
 

TIETOKOOSTE KIRJASTOISTA JOISSA TAIDENÄYTTELY TILOJA VARATTAVISSA 
…tarkista tarpeisiisi sopivat hakuehdot kyseisestä kirjastosta  

 
Etelä-Haagan kirjasto, HELSINKI Portaikon yhteydessä on galleriakiskot ja vitriini taideteoksia varten. Taideteoksia 
voi laittaa esille muuallekin kirjastoon. 
Herttoniemen kirjasto, HELSINKI Tapahtumatilassa ripustuskiskot tauluille. 
Jakomäen kirjasto, HELSINKI Kirjastossa on lasivitriini ja näyttelyseinä. Näyttelyvaraukset sähköpostitse, 
jakomaen_kirjasto@hel.fi tai puhelimitse 0931085077 
Kallion kirjasto, HELSINKI Meillä voit järjestää pienimuotoisia näyttelyitä. Lisätietoja Näyttelytilat-otsikkolinkistä. 
Näyttelyvaraukset: http://bit.ly/kallionnayttelyt 
Kontulan kirjasto, HELSINKI Kaksi vitriiniä, hiukan seinätilaa. Yhteyshenkilö Anu Satukangas (09) 310 85505 
Malmin kirjasto, HELSINKI Kirjastossa on kaksi lasivitriiniä ja näyttelyseinä. Näyttelyvaraukset ensisijaisesti 
sähköpostitse, näyttelyvastaava Sanna Salo, sanna.salo(at)hel.fi. 
Oulunkylän kirjasto, HELSINKI Kirjaston monitoimitilassa ja vitriinissä voidaan järjestää erilaisia näyttelyitä, jotka 
ovat ilmaisia ja avoinna kaikille.  Kirjasto pyrkii näyttelytarjonnassa monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. 
Näyttelytoiminnalla tuetaan paikallista harrastustoimintaa. Näyttelyjen tulee kirjastonjohtajan arvion mukaan 
vastata eettisesti, laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan niitä yleisiä vaatimuksia, joita voidaan asettaa julkisissa 
tiloissa esillä olevalle näyttelylle. Hakijan tulee toimittaa ennakkoon kirjastonjohtajalle suunnitelma, joka sisältää 
tietoa, esimerkiksi valokuvia ja mahdollisen käsikirjoituksen pidettävästä näyttelystä. Lupaa näyttelyn järjestämiseksi 
haetaan tarkoitukseen suunnitellulla lomakkeella, jonka saa kirjastosta. Näyttelytilassa järjestetään luentoja ja 
erilaisia tilaisuuksia lapsille ja aikuisille. Tila toimii myös hiljaisena lukutilana ja lisäksi sitä vuokrataan ulkopuolisiin 
tilaisuuksiin. Näyttelyiden tulee sallia tämä toiminta. Näyttelyistä ilmoittamisesta ja markkinoinnista huolehtii 
näytteilleasettaja itse. Yhteyshenkilö Eeva Karhunen eeva.karhunen(at)hel.fi 
Paloheinän kirjasto, HELSINKI Kirjaston monitoimitilassa voi järjestää oman näyttelyn. Näyttelyt varattavissa 
puhelimitse 09-31085567 tai s-postitse (sari.jovero@hel.fi), yhteyshenkilönä Sari Jovero. Näyttelytila on maksuton 
Pasilan kirjasto, HELSINKI Pinta-ala noin 33 m², maalattu valkoiseksi. Tilassa ripustustanko kolmella seinällä (n. 17 m) 
ja vaijereita 30 kpl, joissa on siirrettävät koukut (2/vaijeri) ja jotka kestävät isompiakin ripustuksia. Kolmella seinällä 
ripustuspohjaa, korkeus 0,87 m, leveys yhteensä n. 14,5 m. Ripustuspohjien kohdalla mahdollisuus käyttää erillisiin 
kiskoihin vapaasti ripustettavia vitriinejä yhteensä 8 kpl, mitat 0,87 m x 0,87 m, syvyys 10 cm, kaksi lasihyllyä. Lisäksi 
vapaasti seisovia vitriinejä 2 kpl ja pöytiä. Minikohdevalot kiskoissa. Tekniset tiedot: Tomi Laine p. 3108 5312. 
Varaukset ja tiedustelut: Tiina Tarvonen, tiina.tarvonen@hel.fi, puh. 09 3108 5301 
Pitäjänmäen kirjasto, HELSINKI Kolme tornivitriiniä, monitoimitilassa lisäksi seinätilaa näyttelyille. 
Pohjois-Haagan kirjasto, HELSINKI 2 näyttelyvitriiniä 
Pointin kirjasto, VANTAA Galleriatila kirjastossa. Tilan varaukset p. 043 826 8775 
Rikhardinkadun kirjasto, HELSINKI Hyllygalleria, "Suomen pienin galleria", keräilijöille, korutaiteilijoille 
ym.  - Käytävägalleria, 4-5 valaistua seinäkettä: ex-tempore -näyttelyt - Näyttelykaapit ja seinäkkeet: kirja-, valokuva- 
ja taidenäyttelyitä. - Taiteilijakirjagalleria. Jyri-Petteri Volkoff, p. 09 3108 5013.  
Tapiolan kirjasto, ESPOO Tapiolan kirjaston näyttelytila TaruGalleria sijaitsee kirjaston Pajassa. Töiden esillepanoa 
varten on seinätilaa sekä lukittava lasivitriini. Näyttelytilan varauskalenteri on nähtävissä Varaamossa osoitteessa: 
https://varaamo.espoo.fi/resources/avuqlkltpqja 
Tapulikaupungin kirjasto, HELSINKI Ripustustilaa 20 m, tiedustelut puhelimitse numeroon 09 310 85075 
Töölön kirjasto, HELSINKI Ilmaiseen näyttelytilaamme kirjaston 2. kerrokseen voit tuoda taideteoksiasi esille 2-3 
viikoksi. Tällä hetkellä näyttelytila on täyteen varattu vuoden 2020 loppuun asti. Vuoden 2021 näyttelyajat päätetään 
syksyllä 2020 ja oman näyttelynsä voi ilmoittaa jonoon lähettämällä sähköpostia osoitteeseen anne.ala-
honkola@hel.fi. Myös kirjaston Satupihalla on näyttelyseinä ja lukittava lasivitriini esimerkiksi keräilykokoelmien 
esittelyyn. Vapaita aikoja lapsille sopiville näyttelyille voi tiedustella osoitteesta raija.heikkinen@hel.fi 
Vallilan kirjasto, HELSINKI Kirjaston Viljo Kajava-salissa toimiva Galleria Kajava esittelee kuukausittain vaihtuvia 
taidenäyttelyjä laajalla skaalalla. Tila on gallerian lisäksi avoinna työskentelyä, lukemista ja rauhoittumista varten. 
Lisäksi siellä on mahdollista järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia. Galleriassa on kaksi pitkää ripustusseinää (8,5 m ja 5 
m) omalla kiskoripustusjärjestelmällä. Lisäksi käytössä on kaksi liikuteltavaa vitriiniä. Näyttelyhaku galleriaan on 
jatkuvasti auki kenelle tahansa kiinnostuneelle. Lisätietoja antaa galleriavastaava Antti Elomaa, antti.elomaa@hel.fi 
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