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Niihin alueihin, joita käsitellään seuraavassa käyttäen yhteisnimitystä MUNKR.INIE.MI-HAAGA, kuuluvat Pakaan verotalo N:o 2
ja Haagan verotalo N;o I Pikku-Huopalahden kylässä sekä enin osa
(0.9596) Munkkiniemen yksinäistä verotaloa, kaikki Helsingin pitäjässä.
Alueet omistaa Osakeyhtiö M, G. Stenius.
Kaikki alueen jakoa ja rakentamista koskevat ehdotukset ovat allekirjoittaneen tekemiä.
Asutuksen järjestämisen, katuverkon suunnittelun, aukiopaikkojen
muodostetun, puistojen ja istutusten jakaantumisen y. m. havainnollistamiseksi on laadittu malli, joka esittää valmiiksi ajateltua kaupunkia
rakennuksineen. Tämän, samaten kuin sen pohjana olevan korkeussuhdemallinkin, on rouva Loja Saarinen valmistanut.
Järjestelytyössä y. m. ovat arkkitehdit O. I. Meurman, Berndt
Aminoff, Yngve Lagerblad ja Urbo Åberg olleet avullisina,
ensinmainittu pääasiallisesti varsinaisessa asemakaavan laatimisessa sekä
tilaston'^valmistamisessa, toiset etupäässä asutuksen järjestämisessä.
Elimellisen yhteyden aikaansaamiseksi Munkkiniemi-Haagan
asemakaavan ja kaupungin maiden kesken olen kääntynyt kaupunginasemakaava-arkkitehti Bertel Jung’in puoleen, joka auliisti on myötävaikuttanut tähänkuuluvien kysymysten ratkaisussa, niinkuin myöskin
Suur-Helsingin yhdysliikennejärjestelmää koskevan ehdotuksen laatimisessa. Herra Jung on vielä muutenkin työn kestäessä avustanut minua
arvokkailla neuvoilla, josta kaikesta lausun täten hänelle kiitokseni.

»Kaupunginjärjestelytaide” ja »Helsinki ennenkuin siitä tuli suurkaupunki” nimiset esitykset on pyynnöstä kirjoittanut arkkitehti Gustaf
Strengell, joka myös on ollut avullisena kirjan painokuntoon saattamisessa. »Munkkiniemen rakennusjärjestys ja sen oikeusvaikutukset”
nimisen luvun tekijä on varatuomari JoHn Uggla, ja loppukirjoituksen,
»Munkkiniemen ja Haagan kunnallisia kysymyksiä”, on laatinut Osakeyhtiö M. G. Steniuksen isännöitsijä, fil. maist. Sigurd Stenius.
Päätarkoituksena tällä julkaisulla on tehdä selviksi ne suuntaviivat,
jotka maanomistaja on määritellyt Munkkiniemi-Haagan asutuksen
järjestämiseksi, ja siten voittaa asian yleisön mielenkiinto ja myötätunto,
joita ilman ei ohjelman johdonmukainen ja menestyksellinen toteuttaminen
ole mahdollinen.
Samalla rohkenen toivoa, että Munkkiniemi-Haagan järjestelyyn
uhrattu työ tulisi olemaan avuksi muissakin kaupunginlaajennus- ja kaupunginperustamistapauksissa maassamme.

Hvitträsk, elokuulla 1915.

ELIEL SAARINEN.

Kirjan on kustantanut

OSAKEYHTIÖ
M. G. STENIUS

KAUPUNGIN JÄRJESTELYTAIDE..
HISTORIALLINEN KATSAUS.
I. Muinaisaika

uudenaikaisen industrialismin valtaanpääsy.

Saattaisi helposti kuvitella, että sellaiset ihmisasunto jen ryhmittymät, joita me nimitämme kaupungeiksi, olisivat alkuaan syntyneet ja vähisalapetellen kasvaneet melkein niinkuin kasvi itää ja kohoaa maasta
räisen, ainoastaan eräitä sisäisiä lakeja seuraavan kehityskulun nojalla.

Näin ollen olisi kaupunginjärjestelytaide, joka tarkoittaa
tämän kehityksen tietoisesti järjestävää ohjausta, verraten nuori ilmiö.
Tällainen käsitys ei kuitenkaan ole ehdottoman oikea. Monessa kohdin
sen suorastaan kumoaa muinaistiede, joka vakuuttavalla tavalla on osoittanut, että mitä kaukaisimpinakin historiallisina ajanjaksoina on perustettu
kaupunkeja laajan ja alunalkaen yhtenäisesti tehdyn suunnitelmanmukaan.
Tämänlaisen, ei aikaa myöten luonnollisesti,, kasvaneen, vaan kerta
kaikkiaan suunnitellun kaupungin kenties vanhin tähän asti tunnettu esimerkki on Egyptissä K a h u n, jonka jäännöksiä eräs englantilainen tutkija on meidän päivinämme kaivauttanut ja tutkinut. Tämä kaupunki
on peräisin noin vuodelta 3000 e. Kr., ja sen tarkoituksena oli suoda sijaa
niille työläislaumoille, päällysmiehille ja insinööreille, jotka työskentelivät lähellä olevan Illahunin pyramiidin rakentamisessa. Meillä on niinmuodoin tässä, faaraojen ajoilta, suoranainen vastine niille kaupungeille,
joita nykyaikaisen suurteollisuuden on monin paikoin pitänyt perustaa
sen pulmallisen tehtävän pakotuksesta, minkä sen palveluksessa olevien
valtaavien työ väki joukkojen majoittaminen on tuottanut. (Vertaa myöhemmin, siv. H, mainittuja Port Sunlight ja Bournville nimisiä englantilaisia työläiskaupunkeja tai meillä enemmän tunnettua, Reinin maakunnassa sijaitsevaa Kruppin siirtolaa Esseniä.)
kaupunkien perustamiKreikkalais-antiikkisella ajalla tämä ilmiö
tehdyn
mukaan
kävi erittäin
nen tietoisesti etukäteen
suunnitelman
ymmärrettävää,
kun ottaa huomioon suuren kreiktavalliseksi, mikä onkin
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kalaisen siirtola-asutuksen, joka tapahtui pitkin Vähän-Aasian rannikkoa samoinkuin Sisiliassa ja myöskin muualla
Välimeren varsilla. Ja näiden kreikkalaisten kaupunkien
sillä niin niitä
syystä saattaa nimittää
luojat eivät
edes enää ole tuntemattomia: useissa
tapauksissa tiedetään heidän nimensä;
he ovat siis todellisia kaupunginasemakaava-arkkitehteja, nykyaikaisessa merVanha Pireios, Hippodamofcsen asemakityksessä. Erityisen kuuluisaksi on
kaavan mukaan. s:svuosis. e. Kr. Osoitheistä eräs tullut, miletolainen Hippokaupungeille
kreikkalaisen
antiikin
taa
ominaisen ruutujärjestelmän.
damos, joka työskenteli s:nnellä vuosis.
e. Kr. Hänen suunnittelemistaankaupungeista mainittakoon Pireios, Ateenan satamakaupunki, joka antiikin
ajalla oli kuuluisa suuresta kauneudestaan, sekä myöskin Rhodos. Hippodamos osoittautuu taidekäsityksessään aikakautensa todelliseksi lapseksi,
Perikleen ajan, Kreikan taiteen „kultakauden„ kasvatiksi. Niinkuin tämän ajan kreikkalainen veistotaide etsii ihmismallin lukuisista tilapäisistä
ja vaihtelevista yksityiskohdista suuret ja määräävät kokonaispiirteet ja
sulattaa ne yhteen ihanteellisesti käsitetyksi kauneustyypiksi ja samoinkuin rakennustaide edellisinä vuosisatoina kehitetyistä tyyliaineksista luo
kaikilta olennaisilta puoliltaan sopusointuisiin mittasuhteihin perustetun
tyylin, niin pyrkii ajan kaupungin järjestelytaide ankaraan ja selkeytyneeseen yleiskatsauksellisuuteen. Kreikkalaiselle sivistykselle ominainen järjenmukaisuus ilmenee myöskin tällä alalla, jossa se pääpyrkimyksenään tavoittaa j är
jesty s t ä, vastakohdaksi
sille rakennusten maalaukselliselle, mutta sekavalle kasaantumiselle, mihin kaupunginrakennustoiminta niin helposti johtaa, kun sitä ohjaamassa ei ole luja taiteilijantahto eikä sitomassa ennakolta määrätty suunnitelma.
-

Tällainen

järjestys saavutet-

tiin sovittamalla kaupungit

ankaran mittausopil2

Suomalainen rannikkofcawptmki (Pietarsaari) 20:nnelta vtiosis. j. Kr. Asemakaava ei yleispiirteiltään
oleellisesti eroa edellisestä.

Ateenan akropolis; ennalleensuunnitteluyritys. Arkkitehtoonisen ryhmämoodostelman näyte.

Hippodamos ei suotta
I i s e n r««t« järjestelmän mukaisiksi
ollut Pythagoraksen innokas seuraaja —; toisena niistä kahdesta perustavasta pääsysteemistä, joiden rajamerkeissä fcaupunginjärjestelytaide sittemmin aina meidän päiviimme saakka on liikkunut ja jotka vuorotellen
ovat olleet vallalla, onkin mittausopillinen eli säännöllinen
j ä r j e s t e I m ä. Sen vastakkainen maalauksellinen eli säännötön systeemi, sen synty ja sen merkitys meidän ajallemme, otetaan
seuraavassa lyhyesti puheeksi.
Kreikkalaisen antiikin kaupungeissa oli yksityisrakennuksella vasta
ainoastaan toisarvoinen sija; pääasialliset tehtävänsä sai arkkitehtuuri
jumalainpalvelusta ja muita yleisiä tarkoituksia varten aiotuissa rakennuksissa, joita ei koskaan puuttunut kreikkalaisesta kaupungista, olipa se
temppeleitä,
kuinka pieni tahansa. Yhdistäessään näitä rakennuksia
teattereita, kymnaasioita, staadioita y. m.
mahtavasti vaikuttaviksi
kokonaisryhmiksi ja antaen niiden tavallisesti ympäröidä avoimia paikkoja,
agoroita, joiden tarkoituksena on suoda sijaa suurille kansankokouksille, kohoaa kreikkalainen kaupunginjärjestelytaide rakennustaiteen yhteydessä niin suurenmoiseen monumentaalisuuteen, että sitä korkeammalle myöhemminkään tuskin koskaan on päästy. Näissä kreikkalaisissa
ryhmä muodostelmissa esiintyy jo selvästi kehittyneenä huomattava kaupunginjärjestely taiteen periaate, joka senjälkeen on pysynyt
vallalla kaikkina aikoina, kunnes se vasta 1800-luvun loppupuoliskolla.
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kaupu nginjär jestelytaiteen historian rappiokaudella, joutui unohduksiin. Tämä
periaate, joka olemukseltaan edellyttää
vaikutuskeinojen säästämistä, vaatii rakennusalan voimakohtien (monumentaalirakennusten) kokoamista ryhmittäin
määrätylle alalle, sensijaan että ne tasaisesti siroteltaisiin yli kaupungin. Antiikkisen Kreikan kaupunkien akropoolit
(linnakukkulat), joista yleisimmin tunKeskiaikainen kaopunginasemakaava nettu on Ateenassa, ovat hyvinä näyt(Buttstedt, Saksa). Tyypillinen vapaan teinä niistä tehokkaista vaikutuksista,
jotka tätä menettelytapaa käyttäen voisäännöttömän järjestelynsä vuoksi.
tiin saada aikaan. (Meillä on, nykyiseltä
ajalta, tällaisena suurisuuntaisena ryhmänä Helsingin Senaatintoria ympäröivät ja aivan sen läheisyyteen sijoitetut monumentaalirakennukset:
Nikolainkirkko, senaatin ja yliopiston talot, kirjasto, vanha venäläinen
kirkko ja venäläinen sotilassairaala. Verrattakoon tähän sitä heikkoa
vaikutusta, minkä Uusi kirkko tekee seistessään ihan itsekseen, vailla
ympärillä olevien rakennusten yhteyttä tai tukea!)
Niinkuin roomalaisaika kuvanveistossa ja rakennustaiteessa otti käytäntöön, ja viimemainitussa kehitti edelleen, kreikkalaisen muinaiskielen,
niin se teki myöskin kaupunginjärjestelytaiteessa. Roomalaistenfcin kaupungeille on tunnusomaista selvä suorakulmainen katuverkko; kreikkalaisten mittausopillinen ruutujärjestelmä vallitsee niissäkin täydellisesti. On
erityisen mielenkiintoista havaita, mikä vaikutus roomalaisella linnoitetulla sotilasleirillä (castrum) on ollut lukuisten kaupunkien perustamiseen
Rooman maailmanvallan eri osissa. Missä kaupunfciyhteiskunnat, niinkuin
usein on tapahtunut, ovat kasvaneet tällaisista roomalaisista sotilasleireistä, ovat ne helposti ymmärrettävistä syistä saaneet kaikissa pääkohdissaan näiden luonteenomaisen muodon: suorakaiteisen pohja-alan, jossa on
kaksi suorakulmaisesti toisiaan leikkaavaa ja yhdensuuntaisesti suorakaiteen sivujen kanssa kulkevaa pääkatua sekä niinikään suorakulmainen
kapeampien sivukatujen järjestelmä. Tätä tyyppiä osoittavat m. m. useat
kaupungit Lounais-Ranskassa, jotka ovat syntyneet keskiajan alussa; se
silmiinpistävä ja sinänsä hämmästyttävä vastakohta, jonka ne muodostavat
keskiajan yleiselle kaupunkityypille, saa ylläsanotusta selityksensä.
Keskiaikainen kaupunki, varsinkin sellaisena joksi se keskiajan lopulla, myöhäisgotiikan ajalla kehittyi, eroaa nimittäin niin paljo
kuin mahdollista kreikkalais-roomalaisesta, antiikkisesta kaupungista ja
on suunnittelultaan aivan toisenlainen. Jos antiikkisen kaupungin huomattavimpana erikoisuutena oli pohjakaavan täydellinen säännönmukai-
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suus, joka oli saavutettu käyttämällä
suoraviivaista ja pääasiallisesti suora-

kulmaista katuverkkoa, niin on keskiaikainen kaupunki niin hyvin yleiseltä
jaoltaan kuin kuhunkin yksityiskohtaan
saakkatarkkaan ulotetulla johdonmukaisuudella epäsäännöllinen. Näiden keskiaikaisten kaupunkien kadut eivät, niinkuinklassillisessa kaupunginkaaviossa, ole suoria eivätkä koko pituudeltaan yhtä leveitä; ne kiemurtelevat alati
vaihtelevissa käänteissä, riippuen maanlaadunkohoumista tai laskeumista, aivan
niinkuin metsäpolku kierteleikse puunrunkojen välitse ja kalliolohkareiden ja
muiden epätasaisuuksien ohi, ja niiden
leveys on lakkaamatta muutosten alainen, milloin laajeten niinkuin virta, joka
juoksee tasankomaan yli, milloin soufce- Vanhan Porvoon asemakaava. Huomat-

takoon yhtäläisyydet edellisen asematen niinkuin vuorensolaan puristunut vekaavan kanssa.
si-puro. Täten saa kaupungin ulkonäkö
mitä suurimmassa määrin maalauksellista vaihtelevaisuu 11 a. Vaeltaessa näitä käyriä katuja ja kujia aukeaa eteen yhä
uusia ja vaihtelevia perspektiivejä, kun taas antiikkisella kadulla oli
ainoa pitkä, mutta samankaltainen näkönsä. Tämän kanssa täydessä
sopusoinnussa ovat keskiajan kaupunkien toritkin sekä muut avopaikat
poikkeuksetta säännöttömästi muodostettuja.

On paljon kiistelty, voidaanko keskiaikaisen kaupungin, kaupunginjärjestelyn kannalta, katsoa syntyneen itsetietoisista taidepyrkimyksistä
vai onko sille ominaisia säännöttömyyksiä, joita on tahdottu ihailla erinomaisen varmasti ennakolta harkittuina taiteellisina vaikutuskeinoina,
pikemminkin pidettävä vain satunnaisuuksina, jotka ovat johtuneet näiden
kaupunkien vähitellen tapahtuvasta luonnollisesta kasvusta jonkun ydinympärille
kohdan
ritarilinnan, luostarin, tärkeän ajotienristeyksen
ja jotka eivät ilmaise mitään etukäteen määrättyä suunnitelmaa, vaan
päinvastoin sen puutetta. Hyvillä syillä voitanee totuuden perille päästä
hakemalla sitä näiden äärimmäisten mielipiteiden keskimailta. Ilmeisesti
viittaavat erinäiset asianhaarat, että monessa tapauksessa on ollut itsetietoista pyrkimystä, mutta toisaalta tuskin erehtynee, jos fcaupunginjärjestelytaiteen kannalta katsoen otaksuu näiden kaupunkien syntyyn tehokkaasti vaikuttaneen vähemmässä määrin erikoisten taiteilijapersoonallisuuksien kuin erinomaisen voimakkaasti kehittyneen yleisen taiteelli-
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sen vaiston, joka horjumattoman varmasti kussakin
yksityisessä tapauksessa on
osunut oikeaan. Ei liioin ole
unohdettava, että tällä aika-

Keskiaikainen kaupunkikuva (Rothenburg, Saksa).

keskiajalla
kaudella
rakennustyössä toimivien ja siis
myöskin kaupunkien syntyyn
vaikuttavien henkilöiden jyrkkä kahtiajako suunniteleviin
(arkkitehteihin) ja käytännöllisesti suorittaviin (rakennustyöläisiin ja työnjohtajiin) oli
aivan tuntematonta. Keskiajan rakennusammattifcuntien jäsenet olivat samalla ker-

taa taiteellisesti luovia ja teknillisesti suorittavia voimia; näyttää siltä kuin
ei olisi yleensä rakennettu tarkkojen yksityiskohtaisten piirustusten mukaan,
vaan suureksi osaksi vapaasti sepitetty vaikutuskeinoja työn kuluessa.
Kuinka tämän laita lienee ollutkin, yksi seikka on kuitenkin välttämättä pidettävä mielessä, kun arvostellaan keskiajan kaupunkeja kaupunginjärjestelytaiteen kannalta, ja vielä enemmän kun koetetaan arvioida

keskiaikaisen kaupunkityypin esikuvallisuutta, sen käytettävyyttä nykyaikana. Ja se on: kuinka täydellisesti tämä kaupunkityyppi sulautuu sen
ajan rakennustaiteeseen ja vahvistaa sen vaikutusta
kumpikin yhtä
epäsäännöllistä, maalauksellista, mielikuvituksellista ja yksilöllisesti vivahdusrikasta
saaden taas siltä vuorostaan oikeutuksensa; samoinkuin
myös keskiajan värikästä katuelämää kirjavine, ei antiikin tapaan puhtaan
plastillisine, vaan iloisesti ja vallattomasi leikattuine pukuineen vaivoin
saattaa ajatella sijoitetuksi soveliaampaan kehystään. Jos samalla muistaa, kuinka myöskin antiikin kaupungeissa vallitsi täydellinen yhdenperusmuodottaan kuutiomukaisuus vallassaolevan rakennustyylin
maisen, vahvasti esiintyvin vaakasuorin viivoin ja täydelleen tasasuhtaija kaupunkien asemakaavojen kesken, niin johtuu tästä helposti
sen
taiteelliseen lakiin, joka määrää, että samoinkuin maalauksessa tai kuvanveistoksessa myöskin silloin, kun on kaupungista kysymys, täytyy kokonaisuuden kaikkien osien välillä vallita sopusointuinen suhde, jotta saavutettaisiin syvä ja pysyvä kauneusvaikutus. On syytä painaa mieleensä
tämä laki ja sovelluttaa sitä, kun tarkastaa kaupunginjärjestelytaiteen
kehitystä uudemmalla ajalla, jolloin täydellisesti noudatetun yhdenmukaisuuden puute eri taidemuotojen ja yhteiskuntaelämän välillä usein räikeästi ja häiritsevästi pistää silmään.
6

Lankeaa ihan luonnostaan, että renesanssi,
siirtyessään myöhemmän keskiajan sijalle, myöskin tavassaan rakentaa kaupunkeja

niinkuin kaikessa muussakin
poikkeaisi edellisestä aikakaudesta, jota alkuaan pilkallisessa ja tuomitsevassa merkityksessä ruvettiin nimittämään »goottilaiseksi", tarkoittaen sillä sekavaa ja barbaarimaista muodottomuutta, jonka usvat nyt järjen uudelleen
koittava aurinko hälventäisi.

Mitään

varsinaisesti

Barokkiluonteinen kattpunginasemakaava (Karlsruhe). Huomattakoon hallituslinnasta viuhkamaisesti säteilevät kadut.

uutta

kaupunginjärjestelytaiteen tyyliä ei renesanssi kuitenkaan luo. Samoinkuin tämä loistava kulttuurikausi filosofian ja tieteen alalla ottaa lähtökohdakseen antiikkisen ajatuksen (humanismin) ja aikaansaa taiteessa
klassillisten taidemuotojen
niin saattaa renesanssi
myöskin kaupunginrakentamistaiteessa kreikkalais-roomalaisen systeemin
jälleen palautumaan. Kaupunkien asemakaava joutuu siten vielä kerran
perinpohjaisen muutoksen alaiseksi: se tulee taas yleiskatsauksellisefcsi,
älyllisen selväksi, järkiperäiseksi ja saa mittausopillisen säännönmukaisuuden tarkasti noudatetun suorakulmaisen (tai säteittäisen) katuverkon
pohjalla. Oikeastaan vasta
barokki, tosin kaikissa
pääkohdissa rakentaen edelleen renesanssin laskemalle
perustalle, oli tuottava, joskaan ei mitään uutta tyyliä,
niin ainakin täysin omaluontoisen muunnoksen edellisen
aikakauden
säännöllisestä

Haminan asemakaava. Tyypillinen barokkiluonne
on keskustalla, jossa kadut säteittäin lähtevät keskeisestä rakennuksesta (raatihuoneesta) ja ovat
toisiinsa konsentrisessa suhteessa.

tyypistä.
Barokin erottaa
renesanssista sen tavattoman
voimakkaasti kehittynyt aisti
tajuta tilavaikutuks i a, joissa sen ylenmääräi-

liikkeeseen pyrkivä, yli
kaikkien äyräitten kuohuvan, valtavan voiman täytseen
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tämä luonne purkautuu. Ei ole lainkaan hämmästyttävää, että tämä barokkiluonne aluksi ilmaisihe helpommin käsiteltävässä ja muodosteltavassa
ja myöskin halvemmassa
aineessa kuin mitä varsinainen kaupungin
rakentaminen vaatii. Puutarhataiteessa barokki laajimmassa
merkityksessä arkkitehtoonisesti luovana voimana sai aatteenmukaisen
taiteellisen muotonsa (lukuisia puutarhoja Rooman ympäristössä; Versaillesin puisto). Tällä alalla merkitsee barokki renesanssin kaksisuuntaisen,
tasapinnalla pysyttelevän taiteen rikastuttamista kolmannella mittasuunnalla: korkeudella. Eri korkeussuhteiden harvinaisen vaikuttava
käyttäminen (pengermien, ramppien, portaiden y. m. avulla), erilaisten
osien sulattaminen kokonaisuudeksi pontevasti tehostetulla afcselijärjestelmällä, pyrkimys rikkaampaan sopusointuun asettamalla vastakkain ja
tasapainoon keskenään voimakkaita vastakohtia sekä perspektiivisten vaikutuskeinojen taitava käyttäminen ovat barokin tärkeimpiä ja nykyaikaiselle kaupungin järjestelytaiteelle esikuvallisessa suhteessa merkittävimpiä uusia saavutuksia.
Pääasiallisesti noudattaen samoja suuntaviivoja kuin puutarhataiteessa suoritettiin ne kaupunkirakennelmat ja -laajennukset, joista barokkiaika tarjoaa monta näytettä. Useimmat näistä yrityksistä ovat komeutta
rakastavien ruhtinaiden toimeenpanemia, jotka tällaisilla suurtyylisillä
rakennustaiteellisilla luomilla tahtoivat lisätä kruunujensa loistoa (Ludvifc
XIV Ranskassa; lukuisa joukko pikkuruhtinaita Saksassa). Eräs esiinpistävä piirre näissä barokin kaupunfcirakennelmissa ansaitsee tässä huomauttamista: asemakaavan ankara alistaminen taiteellisen, sitä vallitsevan keskipisteen alaiseksi
tavallisesti ruhtinaslinnan, joka on lähtö- tai päätekoh(taustana)
tana
monumentaaliselle lehtokujalle tai viuhkanmuotoisesti säkatujärjestelmälle
(Karlsruhe). Toinen, usein esiintyvä omituiteilevälle
suus on kaikkien rakennusten pakonomainen järjestäminen aukean paikan
ympärille (Place des Vosges, alkuaan Place royale, ja Place de Vendöme,
kumpikin Pariisissa) tai kokonaisten katuvarsien rakentaminen yhtenäiseen
tyyliin (Rue Dauphine, Pariisi) tai suorastaan yhden ja saman piirustuksen
mukaan. Tässäkin ilmenee jälleen barokin mieltymys voimakkaihin vastakohtiin, sikälikuin näin menetellen tahdottiin joko saada neutraalista taustaa levollista seinämää vasten sitä vaikuttavammin esiintyvälle muistomerkille (niin esim. vastamainitut Pariisin torit Ludvik XIILn ja Ludvifc
XIV:n patsaineen) tai tällaisella hyvin harkitulla yksitoikkoisuudella saattaa jokin läheinen monumentaalirakennus astumaan enemmän huomioon.
Tämän arkkitehtoonis-kaupunginjärjestelytaiteellisen vaikutuskeinon on
meidän aikanamme mitä suurimmalla menestyksellä jälleen ottanut käytäntöön varsinkin englantilainen kaupunginrafcentajakoulu (vrt. Hampstead Garden Suburb'ia käsittelevää kohtaa siv. 15 seurr.).
Rococo, joka täysin kehittyneenä tyylinä esiintyy ainoastaan taide-
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teollisuudessa, yhtä vähän kuin Ludvik XVI:n tyyli (Ruotsissa tunnettu
nimellä ~kustavilainen") tai empiiri, keisarityyli, ei ole sanottavasti tuonut
kaupunginjärjestelytaiteeseen mitään varsinaisesti uusia lisiä.
11. Vsn 1800 vaiheilta meidän aikaamme. 1. E-nglanti.
Koko keskiajalla ja senjälkeen aina I9:nnen vuosisadan alkuun saakka
väkiluku, harvoja poikkeuksia lukuunottamatta, sangen
alhaisena meidän päiviemme oloihin verrattuna. Niinpä esim. sellaisilla
huomattavilla kaupunkiyhteiskunnilla kuin Ntirnbergillä ja Strassburgilla
goottilaisen kaupunkikulttuurin kukoistusaikana
ei 1400-luvulla
ollut enempää kuin 20 —25,000 asukasta, mikäli uusimmat tutkimukset ovat
osoittaneet; kaupunkeja, joiden asukasmäärä nousi yli 100,000, oli hyvin
harvassa.
1800-luku aikaansaa tässä suhteessa täydellisen mullistuksen. Esiintyy
aivan uusi kaupunkityyppi: suurkaupunki nykyaikaisessa merkityksessä. Sen edellytyksenä on konekulttuurin satumainen kehitys, jonka
seurauksina ovat toisaalta siihen saakka yksin vallallaolleen käsityön syrjäytyminen koneilla harjoitetun suurteollisuuden tieltä, toisaalta välimatkojen lyheneminen aavistamattomassa määrin parannettujen kulkuneuvojen avulla.
Kaupungeissa väkiluku, joka aikaisemmin ainoastaan hitaasti oli kasvanut (Lontoossa 100-vuotiskautena 1700—1800 n. 670,000;5ta n. 860,000:
een) tai pysynyt kokonaan paikallaan, osoittaa yhtäkkiä harvinaisen vahvaa ja nopeata nousua, johtuen lähinnä tehdastyöläisten tulvaamisesta
maaseudulta kaupunkeihin. Niinpä nousee asukasluku Birminghamissa,
josta tuli Englannin rauta- ja terästeollisuuden keskus, vuosien 1801—41
ajalla 73,000 henkilöstä I8I,000:een, kun taas vastaavat numerot kutomateollisuuden pääpaikassa, Manchesterissa, ovat vieläkin ällistyttävämpiä:
siis kymmenkertainen kasvu niin lyhyenä kuin ainoas35,000 ja 353,000
neljän
vuosikymmenen
taan
aikana.
On ilmeistä että tämä äkkinäinen ja suunnaton kaupunkeihin siirtyminen synnyttäisi joukon uusia kunnallistaloudellisia, terveydellisiä, liikennetefcnillisiä ja kaupunkien asemakaavajärjestelyä koskevia tehtäviä. Niitä
ratkaisemaan ei aluksi millään muotoa oltu varustauduttu. Asianomaiset
näkyivät kauan olleen kaupunkien yhä tuntuvamman kasvun toimettomina katselijoina. Väentulvalle täytyi toimittaa suojaa ja asuntoa. Kaupunkeja lähinnä olevien alueiden maanarvo kohosi huimaavasti, ja hillitön
tonttikeinottelu tuotti miljooneja häikäilemättömien huijarien taskuihin.
Ahtaan itsekkään ansaitsemishalun kannustamat kiinteimistöjen omistajat
peittivät korttelin korttelilta ja kaupunginosan toisensa jälkeen fcymmepysyi kaupunkien
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nillätuhansilla epäterveellisillä, rumilla ja huonosti rakennetuilla taloilla.
Kun vihdoinkin alettiin ryhtyä toimenpiteisiin ryöppyvirran voimalla
hyökkäävän rakennustavan hillitsemiseksi, oli jo parantamaton vahinko
tapahtunut, ja laajat alueet olivat sullotut täyteen vuokrakasarmeja ja
katusolia.
Olisi ollut kohtuutonta vaatia, että nyt alotettu työ olisi heti voinut
tulla suunnatuksi joka taholle, saatikka että sitä alunalkaen olisi voitu harjoittaa täysin tarkoituksenmukaisesti tai edes aina oikeaan suuntaan, sillä
siksi vaikealuontoisia ja monimutkaisia olivat „teollisen vallankumouksen
tuomat epäkohdat. Koko viime vuosisadan aikana saattaa tässä työssä
havaita eräänlaisen epävarmuuden, ja eri tahoilla seurataan erilaisia alotteita; eletään vielä kokeilemisen aikaa. Näyttää siltä kuin vasta uuden
vuosisadan olisi suotu nähdä keinot ja päämaalit selvemmin; synteessi, valmistavan kauden hajanaisten kokemusten ja tuloksien yhteenveto, on nyt
täydessä käynnissä. Koskaan ei mikään aikakausi ole tällä alalla nähnyt
vahvempien voimien olevan liikkeellä.
Suurin piirtein katsottuna on valmistavaa toimintaa 1800-luvulla määräämässä ne kaksi olennaisesti erilaista tapaa, joilla suhtauduttiin tähän
uuteen ilmiöön: suurkaupunkiin. Kun Englannissa jossakin määrin koetettiin kiertää vaikeuksia ja käyttäen sotahuutoa „back to the lan d“
takaisin maaseudulle!
luoda suurkaupungin rinnalle uusi asutusmuoto, puutarhakaupunki ja maalaismalliin tehty huvilaetukaupunki, niin
käytiin mannermaalla, myöhemmin yksissä neuvoin Ameriikan kanssa,
päättäväisesti itse suurkaupungin kimppuun käsitellen sitä yhteisfcunnallisterveydellisenä, asutusteknillisenä ja arkkitehtoonis-taiteellisena probleemina, jota pyrittiin ratkaisemaan sen omien rajojen sisäpuolella.
Luonteeltaan lähinnä väliaikaista laatua on Saksassa 1890-luesiintyvä
vulla
romanttinen liike, jonka ei voi sanoa vaikuttaneen pääkysymyksen ratkaisuun
pikemminkin se on sitä ehkäissyt
mutta joka
kuitenkin puhtaasti taiteelliselta kannalta on merkinnyt muotojen lisääntymistä sekä suotuisasti vaikuttanut pikkukaupungin ja huvilakaupungin
kehitykseen.
**

—,

*

Englannissa käytiin ensi alussa käsiksi valtavan tehtävän pelkästään
käytännölliseen puoleen. Kaupunkien varustaminen vesi-, viemäri- ja
valo(kaasu)-johdoilla merkitsi terveydellisessä suhteessa jättiläisaskelta
eteenpäin. Senjälkeen tuli asumusten vuoro.
On vaikeata luoda itselleen oikeata kuvaa niistä suurten englantilaisten
teollisuuskeskusten sietämättömistä asunto-oloista, joissa vähempivaraisten kansankerrosten 1800-luvun aikaisempina vuosikymmeninä oli pakko
elää kurjaa elämäänsä. Kaikki ammattiyhdistysten tapaiset liittoutumiset,
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jotka olisivat saattaneet valvoa työläisten etuja omistavia luokkia vastaan,
olivat ankarasti kielletyt
„chartismi“, liike, jonka tarkoituksena oli juuri
noiden liittoutumisten aikaansaaminen, oli kärsinyt nolon haaksirikon
ja tuskin voi puhuakaan mistään rakennustoiminnan tehokkaasta tarkastuksesta hallituksen taholta. Oh manchesteriläisen oppisuunnan kultainen aika, joka uskoi yhteiskuntavoimien vapaan kilpailun höydyllisyyteen.
Tosin tapaa Englannissa ainoastaan poikkeuksittain suurimmalla osalla
mannermaata yksinomaan käytettyjä vuokrakasarmityyppejä, mutta joskin
englantilaiset talot olivat matalampia, oh niissäkin sentään maa-alan tunnottoman tarkan käytäntöön ottamisen vuoksi ilman ja valon saanti kerrassaan riittämätön. Köyhimmät kansanluokat kärsivät asuntojen kamalasta ahtaudesta ja sen aiheuttamista yhteiskunnallisista ja terveydellisistä
vaaroista.

Tarmokas toiminta työläisasumusten uudistamiseksi alkoi Englannissa
vuoden 1850 vaiheilla, ja tästä ajasta alkaen vuosisadan vaihteeseen saakka

oli siellä asuntouudistuskysymys niin suuresti huomion esineenä, että suorastaan kaupunginjärjestelyä koskeville seikoille riitti vasta
.
uuden vuosisadan alusta harrastusta ja voimia.
Vaikeus hankkia kohtuullisilla hinnoilla teollisuustontteja kaupunkialueelta sai jo aikaisin muutamat suuret teollisuusmiehet, jotka kasvaneen
liikkeen vuoksi olivat laajemman tilan tarpeessa, siirtämään tehtaansa maaseudulle, jolloin myöskin kävi välttämättömäksi varata asuntoja niissä
työskentelevälle väelle. Tällä tavoin on teollisten yritysten yhteydessä
syntynyt joukko työväensiirtoloita, jotka, samalla kuin niillä
on ollut erittäin suotuisa vaikutus asuntokysymyksen ratkaisuun onnelliseen suuntaan, ovat kaupunginjärjestetyn kannalta tarjonneet otollisen
koekentän ja tällä alalla vihdoinkin johtaneet esikuvallisiin tuloksiin. Aivan erityisessä määrin tämä koskee kahta Port Sunlight ja Bournville nimistä uutisasutusta viime vuosisadan loppupuolelta. Niitä molempia voi
englantilainen puutarhakaupunkihike pitää edeltäjinä, joiden kasvatuksellinen merkitys on ollut erinomaisen syvälle käyvä.
Port Sunlight, Liverpoolin lähellä, saa syntymästään kiittää
tunnettujen Sunlight-saippua-tehtaiden omistajaa W. H. LevePiä;
Bournville, Birminghamin läheisyydessä, on taasen G. Cadbury'n,
suuren kaafcaotehtaihjan, luoma. Molemmilla näillä miehillä on ollut
harvinaisen selvä liikemiesäly, jonka avulla he ovat luoneet itselleen melkoisia rikkauksia, ja heitä molempia on elähyttänyt yhteiskunnallinen
vastuuntunne, joka on saattanut heidät asettamaan kultansa asutusterveydellisen ja esteettis-sosiaalisen edistysliikkeen palvelukseen.
Sekä Port Sunlight että Bournville ovat siirtoloita, jotka ovat kaksitai useampiryhmäisiä yhden-perheentaloja (cottages)
ei
kasarmintapaisia rakennuksia; tämän rakennustyypin yksinomainen käyt11

tammen pysyy yhä edelleen tunnusomaisena englantilaiselle liikkeelle.
Erikoisesti herättää asemakaavoissa huomiota se väljä tila, joka on suotu
istutuksille, leikki- ja urheilukentille ja ennen kaikkea puutarhoille.
Niitä on varattu jokaiselle asuinrakennukselle, ja ovat ne Bournvillessa liitettyinä itse asuntotontteihin, Port Sunlightissa yhdistettyinä ryhmiksi
kortteleiden ulkosivuille kehänmuotoon sijoitettujen talojen sisäpuolelle.
täyttävät kahdenlaiNämä (kyökki) puutarhat
allotments gardens
tarkoituksen,
osaksi tekemällä asunnot hyvin tuntuvassa määrin valoisen
sammiksi ja ilmavammiksi, osaksi tarjoamalla siirtolaisille samalla kertaa
tilaisuuden terveelliseen virkistykseen loma-aikoina sekä tehokkaan keinon
heidän toimeentulonsa lisäämiseen.
Taiteellisesti katsoen ovat molemmat yritykset, sekä Port Sunlight
että Bournville, asetettavat huomattavan korkealle. Rakennukset osoittavat, varsinkin ensinmainitussa siirtolassa, aistikkaasti hillittyä liittymistä vanhaan englantilaiseen maalaisarkkitehtuuriin. Suurella taidolla
on fasaadinmuodostelua ja rakennusten sijoitusta tontille vaihdeltu, niin
että on aikaansaatu miellyttävä ja rikas vaikutus, vaikkakin erilaisia
rakennustyyppejä on varsin vähän (mikä taloudelliselta kannalta onkin
tällaisissa yrityksissä aina välttämätöntä). Kaiken kaikkiaan on näillä
laitoksilla runsaan kasvullisuuden ja entuudestaan huolellisesti säilytettyjen puiden vuoksi puoleksi maalainen leima. Tarvitsee vain ajatuksessaan verrata näitä idyllimäisiä työläissiirtoloita, joissa on terveelliset ja
käytännöllisesti järjestetyt asunnot, niihin nokisiin, synkkiin, vailla minkäänlaista virkistävää vihannuutta oleviin, liika-asutuksen rasittamiin
työläiskortteleihin, joita on useimmissa suurkaupungeissa, havaitakseen
selvästi sen merkityksen, mikä tällä niin onnellisesti suoritetulla kokeella
on ollut. Sillä huomattava on, että tässä ei ole puhe mistään ihmisystävällisistä yrityksistä tavallisessa merkityksessä. Erittäinkin Bourville on
rahallisesti mitä järkevimmin suunniteltu, sillä siirtolaan sidottu pääoma
kasvaa normaalisista vuokratuloista täysin tyydyttävästi korkoja. Uuden
asumus- ja kaupunginperustamisaatteen elinvoimaisuus, jonka toteuttamista nämä siirtolat tarkoittivat, oli täten käytännössä osoitettu.
*

Vuonna 1898 ilmestyi Englannissa kirja, joka sai hyvin suuren vaikutuksen kaupunginrakentamistaiteen jatkuvaan kehitykseen; sen nimenä
oli „To-morrow“ („Huomenna“) ja tekijänä Ebenezer Howard.
Howard arvelee niiden epäkohtien, joita nykyaikainen suurkaupunki
yhteiskunnallisena ilmiönä synnyttää, johtuvan etupäässä kahdesta syystä:
I) liian pitkälle menneestä keskittymisestä, joka saa aikaan väen
puutetta maaseudulla ja liika-asutusta kaupungeissa, ja 2) rakennustonttien
yksityisestä keinottelusta, joka on kohottanut niiden maan12

Hampstead Garden Suburb'in asemakaava. Kuvan yläosassa
oleva tumma pinta osoittaa nummesta sen alueen, jolle
rakentaminen on kielletty.

hinnan luonnottoman korkeaksi. Hän suunnittelee aivan uusia kaupunkeja, jotka alunpitäen yksityiskohtaisen tarkasti tehdyn asemakaavan
mukaan perustettaisiin sopiville paikoille maaseudulla, jossa maanarvo
vielä on alhainen. Kohtuullisella kokonaishinnalla ostetun alueen ulkorajoilla olevat osat erotettaisiin heti ja varattaisiin pienviljelijöille; keskusta taas olisi tulevan kaupungin sijana. Tällaisen toimenpiteen ansiona
olisi Howardin mielestä se, että maanviljelijät saisivat lähimmässä läheisyydessä varman menekin tuotteilleen, joiden ostaminen, kun kaikki
kuletuskustannukset samoinkuin myös välittäjien palkkiot jäisivät pois,
tulisi kaupunkilaisille suhteellisen halvaksi. Itse kaupunkialueesta ei
mitään tontteja myötäisi, vaan ainoastaan vuokrattaisiin pitkiksi ajoiksi;
vastainen arvonnousu ei siten tulisi yksityisten keinottelijain, vaan koko
yhteiskunnan hyväksi. Jokainen näin suunniteltu kaupunki olisi alunpitäen ajateltu määrätylle maksimiluvulle asukkaita (n. 30 —50,000, Howardin mukaan); kun kunta itse omistaisi kaiken maan ja rakentaminen
olisi tarkan säännöstelyn alainen, olisi varmat takeet siitä, että tätä rajaa
ei sivuutettaisi. Mainitut kolme tekijää: maaseudun ja kaupungin yhdistäminen, maan luovuttamattomuus ja asukasluvun tahallinen rajoittaminen, ovat tunnusomaisimpia tälle „puutarhafcaupungille“, jolla nimellä
Howard nimitti suunnittelemaansa ihannekaupunkia.
ltse kaupunginasemakaavasta hän huomauttaa aivan oikein, että sen muodostetun täytyy
jäädä riippuvaksi kunkin yksityisen tapauksen lähemmistä asianhaaroista.
Hän luo kuitenkin teoreettisen kaavan, joka osoittaa ympyränmuotoista
kaupunkia, jossa on säteittäisiä jarengasmaisia katuja ja jonka keskellä on
iso keskuspuisto julkisten rakennusten ympäräimänä; lisäksi valtava kiertobulevaardi, laaja-alaisia puutarhoja sekä vyöhykemäinen rakentamistapa.
Howardin ajatus toteutettiin pian käytännössä. Kun sen puolesta oli
tehty innokasta propagandaa, ryhdyttiin tämän vuosisadan alussa perustamaan ~ensimäistä puutarhakaupunkia", Letchworth nimistä, joka sijaitsee
Lontoosta n. 40 minuutin (rautatiematkan) päässä. Kaupunki, jonka väkiluku on rajoitettu suunnilleen 32,000:een, on kehittynyt nopeasti, ja yritys
näyttää, sikäli kuin tähän saakka on voitu arvostella, todistavan oikeiksi
asian rahallistafcin puolta koskevat laskelmat, jotka Howard on tehnyt perinpohjaisella ja kauttaaltaan käytännöllistä ymmärrystä osoittavallatavalla.
Missä määrin tällaisia „puutarhakaupunkeja“ perustamalla on todellisuudessa onnistuttava ehkäisemään suurkaupunkien kasvua ja aikaansaamaan väestön tasaisempaa jakoa maaseudulle ja kaupunkeihin, siitä
on ennenaikaista lausua mielipidettään. Se seikka, että Letchworthin
antama esimerkki ei vielä kokonaiseen vuosikymmeneen ole saanut mitään
seuraajaa, ei ole omiansa herättämään erinäisiä toiveita. Kuitenkin on
Howardin ajatus rajoitetummalla alalla ja supistetummassa muodossa jo
nyt johtanut erittäin huomattaviin tuloksiin.
14

Hampstead Garden Saburb. Nummea vastassa oleva päätemaari ptttitarhapaviljonkeineen.

Howardin suunnittelema puutarhakaupunki on sinänsä suljettu ja
täydellinen kaupunkielimistö kaikkine siihen kuuluvine laitoksineen. Pitäen
hänen aatettaan lähtökohtanaan ja omaksumalla siitä soveltuvia kohtia
on kehitetty kaksi mielenkiintoista pienempifcokoista asutustyyppiä, ~puutarhaesifcaupunki" (garden suburh) ja „puutarhakylä“ (garden village).
Puutarhakaupungista sanan varsinaisessa merkityksessä ne eroavat siten,
että ne eivät ole sinänsä täysiä kokonaisuuksia, vaan riippuvia jostakin
suuremmasta asutuksesta, jonka alaisuuten ne tavallaan kuuluvat; niinpä
kuuluu puutarhakylä tavallisesti johonkin teollisuuslaitokseen ja puutarhaesikaupunki johonkin varsinaiseen kaupunkiin. Viime aikoina on Englannissa syntynyt suuri joukko kumpaakin lajia, ja ne merkitsevät yhtä paljon
kaupunginjärjestelytaiteeseen kuin asuntokulttuuriihkin nähden sangen
tärkeitä edistyksiä. Selontekoa, vaikkapa vain lyhyttäkin, niiden rakennustaiteellisesti huomattavimmasta- ja samalla suurimmasta edustajasta ei
tämäntapaisesta katsauksesta sovi puuttua.
Hampstead Garden Suburb, jota alettiin rakentaa vuonna
1907, sijaitsee aivan Lontoon rinnassa, lähellä laajaa ja ylävää Hampsteadnummea
kaunista luonnonpuistoa, joka kauan on ollut lontoolaisten
huviretkeilijäin mielipaikkoja. Siitä päästään maanalaisilla sähkörautateillä jättiläiskaupungin sydämeen puolta tuntiakin lyhemmässä ajassa.
Siinä tarkoituksessa, että uudelle siirtolalle varattaisiin melkoisen laaja
avonainen virkistys- ja urheilupaikka, ostettiin nummeen rajoittuva alue,
jolle sen jälkeen parlamentinpäätöksellä kiellettiin koskaan mitään rakentamasta. Tähän pehmein kaartein pohjoispuolelle alenevaan, siellä täällä
tuuheita puita kasvavaan niittymaahan, jonka vihreällä nurmella lampaat
15

käyvät laitumella, ulottuu huvilakaupunki,
päätteenään
suoraan kulkeva, puutarhapaviljonkien koristama korkea tiilimuuri
rakennustaiteellisesti erittäin vaikuttava
järjestely, jonka esikuvana
ovat olleet keskiajan linnoitetut kaupungit (Rothenburg).
Kaupungin muodostavat, lukuunottamatta siinä olevia
julkisia ja puoliksi julkisia

monumentaalirakennuksia

kirkkoa ja lahkolaiskappelia,
„thelnstitute“-hallia (kokoussalia ei-kirkollisia tarkoituksia varten), kouluja y. m.
sekä liike- ja myymäläkorttelia monikerroksisine rakennuksineen, yksinomaan yhden perheen asuttavat talot; teollisuusyrityksiin ei tontteja luovuteta. Se on tarkoitettu eri varallisuusluokille ja
sisältää sen vuoksi vaihtelevaa kokoa olevia rakennuksia, joista pienimmät
(cottages) ovat työläis- ja alempaa virkamiesluokkaa varten ja suuret
herraskartanomaiset huvilat varakkaita varten. Kuten kaikissa tähän
lajiin kuuluvissa englantilaisissa yrityksissä on maa luovuttamatonta, ja
tontit annetaan ainoastaan vuokralle, 99 vuoden ajanjaksoiksi. Talojen
rakentamisesta on suurimmaksi osaksi pitänyt huolta kaksi sisarusyhtiötä.
Toinen, osuustoimintaperiaatteelle
perustettu yhtiö on
kohdistanut huomionsa varsinkin pieOsa Hampstcäd Garden Suburb’ia. Huomattakoon
fasäadikäsittclyn yhtenäisyys sekä järjestelyn eloisuus, joka on aikaansaatu siirtämällä rakennuslinjasta taäpäin kaksi taloryhmää. Tontit vain
matalien pensasaitojen erottamat
ei korkeita
aitauksia!

niin asumuksiin, joita se vuosien kuluessa onkin tehnyt

hyvän joukon. Toinen, joka on kokoonpanoltaan tavallisen
liikeyhtiön kaltainen, on huolehtinut
Kolmelta taholta suljettu asuntoaofcio Hampstead Garden Subisompien,
varak- urb’issa. Rakennusten fasaadiarkkitehtuuri on ankaran yhtekaammalle ostaja- näisesti käsitelty. Keskellä ruohoakasvava urheilukenttä.
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Hampsteäd Garden Suburb’issa oleva asuntoattkio, jolla rakennusten irtonaisesta asettelusta huolimatta on umpinainen luonne sekä ankaran yhtenäinen fasaadikäsittely Pariisin Place des Vosges'in y. m. historiallisten toriaukioiden mallin mukaan.

luokalle aiottujen huvilarakennusten valmistamisesta. Kummassakin tapauksessa on käytetty vain parhaimpia rakennustaiteellisia voimia, ja
senpä vuoksi Hampstead Garden Suhurb kaupungin rakennukset ovatkin
tavattoman korkealla taiteellisella asteella. Vielä tärkeämpää on kuitenkin, että eri arkkitehtien keskinäisellä ja koko alueen suunnitelman luojien
välisellä yhteistoiminnalla on saavutettu rakennustaiteellisen yleisvaifcutuksen yhtenäisyys, joka silmäänpistävästi eroaa nykyaikaisissa huvilayhteiskunnissa yleensä niin häiritsevästä sopusoinnun puutteesta. Menneinä aikakausina saattoi tällainen sopusointu vielä syntyä niin sanoaksemme itsestään sen voiman vuoksi, mikä oli vallitsevassa rakennustaiteellisessa tyylisuunnassa, sekä sen syvyyden ja levinneisyyden takia,
minkä yleinen taidekulttuuri oli saavuttanut. Meidän päivinämme ei
tämä enää ole mahdollista. Mitään yhtenäistä rakennustyyliä ei enää ole
olemassa, käytettävissä olevat rakennustarveaineet ovat laadultaan mitä
sekalaisimpia, ja kansan suuren enemmistön joukossa on kauneuden ja
sopusoinnun tunne rakennustaiteen alalla miltei sammunut. Tämä pakottaa
yhteiskunnan järjestävästi puuttumaan rakennustoimintaan, jotta rakennuttajat ja heidän arkkitehtinsa saataisiin alistumaan joihinkin yleisiin ja
yhtenäisiin näkökohtiin. Että sellainen hyvin helposti on tehtävissä ja
3
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että siten voidaan
päästä mitä kauneimpiin tuloksiin,
sen Hampstead Garden Suburb on loistavalla tavalla to-

distanut.
Rakennetun ja
rakentamattoman
pinta-alan väliseen
suhteeseen katsoen,
on sikäläinen maa
harvaan rakennettua, joskin yksityiset huvilat raken-

nustaiteellisista

Maailman tyylikkäimpiä asuntoaukioita: Place des Vosges (alsyistä (lujemman
kuaan Place royale) Pariisissa, Henrik IV:n ajoilta. Yltympäkokonaisvaikutukriinsä yhtenäisesti rakennetta ranskalaiseen renesanssityyliin,
sen vuoksi) ovat
Oli aikoinaan ylhäisön asuinpaikka.

yleensä yhdistetyt.
osaksi kaksi- tai useampitaloisiksi ryhmiksi, osaksi varsinaisesti yhtäjaksoisiin riveihin. (Minkä hajanaisen ja ruman vaikutuksen huvilarakennusten
väliin jätetty riittämätön avoin tila synnyttää, siitä antaa pääkaupungissamme uusi huvilakaupunginosa meren rannalla Tehtaan- ja Laivurinkatujen lounaispuolella monta varoittavaa esimerkkiä.) Urheilu- ja leikkikentät sekä istutukset avopaikoilla ovat saaneet melko suuren tilan, ja
kullakin rakennuksella on oma puutarhansa
ynnä lisäksi vielä, rakennukja
välillä,
etupuutarha.
sen
kadun
leveänlainen
Hampstead Garden Suburb kaupungin asemakaavan ovat tehneet
arkkitehdit Unwin ja Parker, jotka myöskin ovat suuressa määrin työskennelleet rakennusten perustajina edellämainitun rakennusosuustoimintayrityksen palveluksessa. Englannissa on Unwin kaupunginasemafcaavaarkkitehtinä tätä nykyä etevin mies. Hän on harjoittanut laajoja ja perusteellisia historiallisen kaupunginrakennustaiteen opintoja ja saanut voimakkaita vaikutuksia Sitte'n romanttisesta liikkeestä Saksassa (vrt. seuraavassa siv. 22 seurr.); eri tahoilta saamansa aloitteet ja kokemukset
hänen kuitenkin on onnistunut sulattaa täysin persoonalliseksi, homogeeniseksi taiteeksi, joka samalla on erinomaisessa määrin englantilainen,
varsinkin mitä siihen hienoon ymmärtämykseen tulee, millä hän on käsittänyt englantilaisen maiseman ja Englannin ilmapiirin erikoisluonteen
sekä siitä johtuvat rakennusten sijoittamista ja muodostelua koskevat
vaatimukset.
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2. Mannermaa.
Anglosaksilai-

selle, jolla on vahyksilöllinen
mielenlaatu, erakvasti

koluonne

ja taipumusta terveeseen ja

idyllimäiseen

maa-

laiselämään, on tunnusomaista,

että

nykyaikainen liike
asuntokulttuurin
alalla on Englankehittynyt
nissa
paoksi suur-

kaupungista.
City-ilmiö on, ku-

Pariisin suuria bulevaardcja.

vaavaa kylläkin, englantilaista alkuperää. Itse kaupungissa oleskelee
jokainen, kelle vain on mahdollista, ainoastaan konttoritunteina. Koti on
kaukana sen nokisesta keskuksesta jossakin huvilakaupungissa, ja sinne
lähdetään heti työajan loputtua hakemaan virkistystä ja lepoa. Liikekaupungin rajojen ulkopuolella asuminen käy mahdolliseksi viime vuosikymmeninä tavattomassa määrin parannettujen ja laajennettujen kulkuneuvojen vuoksi (rengas- ja säderatoja; maanalaisia sähköratoja; moottoriomnibusse ja).
Mannermaalla ollaan paljon enemmän oikein sydämen pohjasta suurkaupunkilaisia. Tähän ovat monet seikat vaikuttaneet. Urheilua, joka Englannissa ajaa kaikki kansankerrokset kaupungista ympäristön
vapaaseen luontoon, ovat mannermaalla viime aikoihin saakka harrastaneet ainoastaan sangen harvat. Yhdenperheentalot, jotka Englannissa ovat
yksinkertaisen työ miehenkin saatavissa, ovat suuressa osassa Eurooppaa
olleet vain rikkaille varattuja asuntomuotoja; siellä on vuokrakasarm i t y y p p i, joka Kanaalin länsipuolella on miltei tuntematon, antanut kaupungeille niiden erikoisleiman.

Kaupunginjärjestelytaiteen alalla tärkein ilmiö mannermaalla koko
1800-luvulla on Haussmannin Pariisin järjestely.
Pariisi oli 19;nnen vuosisadan keskivaiheilla, jolloin Napoleon 111
alkoi sen uudestirakentamiselle omistaa vilkasta harrastusta, vielä yleispiirteiltään tyylillinen keskiaikainen kaupunki, jossa käyrät ja kapeat
kadut muodostivat sekavan verkon. Haussmannissa, jolle uskottiin sinänsä vähäpätöinen, mutta keisarin mahtavan tuen vuoksi kaikissa
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kaupunginasemakaavakysymyksissä
miltei itsevaltainen
Seine-prefektin virka, sai Napoleon
oikean miehen suorittamaan

telmiaan.

suunni-

Niiden
oli

tarkoituksena
leveiden,

pitkien ja supisuorien katujen järjestel-

mällä „leikata
auki vatsa" keskiTähtitori Lodvik XIV:n ajalta: Place des Victoires, Pariisissa. aikaiselta
kaupunSe on yltympäriinsä yhtenäisesti rakennettu ja mittasuhteiltaan
gilta
(vertaus
on
sovitettu muistomerkin suuruuden mukaan.
Haussmannin).
On erittäin mielenkiintoista tietää, että keisaria tällöin johtivat ensi
sijassa sotilaalliset näkökannat. Ranskan historia oli tarjonnut monen
monta esimerkkiä siitä, kuinka oivallisesti ahtaat ja koukeroiset Pariisin
kadut ja solat soveltuivat vallankumouksellisten barrikaaditaistelujen
temmellyskentäksi. Napoleonilla, joka itsekin oli valtiokeikauksella päässyt valtaan, oli täysi syy pelätä näitä ajan pitkään melkein kroonillisiksi
käyneitä kansanmellakoita. Suorien ja leveiden pääkatujen verkon perustamisessa hän näki tehokkaan keinon kapinaliikkeen kukistamiseksi alkuunsa: noita katuja pitkin saattoivat kanuunat pyyhkäistä ja parissa
silmänräpäyksessä lakaista pois hyökkäävät roskajoukot.
Haussmann
puolestaan selittää keisarin aatteita toteuttaessaan pitäneensä johtonaan
ainoastaan taiteellisia vaikuttimia. 3 )
Niinä 17 vuotena, joina Haussmann oli Seine-prefektin toimessa
(1853 —1869) sekä senkin jälkeen, kun hän oli virastaan eronnut, tapahtui
hänen ohjelmansa mukaisesti ja n. 2V 2 miljaardin frangin kustannuksilla
Pariisin uudestimuodosteleminen, joka laajuuteensa ja merkitykseensä
nähden on vertojansa vailla kaupunginjärjestelytaiteen historiassa.
Ominaista niille uusille liikennereiteille, jotka Haussmann puhkaisi
keskiaikaiseen katusokkeloon, oli niiden supisuoruutta ja valtavaa pituutta
lukuunottamatta ennenkaikkea niiden suuri leveys: 30—40 metriä, mittasuhteita, joita siihen saakka ei missään pääkaupungissa ollut tunnettu ja
jotka olivat sitäkin merkittävämpiä, kun useimmat vanhoista kaduista,
1)
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Suunnitelmien rakennustaiteellisen suorittamisen ansio kuuluu

Deschamps'il!e.

joiden sijaan ««det tulivat, eivät olleet
leveämpiä kuin n. 7 metriä. Näillä puuistutuksilla koristetuilla loistokaduilla
avenyillä ja bulevaardeilla
jotka strateegisen tehtävänsä ohella
verrattomalla tavalla ilmaisivat kolTyypillinen tähtitori, Pariisissa.
mannen keisarikunnan taipumusta ulkonaiseen, edustavaan loistavuuteen, Haussman loi tavattoman komean,
nykyaikaisen suurkaupungin olemukseen erittäin hyvin soveltuvan sommitteluaiheen renesanssin henkeen. Tämän rinnalla antaa toinenkin seikka
hänen Pariisin järjestelylleen tunnusomaisen leiman: useampien katujen
yhteen ja samaan pisteeseen leikkaamisella syntyneet n. s. tähtitorit.
Tämä paikanmuoto ei tosin ollut uusi; sen tunsi jo barokki (Place des Victoires Pariisissa), ja tällainen tähtitori on Place des Etoiles, jonkaNapoleon I
loi pinta-alaltaan mitä suurisuuntaisimmaksi. Samassa merkinneissä kuin
antiikin ja keskiajan toriaukio, t. s. suljettu, katuaukkojen mahdollisimman
vähän lävistämä tila, ei tähtitori ole. Päinvastoin. Kehystävät rakennusfasaadit näyttävät siinä suuresti kutistuneilta ja rikkileikatuilta, ja puhumattakaan siitä että tähtitori olisi rauhoitettu liikenteeltä, tämä kulkee
sen kautta kaikkiin suuntiin. Se merkitsee sikäli toriaukio- (italiaksi
piazza, ranskaksi p I a c e) käsitteen laajennusta, että umpinaisen juhlatai asuntotorin (San Marcon tori Venetsiassa; Place des Vosges Pariisissa)
lisäksi on tullut liikennetori. Sen käytännöllisestä ja esteettisestä
arvosta ovat mielipiteet niinä vuosikymmeninä, jotka ovat kuluneet siitä
kun Haussmann otti sen käytäntöön nykyaikaisessa suurkaupungissa,
olleet sangen ristiriitaisia. Sitte'n koulukunnan miehet (vrt. seuraavassa
siv. 22 seurr.) ovat ankarasti hyökänneet tähtitoria vastaan väittäen sen
pilkkaa van erästä kaupungin järjestelytaiteen loukkaamattomimmista peruslaeista (torien umpinaisuutta koskevaa) ja liikenneteknillisessäkin suhteessa pitäneet sitä sopimattomana, mutta kaikkein viimeisimpinä aikoina
se jälleen on saanut innokkaita puolustajia. Näin on varsinkin ollut laita
Pohjois-Ameriikassa ja Ranskassa, jossa viimemainitussa maassa sille m. m.
Pariisin (arkkitehti Henard'in) uusimmissa järjestely- ja kaupunginlaajennusehdotuksissa on annettu erittäin huomattava sija systeemissä. Tältä
taholta huomautetaan m. m,, että siinä missä, niinkuin suurkaupungissa
joillakin kohdin on pakko, poliisin joka tapauksessa on ohjattava liikennettä, se helpoimmin käy päinsä tähtitorilla. (Henard on tarkoitusta varten laatinut älykkäitä yksityiskohtaisia ohjeita, jotka vahvasti tukevat
hänen teoriaansa.)
Napoleon III:n ja Haussmannin toimeenpanema Ranskan pääkaupungin järjestely herätti tavatonta huomiota koko silloisessa maailmassa,
jonka kieltämättömänä kulttuurikeskuksena Pariisi vielä oli, ja siinä
—,
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toteutetut aatteet tulivat määrääviksi kaikkialla mannermaatta (niin esim.
Berliinin nousevassa suurkaupungissa). Tämän vaikutuksen ei voi sanoa
otteen yksinomaan edullista laatua. Sillä niin epäämätöntä kuin onkin,
että nämä leveät, suorat, kilometrinpituiset kadut, varsinkin missä niittä

kuten Pariisissa, on päätekohtanaan jokin julkinen monumentaalirakennus
(esim. oopperatalo avenue de
päätöksenä), muodostavat erinomaisen komean kaupunginjärjestelytaiteellisen aiheen, jotta on verraton
vaikutus suurkaupungin kiivaasti ja lakkaamatta sykähtelevässä katuelämässä, yhtä onnettomilta ne näyttävät siellä, missä tämä perusedellytys
vilkas liikenne
puuttuu (Maximilianstrasse Mtinchenissä); silloin
tyhjä
niistä tulee ainoastaan
teatterimainen muoto vailla sisällystä. Tähtitorista voi vieläkin suuremmatta syyttä sanoa samaa, ja sen kritiikitön
käytäntöön ottaminen ja tunkeminen mannermaan useimpiin kaupunkeihin
ei vain todellisiin suurkaupunkeihin
on enemmän kuin mikään
muu ollut osaltansa hävittämässä ymmärtämystä ja tunnetta toriaukiokäsitteen alkuperäistä olemusta kohtaan, jona on; umpinaisuus.
Joskaan ei saata väittää vastaan, että Haussmannin järjestelmä
kritiikittömäin seuraajien käsissä on monessa tapauksessa saanut aikaan
paljon vahinkoa, niin ei toisaalta ole epäilemistäkään, että se ehdoton
hylkäystuomio, joka sen osalle myöhemmin on langetettu romanttisen
koulun taholta, on vuorostaan melko laitta ampunut yli maalin.
Vuonna 1889 ilmestyneessä teoksessa, „Der Städtebau", sen tekijä,
itävaltalainen Camillo Sitte, viittaa innostuneesti keskiaikaisiin kaupunkeihin ja niiden säännöttömästi muodostettuihin asemakaavoihin, joiden
yleisen luonteen ja yksityiskohdat hän perinpohjin ja ymmärtämyksellä
erittelee ja jotka hän asettaa nykyajalla rakennettavien kaupunkien malleiksi. Hän asettuu täten tietoisesti vastustamaan silloin vallitsevaa,
säännönmukaista järjestelmää, jonka kylmän järkevää ja, niinkuin hän
arvelee, taiteellisen luomiskyvyn puutetta todistavaa muodonantoa vastaan hän intohimoisesti taistelee. Nämä Sitten mielipiteet soveltuivat
hyvin ajan yleisiin pyrintöihin, ja hänen teoksensa tuli määrääväksi 1890luvun ja alkavan 20;nnen vuosisadan kaupunginjärjestelytaiteelle, eritotenkin Saksassa. (Niin myös meilläkin: katso Töölön kaupunginosan
asemakaavaa Helsingissä.) Tämä merkitsi, että edellisen aikakauden
klassisistisen, järkiperäisen suunnan sijaan tuli tunnelmallinen, keskiaikaisista esikuvista johdettu, maalaukselliseen pyrkivä romantiikka.
Sitte'n suureksi ansioksi on luettava, että hän on uudelleen selvittänyt
t oriaukiokäsitteen, joka Haussmannin koulun tähtitori-laitteiden vaikutuksesta oli kokonaan väärentynyt. Lukemattomien esimerkkien
nojatta hän osoittaa, että kaikkina aikoina meidän päiviimme saakka on
toriaukioiden järjestelylle ollut ominaista umpinaiselta näyt22

tä v ä ala
mikä on niin ymmärrettävä, että m ahdollisimmassa määrin
on katkaistu kaikki näkölinjat siitä lähteviä katuja pitkin, jonka kautta
torin seinät ovat jääneet näyttämään eheiltä. Hän kiinnittää edelleen huomiota siihen, että aikaisemmin, kaikkina historiallisina tyylikausina, ei
kuvapatsasta, kaivoa tai sentapaista
jonkun
asetettu monumenttia
avopaikan matemaattiseen keskipisteeseen niinkuin IöOO-luvulla on tullut
tavaksi tehdä, vaan aina sovitettu lähemmä jotakin seinämää liikenteeltä
rauhassa oleviin, kuolleisiin kohtiin („kesfcustan vapaanapitäminen"), ja
hän panee pontevasti painoa siihen, että tätä menetelmää on noudatettu
silloinkin, kun monumenttina on ollut arkkitehtuuriteos, rakennus. (Verrattakoon tähän nykyaikaista virmaa sijoittaa monumentaalirakennuksia,
varsinkin kirkkoja, keskelle niitä ympäröivää avointa alaa.) Toriaukioi-

den yhdistämisessä toriaukioryhmiksi hän näkee, keskiajan
kaupunkisuunnitelmissa, tärkeän taiteellisen vaikutuskeinon, jolla on
vähentymätön käyttökelpoisuutensa meidänkin päivinämme. Ja klassisististen kaupunginasemakaavojen mittausopillisen säännönmukaisten toriaukioiden ja suorien, tasalevyisten katujen vastakohdaksi sekä niistä niin
hyvin käytännöllisesti kuin esteettisesti paljon edelle hän asettaa keskiaikaisten kaupunkien säännöttömät toriaukiot ja käyrät, vuoroin levenevät, vuoroin kapenevat, ~polvien" ja ulkonemien vilkastuttamat kadut,
joissa myöskin meidän, Sitten mukaan, tekemästämme toriaukiokäsitteen
selityksestä jo tunnettua, näköpiirin umpinaisuutta koskevaa sääntöä on
johdonmukaisesti noudatettu.
Aivan samoin kuin Haussmannin tulivat myöskin Sitten aatteet, jotka
laatuaan olivat yhtä yksipuolisia, kantamaan sekä hyvää että pahaa tuottavia hedelmiä. Tosin Sitte itse varoitti umpimähkäisesti jäljittelemästä
keskiaikaisten kaupunginasemakaavojen säännöttömyyksiä, joita hän,
suureksi osaksi, pitää sattumalta syntyneinä eikä ennakolta harkittuina,
ja hän puhuu pilkallisesti siitä „pakollisesta pakottomuudesta" (gezwungene Ungezwungenheit), johon tällainen orjallinen matkiminen johtaisi.
Mutta hänen koulukuntaansa eivät mestarin varotukset hillinneet, ja monikin seikka hänen seuraajiensa keskiaikaiseen henkeen suunnittelemissa
kaupunginasemakaavoissa tuntuu nyt suorastaan anakronistiselta, meidän
aikaamme kuulumattomalta. Varsinkin suurkaupungin tarkoituksenmukaiseen muodosteluun nähden on sitteläinen romantiikka osoittautunut täysin kykenemättömäksi. Yleiskatsauksellisuuden
puute, joka johtuu keskiaikaiseen henkeen suunnitellusta, säännöttömästä asemakaavasta, sotii suorastaan suurkaupungin olemusta vastaan,
jolle ennenkaikkea on tarpeen suurityylinen yleiskatsauksellisuus ja selvyys, Sen voi synnyttää ainoastaan sellainen asemakaavajärjestely, jonka
sommitelma enemmän tai vähemmän perustuu klassisistisen kaupunginasemakaavan yleisiin suuntaviivoihin.
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Sitte'n kasvattavasti vaikuttavan toiminnan suurimpana käytännöllisenä merkityksenä oli uudestiherännyt käsitys käyrien katujen etevämmyydestä suoriin verraten sijoitettaessa katuja kovin epätasaiselle maapohjalle. Missä mittausopillisen järjestelmän mukaan
supisuoraan suunnattu katu, jos kerrassaan mahdottomia nousuja on vältettävä, täytyy puhkaista vuoreen (verrattakoon Kallion „linjoja“)t siinä
kiemurteleikse käyrä katu maanpinnan kohonemia seuraten ja kulkien
pehmein ja luonnollisin kaartein rinteitä ylöspäin. Samoin keskiaikainen,
säännötön systeemi soveltuu hyvin puoleksi maalaiseen tapaan rakennettuihin huvilakaupunkeihin, joissa sen vapaampaa rytmiikkaa usein saattaa pitää parempana kuin mittausopillista jäykkyyttä, ja lopuksi on nykyaikaisten kaupunginasemakaavojen asuntokortteleja sisältäviin osiin, senjälkeen kun Sitte oli selvittänyt toriaukiokäsitteen, jälleen asetettu kauniita ja erikoistarkoitukseensa vasituisesti sovellutettuja umpinaisia (asunto-) toriaukioita, sensijaan kuin edellinen sukupolvi oli tehnyt vain rikkonaisia (liikenne-) toriaukioita haussmannilaiseen henkeen. Että useita
keskiaikaisia kaupunginasemakaava-aiheita tyylittelevästi muutettuina, ankarammin, säännönmukaisemmin muodosteltuina saattaa menestyksellä
sovittaa myöskin yleisluonteeltaan klassisistiseen asemakaava) ärjestelyyn,
on m. m. Unwin Englannissa vakuuttavasti osoittanut suunnitellessaan
edellä kuvattua Hampstead Garden Suburb puutarhaetukaupunfcia. Keskiaikaisten kaupunginasemakaavojen omituisuuksien yksipuolista ja dogmaattista noudattamista meidän aikanamme seuraa kuitenkin aina kosto,
johtuen nykyaikaisten ja keskiaikaisten yhteiskuntaolojen täysin erilaisesta luonteesta mitä tärkeimmissä kohdin. Sitteläistä romantiikkaa vastaan onkin noussut voimakas vastavaikutus, ja sen valta-aika on jo aikoja
sitten ollut ja mennyt.
G. S—II.
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HELSINKI
ENNENKUIN SIITÄ TULI SUURKAUPUNKI.
Vttonna 1550 Kustaa Vaasa, kuten tunnetaan, perusti Helsingin Helsinginjoen (Vantaanjoen) suulle; tarkoituksena oli siten „katsoa parhainta
etuamme ja hyötyämme” tuottavaan kauppaan nähden Venäjän kanssa.
Kuitenkin havaittiin valittu paikka sopimattomaksi, ja yhdeksänkymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1640, muutettiin kaupunki Estnässkatan-niemelle; sitä ennen oli sen paikaksi ajateltu Södernäsin (Sörnäisten)
nientä. On mielenkiintoista lukea kaupungin neuvoskunnan insinööri Anders Torstenssonille laatimassa toimiohjeessa, että hänen tulisi kaupunki
ja merkitä säännölliseen muotoon levein ja tilavin kaduin” ja
tehdä jokainen tontti „niin säännölliseksi kuin suinkin”. Siinä on renesanssi- ja barokkia jän kaupunginasemakaavan taiteellinen ihanne selvästi
ilmaistu.
Tapulioikeudesta ja muista etuuksista huolimatta ei kaupunki kuitenkaan kukoistanut paljoakaan paremmin uudella paikalla kuin vanhalla, ja
1800-luvun alussa oli siinä ainoastaan kolmisen sataa enimmäkseen hyvin
vähäpätöistä taloa ja noin 2,500 asukasta. Kun tulipalo marraskuun 17
p:nä 1808 oli polttanut poroksi kokonaista 77 taloa, näyttivät kaupungin
tulevaisuudenmahdollisuudet synfcemmiltä kuin koskaan.
Kaksi toimenpidettä aikaansai kuitenkin tässä suhteessa odottamattoman ja perinpohjaisen muutoksen; vuonna 1812 määrättiin keisarillisella
käskykirjeellä maan hallitus ja yleiset laitokset muutettaviksi Helsinkiin,
ja vuonna 1827, Turun palon jälkeen, käskettiin akatemiakin siirtää sinne.
Jo vuonna 1810 oli hallitus Helsingissä asettanut uutisrafcennuskomitean, jonka tehtävänä oli ei ainoastaan korjata tulipalon tuottamaa vahinkoa, vaan järjestää samalla kaupunki kokonaan uudestaan. Tätä tarkoitusta varten laati linnoitusluutnantti Kock kaupungille uuden asemakaavan. Kun tämä ehdotus sattumalta näytettiin äsken maahan muuttaneelle,
hienosti sivistyneelle ja paljo matkustaneelle vanhalle kustavilaiselle J. A.
4
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Ehrenströmille,
joka itse oli Helsingin lapsia, ja

kun hän sitä ankarasti arvosteli,
johtui Aleksanteri
I tämän johdosta
määräämään, että
oli tehtävä uusi
asemakaava var-

teenottamalla Ehrenströmin

muis-

tutukset. Hänet
kutsuttiin komiteaan, hän antoi
neuvojaan, ja pian
oli valmiina pääkaupungin
uusi
asemakaava, jon-

ka keisari vahvisti
1817 ja jota sitten
pääasiallisesti noudatettiin. Jo viisi
vuotta aikaisemmin oli Ehrenström, kovin vasten tahtoaan, va-

littu uutisrakennuskomitean puheenjohta jaksi.
Ottaen huoHelsinki tiluksilleen vuonna J 777.
mioon
Ehrenströmin klassisistisen taidekäsityksen, ei ole hämmästyttävää, että ankara
järjestys ja säännönmukaisuus olivat ne ominaisuudet, jotka tulivat
paljo leveämmät kuin
uudelle asemakaavalle määrääviksi. Kadut
ollut
vedettiin
kaupungissa
vanhemmassa
oli
armottoman suoraviivaisesti ja suorakulmaisesta mistään luonnonesteistä välittämättä, vanhassa kaupungissa tarkasti pohjoisesta—etelään ja idästä—länteen,
suunnitellussa »»Uudessakaupungissa” Bulevaardin ympäri luoteesta
kaakkoon ja koillisesta—lounaaseen. Suunnitelman komein yksityiskohta oli 300 kyynärää leveä puistokäytävä, joka erotti »»Uudenmaan
etukaupungin” (Kasarmintorin varrella) vanhasta kaupunkialueesta.
—
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Kokonaisuudeskatsottuna

saan

ilmaisee Ehrenströmin asemakaava, ollenrenesanssin
henkeen tehty, monumentaalistaluonnetta ja todistaa
lujaa luottamusta
uuden pääkaupungin tulevaisuudenmahdollisuuksiin,
mikä ansaitseekaikkea kunnioitusta ja
ihailua.
Onneksi
sattui niin että oi-

kea mies oli

saata-

Helsingin vanha raatihuone, nykyisen Senaatintorin paikalla (koillisessa kulmassa). Purettiin 1830-luvulla. Engelin vesivärimaaläuksen mukaan, Helsingin kaupungin historiallisessa museossa.

vissa antamaan asemakaavalle suoritettujen rakennusten muodossa todellisuuden lihaa ja verta.

Tämä mies
oli C. L. Engel.
Saksalaissyntyisenä ja Berliinissä kasvatuksensa saaneena Engel oli
1809 nimitetty kaupunginarkkitehdiksi Rääveliin, josta hän 1815 muutti
Pietariin. Pietarista hänet 1816 kutsuttiin Helsinkiin hoitamaan uutisr ak e n n uskomitean
arkkitehdin tointa.
Engelin mestaruutta ja vallallaollutta uusklassillista tyyliä, jonka
muotoja hänen taiteensa käytti, on
kiittäminen siitä,
että Helsinki hänen
piirustamiensa julkisten sekä lukuisten yksityisten rakennusten kautta
sai sellaisen yhteHelsingin vanha puukirkko, jotenkin samalla paikalla, missä näisen ja suurpiirNikolainkirkon läntinen paviljonki nyt on. Engelin vesivärimaa- teisen leiman, jollauksen mukaan, Helsingin kaupungin historiallisessa museossa. laista tuskin on mil-
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Vanhaa Helsinkiä jä (pilkkuviivoilla) Ehrenströmin uudestijärjestelyehdotusta

näyttävä

asemakaava.

lään muulla kaupungilla pohjolassa. Nopeassa menossa kohosi palatsi toinen
toisensa jälkeenkalliopohjalta: senaatintalo 1818—24, (nykyinen) kenraalikuvernöörintalo 1820—22, kaartinkasarmi 1825, yliopisto 1828—32, Tähtitornirakennus 1832, kirjasto 1836, mainitaksemme vain muutamat huomattavimmista. Nikolainkirkko ei ehtinyt valmistua Engelin eläessä. Aloitettuna, paperilla, jo 1818 se oli vasta 1852valmis vihittäväksi:rakenteellisten seikkojen vaatimine neljine tukitorneineen vain irvikuvana siitä, mitä mestari oli tarkoittanut, ja kiirehtävänä syynä hänen vuonna 1840 sattuneeseen kuolemaansa.
Mutta jo aikaisemmin, 1830-luvun lopulla, voi varsinaisen uutisrakennusaikakauden sanoa loppuneen. Uhraamalla yhteensä noin 8 miljoonaa
silloisille Suomen oloille tavaton summa, joka oli suurempi kuin
markkaa
oli Helsinki pienestä, ahkokonaisen vuoden säännölliset valtiomenot
taasti ja huonosti rakennetusta ja kapea- ja käyräkatuisesta nurkkakunnasta muuttunut kaupungiksi, jossa oli palatsimaisia rakennuksia leveiden,
suorien katujen ja valtavien, säännöllisesti muodostettujen torien varsilla.
Todellakin: ihme näytti tapahtuneen!
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Helsingin asemakaava vuodelta J 837.

Mutta tämä häikäisevä kasvu oli enemmän ulkonaista kuin sisäistä
laatua, pikemmin keinotekoinen kuin luonnollinen, keisarillisen mahtikäskyn tulos ja kannatettu ulkoapäin, Venäjän valtionkassasta, käytettäviksi
tarjotuilla rahavaroilla. Virkamiehistö ja yliopistovirkakunta, nämä molemmat uudet kaupunkiin tulleet väestöainekset, olivat kumpikin kuluttavia eivätkä tuottavia aineksia. Elinkeinot, jotka yksinään olisivat voineet
antaa komealle ulkokuorelle sitä vastaavan taloudellisen sisällyksen, olivat
kauan surkeasti takapajulla. Mitään mainitsemisen arvoista kauppaa ei
ollut, ja se vähäinen mikä oli olemassa, oli pääasiallisesti kaupunkiin muuttaneiden venäläisten kauppiaiden hallussa. Mitä teollisuuteen tulee, ei
eräs muistelmainkirj ottaja 1840-luvulta saata palauttaa mieleensä muita
teollisia laitoksia kuin Bergströmin tupakkatehtaan, joka vasta oli aivan
alussaan, Kiseleffin sokeritehtaan Töölössä, Sinebrychoffin silloin varsin
vähäpätöisen polttimon ja panimon, Lindebergin veistämön ja Sundmanin
tapettitehtaan. Loput olivat käsityöhuoneita. Kaupungin liikkeen pienuutta todistaa pari muutakin seikkaa. Ulkomainen posti tuli kahdesti vii29

kossa Pietarista, rattailla tai reessä, ja oli niin pieni, että se hyvin mahtui
kapsäkkiin; länteenpäin, Turkuun meni posti niinikään kahdesti viikossa.
Ainoa olemassaoleva pankki
kunnes Yhdyspankki 60-luvulla perustetpankki,
jonka
tiin
oli Suomen
käytettävissä oli muutamia pieniä huoneita senaatintalon kaakkoisessa siivekkeessä, missä yksi „luukku” riitti
koko liikkeelle. Pankilla oli haaraosastonsa kolmessa tai neljässä tärkeimmistä maaseutukaupungeistamme, mutta näillä haarapankeilla ei ollut
mitään itsenäisyyttä: vekselit täytyi lähettää johtokunnan hyväksyttäviksi
Helsinkiin, menettelytapa, jota postinkulun hitauden vuoksi ei voi sanoa
kaikkein käytännöllisimmäksi,
Yksityistäkin rakennustoimintaa kohtasi 1840-luvun alussa tuntuva
taantumus. Uusien rakennusten välissä nähtiin vielä monin paikoin menneitten vuosisatojen Helsingin jäännöksiä: pieniä, luhistumaisillaan olevia
turvekattoisia tupia. Kivitaloja oli oikeastaan vain Senaatintorin eteläsivulla
niiden omistajat olivat kaupungin vauraimpia kauppiaita; uutisrafcennuskomitean tekemästä yrityksestä koettaa pakon uhalla rakennuttaa kaupunki uudelleen yksinomaan kivestä oli katsottu välttämättömäksi
luopua, sillä vastustus oli liian voimakas. Etelä-Esplanadinkadun jaKasarmintorin varrella oli kaksikerroksisia puurakennuksia, mutta tämä rakennustapa kiellettiin pian, ja useimmat uusista rakennuksista olivat senvuoksi
yksikerroksisia puutaloja, joita pitkät lauta-aidat yhdistivät keskenään.
Kuvauksesta, jonka Anders Ramsay muistelmissaan luo lapsuudenkodistaan Bulevardinkadulla, saa hyvän käsityksen siitä, miten varakkaan
perheen asunto-olot silloin olivat pääkaupungissa järjestetyt. Kadun
varrella oli erittäin tilava asuinrakennus, pihanpuolella pesutupa, mankelihuone, leipomo, puuvaja, talli 4 hevoselle ja navetta 3 lehmälle ynnä
muutamalle juottovasikalle ja lampaalle. Kaikkea ympäröi puistomainen
puutarha lehtokujineen, lehtimajoineen ja hedelmäpuineen; sitäpaitsi oli
oma kaivo.
Näin väljä tila viittaa siihen, että maapohjalla, tonteilla, ei ollut erikoisen suurta arvoa. Niin olikin laita. Tontinhinnan, joka vuoden 1800
vaiheilla oli vanhassa kaupungissa keskimäärin 31 penniä neliömetriltä,
voi 1820—30-luvuilla kaupungin vanhemmissa osissa sanoa olleen 30 ja 40
pennin välillä; uudemmissa osissa se oli tietenkin vielä alhaisempi.*) Rakennusalaa näytti olevan loppumattomiin, eikä kaupunki vielä tonttien
myynnillä ollut hankkinut itselleen tehokasta keinoa taloudellisen asemansa lujittamiseksi. Niin, eipä ollut harvinaista että kaupunki antoi tontteja ilmaiseksikin vain sillä ehdolla, että niille rakennettaisiin. Näin meneteltiin varsinkin „Gloet“in (Kluuvin) kohdalla olevien vesiperäisten maiden suhteen. Siten kaupunki 1830-luvulla lahjoitti ilman minkäänlaista
*)
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E. G. Paimenin tutkimusten mukaan.

rakenuslt.näyten
1878,

vuodelta

asemkv

Helsing

Helsingin asemakaava, osoittaen rakennetut tontit vuonna 1900. E. G. Paimenin mukaan.

korvausta kolme tonttia neljästä Hamsterin korttelissa (missä nyt
Hamstern'in, Lundqvistin ja Agrofcsen talot ovat). Vielä vuonna 1835
myytiin harvinaisen hyvällä paikalla oleva Seurahuoneen tontti noin
2 markan yksikköhinnalla neliömetriltä
tosin silloisiin oloihin nähden
hyvä hinta —; kun kaupunki 65 vuotta myöhemmin jälleen lunasti
tämän kiinteistön, nousi tontin fcorvausmaksu n. 150 mk:aan neliömetriltä. Seitsemänkymmentäviisi-kertainen korotus!
Katu, joka meidän päivinämme on kaupungin huomattavin, PohjoisEsplanadinkatu, oli kauan kaikista vähäpätöisimpiä, jos ottaa huomioon
sille rakennetut talot; syynä oli huono maaperä
vanhan Kluuvinlahden pohja, joka vain hitaasti täytettiin. Samasta syystä saattoi Aleksanterinkadun läntinen osa vasta myöhään joutua rakennuksenalaiseksi. Sillä
alueella, missä Rautatientori nyt on, liikkuivat soutu- ja purjeveneet kesäisin ja luistelijat talvisin vielä August Schaumanin aikaisempina lapsuusvuosina (1830-luvulla); 1850-luvulla oli vesi työnnetty pois nykyisen
rautatienaseman kohdalle.
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Tonttiarvon hitaasti tapahtuva nouseminen ennustaa muutoksen tuloa. Tonttien keskihinta, joka vuosina 1820—30 oli ollut n. 40 penniä neliömetriltä, voidaan kaksikymmentä vuotta myöhemmin, kymmenvuotiskautena 1846—56, arvioida n. 86 penniksi. Mutta vasta 1870-luvulla alkaa
Helsingin kaupungin kehitys suurkaupungiksi, ja silloin rupeavat myöskin
tonttien hinnat huimasti nousemaan, niinkuin siitä saakka on lakkaamatta
jatkunut.
On omituista että se, joka ensimäiseksi selvään näki Helsingin tulevaisuudenmahdollisuudet, oli runoilija. Lopulla 1850-lukua kirjoitti Topelius eräässä artikkelissa m. m.: „Rakentafcaa siis! Ja kun te rakennatte,
niin rakentakaa toisin kuin tähän asti, sillä ei se totisesti muuten lyö leiville. Pikkukaupunkimietiskelyillä on ollut aikansa. Joka tuuman leveys
maata alkaa saada arvoa. Kahdenkymmenen vuoden päästä, kun rautatieverkko on pystyssä ja johtaa tänne alas, on Helsingissä kenties oleva
40,000 asukasta. Voitte olla huolettomat uutisrakennustenne vuokrista.

Mutta Teidän nykyisiä

pieniä yksi- ja kaksikerroksisia talojanne on vast-

edes katseltava samanlaisella ihmettelyllä kuin millä meidän aikamme ihmiset katselevat kuusitoistasataluvun pikkukaupunkeja ja millä helsinkiläinen nyt katselee Katajanokan hökkeleitä ja Unioninkadulla olevia kaaliistutuksia“. Seuraavassa esittää Topelius ajatuksen yhtiötaloista

Runoilijan ennustus kävi aavistamattomassa määrin toteen. Rautateiden rakentaminen Suomeen, minkä kautta pääkaupunki ja maaseutu
joutuivat entistänsä paljon lähemmä toisiaan, antoi yllykkeen ja mahdollisuuden väestön kaupunkiinmuutolle, joka hämmästyttävän lyhyessä ajassa
oli täydellisesti muuttava Helsingin väkilufcusuhteet. Suuren kaupunkiinsiirtymisen vuoksi syntyi enentynyt asumusten tarve ja sitä mukaa erinomaisesti vilkastunut rakennustoiminta, joka vuosi vuodelta yhä tuntuvammassa määrin kulutti pois kaupungin entistä leimaa, niin että siitä
meidän päivinämme on enää vaatimattomia tähteitä jäljellä.
Helsingistä on tullut suurkaupunki!
G. S—II.

5
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HELSINGIN KEHITYS.
EUROOPAN VÄESTÖNLISÄYS.
johonkin määrättyyn rajakohtaan
Kulttuurin kohoamista seuraa
väestönlisäyksen kasvaminen. Euroopan väkiluku, joka v:n 1700
tienoilla oli arviolta J3O miljoonaa, nousi v. 1800 n. 187 ja v. 1900 n. 400
miljoonaan. Näiden numerojen osoittama runsas väenlisäys johtuu syntymäin enemmyydestä kuolemantapausten lukumäärään verraten. Seuraava taulu osoittaa syntyneisyyslisän
huomattavasti kasvaneen I9:nnellä vuosisadalla.
asti

Syntyneisyyslisä Euroopassa tuhatta asukasta kohti;

1801—1840
1841—1860
1861—1880
1881—1890
1891—1895
1896—1900

7.6
7.1
9.0
10.6
10.0
12.0

Onko syntyneisyyslisä Euroopassa yhä kasvava, ja jos niin on laita,
miten kauan tuota kasvamista jatkuu? Tähänastinen, vain vähäpätöisten
taka-askelten keskeyttämä nousu voisi houkutella suuriinkin odotuksiin
mainitussa suhteessa. Mutta on muistettava, että päinvastaiseen suuntaan kuin se voima, mikä ilmenee ylläolevassa taulussa, vaikuttaa toinen,
jonka tuloksen huomaamme syntyneisyyden vähenemisessä.
Yhä useammissa maissa ja yhä suuremmalla selvyydellä tulee näkyviin
ilmiö, joka tunnetaan uusmalthusianismin nimellä ja joka pyrkii lapsiluvun tahalliseen rajoittamiseen („kaksilapsijärjestelmä“)* Tämä ilmiö ennustaa niiden päivien tuloa, jolloin väestönlisäys Länsi-Euroopassa nykyisen nousun sijaan alkaa aleta, lopulta kenties aivan lakatakseen ja muuttuakseen väestön vähennykseksi; tämän kehitysasteen on Ranska, kuten tunnettua, jo
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saavuttamaisillaan.

Matta kaiken todennäköisyyden makaan on syntyneisyyslisä kuitenkin vielä lähimpinä vuosikymmeninä jatkuvasti kasvava; nämä vuosikymmenet tuonevat siis maanosamme länsiosille väestönkasvun maksimin,
SUOMEN VÄESTÖNLISÄYS.

Allaoleva taulu osoittaa syntyneisyyslisän tuhatta Suomen asukasta
kohti vv. 1903—1913 verrattuna Keski- ja Länsi-Euroopan maiden vastaaviin lukuihin:
Suomi
Alankomaat
fr
14.2
14.2
Saksa
13.0
Sveitsi
12.2
Tanska
9.2
Itävalta-Unkari
8.8
Iso-Britannia
Ruotsi
8.0
Norja
7.4
......................

Kuten näkyy, on Suomi syntyneisyyslisän suuruuden puolesta selvästi
ensi sijalla, ja saamme mennä slaavilaiseen Itä-Eurooppaan löytääksemme
korkeampia lukuja (Venäjällä 21 0/ 00).
Sodat, kulkutaudit ja katovuodet ovat tekijöitä, jotka aikaisemmin
ovat vahvasti alentaneet väkilukua. Yleisen yhteiskuntahygienian viimeaikaiset suuret edistykset ovat kuitenkin mitä suurimmassa määrin rajoittaneet kulkutautien leviämismahdollisuuksia, ja se kaikki välimatkat voittava laajuus, minkä maailmankauppa on saavuttanut kuljetusneuvojen
täydellisentyessä, on melkoisesti vähentänyt paikallisen kadon tuhoisuutta;
niin ollen käy sanominen, että nuo molemmat „ihmiskunnan vitsaukset"
rutto ja nälkävuodet
ovat menettäneet suurimman osan entistä merkitystään. Mutta menneinäkin aikoina niiden tuottamat häiriöt ovat osoittautuneet väleen ohimeneviksi; luonto korjaa automaattisesti sellaiset kehityksen normaalisen kulun tilapäiset keskeytykset. (Vrt. tässä suhteessa
Suomen väestönlisäyskäyrää (siv. 36), sitä osaa, joka kuvaa lähimpiä aikoja
vuoden 1868 nälänhädän jälkeen; mainittuna vuonna kuoli kuitenkin kokonaista 8 % maan väestöstä nälkään ja sen aiheuttamiin tauteihin.) Samoin
on laita sotienkin aikaansaaman väestönvähennyksen; sotavuosien jälkeisinä vuosina syntyväisyys säännöllisesti kasvaa hyvin runsaasti.
Ylläesitetyn nojalla 1) käy todenmukaisimmin otaksuminen, että Suo*) Edellisessä on maastamuuton ja maahanmuuton välinen suhde tahallaan jätetty huomioon ottamatta, koska se maastamuuton enemmyys, mikä tähän asti on ollut olemassa, on absoluuttiselta suuruudeltaan ollut liian vähäinen vaikuttaakseen mitenkään mainittavalla tavalla maan väestönlisäykseen.
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Käyrä osoittava

Suomen väestönkasvua 1840—I9JO.

Huomaa melkoinen vähennys nälkävuonna 1868.
'Väestönkasvu 1840—I9J0: ylempi käyrä Suomen Kaupungeissa,
alempi Helsingissä.

Käyrät eivät osoita mitään nälkävuoden vaikutusta.

väkiluku lähinnä seuraavinakin vuosikymmeninä on
jatkuvasti kasvava samassa suhteessa kuin tähän asti. (Kaksi
koetta tämän nousun määräämiseksi, hieman erilaisista edellytyksistä
lähtien, nähdään I ja II taulussa siv. 51.)
men

KAUPUNKIEN KASVAMINEN.

Suuri „kansanvaellus kaupunkeihin" on huomattavimpia ilmiöitä, mitä
sivistyneiden maiden historia I9;nnellä vuosisadalla voi osoittaa.
36

Entisaikoina Euroopan väestö,
mitättömän pientä osaa lukuunottamatta,
asui
maaseudulla.
Kaupunkien väkiluvut pysyivät

yleensä paikallaan; muutto maaseudulta riitti paraiksi korvaa-

luonnollisen väestön-

maan sen

vähennyksen, mikä kaupungeissa
johtui pelottavan suuresta kuol»»Suurkaupunkeja"
nykyisessä merkityksessä asukkaita 100,000 tai enemmän
oli
ani harvassa; v. 1800 oli Euroopassa vain 22 sellaista, jotavastoin
niitä sata vuotta myöhemmin
oli 158.

leisuudesta.

Syyt

niihin syvällekäypiin

muutoksiin, joita 1800-luku toi
kaikkiin näihin oloihin, ovat etsit- Euroopan suurkäupungit v. JBOO (asukkaita
JOO,OOO tai enemmän).
tävät taloudellisen elämän alalta;

maailmankaupan ja maailmanteollisuuden synnystä, jota edisti
kulkuneuvojen arvaamaton paraneminen

(höyrylaivat ja ennen

kaikkea rautatiet). Luonnollinen
seuraus tavaranvaihdon suunnattomasta lisääntymisestä oli, että
asemansa puolesta muita sopivamkaupungit
joimat paikat
hin tämä vaihto keskittyi, alkoivat tavattomasti kasvaa. Mitä
taas teollisuuteen tulee, on siinä,
päinvastoin kuin maanviljelyksessä, vahva keskihakuisvoima,
joka vastustamattomasti pyrkii
kokoamaan työmiehet ja pääomat
ahtaasti rajoitetulle alalle ja siten
synnyttämään fcaupunkimuodostumia. Kun silloin vielä kivihiili sidottuine energioineen oli
teollisuuden voimalähteenä, on Euroopan suurkaupungit v. 1905 (asukkaita
\ OO,OOO tai enemmän).
helposti selitettävissä, että nämä
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SUOMEN ja RUOTSIN kaupunfcilaisväestö prosentteina koko väkiluvusta.

teollisuus-kaupunkimuodostumat syntyivät hiilentuotantomaissa mahdollisimman lähelle hiilikaivos-alueita, muissa maissa sellaisille paikoille, mihin hiiltä voitiin helpoimmin ja mukavimmin kuljettaa; määrääväksi tekijäksi tulivat tämän lisäksi sopivat vientitiet. Tärkeänä
edellytyksenä ovat taajaan asutut maaseutuympäristöt, jotka hyvillä rauSe seikka, että maanviljelys
tateillä ovat yhdistetyt kaupunkikuntaan.
vähennykseen,
minkä kaupunkeityövoiman
siihen
on voinut mukautua
vähennyksestä
tästä
huolivieläpä
hinmuutto on sille tuottanut,
että se
tuotantokykyänsä,
johtuu
matta on voinut suunnattomasti kohottaakin
tieteellisten menettelytapojen käytäntöönottamisesta (järkiperäisestä lannoituksesta, viljelyksen voimaperäisyydestä, mihin liittyy näppärien ja
suuresti työtäsäästävien koneiden käyttö).
V:n 1800 tienoilla asui Euroopan kaupunkiyhdyskunnissa ainoastaan
n. 1.6 % koko väkiluvusta; nyt on vastaava luku n. 35 %, mikä merkitsee,

38

ja kaupungeissa, RUOTSISSA ja SUOMESSA.
Diagrammi osoittaa, että n. vuoteen 1885 asti kuolleisuus maaseudulla
oli Suomessa jonkun verran pienempi kuin kaupungeissa, kun taas
nyttemmin asianlaita on ihan päinvastoin: kaupungeissa on kuolleisuus
huomattavasti alempi kuin maalla.

Kuolleisuus maalla

että suunnilleen joka kolmas ihminen on kaupunkilainen. Mutta tämäkään murtoluku ei lähimainkaan oikein kuvasta olojen muuttumista pisimmälle ehtineissä Länsi-Euroopan
valtioissa: germaanisessa Euroopassa
asuu jo noin puolet. Englannissa 2/3 väestöstä kaupungeissa. Kehityksen
hillitöntä kulkua tähän suuntaan valaisevat vakuuttavalla tavalla nekin
tiedot, jotka on saatu Austraaliasta, nuorimmasta maanosasta; siellä asuu
noin puolet väestöstä kaupungeissa, vaikka pääelinkeinona on karjanhoito.

Mitä Suomeen tulee, havaitsemme samanlaisen kehityksen, vaikka
käänne täällä tapahtui myöhemmin kuin muualla (noin v. 1860); tässä
suhteessa valaiseva on seuraava taulu (vertailun vuoksi mainitaan sulkumerkkien välissä Ruotsin vastaavat luvut 1).
')

Tällöin ei ole mukaan laskettu Ruotsin lukuisien kauppaloiden Ja munisipaaliylidyskontain
Joka on n. 5 °/o koko maan asukasluvusta.

väestöä,
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Kaupunkilaisväestö Suomessa prosentteina koko maan väkiluvusta:

1800
1850
1870
1880
1890
1900
1905
1910

5.60
6.37
7.44
8.41
9.89
12.52
13.56
14.67

'

(9.80)
(10.08)
(12.95)
(15.12)
(18.80)
(21.49)
(23.18)
(25.40)

Johtuuko kaupunkien

väenlisäys edelleenkin, kuten alkuaan on ollut
laita, yksinomaan maalaisten kaupunkiinmuutosta? Vastaus näyttää jo
melkoisen varmasti tulevan kieltävä. Sikäli kuin tieteen saavutukset
mitä suurimmassa määrin ovat tulleet yhteiskuntahygienian hyväksi,
on näet perinpohjainen muutos tapahtunut kaupunkien kuolleisuusoloissa: sensijaan että kuolemantapausten luku ennen on ollut paljon suurempi kuin syntymäin, on nyttemmin vesijohtojen, likaviemärien, kulkutautisairaalain y. m. vaikutuksesta asianlaita muuttunut ihan päinvastaiseksi. Onpa kuolleisuus kaupungeissa alentunut niin suuresti ja nopeasti,
että se niissä on jo alhaisempi kuin maaseudulla (Suomessa vv. 1900—J910
kaupungeissa 16.4 °/oot maaseudulla 18.2 °/o 0). Seurauksena tästä on
kaupunkeihin nähden ollut syntyneisyyslisä, joka on yhä nousemassa.
Kehitys käy siihen suuntaan, että tämä syntymäin enemmyys vähitellen
voittaa muuton synnyttämän kasvun; Englannin suurimmat kaupungit
tuottavat jo n. 2/3 väestönlisäyksestään.
Katsoen kaupunkilaisväestönumeron suuruuteen koko väkilukuun verrattuna on Suomi 15 prosentteineen perin syrjäisessä asemassa Euroopan
maiden joukossa. Tämän johdosta sekä ylläesitettyyn nojautuen käy
sentähden olettaminen, että läKinnä seuraavana ajanjaksona
Suomen kaupunkien väkiluvun kasvaminen, sekä absoluuttisesti että koko maan asukaslukuun verrattuna, on
edelleenkin jatkuva ja ainakin alussa yhä kiihtyvällä vauhdilla.

SUURKAUPUNGIT. Edellä kosketeltua merkillistä ilmiötä, nimittäin
kaupunkien kasvamista maaseudun kustannuksella, ei ole käsitettävä niin,
että väestönsiirtymisestä johtunut kaupunkien asukasluvun kasvu jakaantuisi suhteellisesti eri kaupunkien osalle. Päinvastoin on toinen pyrkimys
mitä

selvimmin havaittavissa: muutto suuntautuu

erityisen voimakkaasti

visseihin kaupunkeihin, jotka jo ovat päässeet suurkaupungin erikoisasemaan tahi joilla kaupan tai teollisuuden kannalta erittäin edullisen
asemansa vuoksi on edellytyksiä siihen päästä. Sensijaan se välttää sellaisia
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kaupunkeja, jotka eivät vastaa nykyajan muuttuneita tuotanto-jata varanvaihtosuhteita. (Esimerkkejä: monet vanhemmat Suomen pikkukaupungit, joiden väkiluku on pysynyt jotenkin paikallaan.)
Ylen halukkaasti on muutto suuntautunut eri maiden pääkaupunkeihin, jotka, ollen tavallisesti asianomaisten maiden sivistyskeskuksia,
vetävät puoleensa erityisellä voimalla. Tätä havainnollistavat allaolevat
tiedot kahdesta Euroopan pääkaupungista.

Lontoon eli Suur-Lontoon 1) Kasvaminen.
150,000 asukasta
1,100,000
2,680,000
6,580,000
7,200,000

1600
1800
1850
1900
1910

Berliinin eli Suur-Berliinin Kasvaminen.
9 —10,000 asukasta

1654
1800
1860
1880
1900
1910

182,000
582,000
1,245,000
2,528,000
3,422,000

HELSINGIN KASVAMINEN.
Helsingin kaupungin väkiluvun lisääntyminen käy ilmi seuraavasta
taulusta, joka osoittaa millä kiihtyvällä vauhdilla kasvaminen on viime
vuosikymmeninä tapahtunut.

Helsinki.
1810
1830
1850
1870

4.065 asukasta 2 )

n,no
20,745
28,519

Kaikilla suurkaupungeilla on taipumus kasvaa ympäristössään olevien esikaupunkien kanssa yhNäin syntynyttä laajempaa asutusorganismia on tapana nimittää siten, että
kaupunginnimen eteen liitetään sana „Soor“.
1)

deksi kokonaisuudeksi.
2

6

)

Kirkonkirjojen

mokaan.
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43,334 asukasta
61,530
93,576
147,218

1880
1890
1900
1910
1914

\

70.452

Mitkä seikat ovat aiheuttaneet tämän suuren ja nopean nousun Suomen pääkaupungin väkiluvussa? Lyhyesti sanoen seuraavat:
Suomen väestönlisäys, joka, kuten edellä (siv. —) mainittiin,
on ollut erittäin huomattava. Rautatieyhteyden syntyminen Helsingin ja sen laajojen ympäristöjen välille. Kaupan
elpytuonnin
minen, mikä lähinnä johtuu kaupungin erinomaisesta maantieteellisestä asemasta. (Kymmenvuotiskaudella 1902—1912 on Helsingin tuonti
kasvanut 23.4%:5ta 31.5 %:iin koko maan tuonnista; tullinkanto 30.4%:5ta
35.4 %;iin. Vertailun vuoksi mainittakoon, että Tukholman tuonti
v. 1913 oli 26 % ja Kristianian v. 1914 30 % vastaavien maiden,
Ruotsin ja Norjan, koko tuonnista.) Helsingin asema maan hallintoja kulttuuriKeskuksena, korkeimpien virastojen ja sivistyslaitosten
paikkana.

HELSINGIN VASTAINEN KEHITYS:

Millaiseksi Helsingin kehitys on tulevaisuudessa muodostuva? Vastaus tähän kysymykseen voidaan mielestämme antaa niiden syiden nojalla,
jotka edellä esitettiin selityksenä pääkaupungin nopeasta kasvamisesta
nykyhetkeen asti. Maan väkiluku on todennäköisesti yhä edelleenkin
ripeästi lisääntyvä. Helsingin ja koko maan asukaslukujen välinen suhde
on murtoluku, jonka osoittaja on vielä siksi pieni, että se saa kauan kasvaa nopeammin kuin nimittäjä, ennenkuin näiden kahden luvun keskinäinen suhde muodostuu sellaiseksi, että sen voi muissa maissa saavutetun
kokemuksen nojalla olettaa jäävän pysyväiseksi. 1 ) Kaupungin ja sen laajan ympäristön rautatieyhteydet kehittynevät tulevaisuudessa yhä edelleen, ja tavaran vaihdon määrä kasvanee, sikäli kuin satamaolot paranevat ja talviliikenteen järjestäminen tekee mahdolliseksi laivakulun jatkumisen keskeymättä vuoden umpeen. Ja lopuksi Helsinki on varmasti py*)

Tämä käy selville

m. m.

Tanskan koko väestöstä
Norjan

„

Ruotsin
Suomen,,
„
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vertailtaessa Helsinkiä Skandinaavian maiden pääkaupunkeihin;

asuu kaupungeissa n.

„

„

„

„

„

„

„

„

„

josta Kööpenhaminassa n. 20 %
Kr istian ia s s a
„10

40%.

„30
„26
„15

„

„

„

„

„

.

„

„

Suur-Tukholmassa
Helsingissä

„

„

8
4-, 5

„

„

syvä maan ensimäisenä kulttuurikeskuksena, siten omaten vetovoiman,
jonka vertaista ei millään muulla kaupungilla maassamme ole.
Ei ole siis mitään aiheetonta optimismia siinä olettamuksessa, että
Helsinki lähimpinä vuosikymmeninä on yKä edelleenkin
ripeästi edistyvä ja kasvava.
Tätä olettamusta vastaan on väitetty, että teollisuudella on Helsingissä aivan liian syrjäinen asema ja että siksi muka kaupungin kehitys
ennen pitkää on pakostakin pysähtyvä. Tarkastelkaamme näitä väitteitä

lähemmin.
Onhan epäilemättä totta, että Euroopan kaupunkien valtava ja nopea
kasvaminen viimeksikuluneen vuosisadan aikana on suureksi, ehkäpä
suurimmaksi osaksi aiheutunut siitä teollisuudesta, joka on asettunut niiden alueille. Mutta ilmeistä on, että sääntö ei sovellu pääkaupunkeihin.
Muutamat numerot todistakoot tämän.
Pohjoismaiden pääkaupungeista
ottaaksemme nämä jälleen vertailtaviksi, ne kun siihen paraiten sopivat
ei millään ole teollisuuskaupungin luonnetta. Puhtaan tehdasteollisuuden palveluksessa tapaamme
Kristianiassa v. 1910 n. 17,000 henkeä (yli 15 vuoden ikäisiä),
vastaten n. 7 % kaupungin asujaimistosta. Tukholmassa tehdasteollisuustyömiesten luku v. 1911 oli 28,896 henkeä (joista n. 2,500 alle
18 vuoden), toisin sanoen n. 8 % väestöstä.
Helsingissä oli v. 1912 tehdasteollisuuden palveluksessa 12,615
työntekijää (joista n. 1,000 alle 18 vuoden), siis n. 8 % koko asukasluvusta.
Näiden kolmen kaupungin prosenttiluvut pitävät, kuten nähdään, melkein
täydellisesti yhtä.
Mutta 7—B % on verrattain pieni osa kaupungin väestöstä, ainakin
siksi vähäinen määrä, ettei voi otaksua sen kasvunseisahduksen, eipä
edes pienen vähenemisenkään sanottavasti vaikuttavan väestönkasvuun
sellaisenaan. Siitä ovat todistuksena Helsingin olot. Täällä on koko
teollisuuden (tehdas- ja pikkuteollisuuden) palveluksessa ollut seuraavat
määrät ihmisiä:
20,173
26,094
24,917

1905
1908
1909
Vuosina 1905—1912

1910
1911
1912

17,772
17,321
18,074

teollisuustyöväestön lukumäärä siis vaihdellut
suunnilleen I7,000:n ja 26,000;n välillä, ja todellinen vähennys on ajanjakson lopussa n. 2,000 henkeä. Mutta silti on kaupungin väkiluku (kirkonkirjoissa olevien ja hengille pantujen keskimäärä) samassa ajassa kasvanut
I05,000:sta 145,000 henkeen, vastaten n. 40 %:n lisäystä. Tämän pitäisi
olla selvä todistus siitä, että Helsingin teollisuuden seisaKdustila
on

43

yhdenmu-

väestönliyk- prosentia väestönliyproc laskut!
m
a
i
d
e
n
v
ä
e
s
t
ö
n
l
i
y
pPohjismaden rosentikäy. Vuotine sutna. Vuotisen arvo. Huoma noust
lau-

keski-

käyräin

ja

eri

sen

kaiset

päkaunie prosentikäy- väestönliy
lau-

prosent-

v
u
o
s
i
t
a
n
.
a
l
e
n
m
i
s
prosentia väestönliy

-

%o

tf

yhden- (Kö pen- alue nkäyräin johtu

l
a
s
k
u
t
.
—1199003
(>
kaupnkie noust
nous
tf

Pohjismad väestönliyk Vuotine sutna. Visvuotkaen Väestönliyprouv suntavioj Huoma mukaiset hamin lajenuksta.)
riä.

•

•

5

°/

°

/

ja

eri

teina.

Pohjoismaiden absoluuttiset väkiluvut.

Pohjoismaiden pääkaupunkien absoluuttiset väkiluvut.

tahi taantuminen ei ole samaa kuin kaupungin kehityksen
seisahdustila tahi taantuminen. Helsingin tulevaisuudesta puhuttaessa ei väitteelle siis voi antaa mitään merkitystä.
Mutta on pessimistejäkin, jotka vielä löyhemmillä perusteilla katsovat
asiakseen olla tunnustamatta, että kaupungin kehitys todennäköisesti voi
jatkua yli nyt saavutetun rajan: maa on muka pieni ja köyhä eikä jaksa
kantaa suuremman pääkaupungin painoa. Ne ovat samoja epäilijöitä,
jotka jokaisen uuden ilmiön esiintyessä ovat korottaneet äänensä; kun
rautatie tuli maahan ja ensimäiset veturit ilmestyivät, silloin he profeetallisesti ennustivat, että kohta saatiin panna hevoset vetämään junaa.
Mutta kehitys, joka on voittanut rohkeimmatkin odotukset, on aina saattanut heidän ennustuksensa häpeään.
Aikoina semmoisina kuin nykypäivinä moni on valmis viittaamaan
sotiin ja taloudellisiin puliin sekä enteiden ja taivaan merkkien nojalla
huolehtimaan pääkaupungin kohtalosta. Tähän huomautettakoon toistaen mitä jo edellä on sanottu
että moiset katastrofit yleensä jättävät kaupunkien kehitykseen ainoastaan pian haihtuvia jälkiä, jos niitäkään (Helsingin väestön lisääntymistä esittävä käyrä ei ole tietä äfcseenkään vuoden 1868 suuresta nälänhädästä). Mielenkiintoista
valaistusta tähänkuuluviin kysymyksiin antaa myös graafillinen esitys
neljän pohjoismaan ja niiden pääkaupunkien väestönkasvusta, erittäinkin
se osa, joka kuvastaa vuosien 1880—1910 oloja. Näemme miten käyrät
nousevat ja laskevat rinnakkain, maailmankonjunktuurien vuoksen ja
luoteen kantamina, jos kohta vaihtelujen voimakkuus onkin erilainen.
(Kristianian käyrä osoittaa suurimmat, Helsingin käyrä pienimmät latituudit.) Diagrammeista näkyy, että kriisi-aikojen jälkeen tasapaino hyvin
pian on palautunut. (Ks. siv. 44—46.)
KUNNALLINEN
TYÖSKENTELY HELSINGIN KEHITYKSEN HYVÄKSI. Tähän asti on Helsinki kehittynyt etupäässä
hyvän maantieteellisen asemansa nojalla ja siksi että se on maan hallintoja sivistyskeskus, kaupungin tekemättä omasta puolestaan juuri mitään
suoranaista tämän kehityksen tukemiseksi ja jouduttamiseksi. Tässä odottavat kaupunginhallintoa suuret ja merkitykselliset tehtävät. Ei käy kieltäminen, että tämä hallinto monesti on tehnyt itsensä syypääksi suuriin erehdyksiin ja laiminlyönteihin. Käänne parempaan päin on kuitenkin, ilahuttavaa kyllä, ollut viime aikoina huomattavissa. On myös syytä otaksua, että
se umpimähkäisyys ja harkinnan puute, joka useammassa kuin yhdessä
suhteessa on ollut kuvaavaa kaupungin asentakaavapolitiikalle, nyttemmin
kuuluu menneisyyteen, kun olemme Helsingin kaupunginasemakaavatoimistosta saaneet kaukonäköisten ammattimiesten johtaman viraston, jonka
erityisenä tehtävänä on tähänkuuluvien kysymysten asianmukainen valmis-
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telu. Valitettavasti on tämä toimisto vielä nykyään vain ehdotteleva virasto, jopa siinä määrin osapuoli, ettei sillä ole yhdenkään edustajan kautta
äänivaltaa ensimäisessä instanssissa, kaupungin yleisten töiden hallituksessa.
Saattanee toivoa, että tämä luonnoton suhde kuitenkin ennen pitkää on
joutuva tarpeellisen muutoksen alaiseksi.
Kaupunginhallinnon tärkeimpiä tehtäviä on huolenpito siitä, että
sopivia ja huokeita tontteja on runsaasti saatavissa asutuksen tarpeeksi. Tässä suhteessa on meillä tehty paljon syntiä. Täydellä
syyllä voi väittää, että Helsingissä asuminen on kaupungin tonttipolitiikan
takia suuresti kallistunut ja siten käynyt vaikeammaksi. Kun on vallinnut puute asumattomista tonteista, joiden luokse päästäisiin keskikaupungilta hyvillä ja huokeilla kulkuneuvoilla, ovat kaupungin sisäosien yleensä
jo rakennetut tontit joutuneet suunnattoman arvonnousun alaisiksi. Nämä
tontit ovat jo pitkän aikaa olleet etupäässä keinotteluesineitä, jotka ovat

kulkeneet kädestä käteen hintojen kohotessa kohoamistaan. Suhteettoman

suuri osa kiinteistön arvosta on tullut tonttimaan osalle, ja siitä on johtunut
vuokrien kallistuminen, josta kaupunkimme väestö, ja eniten ehkä sen
vähävaraisimmat ainekset, jo kauan on saanut kärsiä. Toinen seuraus epäkohdasta on ollut, että tontit on rakennettu mahdollisimman taajaan
se

useinkin rakennusjärjestystä kiertäen
mikä on aiheuttanut epäterveellisiä asunto-oloja. Ylläsanottu ei koske ainoastaan umpirakennus- (vuokrakasarmi-) tontteja, vaan myöskin huvilakortteleita. Niinpä esim. Helsinginniemen uuden n. s. „huvi!akaupunginosan“ tonteille on noussut enimmäknaamioituja kasarmeja
vaikka kauseen nelikerroksisia rakennuksia
punginosa alkuaan oli aiottu yhdenperheentaloille.
Kenen hyväksi tämä kaikki on koitunut? Ei suinkaan fcaupunginrahaston, sillä se ei ole millään tavoin hyötynyt noista liiketoimista. Ei
kai myöskään kaupunkilaisten yhteisesti; he ovat päinvastoin saaneet maksaa korot kallistuneiden vuokrien muodossa. Ei, kulta on juossut vain
joidenkuiden kiinteistökeinottelijain taskuihin. Muutamien yksityisten
edun tähden on yleishyvä saanut kärsiä. Tuollainen rajoituspolitiikka,
joka, sensijaan että avaisi asutukselle uusia aloja, edistää keinottelua pakottamalla asutuksen pysymään kaupungin vanhoissa ahtaissa rajoissa
politiikka, joka muistuttaa sitä mitä Ranskan kuninkaat hyvin johdonmukaisesti sovelluttivat pääkaupunkiinsa, Pariisiin, ja minkä oli toivottu
päättäneen päivänsä yksinvallan kerällä
vaikuttaa kuitenkin suoraan
kaupunkiinmuuttoon.
ehkäisevästi
Toinen ala, missä kunnalla on tilaisuus järjestävästi puuttua asiaan, on
elintarpeiden hankinta ja tuonti. Tämän tärkeän asian jättäminen
kokonaan yksityisten huostaan, ilman minkäänlaista valvontaa kaupunginviranomaisten taholta (paitsi mikä koskee puhtaasti terveyshoidollisia näkökohtia), on menneen ajan perintö, jonka päivät luultavasti ovat pian luetut.
—,

—,
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Nuo kaksi tässä kosketeltua toimenpidettä, Huokeiden asumaalueiden tarjollapito ja elantokustannusten alentaminen ruokatavarakaupan säännöstelyllä, ovat erikoisen tärkeät paikallista
teollisuutta ajateltaessa.
On näet kaikista nykyajan sivistysmaista tuttu ilmiö, että teollisuus,
joka viimeksikuluneen vuosisadan aikana sisäisen välttämättömyyden pakosta pyrki kaupunkeihin, on viime aikoina alkanut pyrkiä niistä takaisin
maaseudulle, mistä se kerran tuli (ks. niitä suuria ja pieniä teollisuusyhdyskuntia, joita monin paikoin meilläkin on syntynyt maaseudulle).
Tähän muuttoon voi sanoa olevan etupäässä kaksi syytä. Toinen on se,
että työvoima kaupungeissa vallitsevien korkeitten vuokrien ja suurten
elantokustannusten tähden käy nyttemmin siellä kovin kalliiksi. Toinen
on taas se, että höyryn sijasta on alettu yhä enemmän käyttää liikevoimana sähköä, kivihiilen asemesta energialähteenä vesivoimaa: teollisuus
etsii koskia (huom. esimerkiksi Kyminlaakson industrialisoituminen).
Eräs keino tämän poismuuton vastustamiseksi on sen ensinmainitun
pääsyyn poistaminen, mihin yllä on viitattu. Mitä jälkimäiseen syyhyn
tulee, ei kunta siihenkään nähden ole voimaton: sähköjohtoja rakentamalla se voi siirtää vesivoiman luokseen ja siten toimittaa riittävästi energiaa paikallisen teollisuuden käytettäväksi.
Lopuksi olisi myös laajempi kaupan etujen valvonta omansa suoranaisesti edistämään kaupungin asutusta. Tätä seikkaa on jo aikaisemmin
kosketeltu, ja tahdomme tässä yhteydessä, asiaan enemmän syventymättä,
ainoastaan toistaa, että ensi tehtäviä tässä suhteessa olisi satamaolojen
parantaminen yleensä, talviliikenteen järjestäminen ja vapaasataman
luominen Helsinkiin. Sanottakoon se heti, että nuo kaksi viimemainittua
toimenpidettä eivät ole mitään utuisia tulevaisuuden haaveita, vaan päinvastoin sisältävät perin reaalisia päivän kysymyksiä, jotka vaativat pikaista ratkaisua.
Joku saattanee kysyä, miksi kaupungin itsensä on tehtävä työtä jatkuvan kasvunsa hyväksi edistämällä asutusta alueellaan, ja onko laajeneminen yli niiden rajain, mitkä Helsinki jo on saavuttanut, kaupungin
omalta kannalta katsoen ylipäänsä tarkoituksenmukaista ja suotavaa.
Tähän vastattakoon ainoastaan, että kaupunkiyhdyskunta, samoin kuin
jokainen elävä organismi, pyrkii fysiologisen lain mukaan laajenemaan.
Seisahdus on sille kuten jokaiselle elävälle olennolle kuoleman enne; jatkuvassa kasvussa, uiko- sekä sisäpuolisessa, ilmenee siinäkin elämänvaisto.
TULEVIEN VUODEN AIKANA
TILASTON POHJALLA LASKETTUNA.
Kun on asutusta varten ollut järjesteltävänä niin laaja alue kuin
MunkKiniemi-Haaga, on ollut välttämätöntä koettaa saada selville,
HELSINGIN KEHITYS
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kuinka ja missä määrin Helsinki todennäköisesti on kehittyvä lähimpinä
vuosikymmeninä.
Tutkittavaksi on otettu kolmiKymmenvuotinen ajanjakso eli

vuodet 1915—1945.

Ensi aluksi on meidän koetettava arvioida koko Suomen väestön kasvu mainittuna ajanjaksona. Edellä on jo huomautettu, että

aavistamattomat kansallisonnettomuudet, sellaiset kuin 1860-luvun nälkävuodet, eivät yleisin piirtein katsoen järkytä kehityskäyrää, vaan enintään
viivyttävät kasvamisilmiötä muutamilla harvoilla vuosilla. Kun toiselta
puolen ne prosenttiluvut, jotka viime vuosikymmeninä ovat osoittaneet
kasvua, tuskin tulevat sanottavasti muuttumaan tuossa verrattain lyhyessä ajassa, 30 vuodessa, on tilaston pohjalla suoritettava arviointi hyvällä
syyllä katsottava mahdolliseksi.
Olemme tässä kuten seuraavissakin laskelmissa tahallisesti välttäneet
maksimaalisia lukuja ja sensijaan käyttäneet pienempiä, mikä on lisännyt
laskujen luotettavuutta.
Esitämme kaksi otaksumaa, A;n ja B:n. A-otaksuman mukaan
maan väkiluku kasvaa jatkuvasti samassa määrässä kuin viimeksikuluneina 35 vuotena (keskikasvu). B-otaksuman mukaan taas kasvuprosenttiluku vuosittain pienenee 0.2 Voodla aina vuoteen 1930 asti,
senjälkeen 0.1 °/ o odla.

Tulos on seuraava: x )
Suomen koko väkiluku
A-otaksuman mukaan
B„

„

v,

1945
4,975,300 henkeä

4,477,375

Laatiessamme laskelmia Helsingin kaupungin väkiluvun
kasvamisesta olemme lähteneet niistä edellytyksistä, jotka on saatu
tutkimalla kaupungin kasvamista vuosina 1880—1914. Olemme tällöin
olettaneet, että pääkaupungin kehitysehdot pysyvät samoina kuin tähänkin asti, emmekä ole ottaneet lukuun niitä kehityksen vilkastumismahdollisuuksia, joita kunnan taholta lähteneet tarkoituksenmukaiset toimenpiteet voisivat aikaansaada. Laskelmissamme olemme ottaneet lukuun
ainoastaan sen alueen, jota rajoittavat luoteessa Talin kartanon maat,
pohjoisessa Baggböle, koillisessa Vantaanjoki. Viikin latokartano on kuitenkin luettu mukaan ja niinikään, osittain, Herttonainen.
Laskelmissamme olemme Helsingin todelliseksi väkiluvuksi
otaksuneet kirkonkirjoissa olevan ja hengille pannun väestön keskimäärän. Todellinen väkiluku on pienempi kuin kirkonkirjoihin merkitty, syystä
x ) Ks. väestönlisäysfcäyriä siv. 44.
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Suomen väestön todennäköinen lisääntyminen. (Laskelmakoe.)
II taulu.

I taulu.
Vuotuinen lisäys

Vuosi

1910
11
12
13
14
1915
16
17
18
19
1920
21
22
23
24

1925
26

27
28

29
1930
31

32
33

34
1935
36
37
38
39
J940
41
42

43
44

1945

%o

Henkeä

l2 7

39 627

Haan väkiluku

Henkeä
3.1J5.197

J9lO

3,54.824

11

3,97.350

,2

3.240.500

13

3.284.200

14

'

>

I3 5

Vuosi

Vuotuinen lisäys

%o

Henkeä
m

f7
,

,2 ?
'

*

'

13,5

43,50

13,5

43.700

13,5
13,5

44.300

13,5

45.500

13,5

46.100

13,5

46.700

13,5

47.300

13,5

47.900

13,5

48.500

44.900

'

13.549.200
13,5
49.900
13,5

50.600

13,5

51.300

13,5

52.000

13,5
13,5

52.700

13,5

53.400
54.100

13,5

54.800

13,5

55.500

13,5
13,5

56.300
57.100

13,5

57.900

13,5
13,5

58.700

13,5

60.300

13,5

61.100
62.000
62.900

13,5
13,5
13,5
•

59.500

63.800

13,5

64.700

13,5

65.600

13,5

66.500

13,

41.900

12,9
12,7

41.700
41.650

12,5

m
41.500

„„

m

,

'

3.328.500

1915

3.373.400
3.418.900

16
17

3.465.000

18

3.511.700

19

3.559.000

1920

3.606.900

21

3.655.400
3.704.600

22

3.754.500
3.805,00

24

1925

3.856.400

26

3.908.400

27

3.961,00

28

4.014.500

29

4.068.600

1930

4,23.400
4,78.900

31
32

4.235.200

33

4.292.300

34

4.350.200

1935

4.408.900

36

4.468.400

37

4.528.700

38

4.589.800
4.651.800
4.714.700
4.778.500

39

4.843.200

23

1940
41
42

4.908.800

43
44

4.975.300

1945

12,3

„

.

„

~„„„

41.400

11,9

41.200
41.000

11,7

40.770

11,5
11,3

40.501
MMII
40.300

11,1

39.950

10,9

39.750
39.450
39.130
38.750

12,1

10,7
10,5
10,3
10,1

„

-„„
„.

„_„

„„

Ä

38.400

9,9

38,00

9,7

37.700

9,6

37.620

9,5
9,3

37.600
37.580
37.500

9,2

37.480

9,1

37.410

9,0
8,9

37.300

8,8

37.180

8,7

37.090

8,6

36.900

8,5

36.820

8,4

36.740

8,3

36.580
36.400

9,4

8,2

„

37.250

Maan väkiluku
Henkeä
3.115.197

3,54.824

3,96.774

3.238.674
3.280.374
„„„„,*.,

„„„„„.„,

3.322.024
~.,„„„„,,

„„„„,.

3.363.524
3.404.924
3.446,24
3.487,24

3.527.894
3.568.395
3.608.695
3.648.645
3.688.395
3.727.845
„„,/„,«.
3.766.975
3.805.725
3.844,25

3.882.225
3.919.925
3.957.545
3.995,45

4.032.725
4.070.225
4,07.705
4,45,15
4,82.415

4.219.665
4.256.845
4.293.935
4.330.835
4.367.655

4.404.395
4.440.975

4.477.375
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että kirkonkirjoissa säännöllisesti esiintyy sellaistenkin henkilöiden nimiä,
jotka eivät enää asti kaupungin alueella. Sitävastoin on todellinen väkiluku hengille pannun väestön määrää suurempi. *)
Mitä Helsingin väestönlisäykseen tulee, esitämme kolme eri

1 otaksuman mukaan lisääntyminen jatkuu lähimpinä
kymmenenä vuotena saman keskipromilleluvun, 4'2.7:n, mukaan kuin
vuosina 1880—1914, jotavastoin lisäyspromilleluku sittemmin jatkuvasti
alenee n. 0.5 °/oo dia vuodessa. Il otaksuman mukaan alkaa taas vuotuinen lisäyspromilleluku heti aleta 0.5 “/oodia vuodessa. 111 otaksuman
mukaan vuotuinen lisäyspromilleluku alusta asti pienenee 1 “/oodia vuodessa. (Ks. lisäyspromillelukujen sekä absoluuttisen lisääntymisen käyriä,
siv. 45 ja 46.)
Kaupunginasemakaava-arfckitehti Bertel Jung on eräässä mietinnössään (painettuna Helsingin valtuuston asiakirjoissa vdta 1912, n:o 76) esittänyt laskelman Helsingin kaupungin hallussa olevien alueiden vastaisesta asutuksesta. Hän tulee tällöin siihen johtopäätökseen, että kaupungin alueilla, jos niille laaditaan asemakaava noudattaen nykyajan
vaatimuksia asutuksen tiheyteen ja yleensä hygieenisiin oloihin katsoen, on
tilaa n. 280,000-henkiselle väestölle. Hänen laskelmansa on seuraava:

otaksumaa.

Asukkaita
haslla

I—X kaupunginosa
XI ja XII
Töölö sekä eräät osat Grejusta ja Meilahtea
„

Pasila
Meilahti
Grejus, Vallila, Kumtähti, Oulunkylä
Kottby
Muut alueet (saaret, satamat ja puistot)

Koko

lukumäärä

130,410
36,300
40,000
5,500
5,500
43,000
12,000
7,290
Yhteensä 280,000

230
275
200
275
40
100
50

Tässä on huomattava, että hän on I—X kaupunginosassa laskenut
asutuksen keskitiheydeksi 230 henkeä hehtaaria kohti ja että hän samalla
sanoo tätä lukua »»nykyaikaiselta kannalta katsoen pelottavan korkeaksi".
Myönnämme kernaasti hänen siinä olevan oikeassa, sillä huomattava on
kuten hra Jung mainitseekin
että suuret osat näitä alueita ovat hal—,

linnollisten y. m. s. rakennusten sekä city-sydämessä liiketalojen hallussa.
Nämä osat eivät voi tarjota tilaa enemmälle asutukselle, päinvastoin muutx) Ottamalla vuoden alussa hengillä olevan ja vuoden lopulla kirkonkirjoissa olevan väestön
keskiluvun saamme vuotuisen keskimääräisen väkiluvun. Näin menetellenkatsomme eliminoineemme
sen väestönsiirtymisen, mikä tapahtuu kaupungista rautatielinjojen varsilla oleviin huvilayhdyskuntiin (Albergaan, Grankullaan, Boxbackaan, Malmille).
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Helsingin väestön todennäköinen lisääntyminen. (Laskelmakoe.)
111 taulu.

Vuosi

I otaksuma.

Vuotuinen lisäys

°/oo

Henkeä

IV taulu.

Koko
asukasluku

Vuosi

II otaksuma.

Vuotuinen lisäys

%o

Henkeä

V taulu.

Koko

asukas- Vuosi
luku

111 otaksuma.

Vuotuinenlisäys
0/

00

Henkeä

Koko
asukas-

luku
.

1910
H
12
13
H
19,5

16
17
18

42.15.600
zzzz
48.16.666
o.VO
65.19.470
35.15.437
v
ao
42.76.850
ao o
42.77.130
.o-,
42.77.440
42.77.750
...

,

’

19
1920
2.
22
23
24
1925
26
27
28
29
1930
31
~

32
33
34

2,7

36z

,

37

38
39
J 940
41
42

42.79.160
ao o
ccao
42.79.540
ao o
caoao
42.79.960
42.710.390
,-w
42.610.800
ao a

42,5

44
1945

11.280
~z

o„

42.411.680
42.112.100
...

41,9
~

„

a:
41,6

a,
a

12.540
12.960

41.213.390
40.813.810
40.314.190
39.914.640
.

~

„„„

AfAA,

39,4
„

_

,

.aaa*

15.010

39.015.450
38.515.810
,o
38.116.280
,

on
37,6

acaa
16.650

~

37.117.150
36.717.510
z
36.217.900
35.718.300
35.318.770
...

,

43

'

1910

138.577

II

145 243

12

154.713
160 150

13

-

*

167 000

54

174.130

1915
16

181.570

17

-

189.320
197.410

18
19

205.840

1920

214.610

21

*

/

taAn

B *° 9o
& i3°

’

„

1935

„

132.977

„

22 3.770

22

233.310

23

243.270

24

253.660

1925

264.460

26

275.740
287.420

27
28

299.520

29

312.060
325.020

1930
31

338.410

32

352.220

33

366.410

34

381.050
396.060

1935

411.510

37

427.320

443.600

38
39

460.250

1940

477.400

41

494.910

42

„

,

„

_

36

512.810

43

531.110

44

549.880

1945

42,1

5.600

48.16.666

J,
65,1
35,1

9.470

.co
45,8

5.437
7.400

ac

n.

45,0

t\

43,8

7.540
zz

7.660

„

„

42,5

7.760

4I 2

7 82 °

40,1

7 95 °

’

’

-

8-°9 °
8.200

37,4
36,6

8.320

35,8

8.550
o
8.680

34,4
_

1910

138.577

II

145.243

12

154.713
160.150

13

167.550
175.090

1915

14

182.750

16
17

190.510

18

198.330

19

206.280

1920

214.370
222.570

21

230.890
239.330

23
24

247.880

1925

256.560

26

265.370

27

274.300

28

283.400

29

292.660
302.080

1930

311.610

32

321.320
331.170

33
34

341.200

1935

351.370

36

361.660

37

372.100
382.700

38

393.460

1940

404.250

41

415.280

42

'

38,3

35,1

132.977

„

_

„

8.440

8.810
„

33,7

8.930

33,2

9.100

32,7

9.260

32,2

9.420

31,6

9.530

31,2

9.710

30,7
30,3

9.850
10.030

29,8

10.170

29,3

10.290

28,9

10.440

28,5

10.600

28,1

10.760

27,7

10.790

27,3

11.030

26,9
26,5

11. 180

26,2

11.470

11.290

426.460

437.750
449.220

22

31

39

43
44
1945

42,1

5.600

48 I
65,1

6.666

’

9.470

35,1
45 5

5.437

44,1

7.380

42,5

7.430

40,8

7.440

’

7.340

39 2
’

37,6

7 4l °
‘

36 5
’

35,0
33,4

7.410

32,3

7.100

31,0

7.240

29,9

7.200

28,8

7.150

7.320

/

27,8

7.090

26,9
26,0

7.060

25,1

6.940

24,3

6.880

23,5

6.830

22,7

6.750

22,0

6.690

21,3

6.620

20,6

6.540

20,0

6.470

19,4

6.410

18,8

6.330

18,3

6.270

17,7

6.180

17,1
16,6

6.080

16,2

7.010

6.000
5.950

132.977
138.577
145.243
154.713
160.150
167.490
174.870
182.300
189,740

197.170
204.580
211.960

219.370
226.690
233.790
241.030
248.230
255.380
262.470
269.530
276.540
283.480
290.360
297.190
303.940
310.630
317.250
323.790
330.260
336.670
343.000
349.270
355.450
361.530
367.530
373.480
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taa niistä asukkaita jo melkoisessa määrin pois. Ja mitä enemmän Helsinki
kasvaa, sitä enemmän tämä city-sydän laajenee ja sitä suuremmaksi käy
sieltämuutto.
Kaupungin keskus, II ja 111 kaupunginosa, on jo kutakuinkin täyteen rakennettu, ja se rakennustoiminta, minkä siellä vielä voi ajatella mahdolliseksi, on varmaankin etupäässä tuleva liike-elämän, ei asutuksen hyväksi. I kaupunginosa (Kruununhaka) on likipitäen täyteen rakennettu,
VII kaupunginosa (Uuden kirkon ja Tähtitorninmäen eteläpuolella), VIII
kaupunginosa (Katajanokka) ja IX kaupunginosa (Kaivopuisto) niinikään.
Samoin on laita X kaupunginosan (Siltasaaren ynnä Itäisen viertotien varrella olevien tonttien), ja sielläpäin on odotettavissa piakkoin tapahtuva
melkoinen poismuutto uuden city-muodostuksen takia, joka tässä
työläisesikaupungissa on jo alullaan. VI kaupunginosassa ovat Helsinginniemen uudet huvilakorttelit jo täyteen rakennetut; pohjoispuoli tätä
kaupunginosaa voi ehkä vielä tarjota tilaa vähäiselle asutukselle. Sama
koskee V kaupunginosaa (Uudenmaan- ja Ison Robertinkadun ympäristöjä), mutta siellä on myös odotettavissa poismuutto, joka ehkä tulee vastaamaan sinnemuuttoa. Asutukselle liikenevää aluetta on enää vain IV
kaupunginosassa (Vladimirin-, Eerikin- ja Lapinlahdenkatujen ympärillä),
missä vielä on tilaa uusille tulokkaille.
Näemme siis, että se asemakaava-arkkitehdin n. 38,000-henkiseksi
arvioima väestö, jonka vielä pitäisi mahtua I—X kaupunginosaan, on

pakotettu etsimään asuntoa pääasiallisesti tästä IV kaupunginosasta.
Mutta ei myöskään saa unohtaa, että näihin seutuihinrajoittuvaHietalahden satama on erittäin syvä ja että se aikaa myöten on sentähden otaksuttavasti luettava kaupungin tärkeimpiin ja eniten käytettyihin satamiin. Juuri senvuoksi on odotettavissa, että läheisessä tulevaisuudessa
siellä aletaan tarvita laajempia alueita makasiinirakennuksille y. m. ja
että sen johdosta suuri osa nyt asutukselle aiottua maata tulee käytettäväksi muihin tarkoituksiin.
Helsingin kasvamista koskevissa laskoissamme on meidän otettava
Inkoon laajempia aineita koin mitä kaoponginasemakaava-arkkitehti
äskenmainitossa totkimoksessaan on käsitellyt, sillä avarat yksityisten
tilokset kaopongin maiden ympärillä jootovat nekin asottaviksi. Seo-

aineet tolevat lisäksi:
Kaopongin laskoon (mahdollisesti)

raavat

ja osittain

Yksityisiä aineita:
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Viikin latokartano
Herttonainen
Kulosaari
Drumsö
ja Munkkiniemi-Haaga

On tietenkin vaikeata edeltäpäin yksityiskohtaisesti sanoa, millä tavoin asutus on vuosien kuluessa jakaantuva näille alueille, kun asiaan vaikuttavia tuntemattomia tekijöitä on monta ja kun vastaiset toimenpiteet osaksi
kunnan, osaksi yksityisten maanomistajat taholta voivat melkoisesti muuttaa kehityksen kulkua.
Kunta voi tuskin enää pitkittää rajoituspolitiikkaansa. Kaupungin
sydän Helsingin niemekkeellä on jo likimain täyteen rakennettu, Sörnäisten kaupunginosat Pitkänsillan pohjoispuolella niinikään. Rakentamatonta
maata on vielä jäljellä Töölön kaupunginosassa, jonka asutus tapahtuu
paraikaa. Mutta ei kulu montakaan vuotta, ennenkuin ne pienet alueet,
mitkä siellä ovat asutukselle avoimina, ovat täyteen rakennetut.
Kaupungin on silloin pakko lopultakin laatia asemakaavat uusille alueille
sekä luoteessa että koillisessa ja luovuttaa ne asuttaviksi. Asutuksen
leveneminen kaupungin mailla tulevina vuosina jää tietenkin riippuvaksi
siitä, kuinka pian kunta saa alueensa ~kypsäksi" rakentamista varten.
Katsoen siihen raskaaseen ja hitaasti toimivaan koneistoon, mikä nykyään
pannaan liikkeelle, milloin johonkin kunnan kaupunginasemafcaava-asiaan
on puututtava (muistettakoon tässä suhteessa Töölön asemakaavan syntyä ja Meilahden alueen asemakaava-ehdotusta, joka jälkimäinen on jo
monta vuotta ollut valmistelun alaisena), ei tässä suhteessa ole suuria
odotettavissa.
Toiselta puolen riippuu asutuksen leviäminen yksityisalueille näiden
omistajain taloudellisesta asemasta; sitäpaitsi vaikuttaa kumpaisellakin
taholla kulkuneuvojen kehitys hyvin määräävästä asiaan.
Sitten on tässä vielä lisäksi huomattava, että Helsingin kokoisessa,
ripeästi kasvavassa kaupungissa olot vaihtelevat ja muuttuvat nopeasti.
Vuosi vuodelta ilmenee uusia tarpeita, jotka vaativat tonttipaikkoja;
etenkin tehdas- ja varastoalueita on vähän. Suuria aloja kaupungin
maata riistetään siten yhtämittaa asutukselta.

Kuten edellä on huomautettu, on

perin vaikeata esittää mitään

ehdottoman luotettavaa laskelmaa asutuksen leviämisestä tulevana
30-vuotiskautena sillä alueella, minkä edellisessä olemme tarkemmin määritelleet. Sitävastoin tarjoaa pääkaupunkimme erikoinen asema
se kun
sijaitsee niemekkeellä

suurta apua edes teoreettisesti todennä-

köisen laskelman aikaansaamiseksi.
Perustamme laskelmamme seuraaviin edellytyksiin;
1. Lähdemme siitä asetelmasta, jonka, mitä kaupungin alueitten
vastaiseen asutukseen tulee, asemakaava-arkkitehti Bertel Jung on laatinut
(yksinkertaisuuden vuoksi jalamme „saarien, satamain ja puistojen" asukkaat, yhteensä 7,290 henkeä, eri kaupunginosien kesken suhteellisesti).
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Tällöin edellytämme kuitenkin,

että, sikäli kuin Helsingin väkiluku kasvaa, I—X kaupunginosan pohjoispuolella olevat alueet (s. o. kaikki ne kaupunginosat, joihin on mahdollisuus sopia taajempi asutus) käytetään jon-

kun verran tarkempaan kuin asemakaava-arkkitehti on edellyttänyt. Tämä
ei kuitenkaan koske Pasilaa.
2. Oletamme, että aluksi pääasiallisesti vain kaupungin maat tulevat
rakennetuiksi, ja sentähden jalamme lähimpinä vuosina väenlisäyksen niiden kaupunginosien kesken, joilla jo on asemakaava, suhteellisesti sen asutustilan mukaan, minkä ne tarjoavat. Tarpeen mukaan otamme lukuun
uusia, kaupungille kuuluvia alueita, jotka saavat asutus-osansa samojen
perusteiden mukaan. Edellytämme, että kaupunki jonkun ajan kuluttua
katsoo olevansa pakotettu lunastamaan Viikin latokartanon, ja sentähden tämä tila sekä osia Herttonaisista pannaan vähitellen asutukseen.
Kasvamisen jatkuessa mahdutamme kaupungin alueelle (lukuunottamatta
I—X kaupunginosaa ja Pasilaa) jonkun verran tiheämmän asutuksen kuin
asemakaava-arkkitehti on edellyttänyt.
3. Ensi vuosina sijoitamme yksityisten omistajain maalle (Kulosaareen, Drumsöhön, Munkkiniemi-Haagaan) yhteensä ainoastaan vähäisen osan vuotuisesta väestönlisäyksestä: ensi vuotena 4 %, toisena 4.2
4.3 % (eri lailla noissa kolmessa eri otaksumassa), kolmantena 4,8 —5 %,
neljäntenä66.7.6 %j.n. e. Sikäli kuin tila kaupungin maillakäy ahtaammaksi, kasvaa se väestönosa, mikä sijoitetaan yksityisten omistamille alueille,
jolloin näistä kukin saa suhteellisen osansa sen pinta-alan mukaan, mikä
niissä liikenee asutukselle. Lisäksi tulevien yksityisten alueiden suhteen
(Korpas, Oulunkylän seudut) menetellään samoin.
Eri alueiden vuotuista asutuksenlisäystä olemme koettaneet valaista
käyrillä ja kartoilla, joista selvästi näkyy asutuksen tiheys eri kaupunginosissa. (Silmäänpistävä on cityn harva asutus
poismuuton seuraus.
Saman kohtalon alaiseksi joutuu aikaa myöten suuri osa sydänkaupungin
muista kaupunginosista.)
—

ASUTUS.

Helsingissä saatamme havaita asutuksen jakaantuneen siten, että eri
kaupunginosat ovat jo saaneet erilaisen luonteen riippuen siitä, mikä kansanluokka niissä pääasiallisesti asustaa. Yleisin piirtein katsoen pyrkii
työläisasutus vetäytymään Pitkänsillan pohjoispuolella oleviin kaupunginosiin, jotavastoin porvarilliset ainekset toistaiseksi asuvat kaupunkiniemekkeellä, etenkin sen itäpuoliskossa. (Porvarillinen on asutuksen luonne Katajanokalla, Kruununhaassa, Esplanaadien ympärillä ja eteläpuolella. Kaivopuistossa y. m. Se asutus, mikä nyttemmin on alkanut levitä uuteen Töö56
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lön kaupunginosaan, on sekin luonteeltaan valtavasti porvarillinen. Tosin kyllä täälläkin tavataan melkoinen määrä työläisluokkaan kuuluvia
asukkaita, mutta se johtunee lähinnä siitä, että nykyään on niin vähän ollut saatavana muuta työläisasutukselle sopivaa maata.)
Mitä porvariluokkaan tulee, on meidän erotettava asutuksen luonteeseen katsoen kaksi alaosastoa, mikä jako nojautuu pääasiallisesti taloudellisiin perusteisiin: varakkaat ja keskiluokka.
Miten nämä kolme luokkaryhmää: varakkaat, keskiluokka ja työläisluokka, tulevaisuudessa sijoittuvat kaupungin alueelle, riippuu tietenkin
monista asianhaaroista; siitä missä keskinäisessä suhteessa nämä luokkaryhmät kasvavat, kaupunginasemakaavan maantieteellisistä seikoista y. m.
Saanemme kuitenkin katsoa todennäköisimmäksi, että työläisasutus edelleenkin on suuntautuva pääasiallisesti koilliseen, jonne kaupungin tehdasalueetkin on asemakaavassa sijoitettu. Porvarilliset ryhmät taas otaksuttavasti vetäytyvät luoteeseen päin, varakkaammat ainekset reunustaen
rantoja, jonne niille on varattu huvila-alueita (Meilahden ja Munkkiniemen huvilakaupunginosat), keskiluokka asettuen enemmän pohjoiseen.
Käytettävänämme olevan tilaston nojalla saatamme arvioida, että
työläisväestö Helsingissä on n. 55 —6O % kaupungin koko väkiluvusta.

Millaiseksi suhde muodostuu molempien porvarillisten ryhmien vä-

lillä, ei käy tilastosta kyllin selvään ilmi. Itse asiassa sellainen jako kuin
meidän tässä toimittamamme on tietenkin aina jonkun verran mielivaltainen, koska taloudellisen rajan voi määrätä eri tavoilla. (Täkäläinen
suhde vaihtelee 12—15 % varakkaita ja 27—30 % keskiluokkaan kuuluvia.)
Pohjoismaiden neljä pääkaupunkia ovat yleiseltä tyypiltään likipitäen
samanlaiset. Edellä on jo mainittu, ettei mikään niistä ole selväpiirteinen
tehdasfcaupunki (teollisuustyöväkeä n. 8 %).
Eri luokkaryhmien suhde on seuraava:
Varakkaat 1)

Tukholmassa
Kööpenhaminassa

on

..

25%
30 %

1)

Työväki

61%
55 %

Niissä Saksan kaupungeissa, jotka eivät ole selviä tehdaskaupunkeja,
todettu yleensä seuraava suhde:
Varakkaat

15
x ) Tietysti raja on tässäkin
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14%
15 %

Keskiluokka

Keskiluokka

%

mielivaltainen.

30

%

Työväki

55

%

Tämä suhde tavataan esim. Berliinissä.
Koska tämä suhde on jotenkin konstantti eri maiden erisuuruisissa
kaupungeissa ja koska se käy suunnilleen yksiin niiden Helsinkiä koskevien lukujen kanssa, jotka olemme saaneet tilastoistamme, olemme pääkaupungin tulevaista väenlisäystä käsitellessämme perustaneet jakomme
Huomattakoon, että otaksumissamme olemme edellyttäneet, ettei
siihen.
Helsinki kehity varsinaiseksi teollisuuskaupungiksi. x )
Tilastostamme näemme missä suhteessa porvarilliset ryhmät ja työläiset jakaantuvat nykyiselle kaupunginalueelle kaupunginosittain. Jos
tähän jakaantumiseen nojautuen ryhdymme laatimaan todennäköisyysarviota vastaisten uusien kaupunginosain väestönjakaantumisesta eri ajanjaksoina, johdumme noiden kolmen ryhmän teoreettisesti mahdolliseen jakaantumiseen alueille, jotka tulevaisuudessa joutuvat asuttaviksi.
(Valaistaksemme noiden kolmen eri väestöryhmän todennäköistä levenemistä kaupunginpinnalla olemme valmistaneet 9 karttaa, joita tilanpuutteen takia emme kuitenkaan ole saattaneet julkaista tässä teoksessa.)
x) Tässä on syytä kosketella muuatta yleistä harhaluuloa, sitä nimittäin, että Helsingin kasvamääräävänä tekijänä muka on työväen virtaaminen maalta kaupunkiin. Näin ei suinkaan
ole laita. Jollemme ota lukuun puhtaan tehdastyöväen ryhmää (8 %). niin huomaamme väestönmisen

lisäyksen tapahtuvan siten, että kutakin fcaupunkiinmuuttavaa
öä vastaa yksi työläinen.

porvarishenki-
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SUUR-HELSINRI.
Ei ole mitään ihmettelemistä siinä, ettei satakunta vuotta sitten, jolloin Helsinki määrättiin maan pääkaupungiksi, osattu arvata mahdolliseksi, että kaupunki voisi kasvaa niin huomattavasti kuin sittemmin on
saatu nähdä. Vaikeampi on ymmärtää, että sen jälkeen kuin Helsingin
muuttuminen suurkaupungiksi oli 80-luvulla alkanut, ja vielä suuremmassa määrässä sitten kun tämä muutos jo oli tapahtunut, on saatettu
olla näkemättä tapahtuman syvällekäypiä seurauksia. Se käsitys on
yleinen, että kaupungilla on Pitkänsillan ja Töölön vuorten pohjoispuolella olevissa maissaan rakennusalue, joka riittää arvaamattoman pitkiksi
ajoiksi tyydyttämään asutuksen tarpeet. Edellä olleesta selonteosta lienee käynyt ilmi, kuinka perin väärä tuollainen käsitys on. Se seikka, että
asutus, väkiluvun suuresta lisääntymisestä huolimatta, on vuosikymmenien aikana saatu ahdetuksi kaupungin vanhoihin rajoihin, johtuu ensi
sijassa siitä, että täällä on purettu joukko matalia puutaloja ja niiden
sijaan tehty korkeita kivirakennuksia: laajeneminen on tapahtunut ylöspäin, ei ulospäin
korkeus on kasvanut, ei leveys
seikka, johon on
kiinnitetty aivan liika vähän huomiota. Mutta tätä ei voi kauan jatkua
pian ovat kaikki sydänkaupungin tontit täynnä korkeita taloja, ja silloin on pakko siirtää nykyiset kaupunginrajat loitommalle. x)
KAUPUNGIN LAAJENEMISMAHDOLLISUUDET ovat, kuten edellä on huomautettu, Helsingin erikoisen ja, mitä laajennukseen tulee,
epäedullisen aseman takia yksinomaan luoteisella ja koillisella taholla.
Sanotusta seikasta johtuvien hankaluuksien valaisemiseksi on oheen liitetty (siv. 66 —67) graafilliset esitykset pohjoismaitten neljän pääkaupungin maantieteellisistä laajenemismahdollisuuksista.
*)

alueita

On huomautettava, että toisinaan saattaa olla kaupungin etujen mukaista ostaa yksityisten
jo pelkästään niiden sopimattoman asemakaavoituksen estämiseksi (niin olisi pitänyt tehdä

Baggfaölen suhteen).
etuja
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Jos

taas on olemassa takeita sellaisten alueiden ajanmukaisesta ja kaupungin
syytä (Kulosaari).

loukkaamattomasta järjestelystä, ei lunastamiseen ole

yhdysliikenne:.

HELSINGIN KULKUNEUVOT. Liian vähän on pääkaupungissa
tähän asti omistettu huomiota tarpeellisten pääliikennereittien luomiselle,
ja siitä johtuukin toiselta puolen, että niitä nykyisessä kaupungissa puuttuu moniaita tuiki tarpeellisia, toiselta puolen taas, että useat olemassaolevista ovat monessa suhteessa sopimattomasti suunnatut ja järjestetyt.
(Esimerkkejä: puuttuu läpikulkuväylä kaupungin keskuksesta, Ruotsalaisen teatterin kohdalta, Helsinginniemelle ja sen ympärillä sijaitseviinkauErottajan kautta ja Uuden kirkon ohitse —; niinikään puutpunginosiin
tuu väylä Ruotsalaisen teatterin kohdalta Lapinlahden- ja Ruoholahdenkaduille sekä Kruununhakaan. Vasta sitten kun päätetystä Kaisaniemenkadusta eli „murtokadusta“ tulee tosi, pääsevät Pitkänsillan pohjoispuolella olevat kaupunginosat tyydyttävään yhteyteen kaupungin lounaisosien kanssa.) Läntinen viertotie on melkein ainoa vanhan asemakaavan
pääliikennereitti, joka ei anna aihetta muistutuksiin (tämän valtaväylän,
täytyy kuitenkin saada suurempi, liikenteen kasvamisen vaatima leveys).
Itäinen viertotie sitävastoin on liian mutkikas ja mäkinen.
SUUR-HELSINGIN YHDYSLIIKENNEMAHDOLLISUUDET.
Kaupungin aseman vuoksi on mahdollista saada hyviä valtaväyliä (käsitteeseen luettuina viertotiet, raitiotielinjat ja esikaupunkiradat) ainoastaan
luoteiseen ja koilliseen suuntaan.
Tosin saatamme ajatella sellaisen valtaväylän suunnatuksi länteenkin päin, siltaa pitkin Drumsöhön ja siitä eteenpäin, sekä itään, niinikään
siltaa myöten Kulosaareen ja sitten eteenpäin Herttonaisiin ja yhä kauemmas. Kiinteiden siltojen rakentaminen näille liikenneteille voi
tuskin sentään tulla kysymykseen, ne kun kokonaan estäisivät suurempien
laivojen pääsyn Kulosaaren ja Drumsön pohjoispuolella oleviin merenlahtiin. Olisi niinmuodoin pakko turvautua kääntösiltoihin. Mutta
kääntösiltajärjestelmä on tuskin lauttajärjestelmää parempi, sillä jos
viimemainittu viekin enemmän aikaa, välttyvät silloin toiselta puolen häiritsevät liikenteen tukkeutumiset ja usein pitkäaikaiset seisaukset, jotka
erottamattomasti liittyvät kääntösiltojen käyttämiseen.
Tätä vastaan
väittää,
nykyään
voidaan tosin
että laivaliike
on sanotuilla vesillä perin
vähäinen, joten liikenteenkeskeytys vain harvoin tulisi kysymykseen. Mutta
tällaisessa asiassa on otettava lukuun olosuhteet semmoisina, millaisiksi
eikä suinkaan sellaisina kuin ne
ne voivat tulevaisuudessa muodostua
tilapäisesti sattuvat olemaan. Ja kun asutus on mainittujen yhdysteitten
pohjoispuolella päässyt vauhtiin, täytyy edellyttää laivaliikkeen melkoisesti vilkastuvan lähivesillä. (Huomattakoon tässä suhteessa myöskin
tehdas- ja säilytyspaikkojen varaaminen pitkin Vanhankaupungin-selän
läntistä rantaa.)
6
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POHJOISMAITTEN PÄÄKAUPUNKIEN LAAEri kaupunkien keskukset keskipisteinä ja 7 V 2 km:ä vastaava jana säteenä on piirretty
havainnollistettu tummemmilla ja vaaleammilla pinnoilla (tummempi maata, vaalenettua
=

1J239 ha
6461 ha

Maa-alue
Vesialue
Rakennettu alue
Rakentamaton alue

2926 ha
8313 ha

Käytettävän maa-alueen suhde vesialuec
seen 228° 24'

131° 36'

;

KÖÖPENHAMINA.

Maa-alue
Vesialue
Rakennettu alue
Rakentamaton alue

13002
4698
1653
11349

ha
ha
ha
ha

Käytettävän maa-alueen suhde vesialuee
seen 264° 30' 95° 30'
:

KRISTIANIA.
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JENTUMISMAHDOLLISUURSIEN VERTAILU.
ympyrät (ulommaiset). Näiden ympyräin sisältämät maa- ja vesialueet on graafillisesti
ampi vettä). Sisemmät ympyränpinnat osoittavat graafillisesti eri kaupunkien raken=

aluetta.

14392 ha
3308 ha
3765 ha

Maa-alue

Vesialue
Rakennettu alue
Rakentamaton alue:
Todellinen alue
Redusoitu alue.
(Lidingö)

10627 ha
10286 ha

Käytettävän maa-alueen suhde vesialuee
secn 291° 30'

:

68° 30'

TUKHOLMA.

6879 ha
J0821 ha
1113 ha

Maa-alue
Vesialue
Rakennettu alue
Rakentamaton alue:
Todellinen alue

5766 ha
4576 ha

Redusoitu alue
(Kulosaari, Drumsö y. m.)

Käytettävän maa-alueen suhde vesialueeseen 115° 42'

:

244° 18'

HELSINKI,
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Eräs mahdollisuus olisi tosin set
että kääntösiltain
sijaan myöhemmin

tehtäisiin kiinteät
sillat niin korkeille
kaarille, että suuretkin laivat pääsisivät niiden alitse
kulkemaan. Ei ole

kuitenkaan luultavaa, että liikenteen
suuruus vastaisi täl-

laisten

siltaraken-

nusten

vaatimia
siis tulisivat kannattamattomiksi. On
joita varten sanotut sillat tehtäisiin,
eivät ole niin laajat, että olisi syytä uhrata vallan suuria summia silta-

melkoisia kustannuksia," joten sillat
näet huomattava, että ne alueet,

rakennuksiin. Drumsön-silta hyödyttäisi ainoastaan Drumsötä, mahdollisesti sitäpaitsi Björnvikin rantaosia, Kulosaaren-silta taas ainoastaan
Kulosaarta ja Herttonaisten lähimpiä osia (Degerö voi sopimattoman ase-

mansa vuoksi
monta siltaa
tuskin tulla kysymykseen vakinaisena
asuinpaikkana vuoden umpeen). Tämän seikan havainnollistamiseksi on
oheen liitetty karttaluonnos, jossa pisteitetyt pinnat osoittavat niitä alueita,
joiden liikennetarpeita puheenaolevien siltojen tulisi tyydyttää.
Mainittujen sotalaitosten tarpeellisuutta ja hyötyä arvosteltaessa ei
pidä jättää huomaamatta, että luoteiset ja koilliset valtaväylät (viertotiet) ja niiden haarat tekevät mahdolliseksi näillä alueilla (kartassa pisteitetyillä) paljon tehokkaamman, nopeamman ja monipuolisemman liikenteen kuin minkä länteen ja itään päin, Drumsön ja Kulosaaren kautta kulkevat valtaväylät voisivat aikaansaada
tämä sen johdosta, että ne alunpitäen palvelevat melkoista laajempia alueita ja siten saattavat kantaa
suuremmat perustamiskustannukset. Karttaluonnoksesta käy niinikään
ilmi, että pisteitetyille alueille vievät yhdystiet, haarautuessaan luoteeseen
ja koilliseen kulkevista suurista valtaväylistä, eivät kävisi sanottavasti pitemmifcsi kuin suoranaiset väylät kaupungista suoraan länteen ja itään.

I. AJOLIIKENNETTÄ VARTEN.
1. Läntinen valtaväylä (Läntinen viertotie) luoteessa, jatkoineen ja

haarautumineen.
Tämä valtaväylä on suunniteltava hyvin leveäksi, sillä sen tehtäväksi

tulee:
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a) olla pääliikennereittinä vanhemman kaupungin cityn ja tulevan
uuden Munkkiniemi-Haagan keskuksen välillä.
b) antaa tilaa paikalliselle raitiotieliikenteelle (osittain myös esikaupunfciradalle).
c) antaa tilaa ajoneuvo- sekä osittain automobiili-liikenteelle citystä
luoteeseen maaseudulle (jolloin sen on samalla annettava tilaa kaikelle seuraavien valtaväylänhaarautumain liikenteelle: Albergan-puistotien, Länsipuistotien, Göran Boijen tien, Sillbölen-tien ja Baggbölen-puistotien).
d) antaa tilaa myöskin paikalliselle ajo- ja jalankulkija-liikenteelle.
Meilahden huvilakaupungin kohdalla oikaistaan Läntinen viertotie
siten, että se ajatellaan suunnatuksi Korppaan tilusten halki, jolloin se
yhtyy Munkkiniemi-Haagan Länsi-puistotiehen.
Toinen valtaväylän haarautuma tällä taholla on:
Iso puis toti e, joka kulkee Munkkiniemen huvilakaupungin läpi,
sekä sen jatko, Albergan-puistotie.
Läntisen viertotien Huopalahden-jatko haarautuu, kuljettuaan tunnelin kautta rautatielinjan alitse, luodetta kohti kulkeviin
Göran Boijen tiehen ja
Sillbölen-tiehen
sekä pohjoista kohti kulkevaan
Baggbölen-puistotiehen.
2, Itäinen valtaväylä (Itäinen viertotie) koillisessa ynnä sen pohjoiseen, Kottbyhyn kulkeva haarautuma. Tämän valtaväylän haittana on
mutkikkuus ja kapeus, jonka vuoksi ainakin leveyttä täytynee lisätä.

3. YKdystie läntisten ja itäisten esikaupunkien välillä. Tämä
tie yhdistää Länsi-puistotien Itäiseen viertotiehen, kulkien Pasilan kaupunginosan ja Fredriksbergin aseman pohjoispuolitse lännestä itään.

11. AUTOMOBIILILIIRENNETTÄ VARTEN.
Automobiili-valtaväylä järjestetään Töölön sokeritehtaan
tienoilta Pasilan länsipuolelle, mistä se haarautuu itään ja länteen; näin
ollen käy mahdolliseksi päästä automobiililla nopeata vauhtia kaupunkiin
ja sieltä pois. (Mitä automobiiliteiden rakenteeseen tulee, vrt. kuvausta
Munkkiniemen Länsi-puistotiestä, siv. 78 ja seur.)

111.

RAITIOTIELIIRENNETTÄ VARTEN.

Helsinkiin raitiotieliikerme hevosten vetä—1901
rakennettiin linja uudestaan sähkömin vaunuin. Vuosina 1900
voimaa varten ja 1908—1909 muutettiin raideverkko yksiraiteisesta kaksiVuonna 1890

järjestettiin
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raiteiseksi. Molempien näiden parannusten tulos näyttäytyi heti suurena
liikenteen kasvamisena: v. 1900 kuljetettiin Helsingin raitioteillä 1,956,846
henkeä, jotavastoin vastaava luku v. 1902, ensimäisenä vuonna sähkövoiman tultua käytäntöön, oli] 3,100,186; v. 1907 oli matkustajien luku
4,955,827 ja v. 1910, ensimäisenä vuonna raideverkon muututtua kaksiraiteiseksi, 8,304,723. Että liikenne edelleenkin on vahvasti kasvamassa,
osoittaa tilasto v:lta 1914, jolloin kuljetettiin 11,596,530 matkustajaa. 1 )
Uusia mahdollisia raitiotielinjoja,
1.

Luoteinen

suunta

(Munkkiniemi-Haaga).

a) Läntiseltä viertotieltä Meilahden-tietä pitkin Seurasaaren-sillalle
ja siitä eteläisen Munkkiniemen-sillan yli Elvvikin-aukealle.

b) Läntiseltä viertotieltä Munkkiniemen-tietä pitkin pohjoiselle Munkja siitä pitkin Isoa puistotietä ja Albergan-puistotietä.
c) Läntistä valtaväylää (Länsi-puistotietä) pitkin Sockenbackan asemalle; sieltä mahdollisesti eteenpäin, rautatielinjan sekä pohjois- että eteläpuolta.
d) Läntiseltä viertotieltä pohjoiseen Huopalahden tunnelin kautta sekä
senjälkeen haarautuen sieltä lähteviä, edellämainittuja valtaväylänhaa-

kiniemen-sillalle

roja myöten.

e) Munkkiniemi-Haagan alueiden läpi lounaasta koilliseen kulkeva
rata.

Koillinen

2.

suunta.

Helsingin asentakaavatoimiston laatiman ehdotuksen mukaan, joka
koskee Sörnäisten pohjoispuolella olevien kaupungin maiden järjestelyä,
näyttävät sopivimmiksi] säteittäisiksi päälinjoiksi tämän puolen raitiotieliikenteelle tulevan:
f) Itäistä viertotietä myöten Viikin latokartanoon kulkeva linja.
g) Itäisen viertotien ja Sörnäisten rautatielinjan risteyksestä lähtevä
linja, joka ensin kulkee luodetta, sitten pohjoista kohti, Kottbyn työläisesikaupungin läpi Oulunkylän asemalle.
*)

Vertailun vuoksi mainittakoon,
Helsingissä
Gööteporissa
Kristianiassa

Tukholmassa

Kööpenhaminassa

että

raitioteillä

v. 1912 kuljetettiin matkustajia

(n. 150,000 asuk.) n.
(n. 170,000
)n.
(n. 250,000 „)n.
(n. 350,000
)n.
(n. 560,000
)n.
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„

II milj.= 73 matkaa henkeä kohti
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=132
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200
98
175
„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

~

=

=

„

Nämä luvut osoittavat, kuinka tavattomasti voi odottaa raitiotieliikenteen vielä lisääntyvän
Helsingissä väkiluvun kasvaessa.
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Itäinen

ö.

suunta.

h) Kulosaaren-Ii nj an jatko Herttonaisiin.

4-.

Läntinen

suunta.

i) linja Drumsöhön, mahdollisesti jatkettuna Björnvikiin asti.

Muita raitiotielinjoja, joita vielä saattaisi ajatella, olisi MunkkiniemiHaagan keskustaa ja Sörnäisten pohjoispuolella olevaa työläisesikaupunkia yhdistävä linja; se kulkisi pitkin ennenmainittua leveätä liikenneväylää
Fredriksbergin pohjoispuolitse (ollen yhteydessä tämän asema-alueen
kanssa).

IV.

RAUTATIELIIKENNETTÄ VARTEN.

Mitä kaukomatkustajaliikennettä välittäviin rantateihin tulee,
alueella nuo kaksi vanhastaan toimivaa linjaa,
koilliseen kulkevan emäradan ja luoteeseen kulkevan rannikkoradan,
ja useampia on tuskin tarvis odottaa vastakaan. Toiseksi pääasemaksi
soveltuu keskellä sijaitseva Fredriksberg paraiten; muiksi asemiksi tulisivat
Huopalahti ja Oulunkylä.
Tavarankuljetusta varten olisi olemassa:
a) nykyinen sopimattomasti ja vailla kaukonäköisyyttä suunniteltu
tapaamme Suur-Helsingin

satamarata.

h) Sörnäisten-rata onnettomasti sijoiteltuine tavara-asemineen, joka
jakaa sikäläisen asuma-alueen kahtia.
c) meidän ehdottamamme satamarata Munkkiniemen tehdasalueen
kautta Laajalahden satamalaitokselle.
Kaupungin rakennuskonttori on tehnyt suunnitelman Sörnäistenradan laajentamiseksi, ja uusi raiteisto tulee yhdistettäväksi emärataan
pääasiallisesti Viikin latokartanon kautta Malmin asemalle kulkevalla radalla. Tämä haara saa lisäkkeen, joka suunnataan pitkin Vanhankaupungin-selän itäistä rantaa Viikin latokartanon ja Herttonaisten maiden
kautta Paloniemeen. Nämä linjat tulisivat palvelemaan vastaisia tehdasja varastoalueita Vanhankaupungin-selän ympärillä.
Mitä Drumsöhön tulee, on vielä liian aikaista puhua tämän saaren lopullisesta käyttämisestä. 1) Jo nytkin lienee sentään varsin selvää, että
suuret osat siitä joutuvat pakostakin riistettäviksi asutukselta palvelemaan
kaupan ja teollisuuden etuja. Ajatus tulevasta rautatielinjasta, joka, lähSaaren etelä- ja itärantojen asutus on påraillaan käymässä. Saattaa syystä kysyä, onko
satamalaitoksille
jä eikö näitä alueita olisi pitänyt varata muihin tarkoituksiin
(vapaasatama?), varasto- ja tehdaspaifcoifcsi y. m. Kaupungin päätös olla ostamatta Drumsötä ei
*)

tämä onneksi,

tunnu

viisaalta.
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tien Sockenbackasta (tai mahdollisesti Albergasta) ja kulkien Albergan ja
sen lähiseutujen kautta, yhdistäisi Drumsön mantereeseen Björnvikin tienoilla, ei ole mikään pilventakainen haave, ei sittenkään, vaikka olosuhteet
vaatisivat suuntaamaan haarakkeen nykyisestä satamaradasta Konisaaren kautta Drumsöhön.

V. NOPE.ALIIR.ENTETSIÄ
VARTEN.

ESIRAUPUNRIRATOJA

Tämäntapaiset liikennejärjestelmät ovat vaikeimmin ratkaistavia pulmia, mitä ripeäfcasvuisen kaupungin asemakaavaa suunniteltaessa tulee
kysymykseen. Vaikeus johtuu siitä, että tällaisille radoille aletaan säännöllisesti liian myöhään omistaa tarpeellista huomiota. Linjojen suuntaus
tulee siten hyvin kalliiksi (tonttien osto ja pakkolunastus) ja harvoin täysin tarkoituksenmukaiseksi.
Meillä näkyy yleisesti oltavan sitä mieltä, että Helsingin esikaupunkiradat ovat jotain sellaista, jonka ajatteleminen on vielä aivan ennenaikaista. Ja kuitenkin asian laita on todellisuudessa pikemmin päinvastoin:
se on tavallaan jo myöhäistä. Tätä ei ole käsitettävä niin, että nyt
jo olisij tarvis ryhtyä tuollaisia ratoja rakentamaan, vaan siten, että olisi
paljon aikaisemmin pitänyt varata niille tilaa. Tässäkin kohden on voimassa asentakaavatekniikanpääsääntö: mahdollisuuksien pitäminen avoinna
tulevaisuutta varten.
Kaupunginasemakaava-arkfcitehti Bertel Jung on mieltäkiinnittävässä kirjoitelmassa pohtinut kysymystä Helsingin esikaupunkiradoista
(Arkitekten, syysk. 19II); rohkenemme lainata siitä seuraa vat kohdat.
„Mitenkä
meneteltävä, jotta Suur-Helsingin luoteiset ja koilliset
osat saataisiin parhaaseen mahdolliseen yhteyteen tämän (kaupungin) sydämen kanssa, jonka keskipisteen voisi sijoittaa Ruotsalaisen teatterin äärelle?
Tämä on laajamerkityksellinen ja erittäin mielenkiintoinen kysymys, sillä
sen omituisen ja yksipuolisen kehitysmahdollisuuden takia, mikä on kaupungillemme tarjona, tämä kysymys paikallisliikenteestä laitaseuduille
on pakostakin hyvin pian käyvä polttavaksi ja vaativa ratkaisuaan."
~Eräs Tukholmassa v. 1908 asetettu komitea, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus samanlaisen liikenteen järjestämiseksi mainitussa kaupungissa
ja sen ympäristössä, on äskettäin julkaissut mietintönsä, josta käy ilmi,
etteivät rautatiet paremmin kuin raitiotietkään ole sellaiseen liikenteeseen
sopivia. On välttämätöntä rakentaa erityisiä paikallisratoja, joilla
voidaan johtaa liikennettä kyllin suurella nopeudella, tiheään kulkevilla junilla, täsmällisesti ja yhdenmukaisin aikatauluin sekä asemat tasaisesti
jaettuina ja sopivasti järjestettyinä liikennealueelle. Tuntuu kuin Helsinki olisi siinä onnellisessa asemassa, että se voisi tonttiostoitta ja suu72

remmittä pakkolunastuskustannuksitta valmistaa tilaa tällaisille radoille,
jotka enimmältä osaltaan voitaisiin suunnata pitkin toistaiseksi käyttämättömiä maita. Ja kaupungin sydämestä lähtevä leveä Heikinkatu on
meillä oivallisena lähtötienä ilma- tai tunneliradalle, joka Töölönlahden läntistä rantaa pitkin voisi suuntautua Eläintarhaan siellä haarautuakseen
luoteeseen ja koilliseen. Tämä vain viittauksena yhteen mahdollisuuteen."
„Mikä tyyppi meillä on valittava tuollaisten ratojen malliksi, siitä kai
ammattimiehet aikanaan ottavat selvän. Maanlaatu on otaksuttavasti tuottava suuria vaikeuksia, kun ensimäisenä sääntönä tietenkin on pidettävä,
ettei rata missään kohden saa leikata katua tai muuta liikenneväylää
tämän tasossa. Nyt on ensi sijassa niiden, jotka hoitavat kaupungin laajennusasioita, pidettävä huoli,
etteivät katkaise vastaisten paikallisratojen huokean rakentamisen mahdollisuuksia, s. o. että ratojen sopivimmat suunnat ajoissa tutkitaan ja tilaa
niille varataan. 1)" Asemakaava-arkkitehti lausuu edelleen, että
„vanhan kaupungin ja tulevien kaupunkialueiden välistä erityistä paikallisrataliikennettä koskevan kysymyksen pikainen ratkaisu" on olosuhteiden vaatima.

Eräs asemakaava-arkkitehti Jungin laatima esikaupunkirata-ehdotus on otettu Suur-Helsinkiä esittävään liikennekarttaamme.
ASUTUS.
ASUTUKSEN AJATELTU LEVENEMINEN SUUR-HELSINGIN MAILLA käy ilmi oheenliitetystä Suur-Helsingin asemakaavasta (siv. 68), joka myös osoittaa asutuksen luonnetta alueen eri
osissa, asuntojen laatuun katsoen.
Vielä kolmisenkymmentä vuotta takaperin olivat Helsingin asuntokorttelit pääasiallisesti samannäköisiä kuin pienemmät maaseutukaupunkimme yhä edelleenkin. Tontit olivat enimmäkseen harvaan rakennettuja
matalilla, I—2-kerrofcsisilla puutaloilla, ja avarat pihamaat fcasvitarhoineen
ja tuuheine puistikkoineen antoivat niille puolittain maalaisen leiman.
Kaikki tämä on nyt perin pohjin muuttunut. Uusi asuntomuoto,
vuokrakasarmi, on Helsingissä niinkuin kaikissa muissakin kaupungeissa, joiden väkiluku on kasvanut äkkiä ja voimakkaasti, syrjäyttänyt
aikaisemmin vallinneen rakennustavan.
Vuosisadan vaihteessa alkoi eri tahoilla Eurooppaa päästä valtaan
Englannista lähtenyt liike, jonka tarkoitusperänä oli palauttaa kaupunkien
*)

10

Harvennus meidän.
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terveemmiksi arveltuihin muotoihin, ja jonka tunnussanana
oli: yksi perhe, yksi talo. Tämä liike on tullut tunnetuksi „omakoti”liikkeen nimellä.
Kysymys, kömpi noista kahdesta asötösjärjestelmästä on paremmaksi
katsottava, vöokrakasarmiko vai omakoti, on synnyttänyt pitkällisen väittelyn; kummallakin on ollut vakaumukselliset puoltajansa. Myöhempinä
aikoina käsitys näyttää yhä enemmän alkaneen kallistua siihen, ettei
kumpaakaan järjestelmää käy pitäminen ehdottomasti parempana: kummallakin on sekä etunsa että haittansa; muutamissa tapauksissa toinen,
toisissa toinen on paremmin paikallaan.
Molemmat ovat Hyödylliset ja tarpeelliset.
Ei ole kiellettävissä, että vuokrafcasarmeihin kohdistetut moitteet ovat
monessa kohden menneet liiallisuuksiin. Niinpä esimerkiksi mitä tämän
syyte, joka ei oikein käy
asutusmuodon terveydellisiin vaaroihin tulee
yhteen sen edellä (siv. 40) kosketellun seikan kanssa, että kuolleisuus kaupungeissa on vähentynyt siinä määrin, että se jo on pienempi kuin maaseuduilla. Muistutuksiin voi sanoa olevan aihetta sikäli, kuin ne rajoittuvat
vuokrakasarmiin sellaisena miksi tämä aikaisemmin on
piearkkitehtoonisessa suhteessa muodostunut
pihat
johtuvaepätyydyttävä
valon ja ilman saanti sikäli
net, ahtaat
jasiitä
kuin ne siis kohdistuvat enemmän järjestelmän tilapäisiin ilmenemismuotoihin kuin itse järjestelmään. Mutta tässä suhteessa on tapahtunut suuri
muutos parempaan päin; viittaamme yksityiskohtiin nähden siihen, mitä
edempänä esitetään Munkkiniemi-Haagan järjestelystä puhuttaessa.
Vuokrakasarmijärjestelmä voi aina, omakotijärjestelmään verrattuna,
vedota siihen etuun, että se on huokeampi. Se on itse asiassa, ja on
aina oleva, Halvin asuntomuoto, ja se tarjoaa sitäpaitsi asukkailleen,
vuokralaisille, enemmän vapautta ja liikkumismahdollisuutta kuin heillä
omaan kotiin sidottuina voisi olla.
Toiselta puolen on kiistämätöntä, että omassa kodissa asumisella on
hyvät puolensa; se synnyttää voimakkaampaa fcotitunnetta ja antaa tilaisuutta persoonallisempaan, vähemmin kaavamaiseen asunnonjärjestelyyn.
Ilmeistä on niinikään, että omakoti-asumus etenkin työläisluokalle on
moraalis-sosiaaliselta kannalta katsoen ehdottomasti parempi kuin vuokrakasarmi sekalaisine suhteineen. Järjestelmän suurin haitta, sen suhteellinen kalleus, on sopivilla toimenpiteillä autettavissa.
Mitä vastaisen Suur-Helsingin asutukseen tulee, täytyy olettaa molempien järjestelmäin tulevan käytäntöön rinnakkain.
Kaupungin keskukset. Tässä on huomattava, että kaupunkiniemekkeen nykyinen city (Aleksanterin- ja Esplanaadikadun tienoilla)
on ilmeisesti laajeneva laajenemistaan ja valtaava myös Töölön kaupunasutus toisiin,

—,

ginosan.
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Työläisesikaupunkikeskus on jo syntymässä Pitkänsillan pohjoispuolelle, Hakaniemen-torin ja Itäisen viertotien paikkeille. Tämä tie
on tuskin kuitenkaan sopiva kasvavalle city-muodostumalle valtaväyläksi,
siihen nähden että sen toista laitaa reunustavat tehdaslaitokset. Suuren

vaikeuden tuottaa kaupunginjärjestelijälle onnettomasti sijoitettu tavaraasema, joka pahasti rikkoo alueen; vaikeuksia lisää myöskin maaperän
karu luonto.
Toisarvoisen keskuksen syntyminen MunkkiniemiHaagaan riippuu olojen kehityksestä. Joka tapauksessa tehtäisiin paha
virhe, jos sinne tahdottaisiin suunnitella petkkä huvilakaupunki. Luonnollista on toiselta puolen, että sellainen keskus korfceine rakennuksineen
voi syntyä vasta myöhemmällä? ensiksi alkaa asutus Munkkiniemen
ranta-alueilla ja Huopalahden aseman ympärillä, kummassakin tapauksessa huvilarakennuksilla. Kun sitten asutus näistä kahdesta lähtökohdasta vähitellen edeten lähestyy alueen keskustaa, käy arvatenkin
välttämättömäksi, jo kaupungin silloisten väkilukusuhteiden takia, siirtyä korkeataloiseen asutusjärjestelmään.
Kaupan ja teollisuuden alueet. Tehdas- ja varastotontteja on
kaupunginasemafcaava-arkkitehti järjestänyt etenkin Vanhankaupunginselän länsirannalle sekä Hietalahden ja Ruoholahden tulevien satamalaiMunkkiniemi-Haagassa on sellaisia tontteja
tosten yhteyteen.
suunniteltu Munkkiniemen länsiosiin, Sockenbackan aseman lähettyville.
Puistokehä. Vuonna 1911 teki kaupunginasemakaava-arkkitehti
Bertel Jung ehdotuksen n. s. puistokehän luomiseksi, mikä tapahtuisi siten, että suuret niitty- ja metsäalueet säilytettäisiin ainaisesti
vapaina ja yhdistettäisiin nykyisiin puistoihin. Ehdotus nojautui sekä
Amerikan (Boston, Chicago) että Euroopan (Wien, Berliini) esimerkkeihin.
Suunnitelman toteuttaminen merkitsisi tulevan Suur-Helsingin n. 400,000
asukkaalle 12.5 m 2 :n vapaata pintaa henkeä kohti (vastaavat luvut ovat
esim. Barmenissa 13.1 m Charlottenburgissa 10.5 m Munchenissä 12.3 m
Mannheimissä 14.9 m Bostonissa 38.2 m 2).
Ehdotetun puistokehän muoto käy ilmi Suur-Helsingin asemakaa2,

2,

2,

2,

vasta.
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MUNRRINIEMI-HAAGA.
ASUMA JA PINTA-AL A. Munkkiniemi-Haaga nimiset
maa-alueet, jotka omistaa Osakeyhtiö M. G. Stenius, sijaitsevat
nykyisestä Helsingistä luoteeseen, molemmin puolin rannikkorataa, Huopalahden aseman ympärillä, rajoittuen lounaassa mereen (Laajalahteen).
Niiden yhteinen pinta-ala on 860.7 ha.
Ne todennäköisyyslaskelmat, joita edellä on esitetty Helsingin vastaisen leviämisen laajuudesta ja tavasta, on tehty nimenomaan siinä tarkoituksessa, että saavutettaisiin varmempi pohja MunkkiniemiHaagan maiden asemakaavan suunnittelulle.
Vielä muutama kymmenkunta vuotta sitten ei luultavasti kukaan voiajatella,
nut
että asutus saattaisi näillä seuduin tulla kysymykseen muussa
kuin huvila-asuluksen muodossa. (Palautettakoon mieleen, että kun eräs
konsortsiumi v. 1900 anoi Helsingin kaupunginvaltuustolta oikeutta saada
vuokrata Meilahden alueen perustaakseen sinne huvilakaupungin, niin tämän alueen katsottiin sijaitsevan kaukana kaupungin ulkopuolella; anomusta, kuten tietty, ei hyväksytty. Nykyään näemme tässä suhteessa paljon pitemmälle; ajatus Suur-Helsingistä, joka silloin varmaankin olisi pantu
pelkäksi haaveeksi, lähestyy jo nopeasti toteutumistaan.)
Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että suuret osat Munkkiniemi-Haagaa on järjestettävä asuttaviksi n, s. umpijärjestelmän
mukaan. Tärkeätä on jo alunpitäen olla selvillä tästä, sillä erilaiset
asutusmuodot antavat vastaaville kaupunginasemakaavan osille erilaisen
luonteen ja asettavat erilaisia vaatimuksia, mitä katujen leveyteen,

asuntokorttelien
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Oheenliitetty Munkkiniemi-Haagan asemakaava on katsottava ohjelmaksi, jonka mukaan asutus, jolle yksin ajoin luovutetaan
maata useilla eri tahoilla aluetta, on ajateltu tapahtuvaksi. Päämääränä
on ollut systemaattisesti järjestetyn kokonaisuuden saavuttaminen sekä
asutuksen että kulkuneuvojen suhteen, ei ainoastaan kyseessäolevaa
aluetta silmälläpitäen, vaan myös ottaen huomioon sen paikan koko
Suur-Helsingin ryhmässä. Samalla on tahdottu havainnollisesti esittää
niitä parannuksia, joita uudenaikainen kaupunginjärjestelytaide on
saanut aikaan eri asutusmuotojen alalla.
Mitä nopeammin alueen asutus tapahtuu, sitä tarkemmin voidaan
esitettyä ohjelmaa noudattaa. Jos taas asutus käy hitaasti, on mahdollista,
että olosuhteet pakottavat poikkeamaan, kenties paljonkin, tässä vedetyistä suuntaviivoista. Selvää on tietysti myöskin, että se nopea kehitys,
jonka alaisina kaupunginjärjestelytaide ja -tekniikka paraikaa ovat,
saattaa vuosien kuluessa aiheuttaa osittaisia muutoksia asemakaavaan. x )
Olemme jo edellisessä pääpiirtein kuvanneet MunkkiniemiH aagan tulevan asutuksen luonnetta. Rantaosien asukkaiksi tulee

etupäässä varallisten luokkaan kuuluvia; pohjoisosiin, Huopalahden
aseman tienoille ja rautatielinjan pohjoispuolelle, asettuu pääasiallisesti keskiluokka. Kauemmaksi länteen, Socfcenbacfcan suunnalle, on
ehdotettu tehdaskortteleita työläisasuntoalueineen, katsoen siihen että
Sockenbacka pyrkii kehittymään teollisuus- ja työväenkeskukseksi.

PÄÄKADUT. Munkkiniemi-Haagan asemakaavaa laadittaessa on ollut pidettävä huolta, että yhteydet sekä emäkaupungin
*) Se asutus, mikä jo on ehtinyt muodostua Huopälahden aseman tienoille, on tuottanut vaikeuksia kaupungin suunnittelulle. On pyritty näillä seuduin sovittamaan asemakaava siten, että
kalliit pakkolunastukset välttyisivät. Siksi on yleensä seurattu jo olemassaolevia tiensuuntia.
Ne muutokset, joihin täällä on vastaisuudessa ryhdyttävä, voidaan sopivasti supistaa rakennusräjoja
koskeviin. Muuten säännöstellään olot rakennusjärjestyksen avulla.
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kanssa että puheenaolevan alueen eri osien kesken saataisiin tarkoituksenmukaisesti järjestetyiksi. Erityisen tärkeätä on ollut sitäpaitsi katsoa,
ettei tule pannuksi mitään esteitä Helsingistä läntisempiin seutuihin
suuntautuvan yhdysliikenteen myöhemmälle, todennäköisesti paljoa suuremmalle tientarpeelle. Tätä viimemainittua seikkaa silmälläpitäen on aikaisemmin (siv. 68 ja seur.) mainitut valtaväylät suunniteltu. Nämä tiet,
joilla on tärkeä sija tulevan Suur-Helsingin pääliifcennereittien joukossa, on
rakennettava kyllin leveät, jotta voisivat antaa tilaa sillevahvasti lisääntyneelle kuormitukselle, mikä otaksuttavasti tulee niiden osalle vastaisuudessa; sitäpaitsi on vielä varattava mahdollisuutta lisälaajennukseen.
Kulkuneuvot ovat meidän päivinämme saavuttaneet ennenkuulumattoman täydellisyyden, ja samassa määrin ovat vaatimukset liikenteen
nopeuden suhteen kasvaneet. Suurten liikennekatujen järjestelmät on
laadittava tätä seikkaa silmälläpitäen. Ennen kaikkea on tarkoin erotettava eri liifcennelajit toisistaan varaamalla kullekin oma ratansa.
Tämä koskee esifcaupunkiratoja ja raitioteitä, mutta se koskee myös
sellaisia kulkutapoja, jotka tosin eivät vaadi taidelaitoksia, mutta
sensijaan ovat kulkunopeuden puolesta keskenään hyvin erilaisia. Varsinkin automobiililiikenne, joka vapaalla radalla voi saavuttaa suuren nopeuden, on mahdollisimman pitkälti kokonaan erotettava
hitaammasta ajuri- ja fcuormaliikenteestä.
Olemme jo edellä, Suur-Helsingin liikennekysymyksistä puhuttaessa
(siv. 69), maininneet automobiilivaltateiden suuntia MunkkiniemiHaagan alueella. Eräs sellainen valtatie kulkee alueen halki Länsipuistotietä pitkin. Suur-Helsinkiä esittävästä liikennefcartastamme
käy ilmi, että Länsi-puistotie on kuormitettu, paitsi automohiililiikenteellä, myöskin raitiotieliikenteellä ja paikallisradan välittämällä esikaupunkiliikenteellä. Kun tämän kadun sitäpaitsi tulee antaa
tilaa paikalliselle liikenteelle, jonka voi edellyttää muodostuvan varsin suureksi, katsoen siihen että katu kulkee taajaväkisen kaupunginkes78
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ktiksen halki, on se rakennettava

niin, että se tarjoaa noille eri liikennelajeille mahdollisimman väljät tilat.
Länsi-puistotie on suunniteltu rakennettavaksi siten, että
siihen tulee kolme eri ajorataa. Molemmat ulkoradat ovat paikallista sekä

henkilö- että kuormaliikennettä varten. Keskirata on varattu yksinomaan
automobiililiikenteelle, ja sen erottaa molemmista ulkoradoista kaksi
yhtäjaksoista nurmikkoa, joita pitkin raitiotiet kulkevat. Nämä nurmikot
katkeavat ainoastaan tärkeimmissä kadunristeyksissä (s. o. ainoastaan
niissä kohdin, missä liifcennekadut
leikkaavat Länsi-puistotien) antaakseen paikallisliikenteelle tilaisuuden päästä valtaväylän
poikki. Kuten asemakaavasta näkyy, on tuollaisten risteyksien välimatka n. 300—400 metriä; automobiilit saavat siis kulkea hyvää vauhtia
varsin pitkät matkat. Jalanastujat, jotka helposti voivat pujottautua
esiinsyöksyvien automobiilien välitse, saattavat kulkea automobiiliradan
poikki niissäkin kohdin, missä asuntokadut sen leikkaavat. Automobiiliradan alle voidaan tulevaisuudessa sijoittaa esikaupunkirata.
Saattaa tuntua omituiselta ja edellisessä (siv. 72) lausuttuja periaatteita vastaan sotivalta, ettei jo nyt, kun maat vielä ovat vapaina eikä siis
mikään ole estämässä, varata tulevalle esikaupunkiradalle omaa, muista
liikennelajeista erotettua aluetta. Sellainen menettelytapa on nykyään
hyvin yleinen esim. Saksassa, missä kernaasti pannaan esikaupunkirata
kulkemaan vapaalla maalla takapihojen ja puutarhojen („Hinterland“)
välitse. Tällöin rakennetaan rata, missä se muuta liikennettä häiritsemättä käy päinsä, maan pinnalle, muussa tapauksessa taas joko korkoradaksi tahi maanalaiseksi.
Puheenaolevassa tapauksessa (Munkkiniemi-Haaga) ei esikaupunkirataa kuitenkaan voitaisi, vakavia epäkohtia aiheuttamatta, rakentaa
maan pinnalle. Olisi sentähden pakko, vaikka radalle varattaisiinkin oma
alue, tehdä siitä joko korkorata tahi maanalainen. Mutta näin ollen ei
ole mitään syytä ajatella omaa rata-aluetta, koska ilmeisesti huokeam79
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maksi käy järjestää rata yllä ehdotetulla tavalla (maansäästö). Esikaupunkiradan suunnitteleminen automobiilitien alle tai yläpuolelle tuntuu meistä senvuoksi tässä tapauksessa taloudellis-käytännöllisistä syistä
parhaalta.
Länsi-ympyrän kohdalla Länsi-puistotie yhtyy useihin
eri tahoilta tuleviin liikenneteihin, joista huomattavin on MunkkiniemiHaagan alueen halki etelästä pohjoiseen kulkeva Keskus-puistotie.
Tarkoituksenmukaisin järjestelmä tämän liikenneristeyksen muodostamiseksi on, jo topografisistäkin syistä, sen laatiminen n. s.
tähtitoriksi, jolloin liikenne mukavimmin järjestetään n. s. gyratsioni(hyrrä-) periaatteen mukaan.

TOISARVOISIA LIIRENNERATUJA. Paitsi edellä mainittuja
valtaväyliä (ks. siv. 68 ja seur.) on asemakaavassa joukko merkitykseltään
toisarvoisia liikennekatoja. Ne ovat osittain säteittä! s esti järjestetyt ja toimivat silloin pääliikennereittien kuormituksen vähentäjinä, osittain taas kehämäisesti suunnatut, jolloin ne välittävät liikennettä
eri kaupunginosien kesken sekä antavat tilaa sekalaiselle paikallisliikenteelle. Näiden toisarvoisten liikennekatojen kuormitus on pienempi kuin
pääkatujen; niitä voidaan senvuoksi haitatta käyttää kävelyteinäkin. Tällaisia katuja ovat Iso puistotie, jonka varrella on sekä umpi- että
rivitaloja; koko kaupungin läpi ulottuva Keskus-puistotie
liikenne-, kauppa- ja kävelykatu samalla kertaa
Haagan-kiersekä
—,

t o t i e, puistojen ja huvila-asutuksen ympäröimä. Bulevaardeja erityisine
ratsastusratoineen ovat Rannalla niminen katu Laajalahden poukamassa

sekä Tervon-puistotie. Ensinmainitulle johtava liikenne-

katu on Gert Skytten tie.
Nämä kadut on tehtävä leveät ja verrattain suorat, jotta ne selväpiirteisesti osittavat kaupungin alueen; ne muodostavat asemakaavassa jonkinlaisen rungon, jonka tulee antaa selvä käsitys kaupunkiruumiin rakenteesta.
80
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PAIKALLISET KESKUSLIIKEKADUT. Eri kaupunginosien puhtaasti paikallista liikennettä palvelevat n. s. paikalliset keskusliikekadut.
Niiden liikennekuormitus on tietysti verrattain vähäinen, jonka vuoksi niiden ajorata voi saada vastaavan, pienen leveyden.

Paikalliset keskusliikekadut jakavat eri kaupunginosat pienempiin alueisiin, jotka, milloin on puhe asuma-alueista,
vuorostaan jakaantuvat varsinaisten asuntokatujen erottamiin asuntokortteleihin. Asuntokatujen ajotiet voidaan tehdä aivan kapeat, usein
niin kaltaiset, että kahdet ajoneuvot paraiksi mahtuvat sivuuttamaan
toisensa (muun osan katuleveyttä täyttävät silloin istutetut puutarhat tai
nurmikot; vrt. kuvia siv. 82 ja 83). Ne on suunniteltava siten, että saadaan mahdollisimman suuret rakennuslohkueet asutusta varten, jolloin
samalla on katsottava, että pääsy rakennusten eri osiin tulee niin suoraksi
ja mukavaksi kuin suinkin,
Asuntokatujen järjestely ja rakennuslohkueiden ryhmittely niiden ympärille tarjoaa tilaisuutta erilaisten sekä plastillisesti että maalauksellisesti
mielenkiintoisten katu- ja aukio-näköalojen luomiseen. Näitä asuntokatuja
sopii käsitellä hyvin vaihtelevasti: milloin ne laajenevat ilmavaksi ja aurinkoiseksi puistikoksi nurmikkoineen ja kukkasistutoksineen, milloin taas
pieniksi toreiksi tai paikallisiksi urheilukentiksi, joilla sopii harjoittaa
lawn-tennistä ja muita leikkejä.
ASUNTOKADUT.

TALOUSKADUT. Niissä kaupunginosissa, joihin on tarkoitettu rakennettavaksi pääasiallisesti rivitaloja, esiintyy asemakaavassa vielä eräänlaisia katuja, n. s. talouskatuja. Nämä ovat varatut ahtaimmassa merkityksessä paikalliselle tavaraliikenteelle, etusijassa hiilien, polttopuiden y.m. tarpeiden kuljetukselle. Sellaiset talouskadut, jotkavoidaantehdä aivan kapeat,
johdetaan tonttien taitse, niin että niistä on pääsy kunkin tontin keittiöpuolelle. Siten säästyvät julkisivut pahaa siivoa tuottavalta liikenteeltä.
n

81

Radunleveydet vaihtelevat, kuten edellä
on nähty, riippuen

katujen laadusta.
Todelliset leveysmäärät eri tapauksissa ovat 45, 30,
25, 20, 15, J2, 9
8,6 ja (talouskatujen) 3 metriä. Väärinkäsitysten välttämiseksi on' kuitenkin huomautet-

Rakennusaineen ja fasaadimuodostelun puolesta yhtenäisesti
käsitelty rakennusryhmä Berlin-Niederschönhausen’issa. Arkkitehti: Paul Mebes. j

tava, että pienin
välimatka suoraan
kadun poikki talosta taloon ei missään tapauksessa
ole alle 20 metrin.

AUKIOT.
Asemapiirrosluonnokset ja mallin valokuvat esittävät havainnollisesti
eräitä aukiopaikkoja. (Mitä Länsi-ympyrään tulee, ks. siv. 80.)
KAUPUNGIN JAKO. Katuverkollamme olemme jakaneet kaupunkialueen kortteleihin, jotka ovat muodoltaan ja suuruudeltaan erilaisia sekä eri tarkoituksiin aiottuja. Tässä suhteessa on erotettava:
a) Julkiset rakennukset, kuten
hallintovirastojen rakennukset,
kirjastot, museot, kirkot,
koulurakennukset (viereisine puistoineen).
sairaalaryhmät (Allas-aukean varrella sekä pohjoisella ylänteellä),
b) Eri asuntorakennuslajit, nimittäin
korkeat kivitalot, 5—6-kerroksiset,
4—3- ja 3—2-kerroksiset kivitalot.
erimuotoiset rivitalot eri kansanluokkia varten,
huvilat Munkkiniemen huvilakaupungissa,
Haagan
työväen yhdenperheentalot.
„
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„

c) Puistot.
Kalasta ja torpanpuisto,

Pitkäniityn-puisto,
Haagan-puisto.
d) eHdasalueet,

ASUTUS.

Pääpyrkimyksenä asutuksen järjestelyssä
on ollut saada se
a) tarkoituksenmukaiseksi, katsoen eri kansanluokkien eri tavoilla
ilmeneviin erilaisiin
tarpeisiin
(omatkodit, vuokratalot Rakennusaineen ja fasaadimuodostelun puolesta yhtenäisesti
käsitelty rakennusryhmä Berlin-Wilmersdorfissa. Arkkitehti:
y. m.);
Paul Jatzow. Huomaa leveät nurmikot talojen edustalla.
b) taloudellisesti edulliseksi sekä maan käytön että rakentamisen puolesta;
c) terveelliseksi: valon- ja ilmansaannin maksimimäärää on tavoiteltu.
Yleisiä puistoja on läheisyydessä kaupungin (suunniteltu) puistokehä ynnä
Seurasaari. Mitä tärkeintä on kuitenkin saada vihannuus mahdollisimman
tasaisesti jaetuksi koko kaupungin alueelle, toisin sanoen estää
suurien, yltyleensä kivijeukkojen ja tomuisten katujen peittämäin pintojen syntymistä. Vihannuus sitoo pölyn ja puhdistaa siten ilman; sen hygieenisenä tehtävänä on pitää kaupungin ilma myötäänsä puhtaana.
Kuten istutusfcaavasta näkyy, vievät istutetut alat suhteellisesti hyvin
suuren tilan; ne tekevät yhteensä kokonaista 37 % kaupungin koko pintaalasta.
d) esteettisesti viehättäväksi. 1

UMPIJÄRJESTELMÄ-ASUTUS. Sellaisen

umpiasutusjärjes-

telmän varjopuolet, jota Helsingin vanhemmissa osissa on noudatettu,
ovat liiankin hyvin tunnetut. Pihojen pimeys ja ahtaus estää saamasta
valoa ja ilmaa siinä määrin kuin toivottavaa olisi; pihat ovat pikemmin
jonkinlaisia syviä tomukaivoja, joihin raitis tuulenhenki harvoin osuu.
Sanottavasti paremmin ei of e laita uudessa Töölön kaupunginosassakaan,
jos kohta siellä on koetettu sovelluttaa ajanmukaisempia periaatteita.
Sen jälkeen kuin kunnallinen kaupunginasemakaavatoimisto perustettiin,
on kuitenkin tehty muutoksia parempaan päin niissä Töölön alueen osissa,
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joissa se vielä on

laatuun;
niinpä koko poh-

käynyt

joisosan järjestely
perin pohjin
on
uusittu nykyaikaiseen suuntaan.

Samaa tietä,
jota kaupunginase-

mafcaava-arkkitehti
kulkenut tämän
sekä uusien kaupungin maa-alojen
järjestelyssä, on
pääasiallisesti seuEräästä Krappin työläissiirtolasta. Arkkitehtuurin rauhallinen rattu Munkkiniemi-Haagan
kokonaisvaikutus. Vanhoja puita säästetty.
asutusta suunniteltaessa, niissä osissa joihin on tarkoitettu rakennettavaksi korkeita taloja.
Huomattavimmat eroavaisuudet vanhempaan järjestelmään verraten ovat;
a) uiko- ja sisäpuolisten rakennusrajojen määrääminen,
b) suurten, yhtenäisten piha-alojen aikaansaanti.
Kun jokaisessa yksityistapauksessa on tarkka raja vedetty pakollisen
pihamaan ja muun, vihanta-istutukselle varatun piha-alueen välille, seuraa
siitä, että korttelin kaikille tonteille syntyy puutarhoja, jotka muodostavat
kokonaisuuden. Tämä vihanta pinta voidaan jakaa matalilla muureilla
tai aidoilla, niin että kukin tontti saa oman osansa, tahi voidaan se myös
jättää jakamatta, jolloin puutarha tai nurmikenttä on korttelikunnan yhteinen. Edelleen on tilaisuus järjestää näille suurille sisäpihoille lasten
leikkipaikkoja, tenniskenttiä y. m.
Arkkitehtoonisessa suhteessa nämä pihat voidaan tehdä erittäin miellyttäviksi ja silmääfciehtoviksi. Ympäröivien rakennusten julkisivuja ei
välttämättä tarvitse laatia ankaran yhdenmukaisiksi; pääasia on, että ne
ovat sopusoinnussa keskenään, mitä suhteisiin, rakennusaineeseen ja väriin
tulee. Pihanpuoleisia julkisivuja voi koristaa otsikoilla ja torneilla, jotavastoin fcatufasaadiarkfcitehtuurissa lienee syytä, rauhallisen kokonaisvaikutuksen saavuttamiseksi, noudattaa tässä suhteessa suurta pidättyon

väisyyttä.

Niissä kortteleissa, joiden asukkaina on etupäässä keski- ja työläisluokkaan kuuluvaa väkeä (s. o. korkeille kivirakennuksille varatun piirin
luoteisosissa), voitaisiin istutuksille erotetut osat yhtenäistä piha-alaa, milloin maanlaatu sallii, muodostaa fceittiökasvimaiksi. Niin tehdään usein
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Saksassa tällaisissa
tapauksissa. Alue
jaetaan
matalilla
säleaidoilla pienempiin palasiin, jotka
vuokrataan talon
asukkaille viljeltäviksi.
Päinvastoin
Helsingissä
kuin
nykyään on laita,
tulevat Munkkiniemi-Haagassa
pihat tärkeimmiksi
valo- ja ilmalähteiksi, vaikka siellä
kadutkin on suunniteltu erityisen leveiksi (vähin leveys Kruppin työläissiirtolan asemakaava. Emscher-Lippc, Essen.
20 metriä; vrt. Heisingin oloja, missä tavallinen mitta on 15 m ja missä eräs kaupungin
suurimmista liifcennefcaduista, Aleksanterinkatu, on ainoastaan 18 m leveä).
Niin ollen käy rakennusten järjestelyssä edullisimmaksi sijoittaa tärkeimmät asuinhuoneet pihan puolelle eikä kadulle päin; tällä keinoin voitetaan,
paitsi runsaampaa valon- ja ilmansaantia, suurempi hiljaisuus (ei mitään
katumelua) ja riippumattomuus naapureista (pitempi välimatka vastapäisiin huoneistoihin). Pihan puolelle laitetaan parvekkeita, fcukkasloggioita
y. m., jolloin helposti saa itsensä suojatuksi vierusnaapureilta muuriulkonemilla, varjostimilla t. m. s.
[, , Mutta tämä kaikki ei suinkaan tarkoita sitä, että kadut jäisivät ilman
vihannuutta. Se osa suuria kadunleveyksiä, jota ei tarvita jalkakäytäviin
ja ajoratoihin, pannaan nurmeksi. Kaduille, jotka kulkevat idästä länteen,
kasvatetaan nurmifcaistale mieluimmin ainoastaan pohjoissivulle, joka saa
enimmän aurinkoa; sellaisille kaduille taasen, joiden suunta on pohjoisesta etelään, laitetaan kaistale vihantaa kummallekin sivulle. (Vrt. kuvaa
siv. 83.)
Koska nuo puheenaolevat yhtenäiset piha-aukeat ovat laajuudeltaan
varsin huomattavat, saattaa ensi katsaukselta näyttää siltä, kuin tuollainen järjestely olisi taloudellisesti epäedullista maan käyttöä (rakennusalan tuhlausta). Selvittääksemme, ettei niin ole laita, vertailemme toisiinsa
molempia järjestelmiä, käyttäen todellisuudesta saatuja esimerkkejä. Tarkoitusta varten otamme normaalisen tapauksen nykyisestä Helsingistä,
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Rakennusaineen

ja

fasaadimuodostelun puolesta yhtenäisesti käsiteltyjä rakennuksia

avaran aukion ympärillä

Berlin-WilmersdorPissa.

korttelin N;o 148 Katajanokalla. Siinä on julkisivuja osittain 15 mm lejonne on mahdollisuus rakentaa 4-kerroksisia taloja
vyistä katua vasten
päin
jonne saa rakentaa 5 kerrosta. Munkkiaukiolle
osittain
niemen asemakaavasta valitsemme korttelin, jossa on normaalikokoinen
yhtenäinen pihamaa ja julkisivut niinikään sekä kapeita että leveitä katuja
—,

vasten.

Saadaksemme tarkempia vertailumahdollisuuksia, mitä ilman- ja valonsaantiin näissä eri tapauksissa tulee, laskemme korttelin pinta-alaan puolet
ympäröivien katujen pinnasta (aukiosta ja leveistä kaduista H.5 mm
leveydeltä, mikä vastaa puolta rakennusten suurimmasta sallitusta kor-

keudesta, 23 mistä).
Edellisessä tapauksessa (Katajanokka) on 51,9

%

korttelin

pinta-

alasta rakennusten peitossa, jälkimäisessä (Munkkiniemi) ainoastaan 37.4 %
Katajanofcan-kortteli ei silti anna enempää kuin 2.20 2 (yhteenlaskettua)
lattiapintaa tonttineliömetriä kohden, kun taas Munkkiniemen-fcorttelissa
vastaava luku on 2.32.
Näemme siis, että noudattamalla sitä laajojen yhtenäisten sisäpihojen
järjestelmää, jota on ehdotettu seurattavaksi Munkkiniemi-Haagassa, maa-ala tulee käytetyksi jonkun verran intensiivisemminkin kuin
Helsingissä tähän asti vallinneen järjestelmän mukaan on laita. Ja kuitenkin tarjoaa Munkkiniemen-kortteli
verraten Katajanokan suhteellisesti kapeihin katuihin (15 m) ja pieniin pihoihin (9 —12 mm levyisiin,
usein tavattavia paljon kaitaisempia kujanteita lukuunottamatta)
sen

m
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rakenus-it

vertailu.

selvn- levydstä.

vertailun katujen
valomärien vierstn
ja

Munkiem-Hag

ilma- puolet

olevain pinta-l n

tarjola

ktapukse a ortelin

l
a
s
k
e
t
n
HelsingKumaskin tämisek
ja

Nykisen

melkoisen edun,
että kadut siellä
ovat leveämmät ja
piha mittasuhteiltaan kuin Helsingin
Esplanaadin leveys,
siihenluettuinasekä
Pohjois- että EteläEsplanaadikatu.
Vielä toisessakin suhteessa on
yh t e näi spiha jär jestelmä, sellainen
kuin Munkkiniemeä
varten

Englantilainen maatalo. Arkkitehti; C. F. A. Voysey. Talo ja
puutarha sulautuvat hyvin yhteen.

ehdotettu,

taloudellisesti edullisempi kuin tähän
asti Helsingissä

noudatettu

järjestelmä. Kun näet
viimemainitun mukaan on pakko sijoittaa tontille kadunpuoleisen päärakennuksen lisäksi mahdollisimman monta kylki- ja piharakennusta,
johtuu siitä välttämättömästä että ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala

käy suhteettoman suureksi.
ulkoseinät supistuvat kahteen fasaadimuuriin, kadun-

Meidän ehdottamassamme järjestelmässä

pihanpuoleiseen,
sekä naapuritalojen
vastaisiin lyhyihin
ja

seiniin;

säästö

on

melkoinen. Rakennuksen pohjapiirros
voidaan sen ohessa
tehdä paljon selvemmäksi ja tila
käyttää paremmin:
mitään hyödyttömiä liikatiloja, pimeitä käytäviä
y. m. s., ei tällöin Maatalo Los Angelesissa, Kaliforniassa. Arkkitehdit: Hunt
ole tarvis syntyä.
Gray. Reipas ja sovinnaisuudesta vapaa.
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Talojen korkeus puheenaolevassa rakennusluokassa on Munkkiniemi-Haagassa
yleensä rajoitetta
kadan leveyttä vastaavaan mittaan;
leveiden katujen ja
aukioiden varsilla
olevien talojen suurin korkeus on 23
metriä.

Maksimi-

korkeuden määrääminen on useilta eri
puolilta katsoen oikeutettu. Se on
tarpeen jo käytän- Yhdenperheentato HoheWartc nimisessä huvilasikermässä Wienissä.
nöllisistä syistä ja Arkkitehti: Josef Hoffmann. H:n huvilarakennukset ja huoneeheiden kaupunki- kalut ovat saaneet tyyliäluovan merkityksen yksinkertaisten,
mutta sopusuhtaisten muotojensa vuoksi.
kuvien saavuttamiseksi. Korkeat talot ovat kuitenkin kaupunginrakentajan parhaimpia
välikappaleita maaperän muovailussa, ja vaikka hänen onkin mahdollista
ryhmittämällä rakennukset vaihtelevasti
pihojen, puistikkojen ja torien ympärille aikaansaada tasapinnassa kauniita
kaupunkikuvia, tulee hänellä sitäpaitsi
olla tilaisuutta rakennusten korkeuden
vaihtelulla elävöittää kaupungin-siluettia. Hänellä tulee sentähden olla oikeus, missä hänestä näyttää suotavalta
ja milloin käytännölliset tai muut seikat
eivät ole estämässä, antaa joillekuille
rakennuksille suurempikin korkeus, kuin
mikä yleensä on saatettu voimaan asianomaisessa kaupunginosassa. Sellainen
tapaus esiintyy Munkkiniemessä n. s.
Kalastajatorpan pohjoispuolella olevan
vuoren järjestelyssä. Sinne on suunniteltu tonttiryhmä korkeita taloja varYhdenperheentalo Bremen-V ahr’issa. ten, „L a a j a I ah d en linna". Tämä
„Linna”, jonka muodostavat yhdenArkkitehdit: Runge
Scotland.
&
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mukaiset, korkeat
rakennukset (esi-

merkiksi 10-kerroksiset), synnyttäisi yhteisvaikutuksessa
maiseman kanssa mahtavan siluetin ja
esiintyisi hallitsevana massana, nä-

kyen pitkien matkojen päähän joka taholle. »Linnasta” käsin taas
avautuisi katsojan
silmälle kauniita

näköaloj a eri suunMunkkiCarl

Yhdenperheentalo Kööpenhaminan lähellä. Arkkitehti;
Brummer. Arkkitehtonisesti oivallinen luoma Tanskan kansallisten tiilirakennusten pohjalla.

tiin;

niemen

rantatie

(»Rannalla”) lännessä; aava Suo-

menlahti etelässä Granön, Lövön ja Drumsön takana; Helsinki torneineen ja päätyineen kaakossa ja Munkkiniemen huvilakaupunki vihannan
keskellä pohjoisessa ja koillisessa. Linnanpiha melkoisine mittasuhteineen
(halkaisija yli 100 m) saattaisi yhtenäisten rakennusten ympäröimänä
istutuksineen tarjota komean näyn. (Ks. asemapiirroksia ja ~Laajalahdenlinnan” perspektiivikuvaa kirjan lopussa.)
Toinen samantapainen kompleksi, 5 —6-fcerroksisia rakennuksia,
jotka kohoavat matalampien talojen ryhmästä, on ehdotettu muodostettavaksi Haagaan.
Matalammat, 3 4-kerroksiset ja 2 3-kerrofcsiset
asuinrakennukset ovat paikotellen loivana siirtymäkohtana korkeiden talojen alueilta huvilaseuduille.

Ylläkuvattu rakennusluofcka, umpijärjestelmän mukaiset erifcorkuiset
monikerroksiset talot, ei ole meillä mikään uusi asutustyyppi;
se on vain eräs vanhastaan yleisesti tunnetun vuokratalon kehitysmuoto.
Ei ole mikään helppo asia saattaa käytäntöön uusia, meillä entuudestaan vähän tai ei ollenkaan tunnettuja asutustyyppejä, joko omaksumalla
enemmän tai vähemmän muuttumattomassa muodossa sellaisia, jotka
90

toisissa maissa ja
toisissa oloissa ovat
näyttäytyneet sopi-

viksi, tahi koettamalla luoda aivan
uusia tyyppejä, erityisesti meidän olojamme silmällä pitäen. Tottumus on
toinen luonto, sanotaan, ja tottumuksistaan
ei vähimmin mitä asumiseen
ja elämiseen tulee

ihminen luopuu
vain vastahakoi- Yhdenperheentalo Tukholman lähellä. Arkkitehti: Ragnar Östsesti. Jos näissä suh- berg. Karu monumentaalisuus on saavutettu kuubillisesti
teissa mieli saada tehostetulla, äärimmäisellä muodon yksinkertaisuudella, joka
niin hyvin soveltuu rakennusaineen
tiilen
luonteeseen.
muutosta aikaan, on
hyvää
johtoa.
tarvis
Muuan asutusjärjestelmä, joka ei ole aikaisemmin esiintynyt meillä,
mutta joka muissa maissa
etenkin Englannissa sekä myös Amerikassa
ja Euroopan mannermaan länsiosissa
on hyvin yleisesti käytännössä,
rivitalojärjestelmä.
on n. s.
Rivitalolla tarkoitetaan seinätysten riviin rakennettuja yksityisiä
asuintaloja. Tavallisesti on niiden edustalla kapea puutarhakaistale, joka
erottaa ne kadusta; rakennusten takana leviävät taas varsinaiset puutarhat.
Ei kukaan Englannissa matkustanut ole sikäläisissä suurissa kaupungeissa voinut olla huomaamatta noita pitkissä jonoissa olevia yhdenperheentaloja
jotka kaikki ovat täsmälleen yhdennäköisiä niin pitkältä kuin
katua riittää: lohduttoman yksitoikkoinen näky. Ne ovat rivitaloja kaikkein proosallisimmassa ilmenemismuodossaan, joka tuskin pystyy herättämään katsojassa myötätuntoa järjestelmää kohtaan.
Jos tähän vertaa sitä vaikutelmaa, minkä saa rivitalojärjestelmästä
sellaisena kuin sen näkee sovellettuna esimerkiksi uusissa englantilaisissa
huvilakaupungeissa (vrt. edellä siv. 15, olevaa esitystä Hampstead Garden
Suburbästa kuvineen), täytyy kuitenkin tunnustaa, että se kokeneiden arkkitehtien käsissä on keino, jolla voi aikaansaada ihastuttavia kaupunginrakennustaiteellisia vaikutuksia, ja siten käytettynä järjestelmä onkin viime
aikoina nopeasti levinnyt. Tämä ei vähimmin ole johtunut siitä, että se on
taloudellisesti edullisin tapa rakentaa yksityisiä asuintaloja
kaupungeissa ja esikaupungeissa.
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Varsin lähellä
rivitalo jär jestelmää
on se asutustyyppi,

jota

on käytetty

Helsinginniemen
uudella huvila-alueella. (Tai oikeammin; joka aiottiin
saada siellä käytäntöön. Sikäläiset tontit olivat näet, kuten aikaisemmin on
toisessa yhteydessä
mainittu, tarkoitetut yhdenperheentaloille. Mutta sen
rajoituspolitiikan
Kaunis yhdenperheentalo Helsinginniemellä, Helsingissä, valijohdosta, jota kautettavasti joutunut häiritsevien päätyjen väliin puristuksiin.
punki tonttienArkkitehti: Jarl Eklund.
myynnissään

on

kauan noudattanut, nousivat tonttien hinnat nopeasti, ja alueelle on
sittemmin rakennettu enimmäkseen naamioituja vuokrakasarmeja, niin
taajaan kuin suinkin, kiertämällä rakennusjärjestyksen määräyksiä kaikin
mahdollisin tavoin.) Tonttijako samoin kuin rakennusjärjestyskin edellyttää, että tonteille rakennettavien talojen säännöllisesti tulee seistä
vapaina, 4 metrin päässä toisistaan. Tästä tuiki niukasta mitasta on
ollut seurauksena, että rakennusten väliin on syntynyt palokujan kaltaisia
kapeita aukkoja (vrt. seur, sivulla olevaa kuvaa), joita on vaikea pitää
siistissä kunnossa, ja että rakennukset näyttävät peräkkäin ladotuilta,
vailla riittävää keskinäistä välimatkaa ja samalla ilman yhtenäisyyttä,
ikäänkuin huonekalut huonekalumyymälässä. Se seikka ei asiata suurestikaan paranna, että muutamissa tapauksissa on rakentamalla talot
kaksittain kiinni toisiinsa fcaksoistaloiksi saatu palokujan leveydeksi
8 metriä.
Jos tontit olisi muodostettu pitkäkfcäämmiksi, vähentämällä leveysmittaa 4 metrillä (palokujan leveydellä) ja vastaavasti lisäämällä syvyyttä,
olisi saavutettu se etu, että rakennukset olisivat joutuneet seinäkkäin kiinni
toisiinsa (rivitaloiksi), joten siluetti olisi tullut rauhallisemmaksi ja toiselta
puolen puutarhat saaneet sopivamman muodon. Olisimme siis tämän
vähäisen muutoksen kautta johtuneet rivitalo järjestelmään.
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Sama talo (ristillä merkitty) ympäristössään. Huomaa surkea kokonaisvaikutus, mikä
johtuu etupäässä 1) fasaadikäsittelyn ristiriitaisuudesta ja 2) talojen liian pienistä
väleistä, jotka estävät niitä esiintymästä vapaasti. Tulos olisi ollut parempi, jos talot
olisi rakennettu kiinni toisiinsa.

RIVIT ALO JÄRJESTELMÄ. Erittäin toivottavaa olisi, että rivitalot tulisivat yleisemmiksi meilläkin. Järjestelmän suosioonpääsy riippuu
suuresti siitä, voidaanko keksiä sellaisia tyyppejä, jotka hyvin soveltuvat
meidän elintapoihimme ja ilmastoomme. Tämän kysymyksen valaisemiseksi olemme laatineet muutamia erilaisia tyyppiehdotuksia sekä puhtaiksi
rivitaloiksi että rivitalon ja vuokratalon välimuodoiksi.
Nämä kirjan lopussa julkaistut ehdotukset ovat lähinnä katsottavat
kaavamaisiksi luonnoksiksi, joiden tarkoitus on antaa vain yleispiirteistä
johtoa; niinikään on fasaadikäsittely vain ihan summittaisesti merkitty.
Erilaiset taloudelliset edellytykset tietenkin aiheuttavat sen, että
erilaiset rivitalomallit eri kansankerroksia varten paraiten vastaavat tarOlemme sentähden jakaneet rivitaloehdotuksemme kolmeen ryhvetta.
mään.

1. Munkkiniemen rivitalot, joita on ajateltu rakennettaviksi pääasiallisesti Ison puistotien varrelle pitkin sitä osaa, joka sijaitsee
Laajalahden-aukean länsipuolella, osittain myös tämän kadun haarautunein varsille. (Ks, oheenliitettyä yleisasemakaavaa sekä kirjan lopussa
olevia kuvia selityksineen.)
Näille rivitalotonteille omistaja saattaa asuinrakennuksen eteen järjestää joko esipuutarhan katua vasten tahi suurehkon kukkatarhan, josta
osan, jos niin haluaa, voi erottaa keittiökasvitarhaksi. Selin kapeaan talous93

katuun (vrt. siv. 81)
voi rakentaa puutarhahuoneita, loggioita, paviljonkeja
y.m.

Talousfcadulta

käsin voi kapeata
tietä pitkin päästä
rakennuksen keittiöpuolelle tarvitsematta

kulkea

puu-

tarhan kautta.

Jollei

omistaja
heti tarvitse asunnokseen koko rakennuksen tarjoamaa tilaa, voi hän

lykätä

mansardi-

Toinen kuva Helsinginniemeltä, Helsingistä. Keskellä oleva
kaunis pieni yhdenperheentalo (arkkitehti: Bertel Liljequist) me- fcerroksen sisustanettää vaikutuksensa myöhemmin rakennetun kömpelön misen tuonnemoikeanpuolisen naapurinsa takia.
Viimemainitun tekijä ei ole maksi, jolloin hän
nimeksikään tavoitellut arkkitehtoonista yhtenäisyyttä.
voi sinne laittaa

asuinhuoneita, ateljeerin t. m. s. Taloudellisesti edullisimmaksi käy rakennusyritys näillä tonteilla, jos kokonainen ryhmä sellaisia rivitaloja
rakennetaan yhtaikaa; kukin omistaja
voi sitten jälkeenpäin sisustaa oman
osansa niinkuin haluaa.
„N e I i k u I m a s s a" meillä on esimerkki, joka osoittaa miten tällaisia rivitaloja käy menestyksellä ryhmittäminen
aukion ympärille.
2. Haagan hu vi lakaupungin asutusta varten on laadittu kolme
erilaista rivitalomallia; niiden huoneistot
on tarkoitettu pienemmiksi kuin Munkkiniemen rivitalojen. (Ks. kirjan lopussa
olevia kuvia.)
3. Työväenkin yhdenperheentalot on paras järjestää rivitaloiksi; tarkoitusta varten olemme laatiKeskiluokan tai työväen yyhdenperheenneet kaksi eri ehdotusta (ks. kirjan lo- rivitalo. Tonttej joilla on ,)Pesipiha
pussa olevia kuvia). Tässä tapauksessa, 2) rakennus, 3) pihamaa, 4) kukkavielä suuremmalla syyllä kuin edellisissä,
tarhatilkku, 5) keittiökasvitarha.
.

'
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Engel-aukea Helsinginniemellä, Helsingissä. Asuntoaukion irvikuva, se kun ei laisinkaan tee suljetun tilan vaikutusta. Huomaa kokonaisuuden hajanaisuus ja rumuus,

mikä johtuu rakennusten erilaatuisesta fasaadikäsittelystä.

on ehdottomasti kehotettava rakentamaan talot ryhmittäin; sitten kun
muurit ja katto ovat valmistuneet, on kuhakin omistajalla tilaisuus itse
tehdä talonsa sisätyöt. Täten rakennuskustannukset vähenevät melkoisesti ja samalla myös omistajan velkaantuminen.

HUVILA-ASUTUS.

Meillä

on

yleisesti vahalla ennakkoluulo, että

huvilassa-asumiscen tarvitaan suuria maa-aloja;
pitää moka tuntea asuvansa maalla. Tämä väärä
olettamus on ollut lähtö-

Työväen yhdenperhecn-rivitalo. Tontteja, joilla on J)
rakennus (vain yksi ulkoseinä), 2) kukkatarhatilkku, 3)
keittiökasvitarha. Talorivin suunta pohjoisesta etelään.

kohtana kaupungin ulkopuolella sijaitsevien huvilayhdyskuntaimme muodostetussa.
Mutta sillä tavoin
huvila-asukas vetää niskoilleen kaikki maalaiselämän hankaluudet pääsemättä nauttimaan kau95

Piha, jota ympäröi pergolasommittelu puutarhapaviljonfecineen.

Pihaa reunustaa tontin sisäpuolella oleva matala kulmarakennus sekä pergola.

Pihan toista paolta kiertää
matala rakennus, jossa on
autotalli ja kasvihuone.

Tontin pääsä matalampia
rakennuksia autotallia,
kasvihuonetta y.m. varten.

Neljii Munkkiniemen huvilatonttia. Asemakaavaluonnokset osoittavat
ajateltua ja järjestelyä. Huom. pilkutetut rakennusrajat.
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Munkkiniemi ja Haaga.

IX taulu.

Pinta-alan järjestely.
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punkielämän etuja. Suurten tonttien haittana
on, että teiden, vesi- ja viemärijohtojen y. m.
rakentaminen käy pitkien matkojen takia suhteettoman kalliiksi, ja puutarhat tehdään usein
niin avarat, että niiden kunnossapito käy vaikeaksi ja vaatii suuria summia; yritys menee
yli voimain.
Jos mieli huvilassa-asumisen (nimittäin
ympäri vuoden kestävän) soveltua porvälillisiin tuloihin ja samalla vastata kaupunkilaisen
mukavuudentarvetta, on päinvastoin vaatimuksena kyllin pieni tontti. Sen etuja
ovat: hyvät tiet, hyvä valaistus, viemäri- ja
vesijohdot, raitiotie lähimmässä kadunkulmassa
j.n. e. Puutarha ei ole suurempi, kuin että sen
voi itse, ilman sivullisten apua, pitää hyvässä
Työväen yhdenperheen-rivitalo.
kunnossa. Tällöin on kuitenkin huomattava,
Tontteja, joilla on I) esipiha,
että tonteille on annettava pitfcäkäs muoto, jotta
2) rakennus, 3) kukkatarhatilkku, 4)keittiökasvitarha. Talo- etäisyydet asuinrakennuksen pitkien sivujen ja
rivin suunta lännestä itään. vastapäisten naapuritonttien välillä saataisiin
mahdollisimman suuriksi. Lyhyihin sivuihin
voidaan sijoittaa vähemmin tärkeiden huoneiden ikkunat; haitta, mikä johtuu siitä, että naapurit näillä puolin ovat lähempänä, on silloin vähäpätöinen
(rakennusten väli vähintään \2 metriä).
Huvilarakennukset voidaan myös
sommitella ryhmäksi; esimerkkinä tästä
on ehdotus ~Neliötä" ympäröivän huvilayhdistelmän ratkaisuksi (fcs. yleisasemakaavaa ja kirjan lopussa olevaa perspektiivikuvaa).
Mitä huvilatonttienrakentamisoikeuteen tulee, on laadittu seuraavat pääsäännöt. Huvilan paikka tontilla ilmaistaan tonttikartalle piirretyillä rajaviivoilla. Tämän alueen sisäpuolelle on
oikeus rakentaa 2-kerroksinen huvila
mansardikerroksineen. (Se seikka, että
kaupungin) ärj es teli jä saa määrätä huvilan
paikan tontilla, antaa hänelle tilaisuuperheen rivitalo keski- tai työden ryhmittää huvilat käytännöllisiä ja Kolmen
läisluokkaa varten. Tontteja, joilla on I)
esteettisiä näkökohtia silmällä pitäen.) esipiha, 2) rakennus, 3) pihamaa, 4) fcukMuulle osalle tonttia omistaja saa raken- katarhatilkfcu, 5) matala liiterirakennus.
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taa matalampia, I-kerroksisia
rakennuksia alalle, jonka
suuruus on riippuvainen siitä,
missä määrin hän on käyttänyt päärakennukselle varattua maksimaalista tonttialaa;

näiden matalien rakennusten
sijoittamisessa hänen on noudatettava rakennuslautakunnan (ks. edempänä, siv. 102)
määräyksiä. Hän voi siis
tontilleen rakentaa automobiilisuojan, puutarhahuoneen,
kasvihuoneen, paviljonkeja,
pergola-sommitteluja y. m.
Jos nämä rakennukset ryhmitetään arkkitehtoonisesti
hyvin harkittuun yhteyteen
päärakennuksen kanssa, voi-

Kuuden perheen rivitalo keski- tai työläisluokkaa
varten. Tontteja, joilla on I) esipiha, 2) rakennus,
3) kukkatarhatilkku, 4) keittiökasvitarha (oma osa
kullakin perheellä), 5) puutarhätyökaluvaja.

daan saada aikaan kauniita, maalauksellisia vaikutuksia. Naapureista
saattaa eristäytyä puuistutuksilla, muureilla tai matalilla sivurakennuksilla; säleristikoitakin voisi ajatella, villiviinin verhoamia. (Mikä kiitollinen koristeväline villitiini meidän ilmastossamme on, näkyy useista
oheenliitetyistä kuvista.)
Mitä rakennusaineeseen

tulee, on Munk-

kiniemessä voimassa määräys, että
rakennukset on tehtävä kivestä; tarkoituksena on täten

edistää hienon huv i I akaupunginosan
syntymistä. Haagassa ovat puu-

rakennuksetkin sallittuja.
Villiviinin verhoama pergola.

Hvitträsk.

Suomi.
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ESTEETTISET
PERIAATTEET.
Ei ole siinä kyllin, että kaupungin
a s e m a k a a va laaditaan kauniiksi ja
tarkoituksenmukaiseksi ; jollei itse rakennustoiminnassakin noudasamoja periaatteita, käy esteettisesti tyydyt-

teta

tävän lopputuloksen saavuttaminen
Villiviinin verhoama pääty.

Hvitträsk.

Suomi.

mahdottomaksi.
Keskiaikaisten

kaupunkien; viehätys perustuu suureksi osaksi siihen, että niissä asuintalot ovat yksinkertaisesti ja vaatimattomasti rakennetut, jotavastoin
runsas arkkitehtooninen koristelu on keskitetty visseihin monumentaalisiin
rakennuksiin, kuten katedraaleihin ja raatihuoneisiin.
Pariisin kauneus johtuu melkoisessa määrin siitä yhtenäisyydestä,
joka on ominaista
varsinkin vanhemmille osille kaupunkia, mutta myös sellaisille osille, jotka
ovat syntyneet niin-

kin myöhään kuin
kolmannen tasavallan aikana. Tämä
yhtenäisyys oh alkuaan hallitsijäin
mahtisanan luoma
vaatimus, jota rakennuttajain oh
pakko noudattaa,
mutta yhtenäisyyden tunto näkyy

vähitellen menneen
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pariisilaisille

Villiviinin

peittämä pergolan-pää.

Hvitträsk.

Suomi.

veriin, niin että se
meidän päivi-

vasta

nämme on väsähtänyt ja häipynyt.

Mitä nykyaikaiseen suomalaiseen rakennustaiteeseen tulee, ei
käyne sanominen,
että arkkitehtoonisen käsittelyn yhtenäisyys olisi ominaista sille, päinvastoin. Terveitten
rakennu str aditsionien puute vaikeut- Maailman tyylifckäimpiä asuntoaukioita: Place Vcndome
taa sekin osaltaan Pariisissa, Ludvik XIV;n ajalta. Yltympäriinsä yhtenäisesti
yhtenäisen raken- rakennetta, fasaadit arkkitehti Mansart’in laatimat. Torilla oli
nustaidesuunnan alkaaan Ladvik XlVm kuvapatsas, jonka mukaan aukion
mittasuhteet ovat määrätyt.
syntymistä. Olojen
nykyisellä kannalla ollessa vallitsee meillä tässä suhteessa täydellinen mielivalta ja subjektivismi; jokainen, rakennuttaja niinkuin arkkitehtikin,
ajattelee vain itseään; mistään naapurien keskeisestä rakennustaiteellisesta yksituumaisuudesta ei kukaan välitä. (Vrt. siv. 93 olevaa kuvaa.)
Kuten toisessa
yhteydessä on esitetty, on muutoksen
aikaansaamiseksi
tässä kohden olemassa vain yksi
keino;
taiteellisen
huolenpidon leimaama ja yksityirakennuksen
sen
parasta samoin kuin
k ok o n a i suudenkin
etuja katsova ammattimainen rakennustoiminnan johto.
Huomattava on,
Maailman kauneimpia katuja: Rue de Rivoli Pariisissa. Ankaran yhtenäiset rakennukset. Napoleon I:n luoma. Fasaadien
tekijät; arkkitehdit Percier ja Fontaine.

että esteettisten

tarkoitusperien ai-
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Place de Ia Carriere, Nancy. Yhtenäisten rakennusten ympäröimä asuntoäukio. Huomaa kuinka nuo yksinkertaiset, koristelemattomat asuintalot vastakohtaisuudellaan kohottavat perällä olevan palatsin juhlallista ryhdikkyyttä samoin kuin kirkonkin ylvästä
gotiikkaa. Terveen arkkitehtonisen ekonomian näyte.

heuttamat määräykset ja valvonta eivät pyri kahlehtimaan rakennuttajia ja
arkkitehtejä, vaan niillä tahdotaan ensi sijassa antaa heille takeita siitä, että
heidänrakentamansa rakennukset saavat arvokkaan ja sopivan ympäristön.
On väärin luulla niinkuin valitettavasti usein tapahtuu
että kauniisti rakentaminen tulee kalliiksi. Pikemmin on laita päinvastoin. Sillä
yksinkertainen on säännöllisesti kauneinta; tämä käy selvään ilmi edellä
olleista kuvista.
Pääasiana ovat hyvät suhteet ja kaunis väri, mutta hyvät suhteet eivät tule kalliimmaksi kuin huonot, eikä miellyttävä väriyhdistys maksa
enempää kuin mauton ja raaka.
Yllä kosketeltu rakennustoiminnan johto soveltuu paraiten rakennuslautakunnalle, jonka tulee olla hyvin kokoonpantu ja omata
laaja toimivalta. Vähitellen yleisö itsekin oppinee erottamaan hyvän ja
huonon, oivaltamaan, että ylhäinen yksinkertaisuus ja yhtenäisyys ovat
suuremmanarvoisia kuin nousukasmainen kerskailu ja korearyysyinen kirjavuus. Ja kun se aika kerran koittaa, silloin yleisö on kypsynyt ottamaan
rakennusasiansa johdon omiin käsiinsä.
—,
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MUNKKINIEMEN RAKENNUSJÄRJESTYS JA SEN OIKEUSVAIKUTUKSET.

Korkeamman luokan taajaväkisessä yhdyskunnassa on tarpeen yksityiskohtaisia oikeusmääräyksiä fcaupunginasemakaavan toimeenpanoon,
alueen rakentamistapaan ja rakennustoiminnan valvontaan nähden. Sellaiset määräykset eivät meillä kuten Ruotsissa voi nojautua fcaupunginasemafcaavalakiin ja yleiseen rakennussääntöön, vaan ne laaditaan paikallisten rakennusjärjestysten muotoon, jotka, samoin kuin yhdyskunnan
alueen rakennuskaavankin, kunnan viranomaiset hyväksyvät ja läänin
kuvernööri vahvistaa. Sen ohjeen antaa kuitenkin v:n 1898 Arm. asetus
taajaväkisistä yhdyskunnista, että mainitunlaatuisten määräysten tulee
olla sopusoinnussa kaupunkien ja kauppalain rakennusjärjestyksien yleisten perusteiden kanssa, samalla kuitenkin soveltuen paikkakunnan tarpeisiin ja siellä vallitseviin olosuhteisiin. Ylläviitatussa järjestyksessä vahvistetulla rakennuskaavalla ja rakennusjärjestyksellä on sama pätevyys ja
sitova voima kuin kaupunkien asemakaavalla ja rakennusjärjestyksellä.
Kokemus on täydellisesti osoittanut, etteivät voimassaolevan, taajaväkisiä yhdyskuntia koskevan lainsäädännön määräykset ole riittäviä aikaansaamaan selvyyttä ja järjestystä tuollaisten paikkakuntien rakennusoloihin, ja pahoja hankaluuksia on tässä kohden ilmennyt niissä esikaupunkimuodostumissa ja huvilayhdyskunnissa, joita vuosien varrella on syntynyt
Helsingin ympäristöihin. Toisena kehityksen pidäkkeenä on se, ettei ole
olemassa nykyaikaista, siviililain luontoista kaupunginasemakaavalakia,
joka järjestäisi asemakaavan toimeenpanossa syntyneet oikeussuhteet sekä
tehokkaasti ehkäisisi umpimähkäistä rakennustoimintaa sellaisilla paikkakunnilla, missä taaj ahko asutus on olemassa tai syntymässä. Mainituilla
vaikeuksilla ei kuitenkaan ole sanottavaa merkitystä Munkkiniemen yhdyskuntaan nähden, joka saa kaupunkimaisen järjestelyn jo aifcaisimmalla
kehitysasteellaan, kun vielä miltei koko se alue, joka on järjestelmällisesti
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luovutettava asutukselle, on aloitteentekevän maanomistajan oma,
jakun järjestyfcselliset, teknilliset
ja taloudelliset edellytykset asemakaavan järkiperäiselle toteuttamiselle ovat olemassa. Tällaisissa oloissa on myös käynyt
mahdolliseksi, siviililain alueelle
tunkeutumatta, panna siihen
alustavaan rakennusjärj estys-ehdotukseen, mikä on Munkkiniemen yhdyskuntaa varten laadittu
käyttäen apuna lainopillista
asiantuntemusta, erinäisiä säännöksiä, jotka ovat omansa helpottamaan niidenuseinkin pulmallisten ja arkaluontoisten oikeussuhteiden selvittelyä, mitkä järjestelyn toimeenpanossa saattavat
syntyä maanomistajan,tontinhalti jäin ja yhdyskunnan välillä.*)

luokkaan
Yllämainittuun
kuuluvien säännösten ohella sisältää puheenaoleva rakennusjärjestysluonnospuhtaasti hallinnollisia ja teknillisiä määräyksiä,
jotka on laadittu noudattaen
niitä Munkkiniemen asutuksen ja

rakennustoiminnan

järjestämistä

koskevia periaatteita, joista edellä
on ollut kysymys. Soveltuvissa
kohdissa on ehdotuksen valmistelussa käytetty esikuvana myös
Helsingin kaupunginvaltuuston
hyväksymää uutta rakennusjärjestystä.

Seuraavassa puhumme etupäässä niistä Munkkiniemen raKeskus-puistotie Munfekiniemen-aukean Ja Keskus-aukean välillä. Torni perällä. Hallin valok.
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x) Haagan huvilayhdyskunnan rakennusjärjestys-ehdotus on jo aikaisemmin laadittu
ja on paraikaa kunnallisviranomaisten tarkastettavana.

kennusjär j estys-ehdotuksen määräyksistä, jotka oikeudelliselta kannalta
katsoen tarjoavat
erityisempää

mie-

lenkiintoa.
Yhdyskunnan
rakennustoimen elimeksi on määrä
asettaa, kuten edellä jo on mainittu,
ra k. e nnuslautak ranta, jolle annetaan laaja toimivalta. Lautakunnan tehtäväksi tulee yhdyskunnan
alueen järjestelyä Munkkiniemen Arkaadit. Niiltä näkyy alapuolella olevan huvilakaupungin yli. Valokuva mallista.
ja rakentamista
koskevien asiain käsittely, mittaustöiden suoritus, rakennustoiminnan valvonta ja rakennusjärjestyksen noudattamisen silmälläpito. Sanottu virasto tekisi yhdyskunnassa niinmuodoin saman työn, minkä Helsingissä suorittavat maistraatti, rakennuskatsastajat, rakennustarkastus sekä geodeetti- ja kaupunginasemakaavakonttori.
Yhdyskunnan alueelle rakennettaessa tulisi seurattavaksi rakennuskaavaa, jonka kunnallisviranomaiset ovat hyväksyneet ja kuvernööri vissien ilmoitettujen periaatteiden mukaan vahvistanut. Se laaditaan kaupunginosittain ja sikäli kuin tarve vaatii. Ehdotukset rakennuskaavaksi valmistaa rakennuslautakunta, mutta maanomistajallakin on
tässä kohden aloitteenteko-oikeus.
Rakennuskaavan on määrä sisältää ainoastaan yleiset järjestelyn suuntaviivat; asemakaavan seikkaperäisempi muodostelu sekä tarvittavat,
alueen jakoa ja käyttöä koskevat täydennysmääräykset kuuluvat erityiseen, rakennuskaavan nojalla laadittuun erikoiskaavaan, joka
vähitellen valmistetaan rakennuslautakunnan toimesta, yhdyskunnan
tai maanomistajan aloitteesta. Erikoiskaavaan kuuluu m. m. a) tonttijakosuunnitelma; b) uiko- ja sisäpuolisten rakennusrajain määrääminen
tontin alueella sekä esipihojen järjestäminen tontinrajan ja rakennuksen
välille; c) yhteisten piha-aukeiden, istutusten ja muiden laitosten järjestely rakennuskorttelissa; d) tontin rajalinjani korkeusaseman sekä raken14
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Munkkiniemen Keskus-aukea.

Valokuva mallista.

miksen korkeuden säätäminen; e) alueella noudatettavan rakennustavan
(avoimen, puoliavoimen tai umpijärjestelmän) määrääminen; f) alueella
käytettävän rakennusaineen (tulenkestävän tai ei-tulenkestävän) määrääminen; g) aitausvelvollisuuden laajuutta koskeva ilmoitus sekä h) tonttien
jako rakennusten laatuun katsoen eri rakennusluokkiin.
Erifcoiskaavan vahvistamisessa ei ole määrä noudattaa samaa perinpohjaista menettelyä kuin rakennuskaavan suhteen on säädetty, vaan erikoiskaava saa välittömästi vahvistuksensa siihen pätevältä ammattivirastolta, rakennuslautakunnalta, sitten kun asianomaisen maan omistajat
ja haltijat ovat saaneet tilaisuuden lausua mielipiteensä.
Kysymys rakennus- ja erikoiskaavan muutoksesta on käsiteltävä sa106

maan tapaan kuin nii-

den vahvistamisesta
on säädetty.

T o nttikir j an
ja tontinmittauksen suhteen ehdotus
sisältää määräyksiä,
jotka ovat yhdenmukaisia Helsingin uudessa rakennusjärjestyksessä olevien vastaavien säännösten

kanssa.
Mitä liikenneväyläin ja istutusten

perusta-

miseenjakunnossapi t o o n tulee, sisältää ehdotus pää- Munkkiniemen Keskus-aukea. Asemapiirros. Aukiota

asiallisesti seuraavat

päröi ryhmä

ym-

julkisia rakennuksia (kirjastoja, museoita, kunnallisia rakennuksia ja virastoja).

perusmääräykset:
Huolenpito kaupunginasemakaavan toimeenpanosta ja sitä varten tarvittavien, asemakaavassa osoitettujen liikenneväyläin perustamisesta on ensi kädessä
yhdyskunnan asia, kuitenkin niin, että järjestely saa tapahtua vähitellen
ja sikäli kuin yhdyskunnan varat sen myöntävät. Sellaisessa tapauksessa
on tarvittava katu-ala, ellei sitä vapaaehtoisen sopimuksen nojalla tarjota
yhdyskunnan käytettäväksi, hankittava pakkolunastuksella.
On kuitenkin edellytettävä, että yhdyskunta kehityksensä alkuaikoina,
ja ennenkuin kunnallinen itsetoiminta on vahvistunut ja vakaantunut, ei
ilman maanomistajan myötävaikutusta kykene toteuttamaan aluetta varten vahvistettua rakennuskaavaa. Tähän nähden ja koska maanomistaja
tietenkin on hyvinymmärrettävistä syistä valmis uhtauksiin, tehdäkseen
mahdolliseksi alueen suunnitelmanmukaisen käyttämisen, ja kun otaksuttava on, että maanomistaja yksin, ainakin alussa, on ottava huolekseen
asemakaavan toimeenpanemisen, tietysti rakennuslautakunnan välityksellä, on näyttänyt välttämättömältä myöntää maanomistajalle toissijainen määräämisvalta suunnitelman toimeenpanemiseen nähden hänen maallansa. Sellaisessa tapauksessa on tietenkin maanomistajan velvollisuus
kustantaa asemakaavan sisältämien katujen, teiden ja yleisten aukioiden
rakentaminen sekä pitää ne yhdyskunnan käytettävinä asianmukaisessa
kunnossa ja tarpeellisilla viemärijohdoilla varustettuina.
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Osa Munkkiniemeä. Siirtyminen huvila-asutuksesta umpijärjestelmä-asutukseen. Valokuva
mallista.

Katujen, teiden ja yleisten aukioiden laskoksenteko-(taivahvistamis-) ja
kunnossapitovelvollisuus on ehdotuksessa järjestetty kaupungissa vallalla
olevan käytännön mukaisesti siten, että tontinomistaja toimittaa sanotut
tehtävät määrättyyn normaalileveyteen asti tontinviereisellä katumaalla.
Muuten on yhdyskunnan asiana huolehtialaskoksesta ja sen kunnossapidosta.
Mitä liikenneväylille ja yleisille aukioille järjestettävien istutusten perustamiseen ja kustantamiseen tulee, on tarkoitus noudattaa samoja sääntöjä kuin asemakaavan toimeenpanossa, johon edellä viitattiin.
Yksityisalueiden istutusten ja esipihain tulee olla rakennuslautakunnan
valvonnan alaisina, ja ne on pidettävä hyvässä kunnossa.
Pinta- ja pohjaveden, käytetyn veden ja juoksevan lian poistaminen
terveyden
on
kannalta perin tärkeä seikka taajaan asutuilla seuduilla.
ajanmukaisen
Koska
viemärilaitoksen rakentaminen tulee melkoisen kalliiksi, on katsottu kohtuudenmukaiseksi, että rakentaminen
tapahtuu vähitellen, sikäli kuin yhdyskunta siihen kykenee. Asian luonnosta johtuu kuitenkin, että maanomistajan on tässäkin kohden annettava
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apuaan, ja hänelle
on myönnetty oi-

keus, milloin katu

hänen kustannuksellansa tehdään,
itse panettaa vie-

märijohdot sen alle.
Kunnossapito-

velvollisuus on

aja-

teltu jaettavaksi
siten, että yhdyskunta hoitaa yleisen viemärin ja ton-

tinhaltija yksityisen johdon.
Aitausta,ajoportti a, rakennuslupaa, rakennu starkastust a,
rakennusten
sommittelua,
uloskäytäviä,
portaita, ulokkeita, palomuureja,tuli s i j o j a,

savupiippuj a Munkkiniemen-aukea sekä osa Isoa puistotietä. Valok. mallista.
y. m. koskevat määräykset ovat laaditut Helsingin tulevan rakennusjärjestyksen vastaavien
säännösten mukaisesti, ottamalla kuitenkin varteen ne erityiset järjestykset tai poikkeukset, joihin kaupunginasemafcaavan muodostus ja
asunto-olot terveydelliseltä, esteettiseltä ja tulenvaaran torjumisen kannalta antavat aihetta.
On toivottava, että ehdotettu Munkkiniemen rakennusjärjestys nykyisessä muodossaan vastaisi tarkoitustaan käytännössä ja antaisi niillä
seuduin kohta orastavalle rakennustoiminnalle oikean suunnan. Puutteita
ja aukkoja saattaa rakennusmääräyksissä kyllä ilmetä vastaisuudessa,
mutta ne voidaan saavutetun kokemuksen nojalla vaikeudetta korjata ja
täyttää. Muuten johtuu asian luonnosta, että tämänlaatuiset ohjesäännöt
helposti käyvät vanhentuneiksi elinvoimaisessa ja eteenpäinpyrkivässä
yhteiskunnassa sekä että niiden siinä tapauksessa tulee seurata nykyaikaista kehitystä ja mukautua sen vaatimuksiin.

J. U.
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MUNKKINIEMEN JA HAAGAN

KUNNALLISIA KYSYMYKSIÄ.

K.UNN ALLI SET TEHTÄVÄT. Munkkiniemen ja Haagan asutus, jonka kasvamista lähimpien kolmenkymmenen vuoden aikana on edellä
koetettu laskea, synnyttää tietenkin useita enemmän tai vähemmän mutkikkaita kunnallisia kysymyksiä. Edellä on jo esitetty ohjelma kaupunginjärj estetytaiteen alaan kuuluvien tehtäväin ratkaisemiseksi sekä tehty
selkoa rakennusjärjestyksestä ja sen oikeudellisista vaikutuksista. Paitsi
näitä kysymyksiä, joita yhteisesti voisi nimittää rakennustoimeen kuuluviksi, on varmasti kuitenkin nousemassa moninaisia muita, kuten kunnallishallinnon järjestämistä, oikeuslaitosta, järjestyksenpitoa, terveyden- ja
sairaanhoitoa, puhtaanapitotointa, veden-, sähkön- ja kaasunhankintaa,
tulenvaaran torjumista y. m. koskevia. Kaikkien näiden kysymysten
seikkaperäinen käsittely ei kuitenkaan kuulu tämän julkaisun puitteisiin,
ja sentähden mainittakoon tässä lyhyesti ainoastaan tärkeimmistä seikoista.

TÄHÄNASTISET OLOT. Hengille pantujen asukkaiden lukumäärä Munkkiniemessä viimeisten viiden vuoden ja Haagassa viimeisten
kymmenen vuoden aikana käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa myöskin
mainitaan kunnallisten veroäyrien lukumäärä (kultakin 200 mk;lta) viimeisten viiden vuoden aikana;
Munkkiniemi
Vuosi

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

no

Haaga

Asukkaita Veroäyrejä Asukkaita Veroäyrejä

_

-

243
247
254
235
223

677
808
858
912
916

300
444
604

f,207
1,416
1,596
1,759
1,909
1,913
1,773

2,444
2,578
2,786
3,160
2,952

Munkkiniemen Keskusvtiori.

Ryhmä julkisia rakennuksia.

Valokuva mallista.

Vuonna 1914 oli siis Munkkiniemessä ja Haagassa kaikkiaan 1,996
hengitlepantua asukasta, joita taksoitettiin yhteensä 3,868 veroäyrillä.
Kun maksu oli 7 mk. 60 p:iä veroäyriltä, suorittivat Munkkiniemi ja Haaga
Helsinginpitäjän kunnalle niinmuodoin kokonaista Smk. 29,396: 80.
Tätä nykyä Munkkiniemi ja Haaga kuuluvat hallinnollisessa suhteessa
Helsingin kihlakunnan Huopalahden nimismiespiiriin, oikeudellisessa suhteessa Helsingin tuomiokunnan Helsingin käräjäkuntaan, kunnallisessa
suhteessa Helsingin maalaiskuntaan sekä kirkollisessa suhteessa Helsingin rovastikunnan Helsinginpitäjän seurakuntaan,
MAHDOLLISIA MUUTOKSIA HALLINNOLLISEEN JA
OIKEUDELLISEEN JAKOON. Munkkiniemen ja Haagan suhteen
voimassa oleva hallinnollinen jako on verrattain uusi ja johtuu K. Senaatin

m

päätöksestä 14 p:ltä helmikuuta 1912, jolla pienehkö,
Vantaanjoen länsipuolella oleva osa Helsinginpitäjän nimismiespiiriä lohkaistiin erityiseksi, Huopalahti nimiseksi
piiriksi. Ei näytä luultavalta,
että viimemainitun piirin rajat
lähimmässä tulevaisuudessa
joutuisivat sellaisen muutoksen alaisiksi, joka sanottavasti
vaikuttaisi Munkkiniemen ja
Haagan asemaan piirissä. Mahdollista on tosin, että ennen
Ryhmä julkisia rakennuksia (esim. koulutaloja)
pitkää nostetaan kysymys OuLänsiistutuksien perällä. Valokuva mallista.
lunkylän liittämisestä m. m.
hallinnollisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin ja että siitä johtuva Huopalahden piirin alueenvähennys
korvataan viereisestä Helsinginpitäjän tai Espoon piiristä lohkaistavilla
osilla. Sellainen toimenpide tuottaisi ilmeisesti pelkkää etua Munkkiniemelle ja Haagalle, jotka siten vapautuisivat Oulunkylän kilpailusta, mitä
johtaja-asemaan piirissä tulee.
Oikeudelliseen jakoon ei liene odotettavissa muutosta, ennenkuin Munkkiniemi ja Haaga ovat saavuttaneet sen kehitysasteen, että niiden katsotaan täytyvän muodostaa oma käräjäkuntansa. Todennäköisesti ei kävisi
erittäin vaikeaksi jo nyt saada Helsingin tuomiokunta jaetuksi suurempaan
lukumäärään käräjäkuntia, mutta näyttää epäilyksenalaiselta, tokko täten
saavutetut edut vastaisivat sitä kustannusten lisääntymistä, mihin muutos
varmasti johtaisi. Tärkeä seikka on kuitenkin, että käräjäkunnan rajain
muutos aiheuttaisi myöskin tientefcolahkon rajain muuttumisen, koska
jokainen käräjäkunta muodostaa oman tientekolahkon. Tältä kannalta
katsoen olisi kenties suotavaa, että Munkkiniemi ja Haaga mahdollisimman pian pääsisivät erityiseksi fcäräjäkunnafcsi.
OMA KIRKOLLINEN SEURAKUNTA. Kysymys Haagan
huvilayhdyskunnan rohkaisemisesta Helsinginpitäjän seurakunnasta itsenäiseksi kirfckoseurakunnaksi nostettiin mainitun yhdyskunnan yksityisessä
kuntakokouksessa 1/4 1912. Kokous päätti lykätä kysymyksen aikaisemmin
valitsemansa n. s. kauppalakomitean valmisteltavaksi, ja tämä esitti 6/7
ja 9/9 1914 asiata koskevat ehdotuksensa, jotka kokous hyväfcsyifcin. Haagan huvilayhdyskunnassa 27/10 1914 pidetyssä kirkonkokouksessa yhdyskunta päätti anoa oikeutta saada muodostaa oma seurakunta sekä kehotti
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niitä Helsinginpitäjän seurakunnan jäseniä, jotka asuvat
Munkkiniemen säterillä ja Sillbölen

kaivoksella sekä
Talin,
Drumsön,
Kånalan ja Kärbölen kylissä, liittymään uuteen seura-

kuntaan. Munkkiniemen edustaja hyväksyi ehdotuksen,
jotavastoin muiden
mainittujen kylien
Urheilukenttä Pitkäniityn-puistossa. Valokuva mallista.
asiamiehet hylkäsivät sen. Seurakuntakysymystä käsiteltiin senjälkeen Helsinginpitäjän
kirkonkokouksessa 2/11 1914 sekä toistamiseen 17/3 1915. Sitten kun
Porvoon tuomiokapituli ja ehkä jotkut muutkin virastot ovat antaneet lausuntonsa, joutuu asia K, Senaatin ratkaistavaksi. On siis toiveita, että
Munkkiniemi ja Haaga läheisessä tulevaisuudessa saavat oikeuden muodostaa oman kirkollisen seurakunnan, mutta kun sanottu lupa, niinkuin tavallista, luultavasti tulee myönnettäväksi sillä ehdolla, ettei nykyisten palkannauttijain oikeuksia loukata, täytyy muutoksen toimeenpanon jäädä
sikseen, kunnes Helsinginpitäjän nykyiset kirkolliset palkannauttijat poistuvat, ellei heidän kanssaan saada sopimusta aikaan.

KUNNALLISJÄRJESTÖ. Edellä

on jo sanottu mitä melkoisia
ja
Haagasta
summia Munkkiniemestä
taksoitetaan Helsinginpitäjän kunnalle. Kun ne määrärahat, mitä kunta myöntää sellaisiin tarkoituksiin,
joiden saattaa oikeutta myöten katsoa tuottavan hyötyä Munkkiniemelle
ja Haagalle, eivät nouse lähimainkaan niin suuriin summiin, tuntuu siltä,
että noiden suurten maksujen vastikkeeksi saatu arvo on syystä katsottava
liian niukaksi. Vaikka yksityisellä ei olekaan oikeutta vaatia kunnalta
muodossa tai toisessa korvausta maksamistaan veroista, lienee kuitenkin
selvää, että mainitut asianhaarat ovat suuressa määrin omiansa herättämään harrastusta oman kunnan muodostamista koskevaan kysymykseen.
Kunnallisen itsenäisyyden saavuttamiseksi voitaisiin ajatella seuraavia kolmea keinoa:

1) kaupunginoikeuksien hankkimista Munkkiniemi-HaagaUe;
2) Munkkiniemi-Haagan muodostamista kauppalakunnaksi tahi
3) Munkkiniemi-Haagan lohkaisemista maalaiskunnaksi.
15
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Näistä kolmesta vaihtoehdosta olisi ensinmainittu epäilemättä tyydyttävin ratkaisu. Se veisi perille suoraan, ilman mutkia. Maaoikeuden
alaisen kaupungin hallinnon ei myöskään pitäisi käydä ylenmäärin kalliiksi
sellaisesta tyypistä on Maarianhamina hyvintunnettuna esimerkkinä.
Vertaillessamme Munkkiniemi-Haagaa maamme kahdeksaan pienimpäin kaupunkiin johdumme seuraavaan tulokseen (vertailu koskee vuotta
1912);
Hengille pantu
väestö:

Munkkiniemi-Haaga
Kemi
Heinola

Taksoituksella

saatu

kunnallisveroja:

2,163 henkeä Smk. 25,450;
1,941
55,360;
1,684
23,132;
1,467
27,389;
1,246
13,091;
19,023;
J ,241
1,197
12,720;
1,185
34,647;
20,209;
900
„

Käkisalmi
Tornio

„

„

„

„

Uusikaarlepyy
Kaskinen

Maarianhamina
Naantali

„

„

„

„

„

„

„

„

~

„

„

Todennäköistä on kuitenkin, että kaupunginoikeuksien anominen
Munkkiniemi-Haagalle synnyttäisi viranomaisissa epäilyksiä, jotka saattaisivat aiheuttaa sen, että kysymys joutuisi saman kohtalon alaiseksi kuin
monet muut aloitteet, s. o. että sen ratkaisu viipyisi liian kauan. Toinen
kauppalanoikeuksien hankkiminen
vaihtoehto
voinee tuskin saavuttaa parempaa menestystä ja olisi joka tapauksessa puolinainen toimenpide, jota ei saattane pitää tyydyttävänä. Asian laita on näet siten, että
meikäläiset kauppalat, kuten allaolevasta taulusta näkyy, ovat väkilukuun ja taloudelliseen kantovoimaan katsoen sellaisella asteella, jonka
Munkkiniemi-Haaga jo on sivuuttanut. (Vertailu koskee vuotta 1912.)
Hengille pantti
väestö:

1,314 henkeä

Salo
Nurmes
Vammala*)
Ikaalinen x)

692
744
251

„

„

„

Taksoituksella

saatu

kunnallisveroja:

Smk. 18,728;
6,656;
10,358; 60
„

„

~

On siis jäljellä kolmas vaihtoehto
Munkfciniemi-Haagan lohkaiseminen itsenäiseksi maalaiskunnaksi. Tässä tapauksessa menettely on
varsin yksinkertainen, koska 15 p;nä kesäkuuta 1898 annettu asetus
x) Vammalan kauppala tali itsenäiseksi kunnaksi
kin kunnallisessa suhteessa Ikaalisten maalaiskuntaan.
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Vi

1915.

Ikaalisten kauppala kuuluu edelleen-

maalaiskuntain
kunnallishallinnosta
I §:ssään
määrää, että kukin
maaseurakunta,
jolla on oma alue,
on itsekseen eri
kunta. Seurakun-

takysymyksen
ratkaisu tuottaa
niinmuodoin myös
kunnallisen itsenäisyyden, sitten
kun sanotun asetuksen 2 §;ssä mainittu esitys on tehty kuvernöörille.

Rakennusryhmä

Haagan pohjoisimmalla ylänteellä
sanatoori). Valokuva mallista.

(sairaala,

MUNKKINIEMEN JA HAAGAN TAAJAVÄRISET YHDYSKUNNAT. Lokakuun 9 p:nä 1906 päätti K. Senaatti, Siviilitoimituskunnan samanpäiväisessä kirjelmässä N:o 1,605 annetun ilmoituksen mukaan,
että m. m. Haaga nimiselle huvila-alueelle on laadittava erityiset ohjeet
siinä järjestyksessä, minkä 15 p:nä kesäkuuta 1898 annettu asetus taajaväkisistä maalaisyhdyskunnista määrää. Marraskuun 4 p:nä 1908 K. Senaatti vielä lisäksi, Siviilitoimituskunnan kirjelmässä N;o 1,775 annetun
ilmoituksen mukaan, myönsi Helsinginpitäjän kunnalle luvan, varteenottaen yllämainitun asetuksen, laatia erityisiä ohjeita järjestys-, rakennusja palotointa varten, m. m. mainitussa kunnassa sijaitsevan Haagan
huvilayhdyskunnan noudatettavaksi. Täten on Haagan
huvilayhdyskunnasta tehty
taajaväkinen yhdyskunta, ja
Helsinginpitäjän kunnanvaltuusmiehet ovatkin vähitellen
laatineet mainitut ohjeet,
joista useimmat kuitenkin
ovat vielä riippuvaisia kuvernöörin vahvistuksesta.
Maaliskuun 2 p;nä 1911
antoi K. Senaatti Uudenmaan
läänin kuvernöörin toimeksi
nostaa kysymyksen poliisi-,
Ylläkuvatun rakennusryhmän asemapiirros.
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rakennus-, palo- ja
terveydenhoitojärjestyksen laatimisesta aiottua taajavä-

kistä Munkkiniemen
yhdyskuntaa varten.
Tämä kysymys, jota
on mutkistanut Helsinginpitäjän kunnanvaltuuston esitys
jo
olemassaolevan
Haagan huvilayhdyskunnan sekä uuden Munkkiniemen
yhdyskunnan yhdistämisestä, on vielä
ratkaisematta, jonka
vuoksi yllämainittuja ohjeita ei ole voitu
laatia. Kuten edellä
jo on esitetty, on kuitenkin valmistettu
ehdotus rakennusjärjestykseksi Munkkiniemeä varten.

Mainitun asetuk5 §m mukaan on
yhdyskuntaa varten
laadittuihin ohjeisiin
pantava määräyksiä
siitä, onko ja miten
laajalta yhdyskunMunkkiniemi. Rivitaloasutus Ison poistotien varrella. Valokuva nalle itselleen myönnettävä valta, noumallista.
dattaen maalaiskuntain kunnallishallinnosta annetun asetuksen 11 §:ää, kuntakokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi ottaa yksinomaan sitä yhdyskuntaa koskevia
asioita. Niin onkin tapahtunut Haagan huvilayhdyskunnassa, jossa vuoden
1909 alusta lähtien on pidetty n. s. yksityisiä kuntakokouksia, ensi vuosina
tarvittaessa, mutta sittemmin säännöllisesti joka toinen kuukausi. Sellaisessa kokouksessa hyväksytyn ja lääninhallituksen 3, p:nä joulukuuta 1913
vahvistaman hallinto-ohjesäännön perusteella on mainittu yksityinen kuntasen
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kokous eli yhdyskuntakokous nyttemmin
siirtänyt päätösvaltansa 15-miehiselle
yhdyskunnan valtuustolle, joka siis
tätä nykyä on yhdyskunnan päättävänä
virastona. Toimeenpaneva jahallinnollinen virasto taas on
yhdyskuntaa varten

valittu hallintolautakunta, jonka ohjesäännön yhdyskuntakokous on hyväksynyt ja lääninhallitus sp;nä joulukuuta

1913 vahvistanut.
Taajaväkinen
yhdyskunta on juridinen henkilö ja sellaisena oikeutettu

Haagan-mäki. Matalataloisessa kaupunginosassa on kukkulan
omistamaan kruununa ryhmä korkeita rakennuksia (vrt. tekstiä siv. 90).
Valokuva mallista.
kiinteistöjä, harjoitja
tamaan elinkeinoa
ottamaan lamoja. Haagan huvilayhdyskunta onkin käyttänyt hyväkseen näitä oikeuksia ja omistaa neljä kiinteistöä sekä Huopalahden telefoonikeskusaseman, jota hoidetaan yhdyskunnan laskuun kunnallisena
yrityksenä. Edelleen on yhdyskunta liittynyt osakkaaksi Suomen kaupunki- ja maalaiskuntain keskuslainarahasto-osakeyhtiöön sekä ottanut

esim.

siltä lainan rakentaakseen itselleen sähkölaitoksen.
Sitten kun Munkkiniemi ja Haaga ovat lohkaistutHelsinginpitäjästä itsenäiseksi maalaiskunnaksi, jäänevät yllämainitussa järjestyksessä laaditutohjeet edelleenkin voimaan, joten uuteen kuntaan siis tulee kuulumaan kaksi
taajaväkistä yhdyskuntaa. Jos maalaiskunta muuttuu kaupunkikunnaksi,
niin ohjeet lakkaavat olemasta voimassa, koska ne perustuvat asetukseen,
joka koskee ainoastaan maalaisyhdyskuntia. Ne on sentähden korvattava
uusilla säännöillä, jotka laaditaan niinkuin kaupungeista on määrätty.

KYSYMYS HELSINGIN YHTEYTEEN LIITTÄMISESTÄ. Aikaisemmin oli se mielipide yleinen, että kaupungin tuleekaikin
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)

tavoin

vastustaa

sellaista asutusta,
joka pyrkii syntymään fcaupunginalueen ulkopuolelle. Jollei kaupungilla ole valtaa
muulla tavoin ehkäistä ympäristöjensä asutusta, on
lähialueet ostettava kaupungille
tahi, jos ne pysyvät yksityisten

hallussa, ainakin
saatettava
kauHaagan Kirkkomäki.

Valokuva mallista.

pungin viranomaisten määräys-

vallan alaisiksi.
Vaikka useimmat niistä, joiden käsissä kaupungin asioiden ratkaisu on,
eivät enää kannattanekaan tätä mielipidettä, lienee kuitenkin syytä tässä
hieman valaista kysymystä.
Itsestään selvää on, että maat, joita kaupunki yleisiin tarkoituksiin
tarvitsee tai joiden voi olettaa vastedes käyvän sille tarpeellisiksi, olisi
hyvissä ajoin saatava kaupungin omiksi. Ellei kaupungilla ole hallussaan
alueita, jotka nyt tai vastaisuudessa ovat tarpeen satamalaitoksia, julkisia rakennuksia t. m. s. varten, on sellaiset alueet kiistämättä ostettava.
Toiselle kannalle täytynee sensijaan asettua silloin, kun on kysymys alueista,
jotka eivät tule käytettäviksi kaupungin omien laitosten tarpeisiin, vaan
luovutettaviksi yksityisille asuntotonteiksi. Tässäkin tapauksessa on
kaupungilla epäilemättä painavat syyt puuttua asiaan, jos rakennustoiminta ei käy suunnitelmanmukaisesti tai jos yksityisalue järjestyksen, terveydenhoidon tai tulenvaarallisuuden kannalta uhkaa lähellä olevia kaupunginalueen osia. Jos sitävastoin asutus kaupunginalueen ulkopuolella
käy sääntöperäisesti ja hyvinlaaditun järjestelmän mukaan, saattaa suuresti epäillä, tokko kaupunki asiaan sekaantumalla voittaisi mitään.
Sitten kun Munkkiniemi ja Haaga ovat järjestetyt maalaiskunnaksi,
ei niiden liittäminen Helsingin yhteyteen, yhteisen kunnallishallinnon alaisiksi, ole mahdollista (asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta, 2 §:n
2 mom., sekä asetus kunnallishallituksesta kaupungissa, 2 §). Kunnallisliitto voitaisiin silti tehdä, koska yhteisyyttä toisessa tai toisessa suhteessa
voi olla olemassa. Mutta kehityksen edettyä niin pitkälle, että Munkki118

niemestä ja Haagasta on

tullut

kaupunkikunta,
saattanee, jos sopivaksi
nähdään, yhtymisestä
Helsingin kanssa yhteisen
kunnallishallinnon alaiseksi tulla tosi.

TEKNILLISET
LAITOKSET. Helsingissä ovat

raitiotiet,

telefooni, vesijohto, sähkö- ja kaasulaitos y. m. s.
alkuaan olleet yksityisiä
yrityksiä, vaikka ne sittemmin on kunnallistettu.
Muodollisesti ovat molemmat ensinmainitut yhä
edelleenkin yksityisiä liikeyrityksiä, mutta kun
kaupungin hallussa on
enemmän kuin 9/10 raitio tieyhtiön osakkeista ja
Asemapiirros. Yleisiä ja yksikun telefoonilaitoksen Haagan Kirkkomäki.
tyisiä rakennuksia aukion ympärillä.
omistaa telefooniyhdistys,
joka on keskinäisyyteen perustuva yhtymä, täytyy niitäkin pitää tavallaan
kunnallisina.
Munkkiniemi-Haagassa, missä itse yhdyskunta on perustettu yksityisestä aloitteesta, pannaan nämä laitokset käyntiin niinikään
yksityisinä liikeyrityksinä, joiden siirtyminen kunnan haltuun jää riippuvaksi asukkaiden suuremmasta tai pienemmästä asianharrastuksesta.
Seuraavassa tehdään lyhyesti selkoa tähänastisista toimenpiteistä.
Raitiotiet. Liikenne Munkkiniemen ja Haagan raitioteillä alkoi
22 p;nä joulukuuta 1914 ja on sittemmin jatkunut 2—3 vuorolla tunnissa kumpaankin suuntaan molemmilla linjoilla. Nykyinen raiteisto, joka
vain kolmannelta osaltaan on rakennettu kaksiraiteiseksi, ei myönnä taajempia vuoroja, mutta säännöllisten olojen palauduttua tulee kaksiraiteista osaa pitennettäväksi, sikäli kuin vuoroja täytyy lisätä. Raitiotien,
josta Helsingin kaupungin alueella ja Haagan huvilayhdyskunnassa sijaitsevan osan on urakalla rakentanut Allmänna Svenska Elefctriska Aktiebolaget niminen västeråsilainen yhtiö, omistaa Osakeyhtiö M, G. Stenius,
ja liikennettä sillä hoitaa Helsingin Raitiotie- & Omnibus-Osakeyhtiö
omilla vaunuillaan. Käytännössä, vaikkei muodollisesti, on siis Munkki9

H

niemi-Haagassarattiotieliikenteen harjoittajana Helsingin kanta. Tarvittavan sähkövirran
hankkii kaapangin
sähkölaitos 5,000
voltin jännityksisenä kolmivaihevirtana, joka muunnetaan Osakeyhtiö M.
G. Steniuksen omistamalla virranmuu nta ja- asemalla
Meilahdessa
SnellHaagassa.
Sillbölen-aukea
Valokuva mallista.
maninkadun 4:ssä.
Telefooni. Munkkiniemeen on Helsingin Telefooniyhelistys rakennuttanut erityisen telefoonikeskusaseman, joka on kaupungin pääfceskusaseman kanssa suoranaisessa yhteydessä (ei maaseutukeskusasenxien
kautta). Johtoverkko on kaksilankainen, ja keskuspatteri on olemassa.
Maksut pitävät yhtä Helsingin maksujen kanssa.
Haagassa telefoonikeskusasema, jonka alkuaan perusti Helsingin Telefooniosakeyhtiö, on nyttemmin oston kautta siirtynyt Haagan huvilayhdyskunnan haltuun ja siten
kokonaan kunnallistunut. Pääkaupunkipuhelut tapahtuvat maaseutukeskusasemien välityksellä, ja johtoverkko on suurimmalta osaltaan yksilankainen. Tilausmaksut ovat jonkun verran alhaisemmat kuin Helsingissä.

VesijoKto. Munkkiniemi varustetaan heti alunpitäen vesijohdolla, joka vapauttaa sikäläiset asukkaat työläästä ja kalliista vedenhankinnasta. Toimitetun koepumppuamisen mukaan saadaan Munkkiniemen n. s. Pitkäniityltä pohjavettä vähintään 10 sekuntilitraa, vastaten
864 kuutiometriä vuorokaudessa. Olettaen keskimenefciksi 70 litraa henkeä ja vuorokautta kohti riittää tämä vesimäärä n. 12,000-henkiselle väestölle. Kulutuksen lisäännyttyä yli mainitun määrän voidaan toisesta vedenottopaikasta, joka sijaitsee Talin kartanoon vievän ajotien läheisyydessä, saada varmasti lisäksi 4 sekuntilitraa eli n. 350 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä yllämainitun keskimenekin mukaan riittää n, 5,000 hengelle. Lopuksi on n. s. Haagan Isolla niityllä sijaitsevassa vesipaikassa
toimitettu koepumppuaminen antanut tulokseksi vähintään 9 sekuntilitraa eli 777 kuutiometriä vuorokaudessa, mikä siis riittää n. 11,000 hengelle. Huomattava on, etteivät pohjavedensaantimahdollisuudet Munkkiniemi-Haagan mailla vielä sillä ole loppuunkäytetyt, vaan että vesi-
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määrää epäilemättä voidaan

vielä lisätä. Tarkoitusta varten käyntiinpannut tutkimukset eivät kuitenkaan ole vielä
loppuunsuoritetut. Jos vedenkulutus kasvaisi siinä määrin,
ettei Munkkiniemi-Haagasta
saataisiriittävästi pohjavettä,
on kuitenkin jäljellä se keino,
että tarvittava vesi otetaan
Vantaanjoesta, esim. Kårbö-

len kautta suunnatulla johdolla.
Munkkiniemen vesijohtotyöt on jo aloitettu.
Sitä
varten rakennetaan Pitkäniitylle sylinterinmuotoinen kokoojakaivo, jonka läpimitta Sillbölen-aokea Haagassa. Asemapiirros. Rakenon 2 metriä ja syvyys 14 nukset muodostavat taustan Haagan-kiertotielle ja
metriä. Vedennosto tapahtuu Sillbölen-puistotielle, jotka tässä kohden leikkaavat
toisensa.
erityisessä pumppuhuoneessa
kahdella automaattisella sähköpumpulla, jotka alkavat käydä niin pian
kuin paine johtoverkossa vähenee, mikä tapahtuu vesihanaa avattaessa.
Johtoverkko, johon aluksi kuuluu vain muutamia harvoja linjoja, tulee
tarpeen mukaan laajennettavaksi. Haagan huvilayhdyskunnalla on
niinikään jo suunniteltuna vesijohtolaitos, pääasiallisesti samanlainen kuin
Munkkiniemessä paraikaa tekeillä oleva, mutta ehdotusta ei vielä ole ryhdytty panemaan täytäntöön. Kaikki tässä mainitut työt on suorittanut
Yleisen tie- ja vesirakennus-insinööritoimiston konttori Helsingissä.
SäKkö. Kysymys sähkövirran hankinnastaMunkkiniemeen jaHaagaan
on ratkaistu siten, että Helsinginkaupungin sähkölaitos toimittaa Osakeyhtiö
M. G. Steniukselle yhtiön Snellmaninkadun 4:ssä sijaitsevalle muuntaja-asemalle korkeajännityksellisen sähkövirran, joka sieltä johdetaan mainittuihin
yhdyskuntiin, missä se muunnetaan matalampijännitykselliseksi. Virranmuuntaja-asemalta lähtevän korkea jännitys johdon sekä transformaattorit
ja matalajännitysverkon kustantaa Munkkiniemessä Osakeyhtiö M. G.
Stenius, mutta Haagassa huvilayhdyskunta itse. Viimemainittua laitosta
hoidetaan niinmuodoin kunnallisena yrityksenä, jolle virran hankkii toinen
Haagan sähkölaitoksen kuntoonkunta yksityisen liikkeen välityksellä.
aloitettu,
keskeytyivät
sodan johdosta, eikä niihin
pano oli jo
mutta työt
ole sen koommin uudelleen ryhdytty. Munkkiniemessä joutunee matalajännitysverkko pienemmältä osalta kuntoonpantavaksi vuonna 1916.
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Ylläesitetyn ohjelman makaan tulee Munkkiniemi-Haagassa hankittavaksi 120 voltin jännityksistä kolmivaihe virtaa. Koska varsinaisessa
Helsingin kaupungissa jaellaan saman jännityksistä tasa virtaa, voidaan siis
Munkkiniemessä ja Haagassa käyttää samoja lamppuja kuin kaupungissa,
mutta sitävastoin ei samoja moottoreita.

TIET JA NIIDEN VALAISEMINEN, VIEMÄRIJOHDOT,

PUHTAANAPITO Y. M. Edellämainitut teknilliset laitokset ovat
kaikki liikeyrityksiä, jotka, hyvin järjestettyinä ja hoidettuina, pienemmässä
mittakaavassa tavallisestikannattavat ja suuremmassa tuottavat hyvää voittoa. Näin ollen ei käy vaikeaksi saada niitä aikaan, sillä elleivät ne synny
kunnallisesta yritteliäisyydestä, niin yksityinen tavallisesti epäröimättä
ryhtyy niihin. Sensijaan on olemassa muita teknillisiä töitä, semmoisia
kuin tiet, viemärijohdot y. m., joiden rakentaminen ja kunnossapito ei
tuota mitään tuloa ja jotka senvuofcsi budgetissa esiintyvät joko kokonaan
tai enimmäkseen menopuolella.
Teiden rakentaminen ja Kunnossapito on Munkkiniemessä
ja Haagassa toistaiseksi järjestettävä sillä tavoin kuin siitä on maaseutuun nähden säädetty. Niitä teitä, jotka kuvernööri kuntakokouksen ja kihlakunnanoikeuden toimittaman tutkimuksen jälkeen katsoo yhdysliikenteelle ja tavarankuljetukselle yleishyödyllisiksi ja tarpeellisiksi,
nimitetään yleisiksi teiksi, ja velvolliset niitä rakentamaan ja kunnossapitämään ovat kaikki manttaaliin pannut tilat ja teollisuuslaitokset tientekolahkossa, jonka rajat ovat samat kuin käräjäkunnan. Sellaisia yleisiä
teitä ovat Munkkiniemen ja Haagan alueilla Läntinen viertotie ja siitä
Huopalahden rautatiepysäkille vievä Uusi maantie. Mitä muihin teihin
tulee, ei ole mitään lainmääräyksiä olemassa, mutta tiekysymykset voidaan järjestää ohjeilla, jotka laaditaan ennenmainitun, taajaväkisistä maalaisyhdyskunnista annetun asetuksen osoittamassa järjestyksessä. Siinä
tarkoituksessa on koetteeksi pantu määräyksiä Munfcfciniemeä varten laaditun rakennusjärjestys-ehdotuksen VI lukuun.
Teiden valaistuksen on Haagassa huvilayhdyskunta ottasaaden tarkoitusta varten Osakeyhtiö M. G. Steniukselta
huolekseen,
nut
avustuksen, joka korvaa suuren osan kustannuksista. Munkkiniemenkin
suhteen lienee samantapainen menettely sopivin. Mitä hoitoon tulee, on
sähkövalo tievalaistuksena kieltämättä yksinkertaisin ja siten myös halvin.
Viemärijohtoja ;on Haagan huvilayhdyskunnassa vain poikkeustiloissa rakennettu, mutta aikaa myöten niiden luku epäilemättä kasvaa. Munkkiniemen tontit tulevat alunpitäen varustettaviksi viemärijohdoilla, jotka järjestetään kaikin puolin ensiluokkaiseen tapaan. Rakennusjärjestys-ehdotuksen VII luku sisältää tarkempia määräyksiä tästä
asiasta.
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Puhtaanapito järjestetään Haagan huvilayhdyskunnassa Helsinginpitäjän kunnanvaltuusmiesten 28 p:nä lokakuuta 1912 hyväksymän,
mutta valitettavasti vielä vahvistamattoman terveydenhoitojärjestyksen
mukaan, jota tarpeen tullen voidaan täydentää erityisellä puhtaanapitoohjesäännöllä. Munkkiniemessä voitaneen menetellä samaan tapaan.
KOULUOLOT. Helsinginpitäjän kunta ylläpitää Munkkiniemessä
ruotsinkielistä ja Haagassa suomenkielistä ylempää kansakoulua, joista
edellinen toimii omissa, jälkimäinen vuokrahuoneissa. Pikkukoulujakin
on paikkakunnalla jo olemassa. Oppikouluja sitävastoin ei Munkkiniemessä ja Haagassa tarvittane pitkiin aikoihin, koska hyvät ja vastedes varmaan yhä paranevat kulkuyhteydet pääkaupungin kanssa tekevät mahdolliseksi käydä missä Helsingin oppilaitoksissa tahansa.
*

Munkkiniemi-Haagan suuret kehitysmahdollisuudet eivät tätä nykyä
vielä myönnä yleiskuvan antamista kunnallisen työn järjestyksen ja kulun
kaikista yksityiskohdista. Tulevaisuus tuo mukanaan monta uutta vaatimusta, ja monta uutta hallinnonhaaraa on vielä luotava. Asukkailla on
edessään monipuolinen, kestävyyttä kysyvä työ, ennenkuin MunkkiniemiHaagasta sukeutuu valmis, eheä kaupunki.
S —d St —s.
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Sivulla 37 olevat graafilliset esitykset ovat lainatut v:n 1907 kunnallisfcongressikertomuksesta, jonka on julkaissut Centralförbundet för socialt arbete (Ruotsissa). Samoin on laita sivuilla 38 ja 39 olevien
diagrammien, sikäli koin ne koskevat Ruotsia.
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