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1 KILPAILUKUTSU

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, 
LUONNE JA TARKOITUS

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekil-
pailun yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteis-
töt Oy:n, Åbo Akademin ja Turun yliopiston 
kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita taide-
teoksista Åbo Akademin ja Turun yliopiston 
käyttöön tulevaan AURUM-uudisrakennukseen.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdo-
tusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen 
sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Valtion 
taideteostoimikunta päättää kilpailun ratkaisun 
jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia lähde-
tään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

1.2 OSANOTTO-OIKEUS

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu. 
Kilpailun kielinä ovat suomi ja ruotsi.

1.3 PALKINNOT 

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa 
seuraavalla tavalla:

 1. palkinto 7000 euroa
 2. palkinto 4000 euroa
 3. palkinto 3000 euroa

Tunnustuspalkinnot 2 kpl à 500 euroa
Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan 
jakaa kunniamainintoja.

Palkinnot ovat verovapaita.

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos 
kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen 
lukumäärää vastaava määrä ehdotuksia. Jos 
kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähem-
män kuin palkintoja, palkintolautakunnalla on 
oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa. Sillä 
on myös oikeus määrätä palkintojen suuruus 
ohjelmasta poikkeavasti, mikäli palkintolauta-
kunnan päätös on asiassa yksimielinen.

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntana toimii valtion 
taideteostoimikunta:

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti 
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja, 
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija
Siukku Nurminen, konservaattori 
Paavo Paunu, taidemaalari 
Tuomo Rainio, kuvataiteilija 
Nora Tapper, kuvanveistäjä 
Henri Terho, erityisasiantuntija 
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion 
taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja 
Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.
 Palkintolautakunnan toiminta kilpailun 
arvostelun aikana on salainen. Palkintolauta-
kunnan jäsenet, sihteeri ja kilpailun yhteyshen-
kilö eivät saa henkilökohtaisesti tai välillisesti 
osallistua kilpailuun. Palkintolautakunnan 
jäsenten ja kilpailijoiden väliset yksityiset neu-
vottelut ja mielipiteiden vaihto kilpailuun liitty-
vistä asioista ovat kiellettyjä.
 Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan 
tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. 
Asian tuntijat eivät osallistu päätöksentekoon 
eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun.

1.5 KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN

Kilpailuohjelma on valtion taideteostoimikun-
nan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo 
Akademin ja Turun yliopiston hyväksymä.

1.6 OHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa internetistä 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taide-
kilpailu.

1.7 KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailu alkaa pe 15.2.2019 ja päättyy 
ke 15.5.2019.
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 YLEINEN HISTORIA PAIKASTA

Turun yliopiston ja Åbo Akademin ympäris-
töt ovat Suomen vanhinta yliopistoaluetta. 
Vuonna 1640 käyttöön vihitty Turun Akatemia 
sijoitettiin vanhaan koulurakennukseen Turun 
tuomiokirkon viereen. Myös vuosina 1802–
1813 rakennettu uusi akatemiarakennus sijoi-
tettiin lähelle Tuomiokirkkoa. Turun tuhoisan 
palon 1827 jälkeen akatemia siirrettiin Helsin-
kiin ja vajaan vuosisadan ajaksi Turku lakkasi 
olemasta yliopistokaupunki. Turun akatemian 
perintö säilyi kuitenkin yhteisössä ja Åbo 
Akademin (1918) ja Turun yliopiston (1920) 
perustamiselle olivat otolliset olosuhteet. Åbo 
Akademin toimitilat sijaitsivat alusta lähtien 
samoissa kortteleissa, joissa Turun Akatemia 
oli toiminut, Turun yliopiston toiminta sen 
sijaan käynnistyi uudessa keskustassa Kauppa-
torin varrella.
 1940- ja 1950-lukujen mittaan Turun yli-
opistolle etsittiin uusia vaihtoehtoisia tontteja. 
Vuonna 1954 Vesilinnanmäkenä – aiemmin 
Ryssänmäkenä – tunnetulle alueelle valmistui-

vat yliopiston kemian ja fysiikan uusi laitosra-
kennus sekä uusi kirjasto arkkitehti Aarre Ervin 
suunnitelman mukaan. Tämän jälkeen Turussa 
alkoi rakentua Suomessa poikkeuksellisen 
monipuolinen ja keskeisellä paikalla sijaitseva 
yliopistojen yhteinen kampusalue. Uudelleen 
nimetyn Yliopistonmäen rakennusvaiheet kesti-
vät 1950-luvulta 1970-luvulle. Ervin suunnitel-
man kantava idea on laaja päärakennuksen ja 
kirjaston väliin sijoittuva juhla-aukio, josta on 
avara ja arvokas näkymä kohti Turun tuomio-
kirkkoa. Yliopistonmäen rakentaminen jatkui 
1980-luvulla kohti Turku-Helsinki-moottoritien 
linjausta vanhalle kasarmialueelle ja laajeten 
myös Kupittaan aseman suuntaan. Alueella 
säilyi myös pittoreski puutalojen alue, joissa on 
ollut sekä yliopistojen laitoksia että asuntoja.
 Åbo Akademin ja Turun yliopiston korttelit 
ovat nykyisin monipuolinen käyttäjien, pal-
velujen ja rakennusten keskittymä. Alueella 
sijaitsee lukuisia kansallisesti keskeisiä raken-
nuksia. Mm. Suomen ensimmäinen julkinen 
veistos, Porthanin patsas sijaitsee alueen alku-
päässä nykyisin Vanhan Suurtorin alueella, 
Turun tuomiokirkko hallitsee tilaa tultaessa 
keskustasta kohti Yliopistonmäkeä. Tuomiokirk-
kotorin reunoilla on uusklassisen arkkitehtuurin 
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rakennuksia kuten Akatemiatalo ja Åbo Aka-
demin päärakennus. Tuomiokirkon kulmalta 
aukeavan Piispankadun varrella ovat mm. 
Arkkipiispantalo ja Åbo Akademin Humanisti-
cum, 1890-luvulla valmistuneet uusrenessanssi-
palatsit. Saman katulinjan varrella on sijainnut 
myös Turun Akatemian aikainen Pehr Kalmin 
perustama kasvitieteellinen puutarha. Alue 
on täynnä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
paikkoja ja suomalaisen yliopistohistorian kul-
makiviä. Nykyisin kahden yliopiston tuhannet 
opiskelijat ja henkilökunnan jäsenet käyttävät 
päivittäin laajaa aluetta ja siellä on vuosikym-
menten varrella opiskeltu ja tutkittu kaikkia 
klassisen yliopistosivistyksen oppialoja. 

2.2 AURUM 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) 
rakennuttaa Åbo Akademin ja Turun yli-
opiston yhteiskäyttöön uuden rakennuksen 
vanhan Juslenian paikalle Henrikinkadulle. 
Uuden rakennuksen nimeämistä varten jär-
jestettiin nimikilpailu, jonka tuloksena uuden 
rakennuksen nimeksi valittiin AURUM. Nimen 
katsottiin toimivan hyvin kansainvälisen yli-
opistoyhteisön kielillä. AURUM on latinaa ja 
merkitsee kultaa. Alkemiassa sillä tarkoitettiin 
viisasten kiveä ”arcanumia” (Turun yliopiston 
kemian laitoksen nykyinen nimi), jolla voitaisiin 
muuttaa metalleja kullaksi, aurumiksi. Lisäksi 
AURUM muistuttaa alkuosaltaan Aurajoen 
nimeä. Ruotsinkielessä rum tarkoittaa huo-
netta. ”Puu on Suomen kultaa” ja AURUM 
-rakennuksesta tulee puupinnoitteinen.
 AURUM valmistuu keväällä 2021 ja ote-
taan käyttöön samana syksynä. Sen pääkäyt-
täjinä ovat Åbo Akademin luonnontietei-
den ja tekniikan tiedekunta sekä Turun 
yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä 
ovat muun muassa Turun yliopiston biodi-
versiteettiyksikkö ja kirjasto. AURUM 
toimii yhdistävänä rakennuksena Åbo Akade-
milta Yliopistonmäelle siirryttäessä ja se on 
osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä 
Scientia Aboensis -yhteistyötä.
 Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918 
ja se on itsenäisen Suomen ensimmäisiä 
instituutioita. Se on ensimmäinen kokonaan 

ruotsinkielinen yliopisto. Åbo Akademissa on 
neljä tiedekuntaa, joilla on osittain toimintaa 
Vaasassa. Åbo Akademiin kuuluu useita erillis-
laitoksia sekä tutkimusyksikköjä. Opiskelijoita 
on noin 7 500 ja henkilökuntaa noin 1 200. 
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan viisi 
koulutusohjelmaa tarjoavat opintoja kvantti-
fysiikasta ja solun toiminnasta aina suurteho-
laskentaan ja tehdassuunnitteluun asti. https://
www.abo.fi/fi/luonnontieteiden-ja-tekniikan-tie-
dekunta/
 Vuonna 1920 perustetussa Turun yliopis-
tossa on 7 tiedekuntaa ja 6 erillistä laitosta. 
Siellä opiskelee noin 20 000 perus- ja jatkotut-
kinto-opiskelijaa, henkilökuntaa on yli 3 400. 
Kemian laitoksen tutkimus pyrkii vastaamaan 
moniin käytännön haasteisiin lähtien ihmisille 
ja eläimille suunnatuista lääkkeistä uusien 
älykkäiden materiaalien kautta aina ilmaston-
muutoksen hidastamiseen kasvien puolustus-
yhdisteiden avulla. http://www.utu.fi/fi/yksi-
kot/sci/yksikot/kemia/ 
 Turun yliopiston biodiversiteettiyksikössä 
tutkitaan luonnon monimuotoisuutta. Biodi-
versiteettiyksikön muodostavat eläinmuseo, 
kasvimuseo ja aerobiologian yksikkö Turun yli-
opiston kampusalueella, kasvitieteellinen puu-
tarha Ruissalossa, Lapin tutkimuslaitos Kevo 
Utsjoella sekä Saaristomeren tutkimuslaitos 
Seilin saarella. http://www.utu.fi/fi/yksikot/
biodiversiteettiyksikko/

2.3. KILPAILUKOHTEEN KUVAILU

 Rakennus
Uuden monikäyttäjärakennus-Aurumin pää-
käyttäjinä toimivat sekä Åbo Akademi että 
Turun yliopisto. Aurumin keskiössä on sen mas-
saa halkova monikäyttöaula, joka Henrikinka-
dun pääsisäänkäynniltä johtaa rakennuksen 
lävitse Yliopistonmäelle. Monikäyttöaulan var-
relle sijoittuvat mm. kaikille avoimet ravintola-, 
kahvila- ja liikuntapalvelut, sekä laboratorio- 
ja toimistotilat, co-working ja start-up -tilat 
sekä yhteisesti käytössä olevat neuvottelu- ja 
ryhmätyötilat. Portaikko jatkuu polveilevana 
aulatilan lävitse välillä laajentuen luento/istus-
keluportaiksi. Rakennukseen sijoittuvat uuden-
laiset yhteiskäyttöiset laboratoriotilat, jotka 
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sijaitsevat pääsisäänkäynnistä katsottaessa 
aulatilan vasemmalla puolella. Tiloihin sijoit-
tuu sekä Turun yliopiston että Åbo Akademin 
kemian ja luonnontieteen merkittävä laborato-
rio keskittymä. Aulatilan oikeaan laitaan sijoit-
tuvat toimistotilat.

 Aulan rimaseinän pinta
Aurumin kaareutuva rimaseinä jatkuu aina 
ulkoa pääsisäänkäynniltä saakka läpi koko 
rakennuksen reunustaen monikäyttöaulaa 
molemmin puolin. Koko aulan korkeudelta 
yhtenäinen vaakasuuntainen rimoitus ohjaa 
kulkua tiloihin sekä kohti Yliopistonmäkeä 
ja sen muita rakennuksia. Rimaseinän läpi 
avautuu aulaan rajautuvista tiloista erilaisia 
näkymiä, joiden luonne vaihtelee rimajaon ja 
rimaseinän aukotuksen mukaan.

 Aulan ilmatila
Aurumin korkea monikäyttöaula toimii välit-
tävänä ja toimintoja yhdistävänä kohtaamis-
paikkana läpi rakennuksen. Koko rakennus-
massan korkuinen yhtenäinen aulatila rajautuu 
yläosastaan kattoikkunoihin ja alaosastaan 
kerrosten mukaan polveileviin paikallavalu-
betoniportaisiin ja -tasoihin, jotka ovat osa 
monikäyttötoimintoja. Aulan ilmatilaa halkovat 
myös betoniset kulkusillat ja riippuvalaisimet.

 Sisälasiseinät
Laboratorioiden aulaan rajautuvien sisäla-
siseinien kautta laboratoriotoiminta tulee 
näkyväksi myös monikäyttöaulaan ja sen käyt-
täjille. Näihin keskeisellä paikalla oleviin sisä-
lasiseiniin suunniteltavilla taideteippauksilla on 
mahdollista ilmentää rakennuksen toimintaan 
ja ympäristöön liittyviä ajatuksia tai tarinoita.

 Tukimuuri
Betoninen tukimuuri reunustaa Aurumin 
eteläpuolta ja sen yhteyteen on suunniteltu 
jalankulkuyhteys Henrikinkadulta Yliopiston-
mäen aukiolle saakka. Tukimuuri porrastuu 
nousevien maaston muotojen mukaan ja toimii 
samalla jalankulkuyhteyden kaiteena.

2.4. KILPAILUN TAVOITTEET JA 
REUNAEHDOT

Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita uudis-
rakennukseen sekä sisä- että ulkotilaan toteu-
tettavista paikkasidonnaisista pysyväisluontei-
sista julkisista teoksista, jotka luovat paikoille 
omaa identiteettiä ja lisäävät viihtyisyyttä. 
Taiteilijoilla on mahdollisuus esittää useampaa 
teosta eri paikkoihin, joiden välillä voi olla 
temaattinen yhteys tekniikasta riippumatta. 
 Teos tulee olla vaivattomasti ylläpidettä-
vissä ja elinkaarikustannusten olla kohtuullisia. 
Hankinnasta ei ole mahdollista siirtää varoja 
tuleville vuosille ylläpitoa varten. 
 Teoksessa käytettävien materiaalien ja tek-
nisten ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmisille 
ja omaisuudelle eikä saa häiritä käyttäjien toi-
mintaa millään tavoin. Teos ei saa vaikeuttaa 
palo- ja pelastustoimia.
 Teos ei saa aiheuttaa häiritsevää valoa 
ei-julkisiin sisätiloihin, kuten laboratorioihin ja 
monitilatoimistoon. 

2.5 ARVOSTELUPERUSTEET

Toteutettavien teosten toteutuskustannuksiin 
on varattu enintään 150 000 euroa (alv 0 %) 
sisältäen taiteilijapalkkiot, teoksen materiaali- 
ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin 
liittyvän oikeuden ilman erillistä lupaa tai kor-
vausta tallentaa teosta tarkoituksenmukaisella 
välineellä ja julkaista dokumentit viestinnäs-
sään, omissa julkaisuissaan sekä välittää säh-
köisissä tietoverkoissa. 
 Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa 
miltään osin loukkaa kolmansien tekijänoike-
utta tai muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa 
oikeutta, eikä muuta immateriaalioikeutta. 
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkis-
tettu, vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan 
kilpailukohteeseen suunniteltu teos.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdo-
tuksen taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä 
toteutus- ja kehityskelpoisuuteen.
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3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1 KILPAILUN OHJELMA-ASIAKIRJAT

Ohjelma-asiakirjana ovat tämä kilpailuohjelma 
ja sen liitteet:

https://drive.google.com/drive/folders/1nvaqq8Z-
mAgiCbr8UjCxqh3C9YUwLcZAM?usp=sharing

https://twinlinker.com/share/nrDZ2sA3AkvStM-
donGCm4_NpxdeRmmdhvWrhRoaHfCSfZGX8sf-
6RUGhPKHk6uxcN

Piirrokset ja kuvat: Piia Viitanen, Aihio Arkki-
tehdit Oy

Aineisto on ladattavissa kilpailun internetsi-
vulta www.valtiontaideteostoimikunta.fi/tur-
ku-taidekilpailu.

3.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua kos-
kevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset 
on lähetettävä kilpailun yhteyshenkilölle 
amanuenssi Heli Ahmiolle viimeistään pe 
15.3.2019 sähköpostitse osoitteella taidekil-
pailu@kansallisgalleria.fi.

Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti 
nähtävillä pe 22.3.2019 lähtien kilpailun inter-
netsivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
turku-taidekilpailu.

3.3 ARVOSTELU, TULOKSEN 
JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

Palkintolautakunta pyrkii ratkaisemaan kilpai-
lun niin, että palkitut ja kunniamainitut voidaan 
julkistaa ma 17.6.2019 palkintojenjakotilaisuu-
dessa.
 Kilpailuehdotusten arvostelusta laaditaan 
pöytäkirja, joka sisältää ehdotuskohtaiset 
arvostelut palkituista ja kunniamaininnan saa-
neista sekä ryhmitellyt arvioinnit muista ehdo-
tuksista. 
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 Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdo-
tukset sekä arvostelupöytäkirja pannaan näh-
täville 17.6.2019–15.1.2020 väliseksi ajaksi 
kilpailun internetsivulle www.valtiontaide-
teostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu. Kilpailun 
osallistujat hyväksyvät osallistumalla kilpailuun 
sen, että kilpailun järjestäjät tallentavat pal-
kitut ja kunniamaininnan saaneet kilpailutyöt 
omalle internet-palvelimelleen näyttelyä var-
ten ja välittävät teokset yleisölle nähtäviksi 
avoimen verkon välityksellä. 

3.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN 
SEURAUKSENA

Kilpailussa valitaan palkituista taiteellisesti, 
teknisesti ja taloudellisesti 1-3 sopivinta ehdo-
tusta jatkokehittelyyn. Jatkokehittämisestä ja 
toteutuksesta tehdään erillinen sopimus kilpai-
lun ratkeamisen jälkeen.
 Teokset pyritään toteuttamaan vuosien 
2019–2021 aikana.
 Valtion taideteostoimikunta varaa oikeu-
den olla toteuttamatta mitään ehdotusta, 
mikäli teoksen jatkokehittämisen jälkeen tai-
teellisia, teknisiä ja taloudellisia tavoitteita ei 
ole saavutettu. 
 Valtion taideteostoimikunta toimii tuotta-
jana valittujen teosten toteutuksessa. Valtion 
taideteostoimikunta yhteistyössä Suomen Yli-
opistokiinteistöt Oy:n kanssa hoitavat tarvitta-
vat lupamenettelyt.
 Toteutuneet teokset ja niistä tehty doku-
mentaatio sisällytetään valtion taideteostoimi-
kunnan kokoelmaan ja arkistoidaan. Teoksista 
tehdään talletussopimus valtion taideteostoimi-
kunnan, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo 
Akademin ja Turun yliopiston kanssa.

3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN 
KÄYTTÖOIKEUS

Valtion taideteostoimikunnalla, Suomen Yli-
opistokiinteistöt Oy:llä, Åbo Akademilla ja 
Turun yliopistolla on oikeus julkaista palkitut ja 
kunniamaininnan saaneet kilpailuehdotukset 
viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

3.6 VAKUUTTAMINEN

Valtion taideteostoimikunta ei vakuuta kilpai-
luehdotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedos-
tojen vaurioitumisesta lähetyksessä.

3.7 KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.
 Mikäli kilpailuohjelmaan joudutaan teke-
mään muutoksia tai lisäyksiä, siitä tiedotetaan 
kilpailijoille viimeistään 30 päivää ennen kil-
pailuajan päättymistä kilpailun internetsivulla 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taide-
kilpailu, ja samalla pidennetään kilpailuaikaa. 
 Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kil-
pailusta, jos se on saapunut kilpailukutsussa 
ilmoitettua määräaikaa ennen tai sen jälkeen 
tai jos se on tämän ohjelman vastainen. Jos 
ehdotusta ei hyväksytä kilpailuun, syy maini-
taan kilpailun arvostelupöytäkirjassa.

3.8 KILPAILUN KIELI

Kilpailun kielet ovat suomi ja ruotsi. Mikäli 
kilpailuohjelman versioissa on eroa, noudate-
taan suomenkielistä versiota. 

3.9 KILPAILUEHDOTUKSEN 
SISÄLTÖVAATIMUKSET

Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee 
kilpailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:

 • Sijaintikaavio 1:2000
 • Kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia 
 eri suunnista (min. 2 kpl) 
 • Lyhyt kirjallinen selostus teoksen ideasta, 
 toteutustavasta ja -aikataulusta
 • Kustannusarvio erittelyineen
 • Muu ideaa selventävä aineisto, 
 kuten asemapiirros 

Kilpailuehdotuksen formaatti on korkeintaan 
kolme A3-kokoista sivua yhtenä pdf-tiedos-
tona, jossa on teokseen liittyvät sijaintikaavio, 
kuvaupotukset/perspektiivit, selostus, kustan-
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nusarvio ja muu materiaali, kuten asemapiir-
ros. Aineistossa tulee olla selvästi nähtävillä 
teoksen nimimerkki. 
 Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi 
teoksen nimimerkistä tai olla merkittynä ehdo-
tukseen. Pdf-tiedosto on nimettävä samalla 
teoksen nimimerkillä. Pdf-tiedoston koko saa 
olla korkeintaan 8 Mt.
 Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luetta-
vissa A3-kokoisissa tulosteissa. 
 Kilpailijoilla on oikeus jättää kilpailuun 
useampia ehdotuksia, joista jokainen lähete-
tään erillisenä lähetyksenä ja eri teoksen nimi-
merkillä varustettuna.

3.10 KILPAILUSALAISUUS

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokai-
nen asiakirja on varustettava teoksen nimimer-
killä.
 Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoas-
taan kilpailun yhteyshenkilö eikä tekijöiden 
tietoa paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. 
Kilpailun yhteyshenkilö paljastaa ainoastaan 
palkittujen ja kunniamaininnan saaneiden teos-
ten tekijätiedot palkintolautakunnalle, kun se 
on ratkaissut kilpailun. 
 Palkitsemattomien ehdotusten aineisto 
tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden 
päästä kilpailun ratkaisusta.

3.11 SISÄÄNJÄTTÖ

Kilpailuaika päättyy ke 15.5.2019 klo 24:00 
Suomen aikaa (UTC+2).

Kilpailuehdotuksen jättö tapahtuu lähettämällä 
ehdotus (pdf-tiedosto) ke 8.5. – ke 15.5.2019 
välisenä aikana WeTransfer-palvelun (www.
wetransfer.com) välityksellä osoitteeseen tai-
dekilpailu@kansallisgalleria.fi. Lähetä ehdotus 
hyvissä ajoin ja tarkista osoitteen oikeellisuus.

Kilpailuehdotuksen lähetyksen yhteydessä 
annetaan WeTransfer-palvelun viestikenttään 
seuraavat tiedot: teoksen nimimerkki, tekijöi-
den nimi, yhteystiedot. Lisäksi on eroteltava 
tekijänoikeuden haltijat ja avustajat, mikäli 
tekijänoikeudet eivät kuulu koko työryhmälle. 

Palkintolautakunta 15.2.2019
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