudessa, joka on 23.11. klo 18 Oulunkylän Seurahuo-
neella, osoitteessa Larin Kyöstin tie 7.

Suunnittelun tavoitteet

Maaherrantien ja sen ympäristön asemakaavoitus alkoi huhtikuussa
2016. Silloin suunnittelun tavoitteista ja lähtökohdista järjestettiin kaa-
vakävely ja keskustelutilaisuus Oulunkylän Seurahuoneella.

Raide-Jokeri -pikaraitiotien suunnittelun aikataulusta johtuen suunnitte-
lualue on jaettu pienempiin osiin. Maaherrantien tuleva katualue ja
Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävä nykyinen varikkoalue
"kolmio" suunnitellaan nyt erikseen nopeammassa aikataulussa.



2 (8)

Raide-Jokerille turvallinen, nopea ja häiriötön kulku

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi pääkaupunkiseudun mer-
kittävimmistä joukkoliikennehankkeista. Hankesuunnitelma valmistui
vuodenvaihteessa 2015/2016. Tavoitteena on, että raideliikenne voitai-
siin aloittaa 2020-luvun alkupuolella.

Raide-Jokeria suunnitellaan Maaherrantien nykyiselle katualueelle ja
osittain nykyiselle puistoalueelle Oulunkyläntien puoleisessa päässä.
Maaherrantie varataan joukkoliikenteelle. Kadulle ei ole mahdollista jär-
jestää erillisiä kaistoja autoille tilanpuutteen vuoksi. Raitiovaunuliiken-
teen sujuva kulku on koko pikaraitiotiehankkeen toimivuuden kannalta
välttämätöntä, ja siksi auto- ja raitiovaunuliikenne erotetaan toisistaan
aina, kun se on mahdollista.

Autoliikenne Veräjälaaksosta Oulunkyläntielle ohjataan kulkemaan Jo-
kiniementien ja Kirkkoherrantien kautta. Ratkaisu lisää Jokiniementien
ja Kirkkoherrantien liikennettä noin 1 400 ajoneuvolla vuorokaudessa.
Jokiniementien nykyinen liikennemäärä on noin 4 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa. Kierto lisää matka-aikaa 1 3 minuuttia.

Oulunkylän aseman eteläpuolella, johon tulee pikaraitiovaunun vilkas
vaihtopysäkki, jalankulun yhteydet juna-aseman ja Jokeri-pysäkin vä-
lillä sekä näiden ympäristössä paranevat.

Pyöräilyn valtaväylä baanalle tilaa

Alueelle on suunnitteilla kaksi korkeimman laatutason pyöräilyn pääreit-
tiä baanaa. Toinen kulkee pääradan ja Maaherrantien välissä ja jat-
kuu pääradan suuntaisesti koilliseen. Toinen reitti erkanee pääradan
varren baanasta Veräjän länsipuolella ja jatkaa Maaherrantien eteläistä
vartta Viikin suuntaan.

Pyöräily sujuvoituu ja helpottuu baanayhteyksien toteutuessa. Tämä
lisää pyöräilyn houkuttelevuutta liikkumismuotona kaupungin tavoittei-
den mukaisesti. Jalankulun ja pyöräilyn erottelu sekä liikennejärjestelyt
lisäävät kulkumuotojen liikenneturvallisuutta.

Asuntoja Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävälle nykyi-
selle varikkoalueelle

Maaherrantien ja pääradan välistä "kolmiota" suunnitellaan asuinker-
rostalotontiksi. Jokiniementien sillan pohjoispuolella sijaitseva jalanku-
lun ja pyöräilyn yhteys linjataan uudelleen.

Seurahuoneen edustan puisto kehittyy

Seurahuoneen edusta suunnitellaan aluetta kokoavaksi rakennetuksi
puistoksi. Maaherrantien länsipäässä katualuetta muutetaan puistoksi.
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Puistoon merkitään alue raitiotielle. Puisto on tarkoitus nimetä kaava-
muutoksen yhteydessä Maexmontaninpuistoksi. Nimistötoimikunta on
2.6.2010 esittänyt puistolle tätä nimeä Oulunkylä-Seura ry:n aloitteesta.
Nimen perusteluna on ravintoloitsija Johanna Charlotta Maexmontan
(o.s. Andersson, myöh. Maexmontan-Knief, 1844–1903), joka johti Ou-
lunkylän Seurahuonetta 1800-luvun lopulta vuoteen 1902 asti. Seura-
huoneella toimi mm. pensionaatti ja kylpylä.

Suunnittelualue

Alkuperäistä suunnittelualuetta pienempi suunnittelualue pitää sisällään
Maaherrantien, Oulunkyläntien ja Veräjän katualueita, puisto- ja suoja-
viheralueita ja "kolmion", jossa Maaherrantien koillispuolelle, radan var-
teen kaavaillaan uusia asuntoja. Raide-Jokerin pysäkin tilantarpeen ta-
kia suunnittelualueeseen kuuluu myös Larin Kyöstin tie 4:n nykyinen
toimistotontti ja sen itäpuolella oleva yleinen pysäköintialue.
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Valmistelun eteneminen ja osallistuminen

Ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli esillä huhti-touko-
kuussa 2016 ja siitä saatiin 14 mielipidettä. Suunnittelun lähtökohdista
ja tavoitteista keskusteltiin 28.4. Keskustelutilaisuus alkoi kaavakäve-
lyllä.
Keväällä 2016 saaduista mielipiteistä ne, jotka koskivat Maaherrantien
tulevaa katualuetta, vaikutuksia Veräjämäen liikenteeseen, Seurahuo-
neen edessä olevaa puistoa ja pääradan varressa olevaa kolmiota kä-
sitellään tämän kaavatyön yhteydessä. Alueen muuta täydennysraken-
tamista koskevat mielipiteet siirtyvät myöhemmin tehtävien kaavahank-
keiden yhteydessä käsiteltäviksi.

Viitesuunnitelma Maaherrantien mutkan ja pääradan väliin jäävän ny-
kyisen varikkoalueen asuinrakentamisesta sekä päivitetty osallistumis-
ja arviointisuunnitelma ovat esillä 23.11. 12.12.2016 seuraavissa pai-
koissa:

info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
Oulunkylän kirjastossa, Kylänvanhimmantie 27
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavoittaja esittelee suunnitelmat ja niistä voi keskustella Oulunkylä-
Seuran tilaisuudessa, joka on 23.11. klo 18 Oulunkylän Seurahuo-
neella, osoitteessa Larin Kyöstin tie 7.

Mielipiteet valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään
12.12.2016. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin
kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10, 00099
HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään
erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kaupunkisuunnitteluvirasto laatii alueelle asemakaavaehdotuksen tä-
män osallistumis- ja arviointisuunnitelman tavoitteiden sekä kaupunki-
laisilta, viranomaisilta ja asiantuntijoilta saatavan tiedon ja mielipiteiden
pohjalta.

Asemakaavaehdotus pyritään esittelemään kaupunkisuunnittelulauta-
kunnalle vuoden 2017 alkupuolella. Asemakaavaehdotuksen julkisesta
nähtävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka julkaistaan Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä sekä verkkosi-
vuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset.

Kaavatyön etenemistä voi seurata tilaamalla sähköpostiin Raide-Joke-
rin uutiskirjeen osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.

mailto:postillahelsinki.kirjaamo@hel.fi
http://www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.
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Osalliset
Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
seurat ja yhdistykset

Oulunkylä-Seura, Ogeli-klubi, Okara-ryhmä, Pro Patola
Kumppanuustalo Oulunkylän seurahuone
Oulunkylän Siirtolapuutarhayhdistys ry
Helsingin Yrittäjät

asiantuntijaviranomaiset
Helen Oy
Helen Sähköverkko Oy
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
Liikennevirasto
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-
keskus)
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
asuntotuotantotoimisto (ATT)
kaupunginkirjasto
kaupunginmuseo
kiinteistöviraston geotekninen osasto
kiinteistöviraston tilakeskus
kiinteistöviraston tonttiosasto
nuorisoasiainkeskus
opetusvirasto
pelastuslaitos
rakennusvalvontavirasto
rakennusvirasto
sosiaali- ja terveysvirasto
suomenkielinen työväenopisto
varhaiskasvatusvirasto
ympäristökeskus

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa kaupunkikuvaan, palveluihin, maisemaan, liiken-
teeseen ja yhdyskuntatalouteen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaa-
varatkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvioin-
tia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat
sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.
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Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa katu-, puisto, ja suojaviheralueet. "Kol-
mion" nykyinen liikennealue on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tul-
lut vireille yksityisen maanomistajan hakemuksesta ja kaupunkisuunnit-
teluviraston aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1953–2000) ja
niissä alue on merkitty katu-, puisto-, suojaviher- ja liikennealueeksi
sekä yleiseksi pysäköintialueeksi. Maaherrantien osuus Veräjästä itään
on merkitty joukkoliikennekaduksi. Larin Kyöstin tie 4 on merkitty toi-
mistotontiksi, jonka kerrosala on 1 200 k-m2 ja enimmäiskerrosluku
kolme.

Yleiskaava 2002:ssa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta,
virkistys- ja liikennealuetta. Alueelle on merkitty joukkoliikenteen kehä-
mäinen runkolinja asemineen.

Kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa suun-
nittelualuealue on merkitty liike- ja palvelukeskusta-alueeksi ja asunto-
valtaiseksi alueeksi. Alueelle on lisäksi merkitty varaus pikaraitiotielle ja
baanaverkolle.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia ja selvityksiä:

Oulunkylän liikenneturvallisuusselvitys (Ksv, 2012)
Oulunkylän renessanssi, lähtötiedot ja kehittämistavoitteet (Ksv,
2011)
Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma 2003–2012 (Hkr,
2003)
Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma, (WSP Finland Oy, 2009)
Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafica Oy, 2011)
Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP Finland Oy, 2014)
Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP Finland Oy, Ramboll Fin-
land Oy, 2015)

Kiinteistövirasto valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella
mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomista-
jien kanssa käytävissä neuvotteluissa.
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Lisätiedot

Maankäyttö
Mikael Ström, arkkitehti
p. (09) 310 37470, mikael.strom@hel.fi

Liikenne
Taneli Nissinen, liikenneinsinööri
p. (09) 310 37447, taneli.nissinen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Matti Neuvonen, diplomi-insinööri,
p. (09) 310 37311, matti.neuvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti
p. (09) 310 37085, maija.lounamaa@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Lisätietoa Raide-Jokerista verkkosivuilta www.raidejokeri.info

Kaupunkisuunnittelua voi seurata kaupunkisuunnitteluviraston sosiaali-
sen median kanavissa (facebook.com/helsinkisuunnittelee, twit-
ter.com/ksvhelsinki, www.youtube.com/helsinkisuunnittelee) sekä
Suunnitelmavahti-palvelun avulla (www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:taneli.nissinen@hel.fi
mailto:matti.neuvonen@hel.fi
mailto:maija.lounamaa@hel.fi
mailto:tiina.antila-lehtonen@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti).
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta ja kaupungin
aloitteesta

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa

OAS

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan
valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla
www.hel.fi/ksv ja lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset -lehdessä sekä Raide-Jokerin
suunnittelun uutiskirjeellä.

•OAS oli nähtävillä 20.4 20.5.2016, yleisötilaisuus 24.8.2016 Oulunkylän Seurahuoneella
•päivitetyn OAS:in sekä kaavan valmisteluaineiston (viitesuunnitelma) nähtävilläolosta
ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv, artikkelilla
Oulunkyläinen-lehdessä sekä Raide-Jokerin suunnitelun uutiskirjeellä

•päivitetty OAS nähtävillä 23.11 12.12.2016, yleisötilaisuus 23.11 Oulunkylän
Seurahuoneella

•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle arviolta alkuvuonna 2017
•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa,
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä
muistutus

•tarvittaessa lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksyminen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen
•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan
•kaava tulee voimaan.

http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/ksv
http://www.hel.fi/kaavakuulutukset










































































































Ympäristöhistoriallinen selvitys
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KSV

Oulunkylän huvila-alueen kartta vuodelta 1905.
Radan eteläpuolesta kehittyi Veräjämäki ja pohjoispuolesta Oulunkylä.

Seurahuone on korostettu kartassa. Kaupunginarkisto.

Johdanto

Ympäristöhistoriallinen selvitys on laadittu Maaherrantien ympäristön Raide-Jokeriin liittyvän ase-
makaavoitustyön pohjaksi. Selvityksen on laatinut maisema-arkkitehti Niina Strengell Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ympäristötoimistossa.

Selvitys käsittelee Oulunkylän kaupunkikuvan kannalta tärkeän maamerkin - Oulunkylän seura-
huoneen ja sen puiston - vaiheita. Samalla sivutaan Oulunkylän kehitystä maatalousalueesta hu-
vilayhdyskunnaksi ja Helsingin esikaupungiksi. Oulunkylä on nykyään jakautunut kahteen eriluon-
teiseen osaan, junaradan pohjoispuolen Oulunkyläksi ja radan eteläpuolen Veräjämäeksi. Näiden
alueiden kehitys eriytyi sotien jälkeen; Veräjämäessä on säilynyt enemmän huvilakulttuurin jään-
teitä, joista yhtenä hienoimpana esimerkkinä on Oulunkylän Seurahuone.

Seurahuone sijaitsee nykyään Veräjämäessä osoitteessa Larin Kyöstin tie 7. Vanha Seurahuone-
rakennus on suojeltu, mutta muuten miljöö on muuntunut ja vanha pensionaattialue on pääosin
rakennettu. Seurahuonerakennuksen edessä oleva puisto on säilynyt avoimena tilana, mutta al-
kuperäisiä puistoelementtejä ei ole jäljellä.
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Oulunkylän alkuvaiheet

Åggelby mainitaan mahdollisesti ensimmäisen kerran historiallisissa lähteissä vuonna 1515, ja se
on ollut asuttua seutua jo Helsingin perustamisen aikaan. Oulunkylän alue näkyy varhaisissa kar-
toissa, mm. kuninkaan kartassa ja kuninkaallisessa merikartastossa 1700-luvun lopussa. Alueen
poikki kulkee päätie (Jokiniementie) Vanhastakaupungista Helsingin pitäjän kirkolle. Asutus on
sijoittunut kylään, joka sijaitsee nykyisen Mikkolantien varressa. Alavat laaksoalueet ovat lähinnä
niittyjä ja pienempiä peltoalueita, kallioiset selänteet ovat metsäisiä.

Oulunkylän seurahuoneen alue on näissä kartoissa niittyaluetta, joka rajautuu metsäiseen selän-
teeseen, mitään asutusta kartoissa ei esitetä. Seurahuoneen alue on kuulunut Käpylän yksinäis-
talon maihin, joista Johannebergin palsta eli osa Oulunkylän Seurahuoneen maista on erotettu
vuonna 1823.

Oulunkylän alue oli ollut viljeltyä kulttuurimaisemaa satojen vuosien ajan ja seutu säilyi maaseu-
tumaisena pitkälle 1900-luvun alkuvuosikymmeniin.

Oulunkylä 1870-luvulla, juuri ennen huvilarakentamisvaiheen alkua.
Oulunkylän seutu oli peltomaiseman hallitsema,

valkoiset alueet ovat metsäisiä selänteitä ja kallioita.
Junarata halkaisee alueen, pysäkkiä tai asemaa ei vielä tuolloin ollut.

Tulevan Seurahuoneen alue on ympyröity.
Ote venäläisestä topografikartasta vuodelta 1870.
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Junarata ja huvilayhdyskunnan synty

Suuri käänne Oulunkylän kehityksessä oli rautatien rakentaminen Helsingistä Hämeenlinnaan
vuonna 1862. Junamatka Oulunkylästä Helsinkiin kesti 17 minuuttia. Oulunkylä sai oman rautatie-
pysäkkinsä vuonna 1873 ja vihdoin oman rautatieaseman vuonna 1881. Oma rautatiepysäkki oli
ratkaiseva asia, joka johti melko aikaiseen maan osittamiseen asumistarkoituksiin ja Oulunkylän
esikaupunkiasutuksen alkuun 1880-luvun alkupuolella.

Esikaupunkien syntyyn johti edennyt kaupungistumiskehitys, jonka haittapuolet saivat porvarit et-
simään uusia asuinpaikkoja. Oulunkylän viehätys perustui maalaismaiseen ja luonnonkauniina pi-
dettyyn ympäristöön, joka kuitenkin sijaitsi vain lyhyen junamatkan päässä pääkaupungista. Ou-
lunkylän ensimmäiset uudet rakennukset olivat varakkaan väestönosan rakentamia kesähuviloita,
myöhemmin keskiluokka vuokrasi tontteja. Esimerkiksi Fazerin perhe hankki huvilan alueelta jo
1870-luvulla; huvilaan kuului myös kuuden hehtaarin kokoinen, erityisen hieno puisto.

Oulunkylän varhainen asutus oli pääosin kesäasumista, mutta kehittyi melko nopeasti ympärivuo-
tiseksi asumiseksi. Rakennuskanta vaihteli vaatimattomista omakotitaloista ja mökeistä edustaviin
huviloihin ja suuriin vuokrataloihin. Puutarha oli olennainen osa huvilakokonaisuutta. Oulunkylän
talot olivat harvoin arkkitehtien suunnittelemia, lähinnä käytettiin mallikirjoja, joiden malleja raken-
nusmestari saattoi muokata. Oulunkylästä kehittyi keskiluokkainen huvilayhdyskunta, jonka asuk-
kaat olivat kauppiaita, käsityöläisiä, virkamiehiä ja upseereita. Junamatkan hinta muodostui alku-
vaiheessa esteeksi työläisille. Oulunkylän asukasluku kasvoi vauhdilla vuosina 1905-1910, ollen
vuonna 1910 jo lähes 2000 henkeä . Silti vielä matkaoppaassa vuodelta 1924 kuvailtiin Oulunkylää
maalaisyhdyskunnan ja huvila-asutuksen rauhalliseksi yhdyseloksi.

Oulunkylän palstoitus ei edennyt suunnitelmallisesti, vaan palstoja muodostettiin yksitellen ja ne
olivat vaihtelevan kokoisia. Myös huviloiden sijoittelu tontilla oli vapaata. Alueelle ei laadittu yleis-
suunnitelmaa tai asemakaavaa, vaan kaupunkirakennetta ohjailivat lähinnä maanomistus, vanho-
jen teiden linjaukset ja Oulunkylän vaihtelevan maaston korkeuserot. Kaupunkirakenne olikin luon-
teeltaan epäsäännöllistä verrattuna samanaikaisiin Haagan, Eiran tai Kulosaaren huvilakaupun-
keihin, joissa rakentaminen eteni suunnitelmien pohjalta. Saariston huvila-alueet, kuten Vartio-
saari, muodostuivat suunnittelemattomuudesta huolimatta säännöllisemmiksi, koska huvilatontit
sijoittuivat säännönmukaisesti rantaan.

Alueelle rakentunut asutus julistettiin vuonna 1906 Helsingin maalaiskuntaan kuuluvaksi taajavä-
kiseksi yhdyskunnaksi. Omaksi itsenäiseksi kunnakseen Oulunkylä erosi vuonna 1921 ja Helsin-
gin kaupungin osaksi alue liitettiin vuonna 1946.

Pukinmäen huvilayhdyskunnan huvilatontteja myydään
Arkitekten -lehdessä vuonna 1909.

Kansalliskirjaston digitaalinen arkisto.
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Oulunkylä oli luonteeltaan hyvin maalaismainen vielä 1900-luvun alussa.
Taustalla näkyy Seurahuoneen rakennus.

Postikortti Oulunkylästä 1900-luvun alusta,
                                                        kirjasta Oulunkylä, vanhan huvilakaupungin aikakerrostumat,

yksityiskokoelma.

Näkymä nykyiseltä Jokiniementieltä Veräjämäen puolelta Oulunkylän suuntaan.
Oulunkylän huvila-alue ei syntynyt yhtenäisen suunnitelman perusteella,

vaan rakentamista ohjasivat maanomistus, vanhojen teiden linjaukset
ja vaihteleva maisemarakenne. Postikortti vuodelta 1904, Frans Karell. HKM
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J.C.Maexmontan

Oulunkylän Seurahuoneen historia liittyy erottamattomasti Johanna Charlotta Maexmontan-Knie-
fiin, joka toimi ravintoloitsijana Helsingissä 1800-luvun loppupuolella.

Johanna Charlotta Maexmontan-Knief oli syntynyt vuonna 1844 Ruotsissa. Hän meni naimisiin
suomalaisen apteekkarin Sigfrid Edvard Maexmontanin kanssa ja pariskunta asettui Suomeen
asumaan. Apteekkarin ammatti eli kemistin taidot mahdollistivat tuohon aikaan monia ammatteja,
joista S.E.Maexmontan kokeili valokuvausliikkeen pitämistä sekä viinatehtailijaksi ryhtymistä. Vii-
natehtaasta tuli menestyvä yritys, jonka toimintaa Johanna Charlotta jatkoi jäätyään leskeksi
vuonna 1880. Hän meni uudestaan naimisiin vuonna 1888, jonka jälkeen käytti sukunimeä Maex-
montan-Knief, vaikka erosikin miehestään melko pian.

Maexmontanin väkiviinatehdas menestyi niin hyvin, että ylimääräisten voittojen turvin Johanna
Charlotta Maexmontan siirtyi pääkaupungin ravintola- ja hotellitoimintaan. Hän oli ilmeisen aikaan-
saava henkilö, joka otti Helsingin suosituimman seuraelämän keskuksen eli Seurahuoneen hoi-
toonsa jo vuonna 1892. Muutaman vuoden päästä vuorossa oli Kaivohuone ja kesällä 1896 toi-
minta laajeni vielä Hangon kylpyläkaupunkiin, jossa hän otti pitääkseen hotelli-pensionaatti Belle-
vuen. Lisäksi vuonna 1897 Maexmontan perusti Oulunkylän Kylmävesiparannuslaitoksen ja Pen-
sionaatin, joka nykyään tunnetaan nimellä Oulunkylän Seurahuone.

J.C.Maexmontan ei ollut mikään kuuluisuus, mutta näkyi tiuhaan sanoma- ja aikakauslehtien pie-
nissä artikkeleissa - näiden uutisten, ilmoitusten, konkurssitiedotteiden ja viimein muistokirjoitus-
ten tietojen varassa hahmottuvat J.C.Maexmontanin ja Oulunkylän Pensionaatin tapahtumarik-
kaat vaiheet. Lehdistön antama kuva Maexmontanista oli arvostava; hän oli tarmokas, aikaan-
saava emäntä, jonka toimiin saattoi luottaa.

Kesäasukkaaksi Oulunkylään

Johanna Maexmontan oli alun perin ilmeisesti yksi Oulunkylän kesäasukkaista. Hän oli asettunut
seudulle jo vuonna 1889, jolloin lehdessä mainittiin hänen rakennuttaneen yksikerroksisen huvi-
lan. Jo seuraavana vuonna on uusi lehtijuttu, jossa kerrotaan, että Rouva Knief rakennuttaa Ou-
lunkylän seisakkeen luo uuden villan, jossa on 14 tulisijallista huonetta.

Vuonna 1891 on lehtijuttu Oulunkylän kehityksestä Lördagskvällen -lehdessä, jossa kuvaillaan,
kuinka Oulunkylän seisakkeen tulon jälkeen sen luo on noussut jo 14 huvilaa. Rouva Charlotta
Kniefin kaksi linnamaista villarakennusta kuvataan erityisen komeiksi: huviloissa on korkea näkö-
torni, taidokkaita verantoja, parvekkeita ja muita arkkitehtonisia koristeita. Lehtijutussa kerrotaan,
että nämä kaksi huvilaa sijoittuvat nk. Veräjämäen metsään. Näistä huviloista tuli myöhemmin
Pensionaatin majoitustiloja. Tämä puistoalue, Veräjämäen metsä, tunnetaan myöhemmin nimellä
Juhannusmäki ja tulevan Pensionaatin rakennukset sijoittuivat sinne. Jo vuonna 1896 on lehdessä
ilmoitus, että Rouva J.C. Maexmontan-Kniefin luona on huoneita vuokralla kesäksi. Vuonna 1897
lehtijutusta ilmenee, että Rouva Charlotta Maexmontan on myynyt omistamansa Charlottenburgin
villarakennuksen verhoilija Josef Wikbergille. Oulunkylän huvilayhteisön kartasta vuodelta 1905
näkyy, että Charlottenburg sijaitsi Jokiniementien itäpuolella, eli Maexmontanilla oli sangen suuret
maaomistukset Oulunkylässä: pensionaatin 4 hehtaarin lisäksi myös tämä n. hehtaarin kokoinen
tontti.  Kenties Maexmontan oli pitänyt kehittyvää Oulunkylän aluetta hyvänä sijoituskohteena ja
hankkinut maata sijoitusmielessä.
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Johanna Charlotta Maexmontan oli ajalleen poikkeuksellinen nainen,
jonka yrityksiä Helsingin Seurahuone, Kaivohuone ja

Oulunkylän Seurahuone olivat 1800-luvun loppupuolella.
Visiittikorttikuva, valokuvaajana ensimmäinen aviomies S.E.Maexmontan, HKM.

Oulunkylän seutua pidettiin luonnonkauniina ympäristönä.
Pikkukosken vaikuttavia maisemia Sakari Pälsin kuvaamana 1920-luvulla, HKM.
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Oulunkylän pensionaatti

Oulunkylän Seurahuone oli alun perin kylpylaitos ja täysihoitola, jonka Berndt August Ölander pe-
rusti vuonna 1882. Ölander oli ostanut n. 1,5 hehtaaria Kottbyn yksittäistaloon kuuluneita maita.
Ölanderin aikaan kylpylaitostoiminta lienee ollut pienimuotoisempaa, koska pääkaupunkiseudun
lehdistöstä ei löydy ilmoituksia tai lehtijuttuja. Oulunkylään ilmeisen vakituisesti asettunut Johanna
Maexmontan kuitenkin kiinnostui laitoksesta ja päärakennuksen tulipalon jälkeen Ölander myi kyl-
pylaitoksen Maexmontanille joskus 1890-luvun alkupuolella. Maexmontanin liitti omat aikaisemmat
maaomistuksensa Ölanderin maihin, jolloin tulevan Pensionaatin tontti oli noin neljän hehtaarin
kokoinen.

Johanna Maexmontan korjautti päärakennuksen ja samalla lisäsi siihen näyttävän tornin sekä li-
säsiiven rinteen puolelle. On mahdollista, että rakennuksessa on säilynyt vanhempia rakennus-
osia. Päärakennus on suuri 1-kerroksinen talo, jonka päädyssä on muhkea 3-kerroksinen torni.
Rakennus on sovitettu rinnemaastoon korkean kellarikerroksen avulla. Pääkerros ja sisäänkäynnit
sijaitsevat ylemmällä tasolla rakennuksen itäpuolella. Rakennuksen länsipuolella on suuri puuleik-
kauksin koristeltu parveke, myös eteläsivulla oli parveke. Rakennuksen pihanpuolella oli suuri ve-
ranta. Rakennuksen suunnittelija ei ole tiedossa, eikä säilyneitä alkuperäisiä suunnitelmia ole. Ra-
kennus edustaa lähinnä 1800-luvun lopun kertaustyylejä yhdistellen monen eri arkkitehtuurityylin
piirteitä. Päärakennus valmistui vuonna 1897. Päärakennus näkyi hyvin junaradalle ja komeasta
rakennuksesta tuli nopeasti Oulunkylän maamerkki.

Oulunkylän kylmävesiparantolan ja Pensionaatin toiminta alkoi kesällä 1897. Uusi parantola-pen-
sionaatti koostui korjatusta päärakennuksesta sekä Maexmontanin vanhoista huvilarakennuk-
sista, jotka hän oli antanut kunnostuttaa pensionaattikäyttöön. Vuoden 1897 lehtijutun mukaan
hän rakennutti myös uuden kylpylaitoksen.

Nykyään Oulunkylän Seurahuoneeksi mielletään lähinnä vanha päärakennus, mutta aikoinaan ky-
seessä oli huomattavasti laajempi kokonaisuus, joka sijaitsi 4 hehtaarin kokoisella tontilla. Pensio-
naatti koostui majoituskäytössä olevista kolmesta huvilasta, päärakennuksen ravintola- ja juhla-
saleista ja Jokiniementien läheisyydessä sijainneesta kylpylaitoksesta. Aloituskesänä vuokrattavia
huoneita oli 35, parin vuoden päästä jo 45. Näin suurta toimintaa varten tarvittiin paljon erilaisia
talousrakennuksia arkisiin toimiin ja henkilökuntaa varten. Alueella oli lukuisia talousrakennuksia,
kuten pesula, leipomo, talli, kanala, navetta, sikala ja vaunuvaja. Pensionaattialueesta ja sen ra-
kennuksista ei ole löytynyt suunnitelmia tai karttoja. Tiedot eri rakennuksista ovat myynti-ilmoituk-
sista. Ensimmäinen kartta alueelta on vuodelta 1905 eli jo Maexmontanin kauden jälkeen ja koko
Oulunkylän huvila-alueen karttana tämä on hyvin suurpiirteinen.

Osa Oulunkylän huvila-alueen kartasta
vuodelta 1905.

Värillä merkittynä Pensionaatin koko-
naisuus, joka sisälsi päärakennuksen,
Arthurdalin ja Johannebergin huvilat.
Kylpylaitos sijaitsi Jokiniementien luona.

Tässä kartassa puistoalue Seurahuo-
neen länsipuolella ei näy, summittainen
alue on merkitty värillä.

Vielä vuonna 1897 Maexmontan oli
omistanut myös Jokiniementien varrella
olevan Charlottenburgin.
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Seurahuoneen julkisivupiirustuksia
vuoden 1984 lupapiirustuksista.

Helsingin rakennusvalvontaviraston arkisto
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Pensionaatin puistoalueet

Viereisellä sivulla on kuva Kaivohuoneesta hieman ennen vuotta 1900, jolloin se oli yksi Maex-
montanin pitämistä paikoista. Helsingin Seurahuone ja Kaivohuone olivat aikansa huvielämän kes-
kuksia ja toteutettu hyvin korkeatasoisesti. Kenties Maexmontanin ajatuksissa oli kehittää Oulun-
kylän pensionaatista ja sen puutarhoista jotain vastaavaa, ainakin päärakennuksen toteutustapa
viittaa siihen.

Tiedot pensionaatin viheralueista ovat vähäiset. Ne perustuvat yhteen valokuvaan puutarhan ku-
koistuskaudelta, muutaman lehtijutun kuvailuihin pensionaatin ympäristöstä sekä kiinteistön
myynti-ilmoituksissa eriteltyihin piirteisiin.

Seurahuoneen länsipuolella oli laaja puistoalue, joka ulottui rautatieseisakkeelle saakka; pensi-
onaatin aikaan asema sijaitsi radan eteläpuolella. Puistoalue oli Pensionaatin sisääntuloalue ja
sen istutuksiin ja puutarhasommitelmiin oli panostettu. Se toimi myös kylpylävieraiden promenadi-
puistona. Vesihoitolan käyttämään Kneipp-metodiin kuului avojaloin kävely ja on arveltu, että laaja
puistoalue olisi tarkoitettu myös sitä varten. Tästä puistoalueesta on löytynyt vain yksi kuva, pos-
tikortti 1800- ja 1900-lukujen taitteesta, joka esittää puutarhan kukoistuksensa huipulla. Kuvassa
näkyy ajan tyylin mukaiset kuvioistutukset, kuten rundelli agaaveistutuksella. Kuvassa näkyy myös
leikattuja puita ja runkoruusuja sekä istutettuja jalopuiden taimia. Nurmialueet ovat aidattuja ja
kulkuväylät sorapintaisia. Kerrotaan, että puistossa oli myös hirsinen uima-allas ja suihkulähde,
mutta ne eivät näy kuvassa. Puisto ei yllä vielä Kaivohuoneen tasolle, mutta kenties Pensionaa-
tinpuisto olisi ajan saatossa sellaiseksi kehittynyt.

Nykyään pensionaatin puiston mieltää Seurahuoneen eteen, mutta aikaisemmin pääosa puistosta
sijaitsi kukkulalla, Juhannusmäellä, jonka rinteille pensionaatin kolme huvilaa olivat sijoittuneet ja
jonka läpi kuljettiin kylpylaitokseen. Mäen puistomainen miljöö suurine koivuineen, huvimajoineen,
syreenimajoineen, pergoloineen, kiviportaineen ja huviloita yhdistävine mutkittelevine polkuineen
mainittiin monessa lähteessä viehättäväksi, luonnonihanaksi paikaksi. Jossain Juhannusmäellä
sijaitsi myös nk. Pensionaatinkaivo, joka antoisana kaivona riitti kylpylaitoksen tarpeisiin. Parhaan
kuvan Juhannusmäen puutarhareiteistä saa 1920-luvun lopulla laaditusta kartasta, jossa näkyy
silmukkamaisia, mäkisessä maastossa kaartuilevia reittejä. Valitettavasti Juhannusmäen alueelta
ei ole säilyneitä kuvia.

Päärakennuksen yhteydessä oli laaja veranta ja terasseja. Lehtijutussa erityisesti kehutaan yksin-
kertaista, varjoista ja tilavaa verantaa, joka aukeaa pohjoiseen päin - auringossa oleilu ei kuulunut
herrasväen kulttuuriin. Verannalta oli näkymä koivumäelle ja omenapuutarhaan. Päärakennuksen
yhteydessä oli todennäköisesti istutuksia, mutta niistä ei ole tarkempaa tietoa.

Pensionaatin varustuksiin kuului kaksi lämmintä kasvihuonetta sekä kohopenkkejä. Lisäksi oli hyö-
tyviljelmiä. Alueella asui puutarhuri, joka hoiti viheralueita. Pensionaattialue oli neljän hehtaarin
kokoinen ja noin laajan alueen hoito puutarhamaisena oli kallista. Maexmontanin ajan jälkeen
puistoalueita ei ylläpidetty montaakaan vuotta. Jo vuoden 1922 ilmakuvasta näkyy, että entinen
koristetarha on kynnetty peltomaaksi.

Helsingin kaupungin rakennuskonttorin laati-
massa kartassa vuodelta 1929 näkyy Juhan-
nusmäen puistoalueen polusto parhaiten.
Alkuperäisiksi tiedetyt talot merkitty värillä.
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Kuva Kaivohuoneesta ja sen komeista istutuksista ennen vuotta 1900,
myös Kaivohuone oli tuolloin Maexmontanin ravintola. HKM

Oulunkylän Seurahuoneen länsisivulla oli laaja puisto, joka ulottui junaseisakkeelle asti.
Pensionaatin puistoa kutsuttiin myös Wickmanin puistoksi

Oulunkylän asemapäällikön Albert Wickmanin mukaan.
Juhannusmäen koivikkoinen kukkula erottuu selvästi kuvasta.

Ravintolamuseon arkisto
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Kylpylä- ja ravintolaelämää

Kuvernööri myönsi rouva Maexmontan-Kniefille vuonna 1897 luvan täysihoitolan ja sen yhteyteen
rakennettavan laillistetun lääkärin johtaman parantolan perustamiseen. Pensionaatti toimi vain ke-
säkautena noin toukokuun puolivälistä syyskuun alkuun.

Oulunkylän Pensionaattia pidettiin edullisesti sijoittuneena. Se sijaitsi lähellä pääkaupunkiseutua,
mutta silti Oulunkylä oli rauhallinen, idyllisen maalaismainen ja luonnonläheinen paikka. Huvilat
sijoittuivat lehtevään puistoon. Alueella oli miellyttäviä kävelyreittejä mm. Pikkukosken komeisiin
maisemiin. Pensionaatti sopi päiväretkikohteeksi tai päivällispaikaksi pääkaupunkilaiselle.

Oulunkylän vesiparannuslaitoksen ja pensionaatin toiminta alkoi vilkkaana. Vieraat asuivat huvi-
loissa ja kävivät kylpylaitoksessa hoidoissa, monet vieraista olivat ulkomaalaisia. Oulunkylän va-
rakkaat kesäasukkaat olivat hyvää asiakaskuntaa sekä Oulunkylässä sijainneet Suomen ensim-
mäinen ravirata ja ampumarata toivat osaltaan asiakkaita. Jo ensimmäisenä kesänä oli vaikeutta
majoittaa kaikki vieraat. Heinäkuussa 1900 lehtijutussa mainitaan, että Oulunkylän pensionaatti
on rakennuttanut uuden villan, jossa oli 11 huonetta.

Vesihoitolassa oli erilaisia kylpyjä, mm. suolakylpyjä, mäntykylpyjä, Nauheimer-hiilihappokylpyjä
sekä Kneipp-metodin mukaisia kylpyjä. Hoitoihin kuului mineraalivesien juonti, joita oli sekä kei-
notekoisia että paikan omasta kaivosta, jota kehuttiin hyvälaatuiseksi ja runsasvetiseksi. Hoito-
lassa oli myös lääkärin vastaanotto.

Pensionaatin ravintola mainittiin lehdissä ensiluokkaisena. Vilpoisella verannalla tarjoiltiin päivit-
täin aterioita. Ravintolassa oli myös juhlasaleja tapahtumien järjestämiseen.

Oulunkylän Vesihoitolaitoksen ja Pensionaatin
lehti-ilmoitus vuodelta 1898.

Maexmontan allekirjoitti mainokset yleensä omalla nimellään.
Kansalliskirjaston digitaalinen arkisto.
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Hotel de Poste oli ravintola-hotelli Mikonkadulla. Oulunkylän Seurahuoneen pihanpuolen
järjestelyt ovat saattaneet olla vastaavia. Kuva vuodelta 1878. HKM

Korkeasaaren ravintola noin vuoden 1900 aikaan. Aikakauden ravintolarakennuksien ympäristöt
Helsingissä olivat komeita. Gustaf Sandberg. Svenska litteratursällskapet I Finland.
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Syöksykierre

Miksi näin lupaavasti alkanut kylpylätoiminta yhtäkkiä tyrehtyi ja rouva Maexmontan joutui vararik-
koon vain muutaman vuoden kuluessa?

Ajan lehdistöstä ilmeni, että vuoden 1900 aikana J.C.Maexmontan sotkeutui tapahtumasarjaan,
joka sortovuosien ilmapiirissä eskaloitui täydeksi boikotiksi kaikkia Maexmontanin ravintoloita ja
hotelleja vastaan. Äärimmilleen viritetyt, kenties vauhtisokeatkin, liiketoimet eivät kestäneet kuu-
kausia kestänyttä kassavirran tyrehtymistä, vaan esimerkiksi Helsingin Seurahuone piti sulkea ja
työntekijät irtisanoa. Asianlaita johti velkaantumiseen ja taloudelliseen syöksykierteeseen, joka ei
korjaantunut.

Vuosisadan vaihteessa, sortovuosien aikaan, ilmapiiri oli hyvin politisoitunutta ja tulenherkkää.
Kesällä 1900 senaattori Knut Robert Karl Valfrid Spåre oli muuttamassa Helsinkiin. Tulevan se-
naattorin suuresta epäsuosiosta johtuen hän ei saanut asuntoa vuokrattua Helsingistä itselleen ja
perheelleen, vaan joutui muuttamaan Helsingin Seurahuoneeseen. Hotellinpitäjänä Maexmontan
oli lain mukaan velvollinen majoittamaan matkustajan ja ehkä ruotsalaissyntyinen Maexmontan ei
osannut arvioida Spåren tilanteen vakavuutta.

Senaattori Spåren epäsuosio juontui vuoden 1899 tapahtumista: suomalaiset vastustivat keisari
Nikolai II:n helmikuun manifestia keräämällä yli puoli miljoonaa nimeä suureen kansalaisadressiin.
Spåre toimi tuolloin Mikkelin lääninherrana ja vaati toimittamaan tutkimusta adressin synnystä, sen
toimeenpanijoista ja kokouksista. Silloisessa Suomessa oli alle kolme miljoonaa asukasta, joten
yli 500 000 allekirjoittajaa edusti suurta osaa koko maan aikuisväestöstä ja Spåren toimet koettiin
omien pettämiseksi.

Spåren asetuttua asumaan Seurahuoneelle heinäkuussa 1900 kaikki Maexmontanin paikat: Seu-
rahuone, Kaivohuone sekä Oulunkylän Pensionaatti, joutuivat boikottiin kaupunkilaisten toimesta.
Jo lokakuussa Maexmontan oli niin suuressa taloudellisessa ahdingossa, että joutui haastamaan
Spåren oikeuteen saadakseen hänet häädetyksi hotellistaan. Asia oli poliittisesti niin arkaluontei-
nen, että pääkaupunkiseudun lehdet eivät joko kirjoittaneet siitä lähes ollenkaan, tai kirjoitukset
sensuroitiin. Parhaan kuvauksen tilanteesta saa Tukholmasta toimitetuista sensuuria kiertävistä
"Vapaita Sanoja" sekä "Fria Ord" -lehdistä sekä Suomessa joistain maakuntalehdistä: asuntoselk-
kaus siis kiinnosti ympäri Suomea ja siitä kirjoiteltiin paikallisissa lehdissä mm. Viipurissa, Tampe-
reella, Pietarsaaressa ja Kotkassa.

Vihdoin toisen oikeuskäsittelyn jälkeen lokakuun 1900 lopussa senaattori Spåre tuomittiin häädet-
täväksi Seurahuoneelta, mutta vahinko oli jo käynyt. Yleisön epäsuosio ei hälvennyt häädön jäl-
keen, koska esimerkiksi Seurahuoneen lehti-ilmoituksista ilmenee tiettyä epätoivoa; ruokatarjoilu-
jen hinta laski lähes puoleen aikaisemmasta, kalliimmat ruokalajit vaihtuvat huokeampiin ja
eräässä ilmoituksessa jopa mainittiin, että perhe ei pysty sunnuntaipäivällistä kotona samaan hin-
taan laittamaan. Aiemmin lehti-ilmoituksissa seisoi aina J.C.Maexmontanin nimi, mutta boikotin
jälkeen sitä ei ilmoituksissa näkynyt.

Maexmontanin taloudellinen ahdinko heijastui nopeasti Oulunkylän Pensionaatin toimintaan. Jo
loppukesästä 1900 Maexmontanin villat Oulunkylän seisakkeen luona olivat ensimmäisen kerran
kaupan. Maa-alaa oli nelisen hehtaaria ja villarakennuksia 3, joissa yhteensä 45 tulisijaa. Ilmoituk-
sessa mainitaan, että alue sisältää puutarhoja ja hyvälaatuista peltomaata.  Syyskuussa Maex-
montan myy Pensionaatin K.J.Björkqvistille 121 000 markalla.

Kesäksi 1901 Oulunkylän pensionaatti jatkaa Karl Björkqvistinjohdolla, myös kylmävesihoitolaitos
on toiminnassa. Maexmontanin huono maine taitaa kuitenkin heijastua laitoksen toimintaan, eikä
yleisö ehkä tiedä yrittäjän vaihtuneen. Loppukesällä on lehtijuttu, jossa mainitaan kävijöitä olleen
vähemmän kuin ennen, vaikka paikalla on paljon etuja, kuten läheinen sijainti pääkaupunkiin näh-
den. Lehtijutussa kerrotaan myös omistajavaihdoksesta.
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Ilmeisesti Oulunkylän pensionaatti oli J.C.Maexmontanille rakas, koska huhtikuussa 1902 hän jär-
jenvastaisesti ja huonossa taloudellisessa tilanteessa ostaa huutokaupasta pensionaatin kiinteis-
tön takaisin itselleen K.J.Björkqvistiltä. Jo toukokuussa maat ovat lehti-ilmoituksessa kaupan.

Kesäkaudeksi 1902 kylpylaitos ja ravintolanpito sekä puutarhamaat vuokrataan kesän ajaksi ulko-
puolisille pitäjille. Heinäkuun puolivälissä 1902 kiinteistö on julkisessa huutokaupassa ilmeisesti
Maexmontanin velkojien toimesta ja se oltaisiin myyty myös yksittäisinä huvilatontteina. Taas
J.C.Maexmontan ostaa kiinteistön huutokaupasta itselleen, tällä kertaa 60 000 markalla. Huvila-
rakennukset oli vakuutettu 128 000:sta markasta, joten Maexmontan ei halunnut menettää paik-
kaa pilkkahintaan, vaan osti sen itse.

Elokuun lopussa 1902 on ensimmäinen lehti-ilmoitus J.C.Maexmontanin konkurssista. Yhteensä
velkaa oli 250 000mk, lisäksi oli myös ulkomaalaisia velkojia. Loppuvuodesta 1902 julkiseen kes-
kusteluun nousi ehdotus, että Oulunkylän pensionaatista olisi tehty vanhainkoti. Ehdotus kohtaa
kuitenkin vastustusta, paikkaa ei pidetä sopivana mm. siksi, ettei se sijaitse veden äärellä vanhus-
ten kalastella - ilmeisesti pahantahtoisuus Maexmontania vastaan kyti edelleen.

Selviytymistaistelu murtaa J.C.Maexmontanin voimat ja maaliskuussa 1903 hän kuolee Oulunky-
lässä 59 vuoden ikäisenä. Eri lehdissä on muistokirjoituksia, joissa ilmeisesti poliittisten kantojen
värittämänä tilanne esitellään joko yksinäisen naisihmisen murtumisena raskaalla hotelli- ja ravin-
tola-alalla tai toisaalta uskaliaasti viitataan halpamaisiin tapahtumiin, joihin hän itse ei ollut syylli-
nen ja jotka johtivat lopulta laajaan maksukyvyttömyyteen. Muuten muistokirjoituksissa Maexmon-
tan esitetään hyvin myönteisessä valossa aikaansaavana, ahkerana ja alansa asioista kiinnostu-
neena.

Mikäli Maexmontan ei olisi joutunut osalliseksi poliittiseen tapahtumavyyhtiin, niin Oulunkylän pen-
sionaatista olisi voinut kehittyä mielenkiintoinen ja korkeatasoinen kokonaisuus hienoine huvilara-
kennusryhmineen ja puistoalueineen.

Konkurssi-ilmoittelusta voi seurata asioiden
etenemistä, kaikki myydään ravintoloiden
parsaheiniä ja shampiooneja myöten.
Hufvudstadsbladet, 25.9.1902,
Kansallisarkiston digitaalinen arkisto.
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Pensionaatista Oulunkylän Seurahuone

Oulunkylän pensionaatin tarina jatkuu Maexmontanin kohtalosta huolimatta. Kesällä 1903 pensio-
naatti on konkurssipesän hallinnassa. Kiinteistökauppa sipoolaisen maanviljelijä Otto Långin
kanssa raukeaa, jolloin Oulunkylän aseman asemapäällikkö Albert Wickman alkaa hoitaa Pensio-
naattia konkurssipesän puolesta. Pensionaattiin kuuluneiden kolmen huvilan huoneistoja aletaan
vuokrata kesäksi tai pidemmäksi ajaksi, vuokrailmoituksissa mainitaan kaunis puisto.

Vuonna 1904 pensionaatin ostaa G. Lindström, vesihoitolaitos on auki ja ravintolaa kehutaan hy-
väksi. Kuitenkin jo seuraavana vuonna Lindström luopuu paikasta ja myy sen kellarimestari
J.A.Claessonille. Claesson vaihtaa paikan nimeä ja tästedes se tunnetaan nimellä Oulunkylän
Seurahuone. Claessonin omistajakausi jää lyhyeksi, koska hän kuolee seuraavana talvena,
vuonna 1906. Omistajahistoria on epäselvä, mutta jotenkin Oulunkylän pensionaattialueen omis-
tus on siirtynyt asemapäällikkö Albert Wickmannille, joka myy Seurahuoneen pienemmän tontin
kanssa ravintoloitsija Adolf Törnbergille. Epäonni seuraa Seurahuoneen yrittäjiä, Törnbergkin kuo-
lee vuonna 1907 omistettuaan paikan vasta vuoden ajan. Törnbergin leski, Emilia Törnberg, jatkaa
Seurahuoneen pitämistä poikansa ja tämän vaimon kanssa muutaman vuoden ajan. Päivätyönsä
ohessa Wickman pitää kylpylaitosta perheineen ainakin 1910-luvulle asti.

Huhtikuussa vuonna 1909 Albert Wickman tarjoaa omistamaansa 3,25 hehtaarin osuutta Pensi-
onaatin maista Helsingin kaupungille. Kauppaan olisivat kuuluneet mukaan kolme villaa ja kylpy-
laitos. Rahatoimikamari ilmeisesti katsasti alueen, mutta kauppoja ei jostain syystä syntynyt kiin-
teistön asemanläheisestä sijainnista huolimatta.

Helmikuussa vuonna 1910 yksi Maexmontanin alkuperäisistä huviloista, Tornivillaksi kutsuttu, tu-
houtuu tulipalossa. Albert Wickman rakennuttaa sen tilalle uuden huvilan, jossa myöhemmin toimii
Oulunkylän poliisilaitos ja kirjasto.

Huhtikuulta 1910 löytyy palstoitussuunnitelma, jonka Wickman on ilmeisesti teettänyt. Suunnitel-
massa Juhannusmäki on jaettu 38 huvilapalstaan, yhden palstan ollessa tällöin alle 1000m², joka
oli pieni tontti huvilamaiseen rakentamiseen. Suunnitelmassa esitetään alueelle myös uudet kadut
nimineen, joista Albertinkatu viitannee omistajaan sekä Kylpylänkatu heidän pitämäänsä kylpy-
lään. Suunnitelman on laatinut rakennusmestari K.F.Lindman.

Ilmakuvista vuodesta 1922 eteenpäin näkyy, että alueen rakentaminen ei kehittynyt palstoitus-
suunnitelman mukaan, vaan Juhannusmäki jäi pitkään puustoiseksi, yhtenäiseksi alueeksi. Uusi
rakentaminen on keskittynyt Jokiniementien varrelle, jossa on useita pienempiä taloja, mutta ne-
kään eivät sijoittelultaan vastaa palstoitussuunnitelmaa. Pohjoisosan tontit ovat toteutuneet pää-
osin. Suunnitelmasta ovat toteutuneet lähinnä teiden linjaukset; kylläkään Albert Wickmannin eh-
dottamat kadunnimet eivät ole toteutuneet.

Oulunkylän Seurahuoneen toiminta ravintolana jatkuu; Seurahuone on monenlaisten illanvietto-
jen, kokousten ja vastaavien pitopaikka Oulunkylässä. Asiakaskuntaan kuuluvat venäläiset soti-
laat ja alueen taiteilijayhteisö. Paikan taso on kuitenkin pikku hiljaa laskenut ja vuonna 1919 alka-
nut kieltolaki hiljentää toiminnan lopullisesti. Seurahuone sinnittelee ravintolana vielä 1930-luvun
alkuun vaihtuvien pitäjien johdolla, kunnes vuonna 1935 rakennus myydään. Seurahuoneen tontti
on tuolloin 5000m².
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Wickmanin tilaama palstoitus-
suunnitelma Juhannusmäen
alueelle vuodelta 1910.
Kaupunginarkisto.

Osasuurennos varhaisesta ilmaku-
vasta Oulunkylästä 1920-luvulta

(todennäköisesti vuodelta 1922).
Ilmakuvassa näkyy, että Seurahuo-
neen läntisistä puistoalueista ei ole
mitään jäljellä, vaan ne on kynnetty

peltokäyttöön. Juhannusmäki on
edelleen puustoinen, eikä vuoden

1910 palstoitussuunnitelma ole
edennyt sanottavasti. HKM.
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Ravintolasta asuintaloksi

Seurahuone oli 1930-luvun lopusta 1970-luvun lopulle asuinkäytössä. Talossa asui jopa seitse-
män perhettä, myös torniosa ja piharakennukset olivat asuttuja.

Ilmakuvatarkastelussa vuodelta 1922 eteenpäin näkyy, että Juhannusmäki jäi melko pitkään puus-
toiseksi ja rakentamattomaksi alueeksi. Uusi rakentaminen sijoittui ja täydentyi Jokiniementien
varteen. Huomattavimpia muutoksia alueella oli Oulunkyläntien rakentaminen 1970-luvun alussa.

Suuri murrosvaihe tuli 1970-luvun lopulla, jolloin Juhannusmäelle rakennettiin 4 kolmikerroksista
kerrostaloa. Vanha Arthurdal purettiin niiden tieltä, Johanneberg oli tuhoutunut ilmeisesti jo aiem-
min. Seurahuoneen talo on ainut, joka on säilynyt alkuperäisen pensionaatin kokonaisuudesta.
Junaradan ja Larin Kyöstin tien väliin nousi kolme toimistorakennusta vuosina 1978 84.

Kaavoitusvaiheita

On pidettävä melkoisena sattumana, että Oulunkylän Seurahuoneen alue jäi rakentamatta vuo-
sien saatossa - sijaitseehan se aivan juna-aseman vieressä. Lisäksi Helsingin kaupunki oli harjoit-
tanut ennakoivaa maanhankintaa ja sillä oli laajoja maaomistuksia alueella. Seurahuoneen alu-
eelle esitettiin monia suunnitelmia, joissa asemanseudun ympärillä oli tehokasta rakentamista,
jopa kerrostaloja umpikortteleissa; sellaisena se esitettiin jo Eliel Saarisen Suur-Helsinki suunni-
telmassa vuodelta 1918. Helsingin kaupunginarkkitehti Birger Brunilan laatimassa suunnitelmassa
vuodelta 1924 Oulunkylän asemanseutu oli myös tiiviisti rakennettua kaupunkia. Seurahuoneen
talo olisi saattanut säilyä, mutta täysin muuntuneessa ympäristössä. Myös Helsingin yleisasema-
kaavaehdotuksessa vuodelta 1932 aseman ympärille oli hahmoteltu tiiviisti rakennettuja, kaupun-
kimaisia kerrostalokortteleita.

Oulunkylän ensimmäinen asemakaava laadittiin vasta vuonna 1953. Birger Brunila laati Oulunky-
län asemakaavan jo eläkkeellä ollessaan. Tämä kaava poikkesi Brunilan aiemmasta kaavasta si-
ten, että se otti olemassa olevan kaupunkirakenteen, kuten vanhat tiet, olemassa olevat raken-
nukset ja huvilatontit kaavan lähtökohdiksi. Vuoden 1953 asemakaavassa Veräjämäki säilyi pää-
osin ennallaan. Tässä kaavassa esiteltiin Oulunkyläntien rakentaminen, joka tuli vaikuttamaan
Seurahuoneen lähiympäristöön.

Veräjämäen ja koko Oulunkylän rakennuskanta alkoi muuttua etenkin 1950- ja 1960-luvun kulu-
essa. Sotien materiaalipulan jälkeen monesti huonoon kuntoon päässeitä huviloita myytiin, puret-
tiin ja korvattiin kerrostaloilla, kuten kävi Juhannusmäellekin.

Birger Brunilan suunni-
telma Oulunkylän aseman-
seudusta vuodelta 1924.
Pensionaatin rakennukset
on korostettu karttaan mus-
talla, asema punaisella.
Kaupunginarkisto.
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Seurahuoneen talo oli rapistuneessa kunnossa jo 1950-luvun lopussa.
Talo oli vaalea väritykseltään ja länsilaidan suuri parveke oli poistettu.

Entinen puistoalue oli kasvimaata. C.Grunberg, 1959, HKM

Ilmakuvasarja vuosilta 1943, -64 ja -88
           Seurahuoneen alue rakentui asteittain.
Huomattavimpia muutoksia oli Oulunkyläntien

rakentaminen 1970-luvun alussa.
KMO.
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Seurahuoneen jatko

Seurahuoneen rakennus pääsi huonoon kuntoon ja sen säilyminen herätti huolta. Talo siirtyi kau-
pungin omistukseen vuonna 1979. Vuonna 1981 vahvistui uusi asemakaava, joka suojeli päära-
kennuksen. Taloa ehdotettiin mm. ravintolamuseoksi ja Oulunkylän asukastaloksi. Rakennuk-
sessa oli tulipalo vuonna 1984, jonka jälkeen rakennus kunnostettiin 1900-luvun alun mukaiseen
tilanteeseen.

Talo tuli Oulunkylän Pop&Jazz opiston käyttöön vuodesta 1985 lähtien. Pop-Jazz opiston toimin-
nan laajetessa talo ei riittänyt tarpeisiin, eikä lupaa samalle tontille sijoitettavalle uudisrakennuk-
selle annettu. Talossa toimikin Mellersta Nylands Yrkesskola vuodesta 1995 lähtien. Vihdoin
vuonna 2002 Seurahuoneen talosta tuli Oulunkylän asukastalo, jona se toimii edelleenkin.

Seurahuoneen vastapäätä oleva puistoalue rakennettiin 1980-luvun lopussa. Pop&Jazz -opistoa
varten tehtiin taloa vastapäätä sijaitsevalle puisto-alueelle vesilampi suihkulähteineen, kelluva
soittolava ja nurmialuetta pengerrettiin puolikaaren muotoiseksi nurmikatsomoksi. Puiston etelä-
laitaan tehtiin koirapuisto ja luoteislaitaan kivituhkapintainen pelikenttä. Puisto on luonteeltaan ta-
vanomainen lähipuisto kivituhkaväylineen, nurmialueineen ja melko niukkoine istutuksineen.

Viimeisin muutos alueella on ollut uuden kadun, Maaherrantien, rakentaminen puiston luoteislai-
taan uuden Jokerilinjan aloittamisen yhteydessä 2000-luvun alussa.

Alueen säilyneisyys ja arvot

Alkuperäisestä Oulunkylän Pensionaatista, joka koostui useista huvilarakennuksista ja laajasta
tontista erityyppisine puistoalueineen ei ole jäljellä paljonkaan. Juhannusmäki metsäpuistoineen
on vähitellen rakentunut pientaloilla ja matalilla kerrostaloilla.

Jäljellä on päärakennus eli Seurahuone, joka on kunnostettu 1980-luvun puolivälissä 1900-luvun
alun ulkoasuun. Seurahuone edustaa nykyään harvoja Helsingissä jäljellä olevia 1800-luvun ra-
vintolarakennuksia. Vaikka Seurahuoneen ympäristö on rakentunut, niin kaupunkitilallisesti pää-
rakennuksen edessä olevan puiston avoimuus on säilyttänyt sen aseman ympäristössä ja luon-
teen alueen maamerkkinä. Seurahuone on edelleen tärkeä elementti Oulunkylän kaupunkiku-
vassa.

Puistoalueen kukoistuskausi oli lyhyt ja siihen liittyvät arvot ovat kadonneet jo lähes 100 vuotta
sitten. Seurahuoneen piha-alueilla vanhoja puutarharakenteita tai kasvillisuutta ei ole säästynyt,
mahdollisesti jotkut puut voivat olla alkuperäisiä. Seurahuoneen edessä oleva puistoalue on säi-
lynyt avoimena viheralueena, mutta alueen alkuperäiset puistosommitelmat ja -istutukset mene-
tettiin jo ennen 1920-lukua. 1980-luvun lopussa rakennettu vesiallas lavarakennelmineen ei sovi
Seurahuoneen tyyliin. Vaikka puistossa ei ole säästynyt mitään alkuperäisiä piirteitä, niin Seura-
huoneen kulttuurihistoria on antoisa lähde ammentaa aiheita puistoalueen mahdolliselle suunnit-
telulle.
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Viistoilmakuva Seurahuoneen alueesta, 2016. KMO.

Seurahuone on tärkeä elementti Oulunkylän kaupunkikuvassa,
se toimii niin maamerkkinä kuin muistona huvila-ajasta.
2016, Sari Ruotsalainen, KSV.
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