
X. Julkisivupiirustusten tarkastus-
toimikunta. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan vuonna 1925 
antama kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikunnan muodostivat vuonna 1925 itseoikeutetut jäsenet rakennus-
tarkastaja A. M. S. Gripenberg, kaupunginasemakaava-arkkitehti B. A. K. 
Brunila ja kaupunginarkkitehti J . G. Taucher sekä kaupunginvaltuuston vuo-
deksi valitsemat jäsenet professori O. A. Tarjanne ja huonekalupuuseppä 
M. W. Längholm. Puheenjohtajana toimi rakennustarkastaja Gripenberg, 
varapuheenjohtajana professori Tarjanne ja sihteerinä filosofianmaisteri G. 
Brotherus. Toimikunta kokoontui 32 kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 
326 ja lähetettyjen kirjelmien 40. Toimikunnan menoja varten oli kaupungin 
talousarvioon merkitty 8,800 markan suuruinen määräraha, josta vuoden 
varrella käytettiin 7,327 markkaa. 

Toimikunta pyrki saamaan aikaan yhdenmukaisuutta ja yksinkertai-
suutta julkisivujen käsittelyssä ja koetti tässä suhteessa vaatia, että lähek-
käin olevien rakennusten julkisivut tehtiin samasta aineesta, että kattojen kal-
tevuus olisi yhdenmukainen ja että käytettäisiin samaa ainetta katonpeittä-
miseen. Toimikunta työskenteli edelleen saadakseen yhä useampia julkisivu-
kaavioita vahvistetuksi kaupungin eri osia varten. 

Toiminta tapahtui vuonna 1925 pääasiallisesti samoja suuntaviivoja nou-
dattaen kuin edellisenä vuonna. Toimikunta tarkasti julkisivupiirustukset 
60 suurehkoa uutisrakennusta varten, jotka oli rakennettava joko yksityisille 
taikka kaupungin vuokratonteille; suuri määrä piirustuksia voitiin hyväksyä 
lopullisesti vasta sen jälkeen kun toimikunnan vaatimat muutokset oli suori-
tettu. Tämän lisäksi tarkasti toimikunta joukon piirustuksia rakennus- ja 
julkisivumuutoksia, lisärakennuksia sekä aitoja, vahti- ja muita vajoja y. m. 
varten. 

Yleisiä julkisivukaavioita toimikunta vahvisti seuraavia kortteleita ja 
yksityisiä tontteja varten: korttelin n:o 417 tontit n:ot 4 ja 6 Lutherkadun 
sekä n:o 81 Fredrikinkadun varrella, korttelin n:o 418 tontit n:ot 12 ja 14 
Lutherkadun sekä n:o 68 Fredrikinkadun varrella, korttelin n:o 523 tontit 
n:ot 31—35 Länt. Viertotien varrella, korttelit n:ot 341 ja 449 kokonaisuudes-
saan sekä Vallilassa kortteleissa n:ot 530, 535, 539, 540, 546—552, 554, 557 ja 
582 kivitaloja varten varatut tontit. 

Noudattaen johtosääntönsä 2 §:n 4 mom. määräystä, toimikunta tarkasti 
myöskin suuren joukon ehdotuksia reklaamikilviksi ja rakennuksien pääty-
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muureihin maalattaviksi ilmoituksiksi sekä teki maistraatille esityksen toi-
menpiteisiin ryhtymisestä erinäisten, ilman asianomaista lupaa asetettujen 
rumentavien kilpien poistamiseksi. Huomattava määrä yksityisiä henkilöitä 
ja toiminimiä, jotka maistraatti tämän johdosta velvoitti poistamaan tahi 
uudelleen maalauttamaan rakennusten päätyihin maalatut ilmoitukset, valitti-
vat maaherralle maistraatin päätöksestä. Toimikunta antoi vaaditun selvi-
tyksen asiasta, mutta ei vielä ole saanut tietoa maaherran päätöksistä näihin 
valituksiin, joka on pakottanut toimikunnan toistaiseksi olemaan ryhtymättä 
muihin asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Vuoden 1925 päättyessä oli toimikunta toiminut lähes 2 vuotta, jona aikana 
suuri osa niistä rakennuksista oli valmistunut, joiden julkisivupiirustukset 
toimikunta oli tarkastanut, joten toimikunta katsoi ajan sopivaksi johtosään-
tönsä 2 §:n 5 momentin määräyksen mukaisesti ottaa harkittavakseen kysy-
myksen kunniakirjojen antamisesta niille talonomistajille ja arkkitehdeille, 
jotka olivat teettäneet rakennustaiteellisesti erittäin ansiokkaita rakennuksia. 
Toimikunta ryhtyi jo kertomusvuonna valmistaviin toimenpiteisiin asiassa 
ja tulee vuoden 1926 kuluessa tekemään tästä esityksen kaupunginvaltuus-
tolle, mikäli toimikunta katsoo sen tarpeen vaatimaksi. 


