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KILPAILUOHJELMA 

Runeberginkadun seinämaalauskilpailu  

Helsinki, Suomi 

  

Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden ja Pro Artibus -säätiö järjestävät 

seinämaalauskilpailun 01.04.–31.05.2020 välisenä aikana.  

Asunto-osakeyhtiö Oy Runeberginkatu 50:n, Helsinki, Suomi, julkisivu uudistettiin kesällä 2019, ja 

Runeberginkadun ja Töölönkadun risteyksessä olevaan päätyseinään tarvitaan uusi seinämaalaus. Ennen 

uudistusta Runeberginkadun ja Töölönkadun risteyksessä olevassa päätyseinässä on ollut seinämainos. 

Tilaajan toivomuksena on nostaa esiin ja hyödyntää tätä ainutlaatuista paikkaa kaunistaakseen Töölön 

kaupunginosaa nykytaideteoksella. 

Tilaaja toivoo, että seinämaalauksen muotoilussa huomioidaan ympäristö. Rajatulla tontilla on vaahtera, 

jonka latvus muuttuu eri vuodenaikoina ja vaikuttaa sen vuoksi fasadin ja seinämaalauksen näkyvyyteen. 

Lisäksi toivotaan, että huomioidaan kaupunginosan luonne. 

 

Kilpailusäännöt  

  

Järjestäjä 

Pro Artibus -säätiö, Kustaa Vaasankatu 11, Tammisaari (jatkossa myös ”Järjestäjä”).  

  

Edellytykset osallistumiselle  

Kaikki Pohjoismaissa, toisin sanoen Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa tai Islannissa asuvat 

ammattitaiteilijat voivat osallistua kilpailuun yksin, työparina tai ryhmänä. Osallistujilla tulee olla 

aikaisempaa kokemusta seinämaalauksen toteuttamisesta. 

 

Kilpailuaika 

Kilpailuaika on 01.04.–31.05.2020.  

  

Kilpailuun osallistuminen ja työn toteuttaminen  

Runeberginkadun seinämaalauskilpailulla haetaan uniikkia seinäteosta (seinämaalausta), joka voidaan 

toteuttaa Runeberginkatu 50 päätyseinään. Kilpailuun osallistuva suunnittelee ja vastaa teoksen 

toteuttamisesta. Hakemuksessa osallistujan on ilmaistava valmiutensa toteuttaa suunnittelemansa teos 

viittaamalla aiemmin toteuttamiinsa teoksiin. 

Valitun teoksen suunnittelusta Järjestäjä maksaa taiteilijalle 20 000 € palkkion (sis. alv:n). Palkkion lisäksi on 

erillinen määräraha seinämaalauksen toteuttamiseen, suuruudeltaan enimmillään 30 000 € (sis. alv:n). 

Taiteilija laatii määräraha-arvion teoksen toteuttamisesta. Arvioon kuuluu sisällyttää materiaalit, tarvikkeet, 
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ostetut palvelut, esim. nostolaitteet ja vastaavat. Järjestäjä hyväksyy kustannusarvion. Kaikkeen 

sisällytetään alv. Tarvittavat materiaali- ja työvälinekulut kustantaa Järjestäjä, mutta niiden tulee sisältyä 

kokonaisbudjettiin, jonka taiteilija laatii ja josta hän vastaa. 

Palkkio maksetaan kahdessa erässä: Erä 1 siinä vaiheessa, kun valmis luonnos on palautettu ja hyväksytty, 

erä 2, kun seinämaalaus on valmistunut. 

Valitun teoksen toteuttaja ei ole työsuhteessa Järjestäjään, eikä Järjestäjällä siten ole mitään työnantajalle 

kuuluvia velvollisuuksia tätä kohtaan. 

 

Kohde 

Seinämaalaus toteutetaan päätyseinään, joka avautuu Töölönkadun suuntaan. Katso Linkki 1 ja 2 ”Sijainti”. 

Syksyllä 2019 seinäpinta uusittiin kokonaisuudessaan. Seinäpinta on rapattu Vetonit 422:lla, pohjamaalattu 

Silco 12:lla ja pintamaalattu Kivisilillä, vedenkestävällä silikonihartsivärillä. Seinän koko on 22 x 15,75m 

(korkeus x leveys). Katso Liite 1 ”Rakennuspiirustus”, jossa seinästä on yksityiskohtainen kuva. 

 

Kilpailuohjeet 

Tiedot ja ohjeet kilpailuun osallistumisesta löytyvät osoitteesta www.proartibus.fi. Osallistujia pyydetään 

lähettämään kilpailuehdotuksensa ja yhteystietonsa osoitteeseen muralen@proartibus.fi 31.05.2020 

mennessä. Nimeä ehdotus ja laita se sähköpostin otsikoksi. Kilpailuehdotus lähetetään jpg:nä tai PDF-

muodossa, muut liitteet PDF:nä tai MS Word-tiedostona. 

 

Lähettäessäsi ehdotuksesi huomioi seuraava:  

1. Kilpailuehdotukselle on annettava nimi 

2. Kilpailuehdotus tehdään A3-kokoon  

3. Ehdotus skannataan tai valokuvataan ja lähetetään sähköisesti  

4. Teoksen kuvailu sekä materiaalivalinnat ja kustannusarvio  

5. Viitteet: selvitys edellytyksistä toteuttaa teos itsenäisesti, viittaukset aiemmin valmistuneisiin 

teoksiin, enintään 2–3 kpl 

  

Osallistuja nimeää kilpailuehdotuksensa ja varustaa kaikki kilpailuun liittyvät liitteet tällä nimellä. 

Osallistujan ei tule ilmoittaa omaa nimeänsä kilpailuliitteissä, koska ehdotukset käsitellään anonyymisti. 

Ilmoita sen vuoksi osallistumislomakkeessa sekä nimesi että kilpailuehdotuksesi nimi niin, että Järjestäjä 

pystyy yhdistämään oikean tekijän oikeaan ehdotukseen. Jury ei myöskään käsittele jätettyjä aiempien 

töiden referenssejä, vaan Järjestäjä tarkastelee niitä vain vakuuttuakseen osallistujan edellytyksistä 

toteuttaa teos. Jos Järjestäjä toteaa referenssien puuttumisen voi Järjestäjä poistaa ehdotuksen kilpailusta. 

Järjestäjä ilmoittaa ehdotuksen poistamisesta osallistujalle sekä Taiteilijaseuran kilpailuasiamiehelle. 

Jury julkistaa vain kolmen voittaneen teoksen tekijät. 

 

 

 

http://www.proartibus.fi/
mailto:muralen@proartibus.fi
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Voittajan valinta 

Voittajan valitsee kilpailujury, joka koostuu seuraavista henkilöistä:  

Kaupungin edustaja: Sari Viertiö, arkkitehti (SAFA) 

Svenska litteratursällskapet i Finlandin edustaja: Hans Wiljanen, kiinteistöpäällikkö 

Svenska Kulturfondenin edustaja: Åsa Juslin, asiamies 

Asunto-osakeyhtiö Runeberginkatu 50:n edustaja: Hans Wiljanen, kiinteistöpäällikkö 

Taiteilijajäsen: Pia Sirén, kuvataiteilija 

Suomen Taiteilijaseuran taiteilijajäsenet: Pekka Kainulainen ja Ilkka Väätti 
 

Käytännön järjestelyt: Pro Artibus -säätiö, vastaava tuottaja Åsa Lönnqvist.  

Kilpailuun koottu jury käsittelee anonyymisti kilpailuaikana saapuneet ehdotukset, tosin sanoen jury ei saa 

tietoonsa osallistujien henkilötietoja ennen kuin lopulliset voittajat on valittu. Järjestäjä, joka ei kuulu 

kilpailujuryyn, vastaa henkilötietojen käsittelystä. Jury valitsee seinämaalausehdotuksista kolme parasta 

vaihtoehtoa. Jury julkaisee vain kolmen voittaneen ehdotuksen tekijät. 

Lopullisen päätöksen mukaiset voittajat julkistetaan 18.06.2020. 

Juryn päätös ei ole sitova: Kiinteistön omistaja viime kädessä päättää toteutetaanko jokin ehdotuksista tai 

mikä niistä toteutetaan. Sen mukaisesti tilaajalla on oikeus tilata teos niistä kilpailuehdotuksista, jolla joku 

kilpailussa sijoittuneista taiteilijoista on osallistunut kilpailuun. 

Jury ei vastaa niistä kilpailuehdotuksista, jotka eivät teknisistä syistä ole saapuneet perille määrättyyn 

aikaan mennessä tai jonka yhteystiedot ovat puutteelliset.  

Voittaneen ehdotuksen toteuttajan tulee olla mahdollista aloittaa maalaustyöt syyskuussa 2020. Aikataulu, 

johon mennessä maalaustyö tulee suorittaa loppuun, sovitaan yhdessä Järjestäjän kanssa. 

 

Tekijänoikeudet 

Jättäessään osallistumislomakkeen ja kilpailuehdotuksen kilpailuun osallistuja vastaa siitä, että hänellä on 

oikeudet suunnittelemaansa sisältöön ja siitä, että sisältö ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia. Kilpailun 

Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sulkea pois osallistuja, joka on rikkonut sääntöjä tai jos on syytä 

epäillä, että osallistuja on syyllistynyt epärehellisiin keinoihin kilpailussa. Osallistuja vastaa antamiensa 

tietojen oikeellisuudesta ja vakuuttaa olevansa vähintään 18 vuoden ikäinen. 

 

Aineettomat oikeudet 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy sen, että teoksen kaikki aineettomat oikeudet siirtyvät 

Järjestäjälle. Niiden teosten oikeudet, joita ei toteuteta, eivät siirry Järjestäjälle. Osallistuja sitoutuu 

allekirjoittamaan erityisen sopimuksen kilpailun Järjestäjän kanssa teoksen toteuttamisesta ja aineettomien 

oikeuksien siirtämisestä. 
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Henkilötietosuoja 

Keräämme ja käsittelemme yhteystietoja valinnan yhteydessä ja ottaessamme yhteyttä kilpailun 

osallistujiin. Luovutettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan 

kilpailun päätyttyä tietoturvallisella tavalla kohtuullisessa ajassa.  

 

Palkinnot 

Kilpailupalkinnot ovat seuraavat:  

I palkinto 6000 € 

II palkinto 4000 € 

III palkinto 2000 € 

 

Palkkiot ovat veronalaista tuloa ja voittajien tulee itse huolehtia asiaan kuuluvista ilmoituksista 

viranomaisille. Järjestäjä ei vastaa kilpailun osallistujille osoitetuista veroseuraamuksista. Järjestäjä 

ilmoittaa palkkioiden suuruuden ja kilpailuun osallistuneiden henkilötiedot veroviranomaisille. Osallistuja ei 

voi vaatia Järjestäjältä raha- tai muita korvauksia. 

 

Vastuut 

Järjestäjän vastuut kilpailun osallistujia kohtaan rajoittuvat näissä säännöissä mainittujen palkkioiden 

lukumäärään ja arvoon. Sillä, joka valitaan toteuttamaan teos, tulee olla tarvittava vastuuvakuutus sekä 

tapaturmavakuutus, joka peittää ne mahdolliset henkilövahingot, joita voi ilmetä teoksen toteuttamisen 

yhteydessä. 

 

Vastuuvapauksien perusteet  

Järjestäjä ei millään tavoin vastaa niistä suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tai joiden 

väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta. 

 

Palkkion maksaminen / julkisuus  

Järjestäjä ilmoittaa voittajille palkkioiden maksamisesta ja antaa ohjeet palkkion vastaanottamisesta. 

Palkkion maksamisesta sovitaan erikseen. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen oikeellisuudesta, jotka 

voittajat ovat ilmoittaneet palkkioiden maksamiseksi. Voittaja ei ole velvoitettu vastaanottamaan palkkiota. 

Osallistumalla kilpailuun osallistujat antavat Järjestäjälle oikeuden julkistaa markkinointikanaviensa kautta 

kuvia, videoita, nimiä, taustatietoja ja muuta yleistä materiaalia kilpailun voittajista ilman erityistä lupaa tai 

korvausta. Lisäksi voittajien nimiä ja kuvia voidaan käyttää kaikkeen projektista tiedottamiseen ilman 

erityistä lupaa tai korvausta. 
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Muuta 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailussa sovelletaan Suomen lakia. 

Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailusääntöjä. Järjestäjä pidättää 

oikeuden muuttaa ja tarkentaa säännöt, mutta sitoutuu ilmoittamaan näistä yleisillä kanavilla, kuten 

kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi Järjestäjä pidättää oikeudet keskeyttää tai lopettaa kilpailun 

force majeuren perusteella. 

Kiinteistön omistaja päättää viime kädessä toteutetaanko jokin ehdotuksista tai mikä niistä toteutetaan. 

Lisätietoja Runeberginkadun seinämaalauskilpailusta: 

Pro Artibus -säätiö 

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

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

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

Kysymyksiä voi osoittaa yhteyshenkilöille aina 31.05.2020 asti. Huom! Ei kyselyitä kilpailuosoitteeseen 

muralen(a)proartibus.fi 

LIITE 1: Rakennuspiirustus 

LIITE 2: Julkisivukuvia 

LINKKI 1: Sijainti: Helsingin kaupungin karttapalvelu 

LINKKI 2: Sijainti: Google street view 

https://kartta.hel.fi/?setlanguage=fi
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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Osallistujalomake 

Ehdotuksen tai teoksen nimi: __________________________________________ 

Osallistuja: (henkilö, työpari, työryhmä): __________________________________________ 

Yhteystiedot (jos kyseessä työryhmä, lisää yhteyshenkilön yhteystiedot): 

- puhelin   _________________________________________

- sähköposti _______________________________________

- osoite _______________________________________

PAKOLLISET LIITTEET: 

- luonnokset ________________________________________________________

- materiaalikuvaus ___________________________________________________

- kustannusarvio ________________________________________________________

- viittaukset aikaisempiin toteutettuihin töihin (Järjestäjä käsittelee, ei jury)

_________________________________________________________________

Allekirjoituksellani vakuutan, että 

- minulla on oikeudet suunnittelemaani sisältöön ja sisältö ei riko kolmannen osapuolen oikeuksia

- olen vähintään 18-vuotias

Paikka ja aika sekä osallistujan tai työryhmän jäsenien allekirjoitukset ja nimenselvennykset 

_____________________________________________________________________________ 



LIITE 1: Rakennuspiirustus 
Runeberginkatu 50 Seinämaalauskilpailu 



 

 
 

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. 



LIITE 2: Julkisivukuvia 
Runeberginkatu 50 Seinämaalauskilpailu 



 

  





 
 
 
Fotografier: Markus Åström 




