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De områden som i det följande behandlas onder den sammanfattande
benämningen MUNRSNÄS HAGA bestå av Backas skattehemman
N:o 2 och Haga Skattehemman N:o I i Lillhoplax by samt större delen
(0.9596) av Mtmksnäs enstafca skattehemman, samtliga i Helsinge socken,
och tillhöra Aktiebolaget M. G. Stenius.

Alla förslag avseende områdets indelning och bebyggande aro opp-
gjorda av ondertecknad.

För åskådliggörande av bosättningens ordnande, gatonätets sträckning,
gestaltningen av öppna platser, fördelningen av parker och planteringar
m. m. har en plastisk modell av den såsom färdigbyggd tänkta staden
uppgjorts. Denna, liksoin den tili grond därför liggande plastiska terräng-
modellen, har otförts av fro Loja Saarinen.

Vid otarbetandet av planeringen m. m. ha arkitekterna O. J. Meur-
man, Berndt Aminoff, Yngve Lagerblad och Urbo Åberg med-
verfcat, den förstnämnde hofvodsakligen i fråga om den egentliga plane-
ringen av området samt vid det statistiska materialets bearbetande, de
övriga främst beträffande bosättningens ordnande.

För ernående av ett organiskt samband mellan Munksnäs-Haga
pian och stadens marker har jag vändt mig tili stadsplansarkitekten
Bertel Jung, som beredvilligt medverkat vid hithörande frågors lösande,
liksom även vid otarbetandet av ett förslag tili kommonikationssystem
för Stor-Helsingfors. Herr Jong har även i övrigt onder arbetets gång
stått tili tjänst med värdefolla opplysningar och råd, för vilfcet allt jag
härmed tili honom ottalar min tacksamhet.



Uppsatserna om Stadsplanskonst och om Helsingfors innan det blev
storstad ha på anmodan levererats av arkitekten Gustaf Strengell, som
även biträtt vid bokens redigering. Kapitlet om Munksnäs byggnads-
ordning och dess rättsvärkningar har författats av häradshövdingen John
Uggla. och slutartikeln, Kommunala frågor inom Munksnäs och Haga,
av disponenten för Aktiebolaget M. G. Stenius, fil. mag. Sigurd Stenius.

Föreliggande publikation har tili sin främsta uppgift att klargöra de
rifctningslinjer för bosättningens ordnande inom Munksnäs—Haga,
som av jordägaren hiivit uppställda, i syfte att härför vinna allmän-
hetens intresse och sympatier, utan vitka ett konsekvent och framgångs-
rikt fullföljande av programmet ej är möjligt.

Samtidigt vågar jag hoppas, att det arbete som nedlagts på plane-
randet af Munksnäs—Haga skall visa sig vara av nytta även vid an-
dra stadsutvidgningar och stadsgrundningar i landet.

Hvitträsfc i augusti 1915.

ELIEL SAARINEN.

Boken har utkommit på
A ktiebolaget
M. G. Stenius förlag.
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STADSPLANSRONST.
EN HISTORISR ÖVERSIRT.

I. Forntiden den moderna industrialismens genombrott.

Man ktmde lätt föreställa sig att det slags anhopningar av mänskobo-
ningar som vi kalla städer «rspmngligen «ppstått och småningom tillväxt
ongefär som plantan gror och skjuter «pp «r jorden tack väre en hem-
lighetsftdl, endast vissa inre lagar lydande utvecklingsprocess. I enlighet
härmed vore stadsplanskonsten, vilken innebär ett medvetet organi-
satorisfct ingripande i denna otveckling, en jämförelsevis «ng företeelse.

En sådan uppfattning är emellertid icke obetingat riktig. Den veder-
lägges i många fall direkt av den arkeologiska vetenskapen, som på ett
övertygande sätt visat, att t. o. m. i de avlägsnaste historiska perioder stä-
der anlagts enligt en omfattande och från början enhetligt gestaltad pian.

Måhända det älsta hittils fcända exemplet på en sådan, icke med tiden
„nat«rligt“ oppvoxen, otan i en gjntning tillkommen stad är Kahun i
Egypten, vars lämningar i våra dagar atgrävts och tmdersökts av en engelsk
forskare. Denna stad förskriver sig från vidpass år 3000 f. Kr. och var av-
sedd att inrymma de skaror av arbetare, förmän och ingenjörer som voro
sysselsatta med «ppförandet av den närbelägna pyramiden Illahtm. Vi ha
såktnda här, från faraonernas tid, en direkt motsvarighet tili de stadsan-
läggningar som den moderna storindustrin mångenstädes nödgats skrida
tili tmder trycket av det svåra problem härbärgerandet av de i den an-
stälda väldiga arbetarmassorna inneburit. (Jämför de i det senare, sid. 11,
berörda engelska arbetarstäderna Port Stmlight och Bonrnville, eller den
kända fcruppska kolonin Essen i Rhenprovinsen.)

Under den grekiska antiken blev denna företeelse det medvetna
anläggandet av städer enligt en på förhand uppgjord pian synnerligen
vanlig; förklarligt nog, i betraktande av den betydande grekiska kolonisa-
tion som ägde mm utmed Mindre Asiens k«st liksom på Sicilien och även
annorstädes i Medelhavsbäckenet. Och upphovsmännen tili dessa grekiska



Det gamla Piräos enligt Hippodamos
pian. 5 sekl. f. Kr. Visar det för den
grekiska antikens städerkaraktäristiska

rotsystemet.

stadsskapelser ty så kan man med
fog kalla dem aro icke ens längre
anonyma: i ett flertal fall fcänner man
namnen på dem; verkliga stadsplans-
arkitekter altså, i mitida bemärkelse.
Särskilt ryfctbar bar av dem en hiivit,
Hippodamos från Miletos, verksam i 5.
sekl. f. Kr, Bland städer som denne an-
lagt må nämnas Piräos, Atens hamnstad,
vilken «nder antiken åtnjöt rykte för
synnerlig skönhet, ävensom Rodos.
Hippodamos visar sig i sin fconstnpp-
fattning såsom en äkta son av sitt tide-
hvarv, det perikleiska, konstens „g«ld-

ålder” i Grekland. Liksom den grekiska sk«lpt«ren «nder denna period
or mängden av tillfälliga och skiftande enskildheter bos den mänskliga
modellen «tletar de stora ocb bestämmande belbetsdragen och samman-
smälter dem tili en idealt fattad skönbetstyp, och liksom arkitekturen
av de «nder föregående århundraden «tbildade stilelementen skapar en
i alt väsentligt på harmoniska måttförbållanden (proportioner) grwndad
st il, så strävar tidens stadsplanskonst tili sträng och avklarnad överskåd-
lighet. Den förståndsmässighet som «tmärker den grekiska k«lt«ren visar
sig även på detta område, och vad den här främst syftar tili är ordning,
i motsats tili den måleriska men oordnade gyttring av byggnadsmassorna
vartill en icke av en stark
konstnärsvilja styrd och vid
en «tstakad pian b«nden
stadsbyggnadsverksamhet så
lätt vill leda. Denna ordning
vann man genom «tläggan-
det av sinä städer enligt ett
strängt geometriskt r«t-
system Hippodamos var
ej för intet en ivrig efterföl-
jare av Pythagoras —; det
ena av de två grundläggande
h«v«dsystem inom vilkas rå-
märken stadsplanskonsten se-
dermera allt intill våra dagar
rört sig och vilka växelvis
s«ttit vid makten: det geo-
metriska eller regel-

En finsk kaststad (Jakobstad) från 20 sekl. e. Kr.
Planen skiljer sig i sinä allmänna drag icke i nå-

gonting väsentligt från föregående.
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Athens akropolis; rekonstruktionsförsök. Exempel på en arkitektonisk komplexgestaltning

btindna systemet. Det härtill motsatta pittoreska eller oreget-
bandna systemet, dess oppkomst och dess betydelse för vår tid, skall i
det följande i korthet beröras.

I den grekiska antikens städer spelade privathoset änn« en endast on-
derordnad roll; sinä hovodsakliga «ppgifter hade arkitekturen ide byggna-
der för kttlt- och andra allmänna ändamål, vitka aldrig saknades i en grekisk
stadsanläggning, burn liten denna än må ha värit. I sammanförandet av
dessa byggnader tempel, teatrar, gymnasier, stadier m, m. tili mäk-
tigt verkande komplex, vanligen förlagda omkring öppna platser, a g ora,
avsedda att tjäna som samlingsmm för stora folkmassor, når den grekiska
stadsplanskonsten i förbindelse med arkitektoren verkningar av en storsla-
gen momimentalitet som senare knappast någonsin blivit överträffad. I
dessa grekiska komplexgestaltningar framträder redan klart utbil-
dad en betydelsefull stadsplanskonstnärlig princip, som därpå «nder alla
tider blivit bestående för att först «nder 1800-talets senare hälft, förfalls-
perioden i stadsplanskonstens historia, råka i glömska. Denna princip, som
tili sitt vasen innebär ett hashållande med verkningsmedlen, påbjuder ett
sammanförande, tili ett begränsat område, gr«ppvis, av de starkaste bygg-
nadsaccenterna (momimentalbyggnaderna) i stället för dessas jämna kring-
ströende över stadsytan. Akropolerna i den grekiska antikens städer, av
vitka den allmännast kända är Atens, konna tjäna såsom goda exempel
på de mäktiga effekter som genom ett dytikt tillvägagående läto sig



Medeltida stadsplan (Bottstedt, Tysk-
land). Typisk i sin pittorcska oregel-

bundenhet.

ernå. (I Helsingfors äga vi, från modern
tid, ett sådant stort anlagt komplex i
Senatstorget med de däromkring och i
dess omedelbara grannsfcap förlagda
monumentalbyggnaderna: Nikolaikyr-
kan, senats- och tmiversitetspalatsen,
biblioteket, den gamla ryskä kyrkan och
ryskä militärlasarettet. Jämför härmed
den svaga verkan av Nya kyrkan där
denna står, isolerad för sig, utan sam-
band med eller understöd av några
kringliggande byggnader!).

Liksom romartiden i skulpturen och
arkitekturen upptog, och i den senare

vidareutbildade, det grekiska formspråket, så var detta failet även i
stadsplanskonsten. Också romarnas städer kännetecknas av ett utpräglat
rätvinkiigt gatunät; grekernas geometriska rutsystem beherskar även dem
helt. Av särskilt intresse är att iakttaga det inflytande det romerska be-
fästa militärlägret (castrum) kömmit att få på talrika stadsgrundningar i
olika delar av det romerska världsväidet. Där, såsom ofta hänt, stads-
samhäiien uppväxt ur sådana romerska militärläger, ha de, lättförklarligt
nog, kömmit att i alit väsentligt förete dessas karaktäristiska gestaltning:
en rektangulär grundform med tvanne varandra vinkelrätt skärande och
parallelt med rektangelns sidor dragna huvudgator och ett likaledes vin-
kelrätt system av smalare bigator. En sadan typ visa bl. a. ett flertal stä-
der i s. v. Frankrike, tillkomna i början av medeltiden; den påfallande
och i sig själv överraskande kontrast väri de stå tili den gängse medeltida
stadstypen finner i det ovansagda sin förklaring.

I den medeltida staden, särskilt sadan denna mot sltttet av
medeltiden, onder sengotiken, «tbildade sig, möter oss nämligen en från
den grekiskt-romerska, antika, så starkt som möjligt avvikande, full-
ständigt annorlttnda gestaltad företeelse. Var den antika stadens mest
framträdande särprägel en planen helt bestämmande regelbundenhet, vtm-
nen genom användande av ett rätlinjigt och i ali huvudsak rätvinkiigt ga-
ttmät, så är den medeltida staden icke blott tili sin allmänna «ppdelning
utan med en i varje enskildhet noggrant genomförd konsekvens oreg e 1 -
bond en. Gatorna i dessa medeltidens städer äro icke, såsom i det klas-
siska stadsschemat, raka och tili hela sin längd lika breda; de slingra sig
fram i ständigt växlande kurvor beroende av terrängens höjningar eller
sänkningar, såsom skogsstigen slingrar sig mellan trädstammar och förbi
klippblock och andra ojämnheter, och deras bredd «ndergår ständiga för-
skjtttningar, än tillsvällande liksom floden där denna rinner över slät
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mark, än avsmalnande liksom vatten-
ådran där den sammanprässas i ett
bärgspass. Härigenom åstadkommes en
hög grad av målerisk omväxling
i stadsbilden. En vandring utmed de
krokiga gatorna och gränderna erbjttder
ständigt nya och skiftande perspektiv,
där den antika gatan hade sin enda
långa, men likartade utblick. I full
överensstämmelse härmed äro i medel-
tidens städer även de öppna platserna
tmdantagslöst oregelbtmdet «tformade.

Det har mycket tvistats om httru-
vida den medeltida staden, ttr stads-
planssynptmkt sedd, kan anses vara
framgången ttr medvetna konstnärliga
avsikter, eller om de oregelbtmdenheter
varav den «tmärkes, och vitka man velat
betmdra såsom med «tomordentlig sä-
kerhet på förhand beräknade artistiska
effekter, icke snarare äro att anse såsom

Pian av det gamla Borgå. Observera
likheterna med föregående pian.

tillfälligheter, ägande sin förklaring i dessa städers småningom skeende na-
turliga tiilväxt omkring en eller annan kärna enriddarborg, ett kioster t en
betydelsefuil farvägkorsning och, i stället för förefintligheten av, i själfva
verket tvärtom just i avsaknaden av en bestämd, tttstakad pian. Sanningen
torde, på goda grunder, konna sökas någonstädes emellan de båda ytter-
meningarna. Att i många fall en medveten avsikt förelegat, därpå tyda
ttppenbart omständigheter av olika slag, medan man å andra sidanknappast
far miste om man såsom verksam faktor vid dessa städers tillkomst, stads-
planskonstnärligt sett, antager, i mindre grad bestämda konstnärspersonlig-
heter, än en allmänt förekommande, tili en utomordentlig styrka «tvecklad
konstnärlig instinkt, vilken med osviklig säkerhet i varje enskilt fall
träffat det rätta. Man bör icke häller förglömma att ttnder denna epok

medeltiden den skarpa tudelning av de vid ett byggnadsarbete, och
sålunda även vid en stads tillkomst, verksamma personerna i «ppfinnande
(arkitekter) och manwelt «tförande (byggnadsarbetare) var någonting
okänt. Medlemmarna av medeltidens byggnadsskrån voro på en gång
konstnärligt skapande och tekniskt «tförande krafter; man byggde, synes
det, i allmänhet icke efter noggranna, i detalj gående ritningar, «tan ex-
temporerade tili stor del sinä effekter under arbetets gång.

Härmed må nu förhålla sig h«ru som hälst, en omständighet bör man
dock ovilkorligen halla i minnet då man bedömer de medeltida städernattr
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stadsplanskonstnärlig syn-
ponkt och än mer då man
söker värdesätta den medel-
tida stadstypens förebildlig-
het, dess användbarhet i mo-
dern tid. Och det är: htmi
follständigt denna stadstyp
sammangår med och förstär-
fcer verkan av tidens arkitek-
tor oregelbonden, pitto-
resk, fantasirik och indivi-
dtielt skiftande även den
och i sin tor får sitt berätti-
gande av denna; liksom även
medeltidensmåleriska gatoliv
med de färgrika, icke lifct an-

Medeltida stadsbild (Rothenburg, Tyskland).

tikens strängt plastiskt hållna tttan muntert och självsvåidigt skurna dräk-
terna svårligen kan tänkas förlagt ien gynnsammare infattning. Erinrar
man sig samtidigthurusom även i antikens städer fullständigt sambandrådde
mellan den herskande byggnadsstilen kubisk tili sin grtmdform, med
starkt betonade, raka, horisontala linjer och genomförd symmetri och
stadsplanen, så är det icke svårt att härur framläsa en konstnärlig lag som
bjuder, att även i fråga om en stadsskapelse, lika väl som ien målning eller
en skulptur, mellan alla delar av det hela måste råda ett harmoniskt för-
hållande för att ett djupt och bestående skönhetsintryck skall ernås. Denna
lag har man skäl att lägga på minnet och tilllämpa vid granskningen av
stadsplanskonstens titveckling under nyare tid, i vilken bristen på en fttllt
genomförd enhet mellan konstformerna och samhällslivet ofta bjärt och
störande framträder.

Ingenting är naturligare än att renässansen, då den avlöste
den senare medeltiden, också i sättet att utlägga städer skttlle, liksom i
alit övrigt, bryta med den föregående perioden, för vilken man med en
ursprtmgligen hånfull och fördömande betydelse präglade benämningen
ft gotisk", därmed avseende en förvirrad och barbarisk formlöshet, vars
dimmor ntt sktille skingras av förnuftets på nytt «ppgående soi. Någon i egent-
lig mening ny stil inom stadsplanskonsten frambringar emellertidrenässansen
icke. Liksom denna glänsande kulturepok på filosofin s och vetenskapens
område anknyter tili den antika tanken (humanismen) och i konsten åstad-
kommer en „pånyttfödelse" av den klassiska konstens former, så inträder
med renässansen även i fråga om stadsbyggandet en återgång tili det gre-
kiskt-romerska systemet. Stadsplanen undergår därmed än en gång en
radikal förändring: blir åter överskådlig, förståndsmässigtklar, nykter, med



geometriskt regelbtmden ge-
staltning på basen av ett
strängt genomförträtvinkligt
(eller strålformigt) gattmät.
Det var egentligen först b a -

roc ke n förbehållet att, i
allt väsentligt visserligenbyg-
gande vidare på den av re-
nässansen lagda grtmden,
frambringa, om ocksä icke
någon verklig ny stil, så dock
åtminstone en fullt egenartad
variant av den föregående
epokens regelbtmdna typ.
Från renässansen skiljer sig
barocken genom sitt utom-

Stadsplan i barockens anda (Karlsruhe). Obser-
vera de från residensslottet solfjäderlikt utstrå-

lande gatorna.

ordentligt starkt utvecklade sinne för rttmverkningar, väri dess
tili ett övermått av rörelse strävande, av en över alla bräddar flödande
våldsam kraft fyllda lynne söker sig utlopp. Det ligger ingenting över-
raskande i att detta barocklynne tili först fick sitt formala «ttryck i ett
lätthanterligare, bildbarare och även billigare materiat än vad en verk-
lig stadsanläggning är. Det blev inom trädgårdskonsten baroc-
ken såsom i vidsträcktaste mening arkitektoniskt skapande kraft erhöll
sin ideala konstnärliga otformning (talrika trädgårdar i omnäjden av
Rom; parken i Versailles). På detta gebit betyder barocken riktandet av

Pian av Fredrikshamn. Kaman av typiskt barock
karaktär, med från en central byggnad (rådhuset)
strålformigt utgående gator, sinsemellan koncen-

triskt förbtmdna.

renässansens två-dimensio-
nala, på den plana ytan sig
rörande konst med ett tredje
eiement: höjden. I det med
utomordentlig verkningsfuif-
het genomförda «tnyttjandet
av nivåskillnader (me-
dels terrasser, ramper, trap-
por m. m.); de olika delarnas
sammansmältandetili en hel-
het med tillhjälp av ett ener-
giskt betonat axelsystem; i
strävan efter en rikare har-
monik genom oppställandet
mot varandra av och balan-
sen mellan starka kontraster,
samt i det skickliga utnytt-

7



8

jandet av perspektiviska effekter ligga barockens främsta och för den
moderna stadsplanskonsten i förebildligt avseende mest betydelsefulla ny-
vinningar.

I ali hufvudsak eniigt samma riktningslinjer som inom trädgårds-
konsten genomfördes de stadsanläggningar och stadsutvidgningar, varpå
barocktiden har att uppvisa många prov. Flertalet av dessa företag återgå
tili praktlystna furstar, vilka med sådanaarkitektoniska skapelser i stor stil
ville öka sin kronas glans (Ludvig XIV i Frankrike; en hei del duodes-
furstar i Tyskland). Ett framträdande drag i dessa barockens stadsan-
läggningar förtjänar att här betonas: planens stränga underordnande en
konstnärlig, denna dominerande centralpunkt vanligen fursteborgen
vilken tjänar såsom utgångs- eller avslutningspunkt (fond) för en monu-
mental aveny eller ett solfjäderformigt utstrålande gatusystem (Karlsruhe).
En annan egendomlighet som man ofta möter är det tvångsmässigt genom-
drivna uppförandet av alla byggnader omkring en plats (Place des Vosges,
ursprungligen kallad Place royale, och Place de Vendöme, vardera i Paris)
eller titmed hela gator (R«e Dauphine, Paris) i en enhetlig stil eller rent av
eniigt en och samma teckning. Hari spåras åter ett attryck för barockens
förkärlek för starka kontraster, så tili vida som dessa anordningar avsågo
antingen att vinna en netttral bakgrund för ett mot den lugna fonden med
ökad styrka framträdande monument (så de två nämnda platserna i Paris,
med Ludvig XIILs och Ludvig XIV:s bildstoder) eller att genom en dylik
välberäknad monotoni ge någon närbelägen monumentalbyggnad ökad
relief. Detta arkitektonisktstadsplanskonstnärliga verkningsmedel har med
den största framgång i vår tid återupptagits, särskilt av den engelska
stadsbyggarskolan (jämför avsnittet om Hampstead Garden Suburb,
sid. 14 ff.).

Rococon, vilken ju såsom fullt utbildad stil framträder endast inom
konsthantverket, kan lika litet som Ludvig XVI:s stil (i Sverige känd un-
der namnet den gustavianska) eller empiren, käjsarstilen, sägas ha tillfört
stadsplanskonsten några i egentlig mening nya drag.

11. C. 1800 vår tid. 1. England.

Under hela medeltiden och därpå ända fram tili begynnelsen av det 19.
seklet höll sig befolkningssiffran i städerna med få undantag, jämförd med
förhållandena i våra dagar, synnerligen låg. Så räknade exempelvis bety-
dande stadssamhällen sådana som Niirnberg och Strassburg under 1400-
talet den gotiska stadskulturens blomstringstid —, enligt vad nyare un-
dersökningar givit vid handen, icke flere än 20—25,000 invånare; städer
med mera än 100,000 funnos blott få.



1800-talet medför i detta avseende en fullständig omvälvning. En helt
ny stadstyp framträder: storstaden i modern bemärkelse. Sin för-
utsättning har denna i maskinkulturens sagolika utveckling, som medförde,
å ena sidan det därintills allenarådande handarbetets undanträngande av
en maskinelt driven storindustri, å den andra avståndens förminskning ge-
nom de i oanad grad förbättrade kommunikationerna.

I städerna visar befolkningssiffran, som tidigare endast långsamt ökats
(i London under 100-årsperioden 1700—1800 från c. 670,000 tili c. 860,000)
eller helt stått stilla, plötsligt en utomordentligt stark och snabb stigning,
beroende främst på tillströmning av fabriksarbetare från landsbygden. Så
Springer invånarantalet i Birmingham, som blev centrum för den engelska
järn- och stålindustrin, tmder tiden 1801—1841 från 73,000 personer upp
tili 181,000, medan motsvarande tai för textilindustrins huvudort, Man-
chester, aro ännu mera förbluffande: 35,000 och 353,000 altså en tiodubb-
ling tmder den fcorta tiden av endast fyra årtionden.

Det är uppenbart att denna plötsliga och enorma inflyttning tili stä-
derna i sitt släptåg skttlle föra en mängd nya problem av kommunaleko-
nomisk, hygienisk, trafikteknisk och stadsplansarkitektonisk art. Dessa
var man tili en början på intet sätt rtistad att lösa. Lange synes man stått
som en overksam iakttagare av städernas alit starkare tiilväxt. För de
tillströmmande människomassorna måste tak över huvudet beredas. Jord-
värdet i de kring städerna närmast belägna områdena tmdergick en fan-
tastisk höjning, och en ohämmad tomtspekulation bragte miljoner i hän-
synslösa jobbares fickor. Av snävt egoistiska förvärvssynptmkter ledda
fastighetsägare betäckte kvarter efter kvar ter, stadsdel efter stadsdel med
tiotusentals ostmda, osköna och dåligt «ppförda byggnader. Då man slut-
ligen begynte vidtaga åtgärder för att tygla den med en stormflods styrka
framrtfsande byggnadsböljan var redan en obotlig skada skedd och vid-
sträckta områden dränkta av hyreskaserner och slums.

Det hade värit obilligt att begära, att det arbete som n« vidtog ome-
delbart skttllekunnat inriktas på alla punkter, än mindre att det från bör-
jan skulle kunnat bedrivas fullt planmässigt eller ens alltid i rätt riktning,
därtill voro de missförhållanden som den „ind«striella revoltttionen" med-
fört av altför svårartad och komplicerad natur. Under hela det sistför-
fltttna seklet kan i detta arbete spåras en viss osäkerhet, och på olika håll
follföljas olika «ppslag; det är änn« en experimenterandets tid. Först det
nya århtmdradet synes det vara givet att klarare se «tvägar och mål;
syntesen, sammanfattandet av det förberedande skedets spridda erfaren-
heter och resultat är nu i full gång. Aldrig har någon epok på detta område
sett starkare krafter i rörelse.

I stort sett bestämmes den förberedande verksamheten under 1800-
talet av de tvänne grundväsentligen olika sätt varpå man reagerade emot

2 9
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det nya fenomenet: storstaden. Under det man i England i visst avseende
kringgick svårigheten ooh «nder fältropet „b ack to the land“ till-
baka tili landsbygden! vid sidan av storstaden «tbildade en ny bo-
sättningsform i och med trädgårdsstaden och den lantligt gestaltade villa-
förstaden, angrep man på kontinenten, längre fram i förbtmd med Amerikä,
beslutsamt storstaden själv som socialhygieniskt, bosättningstekniskt och
arkitektoniskt-konstnärligt problem, vilket man inom dennas egna
g rän s er strävade tili att lösa. Närmast karaktären av en episod har
den i Tyskland på 1890-talet framträdande romantiska rörelsen, vilfcen icke
kan sägas ha bidragit tili huvadfrågans lösning snarare har den häm-
mande inverkat på denna men som väl «r rent konstnärlig synpunkt
inneburit en ökning av formskatten och på gestaltningen av småstaden
och villastaden otövat ett gynnsamt inflytande.

*

I England tog man tili en början först i t« med den väldiga «ppgiftens
rent praktiska sida. Städernas förseende med vatten-, avlopps- och Ijäs
(gas)-ledningar betydde i hygieniskt avseende ett jättesteg framåt. Där-
näst kom turen tili bostaden.

Man har svårt att göra sig en riktig föreställning om olidligheten av
de bostadsförhållanden varunder de mindre bemedlade befolkningsklas-
serna «nder 1800-talets tidigare decennier i de stora engelska industricen-
tra voro tvungna att framsläpa sin tillvaro. Alla sammanslwtningar av
fackföreningsart som hade kunnat tillvarataga arbetarnas intressen gent-
emot de besittande klasserna voro strängt förbjudna och någon effefctiv
kontroll från myndigheternas sida av byggnadsverksamheten kan man
knappast tala om. Det var manchesterdoktrinens gyllene tid, med dess
tro på nyttan av samhällskrafternas fria spel. Visserligen påträffar man i
England endast undantagsvis den på större delen av kontinenten allena-
rådande hyreskaserntypen, men ehurtt de engelska husen voro lägre var
likväl, tack väre det hänsynslösa utnyttjandet av grunden, äveni dem till-
gången på Ijtts och Ittft fullkomligt otillräcklig. De fattigaste folkskikten
ledo «nder en fruktansvärd trångboddhet, med en sådans alla sociala och
hygieniska vådor.

En energisk verksamhet avseende arbetarbostadens reformering vid-
tog i England vidpass år 1850, och frågan om bostadsreformen kom
där från denna tidpunkt ända fram tili sekelskiftet att i så övervägande
grad «ppmärksammas, att för rent stadsplansmässiga spörsmål först vid
begynnelsen av det nya seklet intresse och krafter funnos lediga.

Svårigheten att inom städerna för drägligt pris förvärva industritom-
ter förmådde redan tidigt några stora industrimän, vilka på gr«nd av steg-



11

rad rörelse voro i behov av ökat utrymme, att överflytta sinä fabriker tili
landsbygden, och det blev då även nödvändigt att sorja för bostäder åt
de i dem anställda arbetarne. På så sätt ha, i förbindelse med industriella
företag, tillkommit ett antal arbetarkolonier vilka, samtidigt som
de utövat ett synnerligen stort inflytande på bostadsfrågans lösning i
lycklig riktning, i stadsplansmässigt avseende erbjudit ett gynnsamt expe-
rimentalfält och på detta område slutligen lett tili förebildliga resultat.
Detta gäller i alldeles särskilt hög grad ett par nygrundningar från slutet
av förra seklet, Port Sunlight och Bournville. I dem kan den engelska
trädgårdsstadsrörelsen räkna tvänne föregångare, vilkas pädagogiska be-
tydelse hiivit utomordentligt djupgående.

Port Sunlight, närä Liverpool, har för sin tillkomst att tacka
innehavaren av de kända Stmlight-tvål-fabrikerna, W. H. Lever; Bourn-
ville åter, icke långt från Birmingham, är en skapelse av G. Cadbury, en
stor kakaofabrikant. Båda män med ovanligt klart affärsförstånd, som
förhjälpt dem att skapa sig betydande rikedomar, och båda genom-
trängda av en social ansvarighetskänsla, som förmått dem att ställa sitt
guld i den bostadshygieniska och socialt-estetiska framstegsrörelsens tjänst.

Såväl i Port Sunlight som i Bournville har man att göra med kolonier
av tili gropper om två eller flere förenade e n-f amilj shus (cottages)
icke fcasernartade byggnader; användandet oteslotande av denna bygg-
nadstyp blir för den engelska rörelsen allt framgent kännetecfcnande. Vad
som särskilt framträder i planerna är det rikliga «trymme som tillmätts
planteringar, lek- och sportplaner, och framför alt trädgårdar. Så-
dana finnas reserverade för varje boningshns, i Bournville förenade med
själva bostadstomterna, i Port Sunlight sammanförda tili grupper innanför
de periferiskt, utmed kvarterens yttersidor förlagda byggnaderna. Dessa
(köks)trädgårdar ha en dubbel uppgift, dels att tillföra bostäderna en högst
avsevärd ökning av Ijus och luft, dels att erbjuda kolonisterna på en gång
tillfälle tili hälsosam rekreation under fritiderna och samtidigt ett verk-
samt medel att bidraga tili sin utkomst.

Konstnärligt sett intaga båda företagen, såvälPort Sunlight sornßourn-
ville, en anmärkningsvärt hög rangplats. I byggnaderna spåras, särskilt
i den förstnämnda kolonin, en, dock alltid smakfullt beherskad anslutning
tili gammal engelsk landsarkitektur. Med stor skicklighet är fasadgestalt-
ningen och husens förläggande på tomten varierad, så att, trots att de olika
byggnadstyperna äro rätt få (vilket ur ekonomisk synpunkt i dylika före-
tag alltid måste förbli en nödvändighet), ett välgörande intryck av omväx-
ling åstadkommits. Över anläggningarna som helhet betraktade vilar,
tack väre den rika växtligheten och de omsorgsfullt bevarade gamla träd-
bestånden, en halvt lantlig prägeh Man behöver endast i tanken jämföra
dessa idylliska arbetarkolonier, inrymmande sunda och praktiskt anord-
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nade bostäder, med de sotiga, dystra, av intet grönt livadet överbefolkade
arbetarkvarteren i de flesta storstäder för att klart inse betydelsen av det
experiment som i och med dem så lyckligt blivit genomfört. Ty det bör
märfcas, att man här ej bar att göra med några filantropiska företag i van-
lig mening. Särskilt Boarnville är i finansielt avseende ytterst stmt an-
lagt, i det att det i kolonin bttndna kapitalet, med normala hyror, på ett
f«IIt tillfredsställande sätt förräntas. Livsmö jligheten hos den nya bostads-
och stadsanläggningside, som dessa kolonier värit avsedda att förverkliga,
var därmed i praktiken ådagalagd.

*

År 1898 utkom i England en bok som sktille få ett mycket stort infly-
tande på stadsbyggnadskonstens vidare «tveckling; dess titel var „To-
morrow" (~I morgon“) och författaren Ebenezer Howard.

De missförhållanden den moderna storstaden såsom social företeelse
innebär anser Howard rota främst i tvänne omständigheter: f) den för
långt drivna centralisationen, som avfolfcar landsbygden för att
i stället överbefolka städerna, och 2) den privata spektilationen
i byggnadsgrtmd, som drivit tomtprisen i dessa onaturligt i höjden. Hän
«tkastar tanken på helt nya städer, vilkat enligt en från bör jän i detalj noga
avvägd pian, sktille anläggas på lämpliga platser «te på landsbygden, där
jordvärdet änn« vore lågt. Av det tili ett måttligt enhetspris inköpta om-
rådet sk«lle vissa delar, de periferiska, omedelbart avskiljas och åsidosät-
tas för småbrukare; kärnan åter vore avsedd att bliva stad. Fördelen av
en sådan anordning låge, enligt Howard, däri, att jordbrukarnek«nde på-
räkna säker avsättning på närmaste håll för sinä produkter, vilka åter,
då ja alla fraktkostnader liksom även mellanhändernas provisioner komme
att bortfalla, för stadsborna sknlle ställa sig förhållandevis billiga i inköp.
Vad n« stadsområdet beträffar sk«lle av detta inga tomter försäljas «tan
endast «tarrenderas, på lång tid; den framtida värdestegringen komme så-
landa icke enskilda spekalanter «tan samhället i dess helhet tili godo.
Varje sådan stadsanläggning vore från början avsedd för ett visst maximi-
antal invånare (c. 30—50,000, enligt Howard); då kommanen själv inne-
hade ali jord och bebyggandet komme att noggrant regleras, funnes säkra
garantier för att denna gräns icke sk«lle översfcridas. De tre angivna fak-
torerna: föreningen av land och stad, jordens oförytterlighet och befolk-
ningssiffrans avsifctliga begränsande, aro de mest framträdande känne-
tecknen på „trädgårdsstaden“, med vilket namn Howard betecknade sin
ideala stadsanläggning. Vad själva stadsplanen beträffar framhåller
hän, riktigt nog, att dennas gestaltning måste bli beroende av de närmare
omständigheterna i varje enskilt f ali. Hän «ppställer dock ett teoretiskt



Pian av Hampstead Garden Suburb. Det mörkt tonade fältet
å övre hälften av bilden visar den från bebyggande tmdan-

tagna delen av heden.
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schema som visar en cirkelformad, med radial- och ringgator anlagd stad,
i vars mitt befinner sig en stor centralpark omgiven av offentliga byggna-
der; en i väldiga mått tilltagen ringboolevard; rikligt dimensionerade träd-
gårdar, och zonartat bebyggande.

Howards tanke skolle snart omsättas i värklighet. Efter det ett ihär-
digt propagandaarbete bedrivits skred man, i början av innevaran de år-
hondrade, tili anläggandet av „den första trädgårdsstaden" Letchworth,
belägen på c. 40 minoters avstånd (järnvägsfärd) från London. Staden,
vars befolkningssiffra är limiterad tili vidpass 32,000, har otvecklat sig
raskt, och företaget synes, för så vitt man hittils konnat döma, bevisa rik-
tigheten av Howards även vad den finansiella sidan av saken beträffar
ingående och av ett praktiskt förstånd genomträngda beräkningar.

I vad mån man genom anläggandet av sådana „trädgårdsstäder" i
verkligheten skall lyckas stäyja storstädernas tillväxt och åstadkomma
en jämnare fördelning av befolkningen på landsbygd och i städer, därom
är det för tidigt att yttra sig. Den omständigheten att Letchworth ttnder
ett helt decenniom ännti icke fått någon efterföljare är icke ägnad att inge
större förhoppningar. Emellertid har Howards tanke på ett mera begrän-
sat fält och i modifierad form redan no lett tili ytterst anmärkningsvärda
resoltat.

Trädgårdsstaden, såsom Howard otkastat planen för denna, är en i sig
sloten och folländad stadsorganism med alla tili en sådan hörande inrätt-
ningar. Utgående från hans ide ha, med opptagande av tillämpliga delar
av densamma, tvänne intressanta bosättningstyper av mindre omfattning
otvecklats: „t r ä d g å r d s f ö r s t a d e n" (garden soborb) och „t r ä d -

gårds b y n“ (garden village). Från trädgårdsstaden i egentlig mening
skilja sig dessa därotinnan, att de icke i likhet med denna äro i sig avslo-
tade enheter otan beroende av någon starkare bosättningsorganism, tili
vilken de stå i ett visst avhängighetsförhållande trädgårdsbyn vanligen
tili en indostriell anläggning; trädgårdsförstaden tili en värfclig stadskropp.
Av vartdera slaget har i England, onder senaste tid, ett stort antal tillkom-
mit, vilka för stadsplanskonsten icke mindre än för bostadskoltorens vid-
kommande innebära synnerligen betydande nyvinningar. En om också
endast fcort redogörelse för den, arkitektoniskt sett, märkligaste och sam-
tidigt största av dem bör i en översikt som denna icke saknas.

H ampstead Garden Soborb, som man begynte anlägga
år 1907, befinner sig i omedelbar närhet tili London, invid den stora och
högt belägna Hampstead-heden en vacker natorpark som länge otgjort
en av londonbornas mest omtyckta otflyktsplatser. Med onderjordiska,
elektriskt drivna tåg nås hjärtat av metropolen på kortare tid än en halv
timme. I avsikt att för den nya kolonin säkerställa förefintligheten av
ett betydande öppet rekreations- och sportändamål inköptes
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Hampstead Garden Subtirb. Avgränsningsmaren mot heden, med trädgårdspaviljonger.

ett tili heden, gränsande sådant, vilket därpå genom en parlamentsakt för
alltid «ndandrogs bebyggande. Intill denna i mj«ka kurvor mot norr sig
sänkande, här och var med lummiga trädbestånd bevuxna ängsmark, på
vars gröna matta vita får beta, gränsar villastaden, avslutad medels en
rakt fortlöpande, av trädgårdspaviljonger avbruten hög tegelmur en
arkitektoniskt synnerligen verkningsfull anordning, vartill förebilden häm-
tats från medeltidens befästa städer (Rothenburg). Anläggningen består,
frånsett de monumentala byggnader av hei- och halvoffentlig karaktär
som den inrymmer kyrka och sekteristkapell, „the Institute" (försam-
lingshall för icke-kyrkliga ändamål), skolor m. m. samt ett affärs- och
botikkvarter med flervåningsbyggnader, enbart av enfamiljshus; tomter
för industriföretag upplåtas icke. Den är avsedd för olika förmögenhets-
skikt och inrymmer följaktligen byggnader av växlande storlek, från all-
deles små sådana (cottages) för arbetare- och den lägre tjänstemannaklas-
sen tili stora herrgårdsliknande villor för de förmögna. Såsom i alla tili
denna grupp hörande engelska företag är jorden oförytterlig, och tomterna
ktmna endast arrenderas, för en period av 99 år. Uppförandet av byggna-
derna har tili övervägande del verkställts genom förmedling av tvänne
dotterbolag. Det ena, grundat på andelsprincipen, har särskilt ägnat sin
ttppmärksamhet åt den lilla bostaden och ttnder årens lopp «ppfört en
mängd sådana. Det andra, tili formen ett vanligt affärsbolag, har omhän-
dertagit -uppförandet av de större, för en förmögnare köparklass avsedda
villabyggnaderna. I vartdera fallet ha endast de mest framstående arki-
tektoniska krafter anlitats, och de i Hampstead Garden Suburb «ppförda
byggnaderna förete därför en ovanligt hög konstnärlig standard. Ännu



Vy från Hampstead Garden Suburb. Mark livfull-
heten i anordningen ernådd genom dragandct tili—-
baka från byggnadslrnjen av tvänne hasgrupper,
samt enhetligheten i fasadbehandlingen. Tomterna
åtskilda endast medels låga häckar inga höga

stängsel!

viktigare är emellertid att
genom samverkan mellan de
olikaarkitekternasinsemellan
och med skaparna av planen
för det hela en enhetlighet i
den arkitektoniskatotaleffek-
ten ernåtts, som bjärt av-
sticker från den i moderna
villasamhällen i allmänhet så
störande bristen på harmoni.
En sådan harmoni kande tm-
der gångna epoker änna tipp-
stå så att säga av sig själv,
tack väre styrkan av den rå-
dande arkitektoniska stilrikt-
ningen och djapet och ot-
bredningen av den allmänna
konstnärliga kultnren. I våra
dagar är detta icke längre

möjligt. Någon enhetlig byggnadsstil finnes icke mera, ide tili förfogande
stående byggnadsmaterialierna råder den största brokighet, och känslan
för skönhet och harmoni inom byggnadskonsten är hos den stora massan
av folket nästan «tslocknad. Detta tvingar tili ett organisatoriset ingri-
pande i byggnadsverksamheten från samhällets sida i avsifct att förmä de
byggande och deras arkitekter att «nderordna sig vissa allmänna enhet-
lighetssynpunkter. Att något sådant myeket väl är görligt, och att där-
med de allra vaekraste resnltat kanna vinnas, det har Hampstead Garden
Subttrb på ett glän-
sande sätt bevisat.

Bebyggandet är,
med hänsyn tili för-
hållandet mellanbe-
bygd och obebygd
yta, glestt ehxsru de
enskilda villorna av
arkitektoniska skäl
(fastare helhetsver-
kan) i allmänhet
sammanförts dels
tili grctpper om två
eller flere, dels i
verkliga fortlöpan-

Längs tre sidor slaten bostadsplats i Hampstead Garden Suborb,
med strängt enhetlig behandling av fasadarkitekturen hos bygg-

naderna. I mitten gräsbevoxen sportplan.
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Bostadsplats i Hampstead Garden Sabtirb. Trots de fritt liggande husen av sluten ka-
raktär, med sträng likformighet i fasadgestaltningen efter mönster av Place des Vosges

i Paris m. fl. historiska platser.

de rader, (Vilken splittrad och oskön effekt lämnandet mellan vihabygg-
nader av otillräckliga fria mehanrum medför, därpä innehåher
den nya villastadsdelen Helsingnäs i huvudstaden en mångfald av var-
nande exempel). Sport- och lekplatser sarat öppna planterade platser
intaga ett avsevärt rttm, och varje byggnad har sin egen trädgård
därtill ytterligare, mehän byggnaden och gatan, en brett utmätt förträd-
gård.

Planen tili Hampstead Garden Subnrb är «ppgjord av arkitekterna
Unwin och Parker, vitka även i stor «tsträckning värit verksamma såsom
tecknare av byggnader för det i det föregående nämnda byggnadsandels-
företagets räkning. I England är Unwin såsom stadsplansarkitekt f. n. den
främsta mannen. Hän har bedrivit djtipa och ingående sttidier av historisk
stadsbyggnadskonst och tagit starka intryck av den sittesfca, romantiska
rörelsen i Tyskland (jämför i det följande sid. 2\ ff.); sinä från olifca håh
hämtade «ppslag och erfarenheter har hän likväl lyckats omsmälta tili en
ftdlt personlig, homogen konst, som samtidigt är i eminent grad engelsk,
särskilt i fråga om den fina förståelsen för det engelska landskapets och
den engelska atmosvärens särkaraktär och därtir härflytande fordringar på
planens utläggande och gestaltning.
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En av världens stilfallaste bostadsplatser: Place Royalc (Nu-
mera Place des Vosges) i Paris, från Henrik IV:s tid. Ensartat
kringbyggd i fransfc renässansstil. Inrymde på sin tid den

högsta aristokratins residens.

2. liontinenten,

Det är karak-
täristiskt för anglo-
sachsaren med den-
nes starkt indivi-
dualistiska lägg-
ning, enstörings-
lynne och böjelse
för ett friskt och
idylliskt lantliv, att
den moderna rörel-
sen på bostadskul-
tttrens område i
England fått for-
men av en flykt
från storsta-
d e n. City-företeel-
sen är, betecknande
nog, av engelskt «r-

sprung. I själva staden vistas var och en som blott så fcan endast under
kontorstimmarna. Sitt hem har man långt borta från dess sotiga kama
någonstädes i en villaförstad, och dit beger man sig, så snart arbetstiden
är slut, för att söka rekreation och vila. Boendet otom affärsstadens
gränser möjiiggöres tack väre de ttnder de sistförfltttna årtiondena i
utomordentlig grad förbättrade och atvidgade kommtmikationerna (ring-
och radialbanor; elektriska ttnderjordiska banor; motoromnibttsar).

På kontinenten är man i vida högre grad av sjäi och hjärta s t o r -

s t a d s b o. Härtill ha många omständigheter medvärkat. Sporten, som
i England driver alla folkskikt från staden ttt tili de fria omgivningarna,
har på fastlandet intill senaste tid odlats endast av ett fåtal. Enfamiljs-
haset, i England en bostadsform åtkomlig t. o. m. för en simpel arbetare,
har i stora delar av Europa värit förbehållet blott de rika; h y r e s -

kasärntypen väster om Kanalen nastan okänd har där på-
tryckt städerna deras särmärke.

Den betydelsefollaste företeelsen på stadsplanskonstens område på
kontinenten tmder hela 1800-talet är Haussmanns reglering
av P a r i s.

Paris var i medlet av 19. seklet, då Napoleon den 111 begynte ägna
dess ombyggande ett livligt intresse, änno tili sin allmänna gestaltning en
typisk medeltida stad med ett intrasslat nät av krokiga och smala gator.
I Haussmann, som bekläddes med den i o. f. sig obetydliga men
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tack väre käjsarens
mäktiga stöd i alla
stadsplansfrågor
nastan diktatoriska
myndigheten som
Seine-prefekt, fann
Napoleon den rätta
mannen att «tföra
sinä planer. Dessa
avsågo att med ett
system av breda,
långa och snör-
räta gator „skära
ttpp bttken" på den
medeltida stads-
kroppen (den må-
lande hiiden är
Haussmanns).

Från de stora boulevarderna i Paris.

Det är af stort intresse att erfara att käjsaren härvid leddes främst
av militära synpttnkter. Frankrikes historia hade givit mera än ett exem-
pel på hurtt förträffligt de trånga och bttktiga Paris-gatorna och -gränderna
ägnade sig såsom terräng för revoltttionära barrikadstrider. Napoleon,
som själv genom en statskttpp kömmit tili makten, hade alt skäl att
frttkta dessa med tiden nastan kroniska vordna folkttppiopp, I anläggan-
det av ett nätverk av raka och breda httvudgator såg han ett verksamt
medel att kväva ttpprorsrörelsen i dess linda: tttmed dem kunde kanonerna
spela och på några ögonblick bortsopa de anstormande pöbelmassorna.
Vad Hattssmann beträffar, förklarar han sig vid genomförandet av käjsa-
rens ideer ha letts enbart av konstnärliga motiv. x)

Under de M år Hattssmann innehade posten som Seine-prefekt (1853
—1869) och därefter, med fullföljande av hans program, även sedän
han trätt tillbaka genomfördes, för en kostnad av c. 2 1/2 miljarder francs,
en omgestaltning av Paris, som tili omfång och betydelse är utan mot-
stycke i stadsplanskonstens historia.

Utmärkande för de nya trafikleder varmed Hattssmann genomborrade
den medeltida gatttlabyrinten blev, frånsett deras snörräthet och väldiga
längdutsträckning, framför alt den stora bredden: 30—40 meter, mått
därintils okända i någon httvttdstad och så mycket mera anmärkningsvärda
som flertalet av de gamla gator vilka de nya ersatte icke värit bredare än
c, 7m. Med dessa av trädplanteringar smyckade praktgator avenyer

J) Förtjänsten av det arkitektoniska otarfaetandet av planerna tillkommer Deschamps.



En stjärnplats från Ludvig XIV:s tid; Place des Victoires, i
Paris. Platscn är enhetligt kringbyggd och tili sinä dimensioner

avpassad efter monumentet.

och boulevar-
der —, viita vid
sidan av sin strate-
gista uppgift på ett
oöverträffligt sätt
gåvo uttrycfc åt det
tredjekäjsardömets
böjelse för yttre, re-
presentativ glans,
skapade Hauss-
mann ett utomor-
dcntligt ståtligt, för
den moderna stor-
stadens vasen syn-
nerligen väl ägnat
motivi r enä ssansens
anda. Vid sidan av
detta ger ett annat

hans reglering av Paris dess kännetecknande prägel; de genom skärningen
av flere gator i en och samma ptmkt «ppkomna s. k. st j ärnplatserna.
Denna platsform var visserligen icke ny; redan barocken kände den (Place
des Victoires i Paris), och en sådan stjärnplats, utlagd i de allra största
mått, skapade Napoleon I med Place des Etoiles. En „plats“ i samma
mening som antikens och medeltidens voro det, d. v. s, slutna, av gato-
öppningar i ringast möjliga mån genombrtttna mm, är stjärnplatsen icke.
Tvärtom. De inramande husfasaderna te sig i den i hög grad förkrympta
och sönderskurna, och långt ifrån att vara fredad för trafifc genom-
drages stjärnplatsen i alla riktningar av sådan. Den innebär i så måtto
en utvidgning av platsbegreppet: vid sidan av den slutna fest- eller
bostadsplatsen (San-Marco-platsen i Venedig; Place des Vosges i Paris)
har tillkommit trafikplatsen. Angående dennas praktista och estetiska
värde ha åsikterna, ttnder de decennier som förflutit sedän dess införande i
den moderna storstaden av Hatissmann, gått i hög grad åtskils. Skarpt
anfallen av den sitteska skolans män (jämför i det följande sid, 21 ff.)
såsom innebärande ett hån mot en av stadsplansfconstens okränkbaraste
gmndlagar (den om platsernas slutenhet) och av dem även i trafiktekniskt
avseende ansedd olämplig, har stjärnplatsen onder allra senaste tid ånyo
funnit entusiastista försvarare. I ali synnerhet har detta hiivit fallet i
Nord-Amerikä och Frankrike, i vilket sistnämnda land man bl. a. i de
nyaste reglerings- och stadsutvidgningsförslagen för Paris (arkitekten
Henards) givit den en mycket framskjuten ställning i systemet. Man
erinrar på detta håll bl. a. om att där trafiken, såsom fallet är på vissa
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punkter i en storstad, «nder alla om-
ständigheter måste regleras av polis,
detta lättast låter sig göra på en stjärn-
plats. (Henard harför ändamålet lämnat
sinnrika detaljanvisningar som starkt
stöda hans teori).

Napoleon lILs och Hatissmannsreg-
Typisk stjärnplats, Parts.

lering av den franska huvudstaden väckte en ofantfig uppmärksamhet i
hela den dåtida världen, vars obestridda kulturcentrum Paris ännu vart

och de däri omsatta ideerna blevo normgivande över alit på kontinenten
(så exempelvis i den uppkommande storstaden Berlin). Detta inflytande
kan icke sägas ha värit av enbart gynnsam art. Ty så obestridligt det
än är att dessa breda, raka, kilometerlånga gator, särskilt där de såsom i
Paris tili avslutningsptmkt ha en eller annan offentlig monttmentalbyggnad
(avenue de fOpera med operabyggnaden) äro ett synnerligen ståtligt
stadsplanskonstnärligt motiv, av oöverträfflig verkan i en storstad med
en sådans häftigt och oavbrtitet pttlserande gatuliv, lika olyckliga te de
sig där denna grundförutsättning den starka trafiken saknas
(Maximilianstrasse i Munchen); de bli då endast en tom teatralisk form
utan innehåll. Vad åter stjärnplatsen beträffar gäller om den iän högre
grad detsamma, och det kritiklösa upptagandet och inprässandet av
denna platsform i kontinentens flesta städer ej blott de verkliga
storstäderna har mera än någonting annat bidragit tili att utrota
förståelsen och känslan för platsbegreppets ursprtmgliga väsensegendom-
lighet som är: slutenhet.

Kan det sålunda icke bestridas att det haussmannska systemet i okri-
tiska efterföljares händer i många fall åstadkommit mycken skada, så
är det å andra sidan intet tvivel att det obetingade fördömande, varför
det från den romantiska skolans sida senare utsattes, i sin t«r skjatit
betydligt över målet.

I ett år 1889 tttkommet arbete, „T)er Städtebau", hänvisar för-
fattaren, österrikaren Camillo Sitte, entusiastiskt tili de medeltida stä-
derna med deras oregelbtmdet gestaltade planer, vilkas allmänna vasen
och detaljformer han inträngande och förståeisefullt analyserar och vilka
han «ppställer såsom mönster för ntttidens stadsanläggningar. Han träder
härmed i medveten opposition mot det då herskande, regelbundna syste-
met, vars nyktra och, enligt vad han anser, om konstnärlig impotens
vittnande formgivning han lidelsefttllt bekämpar. Dessa Sittes åsikter
kommo tidens allmänna tendenser gynnande tili mötes, och hans arbete
blev normgivande för 1890-talets och det begynnande 20. seklets stads-
planskonst, i ali synnerhet i Tyskland. (Så även hos oss: se planen tili
Tölö-stadsdelen i Helsingfors.) Detta innebar att den föregående periodens
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klassicistiska, förståndsmässiga riktning avlöstes av en stämningsmättad,
ur medeltida förebilder härledd, på det måleriska inriktad
romantik.

En stor förtjänst hos Sitte ligger i att han på nytt kiargjort plats-
begreppet, viiket under intrycket av den hattssmannska skolans
stjärnpiatsanordningar fttllständigt förvanskats. Han påvisar, med stöd
av otaiiga exempel, att tmder alla tider upp tili vår en rum 1i g
sltttenhet värit utmärkande för platsgestaltningarna —så att förstå,
att en «tblick från dessa, längs «tgående gator, i görligaste mån för-
hindrats, varigenom platsväggarna kömmit att för ögat te sig obrtttna.
Han fäster ytterligare uppmärksamheten vid att man tidigare, tmder alla
historiska stilepoker, icke anbragte ett monttment —en staty, en brtmn
eller liknande i den matematiska mittpunkten av en plats, såsom det
«nder 1800-talet blivit brttkligt, tttan ständigt förskjutet närmare intill
någon av platsväggarna („frihållandet av tili av trafiken oberörda,
döda punkter, och betonar med skärpa att detta förfarande iakttagits
även där monumentet värit ett arkitekturverk, en byggnad. (Jämför
härmed den moderna manin att förlägga montfmentalbyggnader, särskilt
kyrkor, i mitten av den dem omgivande fria ytan.) I sammanförandet
av platserna tili platsgrupper finner han, i medeltidens stads-
anläggningar, ett viktigt konstnärligt verkningsmedel med oförminskad
användbarhet även i vara dagar. Och gentemot de klassicistiska stads-
planernas geometriskt regelbtmdna platser och raka, jämnbreda gator,
ställer han såsom både praktiskt och estetiskt dessa vida överlägsna de
medeltida städernas oregeibtmdet gestaltade platsen och böjda, ömsevis
tilltagande och avsmalnande, av och «tsprång livade gator, i vilka
även den från vår «tredning av platsbegreppet, enligt Sitte, redan kända
regeln om synfältets sltitenhet konsekvent finnes genomförd.

Alldeles som med Haussmanns värit fallet, så kommo även Sittes ideer,
i sin art lika ensidiga, att bära frukter på såväl gott som ont. Sitte varnade
visserligen själv för ett omdömeslöst imiterande av de medeltida stadspla-
nernas oregelbundenheter, vilka han tili stor del anser vara resultat av
tillfälligheter, icke på förhand beräknade, och han talar ironiskt om den
„tvtmgna otvtmgenhet" (gezwtmgene Ungezwtmgenheit) som av ett dy-
likt slaviskt kopierande komme att bliva följden. Men hans skola lät icke
häjda sig av mästarens varningar, och mångt och mycket hos de av hans
efterföljare i medeltida anda «tlagda stadsplanerna ter sig n« rent anakro-
nistiskt, utan samband med vår tid. Särskilt vad storstaden beträf-
far har den sitteska romantiken visat sig fttllständigt oförmögen av en ända-
målsenlig gestaltning, Den oöverskådlighet som följer med en i me-
deltida anda «tlagd, oregelbttnden pian strider direkt mot storstadens va-
sen, viiket främst av alt kräver storstilad överskådlighet och klarhet. Tili
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en sådan kan blott en plananordning, koncipierad i större eller mindre an-
slutning tili den klassisistiska stadsplanens allmänna riktningslinjer, leda.

Sin största praktiska betydelse fick Sittes pädagogiska verksamhet i
den nyvaknade insikten om de böjda gatornas överlägsenhet över de taka
vid «tläggandet av gator på starkt kupera d terran g. Där
den enligt det geometriska systemet snörrätt dragna gatan, om rent av
omöjliga stigningar skola «ndvikas, måste sprängas fram tvärs igenom
bärget (jämför ~linjerna“ i Bärghäll), där slingrar sig den böjda, följande
grttndens relief, i mjtika och natorliga kttrvor «ppför böjden. Likaså äg-
nar sig det medeltida, oregelbtmdna systemet väl för villastäder med halvt
lantligt bebyggande, där dess friare rytmik ofta kan vara att föredraga
framom en geometrisk styvhet, ocb slntligen ha de moderna stadsplanerna
i de av bostadskvarter opptagna delarna, efter det Sitte klargjort platsbe-
greppet, åter riktats med vackra och för det speciella ändamålet sär-
skilt lämpade slutna (bostads)platser, där den föregående generationen
arbetat endast med sönderskarna (trafik)platser i haussmannsk anda.
Att många medeltida stadsplansmotiv, i stiliserad omklädnad, strän-
gare, mera regelbttndet omformade, med fördel ktmna inpassas även i
en i övrigt klassicistisk plananordning, det har bh a. Unwin i England över-
tygande visat vid otläggandet av den i det tidigare skildrade trädgårds-
förstaden Hampstead Garden Subttrb. Ett ensidigt och dogmatiskt ge-
nomförande i vår tid av de medeltida stadsplanernas egendomligheter skall
dock alltid hämna sig, beroende på de moderna samhällsförhållandenas
från medeltidens i vitala punkter helt avvikande karaktär. Också har mot
den sitteska romantiken en stark reaktion inträtt, och dess högkonjunktur
är för länge sedän förbi.

G. S—II.
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HELSINGFORS
INNAN DET BLEV STORSTAD.

År 1550 grundades, såsom bekant, Helsingfors av Gustaf Vasa vid Hel-
singeåns (Vanda ås) mynning; avsikten var att därmed „söka vårt bästa
gagn och profit“ av den inbringande handein med Ryssland. Emellertid
befanns den valda platsen olämplig, och nittio år senare, år 1640, flytta-
des staden tili Estnässkatan; därförinnan hade Södernäs (Sörnäs) udde vä-
rit påtänkt. Det har sitt intresse att i den av rådet för ingenjören Anders
Torstensson utfärdade instruktionen läsa, att denne borde staden „deli-
niera och avsticfca i regular form med breda och rumma gator“ och avfatta
varje tomt ~så regular som möjligt". Häri är renässans- och barocktidens
stadsplanskonstnärliga idea! tydligt uttryckt.

Trots stapelrätt och andra privilegier florerade staden dock föga bättre
pä den nya platsen än på den gamla, och vid 19. seklets ingång räknade
den endast något 300-tal, mestadels synnerligen oansenliga, gårdar och c.
2500 invänare. Dä den 17 nov. 1808 en eldsvåda lagt icke färre än 77 går-
dar i aska, syntes utsikterna för stadens framtid mörkare än någonsin.

Tvänne åtgärder åstadkommo emellertid i detta avseende en oväntad
och genomgripande förändring; år 1812 bestämdes genom ett kejserligt
reskript att landets styrelse och allmänna inrättningar skulle förläggas tili
Helsingfors, och år 1827 påbjöds, efter Åbo brand, även akademins över-
flyttande dit.

Redan år 1810 hade av regeringen i Helsingfors en nybyggnadsfcomite
tillsatts med uppgift att ej blott reparera den skada branden åstadkommit
utan samtidigt nyordna staden i dess helhet. I sådant syfte uppgjordes av
fortifikationslöjtnanten Kocke en ny pian för staden. Då detta förslag av
en tillfällighet företetts den nyss tili landet inflyttade, fint bildade och be-
reste gamle gustavianen J. A. Ehrenström själv Helsingforsbarn och
av honom skarpt kritiserats, föranleddes härav Alexander I att befalla, det
en ny pian skulle uppgöras med beaktande av Ehrenströms anmärkningar.



Denne kallades in-
fot komiten, gav
sinä anvisningar,
och snart förelåg
den nya pian för
huvudstaden fär-
dig, som av käjsa-
ren 1817 stadfästes
och sedermera i ali
huvwdsak hiivit
följd. Redan fem
år tidigare hade
Ehrenström, myc-
fcet mot sinönskan,
utsetts tili nybygg-
nadskomitens ord-
förande.

Ibetraktandeav
Ebrenströms klas-
sicistiska konst-
«ppfattning är det
ej att förvånas
över, att sträng
ordning och regel-
bundenhet voro
egenskaper som
blevo bestämman-
de för den nya
planen. Gatorna
av i den äldre sta-
den okänd bredd

drogos fram
Helsingfors med ägor år 1777.

längs obönhörligt rata linjer och i rata vinklar, alla natnrhinder tili trots,
i den gamla staden strängt i riktning N—S och Ö—V, i den projekterade

kring Boulevarden i riktning NV—SO och NO—SV. Den
ståtligaste detaljen i förslaget var en 300 alnar bred esplanad, vilken
åtskilde ~nyländska förstaden“ (kring Kaserntorget) från det gamla
stadsområdet.

Såsom helhet betraktad präglas Ehrenströms pian, hållen i renässan-
sens anda som den är, av ett monnmentalt drag och vittnar om en stark
tro på den nya huvttdstadens framtidsmöjligheter, vilken är värd ali akt-
ning och betmdran. Lyckan fogade det så att den rätta mannen fanns tili

4 25



Det gämla rådhoset i Helsingfors, på nttvarände Senatstorgets
plats (nord-östra hörnet). Nedrevs på 1830-talet. Efter akvarell

av Engel, i Helsingfors stads historiska museoin.

hands för att i tit-
förda byggnader ge
planen verklighe-
tens kött och blod.
Denne man var C.
L. Engel.

Tyskfödd och ot-
bildad i Berlin hade
Engel 1809 utsetts
tili stadsarkitekt i
Reval, varifrån han
1815 flyttade tili
Petersburg. Från
Petersburg kallades
han 1816 tili Hel-
singforsför att över-
taga befattningen
som nybyggnads-
komitens arkitekt.

Engels mästerskap och den rådande ny-klassicistiska stilen, inom vars
former hans konst rörde sig, har man att tacka för att Helsingfors i och
med den rad av offentliga byggnader jämte ett stort antal privata sådana,
vartill hän uppgjort ritningarna, fick en prägel så enhetlig och storslagen
som knappast någon annan stad i norden kan uppvisa. I rask följd reste
sig palats efter pa-
lats från klippgrun-
den: senatshuset
1818—24, (nuva-

rande) generalgu-
vernörshuset 1820
-—22, gardeskaser-
nen 1825, universi-
tetet 1828—32, Ob-
servatoriet 1832,
biblioteket 1836,för
att nämna endast
några av de för-
nämsta. Nikolai-
kyrfcans färdigbli-
vande hann Engel
icke uppleva. På-
begynnt, på pappe-

Helsingfors gamla träkyrka, på ttngefär samma plats där nti
Nikolaikyrkans västra paviljong är ttppförd. Efter akvarell av

Engel, i Helsingfors stads historiska museoin.
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Pian utvisande det gamla Helsingfors samt (i prickade linjer) Ehrenströms nyordningsförslag.

ret, redan 1818 stod den först 1852 färdig att invigas: med sinä av kon-
struktiva hänsyn betingade fyra stödjetorn en vrångbild av vad mästaren
avsett och en påsfcyndande orsak tili hans år 1840 timade död.

Men redan tidigare, mot slotet av 1830-talet, kan den egentliga nybygg-
nadsperioden sägas vara ändad. Med uppoffrande av ett sammanlagt be-
lopp om c. 8 miljoner mark en för dåtidens finska förhållanden ofantlig
stimma, överstigande ett heit års normala statstttgifter hade Helsing-
fors från en liten kråkvinkel, trångt och illa bebyggd med smala gator,
förvandlats tili en stad med palatslika byggnader otmed breda raka
gator och invid väldiga, regelbtmdet formade torg. I sanning: ett mirakel
tycktes fallbordat!

Men denna bländande tillväxt var mera en yttre än en inre, snarare
artificiell än nattirlig,resultatet av ett kejserligt maktspråk och tmderstödd
av utifrån, från den ryskä statskassan, tili förfogande ställda penningme-
del. Embetsmannakåren och «niversitetsstaten, de två nya befolknings-
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Pian av Helsingfors från år 1837.

element som tillförts staden, voro vardera konsomerande, icke prodttcerande
sådana. Med näringarna, som ensamt ktmnat ge det ståtliga skalet ett
däremot svarande ekonomisfct innehåll, stod det länge bedrövligt tili. Nå-
gon handel att tala om fanns icke, och den lilla som existerade låg huvttd-
sakligen i händerna på inflyttade ryska köpmän. Vad industrin åter be-
traffar erinrar sig en memoarförfattare från 1840-talet icke andra industriella
inrättningar än den Borgströmska tobaksfabriken ännu i sin linda —,

det Kiseleffska sockerbruket i Tölö, Sinebrychoffs bränneri och bryggeri,
då helt obetydliga, Lindebergska varvet och Stindmans tapetfabrik. Resten
var hantverkerier. Att rörelsen i staden ej var stor finner man även be-
styrkt av ett par andra omständigheter. Den utländska posten fcom två
gånger i veckan från Petersburg, per kärra eller släde, och var ej större än
att den väl rymdes i en kappsäcfc; västerut, tili Åbo, avgick post lifcaledes
två gånger i veckan. Den enda bank som fanns ända tills Föreningsban-
ken på 60-talet tillkom var Finlands bank, som förfogade över några
små ntm i senatshusets syd-östra flygel, där en „l«cka“ förslog för hela rö-
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Pian av Helsingfors, utvisande de bebyggda tomterna år 1900. Efter E. G. Paimen.

relsen. Banken hade filialer i 3 eller 4av de förnämsta landsortsstäderna,
men dessa filialer ägde ingen självständighet: vexlar måste skickas in tili
direktionen i Helsingfors för godkännande, en procedyr som i betraktande
av postgångens långsamhet icke kan sägas ha värit av det mest praktiska
slaget.

Också i fråga om den privata byggnadsverksamheten inträddemed 1840-
talet ett starkt bakslag. Mellan de nyttppförda byggnaderna syntes ännu
mångenstädes lämningar av de gångna seklens Helsingfors i form av små
fallfärdiga, torvtäckta stugor. Stenhus funnos egentligen endast utmed
Senatstorgets södra sida ägarne voro här stadens större köpmän; ett
försök från nybyggnadskomitens sida att tvångsvis genomföra nyuppföran-
det av staden enbart i sten hade man sett sig nödgad att övergiva: motstån-
det var för starkt. Vid S. Esplanadgatan och Kaserntorget funnos två-
våningsträbyggnader, men detta byggnadssätt förbjöds snart, och flertalet
nyuppförda gårdar voro därför en-våningsträhus, förbondna med varan-
dra medels långa plank. Av den skildring Anders Ramsay i sinä minnen

30



31

ger av sitt barndomshem vid Boolevardsgatan får man en god föreställ-
ning om horo en förmögen familj då hade det ställt i bostadsväg i hovod-
staden. Vid gatan låg det synnerligen rymliga boningshoset, åt gården
tvättstoga, mangelkammare, bagarstoga, vedlider, stall för 4 hästar och
fähos för 3 kor jämte några gödfcalvar och får. Det hela omgivet av en
parkartad trädgård med alleer, bersåer och froktträd; därtill egen bronn.

En sådan rymlighet tyder icke på att gronden, tomterna, skolle ägt
något synnerligt värde. Så var även fallet. Tomtpriset som kring år 1800,
i den gamla staden, stått på i genomsnitt 31 penni per m2

, kan tinder 1820
—3O-talen, i stadens äldre delar, sägas ha belöpt sig tili mehän 30 och 40
penni; ide nya delarna var det själffallet änntt lägre. Av byggnadsgrond
tycktes finnas ett oottömligt förråd, och staden hade änno icke i sin tomt-
försäljning ftinnit något verksamt medel att stärka sin ekonomi. Ja, det
var icke ovanligt att tomter från stadens sida gåvos tili skänks, med det
enda vilkoret att de skttlle bebyggas. Så förfors särskilt med de sanka
markerna invid Gloet. På 1830-talet bortgav såltmda staden otan ali er-
sättning tre tomter av fyra i kvarteret Hamstern (där no Hamsterns, Lond-
qvists och Agros byggnader stå). Änno år 1835 såldes den så sällsynt väl-
belägna Societetshostomten för ett enhetspris av vidpass 2 mk per m2

visserligen i förhållande tili det då gängse ett gott pris —; då fastigheten
65 år senare återlöstes av staden belöpte sig ersättningen för tomten tili c.
150 mk per m2

. En sjottiofemfaldig stegring!
Den gata som i vara dagar utgör stadens förnämsta, N. Esplanadga-

tan, var länge en av de oansenligaste, om hänsyn tages tili de därinvid upp-
förda byggnaderna; orsaken var den dåliga grtmden det gamla gloet —,

som endast långsamt blev utfyllt. Samma omständighet var anlednin-
gen tili att Alexandersgatans västra del först sent kunde bebyggas. På
det område som nu upptages av Järnvägstorget rörde sig rodd- och segel-
båtar om sommaren och syntes skrinnare om vintern änntt under August
Schaumans tidigare barndomsår (1830-talet); på 1850-talet hade vattnet
undanträngts tili nuvarande järnvägsstationens plats.

En långsam stigning av tomtvärdet förebådar en förändring. Medel-
tomtpriset t som åren 1826—30 värit c. 40 penni per m 2

f kan tjugu år se-
nare, under tioårsperioden 1846—56 uppskattas tili c. 86 penni. Men först
med 1870-talet vidtager i Helsingfors stadens utveckling tili storstad, och
därmed begynner även den rapida stegring av tomtprisen som sedän dess
oavbrutet fortgått.

Egendomligt nog var det en skald som tidigast visade öppen blick för
de framtidsmöjligheter Helsingfors bar på. I slutet av 1850-talet skrev
Topelius ien artikel bl.a.: „Byggen därföre! Och när I byggen, så byggen

x ) Enligt E. G. Palmens unctersöknmgar.



32

annorktnda än hittils, ty sannerligen det annars lönar mödan. Småstads-
funderingarna hava havt sin tid. Var tumsbredd mark begynner få ett
värde. Om tjugu år t när ett järnvägsnät kömmit i gång och leder hit ned,
skall Helsingfors kanske hava 40.000 invånare. I kttnnen vara lugna för
hyrorna av det som I byggen nytt. Men Edra nuvarande små en- och två-
våningshus skola i framtiden betraktas med samma förundran som vår
tids människor betrakta småstäderna från sextonhtmdratalet och som
Helsingforsbon nti betraktar kojorna på Skat«dden och kålplanteringarna
vid Unionsgatan." I det följande «tkastar Topelius tanken på bola g s -

htt s
Diktaren blev i oanad grad sannspådd. Järnvägarnas införande i

Finland, varigenom huvudstad och landsbyggd rycktes vida närmare var-
andra än vad som förut värit fallit, gav påstöt och möjlighet tilien immigra-
tion som inom överraskande kort tid fttllständigt skulle omgestalta stadens
folkmängdsförhållanden. Hed den starka inflyttningen följde ökat behov
av bostäder, och därmed en ytterligt stegrad byggnadsverksamhet, vilken
med vart år som gick i alt högre grad kom den gamla prägel staden
havt att försvinna, så att i vara dagar endast anspråkslösa rester därav
finnas kvar.

Helsingfors har blivit storstad!
G. S—IL



HELSINGFORS UT-
VECRLING.

FOLRÖRNINGEN 1 EUROPA.
Med stigande kultur följer ända tills en viss punkt uppnåtts

växande folkökning. Folkmängden i Europa, som kring år 1700 antages
ha utgjort c. 130 miljoner, omfattade år 1800 c. 187 och år 1900 c. 400 mil-
joner. Den starka folkökning dessa tai vidhandenge beror på ett över-
skott av födelser utöver antalet dödsfalh Följande tabell ger
vid handen att födelseöverskottet under 19. seklets förlopp i påfallande
grad stegrats.

Födelseöverskottet i Europa per tusen. invånare:

ISOI —1840 7.6
1841—1860 7A
1861—1880 9.0
1881—1890 10.6
1891—1895 10.0
1896—1900 12.0

Sfcall nativitetsöverskottet i Europa fortfara att stiga och i så fall,
huru länge kommer detta att ske? Den hittils av endast smärre bakslag
störda ökningen kunde frästa tili långt gående förväntningar i sådant av-
seende. Emellertid bör man erinra sig att i motsatt riktning mot den kraft,
som i ovanstående tabell tager sig uttrycfc, verkar en annan, vars resultat vi
finna ifödelsetalets nedgång. I allt flere länder och med stän-
digt större tydlighet gör sig den företeelse gällande, vilken är känd under
namn av nymalthusianismen, och som strävar tili ett avsiktligt begränsande
av barnens antal („två-barn-systemet“), Detta fenomen utgör ett varsel
om att den dag icke är långt avlägsen, då i Väst-Europa folkökningen, i
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stället för att såsom nu tilltaga, skall begynna avtaga för att sltitligen
måhända helt «pphöra och efterträdas av folkminskning; ett sådant
tttvecklingsstadiitm står, såsom känt, Frankrike redan närä.

Emellertid talar ali sannolikhet för att anna under de närmast föl-
jande decennierna en fortsatt stegring av födelseöverskottet skall äga ram;
dessa decennier komme i så fall för de västliga delarna av vår världsdel att
innebära ett m a x i m u m i fråga om befolkningstillväxt.

FOLRÖKNINGE.N I FINLAND.
Nedanstående tabell visar födelseöverskottet per tusen invånare i Fin-

land under perioden 1903—1913 jämförtmed det i Central- och västeuropei-
ska länder förekommande:

Finland 14-.9
Nederlandeina 14.2
Tyskland 14.2
Schweiz 13.0
Danmark 12.2
Österrifce-Ungern 9.2
Storbrittanien 8.8
Sverige 8.0
Norge 7.4

Såsom härav framgår står Finland i fråga om nativitetsöverskottets
storlefc såsom god nr 1 ,

och vi måste gå tili det slaviska Öst-Europa för att
finna högre tai (Ryssland 21 °/0 o).

Krig, farsoter och missväxt äro faktorer, som tidigare starkt decime-
rande inverkat på folkmängden. Den allmänna samhällshygienens stora
framsteg i modern tid ha dock i ytterligt hög grad inskränkt massepide-
miernas «tbredningsmöjligheter, och den alla avstånd övervinnande ttt-
sträckning världshandeln tack väre transportmedlens förfullkomning ernått
har avsevärt minskat vådan av en lokalt begränsad, felslagen skörd; man
kan därför påstå att dessa båda „mänsklighetens gissel" pest och nödår
icke längre behöver tillmätas närmelsevis den betydelse de förr havt. Men
även «nder gångna tider ha de rubbningar demedfört visat sig vara hastigt
övergående; naturen korrigerar automatiskt sådana tillfälliga avbrott i
«tvecklingens normala gång. (Jämför i detta avseende kurvan för Fin-
lands folkökning tili den del som följer närmast efter nödåret 1868, då
likväl icke mindre än 8 % av landets befolkning avled av svält och i
htmgersjtikdomar.) På samma sätt förhåller det sig även med den folk-
minskning som krig förorsaka; efter krigsåren följa i regeln år med starkt
ökad nativitet.
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Kurva utvisande befolkningstillväxten i Finland 1840— 19JO.

Mark den starka sänkningen tinder nödåret 1868.

Rurvor utvisande befolkningstillväxten, den Övre i Finlands städer.
den ondre i Helsingfors, 1840—1910.

Kurvorna utvisa ingen påverfcan av nödåret.

Med stöd av vad som ovan anförts 1) kan man såsom sannolikast an-
taga, att Finlands folKmängd även under de närmast följande
decennierna skall fortfara att stiga i samma proportion som
Kittills. (Tvanne försök att, «tgående från något olika antaganden,
beräkna förloppet av denna stigning ses i tabellerna I och 11, sid. 50.)

*) I det ovanstående bar förbållandet mellan emigration och immigration avsiktligt lämnats
obeaktat, emedan det emigrationsöverskott som hittils förefunnits tili sin absoluta storlek värit alt-
för obetydligt att på något avsevärt sätt inverka på folkmängdsökningen i landet.



Städer i Europa år 1800 med 100,000 mv.
ocli däröver.

Europa endast 22 sådana mot 158 hundra år senare.

STÄDERNAS TILLVÄXT.

Den stora „folkvandringen tili
städerna" är en av de märkligaste
företeelser de civiliserade länder-
nas historia tmder 19. seklet har
att uppvisa.

Under tidigare perioder var
Europas befolkning, frånsett ett
försvinnande fåtal personer, bo-
satt på landsbygden. Städernas
befolfcningssiffror höllo sig i stort
sett stationära; inflyttningen från
landet förslog i allmänhet nätt och
jämt tili att motväga den natur-
liga folkminskning som på grund
av den förfärande mortaliteten i
städerna i dem ägde rum. Vad vi
kalla tili „storstäder“ städermed
100.000 inv. och däröver voro
mycket sällsynta; år 1800 funnos i

Orsakerna tili den djupgående förändring som 1800-talet medfört i
alla dessa förhållanden stå att söfca på det ekonomiska livets område: i upp-
komsten av en världshandel och en världsindustri, understödd av samfärds-
medlens oanade förbättring (ångfartyg och, framför alt, järnvägar). Den
ytterligt stegrade varuomsättningen medförde såsom en naturlig påföljd
en stark tillväxt av de med hänsyn tili sitt läge i förhållande tili andra sär-
skilt gynnade orter städer —, där detta utbyte koncentrerades. Vad
industrin åter beträffar inneligger i den, i motsats tili lantbruket, en stark
centripetal kraft, som oemotståndligt strävar tili att sammanföra arbetare
och kapital på ett trångt begränsat område, och därmed tili uppkomsten
av stadsbildningar. I betraktande av att det då ännu var koI e t vars
bundna energi tjänade industrin såsom kraftkälla, är det lätt förklarligt
att dessa industriella stadsbildningar skulle uppstå, i fcol-
producerande länder i närmaste närhet tili kolgruvdistrikten, i andra län-
der på platser, dit kolet lättast ochbilligast kunde framforslas; såsom regula-
tiv tillkom härtill förefintligheten av lämpliga exportvägar. En grund-
förutsättning är förekomsten av ett uppland som genom goda järnvägs-
förbindelser står i förbindelse med stadssamhället. Att lantbruket kun-
nat finna sig i den minskning av arbetskraft som inflyttningen tili städerna
för det medfört, ja, att det denna minskning tili trots i ofantlig grad kunnat
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öfca sin produktionsförmåga, ke-
rot på införandet av vetenskap-
liga metoder (rationeli gödsling,
intensiv drift, i förening med an-
vändandet av sinnrika och starkt
arbetssparande maskiner).

Kring år 1800 kom i Europa
på stadssamhällen endastc. 1.6 %

av den totala folkmängden; n«är
motsvarande tai c. 35 %, vilket
betyder att i rtmt tai var tredje
person är stadsbo. Men ej ens
detta bråk återger närmelsevis
riktigt förhållandenas förändring
ide längst framskridna väst-
eoropeiska staterna: i det ger-
manska Europa bor redan vid-
pass hälften, i England 2/3 av
befolkningen i städer. Att «t-
--vecklingen med ohäjdbar styrka
går i denna riktning belyses på

Städer i Europa år J905 med 100,000 inv.
och däröver.

ett övertygande sätt även av uppgifter från Australien, den yngsta världs-
delen, därt eh«ra boskapsskötseln är huvudnäring, bortåt hälften av hela
folkmängden har sin boplats i stadssamhällen.

För Finlands vidkommande finna vi en motsvarande utveckling,
ehuru vändptmkten här inträffade senare än annanstädes(vidpass år 1860);
belysande är i detta avseende följande tabeli (tili jämförelse meddelas,
inom parentes, motsvarande tai för Sverige 1),

Stadsbefolkningen i Finland i % av hela landets folkmängd:

1800 5.60 (9.80)
1850 6.37 (10.08)
1870 7.44 (12.95)
1880 8,41 (15.12)
1890 9.89 (18.80)
1900 12.52 (21.49)
1905 13.56 (23.18)
tm 14.67 (25.40)

-1) Härvid har icke medräknats befolkningen f Sveriges talrifca köpingar och mcnicipalsamhällen,
som tippgår tili c. 5 % av tela landets.
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Beror städernas folkökning fortfarande, säsom arsprangligen värit
fallet, enbart på inflyttningen från landet? Svaret härpå synes redan
med någorltinda säkerhet kanna givas nekande. En genomgripande för-
ändring har nämligen, i och med det att vetenskapens rön i vidsträcktaste
mån kömmit samhällshygienen tili godo, inträtt beträffande mortaliteten
i städerna: från att dödligheten vida överstigit födelsernas antal har, efter
införandet av vattenledningar, kloaker, epidemisjakhas m. m., det rakt
motsatta blivit fallet. Ja, dödligheten har i städerna sjankit så starkt
och snabbt, att den redan är lägre där än på landsbygden (i Finland
1900—1910 för städerna 16.4 %o> för landsbygden 18.2 %„). Följden
härav har för städernas vidkommande blivit ett nativitetsöverskott, som
är statt i ständigt stigande. Tendensen går därhän, att detta överskott i
födelser småningom får övervikten över tillväxten genom inflyttning; i



England frambringa de största städerna redan c. 2/3 av sin befolknings-
ökning.

Bland de ettropeiska länderna intar Finland i fråga om stadsbefolk-
ningssiffrans storlek i förhållande tili hela folkmängden med sinä c.
15 % en synnerligen tillbakaskjuten plats. På grund härav och med stöd av
vad som ovan anförts kan man därför antagat att under den närmast
följande tidsperioden ökningen i Finland av städernas folk-
mängd, såväl absolut som i förKållande tili Hela landets in-
vånarantal, sKall fortgå och åtminstone tili en början göra detta i yt-
terligare stegrad progression.

STORSTÄDER. Den märkliga företeelse som i det tidigare hiivit
berörd nämligen: städernas tillväxt motsvarad av landsbygdens avfotk-
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ning, är icfce att fatta så som om den av bosättningsförskjutningen be-
tingade ökningen av städernas invånartal skulle fördela sig proportionelt
på dessa. Tvärtom gör sig en annan tendens med den största tydlighet
gällande: inflyttningen graviterar starkt emot vissa städer, vilka redan
nått särställningen av eller på grtmd av sitt ur Handels- eller industri-
synptmkt särskildt gynnsamma läge äga betingelser att bliva storstä-
der. I stället tmdviker den sådana städer som icke motsvara ntttidens
förändrade prodoktions- och vartttitbytesförhållanden. (Exempel: ett fler-
tal äldre finska småstäder, där folkmängden hallit sig i stort sett stationär.)

Med synnerlig förkärlek har inflyttningen sökt sig tili de olika länder-
nas huvudstäder, vilka, såsom i regeln «tgörande dessas kttltarcentra,
erbjttda en ökad attraktion. Några i tabellform givna uppgifter för tvänne
europeiska metropoler åskådliggöra detta.
Londons resp. Stor-Londons x) tillväxt.

1600 150.000 invånare
1800 1.100.000
1850 2.680.000
1900 6.580.000
1910 7.200.000

Berlins resp. Stor-Berlins *) tillväxt.
1654 9—10.000 invånare
1800 182.000
1860 582.000
1880 1.245.000
1900 ..'

. 2.528.000
1910 3.422.000

HELSINGFORS TILLVÄXT.

Tiflväxten av Helsingfors stads folkmängd framgår av följande tabell,
som visar i vilfcet accelererat tempo ökningen under de senaste decennierna
ägt rum.

Helsingfors.

*B*o ..........4.065 invånare 2 )

*B3O 11.110 »

*B5O 20.745 »

x ) Alla storstäder visa benägenhet att sammanväxa med omgivande förorter tili ett helt. Den
sålunda erhållna, mera omfattande bosättningsorganismen plägar betecknas genom anbringande
framom stadsnamnet av prefixet „Stor".

2 ) Kyrksfcriven befolfcning.



1870 28.519 invånare
1880 43.334 »

1890 61.530 »

1900 93.576 »

1910 147.218 »

m 4 170.452 »

Vilka omständigheter ha medfört denna starka och snabba tillväxt av
den finska hovtidstadens folkmängd? I korthet angivet följande:

Folkökningen i Finland, vilken, såsom ovan (sid. 34) fram-
hållits, värit synnerligen betydande. Järnvägskomnmnikationernas
införande, varigenom Helsingfors förbtmdits med sitt vidsträckta upp-
land. Handelns importens \appsving, beroende närmast på
stadens ypperliga geografiska läge. (Under tio-årsperioden 1902—1912
har Helsingfors import vttxit från 23.4 % tili 31.5 % av hela landets; tuli-
«ppbörden från 30.4 % tili 35.4 /o* 4*lll ] amförelse meddelas, att Stock-
holms import år 1913 «tgjorde 26 %, Kristianias år 1914 30 % av resp.
Sveriges och Norges hela import.) Helsingfors egenskap av landets
förvaltnings- och kulturcentrum, med säte för de högsta embets-
verken och bildningsanstalterna.

HELSINGFORS FRAMTIDA UTVECKLING.

Hur« skall Helsingfors «tveckling i framtiden gestalta sig? Svaret på
denna fråga synes oss ktmna givas med stöd av de orsafcer som här ovan
framhållits såsom förklaring på httvudstadens snabba tillväxt intill detta n«.
Landets folkmängd kommer enligt ali sannolikhet att allt framgent raskt
ökas. Proportionen mellan invånarantalet i Helsingfors och det i hela lan-
det otgör änmt ett bråk med en så liten täljare, att denna länge måste
tillväxa i starkare progression än nämnaren innan det inbördes förhållande
mellan de två talen «ppnåtts, som man med stöd av erfarenheten från andra
länder kan antaga blir stabilt. x) Stadens järnvägsförbindelser med dess

x) Detta framgår bl. a. av en jämföreise med huvudstäderna i de
skandinaviska länderna.
Av hela befolkningen
i Danmark bo i städer c. 40% varav iKöpenhamn c. 20°/o
» Norge » » » »30 » » » Kristiania » 10 »

» Sverige » » » »26 » » » Stor-Stockholm » 8 »

» Finland » » » »15 » » » Helsingfors » 4«5 »» 4*5 »
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vidsträckta uppland skola väl i framtiden ytterligare utvecklas och varu-
utbytets omfattning stegras i och med det att hamnförhållandena förbätt-
ras och för sjöfarten genom anordnandet av vintertrafik möjlighet tili
ostört fortgående året om erbjudes. Och sist och slutligen skall Helsing-
fors säkerligen förbliva landets främsta kulturcentrum, därmed utövande
en dragningskraft, som ingen annan stad i landet kan tävla med, än mindre
överbjuda.

Det ligger därför ingen ogrundad optimism i antagandet, att Hel-
singfors under de närmast kommande decennierna skall
fortfara att raskt utveckla sig och tillväxa.

Gentemot ett sådant antagande har den invändningen gjorts, att
industrin i Helsingfors intager en alltför tillbakaskjuten plats, för att
stadens utveckling icke snart måste avstanna. Vi äro skyldiga att ägna
detta inkast en närmare granskning.

Det har utan tvivel sin riktighet att städernas utomordentligt starka
och snabba tillväxt i Europa under det senast gångna seklet tili stor, ja
måhända tili största delen får tillskrivas den industri, som slagit sig ned
inom deras råmärken. Emellertid är det uppenbart att regeln icke äger
sin tillämpning beträffande huvudstäderna. Några siffror skola ådaga-
lägga detta.

Ingen av de nordiska rikshuvudstäderna, vilka vi åter taga tili jäm-
förelse såsom bäst ägnade härför, har karaktären av en industristad. I
denrena fabrifcsindustrins tjänst finna viiKristianiaår 1910 c. 17.000
personer (i en ålder över 15 år), motsvarande c. 7 % av stadsbefolkningen.
I Stockholm var fabriksindustriarbetarnas antal år 1911 28,896 per-
soner (varav c. 2,500 under 18 år), utgörande c. 8 °/o av befolkningen.

I Helsingfors sysselsatte fabriksindustrin år 1912 12,615 arbetare
(varav c. 1,000 under 18 år), alltså c. 8 % av hela invånarantalet. Procent-
talen för de tre städerna sammanfalla, såsom synes, nastan fullständigt.

Nu utgör ju 7—B % endast en förhållandevis ringa del av en stads
befolkning, i varje fali en så pass ringa, att ett stillastående, ja t. o. m. en
mindre tillbakagång hos dennakontingent bör kunna antagas komma att
icke märkbart inverka på folkmängdsökningen såsom sadan. Detta be-
styrkes av förhållandena i Helsingfors. Här ha i industrin i dess helhet
(fabriksindustrin och småindustrin) följande antal personer värit anställda:

1905 20.173 1910 17.772
1908 26.094 19U 17.32J
1909 24.917 1912 18.074

Under åren 1905—1912 har sålunda industriarbetarnas antal växlat
mellan de ungefärliga yttergränserna 17.000 och 26.000, med en faktisk
tillbakagång vid periodens slut av c. 2,000 personer. Men detta oaktat
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har stadens befolkning (medeltalet mellan kyrkskrivna och mantalskrivna)
ander samma tidrymd från 105,000 vaxit tili 145.000 personer, motsva-
rande en ökning av bortåt 40 %. Detta torde tydligt bevisa, att indu-
strins stillastående eller tillbakagång i Helsingfors icke är lik-
tydigt med stadens stillastående eller tillbakagång. För frägan
om Helsingfors framtid kan argumentet såltmda icke tillmätas någon
betydelse.

Men det ges även pessimister, som på anna lösare grander kanna sig
manade att förneka sannolifcheten av stadens fortsatta atveckling atöver
den gräns som n« appnåtts: med en hänvisning tili landets förmenta liten-
het och fattigdom, som av dem förmodas icke förmå bära trycfcet av en
större havadstad. Det är samma klass av tvivlare, som varje gång ett
för dem nytt fenomen framträtt höjt sin stämma; då järnvägarna infördes
i landet och de första lofcomotiven blevo synligavar det de som profeterade,
att tågen nog torde få dragas av hästar, Men atvecklingen, som överträf-
fat de djärvaste förväntningar, har alltid kömmit deras spådomar på skam.

I tider som dessa ligger det närä tili hands att hänvisa tili krig
och ekonomiska kriser, och på grand av de järtecken och varsel varav
himmeten är fall hysa bekymmer för havadstadens öde. Härtill må an-
tecfcnas med en apprepning av vad i det föregående redan blivit sagt
att dylika katastrofer visat sig sätta endast snabbt övergående spår, om
alls några, i städernas atveckling; (karvan för tillväxten av Helsingfors
befolkning röner ingen som hälst påve r k a n av 1868-års Stora
missväxt). En intressant belysning av hithörande frågor lämnar även den
grafiska framställningen av de fyra nordiska ländernas och havadstäder-
nas befolkningstillväxt, särskilt tili den del denna speglar förhållandena
ander åren 1880—1910. Vi se harasom karvorna stiga och falla jämsides
barna av världskonjanktarernas flod eller ebb, om också med olifca
intensitet i flaktaationerna. (Karvan för Kristiania företer de största,
karvan för Helsingfors de minsta latitaderna.) Ur diagrammen framgår,
att efter kristider jämvikten synnerligen hastigt återställts. (Se sid. 44 ff.)

ARBETE FRÅN H.OMMUNENS SIDA FÖR HELSINGFORS
UTVFCHLING. Hittils har Helsingfors atvecklat sig i främsta rammet
tack väre sitt goda geografiska läge och i egenskap av landets förvaltnings-
och kaltarcentram, atan att från stadens egen sida någonting egentligt
positivt uträttats för anderstödandet och påskyndandet av denna atveck-
ling. Här vänta stora och betydelsefalla appgifter stadsförvaltningen. Det
kan icke förnekas att denna ofta låtit grova misstag och försammelser komma
sig tili last. En vändning tili det bättre har dock, glädjande nog, ander
senaste tid kannat spåras. Anledning finnes även att förmoda, att den
planlöshet och bristande förtänksamhet, som i mera än ett avseende



s



Procentkurvor
för

folkökningen
i

de
nordiska

Hxivvidstäderna.
Den
årliga

folkökningen
angiven
i

procent.

-----

Folkökningen
i

procent
för

femårsperioder.

Riktningsiinjer
för

folkökningsprocentta-
lens
avtagande
(

°

°'
5

årligen.

Observera
överensstämmelserna
i

stigning

och
fäll
hos

kurvorna
för
de

fyra
nordiska

huvudstäderna.
(Stigningen
för

Köpen-

hamn
1900

—1903
beror
på

inkorporering.)



Dc nordiska ländernas absolata folkmängd.

De nordiska hovudstädernas absoluta folkmängd.



47

utmärkt kommtmens stadsplanspolitik, nttmera skall tillhöra det förgångna,
efter det vi i Helsingfors stadsplansbyrå erhållit ett tmder framsynta
fackmäns ledning stående verk med särskild uppgift att underkasta hit-
hörande frågor sakenlig beredning. Tyvärr är denna byrå änntt så iänge
endast en förslagställande myndighet, ja så vanlottad att den ej ens genom
någon enda representant äger rösträtt i första instans, i Styrelsen för
stadens allmänna arbeten. Detta orimliga förhållande skall väl dock,
vågar man hoppas, snart «ndergå nödig förändring.

Tili de viktigaste ttppgifter en stadsstyrelse har sig förelagd hör till-
seendet att lämpliga och billiga tomter i riklig mängdstå
bosättningen tili buds. I detta avseende har hos oss syndats mycket.
Man kan med fog påstå att bosättningen i Helsingfors tili följd av stadens
tomtpolitik högeligen fördyrats och därigenom försvårats. Tack väre
bristen på tillgång på obebyggda tomter, åtkomliga från stadskärnan medels
goda och billiga kommunikationer, ha de i allmänhet redan bebyggda
tomterna i de inre delarna av staden «ndergått en enorm värdestegring.
Dessa tomter ha under långa tider i främsta rummet värit spekulationsobjekt,
vilka gått «r hand i hand, tili ständigt förhöjda pris. En oproportionerligt
stor del av fastighetens värde har belöpt sig på tomtytan, och därmed den
ökning av hyrorna inträtt, under vilken vår stadsbefolkning, och kanske
tyngst de minst bemedlade elementen av denna, redan länge fått lida. En
annan följd av missförhållandet har värit att tomterna bebyggts möjligast
tätt ofta med kringgående av byggnadsordningen —, varav osunda
bostadsförhållanden blivit följden. Det ovansagda gäller ej blott om
tomterna för slutet byggnadssätt (hyreskaserner) utan även sådana i villa-
kvarteren. Så t. ex. te sig tomterna i den nya s. k. „villastadsdelen" å
Helsingnäs tili övervägande del bebyggda med 4:våningshus maskerade
kaserner —, ehuru stadsdelen «rsprtmgligen avsetts för enfamiljshus.

Vem har alt detta kömmit tili godo? Säkerligen icke stadskassan, ty
denna har ingen fördel havt av transaktionerna. Säkerligen icke häller
stadsborna i gemen; dessa ha tvärtom fått betala räntorna i form av
ökade hyror. Nej, det är endast ett antal fastighetsspekolanter, i vil-
kas fickor guldet runnit in. För några enskildas fördel har det allmänna
fått lida. En dylik avgränsningspolitik som, i stället för att öppna nya
områden för bosättningen, tmderhjälper spekulationen genom att binda
bosättningen inom stadens gamla trånga gränser en politik som
påminner om den de franska ktmgarna mycket följdriktigt tillämpade på
sin huvudstad, Paris, och vilken man hoppats vara död med enväldet
verkar emellertid direkt hämmande på inflyttningen tili staden.

Ett annat område där kommttnen är i tillfälle att reglerande ingripa
är 1 i v s m'e delanskaffningen och -tillförseln. Över-
lämnandet av denna viktiga angelägenhet helt i enskildas händer, utan
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någon kontroll från stadsmyndigheternas sida (annat än beträffande rena
hälsovårdssynponkter) är ett arv från en förgången tid, som vai icke länge
skall få fortbestå.

De två åtgärder som här berörtst tillbudsKållandet av billig
bosättningsgrund och levnadskostnadernas nedbringande genom livs-
medelbandelns reglering, aro av särskild betydelse med tanke på
den lokala indostrin.

Det är nämligen en från alla moderna kultttrländer känd företeelse,
att indttstrin, som under det sistförflutna seklet, driven av en inre nöd-
vändighet, sökt sig tili städerna, på senaste tid åter börjat söka sig «t
från dessa tillbaka tili landsbygden varifrån den en gång kom (se de större
och mindre industrisamhällen som mångenstädes uppstått på landsbyg-
den även hos oss). Denna «tflyttning kan i främsta rummet tillskrivas
tvänne orsaker. Den ena är att arbetskraften, på grtmd av de i städerna
rådande höga hyrorna och dyra levnadsförhållandena, numera där ställer
sig altför kostsam. Den andra, att ångan såsom drivkraft i alit högre grad
begynt ersättas av elektriciteten, kolet såsom energikälla av vattenkraften:
indttstrin tippsöker forsarna (märk exempelvis industrialiseringen av Kym-
mene älvdal).

Ett medel att motarbeta denna «tflyttning genom undanröjande av
dess förstnämnda huvudorsak har ovan antytts. Icke häller vad den senare
beträffar står kommunen maktlös: genom byggandet av elektriska
ledningar kan den draga vattenkraften in tili sig och sålunda ställa
behövlig energi tili den lokala indwstrins förfogande.

Sltitligen vore även ett «tsträktare främjande av Kandelns
intressen direkt ägnat att befordra bosättningen inom staden, Denna
omständighet har i det tidigare redan berörts, och vi vilja i detta
sammanhang, «tan närmare ingående därpå, endast «pprepa att vad som
i sådant avseende främst borde åtgöras vore förbättrandet av hamnför-
hållandena i allmänhet, anordnandet av vintertrafik, och skapandet av
en frihamn i Helsingfors. Det må antecknas, att de två sistnämnda
åtgärderna ingakmda ktmna avfärdas såsom töckniga framtidsutopier,
«tan tvärtom innebära högst reala och aktuella problem som tttan tids-
atdräkt kräva sin lösning.

Ntt kan man fråga sigt varför staden själv skall arbeta för sin fortsatta
tillväxt genom ett uppmttntrande av bosättningen inom dess råmärken, och
om en tillväxt utöver de gränser Helsingfors redan nått över huvud taget är
«r stadens egen synpunkt eftersträvansvärd och önsklig. Härtill skall
endast genmälas, att ett stadssamhälle, i likhet med varje levande organism,
av en fysiologisk lag drives tili att expandera. Stillastående är för det t

liksom för varje levande varelse, ett förebttd om döden; i fortsatt växt, «tåt
som inåt, yttar sig även här livsinstinkten.



BERÄRNING PA STATISTISR GRUND AV HELSING-
FORS UTVECRLING UNDER DE NÄRMAST ROMMANDE
50 ÄREN.

Då det gällt att för bosättning planera ett så stort område som Munks-
näs —Haga har det värit nödvändigt att söka klargöra för sig hurtt och
i vilken grad Helsingfors tmder de närmaste decennierna sannolikt kommer
att utveckla sig.

Tili tmdersökning har ttpptagits en tidrymd omfattande trettio år
eller åren 1915—1945.

Först och främst vilja vi söka ttppskatta tillväxten av den sam-
manlagda befolkningen i Finland tmder denna period. Tidigare har
framhållits att oförtttsebara nationalkatastrofer sådana som 1860-talets
htmgersnöd i stort sett icke rubba tttveckiingskurvan, på sin höjd försena
tillväxtfenomenen med några få år. Då å andra sidan de procenttal, som
tmder de senaste decennierna angivit tillväxten, tmder det jämförelsevis
korta tidsmåttet av 30 år icke torde komma att i högre grad förändras,
bör en uträkning på statistisk bas med goda skäl kanna anses möjlig.

Vi ha i denna liksom i följande kalkyler med avsikt tmdvikit att
röra oss med maximala tai, och därför tagit tai som ligga tmder dessa,
varigenom i beräkningarna en säkerhetskoefficient införts.

Vi «ppställa tvänne antaganden, A och B. Enligt antagandet A
tillväxer befolkningen i landet kontintterligt i samma grad som tmder de
senast gångna 35 åren (medeltillväxten). Enligt antagandet B åter av-
tager tillväxtprocenttalet med 0.2 °/oo årligen ända tili år 1930, därefter
med 0.1 °/00.

Vi erhålla då: x )

Hela befolKningen i Finland år 1945
enligt antagandet A 4-975-ÖOO personer

» » B 4-477.575 »

Vid ttppgörandet av kalkyler för tillväxten av Helsingfors stads
befolkning ha vi otgått från förutsättningar som erhållits genom
stttdittm av stadens tillväxt ttnder åren 1880—1914. Vi ha därvid antagit
att betingelserna för httvtidstadens tttveckling skola förbliva desamma som
hittils, och icke beaktat de möjligheter för ytterligare stegrad tttveckling
som genom ändamålsenliga åtgärder från kommttnens sida kttnde åstad-
kommas. Vid våra beräkningar ha vi medtagit endast det område som
i NV begränsas av Tali gårds ägor, i N av Baggböle, i NO av Vanda å;
Viks ladttgård är emellertid inberäknad och likaså, delvis, Hertonäs.

x) Se kurvorna för tillväxtpromilletalen sid. 44.

7 49



Försök tili sannolik.Ketsberak.ning av folkökningen i Finland.
Tabell I.

Årlig tillväxt Landets folk-
Är mängd

%0 Personer Personer

1910 3.115.197
12,7 39.627

, _ _11 3.154.824
13.5 42.526

12 3.197.350
,

13,5 43.150
13 3.240.500

13.5 43.700
14 3.284.200

13.5 44.300
1915 3.328.500

13.5 44.900
16 3.373.400

13.5 45.500
17 3.418.900

13.5 46.100
18 3.465.000

13.5 46.700
19

’

3.511.700
13.5 47.300

1920 3.559.000
„ 13,5 47.900
21 3.606.900
„„

13,5 48.500
22 3.655.400

13.5 49.200
23 3.704.600

13.5 49.900
24 3.754.500

13.5 50.600
1925 3.805.100

13.5 51.300
26 3.856.400

13.5 52.000
27 3.908.400
„

13,5 52.700
28 3.961.100

13.5 53.400
29 4.014.500

13.5 54.100
1930 4.068.600

~
13,5 54.800

31 4.123.400
13.5 55.500

32 4.178.900
13.5 56.300

33 4.235.200
~

13,5 57.100
34 4.292.300

13.5 57.900
1935

„

4.350.200
_

13,5 58.700
36 4.408.900

13.5 59.500
37 4.468.40013.5 60.300
38

, ,
4.528.700

„
13,5 61.100

39 4.589.800
13.5 62.000

1940 4.651.800
13.5 62.900

41 4.714.700
13.5 63.800

42 4.778.500
13.5 64.700

43 4.843.200
13.5 65.600

44 4.908.800
13.5 66.500

1945 4.975.300

Tabell 11.

Årlig tillväxt Landets folfc-
År mängd

°/oo Personer Personer

1910 3.115.197
12,7 39.627

II 3.154.824
13,3 41.950

12 3.196.774
13,1 41.900

13 3.238.674
12,9 41.700

14 3.280.374
12,7 41.650

J915 3.322.024
. 12,5 41.500

16 3.363.524
12,3 41.400

17 3.404.924
12,1 41.200

18 3.446.124
11,9 41.000

19 3.487.124
11,7 40.770

1920 3.527.894
11,5 40.501

21 3.568.395
11,3 40.300

22 3.608.695
11,1 39.950

23 3.648.645
10,9 39.750

24 3.688.395
10,7 39.450

1925 3.727.845
10,5 39.130

26 3.766.975
10,3 38.750

27 3.805.725
10,1 38.400

28 3.844.125
9,9 38.100

29 3.882.225
9,7 37.700

1930 3.919.925
9,6 37.620

31 3.957.545
9,5 37.600

32 3.995.145
9,4 37.580

33 4.032.725
9,3 37.500

34 4.070.225
9,2 37.480

1935 4.107.705
9,1 37.410

36 4.1,45.115
9,0 37.300

37 4.182.415
8,9 37.250

38 4.219.665
8,8 37.180

39 4.256.845
8,7 37.090

1940 4.293.9358,6 36.900
41 4.330.8358,5 36.820
42

,
4.367.655

8,4 36.740
43 4.404.395

8,3 36.580
44 4.440.9758,2 36.400

1945 4.477.375

50
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Vi ha i vara beräkningar såsom Helsingfors faktiska folk-
mängd antagit medeltalet mellan den kyrfcskrivna och den mantal-
skrivna befolkningen. Den faktiska folkmängden understiger den kyrk-
skrivna beroende på att kyrkböckerna regelbundet upptaga namnen jäm-
väi på ett antal personer som icke mera uppehålla sig på stadens område.
Den faktiska folkmängden överstiger däremot den mantalskrivna. x )

Beträffande folkökningen i Helsingfors göra vi tre olika an-
taganden. Enligt antagandet I fortgår tillväxten under de tio när-
maste åren enligt samma medelpromilletal, -42.7» som förekommit tm-
der åren 1880—1914, medan därefter tillväxtpromilletalet årligen kon-
tinuerligt sjtmker med c. 0.5 °/oo om året. I antagandet II åter börjar
det årliga tillväxtpromilletalet omedelbart sjtmka med 0.5 °/oo« 1 an-
tagandet 111 sjtmker det årliga tillväxtpromilletalet från början med
1 °/oo årligen. (Se kurvorna för tillväxtpromilletalen ävensom för abso-
l«ta tillväxten, sid. 45, 46.)

Stadsplansarkitekten Bertel Jung har i ett betänkande (tryckt i
Helsingfors Stadsfullmäktiges handlingar för år 1912, nr 76) framkommit
med en beräkning av den blivande bosättningen å de områden som
befinna sig i Helsingfors stads ägo. Han kommer här tili den slttt-
satsen, att stadens områden, om de planeras i överensstämmelse med
nutida fordringar vad högsta folktäthet och en hygieniskt tillfredsställande
bosättning i övrigt vidkommer, i alit kunna upptaga en folkmängd av c.
280.000 personer. Hans kalkyl är följande:

Antal invånare Totalantal
per ha

I—X stadsdelarna 230 130.410
XI och XII „ 275 36.300
Tölö och delar av Grejtts och Mejlans 200 40.000
Böle 275 5.500
Mejlans 40 5.500
Grejus, Vallgård, Gumtäckt, Ågge1by........ 100 43.000
Kottby 50 12.000
Övriga områden (holmar, hamnar och parker) 7.290

Summa 280.000

Härvid är att märkä att han i I—X stadsdelarnaräknat med en medel-
bosättningstäthet av 230 personer pr ha, och att han samtidigt betecknar
detta tai såsom „ur modern synptmkt fruktansvärt högt". Vi giva honom

x ) Genom att taga medeltalet av den mantalskrivna befolkningen vid årets början och den
kyrkskrivna vid åfets slut erhålla vi den årliga medelfolkmängden. Tack väre detta förfarande anse
vi oss ha eliminerat den «tflyttning som från staden äger ram tili vid järnvägslinjerna belägna
villaorter (Alberga, Grankulla, Boxbacka, Malm).
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Försök tili sannolikHetsberäkning av folkökningen i Helsingfors

Tafcell 111. Antagande I. Tabell IV. Antagande 11. Tafaell V. Antagande 111.

Årlig tillväxt Summa Årlig tiflväxt Summa Ärli8 tillväxt Summa
Voo Personer invWe '

%„ Personer invånafe
**

«/«, Personer invWe

1910
,-,, r ,™

132.977 19J0
,„, _„ 132.977 J9lO 132.97742,1 5.600 42,1 5.600 42,1 5.600

11 J38.577 11 138.577 11 138.57748,1 6.666
, _

48,1 6.666 48,1 6.66612 ,1. a „,n
145'243 ,2

o.™
t 45-243 ' 2 145.243

65,1 9.470 65,1 9.470 65,1 9.47013 154.713 13 154.713 13 154.71335.1 5.437
_ „

35,1 5.437 35,1 5.437
14 160.150 14 160.150 14 160.15042,7 6.850 45,8 7.400 45,5 7.340

1915 167.000 1915 167.550 1915 167.49042,7 7.130 45,0 7.540 44,1 7.380
16 174.130 16 175.090 16 174.87042,7 7.440 43,8 7.660 42,5 7.430
17 181.570 17 182.750 17 182.30042,7 7.750 42,5 7.760 40,8 7.44018

'

„

189.320 18 190.510 18 189,740
,„

42,7 8.090 ,„„ t „
41,2 7.820 39,2 7.43019 197.410 19 198.330 19 197.170

42,7 8.430 40,1 7.950 37,6 7.4101920 J,
„™

205-840 1920
,„„ „,™

206-280 192» 204.580
42,7 8.770 39,2 8.090 36,1 7.38021 214.610 21 214.370 21 211.96042,7 9.160 •

„
38,3 8.200 35,0 7.410

22 223.770 22 222.570 22 219.370
. 42,7 9.540

„ M „„ n
37,4 8.320 33,4 7.320

23 233.310 23 230.890 23 226.690
„,

42,7 9.960
_

36,6 8.440 32,3 7.100
24 243.270 24 239.330 24 233.79042.7 10.390

_

/
n 35,8 8.550 31,0 7.240

1925
.->, tnann 253.660 1925

'

„ ,„„
247.880 1925 241.030

„,
42,6 10.800

„,,,,,„
35,1 8.680 29,9 7.200

26 264.460 26 256.560 26 248.230
42.5 11.280 34,4 8.810 28,8 7.15027 „o\ ,w„„

275'740 27 „, OMA
265- 370 27 255.380

„ o 42,4 11.680
„,,„,„„

33,7 8.930 27,8 7.09028 287.420 28 274.300 28 262.470
„„

42,1 12.100 33,2 9.100 26,9 7.06029 J 0 „r* n 299-520 29 Jn n ~,n 283.400 29
'

269.530
„„„

41,9 12.540
„ „

32,7 9.260 26,0 7.010
1930

... .„„.„
312.060 1930 292.660 1930 276.54041.6 12.960 32,2 9.420 25,1 6.94031 ,/„

„,™
325-020 3I S, 302.080 31

'

283.48041.2 13.390 3,6 9.530 24,3 6.880
32 Jo <*„«„

338'410 32
„-, 315- 610 32 29°.36040.8 13.810 31,2 9.7 0 23,5 6.830

33
,„, ~.„„

352-220 33 321.320 33
'

297.190
A

40,3 14.190 30,7 9.850 22,7 6.75034 Jn ..„
366.410 34 331.170 34

'

303.94039>9 14-64°
,

3°>3 J0.030 22,0 6.690
1935

,„. ~„ 381.050 1935 341.200 1935 310.630
„

39,4 15.010
„„ „

29,8 10.170 21,3 6.62036
'

396.060 36 351.370 36 317.250
„

39,0 15.450
A -

tctn „„

29,3 10.290
tt „ n 20,6 6.54037

„
411.510 37 361.660 37 323.790

„„
38,5 15.810 . „ n 28,9 10.440 20,0 6.470

38
-,„ . ..„„

427.320 38 372.100 38 330.260
. 38,1 16.280 . 28,5 10.600 19,4 6.410

39
~,*„ 443.600 39 382.700 39 336.670

tntn
37,6 16.650

__
28,1 10.760 18,8 6.330

1940
„„, ,„' 460.250 1940 393.460 1940 343.000
37.1 17.150 27,7 10.790 18,3 6.2704'

'

.„„.„ 477.400 41 404.250 41
'

349.270
An

36,7 17.510 . n,n 27,3 11.030 17,7 6.18042 n ,„ 494.910 42 415.280 42 355.45036.2 17.900 26,9 11.180 17,1 6.080
43

'

.„,„„
512.810 43 426.460 43

'

361.530
AA

35,7 18.300 26,5 11.290
_„„„

16,6 6.00044
„„ ,„„„„

531.110 44 437.750 44 367.53035.3 18.770 26,2 11.470 16,2 5.950945 549.880 1945 449.220 1945 373.480
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gärna rätt häri, ty observeras bör såsom herr Jung även framhåller —,

att Stora delar av dessa områden upptagas av förvaltnings- och andra
byggnader ävensom affärsbyggnaderna i citykärnan. Dessa delar kanna
icke erbjuda plats för ökad bosättning, tvärtom äger från dem redan en
avsevärd utflyttning r«m. Och ju mera Helsingfors tillväxer, dess mera
skall denna citykärna utbreda sig och desto starkare skall utflyttningen
därifrån bliva.

Stadens centrum, II och 111 stadsdelarna, är redan så gott som fullt
bebyggt, och den byggnadsverksamhet som här ännti kan tänkas äga ram
skall säkerligen tili övervägande del komma affärslivet, icke bosättningen,
tili godo. I stadsdelen (Kronohagen) är i det närmaste fullt bebyggd,
VII stadsdelen (s. om Nya kyrkan och Observatoriebärget), VIII stads-
delen (Skatudden) och IX stadsdelen (Brunnsparken) likaså. På samma
sätt förhåller det sig med X stadsdelen (Broholmen samt tomterna utmed
Östra Chausseen), och ha vi här att räkna med en snart förestående, bety-
dande utflyttning på grund av den sekundära citybildning som i
denna arbetarförstad redan är under uppkommande. I VI stadsdelen
äro de nya villakvarteren å Helsingnäs redan fullt bebyggda; den norra
delen av denna stadsdel kan måhända ännu bereda plats för en smärre
bosättning. Det samma gäller om V stadsdelen (kring Nylands- och Stora
Robertsgatorna), men är härifrån även en utflyttning att emotse, som
måhända kommer att motväga inflyttningen. Vi ha såsom disponibelt
område för bosättningen kvar endast IV stadsdelen (kring Vladimirs-,
Eriks- och Lappviksgatorna), där tttrymme för inflyttning änntt förefinnes.

Vi se såltmda, att den av stadsplansarkitekten tili c. 38.000 personer
beräknade folkmängd, som ännu borde få ram inom I—X stadsdelarna,
tili huvudsaklig del måste söka sig boplats inom denna IV stadsdel.

Men härvid får icke förglömmas att Sandvikshamnen, som gränsar tili
dessa trakter, har synnerligen djupt vatten och därför antagligen med
tiden kommer att bliva en av stadens viktigaste och mest anlitade hamnar.
Det är på denna grund att förutse att här i en snar framtid skall uppstå
behov av utvidgade områden för magasinsbyggnader m. m.t och att följakt-
ligen en stor del av den terräng som nu avsetts för bosättning skall komma
att användas för andra ändamål.

Vid våra beräkningar av Helsingfors utvidgning ha vi att operera med
mera omfattande områden än de stadsplansarfcitekten i sin nyssnämnda
undersökning kakylerar med, enär vidsträkta privata områden omkring
stadens marker även sfcola läggas under bosättning. Följande områden
tillkomma;



För stadens räknitig (eventuellt) Viks ladugård
och delvis Hertonäs

Privata områden: Brändö
Drumsö

och Munksnäs—Haga

Att i detalj förotsäga på vilfcet sätt bosättningen tmder årens lopp
skall fördela sig på dessa områden är givetvis svårt, då antalet obekanta
faktorer här är stort och framtida åtgärder dels frän kommonens, dels
från de enskilda jordägarnas sida i avsevärd grad konna omkasta otveck-
lingen.

Kommunen kan svårligen fortsätta med sin avgränsningspolitik. Sta-
dens kärna å Hetsingehalvön är redan i det närmaste follt bebyggd, Sörnäs-
stadsdelarna norr om Långa bron likaså. Av planerad mark finnes änno
kvar Tölö stadsdel, där bosättning som bäst äger rom. Det skall emeller-
tid icke förgå många år innan de små områden som här äro arrendefria och
sålonda tillgängliga för bosättning äro follt bebyggda. Staden blir då
tvongen att slotligt planlägga och för bosättning ttpplåta nya områden,
såväl i nordväst som nordost. Bosättningens otbredning å stadens marfcer
tmder de kommande åren blir givetvis beroende av i vilken grad och horo
snabbt kommonen får sin terräng ~mogen“ för bebyggande. I betraktande
av den tonga och långsamt arbetande apparat som no sättes i gång då
något av kommonens stadsplansärenden skall handläggas (man erinre sig
i detta avseende Tölö stadsplans tillkomst och den föreslagna planen
för Mejlansområdet, vilken senare sedän flere år tillbaka ligger onder
beredning) vågar man i detta avseende icke göra sig några större för-
väntningar.

Å andra sidan avhänger bosättningsotbredningen på de privata om-
rådena av de enskilda ägarnas ekonomiska resorser; därförotom spela,
å vartdera hålfet, kommonikationernas gestaltning starkt medbestäm-
mande in.

No är härvidlag ytterligare att märkä att i en stad av Helsingfors
storlek, och stadd såsom deni snabb tillväxt, förhållandena hastigt skifta och
ondergå förändringar. År efter år göra sig nya behov gällande, för vitka
tomtplatser krävas; särskilt är tillgången på fabriks- och opplagsplatser
ringa. Stora detar av stadens grond ondandragas härigenom kontinoerligt
bosättningen.
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Såsom ovan framhållits är det ytterst vanskligt att «ppställa någon
absolut tillförlitlig kalkyl över bosättningens tttbredning tmder den
kommande 30-årsperioden på den terräng vi i det tidigare närmare
angivit. Emellertid erbjuder vår huvudstads säregna läge —på en halvö

oss tili gengäld stor hjälp vid åstadkommandet av en åtminstone teo-
retiskt antaglig beräkning.

Vi grtmda vara beräkningar på följande föratsättningar:
1. Vi tttgå från den uppställning som vad den blivande bosättnin-

gen å stadens områden beträffar lämnats av stadsplansarkitekten Bertel
Jung (för enkelhetens skull fördela vi bosättningen å „holmar, hamnar och
parker", tillsammans 7,290 personer, proportionellt på de olika stadsdelarna).
Härvid förutsätta vi dock att, i den mån som folkmängden i Helsingfors
tillväxer, områdena norr om I—X stadsdelarna (d. v. s. alla de stadsdelar
som ha möjlighet att inrymma en tätare befolkning) skola något intensivare
utnyttjas än vad stadsplansarkitekten förutsatt. Detta gäller dock icke
Böle.

2. Vi antaga att tili en början huvudsakligen blott stadens marker
skola bebyggas och fördela därför, under de närmaste åren, tillväxten
emellan de nu redan planlagda stadsdelarna proportionellt med detutrymme
för bosättning som dessa erbjttda. I mån av behov indraga vi nya, staden
tillhöriga marker, vilka tilldelas sin andel av bosättningen enligt samma
grunder. Vi förtitsätta att staden om någon tid skall se sig tvongen
inlösa Viks ladugård, och lägges därför denna lägenhet jämte delar av
Hertonäs småningom under bosättning. Vid fortsatt tillväxt belasta
vi stadens grtmd (med «ndantag för I—X stadsdelen samt Böle) med
en något intensivare bosättning än den som av stadsplansarkitekten
förtttsatts.

ö. Vi fördela under de första åren på jord, tillhörig privata ägare
(Brändö, Drumsö, Mttnksnäs^—Haga), sammanlagt endast en ringa del av
den årliga befolkningstillväxten: första året 4 %, andra året 4.2—4.3 %

(olika ide tre olika antagandena),tredje året 4.8—5 %, fjärde året 6.3—7.6
%o.s. v. Efter hand som «trymmet å stadens marker blir knappare ökas
den del av bosättningen som tillföres de i privat ägo befintliga områdena,
varvid vart och ett av dessa tilldelas en andel proportionell med dess för
bosättning disponibla «trymme. Med tillkommande privata
områden (Korpas; sådana invid Åggelby) förfares på samma sätt.

Den årliga bosättningsökningen för de olika områdena ha vi sökt
belysa genom korvor samt ponkteringskartor, åj vilka tydligt skönjes
bosättningstätheten ide olika stadsdelarna. (I ögonen fallande är den
glesa bosättningen i City en följd av bortflyttning. Samma öde
skall en stor del av de övriga stadsdelarna i stadens kärna med tiden
otsättas för.)
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DOSÄTTNING.

Vi ktmna i Helsingfors skönja hurusom bosättningen fördelat sig så,
att de oiika stadsdelarna fått olika karaktär, beroende av de olika folk-
klasser som i dem huvudsakligen ha sitt hemvist. I stort sett tenderar
arbetarbosättningen att draga sig tili stadsdelarna norr om Långa bron,
varemot de borgerliga elementen t. v. ha sinä boplatser på stadshalvön
och i ali synnerhet å dennas Östra hälft. (Borgerlig karaktär har bosätt-
ningen på Skatudden, i Kronohagen, trakterna kring och söder om Espla-
naderna, Brunnsparken m. fl. Den bosättning som nu begynt utbreda
sig i den nya Tölöstadsdelen är även av övervägande borgerlig natur.)
Visserligen finna vi här också en avsevärd kontingent personer till-
hörande arbetarklassen, men torde detta närmast bero därpå, att
annan för arbetarbosättning lämplig mark nu i så ringa grad ftmnits
att tillgå.

Vad borgarklassen beträffar ha vi i fråga om bosättningens karaktär
att räkna med tvänne underavdelningar, varvid fördelningen huvud-
sakligen baserar sig på ekonomiska grunder: de välsituerade och
medelklassen.

Huru dessa tre klassgrupper, de välsituerade, medelklassen och arbe-
tarklassen, i framtiden skola fördela sig på stadsytan, beror självfallet av
en mängd omständigheter: i vilken inbördes proportion dessa klassgrup-
per komma att tillväxa, stadsplanens geografiska egenskaper o. s. v. Vi
torde likväl såsom sannolikast kunna antaga, att arbetarklassen i sin bo-
sättning fortfarande huvudsakligen skall söka sig åt nordost, där även
stadens fabriksområden äro planerade. De borgerliga grupperna åter skola
antagligen draga sig åt nordväst, med de förmögnare elementen kantande
stränderna, där för dem villaområden äro förutsedda (Mejlans och Munks-
näs villastadsdelar), medelklassen mera åt norr.

Med stöd av det statistiska materia! vi ha tili förfogande kunna vi
fastslå, att arbetarbefolkningen i Helsingfors utgör c. 55—60 % av hela
stadsbefolkningen.

Det inbördes förhållandet mellan de båda borgerliga grupperna
kan icke med tillräcklig tydlighet utläsas ur statistiken. I själva verket
måste ju en indelning sadan som den vi företagit alltid vara mer eller
mindre godtycklig, beroende på var man drager den ekonomiska gränsen.
(Proportionen här varierar mellan J2—15 % välsituerade mot 27—30 %

medelklass.)
De fyra nordiska huvudstäderna äro tili sin allmänna typ i det när-

maste lika. Tidigare har redan framhållits att ingen av dem utgör någon
utpräglad fabrikstad (c. 8 % fabriksarbetare).

Proportionen mellan de olika klassgrupperna är: (forts. sid. 62).



Stor Helsingfors

1915 1925

Stadsdel Välsitue- 1 Medet- I Afbetafe Summa Väls‘tue - f Arbetare Summarade klass rade klass
ellet ~ i ~

område o/ Perso- 0 , Perso- 0 , Perso- Perso- 0 , Perso- 0 , Perso- 0 , Perso- Perso-
-0 ner 0 ner '° ner ner '° ner '° | ner 0 ner ner

ANTAGANDET I.

I—X J 9 19.050 35 35.100 46 46.120 100.270 18 22.900 35 44.225 47 60.244 J27.369
XI—XII 5 1.650 16 5.280 79 26.070 33.000 5 1.815 J 6 5.810 79 28.685 36.3J0
XIII—XV 16 2.595 37 5.995 47 7.6J0 16.200 16 5.830 34 J2.400 50 18.232 36.462
Hermanstad JJ 990 15 1.360 74 6.700 9.050 II 2.066 16 2.995 73 13.740 18.801

Böle 2 70 18 580 80 2.580 3.230 2 104 18 932 80 4.143 5.179
Grejus 13 740 20 47 23 50 13 437 40 1.346 47 1.580 3.362
Kottby 5 325 12 70 35 50 5 168 25 840 70 2.354 3.362

Vifc 5 3 16 879 39 50 5 4 16 13 79 64 81
Åggelby 12 252 26 546 62 J.302 2.100 12 733 26 1.590 62 3.793 6.116
Mejlans 30 120 37 148 33 132 400 30 1.095 37 1.350 33 J.207 3.652
Brändö 30 144 40 192 30 144 480 30 942 40 1.258 30 942 3.142
Drumsö 28 34 40 48 32 38 120 28 699 40 998 32 799 2.496

Haga II 209 45 855 44 836 1.900 II 534 45 2.182 44 2.138 4.854
Munksnäs 25 25 40 40 35 35 100 25 619 40 990 35 865 2.474

Nya områden

Summa Stor-
Helsingfors 15 25.132 30 50.184 55 91.664 167.000 15 37.946 30 76.928 55 138.786 253.660

ANTAGANDET 11.

I—X 19 19.100 35 35.200 46 46-250 100.550 18 23.116 35 44,900 j47 60.400 128.416
XI—XII 5 1.660 16 5.310 79 26.230 33.200 5 J.830 16 5.853 79 28.920 36.603

XIII—XV 16 2.595 37 5.995 47 7.610 16.200 17 6.280 34 12.580[49 18.130 36.990
Hermanstad II 1.000 15 1.360 74 6.740 9.100 II 2.100 15 2.869 74 14.110 19.079

Böle 2 65 18 585 80 2.600 3,250 2 105 18 948 80 4,210 5.263
Grejus 13 740 20 47 23 50 14 514 39 1.432 47 1.725 3.671
Kottby 5 325 12 70 35 50 5 183 25 916 70 2.572 3.671

Vifc 5 3 16 879 39 50 5 616 17 79 86 109
Åggelby 12 252 26 546 62 1.302 2,100 12 457 26 988 62 2.360 3.805
Mejlans 30 120 37 148 33 132 400 30 680 37 835 33 745 2.260
Brändö 30 144 40 192 30 144 480 30 580 40 772 30 580 1.932
Drumsö 28 34 40 48 32 38 120 28 314 40 449 32 359 1.122
Haga II 209 45 855 44 836 1.900 12 452 44 J.673 44 J.673 3.798

Munfcsnäs 25 25 40 40 35 35 100 25 288 35 4031 40 462 1.153
Nya områden —■ —■ 8 100 8_
Summa Stor-
Helsingfors 15 25.217 30 50.319 55 92.014 167.550 15 36.905 30 74.635 55 136.340 247.880

ANTAGAN DE T lIL

I—X 19 19.100 35 35.190 46 46.250 100.540 18 22,809 35 44,500 47 59.600 126.909
XI—XII 5 1.660 16 5.310 79 26,230 33.200 5 1.820 16 5.830 79 28.756 36.406
XIII—XV 16 2.595 37 5.995 47 7.610 16.200 17 6.100 34 12.190 49 17.587; 35.877
Hermanstad II 1.000 15 1.360 74 6.7401 9.100 II 2.040 15 2.785 74 13.730 18.555

Böle 2 651 18 585 80 2.600 3.250 2 103 18 927 80 4.122 5.152
Grejus 13 740 20 j47 23 50 15 375 37 925 48 1.202[ 2.502
Kottby 5 3| 25 12 [7O 35 50 ( 5 125 25 625 70 1.752 2.502

Vifc 5 3 16 879 39 50 5 5 15 15 80 80 100
Åggelby 12 250, 26 540 62 1.290 2.080 12 432 26 935 62 2.236 3.603
Mejlans [3O 120 37 148 1 33 132 400 30 615 37 760 33 677 j 2.052
Brändö 30 135, 40 180 30 135 450 30 523 40 697 30 524 1.744
Drumsö 28 34 40 48 32 38 120 28 280 40 400 32 321 1.001

Haga II 209 45 8551 44 836 1.900 12 432 43 1.550 45 J.621 3.603
Munfcsnäs 25 25 40 40; 35 35 100 25 256 15 358 40 410 1.024

Nya områden —| ■—• [ •—• ]

Summa Stor- j
Helsingfors 15 25.206130 50.291 55 91.993 167.490 15 35.915 30 72.497 55 132.618 241.030



Folkklasserna

1935 | 1945

Välsitue- Medel- Arbetare Summa Välsitue Medet Arbetare Summa Stadsdelrade fclass rade klass
— eller

o / Perso- 0 < Perso- 0 / Perso-' Perso- 0 , Perso- 0 , Perso- 0 / Perso- Perso- område0 ner '° ner 0 ner ner ner '° ner '° ner ner

TABELL VL

18 24.421 33,3 44.389 48,7 64.950 133.760 18 24.450 33,3 44.430 48,7 65.010 133.890 I—X
5 1.855 116 5.950 79 29.380 37.185 5 1.865 16 5.960 79 29.443 37.268 XI—XII

17 6.965 31 12,730 52 21.330 41.025 17 6.970 31 12.740 52 21,360 41.070 XIII—XV
11 2.316 16 3.370 73 15.350 21.035 II 2.317 16 3.375 73 15.355 21.047 Hermanstad

2 113 18 1.01480 4.510' 5.637 2 11818 1.020 80 4.515 5.653 Böle
14 1.665! 37 4.420 49 5.840 11.925 14 1.731 37 4.560 41 6.030 12.321 Grejus
5 595 25 2.980 70 8.350 11.925 5 620 25 3.080 70 8.621 12.321 Kottby
5 790 16 2.521 79 12.450 15.761 5 1.000 19 3.800 76 15.200 20.000 Vik

12 1.290 26 2.790 62 6.660 10.740 12 1.292 26 2.800 62 6.685 10.777 Åggelby
30 1.695137 2.090 33 1.8681 5.653 30 1.695 37 2.090 33 1.868 5.653 Mejlans
30 1.500 40 2.000 30 1.500 5.000 30 1.500 40 2.000 30 1.500 5.000 Brändö
28 2.093 40 3.000 32 2.400 5,493 28 2.100 40 3.000 32 2.400 7.500 Drumsö
10 3.22045 14.479 45 14.480 32.179 10 8.584 45 38.650 45 38*650 85.884 Haga
25 7.445 36 10.720 39 11.6301 29.795 25 20.850 36 30.090 39 32.560 83.500 Munksnäs
10 1.194 15 1.79075 8.953 11.937 10,5 7.130 10,6 7.240 58,9 53.626 67.996 Nya områden

Summa Stor-
-15 57.156 30 114.243 55 209.651 381.050 15 82.222 30 164.835|55 302.823 549.880 Helsingfors

TABELL VII.

18 24.000 34 45.400 48 64.052 133.452 18 24.050 34 45.461 48 64.150 133.661 I—X
5 1.860 16 5.950 79 29.400 37.210 5 1.865| 16 5.960 79 29.443 37.268 XI—XII

17 6.920 34 13.860 49 19.956 40.736 17 6.945| 34 13.900 49 20.036 40.881 XIII—XV
11 2.300 15 3.125 74 15.450 20.875 11 2-317| 15 3.16574 15.565 21.047 Hermanstad
2 110 18 1.012 80 4.510 5.632 2 118 18 1.020,80 4.515 5.653 Böle

15 1.740 38 4.402 47 5.460 11.602 16 1.912 37 4.420j47 5.615 11.947 Grejus
5 580 25 2.900 70 8.122 11,602| 5 597 25 2.990 70 8.360 11.947 Kottby
5 46615 4.400 80 7.455 9.321 j 5 960 15 2.885|80 15.372 19.217, Vik

12 1,170 26 2.540 62 6.050 9.760)12 1.20726 2.620)62 6.250 10.077 Åggelby
30 1.630 37 2.006 33 1.790 5.426)30 1.670)37 2.060} 33 1.832 5.562 Mejlans
30 1.420 40 1.900 30 1.420 4.740 30 1.450)40 1.937)30 1.450 4.837 Brändö
28 1.889 40 2.700 32 2.160 6.749 28 1.985{40 2.840 32 2.270 7.095 Drumsö
12 2.621 44 9.630 44 9.630 21.881 12 6.695)44 24.515 44 24.515 55.725 Haga
24 4.180 32 5.570 44 7.664 17.414 24 12.040 32 16.050) 44 22.076 50.166 Munksnäs

5 240 10 480 85 4.080 4.800 10 3.415) 15 5.122)75 25.600 34.137 Nya områden

J Summa Stor-
3O 134.945)55 247.049 449.220 Helsingfors

TABELL VIII.

18 23.900 34 45.150 48 63.678 132.728 18 24.085 34 45.480 48 64.290 133.855 I—X
5 1.855 16 5.940 79 29.336 37.131 5 1.865 16 5.960 79 29.443) 37*268) XI—XII

17 6.840 34 13.660 49 19.711 40,211 17 6.965 34 13.960 49 20.125 41.050, XIII—XV
II 2.270 15 3.090 74 15.291 20.651 11 2.31515 3.162 74 15.565 21.042) Hermanstad

2 110 18 1.005 80 4.464 5.579 2 118 18 1.02080 4.515) 5.653 Böle
15 1.627 36 3.900 49 5.320 10.847 16 2.020 35 4,415 49 6.192) 12.627 Grejus
5 542 25 2.710 70 7.595 10.847 5 630 25 3.160 70 8.837 12.627 Kottby
5 174 15 524 80 2.795 3.493 5 700 15 2.092 80 11.200 13.992 Vik

12 1.133 26 2.450 62 5.835 9.418 12 1.343 26 2.910 62 6.945 11.198 Åggelby
30 1.540 37 1.906 33 1.700 5.146 30 1.74037 2.145 33 J.912 5.797) Mejlans
30 1.355 40 1.809 30 1.355 4.519 30 1.53540 2.045 30 1.535) 5.115) Brändö
28 1.72 Ä 40 2.463 32 1.970 6.158 28 2.223 40 3.175 32 2.540) 7.938 Drumsö
12 1.590 42 5.560 46 6.092 13.242 12 3.650 42 12.770 46 13.997 30.417 Haga
23 2.140 33 3.064 44 4.090 9.294 23 5.855 33 8.395 44 11.160 25.410 Munksnäs

5 67 95 1.300 1.367 10 950 15 1.425)75 7.116 9.491 Nya områden

Summa Stor-
-15 46.801 30 93.297 55 170.532 310,630 15 55.994 30 112.114 55 205.372 373.480 Helsingfors
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Välsitrterade J ) Medelfelass J) Arbetare
i 5t0ckh01m........ 14 % 25 % 61 %
» Köpenhamn 15 % 30 % 55 %

I tyska städer vilka icke aro utpräglade faforikstäder fastställes pro-
portionen allmänt sålttnda:

Välsitaerade Medelklass Arbetare

15 % 30 % 55 %

Detta förhållande firma vi t. ex. för Berlin.
Då denna proportion är någorlttnda konstant för städer i o!ika länder

och av olika storlek, och då den något så när överensstämmer med de siff-
ror vi ur vårt statistiska materia! för Helsingfors kunnat erhålla, ha vi
beträffande huvudstadens folktillväxt i framtiden baserat vår fördelning
därpå. (Att märkä är att vi i vara antaganden förutsatt, att Helsingfors
icke skall utveckla sig ti!! en utpräglad industristad. 2)

Av vårt statistiska materia! finna vi i vilken proportion de borgerliga
gmpperna och arbetarna fördela sig på det nttvarande stadsområdet stads-
delsvis. Göra vi t stödande oss på denna fördelning, ett sannolifchetsanta-
gande rörande fördelningen i de blivande nya stadsdelarna under olika
tidsperioder, komma vi tili en teoretiskt möjlig fördelning av de tre
gmpperna å de områden som i framtiden bliva föremä! för bosättning.

(För belysande av de tre olika folfcgmppernas sannolika «tbredning å
stadsytan ha vi «tarbetat 9 st. kartor, vilka dock, på gmnd av «trymmes-
brist, icke i detta arbete kunnat publiceras.)

Självfallet är även bär gränsen rätt godtycfcligt dragen.
2) En allmän -vanföreställning förtjänar bär att beröras; den nämligen, att Helsingfors tilfväxt

tili bestämmande del beror på tillströmning av arbetare från landsorten. Detta är dock icke fallet.
Frånräfcna vi gruppen av rena fabrifcsarbetare (8 %) finna vi att folköfcningen sker sålunda, att
emot varje tillkommen borgerlig inbyggare svarar en arbetare.
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STOR-HELSINGFORS.
Det ligger ingenting överraskande i att man för vidpass 100 år till-

baka, dä Helsingfors utsågs tili landets huvudstad, icke kunde förutse
möjligheten av den betydande tillväxt staden senare sktille komma att
undergå. Svårare är det att förstå att man, efter det i Helsingfors på
80-talet omvandlingen tili storstad begynt, och i ännu bögre grad sedän
denna omvandling ägt rum, ställt sig blind för de djupgående konsekvenser
förändringen medfört. Den föreställningen är allmän, att staden i sinä
marker norrom Långa bron och Tölöbärgen äger en byggnadsgrond,
som tinder oöverskådlig framtid skall förslå för bosättningen. Att en
sådan uppfattning är i grtind oriktig torde tydligt ha framgått av den
otredning som i föregående avsnitt blivit lämnad. Den omständigheten
att bosättningen, trots invånarantalets stora tillväxt, tmder decennier
kunnat sammanprässas inom stadens gamla gränser, beror i främsta
rtimmet på att man där nedrivit en mängd låga trähus och i deras ställe
uppfört nya höga byggnader av sten: utvidgningen har sfcett uppåt, icke
utåt på höjden, icke på bredden; ett förhållande, som alltför litet upp-
märksammats. Det kan dock icke länge fortgå på samma sätt snart äro
alla tomter i stadskärnan bebyggda med höga hus, och då måste de nuva-
rande stadsgränserna uttänjas. x )

MÖJLIGHETERNA FÖR STADENS UTVIDGNING gå, så-
som tidigare framhållits, på grund av Helsingfors ur utvidgningssynpunkt
säregna och oförmånliga läge enbart i riktning mot NV och NO. Tili bely-
sande av den ur sagda omständighet härflytande olägenheten meddelas
grafiska framställningar av de fyra nordiska huvudstädernas geografisfca
utvidgningsmö jligheter.

*) Det bör framhållas att det stundom fcan ligga i stadens intresse att inköpa privata områden
redan för att förebygga ett olämpligt planerande av dessa (så hade bort ske med Baggböle). Finnas
garantier för en tidsenlig och mot stadens fördelar icke stridande planering av dylika områden bort-
faller motivet för en inlösen (Brändö).
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JÄMFÖRELSE HELLAN DE NORDISKA HUVUD-
Med de olika städemas centrum som medelptmkt och en radie av 7 x/2 km äro cirklar

göras grafiskt genom olika tonade ytor (Ijusare = vatten, mörkare = land).

Landyta JJ239 ha
Vattenyta 6461 ha
Bebyggt område 2926 ha
Obebyggt område 8313 ha

Förhållandet mellan nyttigt område ocfi
vattenyta 228° 24' : 131° 36'

KÖPENHAMN.

Landytal3oo2 ha
Vattenyta 4698 ha
Bebyggt område 1653 ha
Obebyggt område J 1349 ha

Förhållandet mellan nyttigt område och
vattenyta 264° 30' : 95° 30'

KRISTIANIA.



STÄDERNAS UTVIDGNINGSMÖJLIGHE-TE.R.
(de yttre) slagna. De av dessa cirklar omslutna land- och vattenområdena åskådlig-
De inre cirkelytorna ange grafiskt de olika städernas bebyggda yta.

Landyta 14392 ha
Vattenyta 3308 ha
Bebyggt område 3765 ha
Obebyggt område:

Faktiskt område 10627 ha
Reducerat område 10286 ha
(Lidingö)

Förhållandet mellan nyttigt område och
vattenyta 291° 30' : 68° 30'

STOCKHOLM,

Landyta 6879 ha
Vattenyta 10821 ha
Bebyggt område Hl3 ha
Obebyggt område:)

Faktiskt område 5766 ha
Reducerat område 4576 ha
(Brändö, Drumsö m. m.)

Förhållandet mellan nyttigt område och
vattenyta 115° 42' : 244° 18'

HELSINGFORS.

9 65
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ftOMMUNIKATIONER

ROMMUNIRATIONERNA I HELSINGFORS. Alltför liten om-
tanke har hittills i hovodstaden ägnats åt skapandet, i god tid, av behöv-
liga hovodtrafikleder, varför även i den novarande staden dels ett antal
starkt behövliga sådana saknas, dels flere av dem som finnas aro i många
avseenden olämpligt dragna och anordnade. (Exempel; en genomgående
trafikled från stadens centrum, kring Svenska Teatern, tili stadsdelarna på
och omkring Helsingnäs via Skillnaden och förbi Nya kyrkan saknas;
detsamma gäller om en sådan från Svenska Teatern tili Lappviks-och Gräs-
viksgatorna ävensom tili Kronohagen. Först genom erhållandet av den
beslotna Kaisaniemigatan (jjgenombrottsgatan**) komma stadsdelarna norr-
om Långa bron att på ett tillfredsställande sätt förbindas med stadens
sydvästra delar). Västra Chaosseen är snart sagt den en da hovodkom-
mimikationsled i den gamla planen mot vilken anmärkningar icke konna
göras (denna stora otfallsväg måste docfc få större, av den ökade trafiken
betingad bredd), onder det att Östra Chaosseen är alltför krokig och
backig.

ROMMUNIKATIONSMÖJLIGHETFRNA I STOR-HEL-
SINGFORS. På gmnd av stadens läge ha vi möjlighet tili erhållande
av goda otfallsvägar (begreppet innefattande chaosseer, spårvägslinjer
och förstadsbanor) endast åt NV och NO.

Visserligen konna vi tanka oss sådana otfallsvägar även åt V, medels
en bro, tili Dromsö och härifrån vidare, samt åt O, likaledes medels en bro,
tiliBrändö och så vidare tili Hertonäs och längre. Anordnandet av fas t a
b r o a r för dessa trafikleder kan dock knappast i frågakomma, då härige-
nom de norrom Brändö och Dromsö liggande havsvikarna bleve isolerade
från ali sjöfart med större farkoster. Man vore därför tvongen att räkna
med svängbroar. Svängbrosystemet är emellertid knappast att före-
draga framom färjsystemet, ty om ock färjtrafiken är mera tidsödande
ondvikas å andra sidan därvid de störande trafikstockningar och, ofta lång-
variga, trafikavbrott som oskiljaktligt följa med användandet av sväng-
broar. Man kan visserligen invända att sjöfarten no åde angivna vatten-
områdena är synnerligen liten, varför trafikavbrott blott säilän behövde
ifrågakomma. Men ien angelägenhet som denna bör man räkna med för-
hållandena sådana de i framtiden konna gestalta sig icke sådana de för
tillfället råka vara. Och då bosättningen norr om de ifrågavarande för-
bindelselederna tagit fart, måste man förotsätta en avsevärd stegring av
sjöfarten på tillstötande vatten. (Observera i detta avseende även planen
på reserverandet av fabriks- och opplagsplatser otmed Gammelstadsvi-
kens västra strandlinje.)
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En utväg vore
visserligen attfram-
deles ersättä sväng-
broarna med fasta
broar av sadan
spannhöjd att även
störref arkosterk«n-
de passera under
dem. De drygakost-
nader sådana bro-
byggnader skulle
betinga sig komme
dock knappast att
motsvaras av tra-
fikens storlek, och
broarna såkmda bli oräntabla. Det är nämligen att märkä att de om-
råden sagda broar fcomme att betjäna icke ha den storlek att denna
skulle berättiga nedläggandet av större kostnader på brobyggena.
Dromsöbron skulle betjäna endast Drumsö, möjligen därjämte strand-
delarna av Björnvik; Brändöbron åter endastBrändö holme och de närmast
iiggande delarnaav Hertonäs (Degerö kan på grtmd av sitt olämpiiga läge:
många broar, knappast ifrågakomma såsom fast bosättningsort året om).
För att åskådliggöra detta meddelas ovanstående kartskiss, å vilken de
prickade ytorna utvisa de områden vilkas trafikbehov nu avhandlade
broar hade att tillgodose.

Vid bedömandet av ifrågavarande broaniäggningars behövlighet och
nytta får icke förbises, att de nordvästliga och nordostliga huvudutfallsvä-
garna (Chausseerna) och dessas förgreningar möjliggöra en trafik på dessa
områden (de å planen prickade) långt effektivare, snabbare och mångsidi-
gare än vad några utfallsvägar i V och O över Drumsö och Brändö komme
att kunna göra detta emedan defrån början betjäna vida större områden
och sålunda kunna bära en större anläggningskostnad. Av kartskissen
framgår även att förbindelseleder tili de prickade områdena medels för-
greningar från de stora utfallsvägarna i NV och NO icke komme att bliva
överhövan mycket längre än direkta sådana från staden rakt i V och O.

I. FÖR AUTOMOBIL- OCH RÖRTRAFIR.

1. Västra utiallsvägen (Västra Chausseen) i nordvästlig riktning,
med förlängning och förgreningar.

Denna utfallsväg måste projekteras med betydande bredd emedan den
kommer att:
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a) «tgöra h«v«dkomm«nikationsled mellan City i den äldre staden
och det blivande sekwndära centrum å M«nksnäs—Haga.

b) «pptaga lokal spårvägstrafik (delvis även trafik fängs en förstads-
bana).

c) «pptaga fordons- samt delvis a«tomobiitrafik från City i nord-
västiig riktning «t tili landsbygden (varvid den har att «pptaga ali trafik
tili följande «tfallsvägförgreningar: Albergaallen, Västerallen, Göran Boije-
vägen, Sillböleallen samt Baggböleallen).

d) «pptaga jämväl den lokala fordons- och fotgängartrafiken.
Vid Mejlans villastad «trätas Västra Cha«sseen på så sätt att den här

tänkes dragen genom Korpas ägort varefter den «tmynnar å M«nksnäs—

Haga i Västerallen.
En annan «tfallsförgrening åt detta håll ha vi i
Stora alien, genom M«nksnäs villastad, och dess fortsättning,

Albergaallen.
Västra Cha«sseens fortsättning åt Hoplax tili förgrenar sig, efter att

vid järnvägslinjen ha passerat «nder denna genom en t«nnel, ide i nord-
västlig riktning löpande

Göran Boijevägen samt
Sillböleallen
och den i nordlig riktning löpande
Baggböleallen.

2. Östra utfallsvägen (Östra Chawsseen) i nordostlig riktning, med
förgreningar tili Kottby i norr. Denna «tfallsväg lider av att vara krokig
och för smal, varför åtminstone en ökad bredd måste förwtses.
ö. Förbindelseväg mellan de västra och Östra förstäderna.
En förbindelseväg förenar Västerallen med Östra Cha«sseen, löpande
norrom Böle stadsdel och Fredriksberg station i riktning V—O.

11. FÖR AUTOMOBILTRAFIFL.
En anordnas från trakten av Tölö

sock- ' trakten väster om Böle, förgrenande sig härifrån åt Öster
-, t '; blir sålonda möjligt att med snabb fart per a«tomobil

xo.gsna sig ft i och inkomma tili staden. (Jfr. betr. konstr«ktionen av
automobilvägai av Västerallen i M«nksnäs.)

111. FÖR SP; RVÄGSTRAFIR.
År 1890 im ttades spårvägstrafik i Helsingfors, med av hästar

dragna vagnar. Å n 1900—1901 ombyggdes linjen för elektrisk drift, och
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1908—1909 förvandlades spårvägsnätet från enkelspårigt tili dabbelspå-
rigt. Resultatet av båda dessa förbättringar visade sig omedelbart i en
starkt stegrad trafik: år 1900 befordrades av spårvagnarna i Helsingfors
1.956,846 personer medan motsvarande tai år 1902, det första året efter
elektrifieringens slwtförande, var 3.100.186; år 1907 var antalet passage-
rare 4.955.827, år 1910, det första året efter nätets ombyggande tili dobbel-
spårigt, 8.304,723. Att trafifcen fortfarande befinner sig i stark stegring
framgår av statistiken för 1914, då 11,596.530 passagerare befordrades 1).

Nya möjliga spårvägslinjer.

1. I riktning åt NV (Munksnäs —Haga)s
a) Från Västra Chausseen längs Mejlansvägen tili Fölisöbron och däri-

från över södra Mtmksnäsbron tili Elvviksplatsen.
b) Från Västra Cha«sseen längs Mtinksnäsvägen tili norra Mtmksnäs-

bron samt därifrån längs Stora allen ocb Albergaallen.
c) Längs västra «tfallsvägen (Västerallen) tili Sockenbacka station;

härifrån eventtiellt vidare, såväl norr- som söderom banlinjen.
d) Från Västra Chattsseen norrnt genom Hoplaxttmneln samt därpå

med förgreningar längs de härifrån «tgående, i det tidigare ttppräknade se-
fctmdära «tfallsvägarna.

e) En bansträckning genomlöpande Mttnksnäs—Haga-områdena i
riktning SV—NO.

2. I riktning åt NO.

Enligt de å Helsingfors stadsplansbyrå «ppgjorda förslagen beträffande
planering av stadens marker norrom Sörnäs synas de lämpligaste radiella
htivttdlinjerna för spårvägstrafik åt detta håll bliva;

f) en linje löpande längs Östra Chattsseen tili Viks ladttgård.
g) en linje som, «tgående från Östra Cha«sseen där denna korsar Sör-

näs järnvägslinje, först löper i nordvästlig, sedermera i nordlig riktning,
genom Kottby arbetarförstad, tili Åggelby station.

*) Tili jämförelse meddelas att antalet å spårvägama befordrade passagerare otgjorde i:

Helsingfors (c. 150.000 inv.) år 1912 c. tl miljoner = 73 resor per person
Göteborg (~ 170.000 „) „ „ „24 „

= 141 „ „ „

Kristiania (,* 250.000 „j „ „ „33 „
= 132 „ „ „

Stockholm („ 350.000 „) „ „ „ 70 „ = 200 „ „ „

Köpenhamn („ 560.000 „j „ „ „98 „
= 175 „ „ „

Dessa tai ntvisa vilken enorm ytterligare stegring i spårvägstrafiken Helsingfors har att emotse
med stigande befolfcningstal.
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3. 1 riktning åt O.

h) En förlängning av Brändölinjen tili Hertonäs.

4- I riktning åt V.
i) en linje tili Dromsö, eventoellt med förlängning tili Björnvifc.

Bland spårvägslinjer som ytterligare konde påtänkas vore en sådan
förenande Mttnksnäs—Haga centrum med arbetarförstaden norrom Sörnäs;
denna linje skttlle följa den i det tidigare berörda breda trafikleden,
löpande norrom Fredriksberg (vars stationsområde skolle stå i förbindelse
med linjen i fråga).

IV. FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK.
Vad järnvägslinjer för långväga passagerartraiik beträffar finna

vi inom Stor-Helsingfors område de två redan no förefintliga linjerna,
stambanan åt NO och kostbanan åt NV, och torde några linjer otöver
dessa i framtiden knappast behöva förotses. Tili andra hovodstation
ägnar sig, på grtmd av sitt centrala läge, Fredriksberg bäst; övriga
stationer bleve Hoplax och Åggelby.

För godstransport komme att finnas;
a) den novarande olämpligt dragna och icke vidsynt projekterade

hamnbanan;
b) Sörnäsbanan med dess olyckligt förlagda godsstation, som sönder-

skär det här befintliga området för bosättning i tvänne delar;
c) den av oss föreslagna hamnbanan genom Monksnäs fabriksområde

tili hamnanläggningen vid Bredviken.
En framtida utbyggnad av Sörnäsbanan har projekterats av Stadens

byggnadskontor, och skall det nya spårsystemet förbindas med stambanan
hovodsakligen medels en genom Viks ladttgård tili Malm station gående
sträng. Denna gren får en otlöpare, som «tmed Gammelstadsfjärdens
Östra sida genomViks ladttgård och Hertonäs marker drages tili Brändöudd.
Dessa linjer komme att betjäna de blivandefabriks- och tspplagsområdena
kring Gammelstadsfjärden.

Vad Drttmsö beträffar är det änntt för tidigt att yttra sig om karaktä-
ren av den användning denna holme slutligen skall få. 1) Det torde dock re-
dan no vara ganska tydligt att stora delar däravmåstekomma att ondandra-

x) Som bäst pågår bosättning «tmed holmens södra och Östra stränder. Man fcan med skäl fråga
sig om detta är lyckligt, och om ej dessa områden bort reserveras för andra ändamål hamnanlägg-
ningar (frihamn?), «pplags- och fabrifcspfatser m. m. Kfokheten av stadens besl«t att icke infcöpa
Drumsö fcan starkt ifrågasättas.
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gas bosättning för att tjänahandelnsoch industrins intressen. Tanken på en
framtida järnvägslinje som, «tgående från Sockenbacka (eventuelt Alberga)
skulle, efter att ba genomlöpt Alberga ocb angränsande marker, vid Björn-
vik sammanbinda Drttmsö med fasta landet, kan icke stämplas såsom «to-
pistisk, icke ens om förhållandena sfculle påfordra att en förgrening av den
mivarande hamnbanan över Märrholmen droges tili Dromsö.

V. FÖRSTADSBANOR FÖR SNABB TRAFIK.
Trafiksystem av detta slag tillhöra de mest svårlösta problem stads-

planeraren i städer med snabb tillväxt har att lösa. Svårigheten härleder
sig därur, att man i regeln för sent begynner ägna detta slags banor nödig
omtanke. Linjernas dragning blir därigenom mycket kostsam (tomtinlösen
ooh expropriation) ocb säilän fullt ändamålsenlig.

Man synes hos oss allmänt vara av den åsikten, att förstadsbanor för
Helsingfors är någonting som det ännu är alldeles för tidigt att tanka på.
Ocb dock är i själva verket snarare motsatsen fallet: det är på sätt ocb
vis redan för sent. Icke så att förstå som om man ntt skttlle behöva skrida
tili själva byggandet av dylifca banor, men så, att man långt tidigare bort
reservera plats för dcm. Också i denna pttnkt gäller stadsplansteknikens
bovwdprincip: att hålla möjligbeter öppna för framtiden.

StadsplansarkitektenBertel Jtmg bar i en intresseväckande «ppsats be-
handlat frågan om förstadsbanor i Helsingfors (Arkitekten, sept. 19II) ocb
taga vi oss fribeten därttr citera följande.

„Httr« begå för att ställa Stor-Helsingfors nordvästra ocb nord-
östra områden i bästa möjliga förbindelse med denna (stadens) kärna, vars
mittpunkt ktmde fixeras vid Svenska Teatern? Detta är en fråga av vitt-
gående betydelse ocb mycket stort intresse, ty på grttnd av den egendom-
liga ocb ensidiga otvecklingsmöjlighet som står vår stad tili bttds måste
denna fråga om lokaltrafiken tili «tkanterna mycket snart bli akut ocb
finna sin lösning.^

„En i Stockholm år 1908 nedsatt komite, som ägde avgiva förslag tili
ordnande av enahanda trafik i sagda stad ocb dess omnäjd, har nyligen ut-
givit sitt betänkande varav framgår, att för en dylik trafik varken järnvä-
gar eller spårvägar äro lämpliga. Det blir nödvändigt att inrätta särskilda
lokalbanor, vilka ktmna trafikeras med tillräckligt stor hastighet,
tät tågföljd, punktlighet ocb likformig tidtabell samt jämn fördelning ocb
lämplig anordning av stationerna inom trafikområdet. Det vill synas som
om Helsingfors vore i den lyckliga belägenheten att «tan tomtinköp eller
större expropriationskostnader ktmna bereda plats för dylika banor, som
tili sin längsta sträckning finge dragas över tills vidare jtmgfrulig mark,
Ocb i den från hjärtat av staden utlöpande breda Henriksgatan äga vi en
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utmärkt utfartsväg för en luft- eller tunnelbana, som utmed Tölövikens
västra Strand ktmde söka sig fram tili Djurgården för att där förgrena
sig åt nordväst och nordost. Detta endast som en antydan om e n möj-
lighet".

„Vilken typ man för dylika banor hos oss bör väljä skall väl i sinom tid
av fackmän utrönas. Terrängen kommer antagligen att bereda stora svå-
righeter, då det som första regel ju bör gälla att icke tillåta några nivåkors-
ningar med gator eller andra trafikleder. N u tillfcommer det i
främsta rummet dem som sköta stadens utvidg-
ningsaffärer att se tili att de icke avskära möj-
ligheterna för en billig anläggning av framtida
lokalbanor, d. v. s. att dessas lämpligaste sträck-
ning i tid utforskas och utry m m e för dem reser-
veras." 1) Stadsplansarkitekten uttalar sig ytterligare därhän, att ~en
snabb lösning av frågan om särskild lokalbanetrafifc mellan den gamla
staden och de blivande stadsområdena" är av omständigheterna påkallad.

Ett förslag tili förstadsbanor, utarbetat av stadsplansarkitekten Jung,
är inryckt i vår trafikkarta för Stor-Helsingfors.

BOSÄTTNING.

BOSÄTTNINGENS TÄNRTA UTBREDNING A STOR-
HELSINGFORS marker framgår av den pian över Stor-Helsingfors,
som finnes inryckt invid sid. 68. Denna pian anger även bosättningens
art å olika delar av området, med hänsyn tili bostadens beskaffenhet.

Ännu för något trettiotal år tillbaka företedde bostadskvarteren i Hel-
singfors i stort seit samma utseende som det flertalet av våra mindre lands-
ortsstäder fortfarande erbjttda. Tomterna voro tili övervägande del glest
bebyggda med låga, I—2 vånings-, trähns, och de rymliga gårdsplanerna
gåvo med sinä trädgårdar och Itimmiga trädbestånd dem en halvt lantlig
prägel.

Alit detta är nct i grtmd förändrat. En ny bostadstyp, hyreska-
sernen, har i Helsingfors liksoin i alla städer, där folkmängdstalet plöts-
ligt och starkt stigit, tmdanträngt den tidigare förherskande.

Kring sekelskiftet begynte, på olika håll i Europa men med «tgångs-
punkt i England, en rörelse göra sig gällande som tili sin «ppgift hade åter-
förandet av bosättningen i städerna tili andra, förment stmdare, former,
och vars paroll var: en familj, ett hus. Denna rörelse har gjort sig bekant
under namn av „egnaKems“-rörelsen.

Kursiverat av oss.







Frågan, vilketdera av de två bosättningssystemen, hyreskasernen eller
egnahcmmet, är att föredraga, har väcfct tili livs en långvarig diskussion;
vartdera har havt sinä övertygade förespråkare. På senare tid synes
appfattningen allt mera börjat lata därhän, att ingendera systemet
kategoriskt kan ställas framom det andra.

Dada äro nyttiga och behövliga.
Det låter sig icke förneka, att det klander som framställts mot hyres-

kasernen i många pankter skjatit över målet. Så exempelvis beträffande
denna bosättningstyps hygieniska vådor en beskyllning som icke vai
sammangår med det i det tidigare (sid. 38) berörda förhållandet, att död-
ligheten i städerna så starkt nedgått, att denredan anderstiger den på lands-
bygden rådande. Anmärkningarna kanna sägas äga fog för så vitt de in-
skränkas tili att avse hyreskasernen sådan denna tidigare i arki-
tektoniskt avseende atformats med små och trånga går-
dar och därav härflytande otillfredsställande tillgång på Ijäs och luft; alltså
mera den tillfälliga form systemet iklätt sig än detta i sig. Men härvidlag
har en stor förändring tili det bättre inträtt; vi hänvisa beträffande när-
mare detaljer tili vad i följande avsnitt på tai om planen för Munksnäs—

Haga anföres.
Hyreskasernsystemet skall alltid, gentemot egnahem-systemet, kanna

åberopa sig fördelen att vara det billigare. Det är i själva verket, och måste
alltid förbli, den billigaste bosättningsformen, och erbjader därat-
över sinä inbyggare, hyresgästerna, större frihet och rörlighet än vad dessa,
bandna vid ett eget hem, kanna påräkna.

Å andra sidan är det oomtvistligt, att boendet i eget hem har sinä för-
delar; i grandläggandet av en starkare hemkänsla liksom i den möjlighet
det erbjader tili ett personligare, mindre schablonmässigfc gestaltande av
bostaden. Uppenbart är även att en bosättning i egna-hem särskilt för ar-
betarfclassen skall ar moraliskt-social synpankt vara obetingat att före-
draga framom en sådan i hyreskaserner, med ali den promiscuitet denna
medför. Systemets största nackdel, dess relativa dyrhet, kan genom lämp-
liga åtgärder neatraliseras.

Vad bosättningen i det blivande Stor-Helsingfors beträffar måste de
båda systemen antagas komma tili användning vid sidan av varandra.

Stadens centra. Vi ha här att observera, att det förefintliga
city på stadshalvön (kring Alexanders- och Esplanadgatorna) appen-
barligen skall breda at sig mer och mer och komma att omfatta även
Tölöstadsdelen.

Ett arbetarförstadscentrxim är redan i appkommande norr
om Långa bron, kring Hagnäs torg och Östra Chaasseen. Denna at-
fallsväg är dock föga lämplig att apptaga citybildningens fortväxt i be-
traktande av att den har fabriksanläggningar atmed sin ena sida. En stor
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svårighet beredes stadsplaneraren av den olyckligt förlagda godsstationen,
som illa söndertrasar området; tili svårigheterna bidrager även terrängens
oländiga beskaffenhet.

Uppkomsten av ett sekundärt centrum å Munksnäs—Haga
är av förhållandena betingad. Det vore under alla omständigheter ett
allvarsamt fel att bar vilja planera enbart en villastad. Självfallet är å
andra sidan, att ett sådant centrum med höga hus först längre fram
skall uppstå; tili en början begynner bosättning utmed Munksnäs strand-
område och kring Hoplax station, i vartdera fallet med villabyggnader.
Då så småningom från dessa tvänne utgångspunkter bosättningen närmar
sig mitten av området skall antagligen en övergång tili ett bosättnings-
system med höga hus, redan på grund av de då rådande folfcmängdsförhål-
landena i staden, visa sig nödvändig.

Områden för Händel och Industri. Tomter för fabrifcer och
upplag ha av stadsplansarkitekten planerats främst utmed Gammelstads-
fjärdens västra Strand samt i samband med de blivan.de hamnanläggnin-
garna i Sandviken och Gräsviken. Å Munksnäs—Haga ha sådana
tomter projekterats å de västligaste delarna av Munksnäs, i närhet tili
Sockenbacka station.

Parkring. År 1911 framkom stadsplansarkitekten Bertel Jung med
ett förslag tili skapande, medels friläggandet för alltid av stora ängs-
och skogsområden och dessas förbindande med n« förefintliga parker, av
en s. k. p a r k r i n g, stödande sig därvid på exempel såväl från Amerika
(Boston, Chikago) som Europa (Wien, Berlin). Genomförandet av denna
pian skulle för ett blivande Stor-Helsingfors med c. 400.000 invånare betyda
erhållandet av 12.5 m2 frilagd yta per invånare (motsvarande tai äro för
t. ex. Barmen 13.1 m2

, Charlottenburg 10.5 m2
, Munchen 12.3 m 2

, Mann-
heim 14.9 m2

, Boston 38.2 m2 ).
Den föreslagna parkringens gestaltning framgår av planen för Stor-

Helsingfors.
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Monksnäs. Utsikt över Bredvifcen, mot Öster.

MUNRSNAS-HAGA.
BELÄGENHET OCH AREAL. De Aktiebolaget M. G.

Stenius tilfhöriga, Munksnäs-Haga benämnda jordområdena ligga i
NV om det novarande Helsingfors, på ömse sidor om kostbanan, kring
Hoplax station, gränsande i SV tili saltsjön (Bredviken). Deras samman-
lagda areal är 860.7 ha.

De sannolikhetsberäkningar som i det tidigare hiivit gjorda beträf-
fande omfattningen av och och sättet för Helsingfors framtida otvidgning
ha titförts i särskilt syfte att därigenom ernå en säkrare bas för plane-
ringen av Munksnäs—Haga marker.

Säkerligen skolle ännti för blott något tiotal år tiflbaka ingen tänkt
sig att på dessa marker bosättning i annan form än villabosättning afls
konde ifrågakomma. (Det må erinras om att då ett konsortiona år 1900
hos Helsingfors stadsfollmäktige ansökte om rätt att arrendera Mejlans-
.området för anläggandet av en villastad, detta område betraktades så-
som liggande långt otanför staden; ansökan blev, som man vet, icke be-
viljad. Vi se no i detta avseende vida längre, tanken på ett Stor-Hel-
singfors, som då säkerligen hade blivit affärdad såsom en ren fantasi,
närmar sig redan snabbt sitt förverkligande.)

Undersökningen har emellertid givit vid handen, att betydande delar
av Munksnäs—Haga måste planeras för bosättning enligt s. k. slu-
tet system. Det är av vikt att från början ha detta klart för sig, ty de
olika bosättningstyperna påtrycfca motsvarande delar av stadsplanen
olika fcaraktär och ställa olika fordringar beträffande gatobredd, storlek
på bostadskvarter och bostadstomter m. m.
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Mtinksnäs. Vy från Fiskartorpsparken.

Den här meddelade stadsplanen över Munksnäs—Haga är att
betrakta såsom ett program för horo bosättningen, för vilken samti-
digt mark opplåtes på flere olika ponkter av området, är tänkt att för-
siggå. Målet bar värit ästadkommandet av ett beträffande såväl bosätt-
ning som kommtinikationer systematiskt ordnat helt, ej blott för ifråga-
varande områdes vidkommande, otan även med bänsyn tili dess plats i
komplexet Stor-Helsingfors. Samtidigt bar avsetts att åskådligt fram-
ställa de förbättringar inom de olika bosättningsformerna, som den moderna
stadsplanskonsten fått tili stånd.

Jo hastigare bosättningen kommer att försiggå på området, desto
noggrannare kommer det oppställda programmet att konna följas. Sker
bosättningen äter långsammare är det att förotse att förhållandena komma
att tvinga tili avvikelser, måbända även större sådana, från de här
otkastade riktningslinjerna. Det är också givet att den snabba otveck-
ling, väri stadsplanskonsten ooh -tekniken som bäst befinna sig, kan
bidraga tili införandet, onder årens lopp, av partiella förändringar i
planen. x)

Vi ba redan i det tidigare i stora drag angivit karaktären av den
blivande bosättningen å Munksnäs—Haga. Strandpartierna komma
bovodsakligen att bebos av den välsitoerade klassen, de norra delarna
av området, vid Hoplax station och norrom järnvägslinjen, företrädesvis
av medelklassen. Mera åt V, i riktning mot Sockenbacka, ba fabriks-
kvarter med åtföljande områden för arbetarbosättning föreslagits, i betrafc-
tande av att Sockenbacka tenderar att otveckla sig tili ett indostri- och
arbetarcentrom.

x) Den faosättning sora redan hunnit äga rum vid Hoplax station har förorsakat svårigheter vid
planeringen av staden. Det har gällt att i dessa delar gestalta planen så, att dyra expropriationer ond-
vikas. Därför ha i allt väsentligt de förefintliga vägsträckningarna hiivit följda. De förändringar som
här i framtiden mäste vidtagas konna lämpligen inskränkas tili sådana beträffande fayggnadsgränsernai
i övrigt regleras förhållandena genom byggnadsordningen.











Mtmksnäs. Vy från Fisfcartorpsparken.

HUVUDGA.TOR. Vid planeringen av Munksnäs—Haga har det
gällt att beakta, att förbindelserna såväl med moderstaden som de oiika
delarna av ifrågavarande område sinsemellan bli ändamåisenligt ordnade.
Av särskild vikt har dessutom värit att tillse, att inga hinder ställas
för samfärdselns från Helsingfors tili de västligare liggande trakterna
längre fram sannolikt starkt ökade vägbehov. Med tanke på sistnämnda
omständighet ha de i kapitlet om Stor-Helsingfors «ppräknade «tf a 11 s-
väga r n a projekterats. Dessa vägar, som intaga en viktig plats bland
httvtidtrafiklederna i det blivande Stor-Helsingfors t böra anläggas tillräck-
ligt breda för att kanna «pptaga den starkt stegrade belastning varför de
i framtiden antagligen komma att otsättas; möjlighet tili ytterligare ut-
vidgning bör härutöver förutses.

Kommunikationsmedlen ha i vara dagar i ofantlig grad förfullkomnats,
och i jämnt tempo med dennaförfullkomning ha fordringarna stigit beträf-
fande trafikens snabbhet. Systemen för anläggandet av de stora trafik-
gatorna böra anpassas härefter. Framför alit böra de olika arterna av trafik
noga avskiljas från varandra genom att förses med var sin egen bana.
Detta gäller förstadsbanor och spårvägar, men det gäller även sådana fort-
skaffningsarter som visserligen icke kräva spåraiiläggningar, men vilka i
stället förete sinsemellan starkt avvikande farhastigheter. Framför alt är
det automobiltrafiken, med de möjligheter tili snabb fart på fri
bana denna erbjuder, som på de längsta möjliga sträckor bör helt avskiljas
från den långsammare åkare- och lasttrafiken.

I det föregående har, vid berörandet av trafikfrågorna i Stor-Helsingfors
(se sid. 67 ff.), redogjorts för sträckningen av endel automobiltttfallsvägar i
Munksnäs—Haga. En sadan utfallsväg genomlöper området långs
Västerallen. Av vår trafikkarta över Stor-Helsingfors framgår att
Västerallen belastats förutom med atttomobiltrafik ytterligare med
spårvägstrafik och förstadstrafik. Då denna gata desstttom har att
upptaga den lokala trafiken, vilken kan förtttsättas bliva i
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Mtmksnäs. Utsikt över Bredviken, mot väster.

betraktan.de av att gatan genomskär ett tätt befolkat stadscentrum, bör den
anläggas så att den erbjttder deolikatrafiksiagen största möjiiga rörelsefrihet.

Väster alien är avsedd att anläggas med tre särskilda farbanor.
De bådayttre farbanorna ttpptaga den lokala såväl person- som iasttrafiken.
Den mellersta farbanan är avsedd endast för automobiltrafik och avskiljes
från de båda ytterom liggande förmedels tvänne fortlöpande gräslindor,
längs vilka spårvägssträckningen går. Dessa gräslindor avbrytas endast
vid de viktigaste gatukorsningarna (d. v. s. endast där Västerallen
korsas av trafikgator) för att ge den lokala trafiken möjlighet att i trans-
versal riktning söka sig över. Såsom planen «tvisar är avståndet melian
sådana vägkorsningar c. 300—400 meter; automobilerna komma följakt-
ligen att kttnna röra sig med godfart längs rätt långa sträckor. Fotgängare,
vilka med lättfiet ktmna söka sig fram melian de framrttsande automobi-
lerna, äro i tillfälle att övergå atttomobilfarbanan även på sådana punkter
där denna korsas av bostadsgator. Under automobilfarbanan kan en för-
stadsbana i framtiden få plats.

Det kan synas egendomligt och stridande mot de principer som i det
tidigare (sid. 71,72) blivit formulerade, att ickeredan nu, då områdena ännu
äro fria och såltmda intet hinder finnes därför, plats för en framtida för-
stadsbana reserveras på egen, från de övriga kommunikationsslagens av-
skilld terräng. Ett sådant förfarande är nttmera mycket vanligt, bl. a. i
Tysklandt och man låter då gärna förstadsbanan löpa på fri mark melian
bakgårder och trädgårdar („Hinterland")» Här drages banan, där det låter
sig så göra «tan att annan trafik därigenom störes, i markens niva; i annat
fali bygges den antingen såsom högbana eller nedschaktad tmder jordytan.

I föreliggande fall (Munksnäs—Haga) kunde emellertid en förstads-
bana icke «tan allvarsamma olägenheter anläggas i markens niva. Man
vore därför tvangen att t även för det fall att för banan reserverades egen
terräng, anlägga den såsom högbana eller nedsänkt. Men «nder dylika för-
hållanden bortfaller ali anledning att tanka på ett eget banområde, då det
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Munksnäs. Utsikt över Bredviken, mot Öster.

jtf ttppenbarligen ställer sig vida billigare att anordna banan såsom ovan
blivit föreslaget (terrängbesparing). Ett projekterande av förstadsbanan
tmder, eller över, automobilfarbanan synes oss därför i detta fall av ekono-
miskt-praktiska orsaker vara att föredraga.

Västercirkeln. Vid Västercirkein sammanstöter Väster-
alien med flere från oiika håil kommande trafikvägar, av vilka den
genom Munksnäs—Haga området i riktning S—N löpande Centralal-
-len är den förnämsta. Det ändamåisenligaste systemet för gestaitandet
av denna trafikkntitp«nkt är t redan på grund av topografiska skäl, dess
utbildande tili en s. k. stjärnplats, varvid trafiken lämpligast ordnas enligt
den s. k. gyrations (= snttrr) principen.

SERUNDÄRA TRAFIR. GATOR. Förutom de i det tidigare nämnda
utfallsvägarna (sid. 67, 68 ff.) utvisar planen ett antal trafikgator av sekun-
där betydelse. Sådana finnas av olika slag, beroende på deras uppgift i
olika fa.ll. De äro dels radi all anordnade ocb tjäna då såsom avlast-
ningsvägar för huvudtrafiklederna, dels åter periferiskt dragna, var-
vid de förmedla trafiken de olika stadsdelarna emellan ävensom upptaga
den lokala trafiken av blandad karaktär. Belastningen av dessa sekundära
trafikgator är ringare än den de primära ha att uppbära; de kurnia där-
för utan olägenhet användas även såsom promenadvägar. Gator av detta
slag äro Stora allen, med både sluten bosättning och sådan i radhus;
den genom hela staden sig sträckande Centralallen trafik-, affärs-
och promenadgata på en gång —, och Hagaringen, omgiven av par-
ker och villabosättning. Av boulevarder med särskild ridbana finnas den
utmed Bredviksbukten dragna Vid stranden samt Terv oa 11 en.
En tili Vid stranden ledande trafikgata är G e r t-S kyttevägen.

Dessa gator böra planläggas breda och jämförelsevisraka, så att depå ett
överskådligt sätt indela stadsterrängen; de utgöra i stadsplanen ett slagsben-
stomme och böra giva en klar föreställning om stadskroppens uppbyggnad.
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Vy från Htinksnäs. I bakgrttnden Mejtans.

LOKALA ROMMUNIRATIONSGATOR. Den rent lokala tra-
fiken i de olika stadsdelarna betjänas av s. k. lokala kommanikationsgator.
Själffallet är trafikbelastningen av dessa gator förhållandevis mycket ringa;
deras farbana kan därför erhälla i motsvarande grad ringa bredd.

BOSTADSGATOR. De lokala kommunikationsgatorna indela de
olika stadsdelarna i mindre områden, som, där vi ha att göra med sådana
avsedda för bosättning, i sin tur genom rena bostadsgator indelas i
bostadskvarter. Bostadsgatorna ktmna aniäggas med alldeles smala
farbanor, ofta så smala att tvänne fordon jämt och nätt ha tttrymme
att passera varandra (resten av gatubredden «pptages då av planterade
förträdgårdar ellergräslindor; jfr.biiderna sid.81,82). De böra projekteras så
att möjligast stora byggnadsblock erhålias för bosättningen, varvid likväl
bör tillses, att tillträdet tili byggnadernas olika delar blir direkt och
bekvämt.

Anordnandet av bostadsgator och gropperingen av byggnadsblocken.
omkring dem ger tillfälle tili tttbildandet av såväl plastiskt som måleriskt
intressanta gatu- och platsvyer av olika slag. Dessa bostadsgator kanna
behandlas på mycket omväxlande sätt: än breda de «t sig tili en ltiftig och
solig skvär med gräsmattor och blomsterplanteringar, än åter tili små torg
eller lokala sportplatser för lawn-tennis och andra spel.

ERONOMIEOATOR. I de stadsdelar där havadsakligen radhas äro
föreslagna att appföras förekomma å planen ytterligare ett slag av gator, de
s. k. ekonomiegatorna. Dessa äro avsedda för den i trängsta mening lokala
lasttrafiken, havadsakligen avseende transporten av koi, ved m. fl. för-
nödenheter. Sådana ekonomiegator, som kanna anläggas synnerligen
smala, ledas längs tomternas bakre begränsningslinjer så, att varje tomt
blir på kökssidan tillgänglig från dem. Härigenom andandragas fasadsi-
dorna en skräpande trafik.



Gatubred-
dernavariera, så-
som ovan. framhål-
litst beroende på
gatornas art. De
faktiska bredd-di-
mensionerna äro, i
olika fall, 45, 30,
25, 20, 15, 12,9
8, 6 och (för eko-
nomiegator) 3 me-
ter. Det bör dock,
för «ndvikande
av missförstånd,
framhålias, att
minsta avståndet
tvärs över gata
från htts tili hus
i intet fall tmder-
stiger 20 meter.

PLATSER.

I fråga om material och fasadgestaltning enhetligt behandlad
byggnadsgrupp i Berlin—Niederschönhatisen. Arkitekt: Paul Mebes.

Ett antal platser åskådliggöras närmare genom planskisser samt
fotografier av modellen. (Betr. Västercirkeln, se ovan, sid. 79.)

STADSINDELNINGEN. Vi ha förmedels vårt gattmät indelat stads-
terrängen i ett antal kvarter, av olika typ och storlek, och avsedda för olika
ändamål. I detta avseende är att särskiija mellan kvarter för:

a) Offentliga byggnader, såsom
byggnader för administrativa verk,
bibliotek, m«seer, kyrkor,
skolbyggnader (med bredvidliggande parker),
sjttkhttskomplex (vid Bassinplatsen samt å höjden i norr).
b) Bosättning av olika slag, nämligen
höga stenh«st 5—6 våningar,
stenh«s med 4—3 och 3—2 våningar,
radhtts av växlande typer för de olika folkklasserna,
villor, i

Munksnäs villastad och
Haga villastad,

enfamiljshtts för arbetare.
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I fråga om matcrial och fasadgcstaltning enhetligt behandlad
byggnadsgrupp i Berlin—Wilmersdorf. Arkitekt: Pani Jatzow.

Mark de breda gräslindorna framför htisen!

c) ParKer.
Fiskartorpsparken,
Långängsparken,
Hagaparken.
d) Fabriksverk-

samhet.

BOSÄTTNIN-
GE.N. Huvttdprin-
cipenvid bosättnin-
gens ordnande har
värit att få den:

a) ändamålsen-
iig med hänsyn tili
de hos de olika folk-
fclasserna på av-
vikande sätt fram-
trädande olika be-
hoven (egnahem,
hyreshus m. m.);

b) ekonomiskt fördelaktig såväl vad terrängens användande som be
byggandet vidkommer

c) hygienisk: ett maximum av tillgång på lj«s och l«ft har eftersträ-
vats. Av allmänna parker finnas i närheten stadens (projekterade) park-
ring samt Fölisön. Emellertid är det av största vikt att få det gröna så
jämnt fördelat över hela stadsytan som möjligt,m. a. o. att förebygga
uppkomsten av stora ytor, helt täckta av stenmassor och dammiga gator.
Grönskan binder dammet och rensar såltmda luften; dess hygieniska «pp-
gift är att halla Ittften över staden kontintterligt ren.

Såsom av planteringsplanen framgår «pptaga de planterade ytorna
ett förhållandevis synnerligen stort «trymmej de ttppgå sammanlagt tili
icke mindre än c. 37 % av hela stadsytan.

d) estetiskt tilldragande.

BOSÄTTNING ENLIGT SLUTFT SYSTEM. Skugg-
sidorna av ett slutet bosättningssystem, sådant detta tillämpats i de äldre
delarna av Helsingfors, aro blott alltför välbekanta. De mörka, trånga
gårdarna omöjliggöra spridande av Ij«s och Itift i den grad som vore önsk-
ligt; de aro snarast ett slags djupa. dammfyllda brtmnar, dit den friska
vinden blott sparsamt når. Det förhåller sig icke stort bättre med den
nya Tölöstadsdelen, om ocfc här ett försök hiivit gjort att tillämpa tids-
enligare principer. Efter inrättandet av en kommtmal stadsplansbyrå har
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likväl å sådana de-
lar av Tölöområdet,
där dettaänn« visat
sig genomförbart,
förändringar tili det
bättre vidtagits; så-
Itmda är planerin-
gen av hela norra
delen fullständigt
omarbetadi modern
rifctning.

I stort sett i
samma spår sora
här (och vid plane-
randet av andra,
staden tillhöriga
market) av stads-
plansarkitekten hii-

Vy från en krappsk arbetarkoloni. Lttgn helhetsverkan av
arkitekttiren. Bevarade gamla trädbestånd.

vit följda går ordnandet av bosättningen å Munksnäs—Haga, tili de
delar denna avser ett bebyggande med höga h«s. De mest framträdande
olikheterna gentemot det äldre systemet bestå i:

a) fastställandet av yttre och inre byggnadsgränser
b) åstadkom-

mandet av stora
sammanHä-
ngande gårdsut-
rymmen.

Då en bestämd
gräns i varje enskilt
fail uppdragits mel-
lan en obiigatorisk
gårdsplan och en
annan del av gårds-
atrymmet t som är
avsedd att plante-
ras med grönt, föl-
jer härav att på alia
tomter i ett kvarter
komma att befinna
sig trädgårdar, bil-
dandeett helt. Den-
na grönaytakan an-Pian av den kruppska arbetarkolonin Emscher-Lippe, Essen,
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tingen indelas medels låga marar eller staket så att varje tomtfår sin avskilda
del därav, eller också kanna de tilikvarteret hörande fastigheterna ha träd-
gården eller gräslindan, oindelad, gemensam. Tillfälle ges ytterligare att
på dessa stora inre gårdar anordna lekplatser för barn, tennisbanor m» m.

Arkitektoniskt kanna dessa gårdar gestaltas synnerligen tilltalande
och pittoreska. De kringliggande byggnadernas fasader behöva icke nöd-
vändigtvis appföras med strängt genomförd likformighet, havadsaken är
att de harmoniera med varandra i fråga om proportioner, materia! och färg.
Emot gärdssidan kanna fasaderna atsmyckas med gavlar och torn, varemot
det torde vara skä! att i gatufasadarkitektaren, för vinnande av en lagn
helhetsverkan, i sådant avseende iakttaga stor återhållsamhet.

I de kvarter som huvudsakligen bebos av personer tillhörande medel-
och arbetarklasserna (d. v. s. i de nordvästliga delarna av den för höga sten-
hus bestämda rayonen) kunde de tili planteringar avskilda delarna av det
sammanhängande gårdsutrymmet, där terrängen medgiver sådant, apte-
ras tili köksträdgårdsland. Så förfar man ofta i Tyskland i anläggningar av
denna typ. Genom låga spjälstakett indelas området i mindre bitar, vilka
uthyras åt gårdens inbyggare tili bebrukande.

I motsats tili vad som na är fallet i Helsingfors bliva i Munksnäs
—Haga gårdarna den förnämsta ljus- och luftkällan, oaktat där även
gatorna äro synnerligen brett tilltagna: minsta bredden 20 meter (jfr. för-
nållandena i Helsingfors, där det vanliga måttet är 15 m., och där en av
stadens största trafikgator, Alexandersgatan, mäter endast 18 m. i bredd).
Följaktligen är det vid byggnadernas planläggande fördelaktigast att an-
bringa de viktigaste boningsrummen åt gården, icke åt gatan; härigenom
vinnes, oavsett rikligare ljus- och lufttillgång, större stillhet (intet gatw-
buller) och oberoende av grannarna (längre avstånd tili motliggande loka-
ler). Åt gårdssidan anordnas balkonger, blomsterloggior m. m., varvid
man lätt skyddar sig mot grannarna på sidan genom mtfrutsprång, skär-
mar eller liknande.

Men det är på grtmd av alit detta ingaltmda meningen att gatorna
skola undvara grönska. Den del av de stora gatubredderna som icke
behöves för trottoarer och farbana är avsedd att planteras med gräs. Där
gatorna löpa i riktning O—V förlägges hälst en gräslinda endast utmed den
norra sidan, som erbjuder största tillgång på soi, medan åter å sådana ga-
tor, vilkas riktningslinje är N—S, remsor av grönt anläggas på vardera si-
dan av gatan. (Jfr. bilden sid 82.)

Då de ifrågavarande sammanhängande gårdsutrymmena äro tili sinä
dimensioner rätt betydande kan det vid första ögonkastet förefalla, som
om ett dylikt planeringssystem vore liktydigt med ett ekonomiskt oför-
månligt tttnyttjande av terrängen (bortslösande av byggnadsgrtmd). För
att klargöra att så icke är fallet skola vi här medels exempel «r verklighe-
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I fråga om materia! och fasadgestaltning enhetligt behandlade byggnader kring rymlig
plats i Berlin—Wilmersdorf.

ten jämföra de båda systemen med varandra. För detta ändamål taga vi
ett normalt fall från det nttvarande Helsingfors, kvarteret N:o 148 påSkat-
«dden. Här ha vi fasader dels mot 15 m. breda gator med möjlighet
att «ppföra byggnaderna tili 4 våningars höjd —, dels mot öppen plats
med möjlighet att bygga dem 5 våningar höga. Ur planen för Mnn ks -

n ä s väljä vi ett kvarter med en sammanhängande gårdsplan av normal
storlefc och fasader lifcaså emot såväl smalare som bredare gator.

I avsikt att erhålla noggrannare jämförelsemöjligheter vad luit- och
Ijustillgången i de olika fallen beträffar inräkna vi i kvarterens areal hälf-
ten av de omgivande gatornas yta (vid öppen plats samt breda gator en
gatuyta med bredd av 11,5 m., motsvarande hälften av byggnadernas högsta
tillåtna höjd, 23 m.).

I det förra fallet (Skatudden) ha vi 51.9 % av hela kvarterets areal
täckt av byggnader, i det senare (Mtmksnäs) åter endast 37.4 %. Skatadds-
kvarteret ger oss det oaktat icke mera än 2.20 m2 (sammanlagd) golvyta
per I m2 tomtyta, där motsvarande tai för Munksnäskvarteret är 2.32.

Vi finna altså, att enligt det system med stora sammanhängande inre
gårdar som för Munksnäs—Haga föreslagits grtmden blir t. o. m.
i någon mån intensivare «tnyttjad än vad som enligt det hittils i Helsing-
fors följda systemet är fallet. Och dock ha vi i Munksnäskvarteret att gent-
emot de relativt smala gatorna (15 m.) och små gårdarna (bredd 9—12 m.,
de ofta förekommande långt smalare smygarna icke medtagna i betrak-
tande) i Skatuddskvarteret ställa den betydande fördelen av bredare gator
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och en gårdsplan
vars dimensioner
äro desamma som
Esplanadens i Hel-
singfors, med bide
Norra och Södra
Esplanadgatorna
inräknade.

Annu i ytterli-
gare ett avseende
innebär ett bebyg-
gande av kvarteren
med sammanhän-
gande inre gårdar,
i enlighet med vad
för Mttnfcsnäs före-
slagits, en ekono-
misk vinning fram-
om det i Helsingfors
hittils följda syste-

Engclskt lanthus. Arkitekt: C. F. A. Voysey. Hus och trädgård
smälta väl ihop.

met. I det man nämligen enligt detta senare tvingas att, förutom med den
åt gatan oppförda httvttdbyggnaden, belägga tomten med största möjliga
antal flygel- och gårdsbyggnader, kommer man med nödvändighet tili en
oproportionerligt stor sammanlagd ytterväggsyta. I det av oss föreslagna

Lanthus i Los Angeles, Kalifornicn. Arkitekter: Hunt & Gray.
Friskt och okonventionellt.

systemet redticeras
ytterväggarna tili
de tvänne fasad-
mwrarna mot gata
och gård samt de
mot grannbyggna-
derna stötandekor-
ta väggarna; inbe-
sparingen blir bety-
dande. Byggnadens
pian kan samtidigt
gestaltas vida redi-
gare och «trymmet
bättretillvaratagas;
svåranvändbart ö-
verloppswtrymme i
form av mörka
korridorer m. m.
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Enfamiljshus i villakolonin Hohe Warte, Wien. Arkitekt: Josef
Hoffmann. H:s villabyggnader och möbler ha fått stilbildande
betydelse genom sinä enkla men välproportionerade formcr.

behöver här icke
uppstå.

By ggnads-
Köjden för ifråga-
varande fclass av
byggnader är i
MunksnäsHaga
i allmänhet begrän-
sad tili ett mått
motsvarande ga-
tans bredd; maxi-
mihöjden för hus
invid bredare gator
och öppna platser
tili 23 meter. Upp-
ställandet av ford-
ran på en maximi-
byggnadshöjd är ttr

många synpunkter
befogat. En sadan
erfordras redan av

praktiska skäl och för ernåendet av hela stadsbilder. Emellertid har stads-
byggaren i de höga husen det ypperligaste medel att modellera sin terräng
med, och oavsett att han äger möjlighet
att genom växlande grttppering av bygg-
naderna kring gårdar, skvärer och torg
ernå i pian vackra stadsbilder bör han
ytterligare försättas i tillfälle att genom
varierande höjd hos byggnaderna föriäna
omväxling åt stadssiluetten. Han bör
därför äga rättighet att, där sådant sy-
nes honom önskligt och inga omstän-
digheter av praktisk eller annan art stå
hindrande i vägen, giva vissa byggnader
även större höjd än den som i allmänhet
för beträffande stadsdei blivit fastställd.
Ett sådant fall ger sig i fråga om Munks-
näs udde, bärget norr om det s. k. Fiskar-
torpet. Här har projekterats en grupp
av tomter för höga hus, „B r e d v i k s-
b o r g e n'*. Denna „Borg", samman-
satt av enhetligt gestaltade höga bygg-

Enfamiljshus i Bremen-Vahr. Arki-
tektcr: Runge & Scotland.
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nader (med för-
slagsvis 10 vån.),
komme att i sam-
verkan med land-
skapet bilda en
mäktig siluett och
sk«lle te sig som
en dominerande
massa, synlig på
långt håll från
olika sidon Från
„Borgen" åter
komme att för å-
skådarens ögavid-
ga sig vackra vyer
i olika riktningar:
M«nksnäs strand-
väg („Vid stran-
den") i V; öppna
Finska viken i S
bortom Granö,

Enfamiljshtjs invid Köpenhamn. Arkitcfct; Carl Brummer. Ar-
kitektoniskt förträfflig gestaltning på basen av det nationellt

danska byggnadsmaterialet, tegel.

Lövö och Drttmsö; Helsingfors med torn och gavlar i SO och Monfcsnäs
villastad, inbäddad i grönt, i N och NV. Borggården med sinä ansenliga

Enfamif jshus invid Stockholm. Arkitekt: Ragnar Östberg. Kärv
monumentalitet, ernådd genom den kubiskt betonade, tili ytter-
lighet enkla formgivningen, vilken så väl sammangår med ma-

terialets tegel karaktär.

12

dimensioner (över
100 meter i diame-
ter) ktmde, enhet-
ligt kringbyggd,
med sinä planterin-
gar förete en ståtlig
anblick. (Se plan-
ritningar och per-
spefctiv av „Bred-
vifcsborgen'% i slu-
tet av bofcen.

Ett annat lik-
artat komplex, med
5—6 vån. byggna-
der resande sig ur
groppen av lägre
hus, är föreslaget
att uppföras i
Haga.
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Ett vackert enfamiljshos i Helsingnäs, Helsingfors, tyvärr in-
klämt mellan störande gavlar. Arkitekt; Jarl Eklund.

Boningshus
m e d 3—4 v å n i n-
gar ochsådanamed
2—3 våningar
bilda på vissa stäl-
len en mjuk över-
gång från de med
höga hus bebyggda
områdena tili såda-
na medvillabyggna-
der.

Ovan beskriv-
na byggnadsklass,
f lervåningshus
av olika höjd en-
ligt slutet Sys-
tem, tttgör ingen
ny bosättningstyp
hos oss, den är en-

dast en utveckling av det här hittils allmänt förekommande hyreshuset.
Att införa nya, hos oss tidigare föga eller alls icke använda bosättnings-

typer, antingen genom att i mer eller mindre oförändrad form upptaga så-
dana som i andra länder och under andra förhållanden visat sig lämpligat

eller genom att försöka otbilda helt nya typer, avsedda för vara speciella
förhållanden, är ingen lätt sak. Vanan är halva naturen, heter det, och
från sinä vanor icke minst i fråga om sättet att bo och levä lösgör sig
människan endast ogärna, Skall i dessa avseenden en förändring fås tili
stånd behöves därtill god ledning.

Ett bosättningssystem, som icke tidigare förekommit hos oss, men som
i andra länder —>■ särskilt England liksom även Amerika och de västra de-
larna av den europeiska kontinenten är synnerligenbrttkligt, är det s. k.
radHvassystemet.

Med radhus förstås ett antal privata boningshtis som appförts i
rad, Vågg i vägg med varandra. Vanligen ligga htisen medels smala för-
trädgårdar avskilda från gatan; bakom byggnaderna åter breda de egent-
liga trädgårdarna «t sig.

Ingen som berest England har i de stora städerna kannat «ndgå att
fästa sig vid de långa räckorna av sådana enfamiljshus alla exakt lika
varandra, gatorna i ända; en syn av tröstlös enformighet. Detta är rad-
husen i deras mest prosaiska uppenbarelseform, som knappast är ägnad
att hos betraktaren väcka sympati för systemet.
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Samma hus (utmärkt genom ett kors) i dess omgivning. Mark dcn tröstlösa totaleffekten,
beroende främst på I) osamhörighcten i fasadgestaltningen, 2) för små avstånd mellan
byggnaderna, varigenom dessa hindras från att fritt göra sig gällande. Ett samman-

byggande av husen hade givit bättre resultat.

Jämföres härmed det intryck man får av radhussystemet, sådant detta
tillämpats exempelvis i de nya engelska villastadsanläggningarna (se i det
tidigare avsnittet om Hampstead Garden Suburb, med bilder, sid. 14 ff»),
måste man emellertid erkänna, att detta i förfarna arkitekters händer är
ett medel tili ernående av förtjwsande stadsbyggnadskonstnärliga verknin-
gar, och såitmda handhavt har systemet även tmder senare tid vttnnit en
snabb utbredning. Icke minst har detta berott därpå, att det utgör det
mest ekonomiska sättet för åstadkommande av privata bonings-
hus i städer och förstadsanläggningar.

Rätt närä radhussystemet står den bosättningstyp som använts i det
nya villaområdet å Helsingnäs. (Eller riktigare: som man tänkt sig att där
skulle komma tili användning. Tomterna voro nämligen här, såsom i an-
nat sammanhang redan framhållits, avsedda att bebyggas med enfamiljs-
hus. På grtmd av den avgränsningspolitik staden vid sin tomtförsäljning
länge följt, stego emellertid tomterna hastigt i pris och ha sedermera tili
övervägande del blivit bebyggda med maskerade hyreskaserner, möjligast
intensivt, med «tnyttjande av alla de smyghål byggnadsordningens före-
skrifter innehålla.) Tomtindelningen, liksom även byggnadsordningen,
förutsätter att vid tomternas bebyggande h«sen i regeln skola stå fritt, på
4 meters avstånd ifrån varandra. Följden av detta ytterst snävt tilltagna
mått har blivit att mellan byggnaderna oppstått brandgångsliknande smala



En annan bild från Helsingnäs, Helsingfors. Det vackra lilla
enfamiljshuset i mitten (arfcitekt: Bertel Liljequist) slås ihjäl av
sin senare uppförda klumpiga högra granne. Intet spår av
arkitcktoniskt samgående eftcrsträvat av dettas upphovsman.

öppningar (jfr. bil-
derna, sid. 90, 91,
92), vilka aro svåra
att hålla i propert
skick, och att bygg-
naderna te sig opp-
radade «tan tili-
räcklig avsfcildhet
från varandra och
samtidigt «tan sam-
manhang likt möb-
lerna i ett möbel-
magasin. Det hjäl-
per föga att genom
sammanbyggande,i
vissa fall, av bygg-
nader två och två
tili d«bbelh«s
brandgången fått en
bredd av 8 meter.

Hade tomterna
gestaltats mera avlånga, sålunda att breddmåttet minskats med 4 meter
(motsvarande brandgångens bredd) och dj«pet i motsvarande grad ökats,
hade den fördelen vunnits att dels bygg-
naderna kömmit att stå vägg mot vägg
(radh«s), varigenom en lognare silwett
kunnat erhållas, dels ■ åter trädgårdarna
fått en lämpligare form.

RADHUSSYSTEM. Vi hade altså
med denna ringa förändring kömmit tili
radhussystem.

Synnerligen önskligt vore att rad-
h«sen bleve ailmännare förekommande
även hos oss. Systemets popularisering
avhänger tili stor del därav om sådana
typer kanna utfinnas, som väl ägna sig
för vara levnadsvanor och vårt kiimat.
Vi ha för belysande av denna fråga
tttarbetat ett antal förslag tili olika
typer, såväl rena radhas som över-
gångsformer mellan radhus och hyreshtts.

Enfamiljs-radhus för medelklass eller
arbetare. Tomter med I) förgård, 2)
byggnad, 3) gårdsplan, 4) blomster-

trädgårdstäppa, 5) köksträdgård.

92







93

Engelplatsen på Helsingnäs, Helsingfors. En karikatyr på en bostadsplats, i det den
saknar varje antydan om rumlig slutenhet. Mark den splittrade ooh osfcöna totaleffekten,

beroende på byggnadernas oensartade fasadgestaltning.

De i slutet av boken publicerade förslagen aro närmast att betrakta
såsom schematiska sådana, avsedda att tjäna tili ledning endast i sinä all-
männa drag; på samma sätt är fasadgestaltningen endast helt sommariskt
antydd.

Det är «ppenbart att olika ekonomiska förotsättningar vålla, att för de
olika befolkningsskikten olika typer av radhus bäst skola motsvara behovet.
Vi ha därför vidtagit en
indelning av vara radhus-
förslag i tre grupper.

f. Radhtts för
Munksnäs, huvudsak-
ligen tänkta att «ppföras
iängs den del av Stora alien
som befinner sig västerom
Bredviksplatsen, delvis ä-
ven utmed dennagatas för-
greningar. (Se vidstående
översiktsplan ävensom bil-
derna jämte förklarande
text i slutet av boken.)

Enfamiljs-radhus för arbetare. Tomter med 1) bygg-
nad (endast en yttervägg), 2) blomsterträdgårdstäppa,

3) köksträdgård. Radhusräckans riktning N—S.



Enfamiljs-radhus för arbetare.
Tomter med 1) förgård, 2) bygg-
nad, 3) blomsterträdgårdstäppa
och 4) köksträdgård. Radhus-

räckans riktning O—V.

Å dessa radhustomter är ägaren i tillfälle
att framför boningshuset anordna, dels en för-
trädgård mot gatan, dels en större blomster-
trädgård, av vilken, om så önskas, en del kan
avskiljas tili köksträdgård. Med ryggen emot
den smala ekonomiegatan (jfr. sid. 80) kanna
trädgårdshtts, loggior, paviljonger m. m. «pp-
föras. Från ekonomiegatan har man möjlig-
het att längs en smal väg nå byggnadens
köksavdelning tttan att trädgården behöver
passeras.

Har ägaren ej omedelbart behov av hela
det tttrymme i bostadsväg som byggnaden
medgiver, kan han «ppskjwta mansardvånin-
gens inredande tili längre fram, då han där
finner plats för anordnandet av boningsrum,
atelje eller liknande. Ekonomiskt fördelakti-
gast ställer sig ett byggnadsföretag på dessa
tomter om ett helt komplex sådana radhus
på en gång «ppföres; varje ägare kan där-
efter inreda sin andel efter eget behag.

I „F y r k a n t e n“ ha vi ett exempel på htmi sådana radhus med
framgång konna grupperas kring en öppen plats.

För bosättningen i Haga villa-
sta d ha projekterats 3 olika radhtts-
typer; dessa radhus äro avsedda att in-
rymma mindre lokaler än de i Munksnäs
förekommande. (Se bilderna i sltttet av
boken.)

Den arbetarbosättning som
äger r«m i enfamiljshus betjänas
även bäst av radh«ssystemet t och ha
vi för ändamålet uppgjort två olika för-
slag (se bilderna i sltftet av boken). I
detta fall, i ännu högre grad än tidigare,
är ett «ppförande av byggnaderna,
gruppvis, bestämt att tillråda: efter det
mttrarna rests och taket lagts är varje
ägare i tillfälle att själv tttföra de inre
arbetena inom sitt hus. Härigenom kan
kvgg nadskostnaden i avsevärd grad mins-
kas och därmed ägarens skuldsättning.

Radhos för 3 fämiljer. Medelklass eller
arbetare. Tomter med f) förgård, 2)
byggnad, 3) gårdsplan, 4) blomster-
trädgårdstäppa, 5) låg liderbyggnad.
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VILLABOSÄTTNING.
Det är en allmän fördom hos
oss att man vid villabosätt-
ning måste förfoga över ett
stort område: man viii ha
känslan att bo på landet.
Utgående från denna fiktion
ha vara villasamhällen utan-
för staden gestaltats.

Härigenom drar man
emellertid över sig alla lant-
livets olägenheter «tan att
komma i åtnjotande av stads-
livets fördelar. Den nackdel
som följer med stora tomter
består i att anläggandet av
vägar, vatten- och avlopps-
ledningar m. m. på grund av
de långa distanserna ställer

Radhus för 6 familjer. Medelklass eller arbetare.
Tomter med 1) förgård, 2) byggnad, 3) blomster-
trädgårdstäppa, 4) köksträdgård (skilt för var fä-

milj), 5) lider för trädgårdsredskap.

sig oproportionerligt dyrt, och trädgårdarna planeras ofta så stora, att ett
«nderhåli av dem blir kostsamt och svårt; man „förlyfter sig" på företaget.

Skall villabosättningen (här tänkes på en sadan året rttnt) lämpa sig
för borgerliga tillgångar och samtidigt motsvara en stadsbos behov av be-

kvämlighet gäller
det tvärtom att ha
en tillräckligt
liten tomt. Där-
med följer: goda vä-
gar, god belysning,
avlopps- och vat-
tenledningar, spår-
väg i nasta hörn
m. m. Trädgården
är ej större än att
man själv, utan
hjälp,kan hålla den
i gott skiek. Här-
vid är emeKertidatt
observera, att åt
tomterna bör givas
avlång form, så att
avståndet från bo-Pergola, övervoxen av vildvin. Hvitträsk. Finland.
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Gård, omsluten av pergola-
anläggningar slutande i träd-

gårdspaviljonger.

Gård, omsluten av inne på
tomten i vinkel uppförda lägre
flygelbyggnader samt pergola.

Gård, tili hälften omsluten
av lägre flygelbyggnad med
[automobilstall och växthus.

I ändan av tomten lägre
byggnader med förslagsvis
automobilstall eller växthus.

Schematiskä situationsplaner av fyra villatomter i Munksnäs, utvisande
tänkt bebyggande och planering. Märk de streckade byggnadsgränserna.

96







Mvmksnäs och Haga. Tabell IX. Arealens fördelning.

MUNKSNÄSt

o, , Stads- Villa- Radhus- Tomter Summa iFabriks- Försälj- Försälj- Tomter
ötaas- för 5—6 bostads- . . bartom- , , f.offentl. P,

delens tomter tomter , , , tomter „ , bart om- , irarKer
Ap\ I „ „

van. hus tomter rade
„, byggn.areal m 2 m2 m2 | ma m2 m2

m2 råde % m2

I 1.150.940 328.910 233.930 40.080 602.920 602.920 52,4 32.420 229.350
II 338.400 - 203.250 203.250 - 203.250 60,0 2.570 42.850
111 645.910 - 407.330 407.330 407.330 63,0 18.390 37.470
IV 414.730 35.650 2.540 163.860 202.050 202.050 48,8 36.730 68.800
V 628.680 - 376.470 376.470 376.470 59,9 27.700 24.550

VI 447.310 35.480 56.290 73.030 164.800 92.640 257.440 57,5 19.540 42.900
VII 415.780 - - - 181.360 181.360 43,6 - 37.630

Summa 4.041.750 400.040 292.760 1.264.020 1.956.820 274.000 2.230.820 55,2 137.350 483.550

HA G A
j

I 319.290 9.560 115.560 82.170 207.290 - 207.290 65,0 7.100 15.750
II 478.320 174.180 93.120 15.920 283.220 283.220 59,1 63.700

111 659.170 252.640 158.590 - 411.230 - 411.230 62,5 19.000 76.350
IV 414.090 147.120 106.490 253.610 253.610 61,4 26.140 28.570
V 395.630 100.840 124.760 4.190 229.790 - 229.790 58,0 14.640 40.230
VI 195.500 - 139,810 139.810 139.810 71,5 2,300 13.580
VII 452.370 - - 221.750 221.750 50.170 271.920 60,0 21.100 26.640
VIII 704.970 - 465.460 465.460 465.460 66,0 7.280 29.850

Summa 3.619.340 684.340 738.330 789.490 2.212.160 50.170 2.262.330 62.5 97.560 294,670

MUNKSNÄS & HAGA
I Planerat

område
m 2

Summa 7.661.090 1.084.380 1.031.090 2.053.510 4.168.980 324.170 4.493.150 58,5 234.910 778.220

Av den planerade arealen har
för villatomter använts 14,2 °/o
„ radhustomter „ 13,4 %

„ tomter för 3—6 vån. hus.. „ 26,7 %

„ fabrifcstomter „ 4,2 %

„ tomter för offentl. byggn. , 3,0 %

„ parkområden „
10,1 %

„ gator och torg „ 28,4 °/„

Summa 100,0 %
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ningshusets Iån g-
fasader tili de när-
maste granntom-
terna i denna rikt-
ning blir det största
möjliga. Å kort-
fasaderna kttnna
fcnster anbringas
tili mindre viktiga
rum; olägenheten
av att på detta håll
ha grannar på när-
mare avstånd är då
ringa (minsta av-
ståndet från bygg-
nad tili byggnad
12 meter).

Villabyggnader
kunna även sam-

Gavel, övcrvtixen av vildvin. Hvitträsfe. Finland.

mankomponeras gruppvis; ett exempel härpå erbjader förslaget tili lös-
ning av villabyggnadskomplexet omkring «Kvadraten'' (se översiktspla-
nen och persvektivteckningen i sltitet av boken).

Beträffande rättigheten att tttnyttja villatomterna för bebyggande
ha följande hovod-
principer oppställts.
Villans plats på
tomten angives å
tomtkartan medels
intecknade yttre
byggnadsgränser.
Inom detta område
har man rätt att
oppföra en byggnad
i två våningar jäm-
te mansardvåning.
(Genom att bestäm-
ma byggnadens
plats på tomten
har stadsplaneraren
möjlighet att grop-
pera villornai enlig-
het med praktiska Pergolå-avslatning, övervtixen av vildvin. Hvitträsk. Finland.



och estetiska önsk-
ningsmål.) Å den
övriga delenav toin-
ten är ägaren i till-
fälle att «ppföra
lägre byggnader tili
en vånings hö jd i «t-
--sträckning, som är
beroende av den
större eller mindre
grad väri hän «t-
--nyttjat den för h«-
vadbyggnaden re-
serverade maximala
tomtytan; vid pla-
ceringen av dessa
lägre byggnader
måste byggnads-
nämndens (se ne-
dan, sid. 101) anvis-

En av världens stilfuliaste bostadsplatser: Place Vendöme i
Paris, från Ludvig XIV:s tid. Enhetligt kringbyggd, med fasader
av arkitekten Mansart. På torget stod ursprungligen Ludvig

XIV:s staty, efter hvilken platsen dimensionerats.

ningar följas. Han kan såltmda på sin tomt ttppföra atttomobilgarage,
trädgårdshus, växthus, paviljonger, pergolaanordningar m. m. Grupperas
dessa byggnader i arkitektoniskt väiberäknat samband med huvudbygg-
naden kunna vackra, måleriska verkningar ernås. Från grannarna
isolerar man sig genom trädpianteringar, morar ellet låga flygelbygg-
nader; också kunna spaijerer tänkas, bevttxna mcd vilt vin. (Vilket
tacksamt dekorationsmedel vi, med vårt kiimat, äga i vildvinet, framgår
av de här inryckta bilderna.)

Vad byggnadsmaterialen vidkommer gäller iMunksnäs
bestämmelsen, att byggnaderna böra uppföras av sten; härmed avses att
garantera tillkomsten av en förnäm villastadsdel. I Ha g a äro även
träbyggnader tillåtna.

DE ESTETISHA PRINCIPERNA.

Det är icke nog med att en stad planeras vackert och ändamåls-
enligt; gestaltas icke även byggnadsverksamheten enligt samma
grunder kan ett estetiskt tillfredsställande sl«tres«ltat icke ernås.

Medeltidens städer få en stor del av sin charm därav, att i dem
boningshasen äro byggda enkelt och anspråkslöst, medan en rik arkitek-
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En av världens vackraste gator: Rue de Rivoli i Paris.
Strängt enhetligt bebyggd. En skapelse av Napoleon I.

Fasaderna av arkitekterna Pcrcier och Fontaine.

tonisfc utsmyckning
fconcentrerats på
vissa slag av montt-
mentala byggnader
ss. katedraler och
rådhus.

Skönheten hos
Paris ligger i vä-
sentlig grad i den
enhetiighet som «t-
-märker, främst de
äldre delarna av
staden, men även
sådana stadsdelar
som tilikommit
ända fram tili den
tredje republikens
tid. Denna enhet-
iighet påtvingades

ursprtmgligen bebyggarne genom regenternas maktspråk t men känslan
därför synes småningom ha gått parisarne i blodet för att först i vara
dagar avtaga och försvinna.

Vad den moderna finska byggnadskonsten beträffar torde man icke
kunna påstå, att enhetiighet i den arkitektoniska gestaltningen vore för
den utmärkande, tvärtom. Avsaknaden av stmda byggnadstraditioner
gör även sitt tili att försvåra «ppkomsten av en enhetlig arkitekturrikt-
ning, Sådana förhållandena n« äro råder i detta avseende hos oss full-
ständigt godtycke och subjektivism: var och en, byggherre såväl som
arkitekt, tänker blott på sig själv; det arkitektoniska samgåendet med
grannen bekymrar sig ingen om. (Jfr. bilden sid. 92.)

Såsom i annat sammanhang framhållits ges för åstadkommande av
en förändring härtttinnan endast ett medel: en av konstnärlig omtanke
präglad och den enskilda byggnadens bästa lika väl som det helas för-
delar avseende fackmannamässig ledning av byggnadsverksamheten.
Det bör framhållas, att bestämmelser och eftersyn i estetiskt syfte icke
avse att binda byggherrar och arkitekter, de avse främst att ge dessa
garantier för att de byggnader de uppföra få en värdig och passande
omgivning.

Det är en vanföreställning tyvärr nog så allmän att det är
dyrt att bygga vackert. Snarare är motsatsen förhållandet. Ty det
enkla är i regeln det vackraste; detta framgår tydligt ttr de avbildningar
som i det föregående meddelats.
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Place de Ia Carriere, Nancy. Enhetligt kringbyggd bostadsplats. Mark htirti de enkla,
odekorerade privatbosen genom kontrastverkan framhäva den festliga hållningen bos
palatset i fonden liksom även kyrkans rika gotik. Ett prov på stind arfcitektonisk ekonomi.

Httvudsaken är goda proportioner och vacker färg, men goda pro-
portioner ställa sig icke dyrare än dåliga, en behaglig färgsammanställ-
ning icke högre i pris än en smaklös och rå.

Den ledning av byggnadsverksamheten som ovan berörts omhänder-
has lämpligast av en byggnad s n ä m d t väl sammansatt och med
vidsträckt maktbefogenhet. Så småningom lär sig väl allmänheten att
själv skiija mellan ont och gott, att värdesätta förnäm enkelhet och
enhetlighet framom appkomlingsaktigt skryt och trasgrann brokighet.
Och när den tiden någongång randas, då är hon mogen att själv taga
ledningen av sinä byggnadsärenden ora hand.
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MUNRSNAS BYGGNADSORDNING
OCH DE.SS RÄTTSVÄRRNINGAR.

För ett samhälle med agglomerad befolkning av högre typ äro detalje-
rade rättsföreskrifter erforderliga beträffande stadsplanens genomförande,
sättet för områdets bebyggande och inseendet över byggnadsverksamhe-
ten. Dylika föreskrifter hava icke hos oss såsom i Sverige att stöda sig på
stadsplanelag och allmän byggnadsstadga, utan utfärdas i form av lokaia
byggnadsordningar, vilka i likhet med byggnadsplan för samhällets om-
råde antagas av de kommunala myndigheterna och fastställas av guver-
nören i länet. Den anvisning lämnar dock förordningen av år 1898 angå-
ende „samhäilen med sammanträngd befolkning", att föreskrifter av ntt
ifrågavarande beskaffenhet böra vara överensstämmande med de allmänna
grtmderna i byggnadsordningar för städer och köpingar, men likväl iämpas
efter ortens behov och där rådande förhållanden. I antydd ordning fast-
stäiid byggnadsplan och byggnadsordning äger giltighet och bindandekraft
i samma omfattning som stadsplan och byggnadsordning för stad.

Erfarenheten har tili folio ådagalagt, att bestämningarna i gällande
lagstiftning om samhällen med sammanträngd befolkning icke äro tillfyl-
les för genomförandet av reda och ordning i byggnadsförhållandena å dy-
lika orter, och svåra olägenheter hava i detta hänseende framträtt inom de
förstadsbildningar och villasamhällen, vilka tmder årens lopp ttppstått i
Helsingfors omgivningar. En annan hämsko på utvecklingen «tgör avsak-
naden av en modern stadsplanelag av civillagsnatur för ordnande av de vid
stadsplanens genomförande tippkomna rättsförhållandena samt effektivt
förebyggande av en planlös byggnadsverksamhet å sadan ort, där tätare
bosättning förefinnes eller håller på att «ppstå. Omförmälda svårigheter
spela dock icke någon avsevärd roll ifråga om Mwnksnäs samhälle, vil-
ket erhåller en stadsmässig reglering i sitt tidigaste utvecklingsstadium,
då änn« hela eller så gott som hela den mark, som skall systematiskt upp-
låtas tili bebyggande, tillhör den initiativtagande jordägaren och där de



organisatoriskä, tekniska och eko-
nomiska förutsättningarna för
stadsplanens rationella genom-
förande finnas. Vid antytt för-
håliande har det även värit möj-
ligt att, utan intrång å civil-
lagens fridiysta område, «ti det
preiiminära förslag tili byggnads-
ordning för Munksnäs samhälle,
som utarbetats under anlitande
av juridisk sakktmskap, «pptaga
särskilda stadganden, ägnade att
tmderlätta ordnandet av de icke
säilän svårlösta och grannlaga
rättsförhållanden, som vid regle-
ringens genomförande konna
«ppstå emellan jordägaren,tomt-
innehavaren och samhället.*)

Vid sidan av föreskrif ter, hö-
rande tili nyssnämnda kategori,
innehåller berörda «tkast tili
byggnadsordning bestämningar
av rent administrativ och teknisk
art, avfattade i anslutning tili de
grtmdprinciper för ordnande av
bosättningen och byggnadsverk-
samhetenå Munksnäs, varom tidi-
gare värit fråga. I tillämpliga
delar har även vidförslagets utar-
betande denav Helsingfors stads-
fullmäktige antagna nya bygg-
nadsordningen tjanat tili förebild.

I det följande skola vi ttppe-
hålla oss företrädesvis vid de be-
stämningar i förslaget tili bygg-
nadsordning för Munksnäs, vilka
ur rättslig synpunkt erbjuda
större intresse.

J) Förslag tili byggnadsordning för Haga
villasamhälle bar redan tidigare utarbetats
och underligger f. n. de kommonala myndig-
heternas granskning.

Centralallen mellan Monksnäsplatsen och Cen-
tralplatsen. Tornet i fonden. Foto av modellen.
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Centralplätsen i Munksnäs. Foto. av modellen.

Såsom organ för samhällets byggnadsväsende skulle, på sätt tidigare
redan antytts, inrättas en byggnadsnämnd med vidsträckta befogen-
heter. Å nämnden skulle ankomma handläggningen av ärenden angå-
ende reglering och bebyggande av samhällets område, utförandet af geode-
tiska arbeten, övervakandet av byggnadsverksamheten och tillsynen av
byggnadsordningens efterlevnad. Sagda myndighet skulle således inom
samhället fullgöra de funktioner, som i Helsingfors ombesörjas av magi-
straten, byggnadssynemännen, byggnadsinspektionen samt geodet- och
stadsplanekontoren.

Samhällets område skulle enligt förslaget bebyggas i enlighet med en
av de kommtmala myndigheterna antagen och av guvernören efter vissa



angivna principer fast-
ställd byggnads-
plan. Denna «ppgö-
res stadsdelsvis i den
mån behovet sådant
påkallar. Förslaget
tili byggnadsplan «t-
--arbetas av byggnads-
nämnden, men äger
jordägaren jämvälini-
tiativrätt härotinnan.

B y g gnadsplanen
är avsedd att inne-
hålla endast de gene-
rella riktningslinjerna
för regleringen; den
närmare atformnin-
gen av stadsplanen och
de erforderliga kom-
pletterande bestäm-
ningarna beträffande
områdets indelning

Centralplatsen i Mtmksnäs. Pian. En grupp allmänna
byggnäder (bibliotek, mtiseer, fcommonala byggnäder och

embetsverk) omslutande en plats.

och disposition skulle innefattas «ti en i anslutning tili byggnadsplanen upp-
gjord särskild detaljplan, vilken efterhand utarbetas genom byggnads-
närandens försorg på initiativ av samhället eller jordägaren. Detaljplanen
omfattar bl. a. a) uppgörande av tomtindelning; b) angivande av yttre och
inre byggnadsgränser inom tomt samt inrättande av förgårdar emellan
tomtgräns och byggnad; c) anordnande av gemensamma gårdsplaner,
planteringar eller andra samfällda anläggningar inom byggnadskvarter;
d) bestämmande av höjdläget för tomts gränslinjer samt av höjd för bygg-
nad; e) föreskrivande av särskilt byggnadssätt (öppet, halvöppet eller slutet)
vid områdets bebyggande; f) bestämmande af det byggnadsämne (brandfritt
eller icke brandfritt), som inom området får komma tili användning; g) an-
givande af stängselskyldighetens omfattning; ävensom h) «ppdelningav tom-
terna med avseende åbyggnadernasbeskaffenhet i särskilda byggnadsklasser.

Vid detaljplanens fastställande skttlle icke tillämpas samma omständ-
liga procedttr, som beträffande byggnadsplanen är bestämt, utan skalle
detaljplanen direkte fastställas av den härför kompetenta fackmyndig-
heten, byggnadsnämnden, efter det ägare och innehavare av mark, som av
åtgärden beröres, beretts tillfälle att utlåta sig.

Frågan om ändring av byggnads- och deltajplanen skulle handläggas
på samma sätt, som beträffande dessas fastställande är stadgat.
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Arkadcrna i Mtmksnäs. Från arkaderna «tsikt över den nedan
för liggande villastaden. Foto. av modellen.

I fråga om
tomt b o k och
tomtmätning
upptager förslaget
stadganden, ana-
ioga med motsva-
rande föreskrifter i
Helsingfors nya
byggnadsordning.

Vi dk ommande
aniäggning och
underhåll af
trafikieder och
planteringar in-
nehålier förslaget i
huvudsak följande
grundbestämningar.

Omsorgen om
stadsplanens ge-
nomförande och an-
iäggning av härför

erforderliga, i planen angivna trafikieder har i första hand ålagts samhället,
dock så att regleringen finge fortskrida efterhand och i den mån samhällets
resurser sådant medgåve. I dylikt fall borde nödig gatumark, där ej sadan
genom godvillig överenskommelse ställdes tili samhällets förfogande, för-
värvas genom expropriation.

Emellertid måste det förwtsättas, att samhället i början af sin tttveck-
ling och innan denkommtmala självverksamheten vttnnit styrka och stadga
skall sakna kraft att titan jordägarens medverkan fullfölja den för området
fastställda byggnadsplanen. Med avseende härå och då det ju ligger i jord-
ägarens välförstådda intresse att ikläda sig «ppoffringar för möjliggörande
av områdets planmässiga «tnyttjande, och antagas måste, att jordägaren
ensam åtminstone tili en början skall taga stadsplanens genomförande om
hand, självfallet genom byggnadsnämndens bemedling, har det synts nöd-
vändigt att tillerkänna jordägaren sttbsidiär bestämmanderätt i fråga om
planens genomförande å honom tillhörig mark. I sådant fall är det natur-
ligtvis jordägarens skyldighet att bekosta anläggningen av de å planen
upptagna gator, vägar och allmänna platser samt att tillhandahålla desam-
ma åt samhället vederbörligen iordningställda och försedda med nödiga
avloppsledningar

Skyldigheten att! tttföra beläggning (resp. befästning) af gator, vägar
eller allmänna platser samt «nderhållet av desamma har i förslaget ordnats
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Parti av Munksnäs. Övergången från villabosättning tili bosättning enligt slutet System.
Foto. av modellen."

i överensstämmelse med i stad gällande praxis såkmda, att tomtägaren
fullgör sagda åligganden intili en viss normalbredd av den utmed tomten
liggande gatumarken. I övrigt skulle samhället ombesörja beläggning och
underhåll.

Beträffande anläggning och bekostande av planteringar å
trafikleder elier allmänna platser skulle gälla samma regler som ifråga om
stadsplanens genomförande ovan antytts. Planteringar och förgårdar å
privat område borde stå under byggnadsnämndens kontroll och väl tmder-
hållas.

Avledandet av dag- och grundvatten, förbrukat vatten och flytande
orenlighet är «r hygienisk synpttnkt av största betydelse för tätare bebyggda
områden. Enär anläggning av ett tidsenligt avloppssystem med-
för avsevärda kostnader, har det ansetts med billighet överensstämmande,
att anläggandet sker efterhand i den mån samhället mäktar härmed. Det
ligger dock i sakens natur, att jordägaren även härutinnan skall träda
hjälpande emellan; och har honom medgivits rätt att, i det fall att gatan
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av honom bekostas,
själv anlägga av-
loppsledningar un-
der densamma.

Underhållsskyl-
digheten skulle så
fördelas, att allmän
avloppsledning un-
derhålles av sam-
hället och enskild
avloppsledning av
tomtinnehavaren.

Bestämningar-
na om stängsel,
inkörsport, bygg-
nadslov, bygg-
nadsinspektion,
byggnaders
konstruktion,
utgångar, trap-
por, utbyggna-
der, brandmurar,
eldstad, skor-
s t e n m. fl. äro av-
fattade i överens-
stämmelsemedmot-
svarande stadgan-

Munksnäsplatsen samt en del av Stora allen. Foto. av modellen.

den i Helsingfors blivande byggnadsordning, men med beaktande likväl
av de speciella ordningar, resp. avvikelser, som stadsplanens gestaltning
och bosättningsförhållandena ur sanitär, estetisk och brandsäkerhetssyn-
punkt betinga.

Man måste hoppas, att den föreslagna byggnadsordningen för Munks-
näs, sadan densamma n« föreligger, skall i praktiken fylla' sin tippgift att
leda den snart spirande byggnadsverksamheten å platsen i rätt riktning.
Brister och luckor i byggnadsföreskrifterna komma i framtiden möjligen
att yppa sig, men de kunna tttan svårighet i mån av vunnen erfarenhet
avhjälpas och fyllas. Det ligger för övrigt i sakens natur, att reglementa-
riska bestämningar av nu ifrågavarande slag lätt kunna bliva föråldrade
uti ett livskraftigt och framåtsträvande samhälle samt att desamma i så
fall böra följa den moderna utvecklingen åt och anpassas efter dess krav.

J. U.



ROMMUNALA FRAGOR INOM
MUNRSNÄS OCR HAGA.

ROMMUNALA UPPOIFTER. Bosättningen å Mtinksnäs och
Haga, vars omfattning tmder de närmaste trettio åren i det föregående
försöksvis fcatkylerats, kommer självfalletatt giva tipphov åtflere, mer eller
mindre invecklade kommtmala problem. Uti detta arbete bar redan
angivits ett program för lösande af de «ppgifter, som tillhöra stadsplans-
konstens gebit, varjämte en redogörelse lämnats för byggnadsordningen
och dess rättsliga verkningar. Förotom dessa problem, vitka med ett
gemensamt namn ktmde betecknas såsom tillhörande byggnadsväsendet,
komma fikväl säfcerligen att tippträda en mångfald andra, såsom beträf-
fande kommtmalstyrelsens organisation, domstolsväsende, ordningens «pp-
rätthållande, hälso- och sjukvård, renhåhningsväsende, anskaffande af
vatten, elektricitet och gas, skyddande mot eldfara o. s. v. En wtförlig
behandling af alla dessa spörsmål ligger emellertid utom ramen för denna
poblikation, varför här endast de viktigaste må i korthet omnämnas.

HITTILSVARANDE FÖRHÅLLANDEN. Antalet mantals-
skrivna innevånare «nder de senaste fem åren å Mtinksnäs samt tmder de
senaste tio åren i Haga framgår ur nedanstående tabell, väri jämväl angi-
vits antalet kommtmala sfcattören (ä 200 mark) tmder de senaste fem åren;

Mxinksnäs Haga
År Innevånare Sfcattören Innevånare Skattören

1905 300
1906 444
1907 604
1908 1.207
1909 1.416
1910 243 677 1.596 2.444
1911 247 808 1.759 2.578
1912 254 858 1.909 2.786
1913 235 912 1.913 3.160
1914 223 916 1.773 2.952
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En grupp av offentliga byggnader (t. ex. skolhus) i
fonden av Västeranläggningarna. Foto. av modcllen.

År 1914 hade Munksnäs
och Haga sålunda inalles 1996
mantalsskrivna innevånare, av
vilka «ttaxerats sammanlagt
3.868 skattören. Då utskylds-
beloppet uppgick tili 7 mk 60
p:i per skattöre, uttaxerades
således från Munksnäs och
Haga tili Helsinge komman
icke mindre än Fmk 29.396:80.

För det närvarande höra
Munksnäs och Haga i admi-
nistrativt avseende tiliHoplaks
kronolänsmansdistrikt av Hel-
singe härad,i judicieltavseende
tili Helsinge tingslag av Hel-
singe domsaga, i kommunalt

avseende tili Helsinge landskommun samt i ecklesiastikt avseende tili
Helsinge församling av Helsingfors prosteri.

MÖJLIGA ÄNDRINGAR I DEN ADMINISTRATIVA
OCH JUDICIELLA INDELNINGEN. Den för Munksnäs och Haga
nu gällande administrativa indelningen är jämförelsevis ny och härleder
sig från K. Senatens beslut av den 14 februari 1912, varigenom en mindre,
västerom Vanda å belägen del av Helsinge kronolänsmansdistrikt utbröts
tili ett särskilt, Hoplaks benämnt distrikt. Det synes icke sannolikt att
gränserna för sistangivna distrikt inom den närmaste framtiden skulle
undergå någon förändring, som avsevärt skulle påverka den ställning
Munksnäs och Haga däri intaga. Möjligt är visserligen att redan inom kort
kan väckas fråga om införlivning av Åggelby bl. a. i administrativt avseende
med Helsingfors stad samt att den sålunda uppkomna minskningen i om-
rådet för Hoplaks distrikt skulle kompenseras genom en utvidgning på
bekostnad af de angränsande distrikten Helsinge eller Esbo. En sadan
åtgärd vore synbarligen endast tili fördel för Munksnäs och Haga, som
därigenom skulle befrias från konkurrensen med Åggelby om hegemonin
inom distriktet.

I den judiciella indelningen torde man ej kunna vänta någon föränd-
ring, innan Munksnäs och Haga nått den utveckling, att de lämpligen an-
setts börabilda ett eget tingslag. Sannolikt skulle det icke möta nämnvärda
svårigheter att redan nu få Helsinge domsaga uppdelad uti ett större antal
tingslag, men det synes tvivelaktigt huruvida de härigenom uppnådda för-
delarna skulle uppväga de ökade kostnader, som förändringen utan alit
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Centralbärget i Monksnäs. Grapp av offentliga byggnader. Foto. av modellen.

tvivel skulle medföra. Av vikt är emellertid att en ändring av tingslagens
gränser skulle ändra jämväl vägbyggnadslagens gränser, emedan varje
tingslag utgör ett särskilt vägbyggnadslag. Från denna synpttnkt sett
vore det möjligen önskvärt att Mtmksnäs och Haga snarast möjligt skulle
utbrytas tili ett särskilt tingslag.

EGEN RYRR.LIG FÖRSAMLING. Fråga om Haga villasam-
hälles utbrytande ur Helsinge församling tili ensjälvständigkyrkoförsamling
väcktes vid nämnda samhälles enskilda kommttnalstämma den 1/4 1912.
Stämman beslöt hänskjata frågan i och för beredning tili en av
densamma tidigare utsedd s. k. köpingskomite, som den 6/7 och 9/9 1914
framlade sinä förslag i ärendet, vilka af stämman jämväl antogos. Vid
kyrkostämma i Haga villasamhälle den 27/10 1914 beslöt samhället anhålla
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om rätt för sig att
bilda egen försam-
ling samt inbjöd
Helsinge försam-
lings å Mtmksnäs
säteri och Sillböle
grttva samt i Tali,
Drtmisö, Kånala
och Kårböle byar
bosattamedlemmar
att inträda i den
nya församlingen.
Förslaget accepte-
rades därvid av re-
presentanten för
Mtmksnäs, vare-

Sportplan i Långängsparkcn i Mtmksnäs. Foto. av modellen.

mot ombuden från övriga nyssangivna byar avböjde detsamma. För-
samlingsfrågan behandlades därpå vid fcyrkostämma i Helsinge 2/11 1914
samt ånyo den 17/3 1915. Sedän Borgå domkapitei och möjligen
även andra myndigheter avgivit sinä utlåtanden, skall frågan av K.
Senaten avgöras. Utsikt finnes sålunda att Mtmksnäs och Haga i en
snar framtid skola berättigas att bilda en egen kyrklig församling, men
då ifrågavarande tillstånd, såsom brukligt, troligen kommer att beviljas
på det villkor, att de nuvarande löntagarnas rätt icke kränkes, måste
verkställigheten anstå, tili dess de nuvarande kyrkliga löntagarna i Hel-
singe avgå, såvida ej överenskommelse med dem kan träffas.

ROMMUNAL ORGANISATION. Ovan har redan anförts
vilka betydande summor som från Mtmksnäs och Haga «ttaxeras tili Hel-
singe kommtm. Då de anslag, vilka av kommtmen «tgivas för sådana än-
damål, som rätteligen konna anses komma Mtmksnäs och Haga tili nytta,
icke «ppgå tili närmelsevis så högt belopp, synes den för de höga «tskyl-
derna erhållna valutan med skäl böra betraktas såsom alltför klen. Om
även den enskilde ej är berättigad att av kommunen fordra vederlag i en
eller annan form för de utskylder han betalar, torde det likväl vara klart
att de nyssangivna sakförhållandena i hög grad äro egnade att väcka in-
tresse för frågan om bildande av egen komman.

För vinnande av den kommunala självständigheten ktmde man tanka
sig följande tre utvägan

1) förvärvande av stadsrättigheter för Mönksnäs och Haga;
2) Mtmksnäs och Hagas ombildande tili köpingskommun; eller
3) «tbrytning av Mtmksnäs och Haga tili landskommtm.



Av dessa tre atternativ skulle det förstnämnda «tan alit tvivel «tgöra
den mest tillfredsställande lösningen. Detsamma sk«lle leda rakt tili det
åsyftade målet «tan omvägar. Förvaltningen av en stad «nder landsrätt

således av samma typ, varpå Mariehamn «tgör ett välkänt exempel
borde ej häller bliva ö verhovan dyr. En jämföreise emellan å ena sidan
Mtmksnäs och Haga samt å andra sidan de åtta minsta städerna i vårt land
ger följande resttltat:

År 1912 Mantalsskriven Uttaxerade kommo-
hade t folkmängd s nalutskylder:

Mtmksnäs & Haga
.... 2.163 personer Fmk 25.450:

Kemi 1.941' „ „ 55.360:
Heinola 1.684 „ „ 23.132:
Kexholm 1.467 „ „ 27.389:
Torneå 1.246 „ „ 13.091:
Nykarleby 1.241 „ „ 19.023:
Kaskö 1.197 „ „ 12.720:
Mariehamn 1.185 „ „ 34.647:
Nådendal 900 „ „ 20.209:

Sannolikt är emellertid att en anhållan om stadsrättigheter för
Munksnäs-Haga sktille hos vederbörande myndigheter framkalla betänklig-
heter, vilka k«nde föranleda, att frågan finge samma öde som så många
andra initiativ, d. v. s. dess avgörande bleve alltför länge fördröjt. Det
andra alternativet förvärvande av köpingsrättigheter kan näppeligen
antagas få en gynnsammare tttgång och vore i alla fall en haivmesyr, vil-
ken ej torde kttnna betraktas såsom tillfredsställande. Förhållandet är
nämligen att vara köpingar, såsom av nedanstående tabell framgår, be-
träffande folkmängd och ekonomisk bärkraft befinna sig på ett stadium,
som Mtmksnäs-Haga redan lämnat bakom sig.

År J912 Mantalsskriven Uttaxerade kommonal-
hade s folkmängd: utskylder:

Salo 1.314 personer Fmk 18.728:
Nurmes 692 „ „ 6.656:
Vammala 1) 744 „ „ 10.358:60
Ikalis 1) 251 „ „

Återstår sålttnda det tredje alternativet Munksnäs och Hagas uv-
brytning tili en självständig landskommttn. I detta fall är proceduren syn-
nerligen enkel, emedan § 1 av förordningen om kommunalförvaltning på

J) Vammala köping blev självständig kommun Vi 1915. Ikalis köping hör fortfarande i kom-
monalt åvseende tili Ikalis landskommun.
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Byggnadsgrupp på den nordligaste höjden i Haga (sjukhtts,
sanatorium). Foto. av modellen.

landet, given den
15 juni 1898, stad-
gar, att varje för-
samling på landet
med eget område
utgör för sig en
särskild komnwn.
Församlingsfrå-
gans lösning med-
för således även
fcommtmal själv-
ständighet, sedän
den i § 2 av nyss-
nämndaf örordning
antydda framställ-
ningen tili guver-
nören verkstälfts.

MUNKSNÄS OCH HAGA SAMHÄLLEN MED SAMMÄN-
TRÄNGD BEFOLKNING. Den 9 oktober 1906 beslöt K. Senaten,
enligt meddelande i Qvilexpeditionens sfcrivelse angivna dag N:o 1.605, att
bl. a. för Haga benämnda villaområde särskilda föreskrifter skola utfärdas
i den ordning, som innehålles i N. förordningen af den 15 jtmi 1898 angående
samhällen på landsbygden med sammanträngd befolkning. Den 4 novem-
ber 1908 beviljade K. Senaten ytterligare, enligt meddelande i Civiiexpe-
ditionens skrivelse N:o 1.775, tillstånd åt Helsinge komman att med iakt-
tagande av ovannämnda N. förordning uppgöra särskilda stadgar rörande
ordnings-, byggnads- och brandväsendet tili efterlevnad för bl. a. Haga
viilasamhälle inom nämnda kommtm. Härigenom har Haga villasamhälle
konstituerats såsom samballe med sammanträngd befolkning och Helsinge
kommunalfullmäktige hava jämväl efterhand ttppgjort de nyssnämnda
stadgarna, af vilka flertalet likväl ännti äro beroende på guvernörens stad-
fästelse.

Den 2 mars 1911 anmodade K. Senaten gttvernören i Nylands län
att väcka fråga om «tfärdande av polis-, byggnads-, brand- och hälsovårds-
ordning för ett tilltänkt Mtmksnäs samballe med sammanträngd befolk-
ning. Denna fråga, som komplicerats genom Helsinge kommunalfttllmäk-
tiges framställning om sammanslagning av det redan bestående Haga villa-
samhälle med det nya villasamhället Mtmksnäs, är änno ej avgjord, var-
för de ovannämnda föreskrifterna icke kunnat utfärdas. Såsom i det före-
gående redan anförts, har likväl ett förslag tili byggnadsordning för Mtmks-
näs ttppgjorts.
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Enligt § 5 av nyssnämnda
förordning skola «ti de för
samhället «tfärdade föresfcrif-
terna fntagas bestämningar,
h«r«vidaochi vilken«tsträck-
ning åt samhället självt må
tillerkännas rätt att, med till-
lämpning av § lii förordnin-
gen angående kommwnalför-
valtning på landet, tili över-
läggning och avgörande å
kommunalstämma «pptaga
samhället ensamt rörande an-
gefägenheter. Så har även

Byggnadsgrupp på den nordligaste höjden i Haga
(sjokhos, sanatorioni). Pian.

sfcett inom Haga villasamhälle, varest sedän början av år 1909 s. k. en-
skilda kommunalstämmor hava hållits, de första åren vid behov, men
sedermera regelbundet varannan månad. På grttnd av ett vid sadan
stämma antaget och av länestyrelsen den 3 december 1913 stadfäst regle-
mente för samhällets förvaltning har nämnda enskilda kommunalstämma
eller samhällsstämma numera överlåtit sin beslutanderätt åt 15 samhälls-
fullmäktige, vilka således för det närvarande «tgöra samhällets beskttande
myndighet. Verkställande och förvaltande myndighet åter är en för sam-
hället utsedd förvaltningsnämnd, för vilken ett vid samhällsstämma anta-
get reglemente fastställts av länestyrelsen den 5 december 1913.

Samhälle med sammanträngd befolkning utgör en juridisk person och
är såltmda berättigat att t. ex. besitta fastighet, driva näring och «pptaga
lån. Haga villasamhälle har jämvälbegagnat sig av dessa rättigheter och
är ägare av fyra fastigheter ävensom av Hoplaks telefoncentral, vilken dri-
ves för samhällets räkning såsom ett kommttnalt företag. Ytterligare har
samhället inträtt som aktionär i Centrallånekassan för Finlands stads- och
landskommtmer, Aktiebolag, samt i denna «pptagit ett lån, i syfte att där-
med «ppföra en anläggning för samhällets förseende med elektrisk energi.

Sedän Manksnäs och Haga «tbrutits från Helsinge tili självständiglands-
kommttn, synas de i ovanangivna ordning atfärdade föreskrifterna fortfaran-
de bliva gällande och den nya kommtmen således att bestå av tvänne dylika
samhällen med sammanträngd befolkning. Övergår landskommonen tili
stadskommtm, ttpphöra föreskrifterna att gälla, emedan desamma stöda sig
på en förordning, avsedd endast för samhällen på landsbygden. De böra
därför ersättas med nya stadgar, atfärdade såsom för städer är föreskrivet.

FRÄGAN OM INKORPORERING MED HELSINGFORS.
Tidigare var den åsikt ailmän, att staden på alit sätt bör motarbeta den
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Htmksnäs. Radhasbosättningen utmed Stora allen.
Foto. av modellen.

bosättning, som ten-
derar att «ppkomma
utanför stadsområ-
det, Har staden ej
mafct att annorledes
förhindra omgivnin-
garnas kolonisation,
böra de angränsande
områdenaför stadens
räfcning inköpas eller,
om de förbiiva i en-
skild ägo, likväl tm-
derläggas stadsmyn-
digheternas bestäm-
manderätt. Eh«ru
denna åsikt nwmera
ej torde omfattas av
flertalet biand dem,
vilka avgörandet av
stadens angelägenhe-
ter tillkommer, må
frågan likväl här i
korthet belysas.

Självfallet är att
mark, som stadenför
allmänna ändamål
behöver eller anses
framdeles behöva,
bordeför stadensräk-
ning i god tfd förvär-
vas. Har staden ej
de områden, som för
hamnanläggningar,
offentliga byggnader
o. s. v. nu eller fram-

deles erfordras, måste obestridligen dessa områden infcöpas. En annan
ståndpunkt synes man däremot böra intaga, då det gäller områden, vilka
ej sfcola användas för stadens egna anläggningar, tttan «pplåtas tili bo-
stadstomter för enskilda. Äfven i detta fall har staden otvifvelaktigt
vägande sfcäl att ingripa, om byggnadsverksamheten ej försiggår planmäs-
sigt eller ifall det privata området från ordnings-, hälsovårds- eller eld-
farlighetssynptmkt hotar angränsande delar av stadsområdet. Bedrives
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däremotkolonisatio-
nen tttom stadsom-
rådet rationellt och
efter ett välordnat
system, synes det
däremot högst tvi-
velaktigt, vad sta-
den genom en in-
blandning kan hava
att vinna.

Efter det Munks-
näs och Haga orga-
niserats såsomlands-
kommun, är en inför-
iivning med Helsing-
fors tmder gemen-
sam kommunalför-
vaitning icke möjlig
(2 § 2 moni, förordn.
om kommunalför-
valtning på landet,
2 § förordn. om kom-
munalförvaltning i
stad). Ett kommu-
nalförbtmd kunde
likväl ingås, emedan

Hagabacken. I stadsdelen, som är avsedd för bebyggande
med lägre byggnader, krönes höjden av böga bas. (Jfr. tex-

ten s. 89). Foto. av modellen.

gemensamhet i ett eller annat avseende kan äga rttm. Har emellertid «t-
-vecklingen fortskridit så långt, att M«nfcsnäs-Haga hiivit stadskommun,
torde, om så befinnes lämpligt, en sammanslagning med Helsingfors onder
gemensam kommwnalförvaltning kunna åvägabringas.

TEK.NISRA INRÄTTNINGAR. I Helsingfors hava spårvä-
garna, telefonen, vattenledningen, efektricitets- och gasverket m. fl. an-
läggningar ursprungligen startats såsom privata företag, eh«r« de seder-
mera kommunaliserats. Formellt taget äro de båda förstnämnda allt fort-
farande enskilda affärer, men då staden i spårvägsbolaget innehar mer än
9/fO av alla aktier och telefoninrättningen äges av telefonföreningen, som
är en sammansltttning på ömsesidighetsprincipens grnnd, mäste även dessa
betraktas såsom på sätt och vis kommtmala. Inom Munksnäs-Haga,
varest själva samhället grundlagts av ett privat företag, komma dessa
inrättningar likaså att igångsättas såsom enskilda affärer, vilkas över-
tagande av kommttnen blir beroende av inbyggarnas större eller mindre
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intresse för saken.
I det följande

lämnas en kort re-
dogörelse för de
anordningar, som
hittills vidtagits.

Spårvägen.
Trafifcen å Munks-
näs-Haga spårvä-
gar vidtog den
22 december 1914
och bar sedän dess
pågått med 2 ä 3
turer per timme i
varderariktningen
å bägge linjerna.
Den nuvarande
spåranläggni ngen,
som endast tili en

Kyrkobacken i Haga. Foto. av modellen.

tredjedel byggts dubbelspårig, medger icke tätare turer, men sedän nor-
mala förhålianden inträtt, kommer den dubbelspåriga sträckan att för-
längas, i den mån turantalet måste ökas. Spårvägen, varav den inom
Helsingfors stads område och i Haga viliasamhälle belägna delen oppförts
på entreprenad av Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget i Västerås,
tillhör Aktiebolaget M. G. Stenius och trafikeras av Spårvägs- & Omnibus-
Aktiebolaget i Helsingfors med sistnämnda bolag tillhöriga vagnar.
Praktiskt ehuru ej formellt taget är det såkmda Helsingforskommun,
som bedrifver spårvägstrafiken inom Mtmksnäs-Haga. Erforderlig elek-
trisk ström levereras från stadens elektricitetsverk såsom trefasström av
5,000 volts spänning och omformas i en Aktiebolaget M. G. Stenius tilihö-
rig omformarestation, belägen vid Snellmangatan 4 å Mejlans.

Telefon. Å Mtmksnäs har Helsingfors Telefonförening «ppfört en
särskild telefoncentral, vilken står i direkt förbindelse (ej genom landscen-
tralen) med huvudcentralen i staden. Telefonnätet är dubbeltrådigt och
centralbatteri finnes. Avgifterna överensstämma med dem i Helsingfors.

I Haga har telefoncentralen, som startats av Helsingfors Telefonaktie-
bolag, nwmera inköpts av Haga viliasamhälle och såkmda formligen kom-
mttnaliserats. Samtalen med huvudstaden förmedlas av landscentralen
och ledningsnätet är övervägande enkeltrådigt. Abonnementsavgifterna
äro något lägre än i Helsingfors.

Vattenledning. Munksnäs skall från första början förses med
vattenledning, varigenom inbyggarna därstädes befrias från den besvär-
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liga och kostsamma upp-
giftenatt anskaffa vatten.
Enligt verkställd prov-
pumpning kan å den s. k.
Långängen å Munksnäs
erhållas grtmdvatten tili
en kvantitet av minst 10
sektindliter, motsvarande
864 kubikmeter per dygn.
Efter en medelförbruk-
ning av 70 liter per person
och dygn är denna vat-
tenmängd tillräckligför en
befolkning av c:a 12.000
personer. Sedän konsum-
tionen ökats över nyss-
nämnda gräns, kan man
från ett annat vattentag,
beläget i närheten av in-
körsvägen tili Tali gård,
erhålla med säkerhet yt-
terligare 4 sekundliter eller
c:a 350 kubikmeter per
dygn, vilket enligt ovan-
angivna medelförbrak-

Kyrkobacken i Haga. Pian. Allmänna ock privata
byggnader omslutandc en plats.

ning skulle förslå för c:a 5.000 personer. Slutligen har en utförd prov-
pumpning vid ett vattentag, beläget å den s. k. Haga Storäng, resulterat
i en vattentillgång av minst 9 sekundliter eller 777 kubikmeter per dygn,
således tillräckligt för c:a 11.000 personer. Framhållas bör att härmed
möjligheterna för erhållande av grundvatten inom Munksnäs-Haga
ännu ej aro uttömda, utan att vattenkvantiteten otvivelaktigt ännu kan
ökas. De för ändamålet igångsatta undersökningarna aro emellertid icke
slutförda. Skulle vattenförbrukningen ökas därhän, att grundvatten inom
Munksnäs och Haga ej kan erhållas i nödiga kvantiteter, återstår likväl
utvägen att taga den erforderliga vattenmängdcn från Vanda å, förslagsvis
medels en ledning genom Kårböle.

Arbetet å Munksnäs vattenledning har redan påbörjats. För densamma
bygges å Långängen en samlingsbrunn av cylindrisk form 2 meter i diame-
ter samt 14 meter djup. Vattenuppfordringen sker i ett särskildt pump-
hus medels tvänne automatisfca elektriska pumpar, som igångsättas, så
snart trycket i ledningsnätet minskats, vilket sker då en vattenkran öpp-
nas. Ledningsnätet, som tili en bör jän omfattar endast några få linjer,
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kommer att i mån
av behov utvidgas.
För Haga villasam-
hälle bar ett förslag
tili vattenlednings-
anläggning jämväl
utarbetats, i huvud-
sak överensstäm-
mande med den å
Munksnäs redan på-
började, men ut-
förandet av före-
nämnda förslag bar
ännu ej vidtagit.
Samtliga'här anför-
da arbeten hava

Sillböleplatsen i Haga. Foto. av modellen.

verkställts genom Allmänna Ingeniörsbyråns för väg- och vattenbyggna-
der kontor i Helsingfors.

Elektricitet. Frågan om leverans av elektrisk ström tili Munks-
näs-Haga har blivit löst sålunda, att Helsingfors stads elektricitetsverk
tili Aktiebolaget M. G. Stenius å bolagets omformarestation vid Snellman-
gatan levererar högspänd elektrisk ström, som därifrån ledes tili förenämnda
samhäilen, varest den transformeras tili lägre spänning. Högspännings-
ledningen från omformarestationen samt likaså transformatorerna och låg-
spänningsnätet skulle därvid å Munksnäs anläggas av Aktiebolaget M. G.
Stenius, men i Haga av villasamhället självt. Den sistnämnda anläggnin-
gen skulle sålunda bedrivas såsom ett kommunalt företag, tili vilket ström-
men levereras av en annan komman genom förmedling av en enskild affär.

Arbetet med den elektriska anläggningens uppställande i Haga hade
redan påbörjats, men avbröts tili följd av krigsutbrottet och har sedän
dess ej återupptagits. Å Munksnäs torde lågspänningsnätet tili en mindre
del under instundande år 1916 komma tili utförande.

Enligt ovananförda program skulle således inom Munksnäs-Haga
levereras trefasström av 120 volts spänning, Då i Helsingfors inom den
egentliga staden distribueras likriktad ström av samma spänning, kunna
sålunda inom Munksnäs-Haga samma slags lampor som i staden användas,
men däremot ej samma slags motorer.

VÄGAR, VÄGBELYSNING, AVLOPPSLEDNINGAR,
RENHÄLLNING M. M. De i det föregående angivna tekniska in-
rättningarna äro alla affärsföretag, vilka med god organisation och skötsel
i mindre skala vanligen bara sig och i större avkasta god vinst. Under



sådanaf örhållandenvållar det
icke svårigheter att få dem
tili stånd, ty om de icke wpp-
stå genom den kommtmala
företagsamheten, tvekar den
privata vanligen ej att om-
händertaga dem. I motsats
härtill finnes det emellertid
även tekniska arbeten såsom
vägar t avioppsledningar m.fL,
vilkas anläggning och «nder-
håti icke lämnar någon in-
komst, varför de i bodgeten
framträda helt och håilet elier
tili övervägande del på «t-
--giftssidan.

Vägarnas byggande
och underhåll måste tills
vidare inom Mttnksnäs och
Haga ordnas såsom därom
är på landet föreskrivet.

Sillböleplatsen i Haga. Pian. Byggnaderna bilda
fond för Hagaringen och Sillböleallen, vitka gator

här skära varandra.

De vägar, som efter tmdersökning, verkställd vid kommunalstämma och
häradsrätt, av guvernören prövas vara för samfärdsel och varuforsling av
allmän nytta och nödvändighet, benämnas allmänna vägar samt byggas
och tmderhållas av de mantalssatta lägenheterna och industrieila inrättnin-
garna inom vägbyggnadslaget, vars gränser sammanfalla med tingslagets.
Sådana allmänna vägar äro inom Mtmksnäs och Haga Västra Chausseen
och den därifrån tili Hoplaks järnvägsplatform ledande Nya landsvägen.
Beträffande övriga vägar finnas inga lagbestämmelser, men vägfrågorna
kanna ordnas genom föreskrifter, titfärdade i den ordning, som angives i
den tidigare omnämnda förordningen om samhällen med sammanträngd
befolkning. I sådant syfte hava försöksvis intagits bestämmelser i kap.
VI av det för Mtmksnäs uppgjorda förslaget tili byggnadsordning.

Vägbelysningen har i Haga villasamhälle övertagits av sam-
hället, som för ändamålet av Aktiebolaget M. G. Stenius åtnjatit ett bi-
drag «ppgående tili en stor del av kostnaden. Även beträffande Munks-
näs torde ett likartat förfarande vara det lämpligaste. I fråga om sköt-
sel är den elektriska vägbelysningen obestridligen enklast och därigenom
även billigast.

Avloppsledningar hava inom Haga villasamhälle endast «n-
-dantagsvis inrättats, men med tiden kommer deras antal «tan tvivel att
ökas. Å Mtmksnäs skola tomterna från första början förses med av-

m*6
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loppsledningar, inrättade på ett i alia avseenden förstklassigt sätt.
Uti kap. VII av förslaget tili byggnadsordning har intagits närmare före-
skrifter häronu

Renhållningen ordnas enligt den för Haga villasamhälle av
Helsinge kommunalfullmäktige den 28 oktober 1912 antagna, men tyvärr
ännu icke fastställda hälsovårdsordningen, vilken vid behov kan komplet-
teras med ett särskilt renhållningsreglemente. För Mttnksnäs konde ett
enahanda förfarande inslås.

SK.OLFORHA.LLA.NDE.N. Helsinge kommtm tinderhåller å
Munksnäs en svensk och i Haga en finsk högre folksköla, av vilka den
förra arbetar i egen, den senare i hyrd lokal. Även småskolor finnas redan
på orten. Lärda skolor däremot torde inom Munksnäs och Haga ej på
länge behövas, då de goda kommunikationerna med huvudstaden, vilka
framdeles säkerligen komma att ytterligare förbättras, göra det möjligt
att besöka vilka undervisningsanstalter som hälst i Helsingfors.

♦

De stora «tvecktingsmöj ligheterna inom Munknäs-Haga tillåta icke n«
redan en överbtick av alta detaljer i det kommunata arbetets organisation
och fortgång. Framdetes komma många nya krav att uppstå, många nya
förvaltningsgrenar att inrättas. Inbyggarna väntar ett mångsidigt oför-
trutet arbete, innan Munksnäs-Haga kan betraktas såsom en helgjuten,
futtbordad antäggning.

S—d St—s.



Munksnäs,
sett

från
norr,

med
havet
i

bakgrunden.





Manksnäs.
Villastaden
vid

Bredviken.



Mtmksnäs. „Fyrkanten“. Plats, på tre sidor omgiven av
arkitektoniskt sammankomponerade rädhus. Perspektiv.

FÖRKLARING tili bostadsplanerna å vidstående sida.

V = Vardagsrum R = Boningsrum
M = Hatsal .... T = Tambttr .. K = Kök



~Fyrkanten“. Pian.



Munksnäs. „Kvadräten“. Plats, omgiven av arkitektoniskt sammankomponerade villor. Perspektiv.



„Kvadraten“. Pian,
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Munksnäs.
Enfamiljshus.
Perspektiv.



Arbetarbosättning
i

Mtmksnäs. Enfamiljshus. Pian.



„Bredviksborgen
4
'.

Perspektiv.



„Bredviksborgen".
Pian.





Vy av Munksnäs. Foto. av modellen.





Mwnksnäs. Centralplatsen och Centralanläggningarna. Foto. av modellen.
iS





Vy av Haga. Västercirkeln och Västeranläggningarna. Foto. av modellen.





Mttnksnäs. Villabosättning utmed Bredviken. Foto. av modellen.





Haga. Göran Boijebacfcen. Foto. av modellen.





Villabosättning i Haga. Kyrkobacken och Hagaparken. Foto. äv modellen.
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Villabosättning i Haga. En del av Hagaringen. Foto. av modellen.





Bosättning i Haga. Början av Baggböleallen. Foto. av modellen.
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TYP P.
Tomten 204 m 2 Byggnaden 313 m 3
Byggnaden 38 m 2 Boningsrom 3



TYP R.
Tomten J3O ma Byggnaden 298 m 3
Byggnaden 35 m2 Boningsram 3





FörtecKning
över bilder, som äro lånade från andra arbeten.

Bild sid. 2 (Övre) från R. Unwin, Town Planning
„ „ „ (undre) „ Tietosanakirja
„ „ 3 „ R. Unwin, Town Planning
tt *t ff ff tf ff

„ „ 5 „ L. Sparre, Det gamla Borgå
„ „ 6 „ R. Unwin, Town Planning
~ „

/ (ovre) „ Th. Hawson, Civic art
„ „ „ (undre) „ Tietosanakirja
„ „ 13 „ Berlepsch-Valendås, Die Gartenstadtbewegung

in England
„ „ 15 „ Town Planning and Hodern Architectore at

the Hampstead Garden Subtjrb
„ „ 16 (övre) „ D:o d:o d:o
„ „ „ (andre) „ D:o d:o d:o
„ „ 17 „ D:o d:o d:o
„ „ 18 „ F. Boarnon, La voie publiqoe et son decor
ff t» t, .„ „ rt »f tt t* >t

,t t, tt tt tt tt tt tt tt tt

„ „ 21 „ Th. Mawson, Civic art
„ „ 81 „ Berliner Architekturwelt 19J3
~ „ ÖZ „ ~ „

\y\\

„ „ 83 (övre) „ Moderne Baaformen 1912
» tt tt (undre) ~ „ „ 1912

„ 85 „ Der Städtebaa 1914
„ „ 87 (övre) „ Moderne Bauformen 1910
tt tt tt (undre) ~ „ „ 1911
„ „ 88 (övre) „ Deutsche Kunst und Dekoration . . . . 1906
~ „ ~ (undre) „ Moderne Bauformen 1909
„ „ 89 (Övre) „ „ „ 19J2
~ „ „ (undre) „ A. Brunius, Färg och form
„ „ 100 „ F. Bournon, La voie publique
„ „ 101 (övre) „ R. Unwin, Town Planning
„ „ „ (undre) „ F. Bournon, La voie publique

De grafiska framställningarna sid. 36 och 37 äro lånade ur den av
Centralförbundet för socialt arbete (i Sverige) utgivna berättelsen över
kommunalkongressen 1907. Det samma är förhållandet med dia-
grammen sid. 38 och 39 tili de delar som hänföra sig tili Sverige.
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