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1 KILPAILUKUTSU

1.1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, LUONNE JA 
TARKOITUS

Valtion taideteostoimikunta järjestää yleisen taide
kilpailun yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataide
akatemian kanssa. Tarkoituksena on hakea ideoita 
taideteoksista Kuvataideakatemian käyttöön tule
vaan uudisrakennukseen, Sörnäisten rantatielle.
 Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten 
taiteelliseen laatuun sekä toteutus ja kehityskelpoi
suuteen. Valtion taideteostoimikunta päättää kilpai
lun ratkaisun jälkeen, mitä ehdotusta tai ehdotuksia 
lähdetään jatkokehittämään ja toteuttamaan.

1.2 OSANOTTOOIKEUS

Kilpailu on yleinen, kaikille avoin taidekilpailu.  
Kilpailun kielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

1.3 PALKINNOT 

Palkintoina jaetaan yhteensä 20 000 euroa siten, 
että palkintolautakunta valitsee kilpailuun jätetyistä  
ehdotuksista yhden voittajan, joka saa 5 000 euroa  
ja lisäksi 5 tekijää/tekijäryhmää, jotka jokainen 
saavat 3 000 euroa. 

Lisäksi palkintolautakunta voi halutessaan jakaa 
kunniamainintoja.

Palkinnot ovat verovapaita.

Palkinnoiksi ilmoitettu kokonaissumma jaetaan, jos 
kilpailuun on jätetty vähintään palkintojen luku
määrää vastaava määrä ehdotuksia. Jos kilpailuun 
hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkin
toja, palkintolautakunnalla on oikeus harkita, mitkä 
palkinnot se jakaa. Palkintolautakunnalla on oikeus 
määrätä palkintojen yhteissumman puitteissa yksit
täisten palkintojen suuruus ohjelmasta poikkeavasti, 
mikäli palkintolautakunnan päätös on asiassa yksi
mielinen.

1.4 PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntana toimii valtion taideteos
toimikunta:

Henri Terho, erityisasiantuntija, puheenjohtaja, 
(palkintolautakunnan puheenjohtaja)
Jari Auer, asiakaspäällikkö, arkkitehti
Marja Helander, valokuvataiteilija,  
videotaiteilija ja elokuvaohjaaja
Liisa Kantanen, paperikonservaattori 
Paavo Paunu, kuvataiteilija 
Ari Pelkonen, taidegraafikko 
Kirsti Saarikorpi, muotoilujohtaja
Nora Tapper, kuvanveistäjä, varapuheenjohtaja

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii valtion taide
teostoimikunnan sihteeri, vastaava tuottaja Eija 
Aarnio. Sihteeri ei osallistu päätöksentekoon.
 Palkintolautakunnan toiminta kilpailun arvoste
lun aikana on salainen. Palkintolautakunnan jäse
net, sihteeri ja kilpailun yhteyshenkilö eivät saa 
henkilökohtaisesti tai välillisesti osallistua kilpai
luun. Palkintolautakunnan jäsenten ja kilpailijoiden 
väliset yksityiset neuvottelut ja mielipiteiden vaihto 
kilpailuun liittyvistä asioista ovat kiellettyjä.
 Palkintolautakunta kuulee asiantuntijoina Kuva
taideakatemian osoittamia henkilökunnan edustajia 
ja uudisrakennuksen arkkitehtia. Palkintolautakunta 
on oikeutettu kuulemaan myös muita tarpeelliseksi 
katsomiaan asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät osal
listu päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osal
listua kilpailuun. Kilpailua tai kilpailuluonnoksia ei 
käytetä osana Kuvataideakatemian opetusta tai 
opiskelijoiden ohjausta kilpailun ollessa käynnissä.

1.5 KILPAILUOHJELMAN HYVÄKSYMINEN

Kilpailuohjelma on valtion taideteostoimikunnan ja 
Taideyliopiston Kuvataideakatemian hyväksymä.

1.6 OHJELMAASIAKIRJOJEN LUOVUTUS

Kilpailuasiakirjat ovat ladattavissa internetistä 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate
miataidekilpailu.

1.7 KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailu alkaa pe 12.6.2020 ja päättyy ti 15.9.2020.
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2 KILPAILUTEHTÄVÄ

2.1 TAIDEYLIOPISTON KUVATAIDEAKATEMIA

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataitei
siin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa 
laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista 
opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maa
laustaiteessa, paikka ja tilannesidonnaisessa tai
teessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on 
uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuva
taideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo 
vuodesta 1848.

2.2 KILPAILUKOHTEEN KUVAILU

Taideyliopisto toimii tulevaisuudessa Helsingissä 
kahdella kampuksella, joista toinen sijaitsee 
nopeasti kehittyvällä Sörnäisten alueella. Vuonna 
2021 valmistuvasta, etenkin Kuvataideakatemian 
käyttöön tulevasta uudisrakennuksesta ja nykyi
sestä Teatterikorkeakoulun kiinteistöstä muodostuu 
tulevaisuudessa Taideyliopiston Sörnäisten kampus, 
jossa keskitytään kuvataiteen, teatterin ja tanssin 
opiskeluun. Uudisrakennuksen suunnittelusta vas
taa arkkitehtitoimisto JKMM. Konsortioon kuuluvat 
myös Veritas Eläkevakuutus ja Lujatalo Oy.

 Helsingin perinteinen teollisuusalue Sörnäinen 
on kehittynyt nopeasti viime vuosina. Nykyään 
se on elinvoimainen kaupunginosa, jolla on oma 
ainutlaatuinen kulttuurinsa. Punatiilisen julkisivun ja 
karhean estetiikkansa ansiosta uusi rakennus istuu 
tähän oivallisesti.
 Suunnittelun tavoitteena on ollut tarjota selkeä 
ja avoin ympäristö tuleville taiteilijoille. Raa’at ja 
viimeistelemättömät pinnat ja suuret, muokattavissa 
olevat tilat tukevat yhteisöllisyyttä ja pyrkivät vas
taamaan tulevaisuuden pedagogisiin ja taiteellisiin 
tarpeisiin. Atriumia muistuttava tila rakennuksen 
keskellä toimii yhteisöllisenä keskipisteenä, jonka 
ympärille on ryhmitelty erilaisia oppimisen ja työs
kentelyn tiloja. Kattoterassi, jolta on upeat näkymät 
merelle, toimii keitaana urbaanin alueen keskellä.

Teossijoituspaikat
Teosten sijoittelumahdollisuuksia:

1. Valokatteinen keskustila
2. Vanhan rakennuksen rapattu pääty
3. Rakennusten väliset yhdyskäytävät
4. Kattoterassi 
5. Pääjulkisivu
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1. Valokatteinen keskustila

Korkea keskustila on koko rakennuksen valoisa 
sydän, joka yhdistää sitä ympäröivät opetustilat 
yhteisölliseksi kokonaisuudeksi. Toisen kerroksen 
tasolla keskustilan alaosassa on aulamainen oles
kelun, kokoontumisen ja vapaamuotoisen työsken
telyn paikka. Ylemmissä kerroksissa valoaukkoa 
kiertävät kaitein rajatut kulkuväylät. Aukon yhdellä 
sivulla kulkuväylät laajenevat väljemmiksi tiloiksi, 
jotka toimivat kohtaamispaikkoina, taukotiloina 
sekä avoimina työtiloina.

– Tila on lasikatteinen ja sen seinät ovat läpikuulta
via lasilankkuseiniä (eli Reglitseiniä). Tilaa halko
vat teräksiset portaat, jotka palvelevat rakennuk
sen sisäistä liikennettä.
– Valokattoa reunustavat otsapinnat on päällys
tetty valkoisella akustoivalla ruiskupinnoitteella. 
Pinnoitteen maalaaminen heikentää akustoinnin toi
mintaa ja sitä tulisi välttää. 
– Tila on merkittävä päivänvalon lähde sitä reunus
taville tiloille, joten sen pimentämistä tai lasilankku
seinien laajaa peittämistä tulisi välttää.
– Aukkoa kiertävät kulkuväylät tulee pitää avoi
mina. Alatasolle (2. kerroksen tasolle) tai ylem
pien kerrosten kohtaamistiloihin sijoitettavat teokset 
eivät saa rajoittaa tilojen joustavaa käyttöä.
– Ensimmäisen kerroksen sisäänkäyntiaula tai 
leveä pääportaikko eivät ole mahdollisia teoksen 
sijoituspaikkoja.

– Valokaton teräksisistä ristikkorakenteista on mah
dollista ripustaa raskaitakin teoksia tai niiden osia. 
Ripustukset on tutkittava tapauskohtaisesti, mutta 
ripustusten kapasiteetti on joka tapauksessa satoja 
kiloja.
– Kuvataideakatemia on elävä taiteen tekemisen 
paikka. Keskeiseen päätilaan sijoitettavan pysyvän 
teoksen tulee olla tasapainoinen osa tätä kokonai-
suutta.

2. Vanhan rakennuksen rapattu pääty

Vanha sähkömoottoritehdas peruskorjataan osaksi 
uutta Kuvataideakatemiaa. Kyseisen rakennuksen 
päätyseinä on näkyvällä paikalla pihan puoleisen 
sisäänkäynnin vieressä. Päädyn ulkopinta on aikai
semmin puretun rakennuksen entinen sisäseinä, 
joten siinä näkyy vanhojen rakenteiden muotoja ja 
ulokkeita. Seinän mitat ja pinnan muodot näkyvät 
oheisessa piirustuksessa.

– Massiivitiiliseinä on rapattu ohutrappauksella, 
jonka alta hahmottuvat tiilet.
– Seinä voidaan maalata rappauspinnoille soveltu
vin käsittelyin ja siihen voidaan tehdä suhteellisen 
raskaitakin ripustuksia. Ripustukset on kuitenkin tut
kittava tapauskohtaisesti.
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– Lattioiden kantavuus sallii 400 kg/m2 kuormien 
sijoittelun. 
– Katosta voidaan ripustaa vähintään 50 kg/m2.  
Mahdolliset suuremmat kuormat on tutkittava 
tapauskohtaisesti.
– Kulkuväylän tulee säilyä riittävän avoimena. 

4. Kattoterassi 

Rakennuksen 5. kerroksessa sijaitsee kattoterassi, 
joka toimii työskentely ja opetustilana sekä tapah
tuma, tauko ja virkistyskäytössä. Terassilta aukeaa 
komeat näkymät ympäristöön ja se näkyy kauas 
kaupunkikuvassa.

– Terassia rajaavat seinät ovat tiiltä, ja niistä voi
daan tehdä vain kevyitä ripustuksia. Raskaammat 
kuormat on tuettava tiilen ja lämmöneristeen läpi 
betonirungosta ja tutkittava tapauskohtaisesti.
– Tiiliseinässä olevat syvennykset ovat levyrakentei
sia rapattuja pintoja. Rappaus voidaan maalata rap
pauspinnoille soveltuvin käsittelyin tai syvennykset 
voidaan verhoilla tarvittaessa muulla materiaalilla.
– Terassin tulee säilyä riittävän avoimena, sinne 
sijoitettavat teokset eivät saa rajoittaa tilan jousta
vaa käyttöä.

3. Rakennusten väliset yhdyskäytävät

Yhdyskäytävät ovat liikenteellisiä solmukohtia 
uudisrakennuksen ja vanhan sähkömoottoritehtaan 
välillä. Käytävät yhdistävät erilaisia opetustiloja toi
siinsa. Lattiapinnat ovat betonia, kattopinnat mus
taksi maalattuja, seinät osin betonia, osin lasilank
kua ja osin mustaksi maalattuja.
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5. Pääjulkisivu

Kuvataideakatemian uusi punatiilestä muurattu 
pääjulkisivu täydentää Sörnäisten rantatien histo
riallista kaupunkikuvaa. Perinteistä teollisuusraken
tamista on tulkittu modernilla tavalla. Minimalisti
nen arkkitehtuuri antaa tilaa ja näkyvyyttä raken
nuksen rikkaalle sisällölle. 

– Ikkunaaukot ovat suuria (3x3m) ja sijaitsevat 
syvällä julkisivupinnasta, mikä luo julkisivuun mas
siivisen vaikutelman.
– Julkisivun tiiliverhouksesta voidaan tehdä vain 
kevyitä ripustuksia. Raskaammat kuormat on tuet
tava tiilen ja lämmöneristeen läpi betonirungosta 
ja tutkittava tapauskohtaisesti.
– Ikkunoiden eteen sijoittuvia laajoja asennuksia 
tulee välttää, jotta toiminnalle tärkeää luonnonva
loa ei pimennetä.
– Kuvataideakatemia on elävä taiteen tekemisen  
paikka. Pääjulkisivuun sijoitettavan pysyvän teoksen 
tulee olla tasapainoinen osa tätä kokonaisuutta.

Kilpailukohdetta esitellään virtuaalisella esittely
kierroksella 17.8.2020 alkaen. Linkki tallenteeseen 
julkaistaan kilpailun internetsivuilla www.valtion
taideteostoimikunta.fi/kuvataideakatemia-taidekil
pailu.

2.3 KILPAILUN TAVOITTEET JA REUNAEHDOT

Kilpailun tavoitteena on löytää uudisrakennukseen 
ideoita sekä sisä että ulkotilaan toteutettavista 
teoksista. Ne voivat olla paikkasidonnaisia ja pysy

väisluonteisia tai ne voivat olla aineettomia ja/tai 
ajallisesti rajattuja teoksia. Tavoitteena on luoda 
teosten kautta tilaan omaa identiteettiä ja tukea 
Taideyliopiston pedagogisia prosesseja. Kilpailueh
dotuksessa tulee ottaa huomioon se, että samoissa 
tiloissa järjestetään taidenäyttelyjä ja tehdään tai
detta. Teoksen pitää huomioida Taideyliopisto paik
kana, jossa taiteen käytännöt ja arvot kyseenalais
tuvat jatkuvasti. Tämä voi tarkoittaa teoksen muo
don ja ajallisuuden suhteen sellaista avoimuutta ja 
muuntuvuutta, johon opiskelijat voivat tulevina vuo
sina vaikuttaa tai tehdä tulkintoja.  
 Toteutettavaksi voidaan valita yksi tai useampi 
teos, joka voi olla myös konsepti eri tiloissa tapah
tuvasta sarjallisesta kokonaisuudesta. Taiteilijoilla 
on mahdollisuus esittää useampaa teosta eri paik
koihin, joiden välillä voi olla temaattinen yhteys 
tekniikasta riippumatta. Jos kilpailija ehdottaa 
samassa kilpailuehdotuksessa teosta useaan koh
teeseen, hänen on mainittava, onko mahdollista 
toteuttaa minkä tahansa kohteen ehdotus myös 
itsenäisenä teoksenaan vai muodostavatko kaikki 
yhdessä kokonaisuuden, josta ei voi irrottaa vain 
yhtä osiota jatkokehittelyyn.
 Teos tulee olla vaivattomasti ylläpidettävissä ja 
elinkaarikustannusten olla kohtuullisia. Hankinnasta 
ei ole mahdollista siirtää varoja tuleville vuosille 
ylläpitoa varten. 
 Teoksessa käytettävien materiaalien ja teknisten 
ratkaisujen tulee olla turvallisia ihmisille ja omaisuu
delle eikä saa häiritä käyttäjien liikkumista tiloissa 
tai toimintaa millään tavoin. Teos ei saa vaikeuttaa  
palo ja pelastustoimia. Ehdotus tulee suunnitella 
siten, että teos ei ole osa kiinteistön rakenteita 
tavalla, joka tekee sen irrottamisesta mahdotonta.
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2.4 ARVOSTELUPERUSTEET

Toteutettavien teosten toteutuskustannuksiin on 
varattu yhteensä enintään 150 000 euroa (alv 0 %) 
sisältäen taiteilijapalkkiot, teoksen materiaali ja 
toteutuskustannukset sekä asennuskulut. 
 Taiteilija vastaa siitä, ettei teos tai sen osa mil
tään osin loukkaa kolmansien osapuolten tekijän
oikeutta 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 
taiteelliseen laatuun sekä toteutus ja kehityskelpoi
suuteen.
 Luonnoksia arvioidaan myös teosmateriaalien 
ja tuotannon ekologisten vaikutusten ja kestävän 
kehityksen näkökulmasta. 

3 KILPAILUTEKNISET TIEDOT

3.1 KILPAILUN OHJELMAASIAKIRJAT

Ohjelmaasiakirjana ovat tämä kilpailuohjelma ja 
sen liitteet:

Piirrokset ja kuvat: JKMM Arkkitehdit Oy

Aineisto on ladattavissa kilpailun internetsivulta 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate
miataidekilpailu

3.2 KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää kilpailua koskevia 
selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on lähetettävä 
kilpailun yhteyshenkilölle amanuenssi Heli Ahmiolle 
viimeistään ma 10.8.2020 sähköpostitse osoitteella 
taidekilpailu@kansallisgalleria.fi
 Kysymykset ja vastaukset ovat anonyymisti näh
tävillä ti 18.8.2020 lähtien kilpailun internetsivuilla 
www.valtiontaideteostoimikunta.fi/kuvataideakate
miataidekilpailu

3.3 ARVOSTELU, TULOKSEN 
JULKISTAMINEN JA NÄYTTEILLEPANO

Palkintolautakunta pyrkii ratkaisemaan kilpailun 
niin, että palkitut ja kunniamainitut voidaan julkis
taa ti 13.10.2020 valtion taideteostoimikunnan 
verkkosivuilla.
 Kilpailuehdotusten arvostelusta laaditaan pöytä
kirja, joka sisältää ehdotuskohtaiset arvostelut palki
tuista ja kunniamaininnan saaneista ehdotuksista. 
 Palkitut ja kunniamaininnan saaneet ehdotuk
set sekä arvostelupöytäkirja pannaan nähtäville 
13.10.2020–9.4.2021 väliseksi ajaksi kilpailun 
internetsivulle www.valtiontaideteostoimikunta.fi/
kuvataideakatemiataidekilpailu. Kilpailun osallistu
jat hyväksyvät osallistumalla kilpailuun sen, että kil
pailun järjestäjät ilman erillistä lupaa tai korvausta 
tallentavat palkitut ja kunniamaininnan saaneet kil
pailutyöt tarkoituksen mukaisella välineellä ja julkai
sevat dokumentit viestinnässään, omissa julkaisuissa 
ja omalla internetpalvelimella ja välittävät teokset 
yleisölle nähtäviksi avoimen verkon välityksellä. 
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3.4 JATKOTOIMENPITEET KILPAILUN 
SEURAUKSENA

Kilpailussa valitaan palkituista taiteellisesti, tekni
sesti ja taloudellisesti 13 sopivinta ehdotusta jat
kokehittelyyn. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta 
tehdään erillinen sopimus kilpailun ratkeamisen jäl
keen.
 Teokset pyritään toteuttamaan vuoden 2021 
aikana.
 Valtion taideteostoimikunta varaa oikeuden 
olla toteuttamatta mitään ehdotusta, mikäli teoksen  
jatkokehittämisen jälkeen taiteellisia, teknisiä ja 
taloudellisia tavoitteita ei ole saavutettu. 
 Valtion taideteostoimikunta toimii tuottajana 
valittujen teosten toteutuksessa. Valtion taideteos
toimikunta yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataide
akatemian kanssa hoitavat tarvittavat lupamenettelyt.
 Toteutuneet teokset ja niistä tehty dokumentaa
tio sisällytetään valtion taideteostoimikunnan koko
elmaan ja arkistoidaan. Teoksista tehdään talletus
sopimus valtion taideteostoimikunnan, Taideyliopis
ton Kuvataideakatemian ja kiinteistöjen omistajan 
kanssa.

3.5 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS

Valtion taideteostoimikunnalla ja Taideyliopiston 
Kuvataideakatemialla on oikeus julkaista palkitut ja 
kunniamaininnan saaneet kilpailuehdotukset ja nii
den tekijät viestinnässään ja omissa julkaisuissaan.

3.6 VAKUUTTAMINEN

Valtion taideteostoimikunta ei vakuuta kilpailueh
dotuksia eikä vastaa mahdollisesta tiedostojen vau
rioitumisesta 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/kuvataideakatemia-taidekil
pailu, 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.

3.8 KILPAILUN KIELI

Kilpailun kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 
Mikäli kilpailuohjelman versioissa on eroa, nouda
tetaan suomenkielistä versiota. 

3.9 KILPAILUEHDOTUKSEN 
SISÄLTÖVAATIMUKSET

Tullakseen kilpailussa huomioonotetuksi tulee kil
pailuehdotukseen sisältyä seuraava aineisto:

 1. Sijaintikaavio
 2. Kuvaupotuksia ja/tai perspektiivipiirroksia 
     eri suunnista (min. 2 kpl) 
 3. Lyhyt kirjallinen selostus teoksen ideasta, 
     toteutustavasta ja aikataulusta
 4. Kustannusarvio erittelyineen
 5. Muu ideaa selventävä aineisto 

Kilpailuehdotuksen formaatti on korkeintaan kolme 
A3kokoista sivua yhtenä pdftiedostona, jossa on 
teokseen liittyvät sijaintikaavio, kuvaupotukset/
perspektiivit, selostus, kustannusarvio ja muu mate
riaali, kuten asemapiirros. Aineistossa tulee olla 
selvästi nähtävillä teoksen nimimerkki. 
 Kilpailijoiden henkilöllisyys ei saa tulla ilmi 
teoksen nimimerkistä tai olla merkittynä ehdotuk
seen. Pdftiedosto on nimettävä samalla teoksen 
nimimerkillä. Pdftiedoston koko saa olla korkein
taan 8 Mt.
 Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luettavissa 
A3kokoisissa tulosteissa. 
 Kilpailijoilla on oikeus jättää kilpailuun useam
pia ehdotuksia, joista jokainen lähetetään erilli
senä lähetyksenä ja eri teoksen nimimerkillä varus
tettuna.
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3.10 KILPAILUSALAISUUS

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen 
asiakirja on varustettava teoksen 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 tekijätie
toineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpai
lun ratkaisusta.

3.11 SISÄÄNJÄTTÖ

Kilpailuaika päättyy ti 15.9.2020 klo 24:00 Suo
men aikaa (UTC+2).

Kilpailuehdotuksen jättö tapahtuu lähettämällä 
ehdotus (pdftiedosto) ti 8.9. – ti 15.9.2020 väli
senä aikana WeTransferpalvelun (www.wetrans
fer.com) välityksellä osoitteeseen taidekilpailu@
kansallisgalleria.fi
 Kilpailuun hyväksytään vain määräaikaan men
nessä oikealla osoitteella perille saapuneet ehdo
tukset. Lähettäjän vastuulla on todentaa mahdol
lisissa riitatilanteissa se, että ehdotus on lähetetty 
ajoissa oikeaan osoitteeseen.
 Kilpailuehdotuksen lähetyksen yhteydessä 
annetaan WeTransferpalvelun viestikenttään seu
raavat tiedot: teoksen nimimerkki, tekijöiden nimi, 
yhteystiedot. Lisäksi on eroteltava tekijänoikeuden 
haltijat ja avustajat, mikäli tekijänoikeudet eivät 
kuulu koko työryhmälle. 

Palkintolautakunta 12.6.2020
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