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1 TÄVLINGSINBJUDAN

1.1.TÄVLINGENS ORGANISATÖR, 
KARAKTÄR OCH SYFTE

Statens konstverkskommission arrangerar en konst-
tävling tillsammans med Lapplands NTM-central, 
Tullen och Senatfastigheter. Syftet är att söka fram 
idéer för ett konstverk för Kilpisjärvi tullkontor. 
 I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid 
förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid 
möjligheten att genomföra och utveckla dem. Sta-
tens konstverkskommission besluter efter att täv-
lingen avgjorts om vilket eller vilka förslag man 
går in för att vidareutveckla och förverkliga. 

1.2.RÄTTEN ATT DELTA 

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttäv-
ling. Tävlingens språk är finska, svenska, nordsa-
miska, enaresamiska och skoltsamiska. 

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 

Erkännandepris 2 st à 500 euro.
Dessutom kan prisnämnden om den så önskar dela 
ut hedersomnämnanden.

Priserna är skattefria.

Den meddelade prissumman delas ut om det till 
tävlingen har lämnats in minst lika många förslag 
som antalet priser. Om de förslag som har god-
känts för tävlingen är färre än priserna, har pris-
nämnden rätt att överväga vilka priser den delar 
ut. Den har också rätt att besluta om prisernas stor-
lek på ett sätt som avviker från programmet, om 
prisnämndens beslut i saken 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 konst-
verkskommissions sekreterare, ansvariga producenten 
Eija Aarnio. Sekreteraren deltar inte i besluten. 
 Prisnämndens verksamhet under bedömningen 
av tävlingen är sekretessbelagd. Prisnämndens med-
lemmar, sekreteraren och tävlingens kontaktperson 
får inte personligen eller indirekt delta i tävlingen. 
Privata överläggningar och åsiktsutbyten mellan 
prisnämndens medlemmar och tävlingsdeltagarna 
om frågor som berör tävlingen är förbjudna. 
 Prisnämnden har rätt att kalla in experter som 
den anser vara behövliga för bedömningen. Exper-
terna deltar inte i besluten och har inte heller rätt 
att delta i tävlingen. 

1.5. TÄVLINGSPROGRAMMETS 
GODKÄNNANDE 

Tävlingsprogrammet har godkänts av statens konst-
verkskommission, Lapplands NTM-central, Tullen 
och Senatfastigheter. 

1.6. UTLÄMNANDE AV PROGRAMHANDLINGAR 

Tävlingens programhandlingar finns att ladda ner 
på internet www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kil-
pisjarvi-taidekilpailu.

1.7. TIDSPLAN FÖR TÄVLINGEN

Tävlingen börjar fre 1.2.2019 och slutar fre 
26.4.2019.
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2 TÄVLINGSUPPGIFT

2.1.TÄVLINGSMÅLET

Om Kilpisjärvi tullstations hundraåriga historia 

Den första trafiken

När första världskriget stoppade Östersjötrafiken, 
blev Kilpisjärvi vid Enontekis ett viktigt gränsöver-
gångsställe. Via det gick den gamla renvägen till 
hamnen i Skibotn i Norge. De norska speditions-
företagen och den brittiska regeringen ville via 
den här rutten transportera krigsmaterial till Ryss-
land. Krigsmaterialen kunde lastas på tåg i Kar-
ungi och föras vidare genom Finland till Rysslands 
fronter. Resan till Karungi från Skibotn, på ungefär 
500 kilometer, måste göras med renar och hästar. 
Transport var möjlig endast under vintertid. För 
projektet måste man få tusentals hästar och renar. 
Ett sådant antal fick man emellertid inte. 
 I februari 1916 gav Senaten lov för transporter 
åt flera finländska åkeriföretag. Enligt ett beslut av 
Senaten måste man också på platsen placera fin-
ländska tullmän för att övervaka trafiken. Tullvak-
terna Gustafsson och Mårtensson fick enligt given 
order den 14 mars 1916 åka till Kilpisjärvi. Trafi-
ken började vid månadens slut. Förhållandena var 
mycket svåra. På platsen fanns inga andra bygg-
nader än ett gammalt härbärge, Siilastupa som var 
byggt i timmer. Man måste stationera tullmännen 

där tillsammans med åkeriföretagare, körkarlar 
och ryska soldater. På våren 1916 fick Kilpisjärvi 
en tillfällig tullbevakning för 2,5 månader. Man 
gav också order för stationerandet av två tullmän 
vid transportrutten vid Palojoensuu. 
 Tullens huvudsakliga uppgift var att noggrant 
övervaka att renarna och hästarna och deras 
foder som var i exportförbud inte skulle föras ut ur 
landet, det vill säga att alla transportmedel skulle 
komma tillbaka från Norge. Dessutom måste man 
utfärda färdblad för varorna som skulle transporte-
ras. 
 Man måste stoppa trafiken när snön i maj hade 
smultit bort, eftersom våren kom ovanligt tidigt. En 
del av materialen blev kvar i Kilpisjärvi i väntan 
på vinterväder. Tullmännen kommenderades bort 
från platsen och transportföretaget förband sig 
till att övervaka materialen. I juni 1916 kom fyra 
finländska jägare som klätt ut sig till fiskare till Kil-
pisjärvi från den svenska sidan, tillfångatog trans-
portföretagets män och placerade ut sprängämnen 
i de staplade materialen.  Händelsen är känd som 
”smällen i Kilpisjärvi”. Det har ansetts att den var 
början till Finlands självständighetskamp. 
 Oberoende av det här beslöt man att följande 
vinter fortsätta med transporterna. Redan i januari 
1917 bestämdes att det i Kilpisjärvi skulle grundas 
en tillfällig tullstation. I Karungi fungerade under 
vartdera året en tillfällig tullbyrå som skulle sköta 
om varornas transitering för tågen. För Kilpisjärvis 
tullbevakning ansvarade år 1917 tre tullmän. När 
man igen före maj 1917 måste stoppa trafiken, 
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kommenderades tullmännen bort. Ett transportföre-
tag förband sig att övervaka materialen. År 1918 
tog finska staten i sitt förvar de krigsmaterial som 
blivit över. 
 Efter sommaren 1917 transporterade man inte 
längre material via Kilpisjärvi annat än sporadiskt, 
och där placerades inga tullmän. På 1920- och 
30-talen besökte Tullens rörliga patruller emellertid 
Finska armens område. 

Ny väg och tullstation på 1940-talet

I slutet av 1930-talet hotade ett nytt krig och Öst-
ersjöförbindelsen riskerade att på nytt brytas. Igen 
ansåg man förbindelsen till Skibotn som viktig. Vin-
tervägen blev färdig till julen 1939, då den första 
lastbilen från Finland körde via Kilpisjärvi. Under 
fortsättningskriget använde sig de tyska trupperna 
av fångarbetskraft och avslutade vägen vid Fin-
ska armen. På våren 1945 sprängde tyskarna som 
avlägsnade sig från Lappland broarna och mine-
rade vägen. Den blev röjd och reparerad till hös-
ten 1945. De första lastbilarna från Norge anlände 
till Finland på sommaren 1946. 
 Vid den tiden beordrade man till Kilpisjärvi 
två finländska tullmän, Pekka Brännare och Vilho 
Helamo från Torneo. Deras uppgift var att över-
vaka vägtrafiken. De lokala invånarna kom inte in i 
Norge, för Enontekis var ända till juli 1947 ett rese-

förbudsområde. Det här var en tillfällig tullstation. 
Också Norges tullverk grundade på sommaren 
1946 ett kontor i Helligskog 12 kilometer från grän-
sen på Norges sida. 
 På våren 1946 var också en större del av Fin-
ska armens byggnader förstörda. Tullmännen fick 
emellertid av gränsvakterna ett tält i faner som de 
kunde bo i. Förhållandena var osäkra och smugg-
lingen frodades. På den tiden försågs alla tullmän i 
Lappland med pistoler. 
 Bränsle-, reservdels- samt möbelbristen försvå-
rade trafiken i Finska armen, och det förekom inte 
mycket av den. Snart kom det in i bilden också 
annan trafik, när invånarna i Enontekis i juli 1947 
fick tullfri importrätt från Norge för eget bruk. 
Tullen måste också övervaka invånarnas gräns-
pass, där varorna registrerades. Arbetet i tältet 
fortsatte på sommaren 1947, då två tullmän igen 
placerades i Kilpisjärvi. 
 Genom de anslag som beviljades för Lapp-
lands återuppbyggnad kunde man i Kilpisjärvi 
bygga en ny tullbyggnad. Den blev färdig i slutet 
av år 1948 och togs i bruk följande år. Tullperso-
nalen behövde inte längre bo i tält. Den här tull-
byggnaden användes som bostad ända till somma-
ren 2017, då den och de tullbyggnader som byggts 
senare på 1960-70-talen revs, efter att nyare tull-
byggnader och ett nytt trafikområde hade blivit fär-
digt. 
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Trafiken ökar

Förutsättningarna för Kilpisjärvis trafik blev bättre 
på 1950-talet, när man på vintrarna började ploga 
vägen. På vårarna fanns det tider då man kunde 
köra enbart på natten, när den isiga vägytan bar. 
År 1952 gjordes snöstaket och man kunde utvidga 
vägens brukstid. 
 Kilpisjärvi tullstations arbetsturer delades på 
1950-talet mellan två tullvakter. Till exempel i janu-
ari 1955 måste de under sitt pass göra patrulleri-
ngsturer på 2–4 timmar, huvudsakligen på skidor. 
Patrulleringsområdet utgjordes av terrängen mel-
lan Kilpisjärvi by och rikets gräns. 
 I Kilpisjärvi började på 1950-talet uppstå 
också turisttrafik, något som underlättades av 
de nordiska ländernas passfrihet. Till exempel år 
1957 passerade vid Kilpisjärvi över 51 000 rese-
närer Finlands gräns. I den kommersiella varutrafi-
ken började man i början av 1960-talet pröva på 
ett nordiskt vägtullpass, vars bruk utvidgades på 
1970-talet. 

Gränstullsamarbete och en 
gemensam tullstation

Ett tullsamarbete mellan Finland och Norge inled-
des redan vid 1950-talets slut i trakten av Kivi-
lompolo, när vägen från Enontekis till Kautokeino 
hade blivit färdig. Vartdera landet övervakade vid 
sidan av sin egen import också den andra statens 
exportbestämmelser. 
 Den växande trafiken och besvärligheterna när 
det gällde det praktiska fick Finland och Norge 
att ytterligare förtäta sitt samarbete. Sitt första tull-
samarbetsavtal knöt Finland år 1963 med Sverige. 
Avtalet med Norge gick längre än det med Sve-
rige. Båda ländernas myndigheter fick fungera på 
den andras område inom en 7 kilometer bred över-
vakningszon, varigenom man tillät båda ländernas 
tullövervakning och tullklarering. Avtalet trädde i 
kraft den 12:e september 1969. Tullstyrelsen utfär-
dade noggrannare bestämmelser om gällande 
praxisar i gränstullsamarbetet. 
 Inom övervakningszonen kunde Finlands och 
Norges tullar bedriva tullverksamhet för varandras 
räkning. Finlands tull kunde verka i Norge ”när 
man ansåg att det behövdes för att förhindra eller 
motarbeta smuggling”. Inom zonen kunde man 
tillämpa vilkendera landets tullbestämmelser som 

helst. I huvudsak begränsades övervakningen till 
landsvägarna som gick över gränsen. 
 Kilpisjärvi definierades som det administra-
tionsställe där Finlands och Norges tullinstitutioner 
kunde verka. Norge avskaffade 1970 Helligskogs 
tull på sin sida och de norska tullmännen kom till 
Kilpisjärvi för att arbeta. För tullverksamheten i 
Kivilompolo och Karigasniemi ansvarade Finlands 
tull ensam. Man kunde också be polisen om tjäns-
tehjälp vid skötandet av uppgifterna. 
 Vid samma tid 1969 fick man i Kilpisjärvi nya 
verksamhetsutrymmen och där färdigställdes en 
envånings kontorsbyggnad på 122 kvadratmeter.  
Nu kunde man separera bostads- och arbetsutrym-
mena från varandra. Det gamla tullhuset blev helt 
och hållet bostadsbyggnad. Dessutom uppfördes 
i närheten ett litet radhus och 1979 ett separat bil-
granskningsskydd. Bostadsbristen lindrades när 
man i början av 1980-talet i Kilpisjärvi fick ett rad-
hus till ägt av staten. 
 Praxisarna inom gränstullsamarbetet har 
utvecklats sedan 1990-talet, och man har konstate-
rat att det för båda länderna bland annat har för 
med sig märkbara kostnadsinbesparingar. 
 När Finland gick med i EU, och Norge blev 
utanför, fick man gränstullsamarbetskontraktet att 
godkännas i EU som ett administrativt kontrakt vars 
ena part nu var den Europeiska unionen. I prak-
tiken var förändringarna inom tullsamarbetet inte 
stora. Norges gräns blev från januari 1995 EU:s 
yttre gräns. Inte heller i persontrafiken var skillna-
den stor, för Norge och Finland anslöt sig snabbt 
som Schengenstater, och man behövde inget pass. 

Trafikens utveckling 

I början av 1960-talet belades delar av Finska 
armens landsväg med oljegrus. År 1971 fick man 
hela vägen belagd. Detta underlättade trafiken. År 
1975 anlände från Norge via Kilpisjärvi tull över 
55 000 personbilar, över 4 000 lastbilar och drygt 
600 bussar. Tre år senare var personbilarna redan 
nästan 90 000. Lastbilstrafiken förblev på en mer 
stabil nivå. Huvuddelen var lastade. 
 I Kilpisjärvi arbetade på 1970-talet åtta finländ-
ska och fyra norska tulltjänstemän. I takt med att 
trafiken ökade måsta man utöka personalen. Allra 
mest folk hade Finlands tull i Kilpisjärvi på 1980-
talet, då där arbetade 13 personer. Norrmännen 
var sex. På 1990-talet och 2000-talet fanns det 
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länge jämnstarkt av personal från båda staterna, 
6-7 personer / stat. Dessutom hade båda staterna 
och har fortfarande skilda rörliga övervaknings-
grupper, som utför tullövervakning bland annat i 
Kilpisjärvi. 
 På 1980-talet var trafiken jämnare och mins-
kade vid mitten av decenniet, då man från Sverige 
byggde en ny väg till Narvik i Norge. År 1990 
kom det till Norge endast ca 80 000 personbilar. 
Kurvan gick neråt. År 1995 kom via Kilpisjärvi 
till Finland endast 50 000 personbilar. I slutet av 
1990-talet började emellertid siffran på nytt att 
stiga. En betydande faktor för Kilpisjärvitrafiken 
har varit den kraftiga tillväxten i det ekonomiska 
området kring Tromsö i Nordnorge. På 2010-talet 
är siffrorna ungefär de samma som under toppå-
ren på 1980-talet. 
 År 1992 fick Finska armens väg sin nuvarande 
form och vägklassificeringen E8. Till Europavägav-
talet hade Finland anslutit sig redan på 1960-talet. 
 Från början av år 2016 förnyade den norska 
tullen sin organisation, och Kilpisjärvi blev tjänste-
plats för 12 norrmän. 

Kilpisjärvi tulls nya tid

Projektplanen för det nya trafikområdet och verk-
samhetsutrymmena i Kilpisjärvi startades på våren 
2014, planeringsfasen förverkligades 2015 och 
byggandet inleddes på sommaren 2016. De nya 
tullbyggnaderna togs i bruk i februari 2017, varef-

ter alla de före detta tullbyggnaderna revs. Byg-
gandet av väg- och trafikområdena som haft en 
vinterpaus fortsatte på försommaren 2017 och blev 
färdigt i september 2017.
 Det nya tullkontorets fastighetsutrymme är på 
totalt ca 500 kvadratmeter fördelade på tre skilda 
byggnader. Vid planeringen av verksamhetsutrym-
mena och trafikområdena satsade man på en god 
funktionalitet och säkerhet samt på fastigheternas 
energieffektivitet.
 De nya tydliga trafikarrangemangen, förbätt-
randet av riksvägarnas vägyta, den nya belys-
ningen, trafikljusen, de nya åtskilda tullfilerna 
samt områdena för stillastående, förbättrar trafi-
kens smidighet på riksväg 21 vid stället för Tullen 
och säkerheten för trafiken och personalen som 
arbetar på området. Gränsövergångsställets tra-
fikarrangemang är nu tidsenliga, fungerande och 
säkra. Dessutom har man i tullkontorets trafikar-
rangemang beaktat miljöfrågorna genom att för 
dagvattnet bygga grundvattenskydd som är i enlig-
het med dagens krav.
 Kilpisjärvi tulls nya trafikområde och verksam-
hetsutrymmen invigdes den 14:e september 2017. 

Källa: Tullen / Janne Nokki och Tommi Laukkanen.

Bredare historikpublikation
https://tulli.fi/web/tullimuseo/verkkojulkaisu/-/
view/pdf/5316637#book/
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2.2 TÄVLINGENS MÅL OCH RAMVILLKOR

Tävlingens mål är att få fram idéer för ett platsbun-
det offentligt konstverk av bestående karaktär som 
kan förverkligas på området, och som förlänar 
platsen en egen identitet och ökar trivseln.
 Verket bör vara lätt att underhålla och rengöra 
och kostnaderna för dess livsbåge bör vara rim-
liga. Ett eventuellt skadereparationsarbete på ver-
ket bör kunna genomföras inom rimlig tid. Det är 
inte möjligt att flytta över medel från anskaffningen 
till underhåll under kommande år. Förslagen 
bedöms också ur synvinkeln för verkmaterialens 
miljöpåverkan och den hållbara utvecklingen.
 De material och de tekniska lösningar som 
används för verket bör vara säkra för människor 
och egendom och får inte på något sätt störa tull-
stationens verksamhet. Verket får inte försvåra 
brand- och räddningsåtgärder eller renhållningen 
av tullområdet med beaktande av de olika årsti-
derna. Verket bör tåla vind och kyla. Vid plane-
ringen av verket bör noteras att det på området 
vintertid kan finnas rentav rikligt med snö, som på 
området placeras i högar till exempel vid dagvat-
tenområdet och kanterna av parkeringsområdet. 
Verket får inte innehålla vassa delar som kan ris-
kera person-, djur- eller trafiksäkerheten.
 Verket får inte förorsaka störande ljus i icke-of-
fentliga inomhusutrymmen. Inuti byggnaderna till-
låts inga installeringar. Verket får inte försvåra pla-
ceringen av övervakningskameror eller sikten åt 
olika håll inifrån tullstationen, något som undersöks 
mer noggrant i den fortsatta planeringen. Verket 
får inte störa övervakningskamerorna med ljus som 
blinkar eller ändrar färg.
 Under tiden för bedömningen av verket ger 
säkerhetsexperter sitt utlåtande om verken till pris-
nämnden, på basen av vilket det utvecklingsbehov 
som hänför sig till verkets säkerhet bedöms.

2.3 BEDÖMNINGSKRITERIER

För framställningskostnaderna för det verk som ska 
förverkligas har reserverats högst 150 000 euro 
(alv 0%) vilket inkluderar konstnärsarvoden, mate-
rial- och framställningskostnader för verket samt 
rätten som hänför sig till upphovsrättigheterna att 
utan särskilt 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 elek-
troniska informationsnätverken.
 Konstnären ansvarar för att verket eller någon 
del av det på intet sätt kränker tredje parts upp-
hovsrätt eller någon annan rättighet som baserar 
sig på upphovsrättslagen, eller någon annan imma-
teriell rättighet.
 Ett tävlingsförslag får inte vara tidigare offent-
liggjort, utan det bör vara ett nytt verk som är pla-
nerat specifikt för tävlingsmålet.
 I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid 
förslagens konstnärlighet och tidsenlighet samt vid 
möjligheten att genomföra och utveckla dem.

3 TÄVLINGSTEKNISK 
INFORMATION

3.1 TÄVLINGENS PROGRAMDOKUMENT

Tävlingsdokument är detta tävlingsprogram och 
dess bilagor:
Fotografier och video / fotograf Tomi Valo
https://drive.google.com/drive/folders/15BH8Ia-
FXvZlo2d5GRvweE6_o541prZcg?usp=sharing

Allmän karta / http://www.ely-keskus.fi/docu-
ments/10191/10837071/Yleiskartta+Kilpisjär-
vi/1a8f583b-9110-497e-b0fa-684a7f2cd815

Åtgärdsplan / http://www.ely-keskus.fi/docu-
ments/10191/10837071/Toimenpidesuunnitel-
ma/27ab2ad5-51fd-4076-981e-a1d49bfec1e0

Video över virtualmodellen över trafikar-
rangemangen vid Kilpisjärvi gränsöver-
gångsställe / https://www.youtube.com/watch?-
v=RdUOGWCr6MA&feature=youtu.be

Vägomgivningen och gårdsom-
rådet / http://www.ely-keskus.fi/docu-
ments/10191/10837071/Kartta+tieympäris-
töstä%20ja+piha-alueesta/f63c7272-7ff0-485c-
861f-10f6040b570f

Materialet går att ladda ner på tävlingens inter-
netsida
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taide-
kilpailu
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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 fre 1.3.2019 per email adress taide-
kilpailu@kansallisgalleria.fi.
 Frågorna och svaren finns till anonymt påse-
ende senast från och med fre 15.3.2019 på täv-
lingens internetsidor www.valtiontaideteostoimi-
kunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu.

3.3 BEDÖMNING, OFFENTLIGGÖRANDE 
AV RESULTATET OCH UTSTÄLLANDE

Prisnämnden strävar till att avgöra tävlingen så att 
de som erhållit pris och hedersomnämnande kan 
offentliggöras på prisutdelningstillställningen ons 
5.6.2019.
 Om utvärderingen av tävlingsförslagen utar-
betas ett protokoll som innehåller förslagsspeci-
fika bedömningar av förslagen i toppklassen samt 
grupperade bedömningar av de övriga förslagen.
 De förslag som har erhållit pris eller hedersom-
nämnande samt bedömningsprotokollet finns till 
påseende under tiden mellan ons 5.6.2019 – fre 
13.12.2019 på tävlingens nätsida www.valtiontai-
deteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu. Täv-
lingsdeltagarna godkänner i och med att de deltar 
i tävlingen det att tävlingens organisatörer på sin 
egen internetserver sparar de tävlingsarbeten som 
har erhållit pris och hedersomnämnande för utställ-
ningen och förmedlar verken till publikens påse-
ende genom det öppna nätet.

3.4 FORTSATTA ÅTGÄRDER 
SOM FÖLJD AV TÄVLINGEN

Statens konstverkskommission väljer för fortsatt 
utveckling bland dem som belönats i tävlingen ut 
det förslag som är konstnärligt, tekniskt och ekono-
miskt mest lämpat. Om den fortsatta utvecklingen 
och förverkligandet görs en speciell överenskom-
melse efter att tävlingen avgjorts. 
 Man strävar till att framställa verket under åren 
2019–2020.
 Statens konsverkskommission förbehåller sig 
rätten att inte förverkliga något av förslagen, i 

fall att de konstnärliga, tekniska och ekonomiska 
målen efter den fortsatta utvecklingen av verket 
inte har uppnåtts. 
 Statens konstverkskommission fungerar som pro-
ducent vid förverkligandet av de utvalda verken, 
och sköter om nödvändiga tillståndsprocedurer.
 Det verk som förverkligats och den dokumenta-
tion som görs om det införlivas i statens konstverks-
kommissions samling och arkiveras.

3.5 BRUKSRÄTT TILL TÄVLINGSFÖRSLAGEN

Statens konstverkskommission, Lapplands NTM-cen-
tral, Tullen och Senatfastigheter har rätt att public-
era de tävlingsförslag som erhållit pris och heder-
somnämnande i sin kommunikation och sina egna 
publikationer.

3.6 FÖRSÄKRING

Statens konstverkskommission försäkrar inte täv-
lingsförslagen och ansvarar inte för eventuella 
skador som uppstår på filerna eller miniatyrmodel-
len vid sändandet.

3.7 TÄVLINGSREGLER

I tävlingen följs detta tävlingsprogram.
 Om det blir nödvändigt att i tävlingsprogram-
met göra ändringar eller tillägg, meddelas täv-
lingsdeltagarna om detta senast 30 dagar före 
tävlingstidens utgång på tävlingens internetsida 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taide-
kilpailu, och samtidigt förlängs tävlingstiden.
 Ett förslag som har lämnats in till tävlingen tas 
bort om det har anlänt före början eller efter slu-
tet av den tävlingstid som har meddelats i tävlings-
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inbjudan eller om det strider mot detta program. 
Om ett förslag inte godkänns till tävlingen, nämns 
skälet i tävlingens bedömningsprotokoll. 

3.8 TÄVLINGENS SPRÅK

Tävlingens språk är finska, svenska, nordsamiska, 
enaresamiska och skoltsamiska. Om det i versio-
nerna av tävlingsprogrammet finns skillnader, följs 
den finskspråkiga versionen.

3.9 TÄVLINGSFÖRSLAGETS 
INNEHÅLLSKRAV

För att bli uppmärksammat i tävlingen bör tävlings-
förslaget innehålla följande material:

• Planritning 1:1000
• Visualiseringsbilder och/eller perspektivrit-
ningar ur olika vinklar (min. 2 st)
• En kort skriftlig sammanfattning av verkets idé, 
förverkligandesätt och -tidtabell
• Kostnadskalkyl med specificeringar
• Annat material som klargör idén

Tävlingsförslagets format är högst tre sidor i storlek 
A3 som en enda pdf-fil, som innehåller planritning, 
visualiseringsbilder/perspektivritningar, samman-
fattning, kostnadskalkyl och övrigt material som 
hänför sig till verket. I materialet bör verkets signa-
tur vara klart synlig.
 Om den tävlande så vill kan hen också lämna 
in en miniatyrmodell till tävlingen.
 Den tävlandes identitet får inte framgå av sig-
naturen eller finnas antecknad i förslaget. Pdf-filen 
bör benämnas med samma signatur. Pdf-filens stor-
lek får vara högst 8 Mt.
 Texten som ingår i förslagen bör kunna läsas 
som print i A3-format.
 De tävlande har rätt att till tävlingen lämna in 
flera förslag, av vilka vart och ett skickas som en 
skild försändelse och försett med en skild signatur.

3.10 TÄVLINGSHEMLIGHET

Tävlingen är hemlig. Tävlingsförslagens alla doku-
ment bör vara försedda med signatur.
 Inlämnade förslag behandlas endast av tävling-
ens kontaktperson och upphovspersonernas iden-
titet avslöjas inte före tävlingens avgörande. Täv-
lingens kontaktperson avslöjar för prisnämnden, 
efter att den har löst tävlingen, endast upphovsper-
sonuppgifterna för dem vars verk har erhållit pris 
eller hedersomnämnande.
 Materialet i de förslag som inte har prisbelö-
nats, minatyrmodellen inräknad, förstörs tillsam-
mans med upphovspersonuppgifterna sex månader 
efter tävlingens avgörande. 

3.11 INLÄMNANDE

Tävlingstiden går ut fre 26.4.2019 kl 24:00 finsk 
tid (UTC+2).

Inlämnandet av tävlingsförslagen sker genom att 
man skickar in förslaget (pdf-filen) mellan må 22.4 
– fre 26.4.2019 genom förmedling av WeTrans-
fer-tjänsten (www.wetransfer.com) till adressen tai-
dekilpailu@kansallisgalleria.fi. Skicka förslaget i 
god tid och kontrollera adressens riktighet.
 I samband med sändandet av tävlingsförsla-
get matas i WeTransfer-tjänstens meddelandefält 
följande uppgifter: signatur, upphovspersonernas 
namn, kontaktuppgifter. Dessutom bör innehavaren 
av upphovsrätten och medhjälparna skiljas åt, i fall 
att upphovsrättigheterna inte tillhör hela arbetstea-
met.
 Till tävlingen kan dessutom sändas en miniatyr-
modell som levereras till följande adress: Senat-
fastigheter, Fågelviksgatan 5 A, PB 237, 
00530 Helsingfors mellan tiden må 22.4 – fre 
26.4.2019 inom ramarna för ämbetsverkets öppet-
hållningstider. I materialet bör verkets signatur 
tydligt framgå. På postpaketet bör finnas tydligt 
utmärkt: Konsttävlingen, Kilpisjärvi.

Prisnämnden 1.2.2019
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