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Valtakunnan
pääkaupunki.

aailmansota aiheuttaa sekä valtiollisestiettä yhteiskunnallisestimullis-
tuksen, joka järkyttäväsivaikuttaa kaikkeen, minkä kulttuuriyhteis-
kunta vuosisatojen kuluessa on rakentanut. Kaikki arvot muuttuvat.

Ja muutokset eivät kohdistu ainoastaan taloudellisiin seikkoihin; ihmis-
kunnan koko elämänkatsomus tuntuu horjuvan. Kauvan sitte hylätyltä
mielipiteitä ryhdytään kannattamaan uudelleen; mikä vastikään oli uuden-
aikaista viskataan pois vanhentuneena. Mitenkä tulee käymään sitten?
Tuleeko kaikki taas kulkemaan vanhaa latua vai uudestirakennettavaksi
uusien periaatteitten mukaan?

Joutuu pakosta aloittamaan tällä tavoin epäröiden kun, kuten tässä
pienessä kirjoitelmassa, ryhtyy haaveilemaan tulevaisuudesta ja kun, huo-
limatta pimeydestä jokapeittää tulevat ajat, aikoo perustaa väitteensä siihen
otaksumaan, että kun rauhan soihtu joskus taas valaisee maailman, kehi-
tys tulee jatkumaan likimäärin siihen suuntaan, joka viitoitettiin ennen
sotaa. Sillä, kukapa sen tietää, ehkä vaan vauhti tulee olemaan toinen.

Helsingin tulevaisuutta asemakaavateknillisessä ja -taiteellisessa suh-
teessa tulemme tässä pohtimaan.

Entistä enemmän tulee Suomen yleinen asema tästälähin kuvastu-
maan Helsingissä, maan elämä voimakkaimmin tykkimään tällä paikka-
kunnalla. , .Rajamaasta" on tullut valtakunta, venäläisten pikkusatraap-
pien olinpaikasta valtakunnan pääkaupunki, ehkäpä kuninkaankaupunki.
Mikäli Suomen valtakunta lujenee, kehittyy, tulee mahtavaksi, sikäli, tahi
kenties vielä nopeammin, tulee kasvamaan ja lisääntymään valtakunnan
pääkaupungin rikkaus ja väkiluku, komeus ja loisto. Onko kaupunki täy-
sin tietoinen kohoamisestaan, onko se valmis arvokkaasti täyttämään
tehtävän, jonka kohtalo sille on antanut? Tuleeko sodan aiheuttama taak-
sepäinmeno, joka nyt ilmenee liikenteen ja väestön vähenemisessä, tuudit-
tamaan sen toimettomuuden uneen? Ennen tai myöhemmin paranevat
väkivallan tekemät haavat. Elämä saa uutta vauhtia ja ovella on aika,
joka vaatii tarmokasta työtä ja joka samalla tulee olemaan nousukausi.
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Keskustelu asiasta
välttämätön.

Mitenkä ehdotus
on syntynyt.

Julius Tallbergin
ajatuksia.

Sentähden nyt ei kelpaa istua kädet ristissä. Meidän täytyy käyttää hyväk-
semme sitä ajatusaikaa, joka nyt on tarjolla, harkitaksemme mitä voimme
tehdä jotta Helsinki tyynellä luottamuksella voisi ottaa vastaan tulossa
olevan ajan ja sen vaatimukset.

Ehdotusta, joka täten julkisesti esitetään ja jota seuraavilla riveillä
on tarkoitettu valaista, ei mitenkään vaadita pidettäväksi tulevan „Suur-
Helsingin“ asemakaavakysymyksen parhaana ratkaisuna. Tämä ehdotus
on kyllä syntynyt vakavasta pyrkimyksestä ja siihen on pantu paljon
työtä. Mutta varmaankin tullaan useita kohtia sen sisällyksestä sanomaan
päähänpistoiksi. Olkoonpa niin. Ne kiihoittavat vastaväitteisiin, ehkäpä
ivaan. Keskustelu asiasta saadaan käyntiin ja meidän osamme väittelyssä
ei ole ollut turha. Pidettäköön ehdotusta tuollaisena väittelyn osana sekä
merkkihuutona kaikille, joita asia koskee. Herätyskirjoituksena korkeille
viranomaisille, joilla valta on ja voima ja joiden velvollisuutena on ohjata
pursi sellaista väylää, jossavoi varmimmin kulkea ja jossavauhtia voi pitää.

Aluksi muutama sana ehdotuksen synnystä.
Jo kauvan aikaa on henkilöiden kesken, jotka toimintansa johdosta

ovat —pakosta tahi taipumuksesta enemmän kuin muut intresseerattuja
Helsingin kehityksestä asemakaavateknillisessä suhteessa, pohdittu ehdo-
tusta saada aikaan suurissa piirteissä laadittu ohjelma pääkaupungin laa-
jenemista varten. On ajateltu mahdollisesti koettaa vaikuttaa yleiseen
mielipiteeseen siihen suuntaan, että saataisiin aikaan kansainvälinen kil-
pailu, erityisesti tarkoituksessa saada kysymys satamain rakentamisesta
kaikin puolin valaistuksi. Mutta myöskin kaupungin sisäosiin nähden olisi
tehtävä muutoksia. Päärautatieaseman laajentamismahdollisuudet ovat
varsin rajoitetut ja sen paikka vaikuttaa kovin haitallisesti sisäiseen liiken-
teeseen sen itä- ja länsipuolella olevien kaupunginosien välillä. Intressi-
konflikteja näyttää olevan syntymässä kaupungin ja niiden yksityisten
yhtiöiden välillä, jotkaomistavat maa-alueita kaupungin ulkorajojen äärillä
ja joiden tarkoituksena on käyttää näitä alueita kaupunkimaiseen raken-
tamiseen, ja olisi erittäin suotavaa saada aikaan sopimus suunnitel-
man pohjalla, jossa on otettu huomioon sellainen asiain järjestely, jonka
kaikki asianosaiset myöntävät etujensa mukaiseksi. Eräässä tilaisuudessa,
jossa näistä asioista keskusteltiin, esitti eräs kaupunkimme huomatuim-
mista ja selvänäköisimmistä liikemiehistä Julius Tallberg ehdo-
tuksen että olisi yksityistä tietä aikaansaatava tulevaisuudenkuva „Suur-
Helsingistä", sellaisena joksi tilaisuudessa läsnäolevat henkilöt haaveis-
saan kaupunkia kuvittelivat. Erittäin intresseerasi Tallbergia ajatus saada
kaupungin liikennekeskus laajennetuksi ja asemaolot siten järjestetyiksi,
että tulevan suurkaupungin liikenne olisi täysin turvattu ja samalla rauta-
tie saisi kaikissa suhteissa vapaat kehittymismahdollisuudet ilman että
tämä mitenkään haitallisesti vaikuttaisi kaupungin asemakaavaan. Hän
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Työ käynnissä.

Saarisen osa

kosketti etupäässä vanhaa ajatustaan: että keskusrautatieasema muutet-
taisiin Fredriksbergiin ja että Töölön lahti täytettäisiin sekä siten Helsin-
gin sydämessä luotaisiin, kallisarvoinen uusi kaupunkialue monumenttaali-
sesti rakennettavaksi.

Tallbergin lausumat ajatukset lankesivat otolliseen maaperään. Ark-
kitehdit Eliel Saarinen ja Einar Sjöström innostuivat pian
kokonaan asiaan ja saivat yrityksen puolelle myöskin näiden rivien kir-
joittajan. Alussa oli aikomuksemme ainoastaan koskea kaupungin sisäosiin,
mikäli niillä oli yhteyttä ehdetettujenrautatiensiirtojen kanssa. Me kolme
arkkitehtiä tulisimme suorittamaan työn, jonka Tallberg kustantaisi ja
joka lahjoitettaisiin kaupungille Tallbergin täyttäessä 60 vuotta, viime
vuoden toukokuun 25 päivänä. Työn kestäessä tehtävä kumminkin paisui
yli alkuaan tehtyjen puitteiden. Löytyi niin paljon muita tärkeitä seik-
koja, jotka oli selvitettävä, paljon sellaista jonka katsoi vaativan ratkai-
sua ja olevan esitettävä. Uusia probleemeja ilmeni joka kerralla kun otti
kynän käteensä, ja pian huomattiin että aika oli määrätty liian täpäräksi.
Toukokuun 25 päivä tuli ja sinä päivänä Tallbergin kaunis lahjoitus hänen
Helsingin kaunistamista varten tarkoitetun laitoksensa „Pro Helsingfors"
hyväksi, mutta me arkkitehdit työskentelimme yhä vaan sen tehtävän suo-
rittamiseksi, joka kenties ylinnä kaiken muun. oli lahjoittajan mielessä hä-
nen noin auliisti katsoessaan kaupunkinsa parasta. Vaadittiin runsaasti
valmistavaa työtä ennenkuin saatiin kootuiksi ja yhdistetyiksi kartat, jotka
tarvittiin ehdotuksen pohjaksi. Kunnan toimenpiteestä tällaista yhdiste-
lyä näet ei ennen oltu tehty. Uusien kaupunginosien suunnittelu Helsin-
gissä on tapahtunut kappalettain sikäli kuin lähin tarve on vaatinut,
mosaiikkityötä, ilman mitään selvää johtavaaperusajatusta. Eikä enempää
voi vaatiakaan. Kaupungin teknilliset virkamiehet ovat luvultaan harvat
ja heidän voimansa on monastikin kulutettu loppuun juoksevien asiain
uuvuttavassa potkumyllyssä.

Juuri kun piti vedettämän ~viimeiset viivat" tuli punainen aika ja
erotti meidät eikä meillä sitten enää ollut mahdollisuutta tavata toisiamme
yhdessä työskennelläksemme. Tämän ajan kestäessä Saarinen jatkoi työtä,
uupumatta ja tarmolla, yksinänsä. Hän pani asemakaavaan ne ehdotuk-
set, mitkä allekirjoittanut oli laatinut Kulosaarta, Hertonäsiä, Wiikiä ja
Degerötä varten, ja muovaili lopulliseen muotoon sellaisia ajatuksia, joista
me arkkitehdit varemmin olimme yhdessä Tallbergin kanssa keskustelleet
ja joista me olimme olleet yhtä mieltä. Työn kestäessä hän sitäpaitsi keksi
koko joukon intressantteja ratkaisuja yksityisseikkoihin nähden, jotka
kaikki on otettu ehdotukseen. Kun hän sen ohella on yksin laatinut kaik-
kien kaupungin pohjois- ja itäpuolella olevien alueiden asemakaavat, jou-
tui ehdotus, sellaisena kuin se nyt esiintyy, ylimalkaisesti katsottuna saa-
maan leimansa Saarisen mestarikädestä, ja täydellä oikeudella hän onkin
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,Pro Helsingfors.

Yleisasemakaava
„StitJr-Helsinkiä“

varten.

yksin pannut sen alle nimensä. Mutta sitä voidaan myös pitää Julius Tall-
bergin suurenmoisen liike-mielikuvituksen ilmaisuna. Niitä taloudellisesti
syvälle vaikuttavia mullistuksia, joita tässä ehdotetaan, olisimme me ark-
kitehdit tuskin rohjenneet julkisesti esittää ilman sitä siveellistä tukea,
minkä Tallberg meille antoi rahakysymyksissä tunnustetusti pätevänä hen-
kilönä. Ja innostus, jonka meissä herätti itse tehtävä sinänsä, ei kenties
olisi riittänyt vaikeuksien voittamiseksi ellei hän olisi meitä niin suuressa
määrin rohkaissut.

Asemakaavan on Tallberg lahjoittanut „Pro Helsingfors" laitokselle
ja tämän laitoksen hallituksentekemän päätöksen mukaan se tulee jätettä-
väksi Helsingin kaupunginvaltuustolle, sopivalla tavalla säilytettäväksi.

Jos minä olen käsittänyt mainitun „Pro Helsingfors"-laitoksen tar-
koituksen oikein, niin tarkoitetaan sillä ensi sijassa herättää mielenkiintoa
suurten suuntaviivojen selvittämiseen ~Suur-Helsingin" ra-
kentamista varten taiteellisten ja käytännöllisten periaatteiden mukaisesti
sekä myötävaikuttaa tällaiseen selvittämiseen. Tämän kaiken tulee olla
pääasiassa harkittu ja ratkaistu, ennenkuin kietoudutaan detaljikysymyk-
siin niin ettei puiden tähden nähdä metsää. Useasti on julkisuudessakin
osoitettu että Helsingin kehityshistoriassa on surullisia esimerkkejä siitä,
kuinka likinäköisillä silmillä on katsottu kaupungin laajenemisen yhtey-
dessä olevia ilmiöitä ja kuinka vähän on uskallettu uskoa sen tulevaan suu-
ruuteen. Hiljattain kaupungin laskuun tehdyt laajat maa-alueiden ostot
näyttävät lupaavan suunnanmuutosta. On muitakin tähän viittaavia oireita,
etusijassa tarkkaava huomio jota viime aikoina on alettu kiinnittää kysy-
mykseen satamista ja tehdasalueista. Täytyyhän myös sekin tunnustaa,
että kunnan toimintavapaus on sodan aikana ollut suuressa määrin rajoi-
tettu jaettä senvuoksi monta uudistusta on saanut jäädätoistaiseksi. Mutta
virallisella kunnantaholla suhtaudutaan yksityisiin esiseutuihin, jotka
sanottakoon mitä tahansa tulevat muodostamaan osan huomispäivän
Helsingistä, mieluimmin niinkuin niitä ei ensinkään olisi olemassa. Aina-
kaan ei tähän asti ole kaupungin puolelta tehty mitään yhdystyön aikaan-
saamiseksi niiden kanssa, kaikkein vähimmän kun on ollut kysymyksessä
kulkuyhteyksien järjestäminen. Siitä olisi kaupungille kuitenkin jo lähim-
mässä tulevaisuudessa ainoastaan hyötyä. Jos järjestettäisiin yleinen kau-
punginasemakaavakilpailu, olisi kilpailun esineenä luonnollisesti ajateltava
koko sitä aluetta, jonka näkyvässä tulevaisuudessa saattaa katsoa sisälty-
vän käsitteeseen „Suur-Helsinki", riippumatta siitä onko maanomistajana
tällä hetkellä kaupunki vai joku toinen. Niin tehdään muualla maailmassa,
niin tehtiin m. m. sangen hiljattainKööpenhaminassa. Kustannukset, jotka
aiheutuisivat sellaisesta yrityksestä, eivät tosiaan olisi poisviskattuja ra-
hoja. Tarvitaan vaan silmäys nyt julkaistuun karttaan jotta kuka hyvänsä
voisi tulla vakuutetuksi siitä, kuinka äärettömän monta kysymystä tuol-
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laista ehdotusta laadittaessa pyrkii esiin vaatien tyydyttävää ratkaisua
ennenkuin otollinen aika on laskettu menemään ohi.

Onkohan liian rohkeata uskoa että tämä asemakaava tulee jossakin
määrin myötävaikuttamaan siihen, että asianomaisten silmät avautuvat
huomaamaan kuinka tärkeätä on saada viitoitetuksi suuresti ajateltu oh-
jelma Helsingin kehitystä varten, riippumatta siitä, aikaansaadaanko se
yleisen kilpailun kautta vai muulla tavalla?



Sätamat ja teol-
lisuusalueet.

Itäinen satama-
alue.

tm ryhtyy piirtämään tulevaisuuden Helsinginääriviivoja, huomaapian
, että satamien sijoituksellaon hyvin tärkeä merkitys. Luonto on harvi-
naisen auliisti varustanut tämän paikkakunnan satamakaupungiksi.

Täällä ei ole kysymys kuten esim. oliRäävelissä—ainoasta mahdollisuu-
desta perustaa suurisuuntainen satama. Täällä pitää vaan valita parhaat
paikat monesta tarjolla olevasta. Liiankauvan on senvuoksi, tuntuu minusta,
tirkistetty Vanhankaupunginselkää muka ainoana sopivana teollisuussata-
mana, samalla kun on pelolla ajateltu äärettömän suuria kustannuksia,
jotka sataman rakentaminen tähän paikkaan vaatisi.

„Saarisen ehdotuksessa" kutsukaamme sitä lyhyyden vuoksi tällä
nimellä on otettu huomioon useimmat niistä satamaehdotuksista, jotka
julkisesti tahi yksityisesti ovat olleet pohdinnan alaisina. Kuitenkin on
siinä jätetty kokonaan käsittelemättä Drumsöselkään pistävä Hietaniemi
ynnä Lapinniemen pohjoinen osa, joita varten viranomaiset ovat laatineet
satamaehdotuksia. Saarisen ehdotus on näet tästä suhteellisesti matalasta
selästä, jota rajoittavat luonnonihanat, suurimmaksi osaksi jo nyt hyvästi
viljellyt rannat, luonut yhtenäisen puistovyön ympäröimän puistojärven,
joka aaltoilee kauniin Seurasaaren ympärillä. Koska ehdotus laadittiin sil-
loin kun venäläiset vielä istuivat lujasti paikoillaan Suomenlinnassa ja
Katajanokalla, siinä ei ole otettu huomioon niitä satamarakennusmahdolli-
suuksia, jotka nyt ovat ilmaantuneet näissä paikoissa. Suurta, Suomenlin-
naan kuuluvaa Santahaminaa hyvästi suojattuine länsirantoineen voitanee
varmaankin edullisesti käyttää merenkulun tarpeiksi, varsinkin kun sinne
helposti voidaan johtaa rautatie Hertonäsin, Degerön ja kapean Hevos-
niemensalmen yli, niinkuin ehdotuksessa on viitattukin. Voitanee kuiten-
kin olettaa että tämä paikka jätetään etupäässä, ehkä yksinomaan, meri-
viranomaisten käytettäväksi.

Mitä taas Katajanokkaan tulee on siellä, venäläisten poistuttua sen
pohjois- ja itäosasta, vapautunut laajoja alueita käytettäväksi satamara-
kennuksiin, jotka sitäpaitsi voitaisiin asettaa rautatieyhteyteen sekä sata-
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NYKYINEN HELSINKI YMPÄRISTÖINEEN





läntinen satama-
alue.

maradan että, rakenrmslaitteiden katitta Pohjoissatamassa, Sörnäisten
kanssa. Tässä suhteessa Saarisen ehdotus on, mainituista syistä, jo van-
hentunut. Tämä on sitäkinvalitettavampaa, kun siinä on otettu käsiteltä-
väksi kaupunginviranomaisten tekemä, suurta huomiota ansaitseva ehdo-
tus leveän satamapiirun rakentamisesta Sumpparin ja Nihdin saarten yli,
minkä kautta kerta kaikkiaan Pohjoissataman merkitys suuren meriliiken-
teen yhtenä polttopisteenä tulisi vahvistetuksi.

Myös Vanhankaupunginselkään nähden on Saarisen ehdotuksessa
melkoisesti poikettu rakennuskonttorin esittämistä ehdotuksista, siinä
kun on otettu Kyläsaaren ja lähinnä sitä sekä pohjois- että eteläpuolella
olevat rannat puistoksi, josta seikasta vielä tulee puhe tuonnempana.
Muista järjestelyistä mainitulla selällä voidaan tietenkin olla eri mieltä.
Ne rakennustaitteet, jotka Saarisen ehdotuksessa näkyvät Wiikin etelä-
puolella, minä puolestani katsoisin olevan maksimumin, mikävoi tulla kysy-
mykseen näiden matalien mutapohjaisten vesien eksploateeraamiseen näh-
den. Selän pohjoispuolella olevat teollisuusalueet voivat varmaan tulla
toimeen tuntuvasti vaatimattomammilla laitteilla jos ne pääasiallisesti
käyttävät proomuliikennettä, erittäinkin kun Wiikillä on omat luonnolli-
set syvät ulkosatamansa Sörnäisissä ja Hertcnäsissä. Sörnäisten satama
ja Turholmanselkä eivät tosin laajuuteen nähden voi kilpailla Vanhan-
kaupunginseiän kanssa, mutta mitä tulee suojattuun asemaan ovat ne yhtä
hyvät; erittäinkin pitää tämä paikkansa Hertonäsin satamaan nähden,
jolla sitäpaitsi on etunaan hyvät pohjasuhteet ja syvä vesi.

Wiikin itäosaan, Hertonäsiin ja Botbyhyn ehdotettujen, teollisuuskau-
punginosien keskussatamana tulevat Hertonäsin Turholmanselälle laitetut
satamapiirut saamaan suuren merkityksen. Saattaisi hyvästi ajatella näi-
den rantasiltain laajentamista kauvemmas etelään Kilisaarta ja Degerötä
pitkin, vaikka Kruununvuorenselän itäpuolen korkeat rannat ovat vaiva-
loisina esteinä. Ehdotuksessa viitataankin senvuoksi vaan vähäiseen sata-
maan ynnä tokkaan Haakoninlahden ja Koirasaaren luona tulevaisuuden
mahdollisuutena sen varalta että Hertonäsissä tila kävisi liian ahtaaksi.
Botbyn lahdessa on myös osoitettu teollisuussatama, pääasiallisesti paikal-
lista tarvetta varten. Täällä muutamat tontit voisivat saada oman ran-
nan, minkä ohessa laitettaisiin yleinen satamamöljä syvimmälle paikalle
keskelle lahden suuta. Talvella tehdyt mittaukset osoittavat että tämä
rannikkoalue hyvästi sopii tähän käytettäväksi.

Jos siis kaupungin itäpuolella olevat vesialueet etupäässä tulisivat pal-
velemaan teollisuutta ja vientiä, on tuontia varten osoitettu sille itsestään
kuuluva paikka Helsingin länsipuolella Hieta- ja Jätkäsaarella, Eteläisellä
Lapinniemellä ja Konisaarella sekä Drumsöllä. Jätkäsaarella laitettaisiin
paikka kaupungin vapaasatamaa varten, jos sellainen katsotaan olevan
aikaansaatava. Kun vertaa toisiinsa vapaasatamia, jotka jo ovat olemassa
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Keskussatama
Suomea varten.

Rantojen käyttä
minen.

Jumala ja Mam-
mona.

tahi joita rakennetaan muissa pohjoismaiden satamakaupungeissa, huo-
maa että tämä paikka olisi riittävä pitkiksi ajoiksi. Rakennoslaitteita voisi
sitte vähitellen laajentaa sitä mukaa kuin tarvittaisiin, ja Helsingin tuon-
tia voitaisiin samalla hoitaa ilman että vapaasatamallenne siitä häiriin-
tyisi. Täällä, ulkona meren äärellä, tulisi niinikään Räävelin lauttaliiken-
teellä olla lähtökohtansa, niinkuin ehdotuksessa on viitattuna. Drumsölle
rakennettavien satamalaitteiden laajuuteen nähden voidaan esittää eri-
laisia näkökohtia, riippuen siitä mitä ajattelee kaupungin kaupan yleisestä
kehityksestä. Näyttää kumminkin oikeimmalta jättää avoimiksi kaikki
mahdollisuudet, kun on kysymys paikasta, jolla on sekä kaupunkiin että
mereen nähden siksi oivallinen asema kuin Drumsöllä. Jos saari jaetaan
sillä tavoin kuin Saarisen ehdotuksessa on yleiskaavallisesti osoitettu, voi-
taisiin siellä saada sijaa myöskin huomattavan laajalle teollisuudelle. Var-
maankin olisi joka kannalta katsottuna varovaisilta että kaupunki niin
suuressa mitassa kuin mahdollista hankkisi itselleen isäntävallan tällä
saarella.

On puhuttu keskussatamasta Suomea varten ja useat kaupungit kil-
pailevat kunniasta saada näyteltäväkseen tämän edullisen roolin. Jos voi-
daankin katsoa Helsingillä maan pääkaupunkina ja suurimpana kaupun-
kina ehkä olevan suurimmat oikeudet saada vaatimuksensa voitolle, on
toiselta puolen myönnettävä muillakin kaupungeilla ennen kaikkea Tu-
rulla olevan yhtä hyviä, kenties parempiakin edellytyksiä olla maan
pääsatamana, eritoten talvikuukausina. Jos toteutetaan uusi suurisuuntai-
nen Pansioehdotus Turussa ja jos sitäpaitsi aikaansaadaan uusia rautatie-
yhteyksiä maan sisäosien ja tämän taloudellisesti voimakkaan sekä kun-
nallisesti valppaan kaupungin välillä, saa Helsinki tarkoin varoa ettei se
jää jälkeen. Katsoen niihin rasituksiin, joita valtion rahastolla tätä nykyä
on kestettävänä, lienee sangen vähän toiveita saada apua tältä taholta.
On senvuoksi varminta luottaa omiin apukeinoihin jakäyttää ne niin tyys-
tiin kuin suinkin, jos mieli pysyä kilpailussa ensimmäisenä.

Satamien ja teollisuusalueiden sijoituksesta riippuu hyvin läheisesti
toiselta puolen asutuksen järjestäminen ja toiselta suurten liikennelinjain
suunnan määrääminen. Koska kauppa, merenkulku jateollisuus ovat välttä-
mättömiä ehtoja jottakaupunginelämävoisi menestyä jakukoistaa, on ensiksi
valittava sopivimmat paikat näitä yhteiskunnallisen toiminnan haaroja
varten. Mutta asutuksen vaatimuksia ei silti saa mitenkään laiminlyödä.
Sillä yhtä tärkeitä ja välttämättömiä kuin taloudelle on kauppa, ovat ter-
veyden ja yleisen viihtymisen näkökannalta hyvät asunto-olot. Jos siis
asuinpaikat jossakin määrin saavatkin väistyä syrjään siellä, missä talou-
delliset edut vaativat sijaa, ei niitä kuitenkaan saa asettaa lapsipuolen ase-
maan. Tässä, kuten monissa muissakin tapauksissa, täytyy osata palvella
sekä Jumalaa että Mammonaa. Sellaisessa kaupungissa kuin on Helsinki,
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jossa meri uurtaa mantereeseen syviä lahtia sekä idässä että lännessä
muodostaen kymmeniä kilometriä pitkän rannikon, ei saa sallia että asutus
kokonaan tungetaan pois rannoilta. Tässä suhteessa on Saarisen ehdotus
koettanut täyttää kaiken vanhurskauden. Bredvik ja Drumsön selkä ovat
jätetyt aivan vapaiksi suuresta meriliikenteestä, joten koko läntisen „Suur-
Helsingin" asukkailla on vapaa pääsy merelle. Vanhankaupunginselänlänsi-
ja itärannalla on niinikään puistoja jaasunto javarten varattu huomattavia
alueita, joilla Kumtähden, Wiikin, Hertonäsin y. m., asukkaat tulevat
kosketukseen veden kanssa. Vanhastaan on olemassa ehdotus yhdistää
etelässä Kaivopuisto Helsinginniemeen viheriöivällä rantapuistolla, josta
ulkonevia osia pistäisi Merisataman saarille ja, niinkuinSaarisen ehdotuk-
sesta näkyy, Harakalle. Sitäpaitsihan olisivat Korkeasaari, Hylkysaari
ja Mustikkamaa kokonaisuudessaan jätettävät yleisön käytettäviksi. Myös
Siltavuorenrantaa ja Pohjoisrantaa on ehdotuksessa levennetty tilan jättä-
miseksi rantakävelypaikkoja varten, jotka olisivat Kaisaniemen jaKasvi-
tarhan suoranaisena jatkona. Olemme kuitenkin ylempänä maininneet ole-
van kysymyfcsenalaista eivätkö nämät paikat,Katajanokalla nyt vallitseviin
muuttuneisiin olosuhteisiin nähden, olisi uhrattavat Mammonan alttarilla.
Kaikissa tapauksissa Saarisen ehdotuksesta näkyy, että kun satamatkeski-
tetään muutamiin harvoihin paikkoihin, jää käytettäväksi hyvin pitkiä,
eri kaupunginosille jakautuviarannikkoalueita, joillakaupungin asukkailla
on vapaa pääsy tahi vapaa näköala merelle, huolimatta siitä että verrat-
tain hyvin laajoja alueita onkin rannoilla varattu kauppaa ja teollisuutta
varten.

Itse kaupungin sydämen nykyisen Helsingin ulkopuolella olevat
„Suur-Helsingin“ osat on Saarisen ehdotukssesa muovattu erityisiksi pie-
nemmiksi kaupungeiksi, jotka voivat elää omaa elämäänsä taikka sulautua
emäkaupunkiin, riippuen kehityksen kulusta. Näemme tuollaisia „pikku-
kaupunkeja" Pakinkylässä, Oulunkylässä, Boxbackassa, Malmilla, Herto-
näsissä, Kulosaarella, Degeröllä y. m. paikkakunnilla, joilla jo nyt on ha-
vaittavissa voimakasta esikaupunkien muodostumista. Kukin esikaupunki
muodostaa erityisen kokonaisuuden ja sen yhdistää emäkaupunkiin yksi
tai useampi suoranainen kulkutie, jota myöten sen asukkaat joka päivä
pääsevät kulkemaan keskuskaupunkiin, jossa useimmilla heistäon toiminta-
alansa. Nämät esikaupungit on ehdotuksessa järjestetty siten, että on
jotenkinyhdentekevä missä „Suur-Helsingin“ raja tulee kulkemaan, koska
kaupungin sydämen eli cityn rakentaminen voi jatkua kokonaan riippu-
matta siitä, joutuuko joku kehäkaupungeista kehittymään vai eikö.
Luotettavien karttaainesten puute on pakoittanut ehdotuksentekijän esittä-
mään useimpien esikaupunkien asemapiirroksen yleiskaavallisesta keskellä
kaupunginsydän intensiivistä rakentamista ja yleisiä rakennuksia varten,
kartalla kuvattu tummankeltaisella värillä, sen ympärillä kortteleita rivi-
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taloja ynnä siihen verrattavaa n. k. puoliavointa rakennustapaa varten,
kuvattu vaaleankeltaisella, sekä äärimmäisinä huvilakorttelit, vaalean-
vihreällä värillä. Erikoisen esikaupunkikin muodostavat suoranaiset teol-
lisuusyhdyskunnat Wiik ja Botby, kun taas Drumsöllä ja Hcrtonäsissä
on sekä asunto- että teollisuusalueita. Teollisuutta, makasiineja ja varasto-
ja varten tarkoitetut tontit on merkitty ruskealla värillä. Munkkiniemi—
Haga sekä vastaiset kaupunginosat Sörnäistenradan pohjoispuolella on
tässä luettu kaupunginsydämeen kuuluviksi.

Ennenkuin ryhdymme kuvaamaan kulkuyhteyksiä näiden „Suur-
Helsingin" eri osien välillä, otamme puheeksi erään kysymyksen, joka kos-
kee liikennettä kaupungin sisäosissa.

Muutoshan on hyvin silmiinpistävä: Töölönlahti on täytetty, keskus-
ratapiha muutettu Fredrifcsbergiin ja mahtava, leveä, uusi aveny on lai-
tettu kulkemaan nykyisen Kaivokadun äärellä olevasta paikasta pohjoi-
seen päin uudelle ratapihalle, s. o. jotensakin Helsingin—Fredriksbcrgin
ratalinjaa pitkin. Ajatus koettaa saada toteutetuksi tämä rohkea aate al-
kuansahan juuri aiheutti Saarisen ehdotuksen syntymisen.

Katsotaanpahan onko se puolustettavissa!
Kaupungin liikekeskusta on, kuten tiedetään, tätä nykyä puristettu

Esplanaati- ja Aleksanterinkaduille sekä näitä yhdistäville välikaduille.
Maapinnan muodostus: Erottajalla, Korfceavuoren- ja Kasarminkaduilla
sekä Vuori-, Fabianin- ja Unioninkaduilla olevat korkeat mäet ynnä useim-
pien näistä kaduista kapeus ovat olleet esteenä n. k. citynmuodostumisen
jatkumiselle etelään ja pohjoiseen päin sanottuja katuja pitkin. Ovathan
kyllä vielä jälellä Heikin- ja Bulevardinkadut sekä uusi Kaisaniemenkatu
ynnä tämän jatko Siltasaarenkatu, joiden saattaa otaksua pääasiallisesti
saavan liikekatujen luonteen. Nämät kadut on kumminkin jo suureksi
osaksi otettu käyttöön eivätkä ne ole verrattavissa ensinmaininittuihin
Helsingin tyypillisiin liikekatuihin.

Sitten:
Nykyisellä päärautatieasemalla, joka on useiden maamme ratojen

pääteasemansa, on, varsinkin aseman lähimmässä ympäristössä, hyvin vä-
häiset kehitysmahdollisuudet, sitä kun joka taholta on puristamassa kau-
punkikortteleita. Itse asemapiha on liian pieni, raiteiden luku liian niukka
sille liikenteelle, jota voidaan odottaa jo muutaman vuoden kuluttua. Rai-
delukua ei voi lisätä muulla keinoin kuin asettamalla raiteita toiselle kor-
keustasolle kuin nykyiselle!

Ja vielä eräs epäkohta:
Ratapiha sijaitsee sillä paikalla kaupungin sydämessä, joka olisi erit-

täin sovelias kaupungin „cityä“ varten, ja halkaisee Helsingin kahteen toi-
sistaan tarkoin eristettyyn osaan, läntiseen ja itäiseen. Olisi kylläkin mah-
dollista yhdistää toisiinsa Töölö jaKallio ratapihan yli rakennetuilla via-
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dukteilla, mutta tästä olisi häiriötä liikenteelle ratapihalla, jotapaitsi se
kävisi kalliiksi ja olisi rumaa. Mahdotontahan ei myöskään olisi rakentaa
tunneleita rautatiealueen alitse, mutta nämät tulisivat olemaan veden-
pintaa alempana ja niiden rakentaminen ja kunnossa pitäminen kävisi
luultavasti äärettömän kalliiksi. Yhdistävinä renkaina kahden kaupun-
ginosan välillä, samassa täydellisessä merkityksessä kuin ovat molemmin-
puolin rakennetut, leveät ja tasaiset kadut, eivät tulisi olemaan viaduktit
enempää kuin tunnelitkaan.

Vieläkin eräs seikka;
Nykyinen Helsinki on rakennettu mereen pistävälle niemekkeelle.

Tällä niemekkeellätulevat vastedeskin olevaankaupungin tärkeimmät sata-
mat, sen huomattavimmat ja useimmat yleiset rakennukset. Yksi kau-
pungin pääkeskuksista tulee senvuoksi aina olemaan alhaalla, sano-
kaamme Esplanaatikadun seutuvilla, s. o. varsin kaukana sen „Suur-Hel-
singin" keskustasta, jonka maantieteellinen keskus tulee olemaan etäällä
pohjoisessa. Tämän vuoksi on välttämätöntä järjestää mukavat kulku-
yhteydet vanhan kaupunginsydämen ja kehällä, pohjoisessa olevien osien
välille. Nyt sellaisia ei ole. Viertotiet, sekä läntinen että itäinen, ovat ka-
peat, mäkiset ja mutkaiset sekä yleensä huonossa yhteydessä niiden kau-
punginosien kanssa, joihin niiden tulisi välittää liikennettä. Varsinkin pi-
tää tämä paikkansa Itäiseen Viertotiehen nähden, jonka eristää Kalliosta
yhtenäinen vuoriseinämä ja joka muuten ainoastaan tangeeraa tätä suurta
kaupunginosaa, minkä ohessa sen suunta myöskin Sörnäistenradan poh-
joispuolella oleviin melkoisiin kaupunkialueisiin nähden on hyvin epämu-
kava, joten sen ei mitenkään voi katsoa tyydyttävän näiden alueiden vaati-
muksia hyvään, kaupunkiin johtavaan kulkutiehen nähden.

Kaikkien näiden käytännöllisten puutteellisuuksien lisäksi tulee vielä
yksi esteettistä laatua oleva:

Meidän kaupungillamme ei ole mitään sellaisia suurempia mittoja,
jotka maailman pääkaupungeille antavat suuruuden leiman; leveä virta,
korkea akropoli, valtava aveny. Me tahtoisimme „Suur-Helsingissä“,
josta me haaveilemme, nähdä mahtavan keskuskadun, joka suuruussuh-
teillaan ja kauneudellaan antaisi Suomen metropolille rakennustaiteellisen
selkärengan sekä ulospäin julkisesti ilmaisisi sen henkistä merkitystä valta-
kunnan pääkaupunkina. Tähän vaadittaisiin jotakin enempää kuin Espla-
naatikatu, jota ainoastaan voi katsoa kauniiksi yritykseksi, taikka Senaa-
tintori. Ylväs ja suora kuninkaantie, joka samalla kertaa olisi liikenteen
valtasuoni, komea, kaunis kävelytie ja katu liike- ja yleisiä rakennuksia
varten. Aveny, joka antaisi kaupungille ryhtiä ja ominaisluonnetta ja
tekisi mahdolliseksi suurityylisen monumenttaalikäsittelyn.

Kaikki edellämainitutpuutteellisuudet tulisivatkorjatuiksi, kaikki aat-
teelliset toivomukset täytetyiksi josK uningasaven y —kutsukaamme

13





15

sitä tällä nimellä sellaisena kuin se on esitettynä Saarisen ehdotuksessa,
saataisiin aikaan. Maantieteellisessä suhteessa olisi tässä ehdotettu asema
paras. Kaupungin nykyisen keskustan suoranaisena jatkona Kuningas-
aveny johtaa halki kaupungin suoraan pohjoisessa olevalle suurelle pai-
kalle, josta suuria liikenneteitä niinkuin ehdotuksesta näkyy helposti
voidaan säteinä johtaa kaikkiin suuntiin „Suur-Helsingissä“. Se korvaa
siis sekä Läntisen että Itäisen Viertotien. Valaistukseen nähden on suunta
etelästä pohjoiseen paras; kumpikaan puoli katua ei joudu huonoon ase-
maan, puuistutukset eivät ole auringon tiellä. Suurimmalta osaltaan aveny
tulisi kulkemaan Töölönlahden ja Eläintarhan kautta, siis sellaisilla alueilla,
joihin rakennustoiminta toistaiseksi ei ole ensinkään ulottunut. Kun sa-
nottu lahti täytettäisiin ja rautatieasema siirrettäisiin pois tarjoutuisi tilai-
suus läheisesti yhdistää toisiinsa Töölö jaKallio. Niinpä voisi esim. leveää
Hesperiankatua jatkaa itäänpäin aina Itäiseen Viertotiehen saakka ja tä-
män kadun ynnä Kuningasavenyn risteyksen muodostaa mahtavaksi ra-
kennustaiteelliseksi kaupunginkohdaksi, jolla olisi valtakunnan pääkau-
pungissa erittäin hyvä paikka. Tällä kohdalla sekä kulkutautisairaalain
seudulla tulisi olemaan istutuksia, jotka yhdistäisivät toisiinsa Eläintar-
han vielä jälellä olevat osat, muodostaen niiden kanssa poistorenkaan, joka
ympäröitsisi koko tätä keskustassa sijaitsevaa kaupunginosaa. Huoli-
matta läheisestä liikenneyhteydestään ympärillä olevien kaupunkiosien
kanssa tulisivat tällä tavoin Kuningasavenyn ympärillä sijaitsevat korttelit
sinänsä muodostamaan erityisen kokonaisuuden, jota voitaisiin käsitellä
yhtenäisesti; avenytä vastaan siinä olisi korkeita liikerakennuksia sekä
yleisiä rakennuksia ja puistoon päin ylhäisiä yksityisasuntoja.

Aveny on ehdotettu rakennettavaksi niin korkealle tasolle, ettärautatie-
ja raitiotieliikenne voitaisiin järjestää tapahtumaan sen pinnan alapuo-
lella. Täten voitaisiin asema helpommin saada siirretyksi vähitellen ja lii-
kenne satamaradalla voisi jatkua esteittä. Kadun leveys on ehdotettu 90
metriksi; tämä mitta tarjoaa tarpeeksi tilaa kaikelle liikenteelle, mikä saat-
taa tulla kysymykseen: rautatie-, raitiotie-, automobiili-, ratsastus-, ajo- ja
käyntiliikenteelle. Sen pituus, 3 kilometriä, ei ole suurempi kuin välimatka
Brandenburger Tor—Zoologischer Garten Berlinissä, Gare du Nord—Ile de
Ia Cite tahi Louvre—Riemuvoittokaari Pariisissa, Amiraliteetti—Nikolain-
rautatieasema Pietarissa taikka Gare du Nord—Gare du Midi Brysselissä.
Kun on olemassa erityinen automobiilirata voi tämän matkan helposti ajaa
kolmessa minuutissa.

Kuningasavenyn rakentamisen ja ratapihan siirron kautta saataisiin
paikka tilavaa uutta rautatieasemaa varten, jossa ratapihalla olisi rajatto-
mat kehitysmahdollisuudet, samalla kun saataisiin hyvät kulkuyhteydet
kaupungin läntisten ja itäisten osien välille ynnä mukavat säteentapaisesti
kulkevat tiet kehällä oleviin kaupunginosiin, laajennettu city erinomaisen
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arvokkaine uusine tontteineen ja vihdoin mahdollisuuksia sellaiseen ~Suur>»

Helsingin" monumenttaaliseen käsittelyyn, josta me nykyisten olosuh-
teitten vallitessa emme voi uneksiakaan.

Tuleeko tämä suurisuuntainen aate ainoastaan jäämään paperille ja
kaupungin asemakaava, kuten tähän saakka, vaivaloisesti rämpimään
eteenpäin pitkin rinteitä ja mäkiä, arasti välttäen pienimpiäkin esteitä ja
nöyrästi kumartuen päivän nuhjusteiujen ja kompromissien edessä, jotka
tekevät mahdottomiksi ne suuret voitot, mitkä huominen päivä viskaisi
meille kuin kypsät hedelmät jos me nyt rohkeina olisimme valmiit teke-
mään päätöksen? Muuta tuskin voi otaksua. Kuivanselvästi ja kylmästi
tullaan „pätevillä syillä" repimään rikki ja hajalleen tässä esitetyt motiivit.

„Kauniita unia ja fanttasiioja!" On niin helppo suoriutua ihmisistä
tällä halvalla kiitoksella. Niillä sanoilla on tässä maailmassa paljon ta-
pettu.

Mutta palataan ehdotukseen ja puhutaan nyt kulkuyhteyksistä.
Uudesta keskusasemapihasta, johon tulevat nykyiset ja ehdotetut

uudet 'punaisella merkityt' kaukoradat, jotka yhdistää toisiinsa kehäpaik-
kojen läpi kulkeva rengasrata, kulkee 'harmaallavärillä' merkittyjä tavara-
liikennettä varten tarkoitettuja linjoja kaikille ehdotetuille satama- ja
teollisuusalueille, jotka tällä tavoin ovat yhteydessä pääratapihan kanssa
ja keskenään. Tuollainen rata johtaa Albergan aseman seutuvilta Haga-
lundin ja Drumsön kautta Lapinniemelle ja Jätkäsaarelle, yhtyen nykyi-
seen ratamarataan Ruoholahdessa. On ajateltu, että kaiken sekä Drums-
ölle että Jätkäsaarelle suunnatun pääliikenteen voisi välittää tämä raide,
joka täten tulisi tuntuvasti huojentamaan keskusaseman ja satamaradan
välisellä rataosalla tapahtuvaa liikennettä. Satamaradalla olisi käytettävä
sähkövetureita, osaksi jyryn vuoksi, osaksi sitä varten että kaikki vaihta-
minen kaupungin satamien alueilla saataisiin tapahtumaan mukavammin
ja helpommin. Toinen ratavarsi on ehdotettu emäradasta Wiikin ja Herto-
näsin kautta Hertonäsin satamaan, Botbyhyn, Degeröhön ja Santahaminaan»
Päätavaraasema on ihan suuren keskusaseman vieressä, sen itäpuolella,
ja paikallisia tavaraasemia sekä vaihtopaikkoja on ehdotettu laitettavaksi
jokaiselle suuremmalle liikennealueelle.

Esikaupunkeihin on, paitsi äskenmainittua rengasrataa, joka yhdis-
tää nämät paikat kaikkiinkaukoratoihin, johdettu erinäisiäpikaliikennettä
varten käytettäviä esikaupunkiratoja (piirretyt keltaisella värillä), joilla
on pieniä asemia tahi pysäkkejä paikallisisissa liikennekeskuksissa myös-
kin kaupunginsydämessä. Nämä radat on mikäli mahdollista johdettu
puistojen ja metsäalueiden läpi, jossa ne voivat kulkea maanpinnan tasolla,
kun taas ne osat radoista, jotka tulevat kulkemaan rakennetuilla kaupunki-
alueilla, on ehdotettu rakennettavaksi tunneli- taikka ilmaradoiksi. Kaikki
esikaupunkilinjat ovat yhdistetyt siihen rataosaan, jonka ajatellaan kulke-

Rautateitä.

Esikaupunkiratoja.
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van Kuningasavenytä, ja johtavat siis aina nykyiselle rautatieasemalle
saakka. Tätä viimeksimainittua rakennusta voitaisiin käyttää posti- ja
lennätinkeskusasemana; asemasillat varustettaisiin katolla ja laitettaisiin
keskus-elintarvehalliksi.

Tavallisia raitioteitä ehdotukseen ei ole otettu.
Tätä nykyä voimassa olevaan kaupungin asemakaavaan nähden ei

ole ehdotettu minkäänlaisia muita huomattavia muutoksia kuin sellaisia,
jotka välittömästi aiheutuvat Kuningasavenyn rakentamisesta. Mukava
kulkuväylä on aukaistu avenyn ja Ruoholahden, taikka Lapinniemen ja
Drumsön välille, minkä kautta tämä saari saadaan lähemmäksi kaupungin
keskustaa. Kuningasavenyn eteläiseen päähän, venäläisenkasarmin tontille,
on kaupungintalo ehdotettu rakennettavaksi, ja sen edessä tulisi olemaan
, ,raastuvantori*'.

Meilahden nykyisellä huvilaalueella, uusien yliopistonkliniikkain lä-
heisessä yhteydessä, on osoitettu paikka monumenttaalisesti järjestetylle
ryhmälle yliopistorakennuksia. Noin kolme vuotta sitten esitti näiden
rivien kirjoittaja ajatuksen että kaupunki ja yliopisto tekisivät vaihdon,
siten että korkeakoulu luovuttaisi kunnalle monella eri taholla sijaitsevat
tonttinsa ja laitoksensa, joista useimmat ovat erinomaisella liikepaikalla
mutta nykyiseen tarkoitukseensa vanhanaikuiset, ja saisi kaupungilta
korvaukseksi runsaan rahamäärän rakennusavuksi ynnä riittävän suuren,
luonnonihanalla jarauhallisella paikalla keskustassa sijaitsevan alueen, jo-
hon voisivat mahtua nyt ja vastedes kaikki yliopiston rakennukset ja lai-
tokset ja jollaolisi sijaaasuinrakennuksille sekä yliopiston opettajia että osit-
tain oppilaitakin varten. Minä laadin ylimalkaisen ehdotuksen ja konsisto-
rin asettamassa komiteassa asia näytti herättävän suurta mielenkiintoa.
Mutta sen pitemmälle tämä asia, mikäli minä tiedän, ei toistaiseksi ole edis-
tynyt. Ehdotuksen tekijänä minä kumminkin olen katsonut saattavani
tässä yhteydessä mainita asiasta ja olen pitänyt silmällä että tämä ajatus
myös on otettu Saarisen ehdotukseen (Seurasaaren koillispuolella olevalla
paikalla). Samantapainen paikka Teknillistä Korkeakoulua varten voitai-
siin osoittaa läheisyydessä, hiukan kauvempana pohjoiseen päin.

Niihin Helsingin kaupungin omistamiin alueisiin nähden, joita varten:
on olemassa jo valmiiksi laadittuja ehdotuksia, jotka kaupunginasema-
kaava-arkkitehti Birger Brunila hyväntahtoisesti on jättänyt käytettä-
väksemme käytämme tässä tilaisuutta lausuaksemme kiitollisuutemme
hänen muissakin suhteissa osoittamastaan autiudesta —on tehty suurem-
pia muutoksia ainoastaan mikäli sen on aiheuttanut suurten liikennesuo-
nien Kuningasavenyhyn yhtyminen. Sitäpaitsi on jätetty pois joukko
kortteleita sijan antamiseksipuistoille, niityille ja metsille. Nämät vapaiksi
jätetyt paikat, joiden käyttäminen rakennustarkoituksiin olisi lainsäädän-
tötietä annetuilla määräyksillä kokonaan kiellettävä, muodostavat keskey-

, ,raastuvantori* *.



mättä jatkuvan vyöhykkeen ja ne on kaikkialla, missä tämä on käynyt
päinsä, ulotetta alas rantoihin asti. Lännessä on siten ylempänä mainittu
Drumsön selkää ympäröivä puistovyö; idässä Vanhankaupunginselän
ääressä kaunis Kumtähden laakso ja osa Wiikin luona olevasta „lintujen
paratiisista", jotkahaaroinaulkonevattästä puistovyöhykkeestä, jokaLapin-
lahden ja Hakasalmen luona sekä Kaisaniemessä tunkeutuu kaupungin
keskustaan ja pohjoisessa haihtuu maaseudun vapaisiin kenttiin ja humi-
seviin metsiin.

Pieneen mittakaavaan nähden, jossa Saarisen ehdotus julaistaan, kar-
talle ei ole voitu, käytännöllisistä syistä, merkitä mitään korkeuskäyrävii-
voja. Alkuperäistä asemakaavaa piirrettäessä on korkeudet kuitenkin asian-
mukaisesti otettu huomioon. Täysin luotettavia korkeuskarttoja on ole-
massa useimmista Helsingin kaupungin omistamista maista sekäDrumsöstä,
Munkkiniemi—Hagasta, Kulosaaresta ja Hertonäsistä. Muihin alueihin
nähden, jotka on merkitty pisteviivoilla, on ollut pakko turvautua venäläi-
sen sotaväen topograafikortteihin, jotka yksityiskohdissa ovat hyvin puut-
teellisia. Tarjolla olleet karttapiirrokset, jotka on koottu eri tahoilta, ovat,
varsinkin mitä tulee ulko-osiin, hyvin epäluotettavia, minkä vuoksi on
ollut mahdotonta tarkalleen yhdistää toisiinsa eri alueet.

Ylimalkaan katsottuna nämät puutteellisuudet eivät kuitenkaan lie-
ne vaikuttaneet ehdotuksen tarkoitukseen: esittää joukko uusia näkökoh-
tia „Suur-Helsingin" rakentamista varten. Ja jos nämät näkökohdat voi-
vat olla pääkaupungillemme joksikin hyödyksi ja osaltaan valmistaa maa-
perää laajoissa piireissä heräävälle mielenkiinnolle tässä kosketeltuja kysy-
myksiä kohtaan, olisi työmme sillä palkittu.

Kulosaaren Huvilakaupungissa, heinäkuussa 1918.










