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Tietokorttiin on koottu tiedot taidemuseo
kohteiden, taidegallerioiden ja kuvataide
tapahtumien lukumääristä ja käyntimääristä
Suomessa vuonna 2016. Tiedot perustuvat
Museotilastoon, gallerioilta ja tapahtumilta
saatuihin tietoihin ja asiantuntija-arvioon.

Lähes kolmasosa järjestettiin Helsingissä

Kuvataidekohteet Suomessa

Noin puolet sijaitsi Helsingissä

Kuvataiteisiin kuuluvat seuraavat
alat: kuvataide, valokuvataide,
mediataide, taidekäsityö, sarja
kuvataide, performanssi ja
äänitaide. Ammattitaiteilijoiden
tekemää kuvataidetta esitetään
pääsääntöisesti taidemuseoissa
ja taidegallerioissa sekä
kuvataidetapahtumissa.
Kuvataidetta esitetään myös
muissa museoissa, näyttelytiloissa
ja tapahtumissa sekä osana
julkista tilaa ja ympäristöä.

Taidemuseot

Taidegalleriat

Kuvataidetapahtumat

Taidemuseot ovat ammattimaisesti toimivia
organisaatioita, jotka esittävät kuvataidetta
ja joilla on oma taidekokoelma. Taide
museoon voi olla maksullinen tai vapaa
sisäänpääsy. Museot ovat joko yksityisessä
tai julkisessa omistuksessa. Taidemuseolla
tarkoitetaan tässä yksittäistä museokohdet
ta, joista osa kuuluu isompaan museoyk
sikköön. Suomessa toimi vuonna 2016
yhteensä 63 taidemuseokohdetta.

Taidegalleriat ovat elossa olevien ammatti
taiteilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä
tiloja tai toimijoita, joiden pääasiallinen
tehtävä on tuottaa säännöllistä, vaihtuvaa
näyttelytoimintaa. Usein taidegallerian
toimintaan kuuluu myös taideteosten myynti.
Taidegalleriaan on pääsääntöisesti vapaa
pääsy. Suomessa toimi vuonna 2016
yhteensä 116 taidegalleriaa.

Kuvataidetapahtumat ovat elossa olevien ammattitai
teilijoiden tekemää kuvataidetta esittäviä tapahtumia,
joiden pääasiallinen tehtävä on tuottaa säännölli
sesti toistuvaa, vaihtuvaa kuvataiteeseen liittyvää
ohjelmaa. Kuvataidetapahtumia ovat kuvataiteen
biennaalit ja triennaalit, kesänäyttelyt ja festivaalit
sekä teosvälitystapahtumat ja suurimmat taidemessut.
Tapahtumaan voi olla maksullinen tai vapaa sisään
pääsy. Suomessa on yhteensä 46 kuvataidetapahtu
maa, joista 35 järjestettiin vuonna 2016.

Taidemuseoihin on laskettu mukaan
museokohteet, jotka ovat museotyypiltään
ensisijaisesti taidemuseoita, sekä muutama
muu museokohde, joiden sisällöt ovat
rinnastettavissa taidemuseoihin.

Taidegallerioista ei ole olemassa täysin kattavaa
listaa, ja joitakin määritelmän alle kuuluvia
gallerioita on voinut jäädä huomiotta.

Kuvataidetapahtumista ei ole olemassa täysin kattavaa
listaa, ja joitakin määritelmän alle kuuluvia tapahtumia on
voinut jäädä huomiotta. Tapahtumista 8 (joista 3 järjestet
tiin v. 2016) ovat osa taidemuseoiden toimintaa, mutta
laskettu tässä mukaan tapahtumien kokonaismääriin.
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Käynnit kuvataidekohteissa vuonna 2016
Käynnillä tarkoitetaan kohteissa tehtyjä käyntejä näyttelyihin tai tapahtumiin joko kun
kin toimijan omissa tiloissa (museot ja galleriat) tai toimijan järjestämänä vaihtelevissa
tiloissa (tapahtumat). Yksittäinen kävijä voi tehdä vuoden aikana useita käyntejä.

Taidemuseokohteissa lähes

Taidegallerioissa noin

2,2 milj.

Kuvataidetapahtumissa noin

1,3 milj.

0,3 milj.

käyntiä, joista

käyntiä

käyntiä

55%

Käyntimäärä perustuu 60 taidegallerialta saadun tiedon perusteella tehtyyn arvioon kaikkien
116 käyntimäärästä. Lukuun on laskettu myös
Taidehallin (Helsinki) käyntimäärä.

Käyntimäärä oli saatavilla 25 kuvataidetapahtumalta 32:sta. Taidemuseoiden
toimintaan kuuluvien 3 kuvataidetapahtuman käynnit sisältyvät museokohteiden
käyntimääriin.

maksettuja käyntejä ja

45%
ilmaiskäyntejä

Yhteensä lähes

3,8 milj.

Käyntimäärä oli saatavilla 61
taidemuseokohteelta 63:sta.

käyntiä vuonna 2016

Taidemuseokohteissa

35 580

käyntiä keskimäärin

Taidegallerioissa
n.

10 000

käyntiä keskimäärin

Kuvataidetapahtumissa
n.

13 000

käyntiä keskimäärin

12 872

7 000

8 000

mediaanikäyntiä

mediaanikäyntiä

mediaanikäyntiä

Lähteet Frame Contemporary Art Finland 2016. Museotilasto 2016, Museovirasto. Lisätietoja frame-finland.fi/tietoa-alasta/tilastot, museotilasto.fi

