
ALLMÄN KONSTTÄVLING 
FÖR KONSTUNIVERSITETETS 
BILDKONSTAKADEMIS 
NYBYGGNAD PÅ SÖRNÄS 
STRANDVÄG (HELSINKI)
 
12.6–15.9.2020

S T A T E N S
K O N S T V E R K S -
K O M M I S S I O N



1 TÄVLINGSINBJUDAN

1.1 TÄVLINGENS ORGANISATÖR, KARAKTÄR 
OCH SYFTE 

Statens konstverkskommission ordnar en allmän 
konsttävling i samarbete med Konstuniversitetets 
Bildkonstakademi. Syftet är att söka fram idéer för 
konstverk för nybyggnaden på Sörnäs strandväg 
som kommer att användas av Bildkonstakademin.  
 I bedömningen fästs uppmärksamhet vid för-
slagens konstnärliga kvalitet och deras genomför-
ande- och utvecklingspotential. Statens konstverks-
kommission besluter efter att tävlingen har avgjorts 
om vilket eller vilka förslag man går in för att vida-
reutveckla och förverkliga. 

1.2 DELTAGANDERÄTT

Tävlingen är en allmän, för alla öppen konsttäv-
ling. Tävlingens språk är finska, svenska och eng-
elska. 

1.3 PRISER 

Som priser delas sammanlagt ut 20 000 euro, på 
det sättet att tävlingsjuryn bland de förslag som 
lämnats in till tävlingen väljer ut en vinnare som får 
5 000 euro och dessutom 5 aktörer/aktörsgrupper 
som var och en får 3 000 euro. 

Dessutom kan tävlingsjuryn om den så önskar dela 
ut hedersomnämnanden. 

Priserna är skattefria. 

Helhetssumman som angetts som priser delas ut om 
det till tävlingen har lämnats in minst lika många 
förslag som antalet priser. Om förslagen som god-
känts till tävlingen är färre än antalet priser, har 
tävlingsjuryn rätt att överväga vilka priser den 
delar ut. Tävlingsjuryn har rätt att inom ramarna 
för den sammanlagda prissumman fastställa de 
enskilda prisernas storlek på ett sätt som avviker 
från programmet, om tävlingsjuryns beslut i saken 
är enhälligt. 

1.4 TÄVLINGSJURYN  

Som tävlingsjury tjänstgör statens konstverkskommission: 

Henri Terho, specialsakkunnig, ordförande,  
(tävlingsjuryns ordförande)
Jari Auer, kundchef, arkitekt 
Marja Helander, fotokonstnär,  
videokonstnär och filmregissör 
Liisa Kantanen, papperskonservator 
Paavo Paunu, bildkonstnär 
Ari Pelkonen, konstgrafiker 
Kirsti Saarikorpi, designchef 
Nora Tapper, skulptör, vice ordförande

Som tävlingsjuryns sekreterare tjänstgör statens 
konstverkskommissions sekreterare, ansvariga produ-
centen Eija Aarnio. Sekreteraren deltar inte i besluts-
förfarandet. 
 Tävlingsjuryns verksamhet under bedömningen 
av tävlingen är sekretessbelagd. Tävlingsjuryns med-
lemmar, sekreteraren och tävlingens kontaktperson 
får inte personligen eller indirekt delta i tävlingen. 
Privata överläggningar och åsiktsutbyten mellan täv-
lingsjuryns medlemmar och tävlingsdeltagarna om 
frågor som berör tävlingen är förbjudna. 
 Tävlingsjuryn anlitar som experter personalre-
presentanter som Bildkonstakademin har utsett samt 
arkitekten för nybyggnaden. Tävlingsjuryn har rätt 
att också höra andra experter som den anser behöv-
liga. Experterna deltar inte i beslutsförfarandet och 
har heller inte rätt att delta i tävlingen. Tävlingen 
eller tävlingsskisserna används inte som en del i Bild-
konstakademins undervisning eller handledning av 
studenterna under den tid som tävlingen pågår. 

1.5 GODKÄNNANDE AV 
TÄVLINGSPROGRAMMET 

Tävlingsprogrammet är godkänt av statens konstverk-
skommission och Konstuniversitetets Bildkonstakademi.

1.6 ÖVERLÅTELSE AV PROGRAMDOKUMENT

Tävlingsdokumenten finns att ladda ner på internet
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate-
mia-taidekilpailu

1.7 TÄVLINGENS TIDTABELL 

Tävlingen inleds fre. 12.6.2020 och avslutas  
tis. 15.9.2020. 
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2 TÄVLINGSUPPGIFT 

2.1 KONSTUNIVERSITETETS 
BILDKONSTAKADEMI 

Konstuniversitetets Bildkonstakademi är en interna-
tionell akademi som koncentrerar sig på bildkonst 
och är den enda i sitt slag i Finland. Den erbjuder 
högklassig undervisning i skulptur, rörlig bild, mål-
ningskonst, plats- och situationsbunden konst, konst-
grafik och fotokonst, och är banbrytande inom den 
konstnärliga forskningen. Bildkonstakademin har 
utbildat bildkonstnärer ända sedan år 1848. 

2.2 BESKRIVNING AV TÄVLINGSOBJEKTET

Konstuniversitetet kommer i framtiden att verka i 
Helsingfors på två campus, varav det ena är belä-
get på Sörnäs område som är statt i snabb utveck-
ling. Nybyggnaden som blir färdig år 2021 och 
som kommer att tas i bruk speciellt av Bildkonsta-
kademin, och byggnaden som idag är Teaterhög-
skolans fastighet, kommer i framtiden att utgöra 
Konstuniversitetets Sörnäscampus, som är inriktat 
på studier i bildkonst, teater och dans. För plane-
ringen av nybyggnaden ansvarar arkitektbyrån 
JKMM. Till konsortiet hör också Veritas Pensions-
försäkring och Lujatalo Oy. 

 Sörnäs – ett traditionellt industriområde i Hel-
singfors – har utvecklats snabbt under de senaste 
åren. Idag är det ett livligt stadsområde med en 
unik urban kultur. Den nya byggnaden som visar 
upp en fasad i röda tegel och en grovhuggen este-
tik kommer att smälta perfekt in i området. 
 Målet med planeringen är att erbjuda en klar 
och öppen ram för framtidens konstnärer i 
vardande. Råa och opolerade ytor och stora modi-
fierbara utrymmen kommer att stöda idén om det 
kollektiva samt även svara mot framtida pedago-
giska och konstnärliga behov. Den centrala hallen 
som liknar ett atrium skapar en social knutpunkt 
i hjärtat av byggnaden. En skala av studie- och 
arbetsutrymmen finns samlade kring den. Takter-
rassen med sin underbara utsikt mot havet har 
planerats för att tjänstgöra som en oas mitt i den 
urbana stadsdelen. 

Placeringsställen för verken 
Möjligheter för placering av verken: 

 1. Det centrala utrymmet med transparent tak
 2. Den gamla byggnadens rappade gavel 
 3. Förbindelsegångarna mellan byggnaderna 
 4. Takterrassen 
 5. Huvudfasaden 
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1. Det centrala utrymmet med transparent tak

Det höga centrala utrymmet är hela byggnadens 
ljusa hjärta som förenar de undervisningsutrymmen 
som omgärdar det till en gemenskaplig helhet. På 
andra våningsplanet, i nedre delen av det centrala 
utrymmet finns en aulaliknande plats för att vistas, 
samlas och arbeta informellt i. I de övre våning-
arna omgärdas ljusöppningen av gångpassager 
avgränsade med räcken. På öppningens ena sida 
vidgar sig gångpassagerna till mer öppna utrym-
men som fungerar som träffpunkter, pausutrymmen 
samt öppna arbetsutrymmen. 

– Utrymmet är försett med ett transparent tak och 
dess väggar är transparenta glaspanelväggar 
(Reglit-väggar). Utrymmet genomkorsas av trappor 
i stål som betjänar byggnadens inre trafik. 
– Ändytorna som kantar det transparenta taket är 
täckta med vit akustiserande sprutrappning. Att 
måla på rappningen försvagar den akustiserande 
effekten och bör undvikas. 
– Utrymmet utgör en viktig dagsljuskälla för de 
utrymmen som kantar det, så mörkläggning av det 
eller täckning av glaspanelväggarna i någon mer 
omfattande skala är något som bör undvikas. 
– Gångpassagerna som omger öppningen bör 
hållas öppna. Verken som placeras på nedre pla-
net (2:a våningsplanet) eller i mötesutrymmena på 
de övre våningarna får inte begränsa den flexibla 
användningen av utrymmena. 

– Första våningens entréaula eller den breda huvud- 
trappan är inte möjliga placeringsställen för verk. 
– Det är möjligt att hänga upp även tunga verk 
eller delar av dem i det transparenta takets kor-
skonstruktioner av stål. Upphängningarna bör 
granskas från fall till fall, men upphängningskapa-
citeten är i vilket fall som helst på hundratals kilo. 
– Bildkonstakademin är en levande plats för ska-
pande av konst. Det permanenta verk som skall 
placeras mitt i det centrala huvudutrymmet bör 
vara en harmonisk del av den här helheten. 

2. Den gamla byggnadens rappade gavel

Den gamla elmotorfabriken grundrenoveras till 
att bli en del av den nya Bildkonstakademin.  Den 
ifrågavarande byggnadens gavelvägg är belägen 
på ett synligt ställe bredvid ingången på gårdssi-
dan. Gavelväggens ytteryta är en före detta inner-
vägg i en byggnad som rivits, så i den syns former 
och utbuktningar från gamla strukturer. Väggens 
mått och ytans former syns i den bifogade ritningen. 

– Massivtegelväggen har rappats med en tunn-
rappning, under vilken man kan skönja teglen. 
– Väggen kan målas med metoder som lämpar sig 
för rappade ytor och på den kan man göra även 
relativt tunga upphängningar. Upphängningarna 
bör emellertid granskas från fall till fall. 
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– Golvens bärkapacitet tillåter placering som kla-
rar en belastning på 400 kg/m2.
– I taket går att hänga upp minst 50 kg/m2. Even-
tuella större belastningar bör granskas från fall till 
fall. 
– Gångpassagen bör hållas tillräckligt öppen.

4. Takterrassen

I byggnadens 5:e våning finns en takterrass som 
fungerar som arbets- och undervisningsutrymme 
samt för evenemangs-, paus- och rekreationsbruk. 
Från terrassen öppnar sig underbara vyer mot 
omgivningen och den syns lång väg i stadsbilden. 

– Väggarna som avgränsar terrassen är av tegel, 
och på dem kan man göra endast lätta upphäng-
ningar. Tyngre belastning bör stödas mot betong-
stommen tvärs igenom teglet och värmeisoleringen 
och granskas från fall till fall. 
– Fördjupningarna som finns i tegelväggen är rap-
pade ytor av skivkonstruktion. Rappningen kan 
målas med metoder som lämpar sig för rappade 
ytor eller fördjupningarna kan vid behov tapetse-
ras med ett annat material. 
– Terrassen bör bevaras tillräcklig öppen, de verk 
som placeras där får inte begränsa den flexibla 
användningen av utrymmet.

3. Förbindelsegångarna mellan byggnaderna 

Förbindelsegångarna är knutpunkter för trafiken 
mellan nybyggnaden och den gamla elmotorfa-
briken. Gångarna förenar olika undervisningsut-
rymmen med varandra. Golvytorna är av betong, 
takytorna är svartmålade, väggarna är delvis 
betong, delvis glaspaneler, och delar av dem är 
svartmålade. 
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5. Huvudfasaden

Bildkonstakademins nya huvudfasad som är murad 
av rödtegel kompletterar den historiska stadsbilden 
vid Sörnäs strandväg. Det traditionella industribyg-
gandet har tolkats i en modern anda. Den minima-
listiska arkitekturen ger rum och synlighet åt bygg-
nadens rika innehåll. 

– Fönsteröppningarna är stora (3x3m) och är 
belägna djupt inne i fasadens yta, vilket ger fasa-
den ett massivt intryck. 
– På fasadens tegelbeklädnad kan man endast 
göra lätta upphängningar. Tyngre belastning bör 
stöda sig på betongstommen tvärs igenom teglet 
och värmeisoleringen och granskas från fall till fall. 
– Breda installationer som placeras framför fönst-
ren bör undvikas, så det för verksamheten viktiga 
naturljuset inte stängs ute. 
– Bildkonstakademin är en levande plats för ska-
pande av konst. Det permanenta verk som skall 
placeras på fasaden bör vara en harmonisk del av 
den här helheten. 

Tävlingsobjektet presenteras på en virtuell presen-
tationsrunda med början 17.8.2020. En länk till det 
inspelade publiceras på tävlingens internet sidor 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate-
mia-taidekilpailu.

2.3 TÄVLINGENS MÅLSÄTTNINGAR OCH 
RAMVILLKOR

Tävlingens syfte är att för nybyggnaden få fram 
idéer för verk som kan förverkligas både i inom-
hus- och utomhusutrymmet. De kan vara plats-
bundna och av bestående natur eller så kan de 

vara immateriella och/eller tidsmässigt begränsade 
verk. Syftet är att via verken skapa en egen iden-
titet för utrymmet och att stöda Konstuniversitetets 
pedagogiska processer. I tävlingsförslaget bör man 
ta i beaktande att det i samma utrymmen organise-
ras konstutställningar och skapas konst. Verket bör 
beakta Konstuniversitetet som en plats där konstens 
praktiker och värden ständigt ifrågasätts. Detta kan 
vad verkets form och temporalitet beträffar inne-
bära en öppenhet och anpassningsbarhet av ett 
slag som studerandena under kommande år kan 
inverka på eller göra tolkningar av.
 För förverkligande kan väljas ut ett eller flera 
verk, som också kan vara ett koncept ur en serie-
mässig helhet som gestaltas i skilda utrymmen. 
Konstnärerna har en möjlighet att visa upp flera 
verk på skilda ställen, mellan vilka det oberoende 
av tekniken kan finnas ett tematiskt samband. Om 
en tävlande i samma tävlingsförslag föreslår ett 
verk för flera mål, måste hen nämna huruvida det 
är möjligt att förverkliga förslaget för vilket av 
målen som helst också i form av ett självständigt 
verk, eller huruvida alla tillsammans utgör en hel-
het från vilken man inte kan frikoppla endast en 
del för vidare utveckling.
 Verket bör vara lätt att uppehålla och kostna-
derna för dess levnadsbåge bör vara rimliga. Det 
är inte möjligt att från anskaffningen flytta över 
medel till uppehåll under kommande år.
 De material och tekniska lösningar som 
används för verket bör vara säkra för människor 
och egendom och får inte på något sätt störa 
användarnas rörlighet i utrymmena eller deras 
verksamhet. Verket får inte försvåra brand- och 
räddningsåtgärder. Förslaget bör planeras så att 
verket inte är en del av fastighetens strukturer på 
ett sätt som gör det omöjligt att lösgöra det. 
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2.4 BEDÖMNINGSKRITERIER

För framställningskostnaderna för de verk som ska 
förverkligas har reserverats sammanlagt högst 
150 000 euro (alv 0 %) vilket inkluderar konstnärs-
arvoden, material- och framställningskostnader för 
verket samt installeringskostnader.
 Konstnären ansvarar för att verket eller någon 
del av verket inte på något sätt kränker tredje 
parts upphovsrätt eller någon annan rättighet som 
baserar sig på upphovsrättslagen, eller någon 
annan immateriell rättighet.
 Tävlingsförslaget får inte vara tidigare offent-
liggjort, utan bör vara ett nytt verk planerat speci-
fikt för tävlingsobjektet.
 I bedömningen fästs speciell vikt vid förslagets 
konstnärliga kvalitet samt dess förverkligande- och 
utvecklingspotential.
 Skisserna bedöms också ur verkmaterialens 
och produktionens ekologiska påverkans samt den 
hållbara utvecklingens synvinkel.

3 TÄVLINGSTEKNISKA 
UPPGIFTER

3.1 TÄVLINGENS PROGRAMDOKUMENT

Tävlingsdokument är detta tävlingsprogram och 
dess bilagor:

Ritningar och bilder: JKMM Arkkitehdit Oy

Materialet finns att ladda ner på tävlingens nätsida
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate-
mia-taidekilpailu

3.2 FRÅGOR SOM BERÖR TÄVLINGEN

Tävlingsdeltagarna har rätt att be om förklaringar 
och tilläggsuppgifter som berör tävlingen. Frå-
gorna riktas till tävlingens kontaktperson, amanu-
ens Heli Ahmio senast mån. 10.8.2020 per email 
på adressen taidekilpailu@kansallisgalleria.fi
 Frågorna och svaren finns till anonymt påse-
ende från och med tis. 18.8.2020 på tävlingens 
nätsidor www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvatai-
deakatemia-taidekilpailu

3.3 BEDÖMNING, OFFENTLIGGÖRANDE 
OCH UPPVISANDE AV RESULTATEN

Tävlingsjuryn strävar till att avgöra tävlingen så att 
namnen på dem som prisbelönats och fått heder-
somnämnande kan offentliggöras tis. 13.10.2020 
på statens konstverkskommissions nätsidor.
 Om bedömningen av tävlingsförslagen utar-
betas ett protokoll som innehåller förslagsspeci-
fika bedömningar av de förslag som fått pris och 
hedersomnämnande.
 De förslag som fått pris och hedersomnäm-
nande samt bedömningsprotokollet ställs till påse-
ende mellan 13.10.2020–9.4.2021 på tävlingens 
nätsida www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvatai-
deakatemia-taidekilpailu. Tävlingsdeltagarna god-
känner genom att delta i tävlingen att tävlingens 
arrangörer utan särskilt lov eller ersättning sparar 
de tävlingsarbeten som har erhållit pris eller heder-
somnämnande på ett ändamålsenligt redskap och 
publicerar dokumenten i sin kommunikation, i sina 
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egna publikationer och på sin egen internetserver 
samt ställer verken till allmänhetens påseende via 
det öppna nätet.

3.4 FORTSATTA ÅTGÄRDER SOM FÖLJD AV 
TÄVLINGEN 

I tävlingen väljs bland de prisbelönta förslagen de 
1–3 som är konstnärligt, tekniskt och ekonomiskt 
mest lämpliga ut för fortsatt utveckling. Om den 
fortsatta utvecklingen och förverkligandet görs ett 
speciellt avtal efter att tävlingen avgjorts.
 Man strävar till att förverkliga verken under år 
2021.
 Statens konstverkskommission förbehåller sig 
rätten att inte förverkliga något av förslagen, om 
de konstnärliga, tekniska och ekonomiska målsätt-
ningarna efter den fortsatta utvecklingen inte har 
uppnåtts.
 Statens konstverkskommission fungerar som 
producent vid förverkligandet av de utvalda ver-
ken. Statens konstverkskommission sköter i samar-
bete med Konstuniversitetets Bildkonstakademi om 
behövliga tillståndsprocedurer.
 De verk som förverkligas och den dokumenta-
tion som görs om dem införlivas i statens konstverk-
skommissions samling och arkiveras. Om verken 
görs ett deponeringsavtal med statens konstverks-
kommission, Konstuniversitetets Bildkonstakademi 
och fastigheternas ägare.

3.5 ANVÄNDNINGSRÄTT TILL 
TÄVLINGSFÖRSLAGEN

Statens konstverkskommission och Konstuniversite-
tets Bildkonstakademi har rätt att offentliggöra de 
tävlingsförslag som erhållit pris och hedersomnäm-
nande och deras upphovspersoner i sin kommuni-
kation och sina egna publikationer.

3.6 FÖRSÄKRING

Statens konstverkskommission försäkrar inte täv-
lingsförslagen och ansvarar inte för eventuella 
skador på filer som uppstår vid sändandet.

3.7 TÄVLINGSREGLERNA

I tävlingen följs detta tävlingsprogram.
 I den händelse att förändringar eller tillägg 
behöver göras i tävlingsprogrammet meddelas täv-
lingsdeltagarna om detta senast 30 dagar före täv-
lingstidens utgång på tävlingens nätsida www.val-
tiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakatemia-taide-
kilpailu, och samtidigt förlängs tävlingstiden.
 Ett förslag som sänts till tävlingen tas ur täv-
lingen om det har anlänt före den tidsgräns som 
meddelas i tävlingsinbjudan eller efter den eller 
om förslaget står i motsättning till detta program. 
Om ett förslag inte godkänns till tävlingen nämns 
skälet i tävlingens bedömningsprotokoll.

3.8 TÄVLINGENS SPRÅK

Tävlingens språk är finska, svenska och engelska. 
Om det finns skillnader mellan versionerna av täv-
lingsprogrammet följs den finskspråkiga versionen.

3.9 TÄVLINGSFÖRSLAGETS INNEHÅLLSKRAV

För att beaktas i tävlingen bör ett tävlingsförslag 
innehålla följande material:

 1. Lägesritning
 2. Visualiseringsbilder och/eller perspektiv -
     ritningar från olika håll (min. 2 st)
 3. Kort skriftlig redogörelse för verkets idé, 
     framställningssätt och -tidtabell
 4. Specificerad kostnadskalkyl 
 5. Annat material som tydliggör idén

Tävlingsförslagets format är högst tre sidor i 
A3-format som enhetlig pdf-fil, som innehåller 
lägesritningen, visualiseringsbilderna/perspektiv-
ritningarna, redogörelsen, kostnadskalkylen samt 
övrigt material som hänför sig till verket, tex en 
planritning. I materialet bör verkets signatur finnas 
klart synlig. 
 Tävlingsdeltagarnas identitet får inte framgå av 
verkets signatur eller finnas antecknad i förslaget. 
Pdf-filen bör namnges med samma signatur som 
verket. Pdf-filens storlek får vara högst 8 Mt. 
 Texten som ingår i förslagen bör gå att läsa 
som utskrifter i A3-format.
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 Tävlingsdeltagarna har rätt att till tävlingen 
lämna in flera förslag, av vilka vart och ett skickas 
in som skild försändelse och försett med skild verk-
signatur.
 

3.10 TÄVLINGSHEMLIGHET

Tävlingen är hemlig. Varje dokument som hör till 
tävlingsförslagen bör vara försett med verkets sig-
natur.
 De insända tävlingsförslagen handhas endast 
av tävlingens kontaktperson och informationen om 
upphovspersonerna avslöjas inte förrän tävlingen 
är avgjord. Tävlingens kontaktperson avslöjar 
endast upphovspersonuppgifterna för de verk som 
har erhållit pris och hedersomnämnande för täv-
lingsjuryn, efter att den har avgjort tävlingen.
 Materialet i de förslag som inte har belönats 
förstörs tillsammans med tillhörande upphovs-
personuppgifter sex månader efter att tävlingen 
avgjorts. 

3.11 INLÄMNANDE

Tävlingstiden går ut tis. 15.9.2020 kl 24:00 finsk 
tid (UTC+2).

Inlämnandet av tävlingsförslaget sker genom att 
sända förslaget (pdf-filen) under tiden mellan tis. 
8.9 – tis. 15.9.2020 genom förmedling av WeTran-
sfer-tjänsten (www.wetransfer.com) till adressen  
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi 
 Till tävlingen godkänns endast förslag som 
anlänt försedda med rätt adress under den utsatta 
tävlingstiden. Det är på avsändarens ansvar att i 
eventuella tvistsituationer bevisa att förslaget har 
skickats i tid till rätt adress.
 I samband med sändandet av tävlingsförsla-
get ges i WeTransfer-tjänstens meddelanderuta 
följande uppgifter: verkets signatur, upphovsperso-
nernas namn, kontaktuppgifter. Dessutom bör inne-
havarna av upphovsrätten och medhjälparna hål-
las isär, i det fall att upphovsrätten inte hör till hela 
arbetsgruppen.
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