
XVIII. Julkisivupiirustusten tarkastus-
toimikunta. 

Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunnan toiminnastaan vuonna 1931 
antama kertomus sisälsi seuraavaa: 

Toimikuntaan kuuluivat kertomusvuonna itseoikeutettuina jäseninä 
rakennustarkastaja H. Andersin, joka toimi puheenjohtajana, asema-
kaava-arkkitehti B. Brunila ja kaupunginarkkitehti G. Taucher sekä kau-
punginvaltuuston vuodeksi valitsemina jäseninä professori O. Tarjanne, 
toimien samalla varapuheenjohtajana, ja työnvälitysneuvoja T. Uski. 
Kaupunginhallituksen kansliasihteeri G. Brotherus toimi sihteerinä. Toi-
mikunnan itseoikeutettujen jäsenten ollessa estettyinä olivat apulaisra-
kennustarkastaja A. Toivonen, avustava asemakaava-arkkitehti B. Ami-
noff ja kiinteistötoimiston asemakaavaosaston arkkitehti V. Tuukkanen 
saapuvilla eräissä kokouksissa. Toimikunta kokoontui vuoden varrella 23 
kertaa. Toimikunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 189 ja lähetettyjen kir-
jeiden luku 7. 

Toimikunnan menoja varten oli kaupungin talousarvioon merkit ty yh-
teensä 19,550 markkaa, todellisten menojen noustessa 8,400 markkaan. 

Toimikunnan toiminta jatkui vuonna 1931 samoja suuntaviivoja nou-
dattaen kuin edellisinäkin vuosina. Vuoden kuluessa toimikunta tarkasti 
julkisivupiirustukset 54 suurehkoa uudisrakennusta varten. Tällöin hyväk-
syttiin suuri määrä piirustuksia lopullisesti vasta sen jälkeen kuin toimikun-
nan vaat imat erinäiset muutokset olivat tulleet huomioonotetuiksi. Tämän 
lisäksi toimikunta tarkasti joukon rakennus- ja julkisivumuutos-, lisäraken-
nus-, bensiiniasema-, vaja-, mainos- y. m. piirustuksia. 

Yleiset julkisivukaaviot toimikunta vahvisti kortteleille n:ot 34.9 XII:ssa 
ja 448 XIII:ssa kaupunginosassa sekä tonteille n:ot 23 a, 23 b ja 23 c kortte-
lissa n:o 418 XIII:ssa kaupunginosassa. 

Koska huhtikuun 24 p:nä 1931 annettu uusi asemakaavalaki siihen liit-
tyvine muine lakeineen tulee voimaan tammikuun 1 p:nä 1932, otettiin 
kysymys toimikunnan toiminnan jatkamisesta päiväjärjestykseen. Maist-
raat t i pyysi tämän johdosta toimikunnalta lausuntoa siitä, olisiko sen toi-
mintaa sanotun ajankohdan jälkeen ja tket tava ja missä muodossa. 

Antamassaan lausunnossa toimikunta puolsi toimintansa jatkamista 
toistaiseksi entisessä muodossaan ja niine tehtävineen, jotka toimikunnalle 
11 p:nä kesäkuuta 1924 annetun johtosäännön mukaan sille kuuluvat, paitsi 
mikäli, ne koskevat julkisivukaavioiden laatimista ja vahvistamista, mikä 
on siirtynyt toisille viranomaisille. Maistraatti ehdotti sittemmin kaupungin-
valtuustolle, että toimikunnan toiminta pysytettäisiin edellämainituin tavoin 
3 vuotta tammikuun 1 p:stä 1932 lukien, minkä ehdotuksen kaupunginval-
tuusto hyväksyi siinä muodossa, että toimikunnan toimivalta pysytettäisiin 
toistaiseksi. 


