
XI. Julkisivupiirustusten tarkastus-
toimikunta. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan vuonna 1926 
antama 'kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikunnan muodostivat kertomusvuonna itseoikeutetut jäsenet raken-
nustarkastaja H. Andersin, samalla puheenjohtaja, kaupunginasemakaava-
arkkitehti B. Brunila ja kaupunginarkkitehti G. Taucher sekä kaupungin-
valtuuston vuodeksi valitsemat jäsenet professori O. Tarjanne, samalla vara-
puheenjohtaja, ja työnvälitysneuvoja T. Uski. Sihteerinä toimi rahatoimi-
kamarin sihteeri G. Brotherus. Toimikunta kokoontui vuoden varrella 27 
kertaa. Pöytäkirjain pykäläluku oli 436 ja lähetettyjen kirjelmien 9. Meno-
jansa varten oli toimikunnalla käytettävänä talousarvioon merkitty 11,300 
markan suuruinen määräraha, josta vuoden kuluessa käytettiin 7,194: 30 
markkaa. 

Toimikunnan toiminta tapahtui vuonna 1926 pääasiallisesti samoja 
suuntaviivoja noudattaen kuin edellisenä vuonna. Vallitseva vilkas rakennus-
toiminta on luonnollisesti ollut omiaan lisäämään toimikunnan työtä huomat-
tavassa määrin. Vuoden kuluessa on toimikunta tarkastanut julkisivupii-
rustuksia 116 suurempaa uudisrakennusta varten, jotka rakennetaan joko 
yksityisille taikka kaupungin vuokratonteille. Tällöin on suuri määrä pii-
rustuksia hyväksytty vasta sen jälkeen kun toimikunnan vaatimat erityiset 
muutokset ovat tulleet suoritetuiksi. Tämän lisäksi on toimikunta tarkasta-
nut julkisivupiirustukset 62 uudisrakennusta varten Käpylän; Toukolan ja 
Kumtähden omakotialueilla sekä joukon piirustuksia rakennus- ja julkisivu-
muutoksia, lisärakennuksia, vahti- ja muita vajoja, reklaamildlpiä v. m. 
varten. 

Tarkastettuaan rahatoimikamarin laatiman luettelon niistä tonteista, 
jotka kaupunki vuonna 1926 tarjosi myytäviksi, toimikunta ehdotti rahatoi-
mikamarille, että seuraavat tontit myytäisiin ainoastaan ehdolla, että niitä 
rakennettaessa noudatetaan toimikunnan vahvistamia julkisivukaa vioita, 
nimittäin kaikki luetteloon merkityt tontit korttelissa n:o 297 X:ssä kaupungin-
osassa, n:ot 326, 337, 338 a, 338 b, 340, 342, 344, 345 ja 346 XIrssä kaupungin-
osassa, n:o 350 X I I kaupunginosassa, n:ot438 ja 439 XIII:ssä kaupunginosassa 
sekä n:o 470 XIV:ssä kaupunginosassa. 

Yleisiä julkisivukaavioita vahvisti toimikunta seuraavia kortteleita ja 
yksityisiä tontteja varten: kortteleille n:ot 338 a ja 342 XI:ssä kaupunginosassa, 
n:ot 364 ja 373 XII:ssa kaupunginosassa, n:ot 438 ja 439 XIII:ssa kaupungin-
osassa, n:ot 463 ja 464 XIVrssä kaupunginosassa, sekä n:ot 523, 554, ja 557 
Vallilassa, samoinkuin tontit · n:o 13 korttelissa 100 b VII:ssä kaupungin-
osassa, n:ot 5, 7 ja 9 korttelissa n:o 297 X:ssä kaupunginosassa, n:o 14 korttelissa 
n:o 418 XIII:ssa kaupunginosassa sekä n:o 13 korttelissa n:o 530 Vallilassa. 


