ALLMÄN KONSTTÄVLING
FÖR VILLIMIEHENKATU
I VILLMANSTRAND
21/6 – 26/10 2018

1 TÄVLINGSINBJUDAN

1.4 TÄVLINGSJURYN
Som tävlingsjury tjänstgör statens konstverks
kommission:

1.1 TÄVLINGENS ARRANGÖR,
FORM OCH SYFTE

Jari Auer, ordförande, arkitekt
(tävlingsjuryns ordförande)
Riikka Latva-Somppi, viceordförande,
skulptör och glaskonstnär
Siukku Nurminen, konservator
Paavo Paunu, konstnär
Tuomo Rainio, bildkonstnär
Nora Tapper, skulptör
Henri Terho, specialsakkunnig
Annu Vertanen, bildkonstnär, professor

Statens konstverkskommission arrangerar konstt
ävlingen i samarbete med Villmanstrands stad och
Senatfastigheterna. Syftet är att få fram idéer för
konstverk som kan placeras på Villimiehenkatu i
Villmanstrand.
I bedömningen fäster man uppmärksamhet
vid förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt
vid möjligheten att genomföra och utveckla dem.
Statens konstverkskommission besluter efter att
tävlingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man
går in för att vidareutveckla och förverkliga.

Som tävlingsjuryns sekreterare tjänstgör statens
konstverkskommissions sekreterare, ansvariga
producenten Eija Aarnio. Sekreteraren deltar
inte i besluten.
Tävlingsjuryns verksamhet under bedömningen
av tävlingen är sekretessbelagd. Tävlingsjuryns
medlemmar, sekreteraren och tävlingens kontakt
person får inte personligen eller indirekt delta i
tävlingen. Privata överläggningar och åsiktsutbyten
mellan tävlingsjuryns medlemmar och tävlingsdelta
garna om frågor som berör tävlingen är förbjudna.
Tävlingsjuryn har rätt att kalla in experter som
den anser vara nödvändiga för bedömningen.
Experterna deltar inte i besluten och de har inte
heller rätt att delta i tävlingen.

1.2 DELTAGARRÄTT
Tävlingen är en allmän konsttävling som är öppen
för alla. Tävlingens språk är finska och svenska.
1.3 PRISER
Som priser delas sammanlagt ut 15 500 euro på
följande vis:
1:a pris 7000 euro
2:a pris 4000 euro
3:a pris 3000 euro

1.5 TÄVLINGSPROGRAMMETS
GODKÄNNANDE

Hederspriser 3 st à 500 euro
Dessutom kan tävlingsjuryn om den så önskar
dela ut hedersomnämnanden.

Tävlingsprogrammet är godkänt av statens konst
verkskommission, Villmanstrands stad och Senat
fastigheterna.

Priserna är inte skattefria.
Den ovan nämnda prissumman delas ut om antalet
tävlingsförslag som lämnats in är minst det samma
som antalet priser. Om förslagen som godkänts till
tävlingen är färre än priserna, har tävlingsjuryn
rätt att överväga vilka priser den delar ut.

1.6 UTLÄMNING AV TÄVLINGENS
PROGRAMHANDLINGAR
Tävlingens programhandlingar finns att ladda ner
på webbsidan:
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenran
ta-taidekilpailu.

Tävlingsjuryn har rätt att enligt enhälligt beslut
fördela den totala prissumman på ett annat sätt än
det ovan nämnda.

1.7 TIDSPLAN FÖR TÄVLINGEN
Tävlingen inleds torsdagen den 21 juni 2018 och
avslutas fredagen den 26 oktober 2018.
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des inte så mycket i centrum på 1920-talet. Stadens
administrativa område förblev ända till 1930-talet
snävt och nådde i söder bara till trakterna av det
nutida stadshuset. Samtidigt växte det utanför de
administrativa gränserna fram en bred oplanerad
förstadsbebyggelse, vars invånarantal överskred
stadens eget. Vid inkorporeringen av förstäderna
1932 hamnade den breda oplanerade förstads
bebyggelsen innanför stadsgränsen och blev en
del av den officiella stadsbilden. Samtidigt växte
stadens invånarantal från dryga 3000 till ungefär
10 600. De inkorporerade områdena integrera
des i den gamla stadsstrukturen genom Otto-Iivari
Meurmans generalplan som godkändes år 1936.
Den första generalplanen efter krigen utarbetades
av Otto-Iivari Meurman och arkitekt Olli Kivinen
i början av 1950-talet. Generalplanen gestaltade
den nya platsen för det administrativa centret, men
förändrade det gamla stadscentrets plan till att bli
lägre och öppnare.
För planeringen av centrum hölls en idétäv
ling år 1957 och år 1963 en egentlig planerings
tävling som vanns av den unga arkitekten Erkki
Juutilainen. Enligt tävlingsförslaget skulle den
gamla kvartersstrukturen och byggnadsbeståndet
i områdena söder om Pormestarinkatu sopas bort
helt och hållet. Tävlingsförslaget förändrades dock
på ett avgörande sätt innan det framskred till att
bli förverkligat. I vidareutvecklingen utvecklades
det administrativa centret som ursprungligen inne
hållit byggnader på upp till 8–10 våningar till att
bestå av nio kvarter i kvadratisk form. Lösningen
grundade sig på ett lågt byggande på samma höjd
samt på överbyggnader. Den färdiga stadsplanen
och de kvarter som slutligen år 1975 byggdes på
basen av den har format stommen för det adminis
trativa centret ända till idag. Stadsbilden influera
des nu särskilt av byggandet i en betongteknik som
möjliggjorde massiva överbyggnadsstrukturer och
ramper.

2 TÄVLINGSUPPGIFT
2.1. TÄVLINGENS MÅL
Om Villmanstrands centrums och tävlingsområdets historia
Under första halvan av 1600-talet utvidgades
Sveriges stadsväsende kraftigt, och Villmanstrands
stad grundades på wiborgarnas gamla handels
plats år 1649. Den första stadsplanen förverkli
gades på Linnoitusniemi-området, och i slutet av
1700-talet började den civila bebyggelsen förflyt
tas till korsningen mellan Wiborgs och Nyslotts
rutter, till den så kallade Stora förstadens område.
Så småningom förvandlades förstaden till stadscen
trum och utvidgades under 1800-talet till att
omfatta den nuvarande stadskärnan det vill säga i
stort sett området mellan Torikatu, hamnbanan och
Valtakatu.
På 1800-talet var det typiskt för Villmanstrands
planering av markanvändningen att man utvid
gade centrum tomt för tomt utan några speciella
stadsplaneringssyften. I Villmanstrand inträffade
aldrig någon stor stadsbrand, vilket hade som följd
att stadsplaneringsidealen och brandsäkerhets
bestämmelserna i många av de andra finländska
städerna inte på samma sätt påverkade Vill
manstrands utveckling. I Villmanstrands stadsstruk
tur ser man inte några breda gator, parkliknande
gångar, öppna platser eller kvartersträdgårdar,
utan stadens ramar har i hög grad bevarats i sin
tidigare form. Dock fanns trots rutplanen kvar en
oregelbundenhet i stadsstrukturen på grund av de
växlande tomtstorlekarna.
I början av självständighetstiden förändrades
stadsstrukturen över lag ganska lite, för det bygg
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Statens ämbetshus, Pormestarinkatu 1

i betong av ett palazzo pubblico från den italien
ska medeltiden och renässansen. I byggnadens
fasader har ursprungligen förutom betong använts
tegelplattor, stål och glas. Gallerverken av stål har
tillagts senare. Stadshuset baserar sig på tvåplans
lösningen som Juutilainen planerade, och under
medborgartorget på stadshusets västra sida löper
Kirkkokatu, som förenar Lappeenkatu med ham
nen. I parkeringshallarna som finns under planta
ket byggdes år 2017 nya trapphus vars yttre är av
glas, och som skapar rytmen i medborgartorget.
På stadshusets sydöstra sida byggdes affärscentret
Centre i samband med att köpcentret Iso-Kristiina
utvidgades år 2015. Enligt utredningen över den
byggda kulturmiljön som utarbetades av Putkonen
är stadshuset lokalt ett betydande mål.

Post- och telegrafhuset som är beläget på Pormes
tarinkatu blev färdigt år 1956 och var det första
större ämbetshuset i området. Dess ritningar hade
utarbetats två år tidigare av byggnadsstyrelsens
arkitekt Martti Melakari, som också har ritat bland
annat posthusen i Nyslott och Kuopio. Byggnaden
som är i fyra våningar och har sadeltak har rap
pade fasader.
Det kommande byggandet av administra
tionskvarteret baserade sig långt på Juutilainens
planering, och med utgångspunkt i hans planer
utarbetades stadsplanen för Villmanstrands admi
nistrativa centrum från år 1975 som ännu är i kraft.
Nya byggnader för statens ämbetsverk uppfördes
invid posthuset 1980 och 1982, planerade av
arkitektbyrån CJN (Castrén-Jauhianen-Nuuttila).
Huvudplanerare var Eero Valtiala.
I byggnaden söder om posthuset verkar poli
sväsendet och i den på västra sidan vars grund är
kvadratisk finns andra av statens ämbetsverk så
som skatteverket, TE-byrån, magistraten och utmät
ningsbyrån. Byggnadens fasader är av element i
gult tegel. Vertikalriktningen betonas i fasaderna
som smala fönsterrader som mellan våningarna
förenas med varandra genom ett grått elementmo
tiv. Enligt utredningen över den byggda kulturmil
jön som utarbetats av Lauri Putkonen är ämbetshus
helheten lokalt ett betydande mål.

Källa: Lappeenrannan keskustan osayleiskaava rakennetun
kulttuuriympäristön selvitys, Tmi Lauri Putkonen, Tengbom
Eriksson Arkkitehdit Oy, 2013
(Villmanstrands centrums delgeneralplan utredning över den
byggda kulturmiljön, Fma Lauri Putkonen, Tengbom Eriksson
Arkitekterna Ab, 2013)

Konstverk
I närheten av Villmanstrands stadshus och ämbetsoch polishusens områden finns utplacerade flera
konstverk från olika tidsperioder. De flesta av
dem hänför sig andligen till Karelens historia,
krig, evakueringar och gångna generationer.
På den gamla grönskande begravningsplatsen
och på dess område med hjältegravar finns flera
konstverk utplacerade, så som Wäinö Aaltonens
verk Sorg och Framtidstro samt Kauko Räsänens
minnesmärke Moder Karelen. Närmast tävlings
området på torget framför stadshuset finns Jouko
Toiviainens verk i brons Flyttfåglarna.

Villmanstrands stadshus, Villimiehenkatu 1
Platsen för Villmanstrands stadshus valdes på för
slag av arkitekt Viljo Revell, och byggnadens för
sta skede blev färdigt år 1984. Som byggnadens
huvudplanerare tjänstgjorde arkitekt Yrjö Sahl
stedt. Lauri Putkonen som utarbetat utredningen
över den byggda kulturmiljön i Villmanstrands
centrum beskriver stadshuset som en version gjuten

Verkens belägenhet och närmare beskrivningar av
dem finns i den bifogade filen

4

Verket får inte försvåra placeringen av övervak
ningskameror, något som utforskas noggrannare i
vidareplaneringen. Verket får inte störa kamerorna
med ljus som blinkar eller växlar färg.
Under tiden för bedömningen av verken ger
säkerhetsexperterna sitt utlåtande om verken till
tävlingsjuryn, och på basen av detta avgörs beho
vet av att utveckla verkets säkerhet.

2.3 BEDÖMNINGSKRITERIER
För kostnaderna för det eller de verk som ska
förverkligas har reserverats sammanlagt 220 000
euro (moms 0 %), vilket inkluderar konstnärsarvo
den, upphovsrättsliga överföringar samt apparater,
material, installeringar, programmering mm. som
behövs för färdigställandet av verken. Statens
konstverkskommission genomför 1 – 3 verk inom
ramarna för helhetsbudgeten, varvid kostnaderna
för ett verk placerar sig mellan 50 000 – 220 000
euro (moms 0 %).
Tävlingsförslaget får inte ha publicerats tidi
gare, utan det bör handla om ett nytt verk som är
specifikt planerat för tävlingsmiljön.
I bedömningen fäster man uppmärksamhet
vid förslagets konstnärlighet, tidsenlighet samt vid
möjligheterna att genomföra och vidareutveckla
verket.

2.2 TÄVLINGENS MÅL OCH RAMVILLKOR
Tävlingens mål är att få fram idéer för ett platsbun
det offentligt verk av bestående karaktär som för
verkligas på området, och som för platsen skapar
en egen identitet och ökar trivseln.
Renoveringen av betongdäcken över Kirkko
katu och Villimiehenkatu har inletts i april 2018 och
kommer att avslutas i november 2018. Tävlings
området är byggplatsområde under hela tiden för
konsttävlingen, så man kan inte se på det annat än
genom byggplatsens staket. Man kan emellertid
bekanta sig med renoveringsprinciperna på stads
husets andra sida, på Brahenkatu som har renove
rats på samma sätt.
Däckkonstruktionerna är dimensionerade för
en tyngd av 15 000 kg/m², men på området finns
regnvattensbrunnar på vilka man inte kan placera
någonting. Monteringsdelarna som behövs för
verken utforskas noggrannare i vidareplaneringen.
I gatans beläggning med betongplattor som ska
förnyas under 2018 är det inte önskvärt att man
gör stora förändringar.
Verket bör vara lätt att underhålla och kost
naderna för dess livsbåge bör vara måttliga. Vid
införskaffningen är det inte möjligt att för kom
mande år flytta över medel för underhåll.
Materialen och de tekniska lösningarna som
används i verket bör vara säkra för människor
och egendom. Verket får inte försvåra brand- och
räddningsåtgärder och inte heller gatuområdets
renhållning och förhindrandet av halka.
Delar i konstverket som möjligen fästes vid
fasaderna bör planeras för minst fyra meters höjd
så att de inte kan användas som hjälpmedel vid
klättring.
Verket får inte förorsaka störande ljus, eller
öppna utsikter mot icke-offentliga inomhusutrym
men. Inne i byggnaden tillåts inga monteringar.
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3 TÄVLINGSTEKNISKA UPPGIFTER

Tävlingsjuryn strävar till att avgöra tävlingen
så att de prisbelönta förslagen och förslagen som
har erhållit hedersomnämnande kan offentliggöras
fredagen den 14 december 2018 på prisutdel
ningstillfället.
För bedömningen av tävlingsförslagen förs
ett protokoll som innehåller bedömningar av varje
enskilt förslag ur toppklassen samt grupperade
bedömningar av de andra förslagen.
I samband med offentliggörandet fogas upp
hovsmannauppgifter till de förslag som finns på
utställningen och bedömningsprotokollet visas på
tävlingens webbsida under tiden fre 14/12 2018
– fre 28/6 2019. Tävlingens deltagare godkänner
i och med att de deltar i tävlingen att tävlingens
arrangörer på sin egen internetserver för utställ
ningen lagrar de prisbelönta tävlingsarbetena och
de som erhållit hedersomnämnande, och förmedlar
verken till publikens påseende över det öppna
nätet.

3.1 TÄVLINGENS PROGRAMHANDLINGAR
Programhandlingen är detta tävlingsprogram
och dess bilagor:
Piirustukset Ritningar
• Kantakartta Stomkarta.dwg
• Kantakartt Stomkarta.pdf
• Kilpailualue Tävlingsområde.pdf
• Rakenne Konstruktion 01.pdf
• Rakenne Konstruktion 02.pdf
• Rakenne Konstruktion 03.pdf
• Rakenne Konstruktion 04.pdf
• Taideteokset Konstverk.pdf
• Työmaataulu Byggplatsskylt.jpg
Valokuvat Foton
• Ilmakuva Flygfoto.png
• IMG_5594.jpg … IMG_5686.jpg
3D Malli 3D Modell
• 3D Malli 3D Modell.dwg
• 3D Malli 3D Modell.skp
DroneVideo
• Dronevideo.mp4

3.4 FORTSATTA ÅTGÄRDER EFTER
TÄVLINGEN
Statens konstverkskommission väljer ut de 1 – 3
förslag som erhållit pris i tävlingen och som är
konstnärligt, tekniskt och ekonomiskt mest lämpliga
för vidareutveckling. Om den fortsatta utvecklingen
och genomförandet görs ett separat kontrakt efter
att tävlingen är avgjord.
Man strävar att genomföra verken under år
2019.
Statens konstverkskommission förbehåller sig
rätten att inte genomföra något av förslagen, om
de konstnärliga, tekniska och ekonomiska målen
inte har uppnåtts efter vidareutvecklingen av ver
ken.
Statens konstverkskommission fungerar som
producent vid genomförandet av de utvalda ver
ken, och sköter om behövliga tillståndsprocedurer.
De genomförda verken och dokumentationen
som gjorts av dem inkluderas i statens konstverks
kommissions samling och arkiveras.

Materialet finns att ladda ner på tävlingens
webbsida www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappe
enranta-taidekilpailu.

3.2 FRÅGOR SOM BERÖR TÄVLINGEN
De tävlande har rätt att be om förtydliganden och
tilläggsinformation om tävlingen. Frågorna bör
skickas till tävlingens kontaktperson amanuens Heli
Ahmio senast fre 31/8 2018 per e-mail till adressen
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.
Frågor och svar finns anonymt till påseende
från och med fre 7/9 2018 på tävlingens webbsi
dor www.valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenran
ta-taidekilpailu.

3.3 BEDÖMNING, OFFENTLIGGÖRANDE AV
RESULTAT OCH UTSTÄLLNING

3.5 RÄTT ATT ANVÄNDA TÄVLINGSFÖRSLAG

Tävlingens toppklass (uppskattningsvis 6 – 9 för
slag) visas anonymt före tävlingens avgörande på
tävlingens webbsidor. Publiken ombeds ge kom
mentarer om verkförslagen under tidsperioden fre
23/11 – fre 30/11 2018.

Statens konstverkskommission, Villmanstrands stad
och Senatfastigheterna har rätt att publicera de
tävlingsförslag som erhållit pris eller hedersomnäm
nande i sin kommunikation och i sina egna publika
tioner.
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3.6 FÖRSÄKRING

vara högst 8 Mt.
Texten som förslaget innehåller bör vara läs
bar i utskrifter i A3-format.
Tävlingsdeltagarna har rätt att lämna in flera
förslag till tävlingen, av vilka vart och ett skickas
som en skild försändelse och försett med ett skilt
motto.

Statens konstverkskommission försäkrar inte täv
lingsförslagen och ansvarar inte för möjliga skador
som uppstår på filer vid sändningen.

3.7 TÄVLINGSREGLER
I tävlingen följs detta tävlingsprogram.

3.10 TÄVLINGSHEMLIGHET

I händelse att man måste göra ändringar eller
tillägg i tävlingsprogrammet, informeras tävlings
deltagarna om detta senast 30 dagar innan täv
lingstiden löper ut på tävlingens webbsida www.
valtiontaideteostoimikunta.fi/lappeenranta-taidekil
pailu, och samtidigt förlängs tävlingstiden.
Ett förslag som inlämnats till tävlingen tas bort
om det har anlänt efter den i tävlingsinbjudan
angivna tävlingstidens utgång eller om det inte är
förenligt med detta program. Om ett förslag inte
godkänns till tävlingen nämns orsaken till detta i
tävlingens bedömningsprotokoll.

Tävlingen är hemlig. Tävlingsförslagens alla doku
ment bör förses med ett motto.
De insända förslagen behandlas enbart av täv
lingens kontaktperson och upphovspersonernas
uppgifter avslöjas inte före tävlingens avgörande.
Tävlingens kontaktperson avslöjar för tävlingsjuryn
endast upphovsmannauppgifterna för dem vars
verk har erhållit priser eller hedersomnämnande,
efter att juryn har avgjort tävlingen.
Materialen i de förslag som inte erhållit pris
förstörs tillsammans med sina upphovspersoners
uppgifter sex månader efter att tävlingen har
avgjorts.

3.8 TÄVLINGENS SPRÅK
Tävlingens språk är finska och svenska. Om det i
tävlingsprogrammets versioner finns skillnader följs
den finskspråkiga versionen.

3.11 INLÄMNING

3.9 INNEHÅLLSKRAV PÅ TÄVLINGSFÖRSLAG

Tävlingsförslagets inlämning sker genom att man
sänder förslaget (pdf-filen) under tiden fre 19/10
– fre 26/10 2018 genom förmedling av tjänsten
WeTransfer (www.wetransfer.com) till adressen
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.
I samband med inlämningen av tävlingsförsla
get ger man i WeTransfer-tjänstens meddelandefält
följande uppgifter: motto, upphovspersonernas
namn, kontaktuppgifter. Vidare ska innehavarna
av upphovsrätt och assisterande deltagare specifi
ceras, om hela arbetsgruppen inte har upphovsrätt
till förslaget.

Tävlingstiden utgår fredagen den 26 oktober 2018
kl 24:00 finsk tid (UTC+2)

För att beaktas i tävlingen bör ett tävlingsförslag
innehålla följande material:
• Situationsplan 1:1000
• Visualiseringsbilder och/eller perspektivrit
ningar ur olika riktningar (min. 2 st.)
• En kort skriftlig beskrivning av verkets idé,
genomförningssätt och –tidtabell
• Kostnadskalkyl med specifikationer
• Annat material som klargör idén
Tävlingsförslagets format är högst två A3 -sidor i
pdf-filformat, där det finns en planritning, visualise
ringsbilder/perspektiv, beskrivning, kostnadskalkyl
och annat material som hänför sig till verket. I
materialet bör förslagets motto vara klart synligt.
De tävlandes identitet får inte framgå av
mottot eller finnas utmärkt i förslaget. Pdf-filen bör
namnges med samma motto. Pdf-filens storlek får

Tävlingsjuryn, den 21 juni 2018
fotografier: Villmanstrands stad
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