
29. Kaupunginmuseo 

Helsingin kaupungin museon kertomus viita 1947 oli seuraavan sisältöinen: 

Museolautakuntaan kuuluivat v. 1947 professori A. Hämäläinen puheenjohtajana, 
filosofian tohtori T. Stjernschantz varapuheenjohtajana sekä jäseninä arkistonhoitaja 
A. M. Ikonen, filosofian tohtori Y. F. Nurmio ja professori K. V. Voionmaa. Professori 
Voionmaan kuoleman johdosta valittiin hänen tilalleen kesäkuun 18 p:nä toimistonhoitaja 
J. E. Janatuinen. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimittaja K. Y. 
Räisänen ja sihteerin tehtäviä hoiti museon intendentti, arkkitehti A. W. Rancken. 
Intendentti Rancken oikeutettiin säädetyn eroamisiän saavutettuaan jäämään virkaansa 
kesäkuun 28 p:ään 1948 saakka. 

Museolautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. 
Ilmatorjuntapatterien ja valonheittimien poistamista tai vastaista käyttöä kaupun-

gissa koskevaa suunnitelmaa laatimaan asetettuun neuvottelukuntaan valittiin museo-
lautakunnan edustajaksi intendentti Rancken. 

Museolautakunnan käsittelemistä kysymyksistä mainittakoon professori Voionmaan 
ehdotus toimenpiteisiin ryhtymisestä kaupungin alueeseen nykyisin liitettyjen vanhojen 
kartanoiden ja talojen piiristä koottavien muistojen tallettamiseksi. Kaupunginmuseon 
jo Helsingin historiayhdistyksen toimesta hankittua melkoisen kokoelman vanhojen 
kartanoiden mittauspiirustuksia ja Pro Helsingfors-säätiön myönnettyä varoja muinais-
tieteelliselle toimikunnalle työn jatkamiseksi, museolautakunta oli edelleen sitä mieltä, 
että kaupungin museointressejä oli silti valvottava myös muinaistieteellisen toimikunnan 
suorittaman työn kestäessä ja sen yhteydessä. 

Kaupunginhallituksen pyydettyä museolautakunnan lausuntoa professori ja rouva 
Mikkolan testamenttilahjoitusta koskevasta asiasta, jonka mukaan Laaksolan huvila 
lahjoitettaisiin kaupungille ehdoin, että huvila irtaimistoineen ylläpidettäisiin ja säily-
tettäisiin Laaksolan kirjailijakoti nimisenä museona, lautakunta katsoi tällaisen sitou-
muksen saattavan muodostua kaupungille rasittavaksi, mutta yhtyi kaupunginlakimiehen 
ehdotukseen testamentin valvomisesta ollen vastaanottamispäätös kuitenkin jätettävä 
tulevaisuuden varaan. 

Museolautakunta ehdotti kokouksessaan huhtikuun 23 p:nä tehdyn päätöksen mukai-
sesti kaupunginhallitukselle, että museoon perustettaisiin amanuenssin viran tilalle 26 
palkkaluokkaan kuuluva museonhoitajan virka ja että virkaan saataisiin sitä haettavaksi 
julistamatta nimittää amanuenssin viran nykyinen haltija. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 
ehdotuksen kesäkuun 18 p:nä ja museonhoitaja määrättiin astumaan virkaansa tammi-
kuun 1 p:nä 1948. 

Lautakunnan ehdottamat korjaustyöt museon vahtimestarin asunnossa, pantiin käyn-
tiin kertomusvuonna. 

Museon kokoelmat lisääntyivät kertomusvuonna yhteensä 171 numerolla, joista valo-
kuvia 125, tauluja ja piirroksia 3, kirjallisuutta 30, talousesineitä ym. 2, puvustoa 3, 
merkkejä ja rahoja 4 sekä palokalustoa 4. 

Museossa kävijöitä oli vuoden aikana 9 018, joista 6 014 maksavaa. Useita koulu-
luokkia, yhdistyksiä ja retkikuntia kävi museossa tavallisten aukioloaikojen ulkopuolella-
kin ja opastettiin niitä erikseen museon toimesta. 
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Museon julkaisujen myynnistä kertyi tuloja 5 510 mk. 
Kokoelmat olivat yleisölle avoinna päivittäin klo 12—15 paitsi torstaisin klo 17—20. 

Lauantaisin oli museo suljettuna. Pääsymaksu oli 10 mk henkilöltä. 
Museon menot v. 1947 olivat 829 589 mk ja jakaantuivat seuraaviin menoeriin: 

M ä ä r ä r a h a , T o d e l l i s e t S ä ä s t ö (+)tai 
M e n o e r ä m k m e n o t , m k y l i t y s (-—),mk 

Palkkiot 8 775 8 850 — 75 
Sääntöpalkkaiset virat 381 375 381 375 — 

Tilapäistä työvoimaa 95 500 89 055 + 6 445 
Vuokra 172 080 172 080 — 

Lämpö 200 000 136 241 + 63 759 
Valaistus 2 000 1 763 + 237 
Vedenkulutus 600 696 96 
Tarverahat 15 000 13 794 + 1 206 
Kokoelmien kartuttaminen, s.m. 

siirto v:sta 1946 . 58 477 
v:n määräraha . . . 30 000 88 477 25 735 

Yhteensä 963 807 829 589 + 71 476 

Tuloja, jotka arvioitiin 72 000 mk:ksi, kertyi 65 650 mk. 

! ) V : e e n 1 9 4 8 s i i r t y y 6 2 7 4 2 m k . 


