
Taide-Laakson näyttelytila
Lääkärinkatu 8, P-porras (rakennus 4), ovella lukee isolla teksti INFO, jalankulkijoille käynti myös 
Urheilukatu 52:a vastapäätä

Laakson sairaala vietti 75-vuotisjuhlaansa 10.6.2004. Osaksi juhlaa järjestettiin rakennuksen 4 ala-
aulaan  työtekijöiden  harrastekuvataiteen  näyttely.  Näyttelyseiniin  ja  –  vitriineihin  hankittiin 
kohdevalaistus ja ripustuskiskot. Tarkoituksena on käyttää tilaa vaihtuvien näyttelyitten foorumina, 
elävöittämään  sairaalamiljöötä  ja  antamaan  näytteilleasettajille  mahdollisuuksia  töittensä  esille 
tuomiseen. 

Rahallista  vuokraa  ei  ole  peritty,  näyttelyn  tuoma  virkistysarvo  käy  ”maksuksi”.  Taiteilija  voi 
halutessaan  lahjoittaa  yhden  teoksistaan  Laakson  sairaalalle.  Teosten  toivotaan  luonnollisesti  
ottavan huomioon paikan luonteen eli toivotaan vältettävän oletettavasti ns. pahennusta herättäviä 
teoksia. 

Toivottavaa on, että taiteilija jotenkin esittäytyy näyttelyluettelossa. Julkinen tila ei ole varsinaisesti  
kauppapaikka, mutta jos taiteilija haluaa myydä töitään, voi hinnat merkitä näyttelyluetteloon. Toinen 
mahdollisuus on esim.  merkintä,  ”Teokset  ovat  myytävinä”  ja  taiteilijan  yhteystiedot  tiedusteluja 
varten.

Näyttelyn  ripustamisesta,  purkamisesta  ja  sen  ulkoisesta  tiedottamisesta  huolehtii  taiteilija  itse 
harkitsemillaan tavoilla. Laakson sairaala pyrkii tiedottamaan näyttelyistä sisäisellä tiedotuksella ja 
A4-koossa ilmoitustauluilla. Tätä varten voi allekirjoittaneelle toimittaa julisteen joko sähköpostilla tai  
valmiiksi paperilla. Pienimuotoiset tilaan soveltuvat avajaiset ovat mahdollisia esim. klo 17 jälkeen, 
jolloin  sairaalassa asioivat  eivät  häiritse avajaisia  ja  päinvastoin.  Aulan narikka ei  ole  yleisessä 
käytössä, joten sitä voi käyttää avajaisvieraille ja narikan tiskiä tarjoiluun.

Aula on avoinna joka päivä klo 7-22, jolloin aulassa on myös vahtimestari. Hän ei ole aina paikalla  
eikä voi vastata teosten säilymisestä. Teosten vakuuttaminen jää taiteilijan omalle vastuulle. Spotti-  
ja  vitriinivalojen  katkaisijat  ovat  vahtimestarin  toimistossa,  samoin  vitriinien  avain.  Vahtimestarit  
tavoittaa puhelinnumerosta 09-310 47744.

Aulan yhteydessä toimii myös kahvio, ark klo 8 – 18, la ja su 
13  –  17  (kannattaa  tarkistaa  ajankohtainen  tilanne)  mikä  esim.  näyttelykutsuissa  voi  olla  hyvä 
lisätieto. Julisteita tms. tiedotteita näyttelystä voi halutessaan teipata esim. rakennuksen ulko-oven 
pieleen ja lisäksi aulan pylväisiin ehkä jonkinlainen opaste, joka ohjaa kävijän esim. nuolella sille 
puolelle  aulaa,  josta  näyttely  alkaa.  Näyttelyseinää  on  sekä  vasemmalla  että  oikealla  puolella 
eivätkä ne sisään astuttua vielä näy. Ala-aulassa on pikkupöytä esitteitä ja mahdollista taiteilijan 
vieraskirjaa varten. Kynät kannattaa kiinnittää rautalangalla pöydän jalkaan, muuten ne häviävät. 
Talo ei pidä vieraskirjaa. 

Ripustusseinät :  kevyesti  lakattu,  harmaa  raakabetoniseinä,  laudoituskuvio  näkyvissä. 
Ripustussysteemi : katonrajassa olevat liukukiskot, liukuihin kiinnitetty rautalanka, joka on riittävän 
ohutta (esim. 0.7 mm) taivutella ripustettaessa ja purettaessa. Toivotaan, ettei entisiä rautalankoja 
katkota,  vaan  ne  jätetään  paikalleen,  vaikkapa 
vedettynä  liukuineen  nippuihin.  Jotta 
rautalankojen  päät  eivät  haittaisi  ohikulkijoita, 
rautalangat  on  hyvä  kääriä  renkaaksi  joka  on 
riittävän  korkealla.  On  hyvä  varata  mukaan 
rautalankaa  siltä  varalta,  etteivät  entiset  langat 
riitä. Poikkeuksellisen raskaille teoksille on hyvä 

SEINÄ A



varata  paksumpaa  rautalankaa.  Spotit  suuntaa  taiteilija  itse,  vahtimestarilta  voi  kysyä  tikkaita, 
auttavasti tulee toimeen myös kahvion keittiötikkailla.

Taiteilijan toivotaan luonnollisesti poistavan näyttelyn jälkeen teippien yms. jäljet. Näytteilleasettajan 
kannattaa  varustautua  siivousvälinein  tullessaan  rakentamaan  näyttelyään  voidakseen  pyyhkiä 
vitriinit  puhtaaksi sisältä ja ulkoa mm. sormenjäljistä.  Näyttelyä rakennettaessa kannattaa laittaa 
esille lappusia ”Näyttelyä rakennetaan”.

Taide-Laakson yhdyshenkilönä toimii  allekirjoittanut,  jonka puoleen voi  kääntyä.  Koska puolin ja 
toisin  voi  tapahtua  muutoksia  olosuhteissa,  taiteilijaa  pyydetään  esim.  pari  kuukautta  ennen 
varmistamaan tulonsa, jos siitä on alustavasti sovittu huomattavasti aiemmin. Myös yhteystietojen 
muuttumisesta luonnollisesti pyydetään ilmoittamaan.

Leena Laakso
Taide-Laakson yhdyshenkilö

kirjastonhoitaja
leena.a.laakso@hel.fi
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Näyttelyseinien mitat

Kaksi betoniseinää suora seinä (seinä B) n. 11,8m, toinen (seinä A), osaksi polveilevana hiukan 
pitempi.
Mahdollisesti  käytettävissä  olevaa  lisäpintaa,  ilman  spottivaloja  ja  ripustuskiskoja,  on  aulan 
sivuseinällä,  n.  8-9m  ruskeaa  maalattua  seinäpintaa  sekä  aulan  etuseinällä  hiukan  valkoiseksi 
maalattua pintaa. 

SEINÄ B, polveileva osa



Vitriinien mitat:
Kummallakin  seinällä  on  peräkkäin  4  valaistua 
vitriinikaappia,  kussakin  niissä  2  osaa.  Eli  2  x  8 
vitriiniosastoa,  kunkin osaston mitat  :  nettoleveys n. 62 
cm, korkeus max. n. 88cm, syvyys 28 cm. Kussakin 
yksi  lasihylly  5mm  lasia,  26,5  x  60  cm.  Hyllyn 
kannattimia  voi  siirtää  ja  hyllyjä  voi  olla  useampia 
samassa kaapissa. Taide-esineiden lisäksi vitriineihin 
voi sijoittaa esim. pieniä tauluja tms., joiden ripustus 
seinille  rautalankojen  varaan  on 
epätarkoituksenmukaista. Jos poistaa lasihyllyn, esine tai 
taulu voi olla suurempikin em. rajoissa.



Näyttelytiloista löytyy myös kolme lattialla olevaa 
vitriiniä, joiden mitat ovat  1 m x 70 cm, korkeus 
noin 17cm.
Myös  entinen  kukkavitriini  on  käytettävissä 
näyttelytoimintaa  varten,  paitsi  ei  jouluisin,ja 
pääsiäisen  aikaan,   jolloin  siinä  on  esillä  joko 
seurakuntayhtymän  järjestämä  jouluseimi  tai 
pääsiäisasetelma.  

Kukkavitriini on isokokoinen, mitat 180 cm x 145 
cm, syvyys 47 cm.
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