
XI. Julkisivupiirustusten tarkastus-
toimikunta. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan vuonna 1928 
antama kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikuntaan kuuluivat kertomusvuonna itseoikeutetut jäsenet rakennus-
tarkastaja H.Andersin, joka toimi samalla puheenjohtajana, kaupunginasema-
kaava-arkkitehti B. Brunila ja kaupunginarkkitehti G. Taucher sekä kaupungin-
valtuuston vuodeksi valitsemat jäsenet professori O. Tarjanne, toimien samalla 
varapuheenjohtajana, ja ty ön välity sn euvo ja T. Uski. Sihteerinä toimi raha-
toimikamarin notaari G. Brotherus. Toimikunta kokoontui vuoden varrella 
26 kertaa. Toimikunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 493 ja lähetettyjen 
kirjelmäin luku 20. Menojensa peittämiseksi oli toimikunnalla käytettävänään 
19,800 markan suuruinen määräraha, johon tuli lisää vuodelta 1927 siirretty 
8,876: 50 markan suuruinen määräraha. Todelliset menot nousivat 8,724: 60 
markkaan. 

Toimikunnan toiminta jatkui vuonna 1928 samoja suuntaviivoja nou-
dattaen kuin edellisenä vuonna. Vuoden kuluessa toimikunta tarkasti julki-
sivupiirustukset 147 kivestä rakennettavaa uudisrakennusta varten, joko 
yksityisille taikka kaupungin vuokratonteille. Tällöin hyväksyttiin suuri 
määrä piirustuksia lopullisesti vasta sen jälkeen kun niihin oli tehty toimi-
kunnan vaatimat erinäiset muutokset. Tämän lisäksi toimikunta tarkasti 
55 julkisivupiirustusta Toukolan, Käpylän ja Kumpulan omakotitonteille 
rakennettavia puurakennuksia varten kuin myöskin joukon piirustuksia ra-
kennus- ja julkisivumuutoksia, lisärakennuksia, bensiiniasemia, vajoja, reklaa-
milyhtyjä, -kilpiä y. m. varten. 

Yleiset julkisivukaaviot toimikunta vahvisti seuraaville kortteleille ja yksi-
tyisille tonteille: X I kaupunginosan kortteleille n:oille 326 ja 340, XIV kau-
punginosan kortteleille n:oille 470 ja 475 sekä II kaupunginosan korttelin 
n:o 38 a tonteille n:oille 2 a, 7, 8 ja 9 sekä korttelin n:o 41 tontille n:olle 2, 
X I kaupunginosan korttelin n:o 337 tontille n:o 19, X I I kaupunginosan korttelin 
n:o 375 tontille n:o 18 ja XIV kaupunginosan korttelin n:o 499 tontille n:o 3. 

Toimikunnan kertomusvuoden talousarvioon oli tarverahoja merkitty 
10,000 markkaa uudisrakennuksien julkisivujen yhtenäistyttämiseksi ja niiden 
taiteellisen tason korottamiseksi, järjestämällä pienempiä kilpailuja julki-
sivukaavioiden ehdotuksien teettämistä varten. Tämän lisäksi rahatoimika-
mari vuoden 1927 lopussa myöntyi toimikunnan anomukseen saada vuoteen 
1928 siirtää 1927 vuoden tarverahojen säästön 8,876: 50 markkaa. Toimikun-
nan tarkoituksena oli järjestää kilpailu niiden rakennusten julkisivukaavioita 
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varten, joita tullaan rakentamaan Helsinginkadun varrella länsi puolella 
Kristiinankatua oleville tonteille. Jo edellisenä vuonna oli toimikunta julis-
tanut tällaisen kilpailun, mutta valitettavasti ilman tulosta. Vaikkakin toimi-
kunnalla edelläkerrotun määrärahan siirron kautta oli käytettävänään ver-
rattain runsaasti määrärahoja, katsoi toimikunta kuitenkin ajankohdan tois-
taiseksi epäsuotuisaksi tällaisen kilpailun järjestämiseen, koska kaupunkim-
me arkkitehdit erittäin vilkkaan rakennustoiminnan johdosta olivat siksi 
sidottuja pelkkiin rakennustehtäviin, että he eivät todennäköisesti voineet 
uhrata aikaansa sellaisiin kilpailuihin. 


