
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON KÄSITYÖLÄISTEN JOULUTORIN PÖYTÄPAIKAT

Joulutoriesitteen numero nimenne kohdalla tarkoittaa pöytäpaikan numeroa. 
Pöytäpaikat on numeroitu siten, että numero yksi lähtee katutasolta ja viimeiset pöytäpaikat 
numerot 15 - 26 ovat toisessa kerroksessa. Pöytäpaikka on kaikissa kerroksissa vähän 
erilainen esim. takaseinän suhteen. Pöydän koko on 150 x 80 cm, korkeus on 74 cm. Voitte ottaa 
mukaan omia hyllyjä yms. tilaan mahtuvaa.

2. kerroksessa olevassa luentosalissa toimii joulutorin aikana museon henkilökunnan pitämä 
Joulukahvio. Samassa kerroksessa oleva museon PAJA on varattu käsityöläisille taukotilaksi ja 
varastotilaksi, ja se pidetään lukittuna.

0 KATUTASO, PÖYTÄPAIKAT 1 - 6
Sisäänkäynti on Kauppakadulta ja Taito-Shopin kautta. Tässä tilassa ovat wc:t, 
yleisönaulakot, Museokauppa ja Ikkunagalleria-näyttelytila. Tämä on viilein kerros: ulko-ovi 
käy koko ajan.

Tässä kerroksessa on 6 myyntipaikkaa. Kattoripustustilaa ei ole. Kaikkien paikkojen seinät 
ovat valkoisia. Paikkojen takaseinä on levyä, johon voitte kiinnittää tuotteitanne kevyesti. 
Sovituskoppina käytetään katutason inva-wc:tä, naulakon Kauppakadun puoleisessa päässä 
on iso peili.

Paikoilla 1 - 2 takaseinän korkeus on n. 210 cm ja yhteisleveys 490 cm. 
Paikkojen 3 - 6 takaseinän korkeus on n. 310 cm.

1. KERROS, PÖYTÄPAIKAT 7 - 14
Ensimmäiseen kerrokseen, joka on puolikerrosta ylempänä katutasoa, pääsee portaita pitkin. 
Joulutorin rakentamisen ajaksi laitamme portaisiin rampit. Tästä tilasta pääsee ylöspäin 
kaksia portaita pitkin sekä hissillä. Katutason ja ensimmäisen kerroksen välillä ei ole hissiä, 
vain kaidehissi pyörätuoliasiakkaille. Tilan seinät ovat valkoiset. Sovituskoppina käytetään 
katutason inva-wc:tä, siihen on lyhyt matka 1.kerroksestakin. Paikat 8 ja 10 ovat 
ilmastointikanavien vuoksi viileitä.

Tässä kerroksessa on 8 myyntipaikkaa. Kaikilla paikoilla on mahdollisuus seinäripustukseen. 
Seinien yläreunassa, paitsi paikalla 12, on kisko, johon esineitä voidaan kiinnittää museon 
vaijereilla. Paikalle 12 voidaan tarvittaessa kiinnittää vaijereiden varaan alumiinitanko 
tuotteiden ripustamista varten. Paikoilla 13 - 14 käy kevyt kiinnitys vaijereiden lisäksi suoraan 
seinälevyyn nauloilla.

Seinäkorkeudet:
Paikat 7 - 9 n. 370 - 380 cm, paikka 10 n. 300/380 cm, paikka 11 n. 220/300 cm, paikka 12 n. 
430 cm ja paikat 13 - 14 n. 220 cm.

2. KERROS, PÖYTÄPAIKAT 15 - 26
Tähän kerrokseen tullaan joko kaksia portaita pitkin tai hissillä. Tässä kerroksessa tulee 
ruuhka-aikoina kuuma, mutta paikat 15 - 17 ja 19 ovat ilmastointikanavien vuoksi viileitä.

Kerroksessa on 12 myyntipaikkaa. Paikkojen 15 - 19 takana on 120 cm korkea metallikaide.
Takaseinää ei ole. Paikkojen 20 - 25 takaseinä on valkoista levyä, johon käy kevyt kiinnitys 
nauloilla. Paikalla 26 on takaseinän yläreunassa kisko, johon voi kiinnittää museon vaijereilla 
esineitä. Tämän kerroksen kaikkien paikkojen kattoon voi kiinnittää kevyttä tavaraa.

Tilan korkeus on n. 235 cm.


