Helsingin Musiikkitalon taidekilpailu
KILPAILUOHJELMA
Valtion taideteostoimikunta kutsuu taiteilijoita yleiseen taidekilpailuun, jonka tarkoituksena
on löytää ehdotuksia Helsingin Musiikkitaloon ja sen tontille sijoitettaviksi taideteoksiksi.
Kilpailu on kaksivaiheinen.

KILPAILUN ENSIMMÄINEN VAIHE
Ensimmäinen vaihe on yleinen ideakilpailu. Siihen lähetetyistä ehdotuksista arvostelulautakunta valitsee enintään kuusi ehdotusta kilpailun toiseen vaiheeseen.
Ideakilpailun palkittuja ehdotuksia ei aseteta paremmuusjärjestykseen.
Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen valittu luonnosidea palkitaan 2 000 eurolla
ideakilpailun tultua ratkaistuksi.
Kilpailussa etsitään ideoita seuraaviin kohteisiin sijoitettaviksi taideteoksiksi:
Kohde 1: Ulkoalue
Kohde 2: Pääaula
Ideat voivat perustelluista syistä sijoittua myös muualle Musiikkitalon tontille tai sisätiloihin.
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kilpailuehdotus saa sisältää:
- enintään kolme kappaletta A 3 -kokoiselle paperille tehtyjä luonnoksia taideteoksen
ideasta (valokuvia, piirroksia tai vastaavia)
- lyhyt kirjallinen selvitys teoksen ideasta, käytettävistä materiaaleista ja toteuttamistavasta
- ehdotus teoksen sijaintipaikasta.
Kilpailijalla on oikeus jättää kilpailuun useampia ehdotuksia.
Kilpailuaika päättyy 24.4.2009 klo 16.00, jolloin ideakilpailuun jätettyjen ehdotusten tulee
olla perillä.
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 20. - 24.4.2009 klo 9.00 - 16.00 Senaatti-kiinteistöissä,
Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki.
Kuoreen merkintä "Helsingin Musiikkitalon taidekilpailu".
Kilpailuehdotus varustetaan nimimerkillä. Ehdotusta seuraa samalla nimimerkillä
varustettu, suljettu kirjekuori, joka sisältää tekijän nimen ja yhteystiedot.
Kilpailuun jätetty idealuonnos poistetaan kilpailusta, ellei sitä ole jätetty määräaikaan
mennessä tai jos se muutoin on tämän ohjelman määräysten vastainen.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen tultua ratkaistuksi julkistetaan 2. vaiheeseen valittujen
taiteilijoiden nimet 12.6.2009 valtion taideteostoimikunnan ja Helsingin Musiikkitalon
verkkosivuilla, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.
Ideakilpailun palkitsematta jääneet kilpailuehdotukset palautetaan tekijöilleen, mikäli
ehdotukseen on liitetty palauttamista koskeva, suljetussa kuoressa oleva ohje.
Muussa tapauksessa ehdotukset hävitetään.
Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan internetissä valtion taideteostoimikunnan
ja Helsingin Musiikkitalon verkkosivuilla osoitteissa www.taiteenkeskustoimikunta.fi/
taideteostoimikunta ja www.musiikkitalo.fi.
Se on myös saatavissa valtion taideteostoimikunnan toimistosta, Maneesikatu 7, PL 293,
00171 Helsinki, p. 09 - 1607 7026 / 09 - 1607 7925, erika.hyyrylainen@minedu.fi,
Suomen Taiteilijaseuran toimistosta, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki,
p. 020 7432 726, aaf@artists.fi,Teollisuustaiteen liitto Ornamon toimistosta, Unioninkatu 26, 00130 Helsinki, p. 09-6877 740, office@ornamo.fi sekä Suomen Arkkitehtiliiton
toimistosta, Runeberginkatu 5, 00100 Helsinki, p. 09 - 5844 48, safa@safa.fi.
Muuta Musiikkitaloon liittyvää aineistoa, mm. talon ja konserttisalin pienoismallit, on
nähtävissä työmaan näyttelytilassa Eero Erkonkatu 1. Näyttelytilan aukioloajat ja tietoa
Musiikkitalosta on Helsingin Musiikkitalon verkkosivuilla www.musiikkitalo.fi.
Kilpailua koskevat kysymykset esitetään kirjallisina kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi
Heli Ahmiolle, osoite: Valtion taideteostoimikunta, PL 293, 00171 Helsinki,
taidekilpailu@minedu.fi.
16.1.2009 mennessä saapuneet kysymykset vastauksineen ovat nähtävinä 30.1.2009
lähtien osoitteissa www.taiteenkeskustoimikunta.fi/taideteostoimikunta ja
www.musiikkitalo.fi.
13.3.2009 mennessä saapuneet kysymykset vastauksineen ovat nähtävinä 27.3.2009
lähtien samoissa osoitteissa.
Muutoin tietoja saa valtion taideteostoimikunnan sihteeriltä Erika Hyyryläiseltä,
puh. 09 - 1607 7026, erika.hyyrylainen@minedu.fi.

KILPAILUN TOINEN VAIHE
Kilpailun toiseen vaiheeseen osallistuvat vain ideakilpailussa palkittujen ehdotusten
tekijät, jotka jatkokehittelevät ideakilpailussa palkittuja ehdotuksiaan. Toiseen vaiheeseen
valitut voivat jättää kilpailuun useampia ehdotuksia, mutta niiden kaikkien tulee olla kilpailun ensimmäisessä vaiheessa palkitun idealuonnoksen pohjalta tehtyjä. Tarkemmat ohjeet
vaadittavista luonnoksista, selvityksistä ja kustannusarviosta sekä luonnosten jättämiseen
liittyvistä seikoista toimitetaan kilpailun toiseen vaiheeseen valituille ideakilpailun ratkettua.
Kilpailun toinen vaihe päättyy 27.11.2009.
Jokainen kilpailun toiseen vaiheeseen osallistunut taiteilija palkitaan 3 000 eurolla kilpailun
toisen vaiheen tultua ratkaistuksi.
Kilpailun toisessa vaiheessa ehdotukset asetetaan paremmuusjärjestykseen.

Kilpailun toisen vaiheen tultua ratkaistuksi asetetaan kaikki kilpailun 1. ja 2. vaiheeseen
lähetetyt ehdotukset näytteille myöhemmin ilmoitettavaan paikkaan.

KILPAILUN MOLEMPIA VAIHEITA KOSKEVAT OHJEET
Kilpailussa noudatetaan valtion taideteostoimikunnan kilpailusääntöjä.
Kilpailijoiden ja kilpailun arvostelulautakunnan sekä sen asiantuntijajäsenten välinen
mielipiteiden vaihto kilpailuun liittyvistä kysymyksistä on kielletty. Arvostelulautakunnan
toiminta kilpailun arvostelun aikana on salainen. Kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia ei saa
julkistaa ennen kuin kilpailun tulos kilpailun 2. vaiheen päätyttyä on julkistettu.
Kilpailun arvostelulautakuntana toimii valtion taideteostoimikunta.
Arvostelulautakunnan asiantuntijajäseninä toimivat Helsingin Musiikkitalon taideteostoimikunnan jäsenet.

Helsingissä 5. marraskuuta 2008

VALTION TAIDETEOSTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja

Liisa-Maria Hakala-Zilliacus

Sihteeri

Erika Hyyryläinen

LIITTEET
- kirjallinen selvitys kilpailukohteista
- havainnekuvia
- valokuvia
- piirustuksia
- valtion taideteostoimikunnan ja Helsingin Musiikkitalon taideteostoimikunnan
jäsenluettelot

Helsingin Musiikkitalo
Yleinen ideakilpailu
Teosten sijaintikohteet

Kohde 1
Musiikkitalon sisäänkäyntiaukio
Taideteoksen sijaintipaikaksi on suunniteltu aukiota Musiikkitalon toisen sisäänkäynnin
edustalla Töölönlahden tasossa.
Sisäänkäynti johtaa aulaan, ravintolaan ja lämpiöön ja se on saavutettavissa lähinnä jalan
erityisesti rautatieaseman suunnasta.
Sisäänkäyntiaukiota rajaa lännessä Mannerheimintien puolella etelään kallistuva nurmikkorinne, joka kattaa eräitä Musiikkitalon sisätiloja. Yleisötilaisuuksia järjestettäessä alue
voi toimia katsomona ja sen kevyen liikenteen väylät välittävät liikennettä Mannerheimintien ja Kansalaistorin välillä.
Idässä sisäänkäyntiaukio avautuu Kansalaistorin tapahtuma-aukiolle ja sillä järjestetään
kahvila- ja myyntitoimintaa sekä musiikki- ym. esityksiä. Aukio rajautuu idässä uuteen
Finlandiapuistoon.

Kohde 2
Musiikkitalon pääaula
Toinen yleisön sisäänkäynti Musiikkitalon korkeaan pääaulaan tapahtuu ylemmälle tasolle
Mannerheimintien suunnasta. Aulan molemmat sisäänkäyntitasot yhdistää hissipari ja
porras. Tarkoituksena on sallia ja edistää läpikulkua Rautatientorin ja Töölön välillä aulan
kautta.
Taideteos on mahdollista tehdä mille tahansa pinnalle tai ilmaan edellyttäen, että se ei
estä yleisön vapaata kulkua. Töölönlahden puoleinen, suuren konserttisalin seinä on
suunnitelmissa viilutetulla puulevyllä verhottu, ääntä vaimentava, kantava betoniseinä.
Vastakkainen, Mannerheimintien puoleinen teräsristikkorunkoinen seinä on myös
vaimennettu ja verhottu tiheällä verkolla. Osa kummankin seinän verhouksesta voidaan
korvata muulla käsittelyllä. Pääaulan lattia on tummanharmaata luonnonkiveä.
Tasaista, akustisella rappauksella verhottua kattoa kannattaa yläpuolinen palkisto, johon
mahdollinen teos tai sen osia on ripustettavissa.
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