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Kävijä- Perusnäyttelyihin ja erikoisnäyttelyihin tutustui 33 684 kävijää. Pääosastossa, joka oli avoinna 
määrä 30.8. lähtien, oli kävijöitä 7 707 ja sivuosastossa, Tuomarinkylän museossa, 9 897. Ryhmäkäyn-

tejä tehtiin 140 ( 3 668 henk.), joista valtaosan muodostivat kansa- ja oppikoululaiset. Tuomarin-
kylän osalta erottuivat lukuisimpina ryhminä myös päiväkotien ja eläkeläisten ryhmät. Pääosaston 
aukiolopäivistä merkittävin oli sunnuntai (n. 30 % kävijöistä), samoin sivuosastossa. Lauantaisin 
museon perusnäyttelyt olivat edelleenkin suljettuina. 

Tiedotustoiminta 

Tiedotus Lehdistötilaisuuksia järjestettiin erikoisnäyttelyiden, v. 1973 uushankintojen ja pääosaston 
perusnäyttelyn avaamisen jephdosta. Yleisötilaisuuksia ja erikoisnäyttelyitä mainostettiin tärkeim-
missä päivälehdissä. Molempia osastoja mainostettiin lisäksi turisteille tarkoitetuissa julkaisuissa 
mm. Helsinki This Week. Helsingin liikennelaitos luovutti tilaa mm. kaupunginmuseota esitte-
levälle yhteismainokselle. Museon julistetta jaettiin Helsingin kaupungin virastoihin ja laitoksiin, 
suurimpiin kouluihin ja museoihin sekä yksityisiin liikkeisiin. 

Helsingin kaupungin matkailutoimisto luovutti näyteikkunoitaan museon näyttelyiden esittelylle. 
Useat päivälehdet ovat aktiivisesti julkaisseet tietoja museon toiminnasta mm. tapahtumia ja näyt-
telyitä esittävillä palstoillaan. 

Toimitilat 

Kuva- Kertomusvuoden alusta saatiin kunnostettuna käyttöön edellisenä vuonna kuva-arkistolle vuokra-
arkisto tut 376 m2:n suuruiset toimitilat talossa Fabianinkatu 9-11. Tiloihin voitiin sijoittaa viisi työpaik-

kaa ja neljä asiakaspaikkaa. Valokuvakopioiden säilyttämiseksi saatiin asianmukainen liukuhyllystö 
ja negatiiveille päivänvaloton varastotila. Kuva-arkisto tarjoaa tilat myös maalausten ja piirustusten 
varastoinnille sekä valokuvalaboratoriolle . 

Pääosasto Pääosaston, Hakasalmen huvilan, sisäpuolinen korjaustyö, joka oli alkanut vuoden 1973 marras-
kuussa, valmistui kesän lopulla. Työn yhteydessä ajanmukaistettiin toimisto- ja näyttelytilojen va-
laistus. Maalaustyön yhteydessä uusittiin mm. kolmen interiöörinäyttelyhuoneen seinien värit, jot-
ka valittiin eräistä helsinkiläistaloista löytyneiden, 1840-luvulle ajottuvien mallien mukaisiksi. Näi-
hin huoneisiin suunniteltiin myös uudet tyylinmukaiset ikkunaverhoasetelmat jotka valmisti Hel-
singin kaupungin huoltolautakunnan työkeskus. Useimpiin näyttelyhuoneisiin hankittiin lisäksi 
uusi näyttelypanelisto, jonka avulla on entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa havainnollista-
via näyttelyitä alunperin asuintaloksi suunnitellussa rakennuksessa. 

Hälytys- Molemmissa osastoissa on murtohälytin- ja palohälytinlaitteisto, joille järjestettiin vuosittainen 
laitteet huolto. Pääosastossa uusittiin ja täydennettiin murtohälytinlaitteistoa toisen kerroksen huoneit-
ym. ten osalta. Pääosaston toisen kerroksen näyttelyhuoneisiin hankittiin suuritehoiset Defensor-merk-

kiset ilmankostutuslaitteet. 

Yksi pääosaston näyttelyhuoneista varustettiin pimennysverhoilla, minkä vuoksi huonetta nyt voi-
daan tarvittaessa käyttää myös luentosalina. Pääosastoon saatiin myös automaattinen diakuvien 
katselulaite. 
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Helsingin kaupunki osti · K ristimin katu 12:n• tontin rakennuksineen 1974 museo lautakunnan ml· 
tyksestä. Rakennukset ovat Helsingin vanhimmat säilyneet puurakennukset; valmistuneet vuosina 
1824 ja 1825. 

Helsingfors stad köpte år 1974 på museinämdens framställning tomten Kristiansgatan 12 jämte 
byggnader. Byggnaderna är de äldsta bevarade träbyggnaderna i Helsingfors/ uppförda åren 
1824 och 1825. 
Foto Erkki Salmela 1975 

Talous 

Tuloja oli pääsylipuista, opaskirjojen ja postikorttien myynnistä sekä kuva-arkiston toimittamista Tulot 
valokuva kopioista perittävistä julkaisumaksuista seuraavasti: 

pääsyliput, postikortit, opaskirjat 932 
luontoisedut 3 096 
muut tulot 3 053 

Vht. 16 081 

Menoja oli kertomusvuonna yhteensä 1 363 899 mk. Menot 

Lahjoitukset 

Kertomusvuoden aikana ovat museon toimintaan mm. kokoelmien kartuttamisessa myötävaikut-
taneet lukuisat helsinkiläiset yksityishenkilöt, toiminimet ja yhteisöt sekä monet Helsingin kau-
pungin omat virastot ja laitokset. 


