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VALVONTAOHJEET  ( jos kysyttävää: Maritta 040-5273268)

Valvontavuorot  listan mukaisesti. 
Mikäli tulee äkillisiä esteitä, ole aktiivinen ja yritä järjestää itsellesi sijainen. Jos on kaksi valvojaa, 
ilmoita hänelle. 

Avaimia on käytössämme 3 kpl. Kaksi avainta kiertää kirjekuoressa Kaapelitehtaan 
konttorin palvelua käyttämällä. 

Kaapelitehtaan Konttori-info:   Olemme avoinna ma-pe klo 8.30-19 ja la-su klo 11-18. 
Tavoitat meidät myös puhelimitse (09) 4763 8300 tai sähköpostitse konttori@kaapelitehdas.fi.
Löydät meidät Kaapelitehtaan sisäpihalle johtavasta porttikongista, vastapäätä Thierry Noirin 
muraalia. 

Avain noudetaan aamupäivävuoroon Konttorista (Espoo Artin kirjekuori/Puristamo)
Konttori on uusi kahvila/info Kaapelitehtaan porttikongissa ja aukeaa arkisin klo 8:30, 
viikonloppuisin klo 11. Konttori on Kaapelitehtaan oma toimipiste ja sen kautta hoidetaan 
näyttelyvalvojien avaimen kierto. Avain siis palautetaan Konttoriin näyttelyovien sulkemisen 
jälkeen. 
Näyttelytilassa EI ole hälykoodeja, eikä niitä käytetä. 

MUITA KÄYTÄNNÖN OHJEITA:
- Aamuvuorolainen:  avaa Puristamon ovet ja mikäli saamme käyttöömme näyttelyständin, 

se nostetaan sopivasti ovien ulkopuolelle. Valssaamossa ei ole samaan aikaan yleisölle 
tarkoitettua toimintaa, joten väliovea Valssaamon puolelle ei avata. 

- Sytytä  näyttelytilan valot ja spottivalot.

- Iltavuorolainen: sammuta näyttelytilan kaikki valot, nosta mahdollinen ständi ovien 
sisäpuolelle ja sulje ovet. Muista palauttaa avain Konttoriin!  

Varauslomake 
löytyy valvontapöydältä ja punaiset varausmerkit. Pyydä mahd. ostajaa täyttämään lomake, 
repäise alaosa varaajalle, jätä valvontavihon väliin varauskpl  ja pyydä varaajaa ottamaan 
suoraan taiteilijaan yhteyttä (lomakkeessa ohjeet) ja anna hänelle taiteilijan yhteystiedot 
mapista. Varaustäppä (vihreä)  voit laittaa teoksen numeron kohdalle. Jos taiteilija ilmoittaa, 
että työ on myyty, vaihdetaan (punainen) täppä. Myytyä teosta ei voi poistaa näyttelystä ennen
sen päättymistä. Taiteilija sopii itse teoksen luovutuksesta. 

Vieraskirja
Näyttelyssä on vieraskirja, johon voi pyytää kommentteja tai vain nimiä. Kävijät itse päättävät 
miten menettelevät. 

Teosluettelot 
Näyttelyyn on kopioitu teosluetteloita. Jos ne vähenevät kovin, niin ilmoita minulle, jotta 
voidaan teettää niitä lisää.

Yhteystiedot ja cvt
Jokaisesta näyttelyssä mukana olevasta on yhteystiedot valvojien pöydällä olevassa mapissa 
sekä erillinen cv-mappi. CV-mapin voi pitää esillä niin, että vieraat voivat sitä katsella, mutta 
yhteystiedot annetaan vain teoksen varaustilanteessa. Ne eivät ole julkisia.  



Valvojien muistivihko
Voit kirjata halutessasi valvontavuorolla tekemiäsi havaintoja, mm kävijämääriä, kommentteja.

YLEISOHJEITA KAAPELITEHTAALTA

https://kaapelitehdas.fi/fi/kaapelitehtaan-konttori/

Nyt kun Kaapelitehdas on kokenut paljon muutoksia mm uuden aulan eli Lasipihan 
muodossa niin linkin takaa löydätte saapumisohjeita:
https://kaapelitehdas.fi/fi/loyda-p  erille  

Kaapelitehtaan pääsisäänkäyntinä toimii katettu Lasipihaksi nimetty aula. Siellä kävijöitä 
palvelee infopiste, lipunmyynti sekä Tehtaanmyymälä.

Tehtaanmyymälä toimii G-portaan ohella myös sisäänkäyntinä Kaapelitehtaan kolmeen 
museoon. 

Tanssin talon sisäänkäynti on Lasipihalla.

Sisäänkäynnit A- ja E-portaisiin ovat Lasipihan sisällä. Lasipihan läpi pääsee 
Kaapelitehtaan sisäpihalle, josta löytyvät sisäänkäynnit B-, C- ja D-portaisiin.

Kaapelitehtaan sisäpihalle pääsee myös Tallberginkadun puolella sijaitsevasta 
porttikongista. Sekä Lasipiha että porttikonki ovat esteettömiä.

Liitteenä: Kaapelitehtaan pohjakartta 

https://kaapelitehdas.fi/fi/loyda-perille
https://kaapelitehdas.fi/fi/kaapelitehtaan-konttori/

