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Kaikkien aikojen kävijäennätys Didrichsenin taidemuseossa 

– 75 000 kävijää vuonna 2020 

Didrichsenin taidemuseo teki kaikkien aikojen ennätyksen kävijämäärässä vuonna 2020, nousua 

oli 50 % edellisestä vuodesta. Museossa vieraili 74 290 kävijää, kolmen ja puolen kuukauden 

sulkujaksosta huolimatta. Kävijöistä lähes 50 000 käytti Museokorttia (65 %). Edellisenä vuonna, 

2019, kävijöitä oli hieman alle 50 000. Edellinen ennätys on vuodelta 2017, jolloin kävijöitä oli 

56 900.  

 

Vincent van Gogh-näyttelyssä kävi kolmen kuukauden aikana 36 000 kävijää. 

Juhlavuoden päänäyttelynä Vincent van Gogh 

Koronapandemia sulki museon keväällä 2,5 kuukaudeksi ja syksyllä vielä yhden kuukauden ajaksi. 

Museo vietti 55. juhlavuottaan, joka syksyllä huipentui pitkään odotettuun Vincent van Goghin 

näyttelyyn Tie taiteilijaksi. Pandemia vaikutti kävijävirtaan etenkin Van Goghin näyttelyssä, jonka 

kävijämäärä kolmen kuukauden, syys-marraskuun aikana oli 36 000. Ennakko-odotukset olivat 

huomattavasti korkeammalla, mutta luku on kuitenkin merkittävä huomioiden, että museossa 

sisällä olevien kävijöiden määrää rajoitettiin selvästi kaikille turvallisten olosuhteiden 

varmistamiseksi.  



Näyttelyn alkuperäinen kokonaiskävijätavoite oli 100 000, jota koronan aiheuttamien rajoitusten 

vuoksi ei tulla saavuttamaan, vaikka museot pääsisivät pian avaamaan.  Näyttely on saanut 

kuukauden jatkoaikaa ja päättyy helmikuun lopussa 2021. 

Myös Kuutti Lavonen kävijämagneetti 

Vuosi 2020 lähti käyntiin täynnä odotuksia. Edellisenä syksynä alkanut Önningebyn ja 

Tuusulanjärven taiteilijayhteisöjä käsittelevä näyttely päättyi tammikuussa, ja helmikuussa avattiin 

Kuutti Lavosen näyttely Aika ja ikuisuus, joka valloitti yleisön saman tien. Näyttely jouduttiin yleisön 

pettymykseksi sulkemaan puolentoista kuukauden jälkeen Covid-19-pandemian vuoksi. Kuutti 

Lavosen taiteen kysyntä oli niin suurta, että näyttelyä jatkettiin kesäkuussa, kun museot saivat 

jälleen avata ovensa. Näyttelyyn tutustui kaikkiaan 35 000 kävijää.  

Kesäksi 2020 suunniteltu Björn Weckströmin näyttely Ihminen kone ja koru siirtyy kesään 2021. 

Kevääksi 2021 suunniteltu Tove Janssonin näyttely Maalaaminen on kaikkein tärkeintä toteutuu 

suunnitelmien mukaan. 

Vähemmän aukiolopäiviä, enemmän päiväkohtaisia kävijöitä 

Kokonaiskävijämäärä vuonna 2020 oli 74 290 ja museo oli avoinna vain 193 päivää, eli 30 % 

vähemmän kuin normaalivuosina. Edellisenä vuonna kävijöitä oli 50 000 ja museo oli auki 285 

päivää. Keskimäärin kävijöitä oli huimat 385 päivää kohden (2019: 175 kävijää). Opastettuja 

kierroksia järjestettiin niin ikään enemmän kuin normaalisti, yhteensä 420 kierrosta, edellisenä 

vuonna niitä oli 390.  

Video-opastuksia ja podcast 

Didrichsenin taidemuseo teki monen muun museon tavoin digiloikan, ja tuotti video-opastuksia 

verkkoon Van Goghin näyttelystä ja Kuutti Lavosen näyttelystä. Lisäksi tuotettiin podcast museon 

tarinasta otsikolla ”Kulttuurikeidas Helsingissä – Asuin museossa”. Podcastissa museon perustajien 

Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin lapsenlapsi Jenny Didrichsen kertoo museon perustamisesta, 

sen upean taidekokoelman rakentamisesta sekä talon rakentamiseen johtaneista yllättävistä 

tapahtumista.  

”Vuodesta 2020 tuli haasteellisista olosuhteista huolimatta Didrichsenin taidemuseolle suuri 

menestys, mistä olemme luonnollisesti erittäin iloisia”, museonjohtaja Maria Didrichsen toteaa. 

”Odotamme innolla uuden vuoden tuomia mahdollisuuksia ja toivomme, että yleisö pääsee pian 

taas nauttimaan museoiden kulttuuritarjonnasta”. 

 

 

Vincent van Gogh – Tie taiteilijaksi -näyttelyn pääyhteistyökumppanit: 

Handelsbanken, Transmeri Group 

 

Yhteistyökumppanit: 

Helsingin Sanomat, Grano, Securitas ja Hotel Hilton 

https://www.didrichsenmuseum.fi/van-gogh
https://youtube.com/playlist?list=PLdxmdZkPzLiECUPsIgSO_dZnyVpdadKYt
https://www.didrichsenmuseum.fi/podcast


Medialle 

Yhteydenotot: Museonjohtaja Maria Didrichsen, Didrichsenin taidemuseo, puh. 040 552 1000, 

maria@didrichsenmuseum.fi  

Valokuvat: https://www.didrichsenmediabank.com/ salasana: didrichsen2020  

 

Näyttelyt:  

Vincent van Gogh – tie taiteilijaksi  

5.9.2020–28.2.2021  

 

Didrichsen 55 -juhlanäyttely 

5.9.2020–30.5.2021  

 

Tulossa: Tove Jansson – Maalaaminen on kaikkein tärkeintä 

13.3.–30.5.2021 

 

Aukioloajat helmikuussa 2021: 

Ma 10–18  

Ti–su 10–20 

 

Pääsyliput  

16 / 14 €  

Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille  

Museokortti  

Veistospuistoon vapaa pääsy  

 

Didrichsenin taidemuseo 

Osoite: Kuusilahdenkuja 1, Helsinki  

Yhteystiedot: office@didrichsenmuseum.fi, puh. 010 2193 970  

Liikenneyhteydet: Bussit 510 ja 552 Munkkiniemestä (Munkkiniemen aukio) tai Otaniemestä (Aalto-

yliopiston metroasema).  

Verkkosivut: www.didrichsenmuseum.fi  

Facebook: DidrichsenArtMuseum  

Twitter: DidMuseum  

Instagram: instagram.com/didrichsenartmuseum 

mailto:maria@didrichsenmuseum.fi
https://www.didrichsenmediabank.com/
http://www.didrichsenmuseum.fi/

