
24. Museolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Museolautakunnan kokoonpano v. 1971 oli 
seuraava: puheenjohtaja fil.maist. Anni Voi-
pio, varapuheenjohtaja fil.maist. Bengt von 
Bonsdorff sekä muut jäsenet valtiot.tri Seik-
ko Eskola, fil.tri Matti Sarmela ja hum.kand. 
Kai Linnilä. Kaupunginhallituksen edusta-
jana lautakunnassa oli rva Hellä Meltti. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 
kertaa. Pöytäkirjoihin oli merkitty 196 pykä-
lää. Tämän lisäksi lautakunta piti 14.6. juh-
lakokouksen sen johdosta, että 13.6. tuli 
kuluneeksi 60 vuotta museolautakunnan ja 
kaupunginmuseon perustamisesta. 

Kirjeitä saapui lautakunnalle ja museolle 
470 ja lähetettiin 545. 

Päätökset. Lautakunnan tekemistä tärkeim-
mistä päätöksistä mainittakoon: »Tavataan 
Espiksellä» -näyttelyn uudelleen esille asetta-
minen Esplanadikappelissa (13.4. 85 §, 
10.8. 139 §); luvan myöntäminen museon ns. 
apteekkihuoneen valokuvaamiseen (10.8. 141 
§); Hakasalmen huvilan pihavalaistuksen 
parantamista, istutusten uudistamista ym. 
koskevien suunnitelmien hyväksyminen 
(19.11. 166 §) sekä mielipidetiedustelun jär-
jestäminen Tuomarinkylän museon kävijöille 
kartanomiljöön säilyttämisestä ja sen alueen 
tulevaan käyttöön liittyvistä odotuksista 
(12.10. 158 §). 

Lisäksi lautakunta teki päätöksiä esinei-
den hankintaa ja lainauksia ym. koskevista 
asioista. 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle ja muille kaupungin viranomaisille 
tekemät esitykset koskivat seuraavia asioita: 
museon lisärakennushankkeen toteuttamisen 
kiirehtimistä (13.4. 91 §); lisätilojen järjestä-
mistä museon kuva-arkistolle sekä kameran 
ja nauhurin saamista museon käyttöön (27.4. 
106 §, 11.5. 111 §); metron rakentamisvai-
heiden valokuvaamista ja metron rakentami-
seen liittyvän, käytöstä poistetun materiaa-
lin tallettamista kaupunginmuseoon (12.10. 
147 §); toimenpiteisiin ryhtymistä, että myös 
museolautakunnalta pyydettäisiin lausunto 
rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennus-
ten tai miljöökokonaisuuksien hävittämisen 
tai muuttamisen ollessa kyseessä (12.10. 
161 §); museon pääsymaksujen korotta-
mista siten, että aikuisilta perittäisiin 1 mk 
sekä eläkeläisiltä, lapsilta ja varusmiehiltä 
50 p ja että kaupungissa toimivien koulujen 
ym. yksityiset opiskelijat ja opintoryhmät 
oikeutettaisiin opiskelutarkoituksissa ilmai-
seen pääsyyn museoon (16.12. 181 §) sekä 
Huopalahden aseman säilyttämistä alkupe-
räisessä asussaan (16.12. 182 §). 

Lausunnot. Lautakunta ilmoitti kaupunki-
suunnitteluviraston asemakaavaosastolle an-
tamassaan lausunnossa käsityksensä lisä-
rakennusosan soveltuvuudesta Mellunkylän 
Fallbackan tilan päärakennukseen ja säily-
tettäväksi tarkoitettuun miljöökokonaisuu-
teen (12.10. 146 §) sekä antoi lausunnon 
Tuomarinkylän kartanon aluetta ja sen mil-
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jöön säilyttämistä koskevaan suunnitelmaan 
liittyvästä väliraportista (19.11. 167 §). 

Lisäksi lautakunta puolsi seuraavien sää-
tiöiden ja yhdistysten avustusanomuksia: 
Suomen Valokuvataiteen Museon Säätiön, 

Suomen rakennustaiteen museosäätiön, Akse-
li Gallen-Kallelan museosäätiön, Helsingin 
Taidehallin Säätiön, Helsingin Teatterimu-
seosäätiön, Helsinki-Seura ry:n ja Manner-
heim-Säätiön (27.4. 101 §, 10.8. 126-131 §). 
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