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1 KILPAILUKUTSU

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA 
TARKOITUS

Valtion taideteostoimikunta järjestää taidekilpailun 
yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Tullin ja Senaat-
ti-kiinteistöjen kanssa. Tarkoituksena on hakea ide-
oita taideteoksesta Kilpisjärven tullitoimipaikalle.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten 
taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- 
ja kehityskelpoisuuteen. Valtion taideteostoimikunta 
päättää kilpailun ratkaisun jälkeen, mitä ehdo-
tusta tai ehdotuksia lähdetään jatkokehittämään ja 
toteuttamaan.

1.2 OSANOTTO-OIKEUS

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.  
Kilpailun kielinä ovat suomi, ruotsi, pohjoissaame, 
inarinsaame ja koltansaame.

1.3 PALKINNOT 

Palkintoina jaetaan yhteensä 15 000 euroa 
seuraavalla tavalla:

 1. palkinto 7000 euroa
 2. palkinto 4000 euroa
 3. palkinto 3000 euroa

Tunnustuspalkinnot 2 kpl à 500 euroa
Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa 
kunniamainintoja.

Palkinnot ovat verovapaita.

Palkinnoiksi ilmoitettu summa jaetaan, jos kilpai-
luun on jätetty vähintään palkintojen lukumäärää 
vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun hyväk-
syttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, 
palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä pal-
kinnot se jakaa. Sillä on myös oikeus määrätä pal-
kintojen suuruus ohjelmasta poikkeavasti, mikäli 
palkintolautakunnan päätös on asiassa yksimieli-
nen.

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntana toimii valtion  
taideteostoimikunta:

Jari Auer, puheenjohtaja, arkkitehti 
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Riikka Latva-Somppi, varapuheenjohtaja, 
kuvanveistäjä ja lasitaiteilija
Siukku Nurminen, konservaattori 
Paavo Paunu, taidemaalari 
Tuomo Rainio, kuvataiteilija 
Nora Tapper, kuvanveistäjä 
Henri Terho, erityisasiantuntija 
Annu Vertanen, kuvataiteilija, professori

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion  
taideteostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja 
Eija Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.

Palkintolautakunnan toiminta kilpailun arvostelun 
aikana on salainen. Palkintolautakunnan jäsenet, 
sihteeri ja kilpailun yhteyshenkilö eivät saa henkilö-
kohtaisesti tai välillisesti osallistua kilpailuun. Palkin-
tolautakunnan jäsenten ja kilpailijoiden väliset yksi-
tyiset neuvottelut ja mielipiteiden vaihto kilpailuun 
liittyvistä asioista ovat kiellettyjä.
 Palkintolautakunta on oikeutettu kuulemaan 
tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asiantun-
tijat eivät osallistu päätöksentekoon eikä heillä ole 
oikeutta osallistua kilpailuun.

1.5 KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN

Kilpailuohjelma on valtion taideteostoimikunnan, 
Lapin ELY-keskuksen, Tullin ja Senaatti-kiinteistöjen 
hyväksymä.

1.6 OHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa internetistä 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taide-
kilpailu.

1.7 KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailu alkaa pe 1.2.2019 ja päättyy pe 26.4.2019.
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 KILPAILUKOHDE

Kilpisjärven tullitoimipaikan satavuotisesta histo-
riasta

Ensimmäinen liikenne
 
Kun ensimmäinen maailmansota katkaisi Itäme-
renliikenteen, Enontekiön Kilpisjärvestä tuli tärkeä 
rajanylityspaikka. Sen kautta kulki vanha porotie 
Norjan Skibotnin satamaan. Norjalaiset huolinta-
liikkeet ja Englannin hallitus halusivat kuljettaa tätä 
kautta Venäjälle sotatarvikkeita. Sotatarvikkeet voi-
tiin siirtää junaan Karungissa ja passittaa Suomen 
halki Venäjän rintamille. Matka Skibotnista Karun-
kiin, noin 500 kilometriä, oli hoidettava poroilla 
ja hevosilla. Kuljetus oli mahdollista vain talvisai-
kaan. Hankkeeseen piti saada tuhansia hevosia ja 
poroja. Tätä määrää ei kuitenkaan saatu.
 Helmikuussa 1916 Senaatti antoi usealle suo-
malaiselle liikennöitsijälle luvan kuljetuksiin. Senaa-
tin määräyksestä paikalle oli sijoitettava myös suo-
malaisia tullimiehiä liikennettä valvomaan. Tullivar-
tijat Gustafsson ja Mårtensson saivat 14. maalis-
kuuta 1916 annetulla määräyksellä lähteä Kilpisjär-
velle. Liikenne alkoi kuun lopulla. Olot olivat hyvin 
vaikeat. Paikalla ei ollut muita rakennuksia kuin 
vanha majatalo, hirsinen Siilastupa. Tullimiesten 
oli sijoituttava sinne liikennöitsijöiden, ajomiesten 

ja venäläisten sotilaiden kanssa. Kilpisjärvestä tuli 
keväällä 1916 tilapäinen tullivartio 2,5 kuukauden 
ajaksi. Myös kuljetusreitin varrelle Palojoensuuhun 
määrättiin kaksi tullimiestä. 
 Tullin pääasiallinen tehtävä oli valvoa tarkoin, 
ettei vientikiellossa olevia poroja ja hevosia ja nii-
den rehua viety pois maasta eli kaikki kuljetusväli-
neet palasivat takaisin Norjasta. Lisäksi kuljetetta-
ville tavaroille oli annettava kuljetuskirjat.
 Liikenne oli lopetettava lumien lähdettyä touko-
kuussa, kun kevät tuli epätavallisen aikaisin. Osa 
tarvikkeista jäi Kilpisjärvelle odottamaan talvike-
lejä. Tullimiehet määrättiin pois paikalta ja kuljetus-
liike sitoutui valvomaan tavaroita. Kesäkuussa 1916 
neljä kalastajiksi tekeytynyttä suomalaista jääkä-
riä tuli paikalle Ruotsin puolelta, vangitsi kuljetus-
liikkeen miehet ja asetti ulos pinottuihin tavaroihin 
räjähdyspanokset. Tapaus tunnetaan ”Kilpisjärven 
pamauksena”. Sitä on pidetty Suomen itsenäisyys-
taistelun alkuna. 
 Tästä huolimatta kuljetuksia päätettiin jatkaa 
seuraavana talvena. Jo tammikuussa 1917 mää-
rättiin perustettavaksi Kilpisjärven tilapäinen tulli-
asema. Karungissa toimi kumpanakin vuonna tila-
päinen tullitoimisto, joka hoiti tavaroiden passituk-
set juniin. Kilpisjärven tullivartiosta vastasi vuonna 
1917 kolme tullimiestä. Kun liikenne oli toukokuu-
hun 1917 mennessä jälleen lopetettava, tullimiehet 
määrättiin pois. Kuljetusliike sitoutui valvomaan 
tavaroita. Vuonna 1918 Suomen valtio otti jäljelle 
jääneet sotatarvikkeet haltuunsa.
 Kesän 1917 jälkeen Kilpisjärven kautta ei enää 
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kuljetettu tavaraa kuin satunnaisesti, eikä sinne 
sijoitettu tullimiehiä. 1920- ja 30-luvuilla Tullin liik-
kuvat partiot kävivät kuitenkin Käsivarren alueella. 

Uusi tie ja tulliasema 1940-luvulla
 
1930-luvun lopulla uhkasi uusi sota ja Itämeren 
yhteys oli vaarassa jälleen katketa. Taas kerran 
Skibotnin yhteys nähtiin tärkeäksi. Talvitie valmistui 
jouluksi 1939, jolloin Kilpisjärvelle ajoi Suomesta 
ensimmäinen kuorma-auto. Jatkosodan aikana sak-
salaiset sotajoukot käyttivät vankityövoimaa ja teki-
vät käsivarren tien loppuun. Keväällä 1945 Lapista 
poistuvat saksalaiset räjäyttivät sillat ja miinoittivat 
tien. Se saatiin raivattua ja korjattua syksyksi 1945. 
Ensimmäiset kuorma-autot Norjasta saapuivat Suo-
meen kesällä 1946. 
 Tuolloin Kilpisjärvelle määrättiin kaksi suoma-
laista tullimiestä, Pekka Brännare ja Vilho Helamo 
Torniosta. Heidän tehtävänään oli valvoa tieliiken-
nettä. Paikalliset asukkaat eivät Norjaan päässeet, 
sillä Enontekiö oli heinäkuuhun 1947 saakka mat-
kustuskieltoaluetta. Tämä oli tilapäinen tulliasema. 
Myös Norjan tulli perusti toimipaikan kesällä 1946 
Helligskogiin, 12 kilometrin päähän rajasta Norjan 
puolelle. 
 Keväällä 1946 myös suurin osa Käsivarren 
rakennuksista oli tuhottu. Tullimiehet saivat kuiten-

kin rajamiehiltä vanerisen teltan, jossa voitiin asua. 
Olot olivat turvattomat ja salakuljetus rehotti. Kai-
kille Lapin tullimiehille annettiin tuolloin pistoolit.
 Polttoaine- ja varaosa- ja kalustopula vaikeutti 
Käsivarren liikennettä, eikä sitä ollut kovin paljon. 
Pian tuli muutakin liikennettä, kun enontekiöläiset 
heinäkuussa 1947 saivat tullittoman tuontioikeu-
den Norjasta omaan käyttöön. Tullin oli valvottava 
myös asukkaiden rajapasseja, joihin tavarat kirjat-
tiin. Telttatyöskentely jatkui kesällä 1947, jolloin Kil-
pisjärvellä sijoitettiin jälleen kaksi tullimiestä. 
 Lapin jälleenrakennukseen myönnetyistä mää-
rärahoista Kilpisjärvelle voitiin rakentaa uusi tullira-
kennus. Se valmistui vuoden 1948 lopulla ja otettiin 
käyttöön seuraavana vuonna. Enää Tullin ei tarvin-
nut asua teltassa. Tämä tullirakennus oli asuinkäy-
tössä aina kesään 2017 asti, jolloin se ja myöhem-
min 1960–70 luvuilla valmistuneet tullirakennukset 
purettiin uusimpien tullirakennusten ja uuden liiken-
nealueen valmistuttua.

Liikenne kasvaa
 
Kilpisjärven liikenteen edellytykset 1950-luvulla 
paranivat, kun tietä alettiin aurata talvisin. Keväisin 
oli aikoja, jolloin voitiin ajaa vain öisin, kun tien-
pinta jäässä ollessaan kantoi. Vuonna 1952 tehtiin 
lumiaitoja, ja tien käyttöaikaa voitiin laajentaa. 
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 Kilpisjärven tulliaseman työvuorot jakoivat 
1950-luvulla kaksi tullivartijaa. Esimerkiksi tammi-
kuussa 1955 heidän piti tehdä vuoronsa aikana 
2-4 tunnin partiomatkoja pääasiassa hiihtäen. Par-
tioalueena oli Kilpisjärven kylän ja valtakunnanra-
jan välinen maasto. 
 Kilpisjärvelle alkoi 1950-luvulla tulla myös mat-
kailuliikennettä, jota helpotti Pohjoismaiden väli-
nen passivapaus. Esimerkiksi vuonna 1957 Suomen 
rajan ylitti Kilpisjärvellä yli 51 000 matkailijaa. 
Kaupallisessa tavaraliikenteessä alettiin 1960-luvun 
alussa kokeilla pohjoismaista tietullipassia, jonka 
käyttö laajeni 1970-luvulla.

Rajatulliyhteistyö ja yhteinen tulli asema
 
Tulliyhteistyö Suomen ja Norjan välillä alkoi jo 
1950-luvun lopulla Kivilompolon seudulla, kun tie 
Enontekiöstä Kautokeinoon oli valmistunut. Kumpi-
kin maa valvoi oman tuontinsa ohella myös toisen 
valtion vientimääräyksiä. 
 Kasvava liikenne ja käytännön hankaluudet 
saivat Suomen ja Norjan edelleen tiivistämään 
yhteistyötä. Ensimmäisen tulliyhteistyösopimuksensa 
Suomi solmi vuonna 1963 Ruotsin kanssa.
 Norjan sopimus meni Ruotsin sopimusta pitem-
mälle. Kummankin maan viranomaiset saivat toimia 
toisen alueella 7 kilometrin laajuisella valvontavyö-
hykkeellä, jolla sallittiin kummankin maan tullival-
vonta ja tulliselvitys. Sopimus tuli voimaan 12. syys-
kuuta 1969. Tullihallitus antoi tarkemmat rajatulli-
yhteistyötä koskevat käytännön määräykset. 
 Valvontavyöhykkeen sisällä Suomen ja Norjan 
tullit saattoivat harjoittaa tullitoimintaa toistensa 
lukuun. Suomen tulli saattoi toimia Norjassa ”mil-
loin se katsottiin tarpeelliseksi salakuljetuksen estä-
miseksi tai vastustamiseksi”. Vyöhykkeellä voitiin 
soveltaa kumman tahansa maan tullimääräyksiä. 
Pääasiassa valvonta rajoittui rajat ylittäville maan-
teille. 
 Kilpisjärvi määriteltiin toimipaikaksi, jossa saat-
toivat toimia Suomen ja Norjan tullilaitokset. Norja 
lakkautti Helligskogin tullin omalta puoleltaan 1970 
ja norjalaiset tullimiehet tulivat töihin Kilpisjärvelle. 
Kivilompolossa ja Karigasniemessä tullitoiminnasta 
vastasi Suomen tulli yksinään. Virka-apua tehtävien 
hoitoon voitiin pyytää myös poliisilta. 
 Samaan aikaan 1969 Kilpisjärvelle saatiin 
uudet toimitilat ja sinne valmistui yksikerroksinen, 
122 neliön toimistorakennus. Nyt asuin- ja työtilat 

voitiin eriyttää toisistaan. Vanhasta tullitalosta tuli 
kokonaan asuinrakennus. Lisäksi läheisyyteen val-
mistui pieni asuinrivitalo ja 1979 erillinen autontar-
kastussuoja. Asuntopulaa helpotti, kun 1980-luvun 
alussa Kilpisjärvelle saatiin toinen valtion omistama 
rivitalo. 
 Käytännön rajatulliyhteistyötä on kehitetty 
1990-luvulta lähtien ja todettu siitä koituvan kum-
mallekin maalle mm. huomattavia kustannussääs-
töjä. 
 Kun Suomi liittyi EU:hun, ja Norja jäi ulkopuo-
lelle, rajatulliyhteistyösopimus hyväksytettiin EU:ssa 
hallinnolliseksi sopimukseksi, jonka toinen osapuoli 
oli nyt Euroopan unioni. Käytännön tulliyhteis-
työssä muutokset eivät olleet isoja. Norjan rajasta 
tuli tammikuusta 1995 lähtien EU:n ulkoraja. Myös-
kään henkilöliikenteessä ero ei ollut suuri, sillä 
Norja ja Suomi liittyivät pian Schengen-valtioiksi, 
eikä passia tarvittu. 

Liikenteen kehitys
 
1960-luvun alussa osia Käsivarren maantiestä pääl-
lystettiin öljysoralla. Vuonna 1971 koko tie saatiin 
päällystettyä. Tämä helpotti liikennettä. Vuonna 
1975 Kilpisjärven tullin kautta Norjasta saapui yli 
55 000 henkilöautoa, yli 4 000 kuorma-autoa ja 
reilut 600 bussia. Kolme vuotta myöhemmin henki-
löautoja oli jo lähes 90 000. Kuorma-autoliikenne 
pysyi vakaampana. Pääosa oli kuormattuja. 
 Kilpisjärvellä työskenteli 1970-luvulla kahdek-
san suomalaista ja neljä norjalaista tullivirkamiestä. 
Liikenteen kasvun myötä henkilökuntaa oli lisät-
tävä. Enimmillään Suomen tullilla oli väkeä Kil-
pisjärvellä 1980-luvulla, jolloin siellä työskenteli 
13 henkeä. Norjalaisia oli kuusi. 1990-luvulla ja 
2000-luvulla henkilöstöä oli pitkään molemmilla 
valtioilla tasavahvasti 6-7 henkilöä / valtio. Lisäksi 
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molemmilla valtioilla oli ja on nykyäänkin erilliset 
liikkuvat valvontaryhmät, jotka suorittavat tullival-
vontaa mm. Kilpisjärvellä. 
 1980-luvulla liikenne oli tasaisempaa ja laski 
vuosikymmenen puolivälissä, kun Ruotsista tehtiin 
Norjan Narvikiin uusi tie. Vuonna 1990 Norjasta 
tuli enää noin 80 000 henkilöautoa. Suuntaus 
oli vähenevä. Vuonna 1995 Suomeen tuli Kilpis-
järveltä enää 50 000 henkilöautoa. 1990-luvun 
lopulla määrä alkoi kuitenkin uudelleen kasvaa. 
Merkittävä tekijä Kilpisjärven liikenteelle on ollut 
Pohjois-Norjan Tromssan talousalueen vaurastu-
minen. 2010-luvulla luvut ovat suunnilleen samoja 
kuin 1980-luvun huippuvuosina. 
 Vuonna 1992 Käsivarren tie sai nykyisen muo-
tonsa ja E8-tieluokituksen. Eurooppatie -sopimuk-
seen Suomi oli liittynyt jo 1960-luvulla. 
 Vuoden 2016 alusta Norjan tulli uudisti orga-
nisaatiotaan, ja Kilpisjärvestä tuli virkapaikka 12 
norjalaiselle.

Kilpisjärven tullin uusi aika 

Uuden liikennealueen ja toimitilojen hankesuun-
nittelu Kilpisjärvelle käynnistettiin keväällä 2014, 
Suunnitteluvaihe toteutettiin vuonna 2015, ja raken-
taminen aloitettiin kesällä 2016. Uudet tulliraken-
nukset otettiin käyttöön helmikuussa 2017, jonka 
jälkeen kaikki entiset tullirakennukset purettiin. 

Talvitaulla ollut tie- ja liikennealueiden rakennus-
urakka jatkui alkukesästä 2017 ja valmistui syys-
kuussa 2017.
 Uudella tulliasemalla on huoneistoalaa kaik-
kiaan noin 500 neliömetriä kolmessa eri raken-
nuksessa. Toimitilojen ja liikennealueiden suunnit-
telussa panostettiin hyvään toiminallisuuteen ja 
turvallisuuteen sekä kiinteistöjen energiatehokkuu-
teen.
 Uudet selkeät liikennejärjestelyt, valtatien 
tasauksen parantaminen, uusi valaistus, liikenneva-
lot ja uudet eriytetyt tullikaistat sekä pysäytysalu-
eet, parantavat valtatien 21 liikenteen sujuvuutta 
Tullin kohdalla sekä liikenteen ja alueella toimivan 
henkilöstön turvallisuutta. Rajanylityspaikan liiken-
nejärjestelyt ovat nyt nykyaikaisia, toimivia ja tur-
vallisia. Lisäksi tulliaseman liikennejärjestelyissä on 
huomioitu ympäristöasiat rakentamalla hulevesiä 
varten nykyvaatimusten mukaiset pohjavesisuojauk-
set.

Kilpisjärven tullin uusi liikennealue ja uudet toimiti-
lat vihittiin käyttöön 14. syyskuuta 2017.

Lähde: Tulli / Janne Nokki ja Tommi Laukkanen.

Laajempi historiikkijulkaisu
https://tulli.fi/web/tullimuseo/verkkojulkaisu/-/
view/pdf/5316637#book/
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2.2 KILPAILUN TAVOITTEET 
JA REUNAEHDOT

Kilpailun tavoitteena on löytää ideoita alueelle 
toteutettavasta paikkasidonnaisesta pysyväisluon-
teisesta julkisesta teoksesta, joka luo paikalle omaa 
identiteettiä ja lisää viihtyisyyttä. 
 Teos tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä 
ja puhdistettavissa sekä elinkaarikustannusten olla 
kohtuullisia. Teoksen mahdollinen vauriokorjaustyö 
tulisi olla toteutettavissa kohtuuajassa. Hankinnasta 
ei ole mahdollista siirtää varoja tuleville vuosille 
ylläpitoa varten. Luonnoksia arvioidaan myös teos-
materiaalien ympäristövaikutusten ja kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta.
 Teoksessa käytettävien materiaalien ja tek-
nisten ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmisille ja 
omaisuudelle eikä saa häiritä tullitoimipaikan toi-
mintaa millään tavoin. Teos ei saa vaikeuttaa palo- 
ja pelastustoimia eikä tullialueen puhtaanapitoa 
eri vuodenajat huomioiden. Teos tulee olla tuulen 
sekä pakkasen kestävä. Teosta suunniteltaessa on 
huomioitava, että alueella voi talvella olla hyvin-
kin paljon lunta, jota kasataan alueella esimerkiksi 
hulevesialueelle ja pysäköintialueen reunoille. Teos 
ei saa sisältää teräviä osia, jotka voivat vaarantaa 
henkilö-, eläin- tai liikenneturvallisuuden.
 Teos ei saa aiheuttaa häiritsevää valoa ei-julki-
siin sisätiloihin. Rakennusten sisäpuolelle ei sallita 
asennuksia. Teos ei saa vaikeuttaa valvontakame-
roiden sijoittelua eikä tullitoimipaikan sisältä näky-
vyyttä eri suuntiin, mikä tutkitaan tarkemmin jat-
kosuunnittelussa. Teos ei saa häiritä valvontakame-
roita välkkyvällä tai väriä vaihtavalla valolla. 
 Teosten arvostelun aikana turvallisuusasiantun-
tijat antavat teoksista palkintolautakunnalle lausun-
tonsa, jonka perusteella arvioidaan teoksen turval-
lisuuteen liittyvä kehittämistarve. 

2.3 ARVOSTELUPERUSTEET

Toteutettavan teoksen toteutuskustannuksiin on 
varattu enintään 150 000 euroa (alv 0 %) sisäl-
täen taiteilijapalkkiot, teoksen materiaali- ja toteu-
tuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvän 
oikeuden ilman erillistä lupaa tai korvausta tallen-
taa teosta tarkoituksenmukaisella välineellä ja jul-
kaista dokumentit viestinnässään, omissa julkaisuis-
saan sekä välittää sähköisissä tietoverkoissa. 

 Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa mil-
tään osin loukkaa kolmansien tekijänoikeut ta tai 
muuta tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta, eikä 
muuta immateriaalioikeutta. 
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu, 
vaan sen tulee olla uusi, nimenomaan kilpailukoh-
teeseen suunniteltu teos.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotuksen 
taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja 
kehityskelpoisuuteen.

3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1 KILPAILUN OHJELMA-ASIAKIRJAT

Ohjelma-asiakirjana ovat tämä kilpailuohjelma ja 
sen liitteet:

Valokuvat ja video / valokuvaaja Tomi Valo
https://drive.google.com/drive/folders/15BH8Ia-
FXvZlo2d5GRvweE6_o541prZcg?usp=sharing

Yleiskartta / Klikkaa tästä
Jos linkki ei aukea, kopioi tämä teksti selaimeesi: 
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/10837071/
Yleiskartta+Kilpisjärvi/1a8f583b-9110-497e-b0fa-684a7f2cd815

Toimenpidesuunnitelma / http://www.
ely-keskus.fi/documents/10191/10837071/
Toimenpidesuunnitelma/27ab2ad5-51fd-4076-
981e-a1d49bfec1e0

Video Kilpisjärven rajanylityspaikan 
liikennejärjestelyjen virtuaalimallista /  
https://www.youtube.com/
watch?v=RdUOGWCr6MA&feature=youtu.be

Tieympäristö ja piha-alue / 
Klikkaa tästä
Jos linkki ei aukea, kopioi tämä teksti selaimeesi: 
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/10837071/Kartta+tieympäristöstä%20
ja+piha-alueesta/f63c7272-7ff0-485c-861f-10f6040b570f

Aineisto on ladattavissa kilpailun internetsivulta 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taide-
kilpailu
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3.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia 
selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä 
kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle 
viimeistään pe 1.3.2019 sähköpostitse osoitteella 
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi.
 Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti näh-
tävillä viimeistään pe 15.3.2019 lähtien kilpailun 
internetsivuilla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
kilpisjarvi-taidekilpailu.

3.3 ARVOSTELU, TULOKSEN 
JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

Palkintolautakunta pyrkii ratkaisemaan kilpailun 
niin, että palkitut ja kunniamainitut voidaan julkis-
taa ke 5.6.2019 palkintojenjakotilaisuudessa.
 Kilpailuehdotusten arvostelusta laaditaan pöy-
täkirja, joka sisältää ehdotuskohtaiset arvostelut 
yläluokasta sekä ryhmitellyt arvioinnit muista ehdo-
tuksista.
 Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotuk-
set sekä arvostelupöytäkirja pannaan nähtäville ke 
5.6.2019 – pe 13.12.2019 väliseksi ajaksi kilpailun 
internetsivulle www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
kilpisjarvi-taidekilpailu. Kilpailun osallistujat hyväk-
syvät osallistumalla kilpailuun sen, että kilpailun 
järjestäjät tallentavat palkitut ja kunniamaininnan 
saaneet kilpailutyöt omalle internet-palvelimelleen 
näyttelyä varten ja välittävät teokset yleisölle näh-
täviksi avoimen verkon välityksellä. 

3.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN 
SEURAUKSENA

Valtion taideteostoimikunta valitsee kilpailussa pal-
kituista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopi-
vimman ehdotuksen jatkokehittelyyn. Jatkokehittä-
misestä ja toteutuksesta tehdään erillinen sopimus 
kilpailun ratkeamisen jälkeen.
 Teos pyritään toteuttamaan vuosien 2019–
2020 aikana.
 Valtion taideteostoimikunta varaa oikeuden 
olla toteuttamatta mitään ehdotusta, mikäli teok-
sen jatkokehittämisen jälkeen taiteellisia, teknisiä ja 
taloudellisia tavoitteita ei ole saavutettu. 
 Valtion taideteostoimikunta toimii tuottajana 

valittujen teosten toteutuksessa, ja hoitaa tarvitta-
vat lupamenettelyt.
 Toteutunut teos ja siitä tehty dokumentaatio 
sisällytetään valtion taideteostoimikunnan kokoel-
maan ja arkistoidaan.

3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS

Valtion taideteostoimikunnalla, Lapin ELY-keskuk-
sella, Tullilla ja Senaatti-kiinteistöillä on oikeus jul-
kaista palkitut ja kunniamaininnan saaneet kilpai-
luehdotukset viestinnässään ja omissa julkaisuis-
saan.

3.6 VAKUUTTAMINEN

Valtion taideteostoimikunta ei vakuuta kilpailueh-
dotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedostojen tai 
pienoismallin vaurioitumisesta lähetyksessä.

3.7 KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa.
 Mikäli kilpailuohjelmaan joudutaan tekemään 
muutoksia tai lisäyksiä, siitä tiedotetaan kilpaili-
joille viimeistään 30 päivää ennen kilpailuajan 
päättymistä kilpailun internetsivulla www.valtion-
taideteostoimikunta.fi/kilpisjarvi-taidekilpailu, ja 
samalla pidennetään kilpailuaikaa. 
 Kilpailuun jätetty ehdotus poistetaan kilpai-
lusta, jos se on saapunut kilpailukutsussa ilmoitet-
tua määräaikaa ennen tai sen jälkeen tai jos se on 
tämän ohjelman vastainen. Jos ehdotusta ei hyväk-
sytä kilpailuun, syy mainitaan kilpailun arvostelu-
pöytäkirjassa.
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3.8 KILPAILUN KIELI

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi, pohjoissaame, 
inarinsaame ja koltansaame. Mikäli kilpailuohjel-
man versioissa on eroa, noudatetaan suomenkie-
listä versiota. 

3.9 KILPAILUEHDOTUKSEN 
SISÄLTÖVAATIMUKSET

Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee kil-
pailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:

 • Asemapiirros 1:1000
 • Kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia 
 eri suunnista (min. 2 kpl) 
 • Lyhyt kirjallinen selostus teoksen ideasta, 
 toteutustavasta ja -aikataulusta
 • Kustannusarvio erittelyineen
 • Muu ideaa selventävä aineisto 

Kilpailuehdotuksen formaatti on korkeintaan kolme 
A3-kokoista sivua yhtenä pdf-tiedostona, jossa on 
teokseen liittyvät asemapiirros, kuvaupotukset/
perspektiivit, selostus, kustannusarvio ja muu mate-
riaali. Aineistossa tulee olla selvästi nähtävillä teok-
sen nimimerkki. 
 Kilpailija voi jättää lisäksi, niin halutessaan, kil-
pailuun myös pienoismallin.
 Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi 
nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotukseen. 
Pdf-tiedosto on nimettävä samalla nimimerkillä. 
Pdf-tiedoston koko saa olla korkeintaan 8 Mt.
 Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luettavissa 
A3-kokoisissa tulosteissa. 
 Kilpailijoilla on oikeus jättää kilpailuun useam-
pia ehdotuksia, joista jokainen lähetetään erilli-
senä lähetyksenä ja eri nimimerkillä varustettuna.

3.10 KILPAILUSALAISUUS

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen 
asiakirja on varustettava nimimerkillä.
 Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan 
kilpailun yhteyshenkilö eikä tekijöiden tietoa pal-
jasteta ennen kilpailun ratkaisua. Kilpailun yhteys-
henkilö paljastaa ainoastaan palkittujen ja kunnia-
maininnan saaneiden teosten tekijätiedot palkinto-

lautakunnalle, kun se on ratkaissut kilpailun. 
 Palkitsemattomien ehdotusten aineisto, pienois-
malli mukaan lukien ja tekijätietoineen tuhotaan 
kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

3.11 SISÄÄNJÄTTÖ

Kilpailuaika päättyy pe 26.4.2019 klo 24:00 Suo-
men aikaa (UTC+2).

Kilpailuehdotuksen jättö tapahtuu lähettämällä 
ehdotus (pdf-tiedosto) ma 22.4. – pe 26.4.2019 
välisenä aikana WeTransfer-palvelun (www.wetran-
sfer.com) välityksellä osoitteeseen taidekilpailu@
kansallisgalleria.fi. Lähetä ehdotus hyvissä ajoin ja 
tarkista osoitteen oikeellisuus.

Kilpailuehdotuksen lähetyksen yhteydessä anne-
taan WeTransfer-palvelun viestikenttään seuraavat 
tiedot: nimimerkki, tekijöiden nimi, yhteystiedot. 
Lisäksi on eroteltava tekijänoikeuden haltijat ja 
avustajat, mikäli tekijänoikeudet eivät kuulu koko 
työryhmälle. 

Kilpailuun voi jättää lisäksi myös pienoismal-
lin, joka toimitetaan seuraavaan osoitteeseen: 
Senaatti-kiinteistöt, Lintulahdenkatu 5 
A, PL 237, 00530 Helsinki ma 22.4. – pe 
26.4.2019 välisenä aikana viraston aukioloajan 
puitteissa. Aineistossa tulee olla selvästi nähtävillä 
teoksen nimimerkki. Postipakkaukseen päälle sel-
keä merkintä: Taidekilpailu, Kilpisjärvi.

Palkintolautakunta 1.2.2019
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