Rakennus Hassinen Oy:n kutsukilpailu 27.8. - 19.11.2014
- Joensuun Penttilänrannan toinen taidekilpailu
Kilpailuohjelma
1. Yleistä
Rakennus Hassinen Oy järjestää syksyllä 2014 taidekilpailun, jonka pohjalta toteutetaan taideteos
Joensuun Penttilänrannan kaupunginosaan rakennettavien Asunto Oy Tiiran ja Asunto Oy Kaakkurin
asuinkerrostalojen yhteyteen.
Joensuun kaupungin päätöksellä Penttilänrannan kaikkiin rakennushankkeisiin sisältyy taidehankintoja
prosenttiperiaatetta toteuttaen. Kaupunginosaan tulee vuosien kuluessa lukuisia taideteoksia
puistoihin, rakennuksiin, rakennusten pihamaille, kunnallisteknisiin kohteisiin jne. Monia teoksia on jo
valmiina ja parhaillaan toteutettavana. Joensuun kaupunki on hankkinut taidekilpailulla veistoksen
Varvinpuistoon.
Rakennus Hassinen Oy:n kutsukilpailu on alueen ensimmäinen yksityisen rakentajan järjestämä
taidekilpailu.
Rakennus Hassinen Oy toteuttaa kilpailun yhteistyössä Ympäristötaiteen säätiön kanssa. Säätiö
rahoittaa kilpailun Prosenttiperiaatteen edistäminen taidekonsultointia kehittämällä -hankkeen
pilottikohteena. Pilotissa Hassisen kilpailua mallinnetaan niin, että sitä voidaan jatkossa käyttää
muissakin kohteissa ns. prosenttiperiaatteisen taidehankinnan yhteydessä. Säätiön tuki kilpailulle
ohjataan kehittämishankkeeseen saadusta opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksesta.
Kilpailuun kutsutaan kolme taiteilijaa Penttilänrantaan avoimella kutsumenettelyllä muodostetusta
ammattitaiteilijoiden taiteilijapankista. Siinä olevat taiteilijat ovat kuvanveistäjien, taidemaalarien,
graafikoiden ja valokuvataiteilijoiden valtakunnallisten järjestöjen, Muu ry:n, Ornamon ja Joensuun
Taiteilijaseuran jäseniä.
Kutsuttavat taiteilijat on valinnut järjestäjä yhdessä Penttilänrannan taidekoordinaattorin, Taiteen
edistämiskeskuksen läänintaiteilijan Hannu Aaltosen kanssa, joka hoitaa myös kilpailun järjestelyjä
Hassinen Oy:n toimeksiannosta.
Kilpailuaika alkaa elokuun 27. päivänä elokuuta ja päättyy 19. päivänä marraskuuta 2014 kello 16.00.
Kilpailussa noudatetaan kilpailuohjelmassa määrättyjä menettelyjä sekä Suomen Taiteilijaseuran
kilpailusääntöjä.
2. Kilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on hankkia ehdotuksia prosenttiperiaatteella toteutettavaksi taideteokseksi,
taideteoksiksi tai taideteoskokonaisuudeksi Rakennus Hassinen Oy:n kahteen asuntokerrostaloon,
Asunto Oy Tiiraan ja Asunto Oy Kaakkuriin, Joensuun Penttilänrannassa.
3. Kilpailuun kutsutut

Kilpailuun kutsutut taiteilijat ovat:
kuvanveistäjä Minna Kangasmaa Oulusta
kuvanveistäjä Kaisu Koivisto Helsingistä
kuvanveistäjä Jukka Tuominen Helsingistä
4. Palkkiot
Kullekin kutsutulle kilpailijalle, joka on määräaikaan mennessä jättänyt tässä ohjelmassa mainitut,
kriteerit täyttävän kilpailuehdotuksen, maksetaan 4.000,00 euron verollinen palkkio.
Kutsutut taiteilijat voivat halutessaan tehdä useampiakin ehdotuksia, mutta niistä ei makseta erillistä
palkkiota.
5. Palkintolautakunta
Kilpailun palkintolautakuntaan kuuluvat Rakennus Hassinen Oy:n, Ympäristötaiteen säätiön, Joensuun
kaupungin ja kilpailuun kutsuttujen nimeäminä:
Tuomo Hassinen, toimitusjohtaja, Rakennus Hassinen Oy, palkintolautakunnan
puheenjohtaja
Aarne Jämsä, kuvanveistäjä, kilpailijoiden nimittämä
Jukka Lehtinen, kuvanveistäjä, kilpailijoiden nimittämä
Janna Puumalainen, Penttilänrannan taidehankintatyöryhmän puheenjohtaja, Joensuun
kaupunki
Anu Puustinen, arkkitehti SAFA, säätiön nimittämä
Tero Toivanen, projektipäällikkö, Joensuun kaupunki
Karri Vaakanainen, taidekohteen talojen pääsuunnittelija, rakennusinsinööri
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Hannu Aaltonen, joka ei osallistu päätöksentekoon.
6. Kysymykset ja vastaukset
Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa tai teosehdotuksia koskevia selvityksiä tai lisätietoja kilpailun
välityshenkilöltä sähköpostitse osoitteesta tiina.verajankorva@artists.fi. Kysymysten tulee olla perillä
viimeistään 19.9.2014 Kaikki kysymykset ja vastukset toimitetaan kaikille kilpailijoille sähköpostitse
viimeistään 29.9.2014.
Kilpailijoille järjestetään mahdollisuus tutustua kohteeseen 27.8.2014 kello 13–15, jolloin kilpailijoilla
on mahdollisuus esittää kohdetta koskevia kysymyksiä. Niihin ovat vastaamassa kilpailun järjestäjän
edustajat toimitusjohtaja Hassinen ja pääsuunnittelija Vaakanainen. Kilpailijoille korvataan tilaisuuden
matkakustannukset korkeintaan 200 euroon saakka.
7. Kilpailutehtävä
Asunto Oy Tiira (valmistuu kesällä 2014) ja Asunto Oy Kaakkuri (valmistuu keväällä 2015) ovat
identtisiä, mutta peilikuvia keskenään ja muodostavat yhteisen pihapiirin. Kilpailulla hankittava
teos/teokset tai useammasta osasta muodostuva kokonaisuus voi/voivat sijoittua talojen välimaastoon
tai julkisivuihin talojen sisäänkäyntien viereisille seinille. Talojen välialueen kate on alustavan
suunnitelman mukaan jalostamatonta luonnon kiveä. Jos taiteilija haluaa sijoittaa teoksensa
välialueelle, hän voi teosehdotuksessaan ilmaista millainen maanpinnan peitteen tulisi olla. Kilpailun

kohteena olevien talojen naapurissa on jo Hassinen Oy:n kaksi aiemmin rakentamaa asuntotaloa. Jos
taiteilija haluaa teokseensa erityisvalaistuksen tai esimerkiksi ääniefektejä, ne on sisällytettävä
kilpailuehdotukseen kustannuksineen.
8. Arvosteluperusteet
Palkintolautakunta valitsee kilpailun voittaneen ehdotuksen toteutuksen pohjaksi. Voittajaksi valitaan
ehdotus, jossa on erityisiä taiteellisia ansioita ja joka integroituu hyvin kohteeseensa ja ympäristöönsä.
Ehdotuksen tulee olla teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoinen ja teoksen tulee kestää normaalia
kulutusta ja rasitusta, joka siihen käytönaikana kohdistuu. Sen tulee olla myös pääkäyttäjien –
asukkaiden – kannalta arjessa taiteellisesti kulumaton.
9. Kilpailun tuloksen julkistaminen
Palkintolautakunta ratkaisee kilpailun 12.12.2014 mennessä. Kilpailun voittanut nimimerkki annetaan
välittömästi tiedoksi ehdotusten tekijöille. Järjestäjä vastaa kilpailun tuloksen julkistamisesta ja
tiedotuksesta sekä julkistamistilaisuudesta. Kilpailusalaisuus sitoo sekä kilpailijoita että
palkintolautakuntaa julkistamiseen saakka.
Palkintolautakunnan pöytäkirja toimitetaan kaikille kilpailuun osallistuneille kahden viikon kuluessa
päätöksestä.
10. Kilpailutekniset tiedot
Kilpailumateriaali, joka sisältää kilpailuohjelman sekä tässä mainitut materiaalit toimitetaan
taiteilijoille sähköpostitse 27.8.2014, jolloin kilpailu alkaa.
Kilpailumateriaali:
1. Asemapiirustus (PDF formaatissa) ja pohjapiirustus, julkisivut ja leikkaukset (DWG ja PDF
formaateissa), joihin on merkitty kilpailualueet
2. Perspektiivinäkymät (PDF formaateissa)
3. 3D-malli (IFC formaatissa) toimitetaan haluttaessa
4. Valokuvia kilpailualueelta ja kohteista
11. Kilpailuehdotukset
Kilpailuehdotuksessaan taiteilijan on osoitettava teoksen sijoituspaikka/sijoituspaikat seuraavasti:
Kilpailuehdotukset tehdään annettuihin sijanteihin ja niiden mukaisiin pohja-, leikkaus- ja
perspektiivinäkymiin. Taiteilija voi perustellusta syystä ehdottaa teoksen sijoittamista myös
toisin harkintansa mukaan. Tällöin ehdotus kuvataan edellä mainittuja vastaavin näkymin.
1. Havainnekuvat 1-3 kpl, josta käy riittävän selvästi ilmi taideteoksen luonne sekä teoksen
liittyminen / sijoittuminen rakennuksiin tai ympäristöön.
2. Piirros, josta ilmenee teoksen sijoittuminen alueelle ja teoksen mittakaava suhteessa
ympäristöön mittakaavassa 1:20 tai 1:100
3. Leikkauskuvat, joista ilmenee teoksen sijoittuminen/kiinnittyminen rakenteeseen tai
tilaa, mittakaavassa 1:10 tai 1:20

4. Muu ehdotusta havainnollistava materiaali. Taiteilija voi sisällyttää ehdotukseensa edellä
mainittujen asioiden lisäksi myös muita teosehdotusta parhaiten kuvaavia elementtejä,
esim. pienoismallin.
5. Ehdotukseen on liitettävä kirjalliset selostukset joissa esitetään:
 Teoksen toteuttamistapa, materiaalit, teoksen valaistustapa osana teosta, tekniset
ratkaisut, huoltoa koskevat olennaisimmat seikat, elinkaarikestävyys ja muut
teokseen olennaisesti liittyvät asiat ottaen huomioon, että toteutunut teos/teokset
jäävät asuntoyhtiöiden hallintaan.
 Realistinen kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus. Kilpailun
järjestäjä on varannut teoksen/kokonaisuuden toteuttamiseen 44 000 euroa
(verollinen summa).
 Teoksen/kokonaisuuden toteutusaikataulu. Teoksen/ kokonaisuuden tulee valmistua
samaan aikaan kuin As. Oy Kaakkuri, 30.6.2015 mennessä.
Materiaalit, joille ehdotukset tehdään, annetaan kilpailijalle sähköisessä muodossa (DWG, PDF),
joita voi käsitellä ja tulostaa eri ohjelmilla.
Kilpailijat toimittavat ehdotukset A3 -kokoiselle planssille kiinnitettynä 1-3 kpl, numeroituna.
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu. Kilpailuun jätetty ehdotus ja siihen liittyvä
selvitys on merkittävä kilpailijan valitsemalla nimimerkillä. Saman kilpailuehdotuksen jokainen
asiakirja on varustettava samalla nimimerkillä. Nimimerkki ei saa viitata todelliseen olemassa
olevaan henkilöön, eikä kilpailuehdotuksessa saa olla tekijän nimeä eikä muuta merkintää, joka
viittaa tekijän henkilöllisyyteen.
Ehdotuksen mukana on jätettävä kaksi nimimerkillä varustettua, suljettua läpinäkymätöntä
kirjekuorta. Niistä toisen tulee sisältää ehdotuksen nimimerkki, tekijän nimi sekä yhteystiedot.
Toisen kirjekuoren, jonka päälle on kirjattava nimimerkki ja lisämerkintä SELVITYS, tulee sisältää yllä
kohdassa 5 mainitut selostukset.
12. Kilpailuehdotusten sisäänjättö
Kilpailuehdotukset on toimitettava postitse, jätettävä kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi tai tuotava
ennen kilpailuajan päättymistä 19.11.2014 klo 16.00 osoitteeseen:
Taiteen edistämiskeskus
Suunnittelija Tuija Kivilinna
Kauppakatu 11, 80100 JOENSUU
Kilpailun järjestäjä ei vakuuta taiteilijoiden tekemiä teosehdotuksia.
13. Kilpailuehdotusten näyttely
Kilpailuehdotukset asetetaan näyttelynä esille Taiteen edistämiskeskuksen Joensuun tiloihin
Kauppakatu 11:een kahden viikon ajaksi pikimmiten kilpailun ratkettua. Sen jälkeen ehdotukset on

noudettava pois kahden viikon kuluessa. Määräaikaan mennessä noutamattomat ehdotukset
hävitetään järjestäjän toimesta.
14. Omistus- käyttö- ja julkaisuoikeudet ehdotuksiin
Kilpailuehdotukset jäävät taiteilijoiden omistukseen, jos niiden lunastamisesta ei sovita erikseen.
Tekijänoikeudet säilyvät taiteilijoilla.
Rakennus Hassinen Oy:llä, Ympäristötaiteen säätiöllä ja Joensuun kaupungilla on oikeus käyttää
teosehdotusten kuvia kilpailuun liittyvissä yhteyksissä paperisissa ja sähköisissä muodoissa (kuten
kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa). Mikäli em. tahot haluavat käyttää kuvia kilpailukontekstin
ylittävissä julkaisuissaan, tiedotteissaan ja esittelyissään missä tahansa muodossa, tulee asiasta sopia
erikseen tekijöiden tai Kuvasto ry:n kanssa.
15. Jatkotoimet kilpailun jälkeen
Kilpailun ratkettua Rakennus Hassinen Oy päättää erikseen talojensa yhteyteen toteutettavasta
teoksesta tai teoskokonaisuudesta. Vain erittäin perustelluista syistä toteutettava teos voi olla muukin
tähän kutsukilpailuun tehty ehdotus kuin voittanut ehdotus.
Penttilänrannan taidekaupunginosasta
www.jns.fi/penttilanranta.
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Kilpailun järjestäjän yhteystiedot:

Rakennus Hassinen Oy
Tuomo Hassinen
Teollisuuskatu 15, 80100 Joensuu
Puhelin 0400 577 473
tuomo.hassinen@rakennushassinen.com

Kilpailun välitysmiehen yhteystiedot:

Tiina Veräjänkorva
toiminnanjohtaja
Suomen Kuvanveistäjäliitto
Eteläranta 1, 00130 HELSINKI
puhelin (09) 621 6339
tiina.verajankorva@artists.fi

Kilpailun sihteerin yhteystiedot:

Hannu Aaltonen
läänintaiteilija, Penttilänrannan taidekoordinaattori
Taiteen edistämiskeskus
Kauppakatu 1, 80100 JOENSUU
puhelin 0295330911
hannu.aaltonen@minedu.fi

osoitteessa:

Ympäristötaiteen säätiön yhteystiedot: Erja Väyrynen
asiamies
Iso Roobertinkatu 3-5 A 2, 00120 Helsinki
puhelin 044-0987561
erja.vayrynen@ymparistotaide.fi
Kilpailuohjelma on tarkastettu Suomen Kuvanveistäjäliiton hallituksen kokouksessa 26.8.2014

