
ASBESTOS ART SPACE -tilan käyttöehdot  

 

Kaikki tilan käyttäjät sitoutuvat Asbestos Art Space -tilan käyttöehtoihin.  

 

Tilan säännöt 

 

Taloyhtiössä on hiljaisuus klo 22–07 välisenä aikana. Tapahtumien tulee päättyä tilassa 

viimeistään klo 22, ellei tästä erikseen muuta sovita. Tilan käyttäjä saa itse määrittää 

näyttelyn päivittäiset aukioloajat. Tilan käyttäjä vastaa valvonnasta itse.  

 

Asbestos-kollektiivi haluaa mahdollistaa mahdollisimman monipuolisen ohjelman ja 

spontaanien tapahtumien järjestämisen tilassaan. Tästä johtuen tilan käyttäjä hyväksyy, 

että hänen näyttelynsä / tapahtumansa aikana saatetaan järjestää muutakin 

toimintaa tilassa. Näissä tilanteissa kollektiivi ottaa toki huomioon teosten turvallisuuden 

ja tiedottaa tapahtuman järjestäjää mahdollisista risteävistä tapahtumista.  

 

Tila luovutetaan käyttäjille siivottuna ja valkoisin seinin. Sitä voi muokata tapahtuman 

aikana haluamallaan tavalla vahingoittamatta tilan rakenteita tai aiheuttamatta 

peruuttamatonta vahinkoa. Jos esimerkiksi seiniin aikoo maalata näyttelyn aikana tai 

on suunnitellut muuta suurempaa muutosta tilan ulkoasuun, on tästä keskusteltava 

etukäteen kollektiivin kanssa. Tilan tulee olla alkuperäisessä kunnossa ja siivottuna 

tapahtuman päätyttyä. Jokaisen taiteilijan tulee tutustua ja hyväksyä loppusiivoukseen 

liittyvän dokumentin sisältö. Puutteellisesta loppusiivouksesta Asbestos ry veloittaa 100 

euron suuruisen sakkomaksun. Näyttelyn / tapahtuman mahdollinen ripustus / 

rakentaminen ja purku loppusiivouksineen on hoidettava sovittujen aikataulujen 

mukaisesti, tilavarauksen osoittamien päivien aikana. Vieraileva taiteilja pääsee tilaan 

varauksen ensimmäisenä päivänä ja loppusiivous on oltava suoritettuna varauksen 

päättymiseen mennessä. Otathan tämän myös huomioon aukioloaikoja ja -päiviä 

päättäessäsi, loppusiivoukselle kannattaa varata kunnolla aikaaa        

 

Tilan käyttäjä saa käyttää vapaasti tilassa olevaa irtaimistoa. Jos jokin tavara tai muu 

asia rikkoutuu, on tilan käyttäjä korvausvelvollinen.  

 

Tilan käyttäjä vastaa itse teostensa ja/tai muiden arvokkaiden esineiden mahdollisesta 

vakuuttamisesta.  

 



Tilan käyttäjälle luovutetaan yksi avain tilan esittelyn yhteydessä. Tilan käyttäjä on 

vastuussa tilasta ja sen turvallisuudesta. Jos avain katoaa, on käyttäjän korvattava 

uuden avaimen hankkimisesta koituvat kulut. Avain luovutetaan takaisin välittömästi 

tapahtuman päätyttyä.  

 

Siisteys näyttelyn/tapahtuman aikana  

 

Tilan käyttäjän tulee pitää tapahtuman aikana tila edustuskunnossa. Kadun edusta 

tulee olla täysin siistittynä jokaisen aukiolopäivän jälkeen. Tilan siisteys on tilan käyttäjän 

vastuulla.  

 

Periaatteet  

 

Asbestos Art Space toimii turvallisemman tilan periaatteiden mukaisesti. Jokaisen tilan 

käyttäjän tulee perehtyä turvallisemman tilan periaatteisiin: 

(https://utopiahelsinki.wordpress.com/2013/03/14/turvallisemmat-tilat-2/).  

 

Turvallinen tila  

 

Turvallisella tilalla tarkoitetaan sitä, että ihmiset kokevat olonsa mahdollisimman 

mukavaksi tilassamme. Myös se, että kaikki puuttuvat tilanteisiin, joissa havaitaan 

häiritsevää käyttäytymistä, on olennaista turvallisen tilan luomisessa.  

 

Turvallisemman tilan periaatteita:  

 

1. Emme suvaitse seksismiä, rasismia, homofobiaa, transfobiaa, islamofobiaa tai mitään 

vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää tilassamme.  

 

2. Ole avoimin mielin J Kaikilla on erilaiset kokemukset, ajatukset ja elämäntilanteet, eikä 

kukaan voi määritellä identiteettiä hänen puolestaan.  

 

3. Kunnioitus on kaiken alku ja juuri. Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta. 

https://utopiahelsinki.wordpress.com/2013/03/14/turvallisemmat-tilat-2/


 

4. Anna kaikille tilaa. Älä häiritse ketään sanallisesti, tuijottamalla tai koskemalla.  

 

Markkinointi  

 

Asbestos-kollektiivi tekee jokaiselle Asbestos Art Space -tilassa järjestettävälle 

tapahtumalle oman Facebook-tapahtuman. Tätä, nettisivuja ja Instagram-

markkinointia varten tilan käyttäjän tulee lähettää seuraavat tiedot viimeistään kahta 

viikkoa ennen tapahtuman alkua:  

 

- tapahtuman nimi kirjoitusasuineen 

- tapahtuman perustiedot: aukioloajat ja infoteksti tapahtumasta - kuvia (mielellään 

useampia)  

 

Pyydämme tiedot sekä suomeksi että englanniksi, mutta voimme tarvittaessa auttaa 

myös käännösten tekemisessä. 

 

Markkinointivastuu on myös tilan käyttäjällä. Hän voi itse tiedottaa tapahtumasta 

jakamalla esimerkiksi Asbestos Art Space -käyttäjätilin kautta tehdyn Facebook- 

tapahtuman sekä päivittämällä tapahtumasta omille sosiaalisen median kanavilleen. 

Mahdollisten julisteiden tai muiden paperisten tiedotteiden hankkimisesta vastaa tilan 

käyttäjä itse.  

 

Huomioittehan, että Asbestos-kollektiivin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eli 

hoidamme Asbestokseen liittyviä omien töidemme ja projektiemme ohella. 

Varmistaaksesi, että tapahtuman/näyttelyn markkinointi tapahtuu ajoissa, lähetäthän 

myös markkinointiin tarvittavat tiedot meille hyvissä ajoin, eli viimeistään kahta viikkoa 

ennen tapahtuman alkua.  

 

Huomioithan myös, että jos Facebook-tapahtumaa ei tehdä Asbestoksen tilin kautta, se 

ei tule näkyviin Facebook-sivumme ‘’tapahtumat’’-osioon. Jos haluat tapahtuman 

rinnakkaisjärjestäjäksi, niin ilmoitathan myös tästä erikseen.  

 

Tilamaksu  

 



Päivitämme uuden hinnaston elokuun ensimmäisen viikon aikana. Tilamaksu tulee 

olemaan arviolta 20-25 € väliltä per päivä.  

 

Huomaattehan, että Asbestos ry ei palauta tilamaksuja. Tilamaksu palautetaan, jos 

päätöksen peruutuksesta tekee Asbestos ry.  

 

Tilamaksusta lähetetään lasku tilan käyttäjälle sähköpostitse sen jälkeen, kun 

tapahtuman / näyttelyn päivämäärä on lyöty lukkoon. Maksettu lasku vahvistaa 

varauksen.  

 

Esteettömyystiedot 

 

(päivitetään elokuun ensimmäisen viikon aikana) 

 

      

Yhteystiedot  

 

Asbestos Art Space  

Kristianinkatu 16 

00170 Helsinki 

 

(Muutto Mäkelänkadulta Kristianinkadulle tapahtuu syys-lokakuussa 2022.) 

 

info@asbestosartspace.com  
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