
KALASTAJATORPAN VARHAINEN C HARMI

SVEN HIRN

Vuosi 19i5 oli ratkaiseva. Silloin Kalastaja-

torpan uusi kahvila astui rnelkoisella rytinälla
julkisuuteen ja tuli helsinkiläisille tutuksi,
miltei rakkaaksi. Samanaikaisesti valmistui
myös Eliel Saalisen Munkkiniemi-Haagan
asemakaava, jossa varauduttiin Suur-Helsin-
gin mittaviin ongelmiin. Suunnitelmat oli
kunnianhimoisesti laadittu. Ote oli määrätie-
toinen ja kokonaisvaltainen: kasvun tuli olla
hallittua. kaikki ennakoitavissa olevat tärkeät
nakokohdat huomioon ottavaa.

Kuten tunnettua asemakaava ei pienois-
mallia laajempana toteutunut kuin joissakin

yksityiskohdissa. Ensimmäinen maailmanso-

ta ja sen julkeinen lama eivät suosineet roh-
keita uudistuksia. Muuttamalla Yhdysvaltoi-
hin Eliel Saarinen saavutti parempaa vasta-

kaikua monumentaalisuudelleen.
Munkkiniemen kaavoitus oli tiivis ja teho-

kas. Viheralueita sisällytettiin suunnitelmiin,
mutta niillä oli suhteellisen vaatimaton sija.
Munkkiniemen Iso puistotie hahmottui leh-
musten hallitsemaksi bulevardiksi, jossa rai-
tiotie asettuisi eristetylle keskikaistalle. I(au-
punginosan eteläkärkeen oli varattu runsaasti

tilaa Kalastajatorpan puistolle. Yksityiskoh-
dat eivät kuitenkaan suoranaisesti myötäilleet
niitä järjestelyjä, joita uuden kahvilan ympä-

ristössä parhaillaan toteutettiin. Voisi uumoil-
[a, että asemakaavan laatiminen tältä osin oli
toteutunut vailla yhteydenottoa. Siteita kui-
tenkin oli. itse asiassa huomattavan laheisiä.

Munkkiniemi-Haagan aluetta hallitsi Oy M.

G. Stenius, joka myös oli Eliel Saarisen toi-
meksiantaja. Märten Gabriel Stenius (f844-
1906) oli ollut kauppapuutarhojemme uran-

uurtaja la merkittävä liikemies. Han oli hank-
kinut omistukseensa huomattavan osan

Munkkiniemen ja Haagan alueita; vuonna

1918 yhtion maanomistus kasitti 1 350 heh-

taaria. Perustajan kuoleman jalkeen johttxrn

asettui seuraava polvi, fil. maist. Sigurd Steni-
us (lB7B-1969). Omistajiin kuului kuitenkin
muita vaikutusvaltaisia henkilöitä. ennen

kaikkea kauppaneuvos Julius Tallberg
(1857-1921). Keväällä 19l5 yhtiti oli vuok-
rannut Kalastajatorpan ympäristöineen Oy K.
M. Brondinille ja osallistui rahoittajana yhtei-
siin laajentamishankkeisiin. Asemakaavaris-
tiriidat olivat näennäiset. tarkistuksiin oli eri
tahoilla todennäkriisesti varauduttu.

Finlands Allmänna Tidningissä ilmoitettiin
27.3.1828, että Kalastajatorpan (Fiskar-

torpet) edellisenä vuonna valmiiksi raivattu
tila oli vuokrattavana. Ei ole varmaa. että

puhe jo silloin koski Munkkiniemeä, mutta
eikohan sekin mahdollisuus ole varteenotet-
tava. Vuonna I 915 kaksikerroksinen kahvila-
rakennus oli palvellut helsinkilaisten perheit-
ten viehättävänä kesänviettopaikkana. Asuk-
kaisiin oli lukeutunut myös Arthur Nyman
(1871-1950), legendaarinen kauppias ja sit-
temmin kauppaneuvos. Rakennuksen sijainti
mäntymetsikön katveessa Laajalahden ran-
nalla oli kadehdittava. Nyt oli vakaana tarkoi-
tuksena kehittaa Kalastajatorppaa niin, että

siitä tulisi helsinkilaisten suosima retkeily-
kohde.

Leipurimestari Karl Magnus Brondin
( 1B4B-t 919) oli muuttanut Viipurista Helsin-
kiin vuonna l876ja ostanut talon Eteläespla-
nadin ja Korkeavuorenkadun kulmasta. Poh-
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jakerrokseen sijoittui leipomo, yläkertaan

kahvila, kuuluisa "Bronda". Toiminta oli me-

nestyksellistäja laajenevaa. Vuonna 1913 oli
City-kaytavaän perustettu wienerkahvila, jos-

sa musiikkia johti etevä Bror Emil Persfelt.

Sodan vuoksi saksalaisperäiset nimet kuiten-
kin kiellettiin, jolloin nimitys oli riisuttava
pelkaksi "kahvilaksi". Nämä vaiheet eivät ol-

leet riippuvaisia leipurimestarista itsestään.

Hän sairasteli, ja yhtitin toimitusjohtajana

vaikutti K. A. Welin (1868-1955).
Maailmansodan puhkeaminen kesalla 1914

oli ollut jarkytys myös suomalaisille, jotka yl-
lättäen havaitsivat kuuluvansa sotaa käyviin
kansakuntiin. Ulkoilmaravintolat suljettiin ja
julkiset huvit kiellettiin. Alkuajan poikkeuk-
sellisesta luonteesta palauduttiin kuitenkin
nopeasti melko normaaliin arkipäivään.

Munkkiniemen raitiotieliikenne avattiin
15.1 1.1914, jolloin Vanhalta ylioppilastalolta
pääsi puolen tunnin väliajoin kätevästi Munk-
kiniemen kartanon portille. Siita oli vain vii-
den minuutin kävelymatka Kalastajatorpalle.

Munkkiniemen raitiotielinjaa hoidettiin yh-

teistyössä helsinkilaisen liikennelaitoksen
kanssa. Viidenpennintullin kohdalla vaihdet-

tiin vaunua. Kahvilarakennuksen kunnosta-

minen saatiin tehtya kahdessaja puolessa vii-
kossa. Avaaminen toteutui heti vapun jälkeen

2.5. 1915. Puuhamiehinä kunnostautuivat eri-
tyisesti joht. Welin ja ins. Edvin Hedengren
(7877-L937). Jälkimmainen oli M. G. Ste-

niuksen palveluksessa ja kuului myös Eliel
Saarisen avustajiin. Han oli erikoistunut rau-

tateiden rakentamiseen. mutta raitiotien r etä-

minen sujui sekin hänen johdollaan sutjak-

kaasti. Urheiluharrastukset olivat monipuoli-
set ja heijastuivat myös Kalastajatorpan kaa-

vailuihin.
Kahvilarakennus oli maalattu punaiseksi ja

ikkunakehykset valkoisiksi. Alakerrassa oli
kaksi suhteellisen tilavaa salia, iso verantaja
tarjoiluhuone. Kalusteet olivat Salon tuoliteh-
taan valmistamia. väriltään valkoisia. Kau-

niilla saallä niitä ripoteltiin myös ulkosalle.
Kahvin ohella tarjontaan kuului virvokkeita
ja herkullisia leivonnaisia Brondinin omasta

leipomosta. Alussa ei laadusta eika valikoi-
masta ollut huolta, sillä elintarvikepulasta ei

vielä ollut tietoa.

Avajaisissa havaittiin, että paljon oli edel-

Ieen keskeneräistä: maastossa työskenneltiin
ponnekkaasti. Asiantuntijoiden valvonnassa

oli rakenteilla kaksi tenniskenttää, ja pelaajien

pukuhuoneille oli tilaa varattu kahvilaraken-
nuksen yläkerrasta. Rantaan oli valmisteilla
uimalaitos, jossa oli I0 pukukoppia ja katolla
mahdollisuus auringonpalvontaan. Laiturissa

oli veneitä vuokrattavana, ja yksi niistä oli
jopa varustettu uudella Evinrude-moottorilla.

Kaikki edellytykset menestymiselle näytti-
vät olevan ulottuvilla. Eikä siinä petytty. Sun-

nuntaina 30.5. kahvila sai liki I 700 asiakas-

ta. Kesän mittaan suosio vain kasvoi. Tennis-

kentät ja uimahuone valmistuivat 10.7., jol-
loin raitiovaunut jo kulkivat 20 minuutin vä-

liajoin. Tennistunti maksoi kaksi markkaa,

mutta elokuussa Brondin ilmoitti, että pelitai-
don opetusta järjestettiin ilmaiseksi. Kentät

olivat hyvin tasaiset ja huolellisesti salaojite-

tut. Uimalaitoksella voitiin harjoitella pon-

nahduslautahyppyjä 3-4 metrin korkeudesta.

Merivesi oli kirkasta ja puhdasta, pohja erot-

tui selkeänä parin metrin syvyydessä. Kaikkia
töitä oli ins. Hedengren tarkkaan valvonut.

Tenniksen mestaruuskilpailut järjestettiin

kuitenkin Kulosaaren vuonna 1913 valmistu-
neilla kentillä. Myös Lauttasaaressa oli tarjol-
la hyvät pelimahdollisuudet. Sisähallitilanne
oli sita vastoin huolestuttava, silla Nikolajef-
fin talon hieno sisätila jouduttiin marraskuus-

sa I9l5 Iuovuttamaan kranaattien valmistuk-
selle. Kulosaari sai omat sisäkenttänsä vuon-

na 1916, ja toukokuussa I9I7 esiteltiin
Munkkiniemen oma hallihanke. Sijainniksi
kaavailtiin tonttia täysihoitolan vieressä, rai-
tiotien päätepysäkin tuntumassa. Kentät si-
joittuisivat kulmikkain, ja niitten yhteyteen

saataisiin ylätasoon väljät yleisötilat, mm.

lehteripaikat peräti 455 katselijalle. Suunni-

telmat saivat yhta tylyn kohtalon kuin Saari-

sen mittava asemakaava.

Vaatimattomammalla tasolla havaittiin kui -

tenkin edistystä. Syksyksi 1915 Kalastajator-
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palle asennettiin lämpöjohdot ja toimintaa
jatkettiin yli talvikauden. Vetovoimaa ei sil-
Ioin ollut uimalaitoksella, sen sijaan panostet-

tiin hiihtomäkeen ja kelkkailuun. Korkea
kelkkamaki johti laheiselta kalliolta Laaja-
lahden jaalle. Myr;s sähköasennukset saatiin
kuntoon: illalla lyhdyt paloivat kaytavilla ja
mäkikin oli valaistu.

Huhtikuun alussa kerrottiin, että edellisenä
sunnuntaina Kalastajatorpalla oli käynyt n.

I 200 asiakasta. Kuukauden kuluttua sun-

nuntaivieraita oli jo kolmisen tuhatta. Kaunii-
na kesäpäivinä arkisinkin yllettiin vastaaviin
lukuihin. Kapasiteetti oli tehokkaassa käytös-
sä. I(ahvilarakennusta laaj ennettii n j a korj at-
tiin. Keittio uusittiin ja rnyös henkilokuntaa
lisättiin. Kylpylaitos sai 12 uutta pukukoppia
ja virvoitusjuomakioskin. Laiturissa oli useita
moottoriveneitä odottamassa asiakkaita. Vie-
lä syyskuussa korostettiin, että tenniskentät
olivat erinomaisessa kunnossa ja meriveden
lämpö oli f l5 astetta.

Näin myönteisenä toiminta ei voinut pit-
kaan jatkua. Elintarvikepula alkoi rasittaa
kahvilan toimintaa ja ankeat ajat vaikeuttivat
Munkkiniemen kaupunginosan kehittamis-
hankkeita. Raitiotie olisi kaivannut rinnak-
kaista raidetta, mutta sotatila teki toimitukset
mahdottomiksi. Vilkkaasti liikennöityinä ai-
koina kytkettiin vuoroihin perävaunu. Toi-
minta oli kannattavaa, matkustajia riitti tun-
gokseen asti.

Kaikesta huolimatta Eliel Saarisen työllis-
täminen jatkui. Jo alkuvuodesta 1916 julkis-
tettiin hänen piirustuksensa kasinorakennuk-

seksi, uudeksi Kalastajatorpaksi. Sijaintipai-
kaksi oli valittu korkea kohta tenniskenttien
itapuolella. Ylhaalta avautui loistava näköala

merelle. Terassit laskeutuivat kohti etelaa ko-
rostaen kasinon hallitsevaa asemaa. Toteutus

hahmottui epävarmana, mutta väliaikaisena,
suppeampana ratkaisuna kaavailtiin pelkan
keskiosan loteuttam ista.

Uudistuksia odotettaessa kahvilarakennuk-
sen yläkertakin otettiin tarjoilukayttoön. Yh-
teys keittiritin hoidettiin pienellä hissilla.
Sahko saatiin suoraan raitiotieverkosta. Ja

Kalastajatorpan kahvila esittaytyy Veckans Kröni-
kassa 24l1915.
Kuva: Harald Rosenberg

asiakkaille huomautettiin, että Helsingin
elintarvikekortit kelpasivat sellaisenaan
myös Munkkiniemessä.

Omat sotatapahtumamme kevättalvella
l91B eivät jättäneet pahoja jalkia Munkkinie-
men rakennuskantaan. Kalastajatorpan kah-
vila jatkoi kesalla toimintaansa Oy Brondinin
hallinnassa. Leipurimestari kuoli seuraavana

vuonna ja yhtiön tulevaisuus vaikutti ajoittain
uhatulta. Toiminta lopetettiin l92B ja henki-
lökunnalle järjestettiin päättäjäisjuhlat I(a-
lastajatorpalla. Elakerahasto tarjosi turvaa
pitkaan palvelleille.

Uudeksi omistajaksi tuli vuonna I932 Karl
Fazerin Konditoria Oy, joka kehitti Kalastaja-
torpasta anniskeluravintolan. Vanha kahvila
purettiin vuonna 1936 ja tilalle saatiin Jarl
Eklundin edustava ravintolarakennus. Tär-
keätä oli, että Kalastajatorppa sopeutui näyt-
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tävästi kauniiseen rantamaisemaan. Tennis-
pelaajien pukeutumistilat oli edelleen sisälly-
tetty palvelutarjontaan, tiillä kertaa ne tosin
sijaitsivat kellaritasossa. Seuraavat laajen-
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