
	

 
 
 
KILPAILUKUTSU 
 
Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talo ry ja Suomen valotaiteen seura FLASH kutsuvat 
suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia taiteilijoita ottamaan osaa kiinteän 
valotaideteoksen toteuttamiseksi Tanssin talon Tapahtumatorille.  
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä sekä seuraavia 
määräyksiä. 
 
 
1. KILPAILUOHJELMA 
 
Kilpailun tarkoituksena on löytää pitkälle kehitelty idea valotaideteokseksi, joka toteutetaan 
vuonna 2022 avattavan Tanssin talon Tapahtumatorille. Tapahtumatori tulee toimimaan 
talon yleisölämpiönä sekä tapahtumapaikkana erilaisille tilaisuuksille.   
 
Kilpailulla haetaan korkeatasoista valotaideteosta, joka kuvastaa Tanssin talon 
arkkitehtonista henkeä ja tanssiin taidemuotona liitettävää kehollista kokemusta. Teos 
toimii mielellään myös tilan funktionaalisena tunnelmaa luovana valonlähteenä. 
Työskentely- tai siivousvalona sen ei tarvitse toimia. 
 
Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville taiteilijoille. Myös työryhmät 
voivat toimia hakijana. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. 
Kilpailijan ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla Taiteilijaseuran minkään jäsenliiton jäsen. 
 
Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan 4.5.2020 internet-sivuilla 
www.tanssintalorakentuu.fi/valotaidekilpailu. Kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen 
Taiteilijaseurassa 30.3.2020. 
 
Teoksen toteuttamiseksi on varattu 75 000 €. Summan on tarkoitus kattaa kaikki teoksen 
toteuttamiseksi vaadittavat kulut. 
 
 
2. KILPAILUEHDOTUKSET 
 
Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot: 
 

● 1. Luonnos valotaideteoksesta, josta havainnollisesti ilmenee teoksen ominaisuus, 
muoto ja rakenne. Lisäksi luonnoksen avulla tulee havainnollistaa teoksen tilaan 
luoma valon laatu ja määrä. Luonnoksesta tulee lisäksi kyetä havainnoimaan 
teoksen tekninen toteutettavuus. 
 

Luonnosten esitysmuoto on vapaa (video, valokuva, piirustukset yms). Kilpailuehdotus voi 
kuitenkin sisältää enintään kolme kappaletta A3-kokoista luonnosta ja yhden enintään 2 
minuutin videon. 
 
 



	

 
 
 
Luonnosten lisäksi ehdotukseen tulee liittää tieto siitä, miten kilpailuehdotus sijoittuu tilaan. 
Sijoittuminen esitetään liitteenä olevien pohja- ja leikkauskuvien avulla. 
 
Luonnosten liitteeksi tulee lisäksi laatia teoskuvaus, joka selventää teoksen taiteellisia 
lähtökohtia ja sen yhteyttä tanssiin ja kehollisuuteen. 
 

● 2. Kustannusarvio, josta ilmenee teoksen toteuttamisen vaadittavat kulut eriteltyinä. 
Esimerkiksi materiaalit, työkustannukset, kuljetukset jne. Lisäksi kustannusarvion 
tulee sisältää taiteilijapalkkion suuruus sekä arvio teoksen ylläpidosta ja huollosta 
aiheutuvista vuosikustannuksista. Arviossa tulee määritellä myös teoksen elinkaari 
vuosina.   

● 3. Kilpailumateriaali PDF-tiedostona, nimimerkillä merkityllä muistitikulla. 

Missään osassa kilpailuehdotusta ei saa esiintyä kilpailijan tai työryhmän nimeä eikä niihin 
saa olla ehdotuksessa mitään viitteitä. Kilpailuehdotukset tulee nimetä nimimerkillä ja 
ehdotukset lähetetään kuoressa, joka sisältää itse ehdotuksen lisäksi suljetun kirjekuoren, 
jonka päällä on tekijän nimimerkki. Suljetussa kuoressa tulee olla nimimerkin takana 
olevan taiteilijan tai työryhmän edustajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. 
 
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu. Kilpailuehdotuksen voi 
jättää suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen 
ehdotus hylätään kilpailusta. 
 
 
 
3. KILPAILUEHDOTUSTEN TOIMITUS 
 
Kilpailuehdotukset toimitetaan osoitteeseen Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tallberginkatu 1 C 
15, 00180 Helsinki, merkillä ”TT-valoteoskilpailu”. 
 
Ehdotukset voi toimittaa myös jättämällä kirjekuori Kaapelitehtaalle. Kilpailuehdotukset 
tulee jättää lukittuun postilaatikkoon, joka sijaitsee Kaapelitehtaan sisäpihalla C-
porraskäytävän edustalla. Postilaatikko on merkitty nimellä "Suomen Punomotehdas Oy”. 
 
Kilpailija vastaa ehdotuksen kuljetuksesta, ja siitä aiheutuvista mahdollisista 
kustannuksista. 
 
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 17.11.-1.12.2020 klo 9-16 välisenä aikana. 
 
Ehdotusten vastaanotto päättyy 1.12.2020 klo 16. 
 
  



	

 
 
 
4. PALKINNOT 
 
Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

• I palkinto 5500 € 
• II palkinto 3000 € 
• III palkinto 1500 € 

 
Palkintolautakunnalla on oikeus määritellä palkintosummat toisin, mikäli se näin kokee. 
Kuitenkin siten, että palkintojen yhteissumma pysyy samana.  
 
 
5. PALKINTOLAUTAKUNTA 
 
Palkintolautakunnan muodostavat:  
 

• Kai Huotari, Kiinteistö Oy Kaapelitalo 
• Matti Numminen, Tanssin talo ry 
• Teemu Kurkela, Arkkitehtitoimisto JKMM Arkkitehdit Oy 
• Pia Ilonen, Arkkitehtitoimisto ILO ARKKITEHDIT Oy 
 
sekä Suomen valotaiteen seura FLASHin nimeämänä palkintolautakunnan jäsenenä  
• Ilkka Paloniemi 

 
ja Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä palkintolautakunnan jäseninä  
• Jukka Hautamäki 
• Tarja Ervasti 

 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Juha Rouhikoski, Suomen valotaiteen seura 
FLASHista. Kilpailun välitysmiehenä toimii Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura 
Lehtonen. 
 
 
6. ARVIOINTIPERUSTEET 
 
Palkintolautakunta arvio kilpailuehdotusten taiteellisen oivaltavuuden ja funktionaalisen 
toimivuuden kohtaamista sekä teoksen henkimää yhteyttä kehollisuuteen ja tanssiin. 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka hyvin teos kestää aikaa, sulautuu 
toiminnalliseen yleisötilaan ja sitä ympäröivään arkkitehtuuriin sekä tilassa järjestettäviin 
erilaisiin tapahtumiin. 
 
 
7. TEKIJÄNOIKEUS 
 
Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden 
käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa 
erikseen. Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen töiden 
materiaalia korvauksetta viestinnässään. 



	

 
 
 
8. LOPULLISEN TEOKSEN TILAAMINEN 
 
Teoksen mahdollisesta tilaamisesta päättää Kiinteistö Oy Kaapelitalo kuultuaan Tanssin 
talo ry:tä. Kiinteistö Oy Kaapelitalolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa 
palkitun luonnoksen pohjalta. 
 
 
9. KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET 
 
Kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää sähköpostilla kilpailun sihteeri Juha 
Rouhikoskelle osoitteeseen juha.rouhikoski@gmail.com. 
 
Lisäkysymyksiä voi esittää myös kilpailun välityshenkilölle Aura Lehtoselle osoitteeseen 
aura.lehtonen@artists.fi. 
 
Kysymyksiä voi esittää kahden jakson aikana. 

I. jakso touko/kesäkuussa 4.5.–12.6.2020 
II. jakso lokakuussa 1.10.–30.10.2020  

Ensimmäisen jakson kysymykset ja vastaukset ovat julkisesti esillä 15.7.2020 alkaen. 

Toisen jakson 13.11.2020 alkaen.  

Tiedot löytyvät osoitteesta www.tanssintalorakentuu.fi/valotaidekilpailu.  

Kilpailun päätyttyä kilpailuehdotukset voi noutaa Kaapelitoimistosta, C-porras, 2. kerros 
ma-pe klo 9-15 välisenä aikana. Vaihtoehtoisesti kilpailuehdotuksen mukana voi toimittaa 
postimerkillä varustetun nimettömän tyhjän kirjekuoren, mikäli muistitikun haluaa 
palautettavaksi postitse.  

Noutamattomat ja palauttamattomat muistitikut hävitetään 31.2.2021.  

 
 
LIITTEET 

• Havainnekuva Tapahtumatorista 
• Tapahtumatorin pohja- ja leikkauspiirustukset 
• Tila- ja toimintakuvaus 


