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TÄVLINGSPROGRAM  

Runebergsgatans muraltävling  

Helsingfors, Finland 

  

Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden och Stiftelsen Pro Artibus arrangerar tillsammans en 

muraltävling under perioden 01.04-31.05.2020.  

Fasaden på byggnaden Bostads Ab Runebergsgatan 50, Helsingfors, Finland, renoverades under sommaren 

2019 och gavelväggen i korsningen mellan Runebergsgatan och Tölögatan är i behov av en ny mural. Före 

renoveringen hade gavelväggen i korsningen mellan Runebergsgatan och Tölögatan en reklammural. 

Beställaren önskar att lyfta fram och nyttja den unika platsen till att förgylla stadsdelen Tölö med 

samtidskonst. 

Beställaren önskar att man beaktar omgivningen i formgivningen av muralen. På den avgränsade tomten 

står en lönn vars trädkrona varierar med årstiderna och påverkar således fasaden samt muralens synlighet. 

Därtill önskas att man beaktar stadsdelens karaktär. 

 

Tävlingsregler  

  

Arrangör  

Stiftelsen Pro Artibus, Gustav Wasas gata 11, Ekenäs (nedan också ”Arrangören”)  

  

Förutsättningar för deltagande  

Alla professionellt verksamma konstnärer bosatta i Norden dvs. Finland, Sverige, Danmark, Norge eller 

Island, kan delta i tävlingen ensamma, som arbetspar eller i grupp. Deltagande bör ha tidigare erfarenhet av 

muralverk. 

  

Tävlingsperiod  

Tävlingsperioden är 01.04-31.05.2020.  

  

Deltagande i tävlingen samt förverkligande av arbetet  

Genom Runebergsgatans muraltävling söker man ett unikt muralarbete (väggmålning) som kan förverkligas 

på gaveln av Runebergsgatan 50. Den som deltar i tävlingen planerar och ansvarar för förverkligandet av 

verket. I sin ansökan bör deltagaren uttrycka sin beredskap att förverkliga det verk hen planerat även 

genom att hänvisa till tidigare utförda verk. 

För de utvalda verkens planering betalar Arrangören ett konstnärsarvode på 20.000 € (inkl. moms). Utöver 

arvodet finns en skild budget för förverkligandet av muralen på max 30.000 € (inkl. moms.). Konstnären gör 

upp en budget för förverkligandet av verket, i vilken tydligt skall ingå material, utrustning, köpta tjänster 
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t.ex. lyftanordningar eller dyl. Budgeten godkänns av Arrangören. Allt inkl. moms. Nödvändigt material och 

redskap bekostas av Arrangören, men bör ingå i helhetsbudgeten som konstnären gör upp och ansvarar för. 

Arvodet utbetalas i två rater: Rat 1 när den avslutande skissen är inlämnad och godkänd, rat 2 när muralen 

är klar. 

Den som förverkligar ett utvalt verk står inte i arbetsförhållande till Arrangören och Arrangören har således 

inga arbetsgivarskyldigheter gentemot denna. 

 

Objekt 

Muralen förverkligas på den husgavel som vätter mot Tölögatan. Se Länk 1 och 2 "Placering".  Hösten 2019 

genomgick väggytan en fullständig renovering. Väggytan är rappad med Vetonit 422, grundmålad med Silco 

12 och ytmålad med Kivisil, vattenburen silikonhartsfärg. Väggens dimensioner är ca 22m X 15,75m (höjd x 

bredd). Se Bilaga 1 "Ritningar" för en fullt detaljerad bild av väggen. 

 

Tävlingsanvisningar  

Information om och anvisningar för tävlingen hittas på adressen www.proartibus.fi. Deltagarna ombeds 

skicka sitt tävlingsförslag och sina kontaktuppgifter till adressen muralen@proartibus.fi senast den 

31.05.2020. Ge förslaget ett namn och sätt det som rubrik på eposten. Tävlingsförslagen skickas i jpeg- eller 

PDF-format, övriga bilagor som PDF- eller MS Word-fil. 

Notera följande då du lämnar in ditt förslag:  

1. Tävlingsförslaget bör namnges 

2. Tävlingsförslaget görs i storlek A3  

3. Förslaget scannas eller fotograferas och skickas in elektroniskt  

4. Beskrivning av verket samt materialval och kostnadskalkyl  

5. Referenser: utredning över förutsättningarna för att förverkliga verket självständigt, hänvisningar 

till utförda verk max. 2-3 st 

  

Deltagaren namnger sitt tävlingsförslag och förser alla tävlingsbilagor med detta namn. Deltagaren ska inte 

ange sitt eget namn på tävlingsbidragen eftersom de ska behandlas anonymt. Ange därför i 

deltagarblanketten både ditt namn och tävlingsförslagets namn, så att Arrangören kan förknippa rätt 

upphovsman med rätt förslag. Juryn behandlar ej heller de inlämnade referenserna till tidigare arbeten, 

utan de behandlas av Arrangören som endast granskar dem för att försäkra sig om deltagarens 

förutsättningar att realisera verket. Om Arrangören noterar att referenserna fattas avlägsnar Arrangören 

bidraget från tävlingen och aviserar deltagaren samt Konstnärsgillets tävlingsombudsman om detta. 

Juryn tillkännages endast de tre vinnande bidragens upphovsmän. 

 

Val av vinnare  

Vinnarna utses av en tävlingsjury, som består av följande personer  

Stadens representant : Sari Viertiö, arkitekt (SAFA) 

SLS representant : Hans Wiljanen, fastighetschef 
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SKF representant: Åsa Juslin, ombudsman 

Husbolaget Runebergsgatan 50 representant: Hans Wiljanen, fastighetschef 

Konstnärsmedlem: Pia Sirén, bildkonstnär 

Finska Konstnärsgillets konstnärsrepresentanter: Pekka Kainulainen och Ilkka Väätti 
 

Praktiska arrangemangen: Stiftelsen Pro Artibus, ansvarig producent Åsa Lönnqvist.  

De inom ramarna för tävlingsperioden inkomna förslagen behandlas anonymt av den för tävlingen 

sammansatta juryn, dvs. juryn får inte kännedom om deltagarnas personuppgifter före de slutliga vinnarna 

har utsetts. Personuppgifterna behandlas av Arrangören som inte tillhör tävlingsjuryn. Utifrån förslagen 

väljer juryn de tre bästa alternativen för muralmålningsobjektet. Juryn tillkännages endast upphovsmännen 

bakom de tre vinnande förslagen. 

Vinnarna meddelas om det slutgiltiga beslutet den 18.06.2020.  

Juryns beslut är inte bindande: Fastighetens ägare besluter i sista hand huruvida något av eller vilket av 

förslagen förverkligas. Detta innebär att beställaren har rätt att beställa verket utgående från något av de 

inlämnade tävlingsförslagen av en konstnär som prisbelönas eller placeras i tävlingen. 

Juryn ansvarar inte för tävlingsbidrag som av tekniska orsaker inte kommit fram inom utsatt tid eller vars 

kontaktuppgifter är bristfälliga. 

Den som ska förverkliga ett vinnande förslag bör ha möjlighet att påbörja målningsarbetet i september 

2020. Tillsammans med Arrangören kommer man överens om den tidsram, inom vilken målningsarbetet 

ska slutföras.  

 

Innehållsrättigheterna  

Genom att lämna in deltagarblanketten och tävlingsförslaget försäkrar och ansvarar tävlingsdeltagaren för 

att hen själv innehar rättigheterna till det innehåll hen planerat och för att innehållet inte bryter mot en 

tredje parts rättigheter. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som brutit mot 

reglerna eller som det finns skäl att misstänka för att ha använt sig av oärliga medel i tävlingen. Deltagaren 

svarar för riktigheten i de uppgifter hen angett och intygar att hen är minst 18 år gammal.  

  

Immateriella rättigheter  

Genom sitt deltagande i tävlingen godkänner deltagaren att det utvalda verkets samtliga immateriella 

rättigheter överförs på Arrangören. Rättigheterna för verk som inte förverkligas överförs inte på 

Arrangören. Deltagaren förbinder sig att underteckna ett särskilt avtal med tävlingsarrangören om 

förverkligandet av verket och om överföringen av de immateriella rättigheterna.  

  

Skydd för personuppgifter  

Vi samlar in och behandlar givna kontaktuppgifter i samband med val av och för att kontakta 

tävlingsdeltagare. Givna personuppgifter används inte för direktmarknadsföring. Insamlade 

personuppgifter förstörs på ett informationssäkert sätt inom rimlig tid efter att tävlingen avslutats.   
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Priser  

Tävlingspriserna är följande:  

I pris 6000 € 

II pris 4000 € 

III pris 2000 € 

 

Prissummorna är skattepliktig inkomst och vinnarna bör själva sköta om vederbörlig anmälan till 

myndigheterna. Arrangören bär inget ansvar för mot tävlingsdeltagarna riktade skattekonsekvenser. 

Arrangören meddelar prissummornas storlek samt tävlingsdeltagarnas personuppgifter till 

skattemyndigheten. En deltagare kan inte ställa krav på penning- eller andra ersättningar av Arrangören.  

  

Ansvar  

Arrangörens ansvar gentemot tävlingsdeltagarna begränsas till de i dessa regler nämnda prissummornas 

antal och värde. Den som väljs att förverkliga sitt verk bör ha en behövlig ansvarsförsäkring samt en 

olycksfallsförsäkring som täcker möjliga personskador som kan uppstå i samband med förverkligandet av 

verket.  

  

Grund för ansvarsfrihet 

Arrangören ansvarar på inget sätt varken för direkta eller indirekta skador, som orsakats eller påstås ha 

orsakats av deltagande i tävlingen.  

  

Utbetalning av arvode / publicitet  

Arrangören meddelar vinnarna om utbetalning av prissumman och ger dem anvisningar för mottagande av 

arvodet. Om utbetalningen av prissumman avtalas skilt. Arrangören svarar inte för riktigheten i de uppgifter 

som vinnaren har angett för utbetalning av prissumman. Vinnaren är inte skyldig att ta emot prissumman.  

Genom att delta i tävlingen ger deltagarna Arrangören rätt att i sina marknadsföringskanaler publicera 

bilder, videon, namn, bakgrundsuppgifter och annat allmänt material på och av vinnarna i tävlingen utan 

särskilt tillstånd eller ersättning. Dessutom kan vinnarnas namn och bild användas i all kommunikation 

gällande projektet utan särskilt tillstånd eller ersättning. 

  

Övrigt  

De officiella reglerna gäller alla deltagare. I tävlingen gäller Finlands lag.  

Genom att delta i tävlingen förbinder sig deltagarna att följa dessa tävlingsregler. Arrangören förbehåller 

sig rätten att ändra precisera och reglerna men förbinder sig att anmäla om dessa på allmänna kanaler så 

som web-sidor och social media. Dessutom förbehåller sig Arrangören rätten att avbryta eller avsluta 

tävlingen vid force majeure.  

Fastighetens ägare besluter i sista hand huruvida något av eller vilket av förslagen förverkligas.  
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Tilläggsinformation om Runebergsgatans muraltävling fås av: 

Stiftelsen Pro Artibus 

producent Åsa Lönnqvist, + 358 (0)40 594 0394, asa.lonnqvist(a)proartibus.fi 

curator Markus Åström, + 358 (0)41 437 6728, markus.astrom(a)proartibus.fi 

vd Nina Toppila, + 358 (0)40 581 5087, nina.toppila(a)proartibus.fi 

 

Frågor kan ställas kontaktpersonerna t.o.m. 31.05.2020. Obs! Skicka inte förfrågningar till tävlingsadressen 

muralen(a)proartibus.fi 

 

 

BILAGA 1: Ritningar 

BILAGA 2: Bilder på fasaden 

       

LÄNK 1: Placering:  Helsingfors stads karttjänst 

 

LÄNK 2: Placering: Google street view 

 

  

https://kartta.hel.fi/?setlanguage=sv
https://kartta.hel.fi/?setlanguage=sv
https://www.google.com/maps/@60.1804661,24.9243389,3a,75y,254.55h,110.29t/data=!3m7!1e1!3m5!1sTp3D1wGUhpOjNK6V0qmcnA!2e0!6s/geo3.ggpht.com/cbk
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Deltagarblankett   

  

  

Förslagets eller verkets namn:  __________________________________________  

  

  

Deltagare: (person, arbetspar, arbetsgrupp): __________________________________________  

  

Kontaktuppgifter (i fall av arbetsgrupp kontaktpersonens uppgifter):  

  

- telefon   _________________________________________  

  

- e-post _______________________________________  

  

- postadress _______________________________________  

  

  

OBLIGATORISKA BILAGOR: 

  

- skisser ________________________________________________________  

 

- materialbeskrivning ___________________________________________________ 

 

 

- kostnadskalkyl ________________________________________________________  

 

- hänvisningar till tidigare utförda verk (dessa behandlas av Arrangören inte juryn)  

 

_________________________________________________________________ 

 

Med min underskrift intygar jag att   

- jag själv innehar alla rättigheter till det innehåll jag planerat och att innehållet inte bryter mot en tredje 

parts rättigheter  

- jag är minst 18 år gammal  

  

Ort och tid samt deltagarens eller arbetsgruppens representants underskrift och namnförtydligande 

 

_____________________________________________________________________________ 



BILAGA 1: Ritningar 

Runebergsgatan 50 Muraltävling 
 

 

 



 

 
 

På denna ritning ser man också den tidigare reklammuralen 
Tässä piirustuksessa näkyy myös edellinen mainosmuraali. 
In this blueprint you can also see the old advertisment mural.  



 
 
 
Märk! Skalan i de olika bild-dokumenten är ej längre korrekt. Nyligen mätta mått finns i 
utmärkta i blått i på föregående sida.  
 
Huom! Tämän dokumentin kuvien mittakaava ei pidä enää paikkansa. Juuri paikan päällä 
otetut mitat löytyvät sinisellä merkattuina edellisellä sivulla. 
 
Attention! The scale in the images in this document are no longer correct. Newly measured 
measures you can find on the previous page marked in blue. 
 



BILAGA 2: Bilder på fasaden      

Runebergsgatan 50 Muraltävling 
 
 

 

 
 

 



 

  





 
 
 
Fotografier: Markus Åström 


