
25. Museolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Museolautakunnan kokoonpano pysyi v. 1967 
muuttumattomana. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 9 
kertaa. Kokousten pöytäkirjoissa oli kaik-
kiaan 165 pykälää. 

Kirjeitä saapui lautakunnalle ja museolle 
369 ja lähetettiin 322. 

Esitykset, joita tehtiin kaupunginhallituk-
selle ja muille kaupungin viranomaisille, kos-
kivat: museoamanuenssin viran perustamista 
kaupunginmuseoon 1.1.1968 lukien (13.2. 
9 §); Tuomarinkylässä tilalla RN:o l125 Luku-
polun varrella olevan tuvan ja eteisen käsit-
tävän puurakennuksen vastaista käyttöä 
(13.2. 22 §, 5.6. 79 §, 2.10. 120 §); Uudenmaan 
alueella olevien paikallismuseoiden kokoelmia 
koskevan keskuskortiston keskittämistä Hel-
singin kaupunginmuseoon (13.2. 24 §); virka-
säännön 17 §:n mukaisen normaalin työajan 
noudattamista kaupunginmuseossa myös 
21.5.—9.9. välisenä aikana (8.5. 46 §); en-
nakkokassan saamista museon pääsylippu-
kassoihin (8.5. 52 §) ja Sinebrychoffin puisto-
alueen vanhojen rakennusten purkusopimuk-
sen kumoamista (2.10. 122 §). Lisäksi tehtiin 
esitys, joka koski ns. Pakin talon peruskor-
jausta ja entisöimistyötä sekä rakennusten 
ympäristön suunnittelua ja kunnostamista 
1700-luvun ryhmäkylää esittäväksi puisto-
alueeksi. 

Hankintatoimistolle tehtiin esitys kaluston 
hankkimiseksi Hakasalmen huvilan pohjoi-

seen sivurakennukseen kunnostettuihin työ-
tiloihin (8.5. 65 §, 5.6. 73 §) sekä kiinteistö-
lautakunnalle 270 m2:n suuruisen varastotilan 
saamiseksi museon käyttöön 1.11. lukien 
(2.10. 123 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle ja muille 
kaupungin viranomaisille koskivat: tutki-
muksen suorittamista Helsinkiä ympäröi-
västä, I maailmansodan aikaisesta linnoitus-
vyöhykkeestä (13.2. 14 §); Suomen Heraldi-
sen Seuran ja Suomalaisuuden liiton lippu-
näyttelyn järjestelytoimikunnan pyyntöä 
saada lainaksi Taidehallissa 2.—12.10. jär-
jestettyyn lippunäyttelyyn kaupunginmu-
seon kokoelmiin kuuluva porvariskaartin 
lippu (14.3. 30 §, 2.10. 133 §); kokoelmien 
näytteilläpitokysymyksen ja varastoimisen 
ratkaisemista asettamalla viipymättä raken-
nustoimikunta, jonka tehtävänä olisi kau-
punginmuseon lisärakennuksen aikaansaami-
nen v:een 1975 mennessä (14.8. 87 §); lauta-
kunnan jo aikaisemmin kaupunginhallituk-
selle esittämää, Tuomarinkylässä Lukupolun 
varrella sijaitsevan tuvan ja eteisen käsittä-
vän puurakennuksen korjausta ja vastaista 
käyttöä (2.10. 120 §) ja nykytaiteen keskuk-
sen luomista Meilahteen Bredablick-nimiselle 
tilalle (2.10. 121 §, 7.10. 137 §). Lautakunta 
päätti puoltaa seuraavien säätiöiden ja yhdis-
tysten avustusanomuksia v:lle 1968: Helsin-
gin Taidehallin säätiön, Helsinki-Seuran, 
Helsingin Teatterimuseosäätiön ja Suomen 
rakennustaiteen museosäätiön; samalla lau-
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takunta esitti, että avustussummia korotet-
taisiin samassa suhteessa kuin muitakin ko. 
vuodeksi jaettavia avustuksia päätettäisiin 
korottaa (14.8. 88—92 §). Rakennusviraston 
talorakennusosastolle annettiin lausunto Tuo-

marinkylän kartanon rakennusten peruskor-
jausta koskevista luonnospiirustuksista (14.3. 
44 §) ja palkkalautakunnalle luontoissuoritus-
säännön alustavasta ehdotuksesta (2.10. 
112 §). 
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