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LASTEN TAIDE. 

I. LEIKEISTÄ JA LEIKKIKALUISTA. 

Pienen lapsen koko elämä on leikkiä, hä

nen koko kehityksensä täyt tyy leikkimällä ja 

leikin kautta, ja lapsi, joka ei leiki, on joko 

ruumiillisesti tai henkisesti sairas. Leikki on 

lapsen kutsumus, se se hänen elämänsä sisällyk

sen muodostaa, se on hänen liikkumis- ja työs-

kentelyhalunsa, hänen voimantuntemisensa ja 

henkisten kykyjensä tärkein ilmennysmuoto. 

Näin on leikki ensimäinen ja tärkein kasvattamis-

keino, ja kasvattajan tehtävänä on lapselle hank

kia sellaisia leikkejä mitkä hänen luontoansa 

vastaavat. Mutta varokoon kasvattaja ajattele-

mattomasti vaikuttamasta lapsen leikkimaail-

maan, sillä lapsi on itsenäinen ja luova leik

kiessään ; siinä hänen mielikuvituksensa ja ru

nollinen muodostelukykynsä kehittyvät, mitkä 

ovat täysinikäisen kykyihin verraten paljon suu

remmat, sillä lapsi luo leikkiessään aivan kuin 

taiteilija työssään. Pieni poikanen näkee hiek-

katalossaan komean linnan muureineen, portti-

neen, hän marssittaa puupalikoitaan kuni kir

javia sotamiehiä, hän itse pitää itseään höyry

laivana tai höyryveturina, aina sen mukaan mitä 

vaikute'mia hän on ympärillään olevasta todelli

suudesta saanut. Pieni tyttönen kietoo puu

kappaleen tilkkusiin ja näkee siinä nuken, mihin 

hän oman sielunsa tunteensa ja tahtonsa sovel

lut taa; prinsessa tai kerjäläistyttö se voi hänelle 

olla ja maailman kaikki ihanuudet eivät ole 

hänestä minkään verosia tämän hänen fantasia-

. . 

K O T I T A I D E I i 



V 

luomansa rinnalla. Emmekö ole oikeutettu sa

nomaan, että hänen mielikuvituksensa on suu

rempi kuin runoilijan tai taiteilijan jotka ovat 

paikan ja ajan, muodon ja aineen lakeihin 

sidotut? 

Edellä sanotusta johtuu tärkeitä sääntöjä, 

jotka koskevat niiden leikkikappalten laatua, 

jotka lapselle annetaan. Yksinkertaisin on paras: 

Minkä taiteellisemmin ja pettävammin saman

laiseksi kuin todellinen kappale leikkikalu on 

tehty, sen arvottomampi se on, sillä minkä täy

dellisemmin se aijottua esinettä esittää, sen vä

hemmän jääpi lapsen luovalle mielikuvitukselle 

varaa työskennellä. Kalliista taitehikkaasti teh

dyistä leikkikaluista, joita niin mielellään kaup

paan päästetään, on siis suorastaan jossain mie

lessä varotettava, ainakin on niiden suhteen 

oltava hyvin varovaisia. Sitävastoin nykyajan 

harrastukset yhsinkertaisten, mutta kumminkin 

taiteellisesti tehtyjen leikkikalujen aikaansaami

seksi ovat sangen tärkeitä kasvatukselle. Ter

veistä ja henkisesti turmeltumattomasta lapsesta 

voimme helposti tehdä myös sen huomion, että 

he pitävät kömpelöitä leikkikaluja taiteellisesti 

tehtyjä nukkeja, eläimiä ja rautateitä parempina, 

joita heidän sitäpaitsi on mitä piinallisimman 

varovasti pideltävä, ne kun ovat niin kalliita. 

»Lapsen tulee» saada leikkikalujansa myöskin 

rikkoa, ei suorastaan rikkomishalusta, vaan ute

liaan tutkimishalunsa tyydyttämiseksi, päästäk

seen asioista perille, joita hän ei vielä ymmärrä. 

Leikkimisvietissä ja lapsellisissa hommissa ilme

nevät ensimäiset tutkija- ja keksijähengen jäljet! 

Runoilijalla on aivan oikein sanoessaan, että 

lapsen leikissä on usein syvempi ajatus, ja kun 

James YVatfista kerrotaan, että Jiän oli haavek

siva poikanen, joka saattoi tuntikausia tarkata 

kuinka kiehuvasta vedestä nouseva höyry nosteli 

kalkutellen teekattilan kantta, niinjuskallamme 

mekin lastemme töissä ja hommissa usein huo

mata samanlaisia tutkijahengen piirteitä, vaik-

keipä luonnollisestikaan jokaisesta ajattelevasti 

leikkivästä pojasta James Wattia tulekaan. 

Leikkikalujen liika paljous on myöskin pa

haksi, sillä se jakaa liiaksi lapsen harrastukset 

ja tekee hänet haluttomaksi samoilla esineillä 

hommailemaan, mihin kumminkin tahdon johdon 

*' 

mukaisuuden kasvatus ja koko luonteen muo

dostus perustuu. Tästä syystä on äärettömän 

tärkeätä antaa lapsen käsiin vain sellaisia leikki

kaluja, jotka velvottavat hänet tarkasti niitä 

tutkimaan ja huolellisesti käsittelemään, jotenka 

kyllästyminen estyy. 

* * . . . 
* 
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Kuvamme tässä näyttävät muutamia leikki

kaluja, eläintyyppejä, joissa uudemmat vaati

mukset leikkikaluluomiin on huomioon otettu. 

Ne ovat taiteilija Otto Nylundin piirtämiä ja 

hänen työpajassaan Uudessa Kaarlepyyssä val

mistettuja. Täällä Helsingissä tulee niitä ole

maan saatavana K. F . VVinterin leikkikalukau-

passa kevätpuolella. 

Viime jouluksi oli neiti Sally Häggman toi

meenpannut viehättävän leikkikalubasaarin Fin

landian huoneustossa Catanin talossa. Siellä 

myytävänä olleet leikkikalut olivat pääasiassa 

ulkomaalaisten mallien mukaan tehtyjä, kylläkin 

siltä viehättäviä, taiteilijain luomia. 

Olemme ennen Kotitaiteessa *) julkaisseet 

kuvia näistä samoista esineistä, joten emme nyt 

katso tarpeelliseksi painattaa niistä kuvia. Ba

saari saavutti ansaittua huomiota ja näitten uusien 

leikkikalujen kysyntä oli suuri. 

N:ti H. on nyt hankkinut piirustuksia uusiin 

kokoelmiin suomalaisilta taiteilijoilta ja arkki

tehdeiltä. Ensi jouluksi on aikomus saada toi

meen entistä ehompi basaari, jossa kotimaiset 

leikkikaluluomukset ovat pääasiana ja hinnat 

tulisivat entisiä paljon alemmiksi. 

Juuri-huonekaluteollisuus on meillä pysynyt 
perin takaperoisella kannalla muotoihinsa näh
den. Kun ulkomailla tapahtui huonekalujen 
muodossa yleinen mullistus liki vuosikymmen 
sitte, alkoi sen seuraukset pian näkyä meilläkin. 
Monimutkaiset, kymmenkiemuraiset hävisivät ja 
yksinkertaiset, suora- ja sileäpiirteiset, 'tarkoituk
senmukaisemmat astuivat sijaan. Mutta tämä 
ei koskenut vaan täyspuisia esineitä. N. k kori-
eli juurikalut seurasivat kohta perässä. Niinpä 
alkoi ulkomaisissa aikakirjoissa näkyä kuvia ko
konaan uusmuotoisista korikaluista.*) Meillä vaan 
ei elon merkit tässä suhteessa ottaneet ilmetäk-
seen. Vanhat kuolleet muodot näki vaan täy
dellisesti jälellä j a näkee vielä yleisesti tänäkin 
päivänä, jotain poikkeusta lukuun ot tamatta. 

Oli sen vuoksi perin Mainittavaa että mei
dän varsinainen korihuonekalutehtailijamme V. 
v. Wr igh t oli asettanut näyttelyyn parisen uus-\ 
muotoista korituolia, mitkä näemme allaolevassa 
kuvassa.**) Toivomme vaan että näin alotettua 
työtä uuteen terveempään suuntaan jatkettaisi 
täydellä voimalla. 

Huonekaluja on meillä ollut näytteillä aina 
oppilaslöitten näyttelyissä. Mainitsemme oppi-
lastöitten näyttelyt siitä syystä kun tämä teol-
lisuusnäyttely on pinnalta katsottuna ollut hy
vin niitä muistuttava. Huonekalutehtailija John 
Ericsson on niissä aina vetänyt huomiotamme 
puoleensa syystä e t tä hän on eniten pysynyt 
aikansa tasalla mitä muoto-uutuukMin tulee. 
Mitään ala-arvoista emme ole hänen tuotteistaan 
koskaan tässä suhteessa tavanneet, jommoista 
kyllä on muitten valmisteissa monastikin saat
tanut olla. Nytkin löydämme John Ericssonin 
teoksissa paljon kaunista. Erotus vaan on nyt 
siinä ettei hra Ericsson enää ole niin yksinään 
kuin ennen, vaan on hänellä täysväkiset kilpai
lijat, jommoisena on tällä kertaa erittäinkin N, 
Bomanin liike Turusta mainittava. 

Toivoniuksemme on että tämä näyttely olisi 
osaltaan ollut valtavana kehottimena tehtailijoil
lemme hankkimaan täysarvoisia malleja ja pii
rustuksia huonekalustoja varten kotitaiteemme 
kohottamiseksi. V, P. 

HUONEKALUJA TEOLLI-
S U U S N A Y T T E L Y S T Ä 
ATENEUAU55A 
V. 1906. 

Suomen Teollisuuslehden ensi numerossa 
on tehty selkoa viime syksynä toimeenpannusta 
teollisuusnäyttelystä yleensä. Olemme nyt Koti
taiteeseen ottaneet kuvia sen huonekaluosas-
tosta. Lausumme tässä niitten johdosta muu
taman sanan. 

*) Kotitaiteessa olemme aikasemmin myöskin julais-
seet kuvia niisiä, esim. Kotitaide V. 1905. 

* • ) Suomen teollisuuskaupassa on tosin myöskin nä
kynyt uusmuotoisia korituolia näytteillä, multa ne ovat olleet 
ulkomaalaista^ työtä. 

*) Kotitaide VI. 1905. 
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Arkkitehti Eliel Saarinen 

Joinv Ericssonin puu-
seppätelitaan valmisteita 

Arkkitehti G. Strengell. 
^ ^ • . ^ I H 

E^ 
John Kriessmi. 
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Puuraosaikkimaisema — John Ericsson. 

[ulin Ericsson• 

Jo li n Ericssonin puu-
seppäteluaan valmisteita. 

John Ericsson, 

Puutyöt vaaleaksi pulcerallua koi

vua, tehty John Ericssonin piir. 

mukaan. Päällys ja ryijy ovat 

reiviiär Eva Sparreo suunnittelu

jen mukaan tehty Suomen Käsi

työn ystäväin atclierissa. 
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Kritiof' Bömnn, 

N. Romanin liö}'rypuusoppä-

Lehlaan valmisteita Turusia. 
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Suonien puuseppäin kauppa- ja 
teollisuusosakevlitiön valmisteita 
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Saksalaisien piirustusten mukaan. 

Melalahden osakevlniön huonekalutehtaan valmisteita 

Saksalaisten piirustusten mukaan. 
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/^AALAISRAKENNUSTEN PARANNUSYRITYKSIÄ 
SAKSASSA. 

Kautta kaikkien mai- tuu, rakennusammattikoulujen opetusta, jossa laajasti 

den kulkee harrastus selitetään sen tai toisen tyylikauden pylväsjärjestelmiä 

koettua saada maalai- j . n. e., on sentään epäiltävää, kun vain pieni osa 

siin rakennusoloihin niaalaisrakeinuiksia rakentavista taitanee olla ammatti-

ajan vaatimia paran- koulun käyneitä; vaikkapa parannus rakennuskoulu-

nuksia. Tämä pyrki- jen opetusohjelmissa siihen suuntaan että niissä 

mysonilmennytmeillä, pantaisiin painoa akateemisen rakennustaiteen rin

nalla ja sen edelläkin kansanomaiselle rakentamislai-

i/olle ei mitenkään olisi turhaksi katsottava, tuu

mitaan tuossa maassa. 

Yhtä ehkäsevästi järkevään maalaisrakennustai-

arkkitehtien apua on don kehittymiseen on vaikuttanut kunnollisten esiiti-

kysytty asian onnelli- xnen puute. Parhaimpia taiteellisessa suhteessa olisi-

seksi ratkaisemiseksi. vat maan vanhat talonpoikaistalot entisiltä vuosi-

Olemme näistä ilmiöistä koettaneet lukijoillemme sadoilta, jotka ovat syntyneet naivin, mutta varman 

tietoja antaa — j a oman maan kysymyksessä omasta tyylitunteen johtamina, mukautuen jokaiseen yksityis

puolestamme julistaman kilpailunkin kautta asialle tapaukseen silloisissa oloissa sopivasti. Mutta muut

amaa vauhtia ja pontta perään — vaikkakin pitem- Uineiden talonhoito-tapojcn tähden ei niitä käy mei-

pää ja yhdenjaksosempaa selitystä ei meillä uiko- <län aikakauttamme varten suorastaan kopioiminen; 

maisista ole vielä ollut muista kuin Ruotsia koske- korkeintaan ne voivat olla tienviittana uutta luotaessa 

on ilmennyt Ruotsissa, 

on ilmennyt Saksassa 

niissä monissa suuris

sakin kilpailuissajoissa 

vista ratkaisu-yrityksistä. 

Seuraavassa on tarkotuksemme esittää niitä 

tuloksia, mihin Saksassa on tässä päästy. 

Niinkuin maalaisen rakennustaidon rappeutu-

ja mainioina aartehistoina kiitollisia motiiveja etsittä

essä. 

Tärkeänä seikkana pidetään Saksassa sitä, että 

arkkitehtien mielenkiinto kysymykseen pidetään vireillä 

miseen on monet syyt vaikuttamassa, niin täytyy antamalla heille tilaisuuksia yrittää voimiaan sen 

parannuksenkin tapahtua 

moninaisten teiden ja eri

laisten keinojen kautta. 

Ensimäiseksi ja vaikut

tavimmaksi syyksi näillä 

aloilla vallitseviin vika-

puoliin arvellaan Saksassa 

sitii seikkaa, että raken

nusten suoritukset usko

taan yksinomaan sellai

sille käsityöläismäisille tek

nikoille, jotka eivät tehtä-

väärsä laisinkaan ym

märrä ja umpimähkään 

kopioivat maalaisraken-

nuksissa kupunkilaisia ra

kennustapoja. Syyttääkö 
Asuin- ja tallirakennus. Ulkopääty. Maalaismallilalo Saksan rakcnnusnäytlelystä Dresdenissä 

tästä, kuten usein tapan- v. 1900. Kuv. i. Arkkit. Ernst Kuhn. 
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Asuin ja tallirakennus. Kuv. 2. 

puheenjohtajana. Osanotto kilpai

luun oli varsin runsas: 63 arkkiteh

tiä 83 luonnoksella. Näistä palkittiin 

12 ja ostettiin 6; valikoima näistä 

palkintotuomarien parannusehdotukset 

huomioon otettuina, on sittemin il

mestynyt painosta julaistuna*). Niissä 

on suuri määrä huomioonotettavia ai

heita sekä sovitusten tarkotuksen mu

kaisuuteen että ulkopuoliseen kauneu

teen nähden, vaikkakin myöntää täy

tyy että tekijöistä suurin osa ei hallitse 

maalaisrakennusten alaa vielä sillä 

varmuudella, että heidän olisi onnis

tunut luoda jotakin ehdottomasti va

kuuttavaa. 

Tyydyttävämpi tulos saatiin toisesta kilpailusta, 

joka v. 1900 Dresdenissä toimeenpannun Saksan 

rakennusnäyttelyn johdosta julistettiin ja missä vaa

dittiin luonnokset 15 ha suuruiseen mallimaataloon. 

Saapuneista 12 kilpailuehdotuksesta annettiin molem

mat määrätyt palkinnot arkkit. Ernst Kulmille Dres-

denistä, joka jo tuossa aikasemmassa kilpailussa oli 

itseään kunnostanut. Mutta 3 ostettua luonnostakin 

(arkkit. H. Tscharmann'in Dresdenistä, Richard 

Hartmann'in Dresdenistä ja Constantin Willen Köl

nistä) olivat huomiota ansaitsevia töitä ja paljon pa

remmat edellisen kilpailun keskimäärää. Nämätkin 

luonnokset ovat julaistut ja yleisön saatavissa**). Eri-

Pihanpuoli. 

ratkaisussa, ja jos asialle tahdotaan jotakin kanta

vuutta saada, toivotaan että alkuunpancvina voimina 

tässä esiintyisi mikäli mahdollista viralliset laitokset. 

Ne tapaukset, joista seuraavassa tulemme pu

humaan ovat pääasiassa juuri tällaisia virallisempia 

yrityksiä. 

Kysymyksen ratkaisuun osaa-ottaneiden Saksan 

pikkuvaltioiden tai kuntien joukossa tulee — ellemme 

lukuunota muutamia Saksan maatalous-seuran julis

tamia pienempiä kilpailuja — ensi sijalle Saksin 

kuninnaskitiita, missä »Saksin kansantaiteen yhdistys» 

ryhtyi ajamaan kysymyksen rakennustaiteellista puolta. 

Tärkeätä tämän yhdistyksen hommalle oli se, että 

mainitun valtion hallitus tuki sitä, ehdolla, että oli 

saatava malliksi sopivia ehdotuksia tarkotuksen mu

kaisista maalaisrakennuksista, joiden tarkotuksen mu

kaisuuteen kuului luonnollisesti yhtenä tärkeimmistä 

niiden halpuus. 

Käytännöllisimmäksi tieksi 

tarkotuksen saavuttamiseksi 

näyttäytyi yleisen kilpailun 

julistaminen Saksan arkkiteh

tien kesken, joka tapahtui 

V4 1896. Ohjelmassa vaa

dittiin luonnokset neljään eri

kokoiseen, Saksin oloihin so

veltuvaan maataloon (1, 5, 

10 ja 30 ha). Palkintotuo-

mareina oli maanviljelijöitä 

ja arkkitehteja sama määrä 

hallitUS-komissarion ollessa Kuv. 3. Maalaismallitalo Saksan rakennusnäyttelyssä Dresdenissä v. 1900. Arkkit. E. Kuhn. 

*) Sainuilung von Ent\v(lrfen kleinbauerlicher Ge 
hr.itanlagen for ilas Königreich Saclisen. Kommissions-
verlag von Baumgärtnere Buchhandlung in Leipzig: 

•*) Das landwirtschaftlii'he Mnetergehtift anf der 
Deutsoher Ban-Ansstellung in Dresden 11*00 und die 
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koinen merkitys on näiden joukossa i palkinnolla asumusten väliin — juuri sellaisen jommoinen mei-

palkitulla ja näyttelyn alueelle raketulla Kahrinin 

luonnoksella — ei yksin sentakia että se tarkotuksen-

mukaisuuteensa ja taiteelliseen asuunsa nähden on toi

sia parempi, vaan ennen kaikkea sentakia, että se 

todellisuuteen asetettuna tuli tulikokeensa alaiseksi. 

Ja se on tämän kokeensa loistavasti kestänyt, täyttäen 

kaikki odotukset täydellisesti, herättäen tuolla näytte

lyssä kaikkein suurimman huomion ja mielenkiinnon. 

Maatalo Bockvvassa Kuv. 4. 

Kaikki tarkotuksenmukaisuuden edellytykset se 

täyttää — luonnollisesti mukautuen mainitun valtion, 

Saksin, maalaisoloihin. Täällä on traditsionellisena 

tapana rakentaa, aivan niinkuin meillä Karjalassa, 

ihmisten ja eläinten suojat saman katon alle, ja tätä 

kansanomaista rakennustapaa on näissä Kahriin luon

noksissa noudatettu, paitsi että hän uutena muotona 

on asettanut läpikulkevan tanhuan karja- ja ihmis-

hierzu eingegangenen preisgekrönten Wettbewerbs-Ent-
wtirfe Dresden, Gilber'sche Verlagabuchhandlung. 

dän karjalaisillamme aina on! Ja tätä »keksintöä» 

varsinkin tuolla näyttelyssä kuuluttiin ihaillun. Kons-

truktsioonit ovat yksinkertaisia, mutta eivät rajotu pelk

kiin entisiin, vaan niissä on hyväksi käytetty kaikkia 

nykyajan antamia uusia apukeinoja ja keksintöjä. 

(Kuvat i, 2 ja 3) 

Rakennuksen muodot ovat maalaisrakennukselle 

tyypikkäitä ja huoneet olivat täydellisesti kalustetut 

sopivilla huonekaluil

la. — Kustannukset 

koko rakennusryhmäs

tä ovat suhteellisen 

pienet, n. 20,000 ä 

22,000 Saksan mark

kaa, riippuen olosuh

teista eri paikkakun

nilla. 

Tuo Kiihn'in malli-

talon rakentaminen on 

ollut Saksin maalais-

rakennusoloille mo

nessa suhteessa ter

veellinen. Jo vv. 1899 

—1901 oli Saksin si

säministeriön kautta 

maan maamiesseuroille 

(Landvvirtschaftliche 

Kreisvereine) myön

netty vakinainen valtio-

apu kokeneen raken

nusalan-tuntijan avun 

käyttämiseksi raken

nusyrityksissään. Useat 

seurat ovat käyttäneet 

neuvojanansa Köhn'iä, 

jolle on uskottu useamman uutisrakennuksen suorit

taminen, joista toisia on parhaillaan valmistumassa, 

toisia jo on valmiina. Näitä töitänsä hän on jul

kaissut teoksessa: Der neuzeitliche Dorfbau (Samm-

lung von Entvvttrfen landv/irtschaftlichen Bauten, 

entworfen und geleites durch Architekt Emst Kiihn, 

Dresden. Verlag von Carl Scholtze, Leipzig). Tästä 

teoksesta on Rakentajassa aikanaan (Rak. Nro XI, 

1903) tehty selkoa. 

Erityisemmän laajuuden on maalaistalojen pa-

rantamisharrastus saanut Posenissa ja Länsi-Preussissa 

Arkkit. Ernst Kllhn. 
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Kuv. S—6. 

senjälkeen, kun Preussi on ottanut urakakseen yrittää 

saksalaistuttaa nämät vielä puhtaasti puolalaiset maa

kunnat. Tämä tapahtuu erikoisen kuninkaallisen uu-

tisasutus-komissionin voimalla ja väellä, joka kään-

nyttämistyötään suorittaa ostamalla joka vuosi valtion 

varoilla suuria herraskartanoita ja jakamalla ne pienem

piin maalaistaloihin, jotka sitten tarjotaan saksalaisille 

uutisasukkaille joko omiksi ostettaviksi tai vuokratta

viksi. Kaikkia näitä tiloja varten on uutisrakennuk-

set tarpeen ja niin suuressa määrässä, että joka vuosi 

rakennetaan kokonaista iooo ä 1,500 uutta maalais

taloa — lukumäärä, joka sentään panee kirjoittajan 

-a & 

life: 
Kuv. 7—8. 

koa. Kommissioonin hommista tässä suhteessa on 

valaiseva sen rakennusvirkailijan Paul Fischer in toi

mittama julkaisu *), koskeva uutisrakennuksia täällä. 

Kokonaista 75 talonpoikaistaloa (niiden jou

kossa sellaisiakin, joita uutisviljelijät itse ovat suun

nitelleet) ja 25 noita toisia rakennuksia (paitsi kirk-

•) Ansiedlungs bauten in den Provinzen Posen 
und We«tpreussen. Im Auftrage der kgl. Ansiedlungs 
KommisKii.n in Posen herausgegeben von Paul Fischer 
Halle a. 8. Verlag von I,udw. Fofstetter. 

Kuv. 9—10. 

»Deutsche Bauzeitung»:issakin epäilemään. 

Lisäksi tulee monenlaiset muut rakennukset 

— kirkot, pappilat, koulut, kunnanhuoneet, 

kapakat, käsityöläisten asumukset, j . n. e., 

joille mainittu uutisviljelyskomissiooni hankkii 

piirrustukset, samoin kuin vuokrataloille, 

kun taas omiksiostetuissa kommissiooni vain on 

huoltapitävänä ja valvovana laitoksena. 

Niin kaikkea muuta kuin kiitosta ansaitsevaa 

tämä käännytysjärjestelmä onkin, on kysymyksen 

puhtaasti arkkitehtooninen puoli kumminkin siksi 

huomattava, että siitä tässä teemme lähemmälti sei-

Kuv. 11—12 

Kuv. 13—14. 
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koja, pappiloita ja koulutaloja) on 

tässä teoksessa esitetty. Kaikki ne 

ovat sellaisia, jotka ovat valmiiksi ra

kennettuja ja siksi on voitu niiden 

kustannuksetkin aivan tarkkaan ilmoit

taa. Suurinta yksinkertaisuutta ja sääs

täväisyyttä noudattaen on niissä pääs

tykin ihmeteltävän alhaisiin hintoihin. 

Ihmis- ja karja-asumukset ovat 

melkein poikkeuksetta tiilikattoisia kivi

rakennuksia, kun taas vajat ja ulko-

suojat ovat laudoilla päällystettyjä 

ristikkorakenteita ja pahvikatolla pei

tettyjä. 

Tuon rautaisen halpuuspakon 

alla ovat ne rakennustaiteellisessa suh

teessa mahdollisimman vaatimattomia. 

Muutamat mainitusta teoksesta 

lainatut kuvat näyttävät käytettyjä 

muotoja. Kuvat 5 ja 6 esittävät 3.500 

Saksanmarkalla rakennettua, saman 

katon alle yhdistettyä ihmis- ja karja

rakennusta, missä samaan kuuluu tar

peelliset vajatkin. Se on tarkotettu 

,5 ha:n tilalle. — Kuvissa 7—8 4700 

Saksan-markalla aikaansaatu 8 ha:in 

maa-alalle tarvittava rakennusryhmä, 

missä ihmis-asumus on erillinen, kun taas eläin

suojat ja vaja ovat yhdistetyt. — Kuvissa 9 ja 

10 on asuin- ja karjarakennus 15 ha:in tilalle 

1 palkinto Frankfurtit, kilpailussa Arkkit. professori J. Strehl Casselista. 
Kuv. 15. 

II palk. Frankfurt, kilpailussa Arkki t . Heinr. Stumf Dnrmstadtista. 
Kuv. 16. 

Saksin esimerkkiä ovat Preussin läntiset maa

kunnat noudattaneet koettaessaan kilpailujen kautta 

kohottaa maalaisia rakentamistapoja. Melkein samaan 

näiden viereen on liitetty laudoista tehty vaja. aikaan kesällä 1903 julistivat Trierin hallituspresi-

On hauska venata tätä edellä esitettyyn drcs- dentti ja Frankfurt ai M:\ssa toimiva työmies-asunto-

deniläiseen mallitaloon, kun kumpikin ovat saman- olojen parantamis-yhdistys kilpailun tätä tarkotusta 

kokoista maanviljelystä varfen tarkotetut. Tarkotuk- varten. Edellinen tosin tarkoitti vain osaksi maa-

senmukaisuudessa ja taiteellisessa muodossaan ei laisoloja (talonpoikaistalo vuoristo-seutuun, ihmis- ja 

tämä tietysti vedä vertoja tuolle Kiihnin ehdotukselle, karja-asumukset saman katon alle), tässä kun vaa-

inutta onpa hinnassakin eroa, sillä tämä ei maksa dittiin myös ratkaisua kolmelle pikkukaupunkiin so-

kuin 6,800 Saksanmarkkaa, kun taas Saksin malli-

talo nousee 2o'ooo a 2 2'ooo:een, kuten muistet

tane. — Kuvissa 11 ja 12 on 22 ha:in tilalle kuu

luvat rakennukset, jotka maksavat 9700 Saks. mark

kaa. — Kuvissa i 3 ja 14 tm esitetty sikäläinen 

kyläkapakka, joka on noussut 2 2'400 Saksanmark

kaan, kun siihen kuuluu suuri sali. 

* 

veltuvallc porvaritalolle; kilpailuun otti osaa 42 kil

pailijaa 163 luonnoksella, joista 4 palkittiin, 10 os

tettiin ja io:lle annettiin kiitoslause. — Samanlainen 

tulos oli frankfurtilaisteti kilpailu-julistuksesta, missä 

vaadittiin luonnoksia pikkuviljelijäin ja sellaisten teh-

dastyöntekijäin rakennuksiksi, jotka harjoittavat pientä 

maanviljelystä Hessen-Nassaun maakunnassa. Kilpai

luun otti osaa 87 arkkitehtiä 108 luonnoksella; 9 
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näistä palkittiin, 11 ostettiin. Julkaisua *) varten 

parannettiin näitä luonnoksia ja piirrettiin kaikki 

yhdenlaiseen tapaan. Julkaisulla on se vika vain 

kaiken ansionsa ohella, että kustannusarviot puuttu

vat näistä luonnoksista. 

Esitämme tässä pari kuvaa frankfurtilaisten 

kilpailusta, nim. I ja IT palkinnon saaneet luonnok

set (Kuvaryhmät 15 ja 16.) 

(Deutsche Bauzeitungin mukaan). 

ERÄITÄ YLEISIÄ SEIKKOJA 
KAUPPAHALLIEN TALOU
DELLISTA PUOLTA /HÄÄ
RÄTTÄESSÄ JA NIITÄ 
RAKENNETTAESSA. 

Etusijassa on kauppahallien tarkoituksena 
tehdä maalaistuotteiden ostaminen ja myyminen 
mukavammaksi, ilmaseikoista riippumattomaksi, 
ja varjella nämät auringon, pölyn, sateen ja 
kylmän vahingollisilta vaikutuksilta. Terveys-
polisin huolittavat, myytäväksi tuotujen elanto-
aineiden tarkastukset olisivat tuskin ilman täm
möistä hallijärjestelmää tarpeeksi tehokkaat. 
Kun lisäksi tarkotuksenmukaisesti järjestämällä 
kaupanpitoa myyjät, produsentit, saatetaan kaup-
pojensa säännölliseen hoitoon, enenee ostavassa 
yleisössä varmuus siitä, että aina on tilaisuu
dessa saamaan tarvitsemaansa tavarata sopi
vasta hinnasta. Vilkas ja säännöllinen käymi
nen kauppahalleissa vaikuttaa itsestänsä hinta
suhteiden tasaantumiseen ja johtaa useimmiten 
elantotavaroiden halventumiseenkin. 

Kauppahallien merkitys taloudellisessa ja 
ennen muita terveydellisessä suhteessa alkaa 
meidän maassamme selvenemistään selvetä, ja 
vuosi vuodelta alkavat kaupunkimme varustaa 
torinsa tuollaisilla suojatuilla kaupantekopaikoilla, 
jotka useimmat syntyvät kaupungin omasta 
alotteesta, sen kustannuksella ja tulevat sen 

*). 1. Vorbilder-Saminlung för Entwflrfe einfa-
cher Bauern- und Börgerhäuser. Ergebnis eines vom 
RegierungsPräsidenten zu Trier ausgeschr- Wettbewer-
bes 60 Folio-Tafeln in Mappe. Veri. v. Peemann & Co 
in Leipzig: — 2. Ländliche Anwesen för Kleinbau«rn 
und Industrie Arbeiter. Herausg. im Auftrag des Ve 
reina zur Förderung des Arbeiter-Wozhnugswesens in 
Frankfurt a-M. 38 Tafeln. Veri. v. Seemann & Co in 
Leipzig. 

omiksi, vaikka on esimerkkejä yksityistenkin 
omistamista. 

Maalaiskauppa voidaan laajuutensa ja laa
tunsa mukaan jakaa suur- ja pienkauppaan, jotka 
suurkaupungeissa ilmenevät rinnan sekä toisiinsa 
yhdistyneinä. Suurkauppa kehittyy itsestänsä 
siellä, missä elantoaineiden tarvetta lähin ym
päristö ei kykene yksin tyydyttämään. Kuljet
tamalla näitä kauvempaa tulevat kuljetuskustan
nukset kyllä suuremmiksi, mutta hintaa tasottaa 
toiselta puolen se, että niiden tuotantokustan
nukset alkupaikoillaan ovat alhasemmat kuin 
lähempänä ahtaasti asuttua kaupunkia. Kaupan-
hallinnossa on erotettava hoitaako suurkauppaa 
nuo hallitusviranomaiset vai sallitaanko jokaisen 
hankkijan itsensä tai hänen määräämänsä välit
täjän pitää myymisestä huoli. Ensinmainittu 
muoto maalaiskaupan järjestelyssä on käytän
nössä suuremmissa Ranskan ja Belgian kaupun
geissa, Pariisissa ja Briisselissä muun muassa, 
ja yritti sitä Wieninkin suurkauppahallin hallinto, 
vaikkakin huonommalla menestyksellä. Myynti 
tapahtuu melkein yksinomaan julkisella huuto
kaupalla, josta lukuisat virkamiehet pitävät huo
len. Tästä tulee luonnollisesti sangen huomat
tava vero hallitukselle, olkoonpa se kunnan hy
väksi niinkuin Ranskassa ja Belgiassa tai val
tiolle kuten Wienissä. Minkä jättiläisempi kauppa 
on, sen suurempi tuollaisessa hallinnossa tarvit
tava järjestävä koneisto. Suuremmoisimman esi
merkin tarjoo tässä Pariisi, joka suorittaa hal
lintokustannuksiin vuosittain 1,200,000 frangia 
ja näistä suurin osa summattoman suuren hen
kilökunnan, n. 500 virkamiehen, palkkaukseen. 
Huolimatta n. 60 miljoonaan nousevista kustan
nuksista keskeishallin rakentamisessa ja käyntiin-
asettamisessa, sai kaupunki välityspalkkioina ja 
paikkavuokrina jo v. 1875 puhdasta tuloa 9 
milj. frangia ja huolimatta saman vuoden kul-
jetusveron suuruudesta, 120 milj:sta frangista, 
on Pariisin varustaminen elantoaineilla aina tyy
dyttänyt suurimmatkin vaatimukset. 

Tälle hallintojärjestelmälle vastakkaisena on 
useimpien Englannin kaupunkien suurmyynti 
kauppahalleissa täysin vapaata. Paitsi luonnol
lisesti varmuus- ja terveyspoliisin huolenpitoa 
rajoittuu hallituksen asiaan sekautuminen vain 
tavaroiden varastoon järjestämiseen, myynti-
hommaa yleiseen valvomiseen, maksujen peri
miseen ja hallin puhdistamisesta y. m. s. huo
len pitämiseen. — V. 1886 avatussa suurkauppa-
hallissa Berlinissä on noudatettu sellaista peri
aatetta, että sitä voisi nimittää englantilais-
saksalaiseksi muista erotukseksi. Täällä tosin 
ei ole kokonaan vältetty kaupanvälittäjinä »mekla-
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reita», asiamiehiä, mutta kun Ranskassa on 
hallituksen hankkimia valantehneitä henkilöitä, 
jotka virkamiehinä puolueettomina huolehtivat 
tavaroiden myymistä, niin englantilais-saksalai-
sen järjestelmän mukaan voi mikä firma tai 
liikemies tahansa, johon sekä tavaranhankkijat 
että ostajat täydellisesti luottavat, ottaa tuon 
välittäjätoimen hoitaakseen. Berliinissä ei suur-
kauppahallin hallitus itse ota osaa tavaroiden 
myymiseen, mutta ottaa kauppaatekeväksi vä
littäjäksi henkilön, joka mitä varmimman liik
keen hoidon kautta on tehnyt itsensä varalli
suuteenkin nähden luotettavaksi. Tätä varten 
on näiden välittäjien (saks. Makler), joiden luku
määrä on rajotettu, esitettävä hallitukselle 20,000 
Rmkn takuu. He saavat bruttotuloista 1/a % ja 
maksavat paikkavuokraa ensimäisistä 4:stä m2:stä 
50 Rmk vuodessa, seuraavista kustakin 30 Rmk, 
kellarista 15 Rmk / m2, perunakuopasta keski
määrin 5 Rmk, ja liikehuoneistosta suuruudesta 
riippuen 900—1,200 Rmk. Ulkopuolisille ja 
paikka-oloihin tutustumattomille hankkijoille on 
alaisuus sallittu myydä täällä tavaroitaan. 

Yleensä kumminkin kallistuvat mielipiteet 
vapaan, riippumattoman kaupankäynnin puolelle 
kaikkialla Saksassa. 

Maalaiskaupan erilaisesta muodosta, nim. 
onko se suur- vaiko pikkukauppaa, riippuu sen 
hoitamisjärjestelman laatu. Välittäjistä, kom-
missionääreistä, joista edellä olemme puhu
neet, ovat pikkukauppasysteemissä tarpeetto
mia. Varmuus- ja terveyspoliisin työ, tavaroi
den tarkastus niiden laatuun ja mittojen, pai 
nojen oikeuteen nähden, järjestyksen ylläpito 
hallissa sekä vuokrain perimiset vaativat saman 
työn kaikissa järjestelmissä liikkeen suuruuteen 
suhtautuen. 

Välttämättömänä edellytyksenä maalais
kaupan järjestelylle ja kauppahallin kannatta-
vaisuudelle on, että elantotarpeiden myyminen 
kaduilla ja toreilla kokonansa lakkautetaan. 
Tällä on luonnollisesti suuret vaikeutensa, var
sinkin jos hallirakennuksessa ei ole tarpeeksi 
tilaa tarpeiden tyydyttämiseksi. Mutta jos olo
suhteet pakottavat myöntämään hallin ulko
puolellakin myyntitilaisuuden kyseessä oleville 
tavaroille, niin samantapainen paikkavero kuin 
halleissa on täälläkin vaadittava. 

Aina on jonkinlaiseen pakkokeinoon ryh
dyttävä, kun vanhoja torikauppamuotoja ruve
taan hävittämään. Hennicke sanoo kirjotukses-
saan kauppahallista: »Missä vain on yleisestä 
torikaupasta pyritty pääsemään kokopäiväiseen 
kaupankäyntiin katoksellisissa myymälöissä, siellä 
on tarvittu viranomaisten toimenpiteitä, pois

taakseen ne vastustukset, joita hanketta vastaan 
asettavat osaksi hankitut tai ikivanhat privaatti-
oikeudet ja tottumukset, osaksi epäselvä pelko 
tai tahallisesti levitetyt väärät uskot tämmöisten 
pikkukauppaa koskevien määräysten seurauk
sista. Ilman sitä mahtikäskyä, mikä, lakkaut
taen taivasalaisen torikaupan, vapauttaen kadut 
ja turut, johtaa kaupanteon halleihin, ei ole 
Saksassa, yhtä vähän kuin oli Englannissa ja 
Ranskassa mahdollista hankkia katettuja toreja», 
sanat, jotka pitävät paikkansa meilläkin. 

Kuka ottaa kauppahallien hommaamisen ja 
hoidon huolekseen, olisi aivan yhdentekevää, 
jos vuokrain perimiset järjestettäisiin virallisesti 
ja taattaisiin tarpeellinen järjestys. Yleensä 
lienee se ajatus sentään oikeaksi tunnustettu, 
että näiden hankkiminen ja hoito kuuluu kun
nalle, kun varsin oikein siitä pidetään kiinni, 
että vain kunnan yhteisenä omistettuna tässä 
on määräävänä tekijänä täysin tyydyttää 
tämmöiselle laitokselle asetetut suurimmatkin 
vaatimukset muistamatta aina ja joka hetki, 
niinkuin yksityisen omistamana: entäs se raha! 

Joka tapauksessa pitäisi kumminkin varat
toman päästää hallin ratkaisu yksityisen spe-
kulatsionin alaiseksi, koska monopoli-oikeuden 
myöntämisessä on se vaara tarjona, että pako
tettaessa rakentamiseen käytetylle pääomalle 
hyödyttävää korkoa ja hoitokustannuksista hy
vää korvausta, elanto-aineiden huolehtiminen 
siitä kärsii. Varotamme tässä suhteessa seu
raamasta Ranskan tai Englannin tapoja, joissa 
maissa on annettu yksityisille tai yhtiöille 
useita oikeuksia kauppahallien rakentamiseen ja 
ylläpitoon; Lontoossa ja Pariisissa ovat vain 
tärkeimmät kauppakeskukset kaupunkihallituk-
sen huostassa, kun taas pienemmät ovat taval
lisesti yhtiöiden rakentamia ja hoidettavia, jos
kin tarpeellisen kontrollin alaisina. 

Paikoista suoritettavien maksujen suuruus 
on eri maissa ja eri kaupungeissa sangen vaih
televa, riippuen myöskin myyntipaikan asemasta 
ja laadusta, niin että mitään yleispäteviä lukuja 
on tässä mahdoton antaa. Maksumäärien suu
ruuden tulee mukautua elämisen keskihintojen 
mukaan, joiden kallistuminen ei suinkaan tar
vitse seurata yleisen torikaupan siirtämisestä 
hallien sisälle; samalla pitäisi voida järkiperäi
sesti rakennettaessa laskea hyväksi kohtuullinen 
korko, elleipä aivan liikkeen alussa, niin kum
minkin kun hallikauppaan on totuttu. 

Tämä ei ole niinkään ilman epäilyksiä, jos 
kauppahalliliikkeestä saatavista tuloista on mak
settava, sitte kun hoitokustannukset ovat pois-
vedetyt, rakentamispääoman korot ja kuoletuk-
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set sekä tarpeellinen erä ylläpito- ja korjaus-
rahastoon. Tässä suhteessa on terveellistä tutus
tua saatuihin kokemuksiin. Frankfurt a/M:in 
v. 1879 rakennettu kauppahalli tuli maksamaan: 
perustukset 735,000 Rmk ja päällisrakenteet 
765,000 Rmk, yht.- 1,500,000, mistä summasta 
on maksettava korkoa 4 °/o eli 60,000 Rmk. 
Kolmena vuotena 1890/91 ja 1892/93 ovat 
tulot hallin pidosta nousseet 268,590 Rmk:aan, 

joista 87,750 Rmk on mennyt rakennusten hoi
toon ja ylläpitoon. T ä m ä n mukaan on jäänyt 
180,840 Rmk, joka yhtä vuotta kohti tekee 
60,280 Rmk, summa, mikä siis 4 %: in korko 
maksuun juuri riittää. Kuoletukseen tai ylläpito
ja korjausrahastoon ei siitä siis tähän saakka 
ole mitään riittänyt. 

(jatk.) 

S u o m e n R a k e n n u s m e s -
tar i l i i ton H e l s i n g i n h a a r a 
o s a s t o t. k. 7 p:nä pitämässään 
kokouksessa päätti edelleenkin 
tunnustaa viime vuonna valitulle 
ja kaikista rakennusalan eri työn
antajain kokoonpannulle keskus
komitealle samat oikeudet kuin 
sillä viime vuonnakin oli raken
nusalalla sattuvien selkkausten 
sovittelijana. 

Osasto valitsi 13 -miehisen ko
mitean, joka rupeaa laatimaan 
ja uuteen selvempään muotoon 
sovittelemaan nykyään irtisanot
tuja muurarien, kivityöntekijäin 
ja rakennusajurien palkkatariffeja, 
ja ehkä niitäkin läpikäymään, 
joita ei vielä ole irtisanottu. 
Evästyksenä komitealle lausuttiin, 
että palkkatariffit olisivat koetet
tavat saada määräaikaisiksi ja 
yhtaikaa loppuviksi, ja että ko
mitea pyytäisi, työväen kanssa 
tariffeista keskustellessaan, toh
tori Leo Ehrnroothia puolueetto
maksi ohjaajakseen. 

Puheenjohtajan esityksestä kes
kusteli osasto jo ennen hyvin 
paljon ja useissa piireissä kysy
myksen alaisena olleen Töölön 
lahdesta Edeslahteen johtavan 
kanavan tarpeellisuudesta raken
nusteollisuuden palvelukseen. Esi
tystä valaistiin seuraavalla, todel
lisuudesta otetulla laskuesimer
killä. Sanotaan että Töölön uuteen 
kaupunginosaan rakennetaan talo, 
johon menee miljoona tiiltä; sa
maan tiililukuun menee 4,500 
m3 santaa, 1,500 m8 kalkkia: 
jo nämät ilman muita rakennus-
takeita tekevät noin 20,000 
kuormaa; jos nyt nämät aineet 
ajetaan hevosilla pohjois- tahi 
Hietalahden satamasta, nousee 
ajomatkan pituus keskimäärin 3 
kilometriin, kuin sitä vastoin, 
jos olisi kanava ja sen rantoja 
voisi käyttää purkamispaikkoina 
— tämä riippuu tietysti maan 
laadusta, jonka kautta kanava 
kulkee! jos rannat ovat hyvin 

korkeat, on siitä haittaa tavaran 
ylösnostamisessa aluksesta ran
nalle — tulisi ajomatka keski
määrin olemaan I kilom. 1 kilo
metrin ajopaikka kuormalta on 
nykyään 60 p., kun sitävastoin 
3 km. ajopaikka on 1:20 pen
niä. Siis rakennusherralle tulee 
60 pennin häviö jokaisesta kuor
masta, tehden 1 miljoonan tii
len taloa kohden 20,000 X 6 ° 
p. = 12,000 Smk., puhumatta
kaan siitä suuresta liikkeen li
säyksestä, joka tästä kaduillamme 
ja viertoteillä syntyisi, sekä ka
navan hyödystä terveydellisessä 
suhteessa Töölön lahden ympä
ristöön ja koko uuteen kaupun
ginosaan nähden. 

Asia pantiin pöydälle seuraa
vaan kokoukseen. 

Samoin herätti puheenjohtaja 
kysymyksen, mihin toimiin olisi 
ryhdyttävä siihen nähden kun 
kuntain ja yleisiin rakennuksiin 
rakennussuunnitelmia ja piirustus
kilpailuja varten asetetaan pal
kintolautakuntia, näihin valittai
siin myöskin rakennusmestareita 
käytännöllisiä näkökohtia silmällä 
pitämään. Asia katsottiin hyvin 
tärkeäksi, mutta lykättiin se Lii
ton vuosikokouksen keskustelta
vaksi ja päätettäväksi. 

Uutta rakennusainetta. 
Rakennusmestari Nest. L. Eskola 
ja tehtailija Aleks. Pelander ovat 
yhdessä hankkineet valmistus- ja 
myyntioikeuden Suomea varten 
ruotsalaisen insinööri R. Lars
sonin keksinnölle, uudelle, paten-
teeratulle seiiiäaiiicelU, nimeltä 
»riikilevyä* (riksplattor). Aine, 
sen mukaan mitä kokeiluja Ruot
sissa on sillä tehty ja jo käy
tännössäkin havaittu, työntänee 
tieltään kaikki tähän asti käyte
tyt väliseinäaineet ja tekotavat. 
Riikilevyt ovat 000 X 333 mm. 
(5 kpl. = 1 m2) kokoisia, sileä -
pintaisia, suorakaiteen muotoisia 
laattoja, paksuudeltaan 2", 3 " ja 

4" . Uurrosreunaiset laatat lado
taan päälletysten syrjittäin, juot
taen saumat kipsillä. Riikilaa-
toista, jonka massa sisältää kip
siä sekä muita kevyitä ja jous
tavia aineita, voidaan valmistaa 
seinää sangen vähällä vaivalla. 
Ainetta, ollen sitkeän pehmeää, 
voipi helposti veistää, vuolla ja 
höylätä mielin määrin. Näin 
ollen käy rappaus tarpeettomaksi, 
sillä jos seinän valmiiksi muurat
tua joissakin saumoissa ilmaan
tuisi epätasaisuuksia, voipi ne 
höylällä pyyhkäistä pois, kuten 
puun pinnasta. Pintaa voipi maa
lata joko kalkki-, liima- tai öljy-
maalilla taikka myöskin pape
roida ilman muuta, eikä siinä 
löytyvät ainekset vaikuta millään 
lailla väreillekään turmiollisesti. 
Sitkeytensä takia voipi riikilaa-
toista tehtyyn seinään kiinnittää 
nauloja ja ruuveja, aineen siitä 
murtumatta. Aine on mitä huo
nointa ilmanjohtajaa, joten se pi
tää hyvin lämpimän ja estää 
äänenkuulumista. Kiinteään mas
saansa nähden 011 aineella suuri 
tulenkestävyys. Keveys tekee 
mahdolliseksi asettaa väliseiniä 
vuotiaisten varaan ilman min
käänlaisia peiusvahvistuksia. 

Riikilevyistä voipi tehdä myös
kin lämpimänpitäviä ulkoseiniä, 
joten se on varsin sopivaa huvi
loiksi ja maalaisrakennuksiksi. 
Ruotsissa on jo siitä rakennettu 
suuriakin huviloita ja on ne ha
vaittu kaikinpuolin tarkotustaan 
vastaaviksi. Ulkoseinät ovat suo
jatut kastumiselta joko »korkki-
kivi»-levyillä, laudotuksella tai 
rikillä sekotetun maaliaineen avul
la, mikä kemiallisessa yhteydessä 
kipsin kanssa muodostaa liuke
nemattoman pinnan. 

Riikilevyjen valmistamista var
ten rakennetaan paraikaa teh
dasta Söörnäisiin, joten ainetta 
voitanee — »Rakennustaidon» 
kertoman mukaan — laskea 
kauppaan jo helmikuun lopulla. 
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lorisie- ja ftakennus-
tafeeittentehdas 

Helsinki Tel. 24 95. 

Vai in islaa (akorautalarpeila 
niinkuin k a t t o k o r i s t e i t a , 
porraskäytävä- ja veran-
da-aitoja, porttia, paloti-
kapuita seka kaikkia I:sen 
luokan sepänliikkeeseen kuu
luvia töitä, esim. Takorau
taisia hautaaitoja ja ristiä, 
puutarha-aitoja, kynttilä-
kruunuja y. m. 
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Rakentajat buom.! m & iso UD Rakentajat buom.! 

fiyviä rakennustarpeita: 
vaeoja, parruja, birsiö, riukuja, loukkuja, 

lautoja, telinelankkuja, bolkoja y. m. myy 

Diilo flblgren 
Helsingissä, Vilhonkatu 5, Puhelin 37 56. 
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HUONEKALULIIKE 
O. M. KOIVU 

TAMPEREELLA 
- - - I.ÄNTIXKXK.VIT 21 

PUHELIN 6 IS 

TEKEE KAIKKIA AI.AAN 
KUULUVIA TÖITÄ. 

<f, ^ 

S u u r i 
varasto 
Sahalla valmistettuja: 

PARKUJA, VAoÖJA, PURO
JA ja HIRSIÄ'sekä LANK
KUJA ja LAUTOJA myyvät, 
Kajaanissa 

Nieminen & Käniä. 

r 
$eiiRtt>atutuht£>t?t}ttö 

juonti 
Sfa.0%.0 rooitfo j a e t a a n va-

UuutehttliV . R u u v i n lio-

t tmaitunt f?enfttt>aftuu= 

fitoi?l)tiö 

^ 

L 0 

Tu r u n 
Kaakeli* 
Tehdas 

myy halvimmalla aivan 
uusmallisia kotimaisten 
arkkitehtien piirustusten 
mukaan valmistettuja uu
nia sekä saleja että ruoka
saleja ja jokapäiväishuo-
oo neita varten. o o 

Näyttely varasto 

Helsingissä, 
Iso Roobertinkatu 25. 

IV. BOJV1AIV I HÖYRYPUUSEPÄN-
LI1KB .: TURUSSA 

NÄYTTELY-

VARASTOJA: 

HELSINGISSÄ .: TURUSSA 
M ihon katu 4 . . Linnankatu 47 

Valmistaa täydellisiä si
sustuksia 
niinhyuin hotelleihin, pank
keihin kuin yksityisasuntoi
hin ja yksityishuoneisiin. 

Aistikas työ, suora koh
telu, tarkat hinnat. 



John Ericsson 
Atelieri 
Tehdas ja huonekaluvarasto 

Hallituskatu 14 
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5. Wuorio 
(DaalarinliiNe ja 
tapettifcauppa. 

Aleksanterinkatu 9. BelsinKi. 

Teetä, 
j o t a on s a a t a v a n a k a i k i s s a h y v i n 

v a r u s l e t u j s s a k a u p p a p u o d e i s s a . 

Jokainen Häärye on vanislellu vieressä olevalla leimalla 
ja tavaramerkillä seka sisältää Ititkimuslooistuksen... 

Riiomautamme, fttä meioän leekääryeemme 
oval täysipainoisia 

myy 11:11 vi111111:111u 

K a l k k i a , sammtttettaa ja sammuttamaLonta. 

S e m e n t t i ä . Lumina, Daiunaik ja QuierstoFp. 

T u l e n k e s t ä v i ä tiiliä ja savea. 

I k k u n a l a s i a , T a p e t t i a , pingopaperia ja pahvia. 

M a a l i t a r p e i t a ja V ä r n i s s o j a . 

R a k e n n u s t a r p e i t a ja T y ö k a l u j a . 

K o n e t a r p e i t a ja Ö l j y ä . 

R a u t a t i e k i s k o j a ja X - r a u t o j a . 

MM I . Rosenlew k h 
Asioimiskonttori j ^ 

Helsingissä Yrjönkatu N:o 7 V3c> 
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Pääkonttori ja Konepajat Porissa 
Sähköosoite VVERKSTADEN Pori. 

Telefooni 79. Sähkö-osoite: TERMO Helsinki. Telefooni 25 90 

O s a s t o 1 Höyrylaivoja. Höyrykoneita, Sahalaitoskoneita y. m. mekaaniseen alaan kuuluvia, töitä ja laitoksia. 

O s a s t o I I Kaikenlaisia terveystoknillisiä laitoksia, kuten Lämmitys- ja Ilmanvaihtolaitoksia, Höyrykeittiöitä, Kui-
vauslaitoksia, Desinlisioimislaitteita Vesijohtoja, Viemärijohtoja, Konepesiilaitoksia y. m. 

O s a s t o I I I Kaikenlaisia Rakennus- ja Kaupj)avalutavaroita. 

Jiri osastot ovat taitavan teknillisen johdon alaisia ja kun meillä on suuri, ajanmukainen valimo sekä ensiluokkainen 
konepaja ja täydelliset työkoneet, voimme itse omassa konepajassamme valmistaa suurimman osan niistä tarpeista, 
mitä tarvitaan laajimpiinkin laitoksiin, jonka johdosta me suositamme itseämme suorittamaan kaikkia yllämainit

tuun erikoisalaan kuuluvia töitä. Suunnitelmia ja Kustannusarvioita ilmaiseksi pyynnöstä. 
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Helsingin Itykennusainekauppa 
Osakeyhtiö. Itä Heikinkatu 3. 

Haaroinko Sörnäisissä Uaimcnkatu 2. 

l^akennusaineila, l^autalaoaraa, 
Bareja ja Öljyjä, Talouskaluja. 

Pyytäkää hiniaiimoifuksiamme! 
S 

Helsinki 1007. Osakeyhtiö Kanppakrrjapsino, 


