
ALLMÄN KONSTTÄVLING 
FÖR ÅBO AKADEMIS 
OCH ÅBO UNIVERSITETS 
BYGGNAD AURUM

15.2.–15.5.2019

Bild: Piia Viitanen, Aihio Arkkitehdit Oy



1 TÄVLINGSINBJUDAN 

1.1 TÄVLINGENS ARRANGÖR, 
KARAKTÄR OCH SYFTE

Statens konstverkskommission arrangerar en 
konsttävling i samarbete med Finlands Univer-
sitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo 
universitet. Syftet är att söka fram idéer för 
konstverk till den kommande nybyggnaden 
AURUM som ska tas i bruk av Åbo Akademi 
och Åbo universitet.  
 I bedömningen fäster man uppmärksamhet 
vid förslagens konstnärlighet och tidsenlig-
het 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 vidareut-
veckla och förverkliga.

1.2 DELTAGARRÄTT 

Konsttävlingen är öppen för alla. Tävlingens 
språk är finska och svenska. 

1.3 PRISER 

Som priser delas sammanlagt ut 15 000 euro 
på följande vis: 

 1:a pris 7000 euro
 2:a pris 4000 euro 
 3:e pris 3000 euro 

Hederspriser 2 st à 500 euro
Dessutom kan prisnämnden, om den så öns-
kar, dela ut hedersomnämnanden.
 Priserna är skattefria.
 Den ovan nämnda prissumman delas ut 
om antalet tävlingsförslag som lämnats in till 
tävlingen är minst det samma som antalet 
priser. Om antalet godkända tävlingsbidrag 
är färre än antalet priser, har prisnämnden 
rätt att överväga vilka priser den delar ut. 
Prisnämnden har också rätt att besluta om 
prisernas storlek på ett sätt som avviker från 
programmet, om nämndens beslut i denna sak 
är enhälligt. 

1.4 PRISNÄMNDEN

Som prisnämnd tjänstgör statens konstverks-
kommission: 

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

Som prisnämndens sekreterare fungerar 
statens konstverkskommissions sekreterare, 
ansvariga producenten Eija Aarnio. Sekretera-
ren deltar inte i besluten. 
 Prisnämndens verksamhet under bedöm-
ningen av tävlingen är sekretessbelagd. 
Prisnämndens medlemmar, sekreteraren och 
tävlingens kontaktperson får inte personligen 
eller indirekt delta i tävlingen. Privata över-
läggningar och åsiktsutbyten mellan prisnämn-
dens medlemmar och tävlingsdeltagarna om 
frågor som berör tävlingen är förbjudna. 
 Prisnämnden har rätt att kalla in experter 
som den anser vara behövliga för bedöm-
ningen. Experterna deltar inte i besluten och 
de har inte heller rätt att delta i tävlingen. 

1.5 TÄVLINGSPROGRAMMETS 
GODKÄNNANDE 

Tävlingsprogrammet har godkänts av statens 
konstverkskommission, Finlands Universitetsfast-
igheter Ab, Åbo Akademi och Åbo universitet.

1.6 UTLÄMNANDE AV 
PROGRAMHANDLINGAR 

Tävlingens programhandlingar finns att ladda 
ner på internet www.valtiontaideteostoimik-
unta.fi/turku-taidekilpailu.

1.7 TIDTABELL FÖR TÄVLINGEN

Tävlingen börjar fredagen den 15.2.2019 
och avslutas onsdagen den 15.5.2019.
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2 TÄVLINGSUPPGIFT 

2.1 ALLMÄNT OM PLATSENS HISTORIA 

Åbo universitets och Åbo Akademis 
omgivningar är Finlands äldsta 
universitetsområde. Kungliga Akademien i 
Åbo som invigdes år 1640 placerades i en 
gammal skolbyggnad invid Åbo domkyrka. 
Också den nya akademibyggnaden som 
uppfördes 1802–1813 placerades nära Dom-
kyrkan. Efter den förödande branden i Åbo 
år 1827 flyttades Kungliga Akademien till Hel-
singfors och för närmare ett sekel framåt upp-
hörde Åbo att vara en universitetsstad. Kung-
liga Akademiens arv bevarades emellertid i 
samhället och förhållandena för grundandet 
av Åbo Akademi (1918) och Åbo universitet 
(1920) var gynnsamma. 
 Åbo Akademis verksamhetsutrymmen var 
från början belägna i samma kvarter där 
Kungliga Akademien hade verkat, Åbo univer-
sitets verksamhet å sin sida startade  i det nya 
centret, vid Salutorget.   
 Medan 1940-talet och 1950-talet fram-
skred letade Åbo universitet efter nya alter-

nativa tomter. År 1954 färdigställdes en ny 
institutionsbyggnad för kemi och fysik på det 
kända området Vattenborgsbacken – tidigare 
känt som Ryssbacken – samt ett nytt bibli-
otek planerat av arkitekt Aarne Ervi. Efter 
det här började det i Åbo byggas upp ett 
för universiteten gemensamt campusområde, 
som är beläget på en central plats och som 
för finländska förhållanden är exceptionellt 
mångsidigt. Byggnadsskedena på den 
omdöpta Universitetsbacken pågick från 
1950-talet ända till 1970-talet. Den bärande 
idén i Ervis plan var en vidsträckt plats för fest-
ligheter som placerades mellan huvudbyggna-
den och biblioteket, och från vilken man kan 
njuta av en öppen och ärevördig utsikt mot 
Åbo domkyrka. Byggandet av Universitets-
backen fortsatte på 1980-talet i riktning mot 
Åbo-Helsingfors-motorvägens linjedragningar, 
till det gamla kasernområdet, och genom att 
samtidigt utvidgas i riktning mot Kuppis järn-
vägsstation. På området bevarades också ett 
pittoreskt område med trähus, där det funnits 
av både universitetens institutioner samt bostä-
der. 
 Åbo Akademis och Åbo universitets 
kvarter är nuförtiden ett mångsidigt centrum 
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av användare, tjänster och byggnader. På 
området finns ett flertal byggnader av central 
nationell betydelse. Bland annat Finlands för-
sta offentliga skulptur, Porthans skulptur, är 
belägen vid områdets början som numera är 
på Gamla Stortorgets område. Åbo domkyrka 
dominerar utrymmet när man kommer från 
centrum mot Universitetsbacken. Vid sidorna 
av Domkyrkotorget finns nyklassiska arkitekto-
niska byggnader som Akademihuset och Åbo 
Akademis huvudbyggnad. Vid Biskopsgatan 
som öppnar sig i hörnet av domkyrkan finns 
bl.a. Ärkebiskopshuset och Åbo Akademis 
byggnad Humanisticum, ett nyrenässanspalats 
som blev färdigt på 1890-talet. Längs samma 
gatulinje har också funnits den botaniska 
trädgården som grundades av Pehr Kalm på 
Kungliga Akademiens tid. Området är fyllt av 
kulturhistoriskt betydelsefulla platser och den 
finländska universitetshistoriens hörnstenar. 
Nuförtiden använder de tusentals studeran-
dena och anställda vid bägge universiteten sig 
dagligen av det vidsträckta området, och där 
har under årtiondena studerats och forskats i 
alla läroområden inom den klassiska universi-
tetsbildningen. 

2.2 AURUM 

Finlands Universitetsfastigheter Ab 
(SYK) låter för Åbo Akademi och Åbo 
universitet uppföra en byggnad för gemen-
samt bruk på platsen för det gamla Juslenia 
på Henriksgatan. För att namnge den nya 
byggnaden arrangerades en namntävling, 
som resulterade i att byggnaden fick nam-
net AURUM. Man ansåg att namnet skulle 
fungera väl på de språk som används av det 
internationella universitetssamfundet. AURUM 
är latin och betyder guld. I alkemin hade det 
betydelsen de vises sten ”arcanum” (nuförti-
den namnet på Åbo universitets kemiinstitu-
tion), med vilken man skulle kunna förvandla 
metaller till guld, aurum. Dessutom påminner 
ordet AURUM till sin första del om namnet 
Aura å. Det kan även syfta på det svenska 
ordet ”rum”. ”Träet är Finlands guld”, och 
AURUM-byggnadens ytbeläggning kommer 
att vara av trä. 

 AURUM blir färdigt på våren 2021 och tas 
i bruk samma höst. Dess huvudanvändare är 
Åbo Akademis fakultet för naturveten-
skaper och teknik samt Åbo universitets 
institution för kemi. Andra användare är 
tex Åbo universitets biodiversitetsenhet 
och bibliotek. AURUM är en förenande 
byggnad när man förflyttar sig mellan Åbo 
Akademi och Universitetsbacken, och det 
utgör en del av Scientia Aboensis -samarbetet 
mellan Åbo Akademi och Åbo Universitet. 
 Åbo Akademi grundades år 1918 och 
är bland det självständiga Finlands första 
institutioner. Det är Finlands första helt 
svenskspråkiga universitetet. Åbo Akademi 
har fyra fakulteter som har en del av sin verk-
samhet i Vasa. Till Åbo Akademi hör flera 
separata institutioner och forskningsenheter. 
Åbo Akademi har ca 5 500 studerande ca 
1 100 anställda. De fem utbildningsprogram-
men på fakulteten för naturvetenskaper och 
teknik erbjuder studier i allt från kvantfysik och 
cellaktivitet till högpresterande datorsystem 
och fabriksplanering. https://www.abo.fi/fi/
luonnontieteiden-ja-tekniikan-tiedekunta/
 I Åbo universitet som grundades år 1920 
finns 7 fakulteter och 6 separata institutioner. 
Där studerar ungefär 20 000 grund- och 
fortsättningsstuderande, personalen är på 
över 3 400 personer. Kemiska institutionens 
forskning strävar till att svara på många prak-
tiska utmaningar från läkemedel riktade till 
människor och djur via de nya smarta materi-
alen ända till hur man bromsar klimatföränd-
ringen med hjälp av växternas försvarsfören-
ingar. http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/
kemia/
 I Åbo universitets biodiversitetsenhet fors-
kas i naturens mångformighet. Biodiversitet-
senheten utgörs av zoologiska museet, bota-
niska museet och aerobiologiska enheten på 
Åbo Universitets campusområde, botaniska 
trädgården i Runsala, Lapplands forskningsin-
stitut Kevo i Utsjoki samt Skärgårdshavets 
forskningsinstitut på Själö. http://www.utu.fi/
fi/yksikot/biodiversiteettiyksikko/
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2.3 BESKRIVNING AV 
TÄVLINGSMÅLET

 Byggnaden
Den nya multifunktionella byggnaden Aurums 
huvudanvändare är både Åbo Akademi och 
Åbo universitet. I centrum av Aurum finns 
en multifunktionell aula som delar upp dess 
massa, och som från huvudentrén vid Henriks-
gatan leder en genom byggnaden till Univer-
sitetsbacken. Vid den multifunktionella aulan 
finns bl.a. restaurang-, kafé- och motionstjäns-
ter som är öppna för alla, laboratorie- och 
kontorsutrymmen, co-working och start up-ut-
rymmen samt mötes- och grupparbetsutrym-
men som är i gemensamt bruk. Trappan löper 
slingrande genom aulautrymmet och utvidgar 
sig med jämna mellanrum till en föreläsnings-/
sittrappa. I byggnaden finns innovativa 
laboratorieutrymmen för gemensamt bruk, 
som sedda från huvudentrén är belägna på 
vänstra sidan om aulautrymmet. I utrymmena 
finns både Åbo universitets och Åbo Akademis 
betydande kemiska och naturvetenskapliga 
laboratoriecentrering. Kontorsutrymmen är 
belägna vid aulans högra sida.

 Ytan i aulans ribbvägg 
Aurums bågformiga ribbvägg går ända 
från utsidan av huvudentrén genom hela 
byggnaden och kantar den multifunktionella 
aulan på båda sidor. Den vågräta ribbningen 
som enhetligt täcker aulan hela vägen upp 
styr ens steg till utrymmena samt mot Uni-
versitetsbacken och dess andra byggnader. 
Från de angränsande utrymmena öppnar 
sig genom ribbväggen olika slags vyer, vars 
karaktär växlar med ribbfördelningen och 
öppningarna i ribbväggen.

 Aulans luftutrymme
Aurums höga multifunktionella aula fungerar 
genom hela byggnaden som en sammanfö-
rande mötesplats som förenar aktiviteterna. 
Det enhetliga aulautrymmet, som har samma 
höjd som hela byggnadens massa, gränsar i 
sin övre del till takfönstren och i sin nedre del 
till de vindlande trapporna och avsatserna av 
platsgjuten betong, som följer våningarna och 
som sammanhänger med de multifunktionella 

aktiviteterna. Aulans luftutrymme delas upp 
också av gångbroarna i betong och de häng-
ande armaturerna.

 Innerväggarna av glas
Genom laboratoriernas innerväggar av glas 
som gränsar till aulan blir laboratorieverk-
samheten synlig också i den multifunktionella 
aulan och för dess användare. På dessa 
innerväggar av glas som finns på ett centralt 
ställe planeras det vara möjligt att med med 
konsttejpningar uttrycka tankar eller berättel-
ser som hänför sig till byggnadens verksamhet 
och omgivning.

 Stödmuren
En stödmur av betong kantar Aurum längs 
södra sidan och i samband med den har en 
gångförbindelse planerats från Henriksgatan 
till Universitetsbackens skvär. Stödmuren går 
i trappor som följer de stigande formerna i 
terrängen och utgör samtidigt staket vid gång-
förbindelsen.

2.4 TÄVLINGENS MÅL OCH 
RAMVILLKOR

Tävlingens mål är att få fram idéer för plats-
bundna offentliga konstverk av bestående 
karaktär för nybyggnadens inomhus- och 
utomhusutrymmen, som tillför en egen identitet 
och ökar trivseln. Konstnärerna har möjlighet 
att presentera flera verk för skilda ställen, verk 
mellan vilka det kan finnas ett tematiskt sam-
band oberoende av deras teknik. 
 Verket bör vara lätt att underhålla och 
kostnaderna för dess livslängd bör vara 
rimliga. Det är inte möjligt att flytta över 
medel från anskaffningen till underhåll under 
kommande år.
 Materialen och de tekniska lösningarna 
som används i verket bör vara säkra för 
människor och egendom och får inte störa 
användarnas verksamhet på något sätt. Verket 
får inte försvåra brand- och räddningsåtgärder.
 Verket får inte orsaka störande ljus i 
icke-offentliga inomhusutrymmen, som labora-
torierna och det aktivitetsbaserade kontoret.
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2.5 BEDÖMNINGSGRUNDER

För framställningskostnaderna för de verk 
som ska förverkligas har reserverats högst 
150 000 euro (moms 0%) vilket inkluderar 
konstnärsarvoden, material- och framställ-
ningskostnader för verket samt rätten som hän-
för sig till upphovsrättigheterna att utan sär-
skilt tillstånd eller ersättning spara verket på 
ett för ändamålet lämpligt redskap och public-
era dokumenten i den egna kommunikationen, 
de egna publikationerna samt förmedla dem i 
de elektroniska informationsnätverken.
 Konstnären ansvarar för att verket eller 
någon del av det på intet sätt kränker tredje 
parts upphovsrätt eller någon annan rättighet 
som baserar sig på upphovsrättslagen, eller 
någon annan immateriell rättighet.
 Ett tävlingsförslag får inte vara tidigare 
offentliggjort, utan det bör vara ett nytt verk 
som är planerat specifikt för tävlingsmålet.
 I bedömningen fäster man uppmärksamhet 
vid förslagens konstnärlighet och tidsenlig-
het samt vid möjligheten att genomföra och 
utveckla dem.

3 TÄVLINGSTEKNISK 
INFORMATION

3.1 TÄVLINGENS PROGRAMDOKUMENT

Programdokumentet är det här tävlingspro-
grammet och dess bilagor:

https://drive.google.com/drive/folders/1nvaqq8Z-
mAgiCbr8UjCxqh3C9YUwLcZAM?usp=sharing

https://twinlinker.com/share/nrDZ2sA3AkvStM-
donGCm4_NpxdeRmmdhvWrhRoaHfCSfZGX8s-
f6RUGhPKHk6uxcN

Ritningar och bilder: Piia Viitanen, 
Aihio Arkkitehdit Oy

Materialet går att ladda ner på tävlingens 
internetsida www.valtiontaideteostoimikunta.
fi/turku-taidekilpailu.
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3.2 FRÅGOR SOM GÄLLER TÄVLINGEN

De tävlande har rätt att be om förklaringar 
och tilläggsuppgifter som gäller tävlingen. 
Frågorna riktas till tävlingens kontaktperson, 
amanuens Heli Ahmio senast fredagen den 
15.3.2019 per e-post till adressen taidekil-
pailu@kansallisgalleria.fi.
 Frågorna och svaren finns till anonymt 
påseende från och med fredagen den 
22.3.2019 på tävlingens internetsidor www.
valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekil-
pailu.

3.3 BEDÖMNING, OFFENTLIGGÖRANDE 
AV RESULTATET OCH UTSTÄLLANDE

Prisnämnden strävar till att avgöra tävlingen 
så att namnen på dem som erhållit pris och 
hedersomnämnande kan offentliggöras på 
prisutdelningstillställningen må 17.6.2019.
 Om bedömningen av tävlingsförslagen 
utarbetas ett protokoll som innehåller förslags-
specifika bedömningar av dem som fått pris 
och hedersomnämnande samt grupperade 
bedömningar av de övriga förslagen.
 De förslag som har erhållit pris eller heder-
somnämnande samt bedömningsprotokollet 
finns till påseende under perioden 17.6.2019 
–15.1.2020 på tävlingens nätsida www.val-
tiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu. 
Tävlingsdeltagarna godkänner i och med att 
de deltar i tävlingen att tävlingens organisatö-
rer sparar de tävlingsarbeten som har erhållit 
pris och hedersomnämnande på sin egen 
internetserver för utställningen och förmedlar 
verken till publikens påseende genom det 
öppna nätet.

3.4 FORTSATTA ÅTGÄRDER SOM FÖLJD 
AV TÄVLINGEN

I tävlingen väljs bland de prisbelönta försla-
gen ut 1-3, de(t) som i konstnärligt, tekniskt 
och ekonomiskt hänseende bäst lämpar sig för 
fortsatt utveckling. Om den fortsatta utveck-
lingen och förverkligandet görs en skild över-
enskommelse efter att tävlingen avgjorts.

 Man strävar till att förverkliga konstverken 
under åren 2019–2021.
 Statens konsverkskommission förbehåller 
sig rätten att inte förverkliga något av försla-
gen, i fall att de konstnärliga, tekniska och 
ekonomiska målen efter den fortsatta utveck-
lingen av verket inte har uppnåtts. 
 Statens konstverkskommission fungerar som 
producent vid förverkligandet av de utvalda 
verken. Statens konstverkskommission sköter i 
samarbete med Finlands Universitetsfastigheter 
Ab om behövliga tillståndsprocedurer.
 De förverkligade verken och dokumenta-
tionen om dem införlivas med statens konst-
verkskommissions samling och arkiveras. Om 
verken görs ett deponeringsavtal med statens 
konstverkskommission, Finlands Universitetsfast-
igheter AB, Åbo Akademi och Åbo universitet.

3.5 BRUKSRÄTT TILL 
TÄVLINGSFÖRSLAGEN

Statens konstverkskommission, Finlands Uni-
versitetsfastigheter Ab, Åbo Akademi och Åbo 
universitet har rätt att publicera de tävlingsför-
slag som fått pris och hedersomnämnande i sin 
kommunikation och i sina egna publikationer.

3.6 FÖRSÄKRING

Statens konstverkskommission försäkrar inte 
tävlingsförslagen och ansvarar inte för eventu-
ella skador som uppstår på filerna vid sändan-
det.

3.7 TÄVLINGSREGLER

I tävlingen följs detta tävlingsprogram.
 Om det blir nödvändigt att i tävlingspro-
grammet göra ändringar eller tillägg, med-
delas tävlingsdeltagarna om detta senast 30 
dagar före tävlingstidens utgång på tävlingens 
internetsida www.valtiontaideteostoimikunta.
fi/turku-taidekilpailu, och samtidigt förlängs 
tävlingstiden.
 Ett förslag som har lämnats in till tävlingen 
tas bort om det har anlänt före början eller 
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efter slutet av den tävlingstid som har medde-
lats i tävlingsinbjudan eller om det strider mot 
detta program. Om ett förslag inte godkänns 
till tävlingen, nämns skälet i tävlingens bedöm-
ningsprotokoll. 

3.8 TÄVLINGENS SPRÅK

Tävlingens språk är finska och svenska. Om 
det i versionerna av tävlingsprogrammet finns 
skillnader, följs den finskspråkiga versionen.

3.9 TÄVLINGSFÖRSLAGETS 
INNEHÅLLSKRAV

För att tas i beaktande i tävlingen bör tävlings-
förslaget innehålla följande material:

 • Lägesritning 1:2000
 • Visualiseringsbilder och/eller perspektiv-
  ritningar ur olika vinklar (min. 2 st)
 • En kort skriftlig sammanfattning av verkets 
 idé, förverkligandesätt och -tidtabell
 • Kostnadskalkyl med specificeringar
 • Annat material som klargör idén, som tex. 
 en planritning

Tävlingsförslagets format är högst tre sidor i 
storlek A3 som en enda pdf-fil, som innehåller 
lägesritning, visualiseringsbilder/perspektiv-
ritningar, sammanfattning, kostnadskalkyl och 
övrigt material som hänför sig till verket, tex 
en planritning. I materialet bör verkets signa-
tur vara klart synlig.
 De tävlandes identitet får inte framgå av 
verkets signatur eller finnas antecknad i försla-
get. Pdf-filen bör benämnas med samma verk-
signatur. Pdf-filens storlek får vara högst 8 Mt.
 De tävlande har rätt att till tävlingen lämna 
in flera förslag, av vilka vart och ett skickas 
som en skild försändelse försedd med en skild 
verkspecifik signatur.

3.10 TÄVLINGSSEKRETESS

Tävlingen är sekretessbelagd. Tävlingsförsla-
gens alla dokument bör vara försedda med 
verkets signatur.
 Inlämnade förslag behandlas endast av 
tävlingens kontaktperson och upphovsperso-
nernas identitet avslöjas inte före tävlingens 
avgörande. Tävlingens kontaktperson avslöjar 
för prisnämnden, efter att den har avgjort 
tävlingen, endast upphovspersonuppgifterna 
för dem vars verk har erhållit pris eller heder-
somnämnande.
 Materialet i de förslag som inte har prisbe-
lönats förstörs tillsammans med upphovsper-
sonuppgifterna sex månader efter tävlingens 
avgörande. 

3.11 INLÄMNANDE

Tävlingstiden går ut onsdagen den 15.5.2019 
kl. 24:00 finsk tid (UTC+2).
 Inlämnandet av tävlingsförslaget sker 
genom att man skickar in förslaget (pdf-fi-
len) mellan ons 8.5 – ons 15.5.2019 genom 
förmedling av WeTransfer-tjänsten (www.
wetransfer.com) till adressen taidekilpailu@
kansallisgalleria.fi. Skicka förslaget i god tid 
och kontrollera adressens riktighet.
 I samband med avsändandet av täv-
lingsförslaget matas i WeTransfer-tjänstens 
meddelandefält in följande uppgifter: verkets 
signatur, upphovspersonernas namn, kon-
taktuppgifter. Dessutom bör innehavaren av 
upphovsrätten och medhjälparna skiljas åt, i 
fall då upphovsrättigheterna inte tillhör hela 
arbetsteamet.

Prisnämnden 15.2.2019

8

http://www.wetransfer.com
http://www.wetransfer.com
mailto:taidekilpailu%40kansallisgalleria.fi?subject=
mailto:taidekilpailu%40kansallisgalleria.fi?subject=

