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Aika: Ma 10.6.2019 klo 10:15 – 16:30 
Paikka: Nh Monitoimi A, 1 krs., Senaatti-kiinteistöt, Lintulahdenkatu 5 A, 00530 Helsinki 
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Jari Auer, puheenjohtaja 
 Riikka Latva-Somppi 
 Siukku Nurminen 
 Paavo Paunu 
 Tuomo Rainio 
 Nora Tapper 
 Henri Terho 
 Annu Vertanen 
 
 Eija Aarnio, sihteeri 
 
 Asiantuntijoina (osallistuminen kokoukseen klo 14 lähtien): 

Aki Havia (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy), Ulla Achrén (Åbo Akademi), Riitta Pyykkö (Turun 
yliopisto) kirjalliset arviot ja Piia Viitanen (Aihio Arkkitehdit Oy) Skype-neuvottelut 
 
1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
2. Kilpailusääntöjen ja kilpailuohjelman tarkastaminen 
Luettiin kilpailusäännöt ja kilpailuohjelma. 
Todettiin, että kilpailu oli yleinen, kaikille avoin taidekilpailu, jonka valtion 
taideteostoimikunta järjesti yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n, Åbo Akademin ja 
Turun yliopiston kanssa. Palkintolautakuntana toimi valtion taideteostoimikunta. 
Kilpailuasiakirjat olivat ladattavissa pe 15.2.2019 alkaen valtion taideteostoimikunnan 
verkkosivuilta ja kilpailu päättyi ke 15.5.2019. Kilpailukielet olivat suomi ja ruotsi. 
 
 
3. Ehdotusten kirjaaminen 
Kirjattiin määräaikaan mennessä saapuneiksi 123 kilpailuehdotusta seuraavilta 
nimimerkeiltä. ks. liite 1. 
 
 
4. Kilpailuehtojen täyttäminen ja mahdollinen hylkääminen 
Todettiin, että 121 ehdotusta täyttivät kilpailuohjelmassa asetetut vaatimukset. 
Kilpailuehdotukset nro 037 ja nro 118 eivät täyttäneet kilpailuohjelman asettamia 
vaatimuksia, koska kilpailuehdotuksissa oli kilpailijan yhteystiedot. 
 
 
 



5. Yleisarvostelu 
Taidekilpailun tarkoituksena oli hakea ideoita Åbo Akademin ja Turun yliopiston käyttöön 
tulevaan AURUM-uudisrakennukseen sekä sisä- että ulkotilaan toteutettavista 
paikkasidonnaisista, pysyväisluonteisista julkisista teoksista. Arvostelussa kiinnitettiin 
huomiota ehdotusten ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen.  
 
Teoksen tulee luoda paikalle omaa identiteettiä ja lisätä viihtyisyyttä. Taiteilijoilla oli 
mahdollisuus esittää useampaa teosta eri paikkoihin, joiden välillä voi olla temaattinen 
yhteys tekniikasta riippumatta. Teoksen tulee olla vaivattomasti ylläpidettävä ja 
elinkaarikustannuksiltaan kohtuullinen.  
 
Teoksessa käytettävien materiaalien ja teknisten ratkaisujen tuli olla turvallisia ihmisille ja 
omaisuudelle eikä saanut häiritä käyttäjien toimintaa millään tavoin.  
 
Palkintolautakunta totesi, että kilpailu oli erittäin korkeatasoinen ja luonnoksia tuli kaikkiin 
kilpailukohteisiin. Ehdotukset painottuivat suurimmaksi osaksi kuitenkin suuren tilan 
käyttöön. Lautakunta olisi toivonut enemmän teosehdotusten välistä vuoropuhelua. Monissa 
ehdotuksissa oli onnistuttu löytämään yhteys Suomen vanhimpaan yliopistoalueeseen ja sen 
historiaan. Ehdotuksissa oli huomioitu uudisrakennuksessa käytettävät materiaalit, 
puupinnoitteinen arkkitehtuuri sekä uudisrakennukseen tulevat toimijat. Myös AURUM-
nimen merkitys ja sen eri viittaukset välittyivät ehdotuksissa, erityisesti materiaalivalinnoissa. 
Teosehdotuksissa oli käytetty monipuolisesti eri materiaaleja ja muotoja.  
 
Kilpailijoilla oli oikeus pyytää kilpailuja koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Tarkentavia 

kysymyksiä tuli muun muassa annetun aineiston tiedostomuodoista ja mittakaavasta sekä 

teosten ripustuspaikoista. Kilpailualueen sisätiloista pyydettiin lisäkuvia. 

 
 
6. Voittajista päättäminen ja yläluokan arvioinnit 
Teosehdotuksista valittiin yläluokkaan seuraavat 12 kilpailuehdotusta, joista merkittiin 
seuraavat arvioinnit: 
 
001 Veden sielu 
Veden sielu on kolmen elementin kokonaisuus, joka muodostuu vettä täynnä olevasta 
vaakasuuntaisesta linssistä, pystysuuntaisesta linssistä sekä prismasta. Veistokselliset 
objektit ottavat ympäröivää tilaa haltuunsa eri tavoin, kuten suuntaamalla valon tai prisman 
heijastuksia rakenteisiin. Teoksen näkökulma viittaa tieteelliseen ja tutkimukselliseen 
lähestymistapaan. 
 
002 Verkostot 
Teosidea nousee AURUM nimen historiallisista viittauksista viisasten kiveen ja kultaan. 
Käsityönmenetelmin toteutettu pehmeä ja inhimillinen teos datan, tietoverkkojen ja 
sosiaalisten kytkentöjen verkostosta. Teosehdotusta pidettiin herkkänä ja kauniina 
graafisena tekstiiliteoksena.  Yksinkertainen toistuva muoto tuo rauhallisen ja harkitun 
vaikutelman. Teos on kolmiulotteinen ja veistoksellinen huomioiden ympäröivän tilan 
hienosti. 
 
006 Välähdyksiä 
Teosehdotuksessa on viisi lentikulaarista valokuvaa. Kukin valokuva koostuu useasta eri 
kuvasta, jotka vaihtuvat katsojan liikkeen myötä. Teos edustaa tässä mittakaavassa teknisesti 



uudenlaista julkista teosta. Monokromaattinen väripinta ja valokuva sekoittuvat hienosti 
abstraktiksi kokonaisuudeksi. 
 
024 Entanglement 
Teos koostuu laboratorioikkunoihin toteutettavista, erilaisia spekulatiivisia ja fiktiivisiä 
elämänmuotoja esittävistä ikkunateippauksista. Teoksen graafinen ilme luo hienon 
rinnastuksen puumassan yhteyteen. Ehdotus luo tilaan kauniin rytmin. 
 
033 Nemus Curiosum 
Kollaasinomaiset, muotoon leikatut valokuvateipaukset luovat illuusion rakennuksen sisällä 
kukoistavasta metsästä, jonka lehvästön läpi valo siivilöityy tilasta toiseen. Metsä on 
taiteessa kuva-aiheena klassikko, mutta tässä ehdotuksessa aihetta on käytetty raikkaasti. 
 
034 Quercus robur 
Ehdotus kytkeytyy kiinnostavalla tavalla tilaan ja talon rakenteisiin. Eri osiin pilkottu 
metsätammi (Quercus robur) on sijoitettu rakennuksen aulan eri kerroksiin. Eri puun osat, 
juurista latvaan kiinnittyvät ja tukeutuvat rakennukseen seiniin ja lattiaan. Muotit otetaan 
elävästä puusta. Teos valetaan alumiinipronssiin, joka kiillotetaan kullanhohtoiseksi. 
Teososat sijoittuvat uudisrakennukseen mielenkiintoisesti ja luovat hyvän kontrastin 
rakennuksessa käytetyille materiaaleille. Teos ei tuo puuta materiaalina lisää, mutta tuo 
tilaan ajatuksen puusta toisen materiaalin kautta. Temaattisesti teos juurtuu yliopiston 
historiaan viittaamalla Kalmin tammeen ja nykypäivään yhteydellä puun kemian 
tutkimukseen. 
 
065 Cladonia 
Ehdotus koostuu kahdesta eri osasta. Human Scale on valokuvantarkasti pronssiin valettu 
koivun oksa, joka on asetettu seinälle tyviosa ylöspäin. Field Study on kaksiosainen teos, joka 
koostuu pronssiin valetuista osista, jotka muodostavat muotokuvan Lohkonahakasta ja 
Jalokultajäkälästä. Teos tarjoaa läheltä katsottuna mielenkiintoisia yksityiskohtia. Teos on 
muodoltaan hiljainen ja vähäeleinen. Sisällöltään se tarjoaa hienon muistutuksen luonnon ja 
ihmisen samankaltaisuudesta.  
 
067 AQUA 
Teos koostuu veden merkityksistä eri konteksteissa ja kielissä. Sanat leikataan alumiinista, 
pulverimaalataan valkoisiksi, liitetään toisiinsa ohuilla vaijereilla, jotka ripustetaan tilaan 
katosta. Ehdotus on ilmava ja tilan haltuun ottava. Tekstin sisältö korostaa kansainvälisyyttä 
ja muistuttaa veden ympärille rakentuneiden kulttuurien alkuperästä.  Vapaana roikkuvien 
tekstielementtien liikkuvuus on kiehtova. 
 
096 Isomus 
Teosehdotus edustaa mielenkiintoisella tavalla perinteistä ideaa veistoksesta, mutta 
toteutustapa on erilainen. Vahapienoismallista otetaan muotti ja tehdään valos 
kestävämmästä materiaalista. Kova pienoismalli viimeistellään ja 3D-skannataan. Muoto 
skaalataan tiedostomuodossa isommaksi, 3,5 metriseksi veistokseksi. Itse teos leikataan 
puumateriaaliin. Teoksen muotomaailma on raikkaasti irrallaan ympäröivästä tilasta ja 
arkkitehtuurista. Ehdotuksen nimi viittaa kullanetsintään ja isoimpiin kultahippuihin, joita 
kutsutaan isomuksiksi. 
 
101 Lapis Philosophorum 
Teosehdotus koostuu kolmesta eri teososasta, joista erityisesti ikkunateippaus Midaksen 
ruudut kiinnosti palkintolautakuntaa. Teos tuo mytologiaan kuuluvan tarinan raikkaasti tähän 
päivään rinnastaen kuningas Midaksen kultaisen kosketuksen sormenjälkien pyyhkäisyjälkiin 



näyttöruudulla. Sini-violetin sävyiset, jättikokoiset jäljet luovat näkösuojaa ikkunoiden takaa 
avautuville laboratoriotiloille. 
 
114 Parabel 
Teos koostuu äänitaideteoksista, jotka sijoittuvat rakennuksen eri kerroksiin ja muodostavat 
oman minimalistisen sävelalueensa kuoron laulamana. Teos ehdotusta pidettiin kilpailussa 
äänitaiteen näkökulmasta kaikkein kiinnostavimpana. Teoksen visuaalinen puoli ja toteutus 
jäivät kuitenkin arvauksen varaan. 
 
120 Corpuscula congregantur  
Teoksen lähtökohtana ovat muodot ja rytmi, jotka syntyvät kullan nanopartikkelien 
järjestäytyessä. 201 keraamista sauvamaista laattaa muodostavat hauskan, irtonaisen 
sommitelman. Teosehdotusta pidettiin kilpailussa kiinnostavimpana juuri betonimuurin 
pintaan sijoittuvista ehdotuksista.   
 
Palkintolautakunta päätti yksimielisesti, että 
1. sijalle asetetaan ehdotus nro 034 Quercus robur, 7000 euroa 
2. sijalle asetetaan ehdotus nro 001 Veden sielu, 4000 euroa 
3. sijalle asetetaan ehdotus nro 006 Välähdyksiä, 3000 euroa 
  
Palkintolautakunta jakoi tunnustuspalkintoja 2 kpl: 
nro 101 Lapis philosophorum, 500 euroa 
nro 114 Parabel, 500 euroa 
 
Lisäksi palkintolautakunta jakoi kunniamaininnat seuraaville ehdotuksille: 
nro 024 Entanglement 
nro 096 Isomus 
nro 120 Corpuscula 
 
Palkinnot ovat verovapaita. 
 
 
7. Palkittujen ehdotusten toteuttaminen 
Päätettiin, että lähdetään neuvottelemaan 1. palkintosijalle tulleen nro 034 Quercus robur, 
taiteilijan/taiteilijoiden kanssa teoksen jatkokehittämisestä ja toteutuksesta. 
 
 
8. Nimimerkkikuorien avaaminen 
Avattiin palkintoja saaneiden ehdotusten nimimerkkikuoret ja todettiin: 
1. sija nro 034 Quercus robur, taiteilija/taiteilijat: Noora Schroderus 
2. sija nro 001 Veden sielu, taiteilija/taiteilijat: Tom Engblom 
3. sija nro 006 Välähdyksiä, taiteilija/taiteilijat: Pertti Kekarainen 
 
Tunnustuspalkinnot: 
nro 101 Lapis philosophorum, taiteilija/taiteilijat: Anu Suhonen 
nro 114 Parabel, taiteilija/taiteilijat: Benjamin Orlow 
 
Kunniamaininnat: 
nro 024 Entanglement, taiteilija/taiteilijat: Nestori Syrjälä 
nro 096 Isomus, taiteilija/taiteilijat: Jani Rättyä ja Markku Ojala 
nro 120 Corpuscula, taiteilija/taiteilijat: Tuulia Susiaho 
 



 
9. Tulosten julkistaminen ja online-näyttelystä päättäminen 
Kilpailun tulokset julkistetaan ma 17.6.2019 klo 11 Turussa. Palkitut ja kunniamaininnan 
saaneet kilpailutyöt sekä arvostelupöytäkirja ovat katsottavissa 17.6.2019 – 15.1.2020 
kilpailun internetsivulla www.valtiontaideteostoimikunta.fi/turku-taidekilpailu. 
Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä 
kilpailun ratkaisusta.  
 
 
10. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30. 
 
 


