Satasairaalan psykiatrian rakennuksen taidekilpailu
Satasairaala kutsuu Suomessa toimivia kuvataiteilijoita ottamaan osaa uuden psykiatrian
rakennuksen taidekilpailuun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä.

1. Taidekilpailun tarkoitus
Kilpailun tarkoituksena on etsiä uuden psykiatrian rakennuksen kolmiosaiseen sisäaulaan
taideteossarja. Tavoitteena on löytää tiloihin näyttävää taidetta, joka hyödyntää tilan korkeutta.
Valoaula sijoittuu psykiatrisen sairaalarakennuksen keskelle ja siihen on näköyhteys jokaiselta
osastolta. Ehdotuksen aihe ja toteutustapa on vapaa. Suunnittelussa pyydetään ottamaan
huomioon teoksen helppohoitoisuus ja elinkaarikestävyys.
Satasairaalan psykiatrian rakennukseen hankittavalle taiteelle on laadittu erillinen taideohjelma
teemalla Myötätuntoinen katse. Linkki taideohjelmaan löytyy kilpailun liitteistä.
Lopullisesta teoshankinnasta päättää Satasairaalan rakennustoimikunta. Tarkoitus on, että
kilpailussa joku kolmen parhaan joukkoon sijoittunut ehdotus toteutetaan ja sijoitetaan paikalleen
alkuvuoteen 2023 mennessä. Toteutuksesta tehdään erillinen sopimus kilpailun ratkeamisen
jälkeen.

2. Valoaula
Valoaula-tila koostuu kolmesta kävelysilloin rajatusta alueesta, joiden kaikkien leveys on 5 metriä
ja korkeus on n. 20 metriä.
Valoaulan alin kerros on vierailijoille vapaa ja kerrokseen on sijoitettu oleskeluryhmiä.

3. Budjetti
Teossarjalle varattu määräraha on enintään 70 000 € (0 %). Se sisältää teoksen valmistustyön ja
materiaalit, taiteilijapalkkion ja kuljetuskustannukset.

4. Kilpailu on suunnattu Suomessa työskenteleville taiteilijoille
Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomessa asuvat kuvataiteilijat. Taiteilijat, kuten Suomen Taiteilijaseuran

jäsenliittojen jäsenet (MUU ry, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Suomen Taidegraafikot, Taidemaalariliitto ja
Valokuvataiteilijoiden liitto), tai joilla on taidekoulutus tai useamman vuoden pituista todennettua
taiteilijan ammatissa toimimista esim. myönnettyjä taiteilija-apurahoja, teoksia kokoelmissa tai julkisissa
tiloissa taikka näyttelytoimintaa. Kun on kysymys työryhmästä, on vähintään yhden sen jäsenistä täytettävä
edellä mainitut ehdot.

Kilpailuehdotukset voi jättää joko suomen tai englannin kielellä.

5. Kilpailuehdotus

Kilpailuehdotus toimitetaan https://satasairaala.artcurator.io/-palvelun kautta 31.8.2021 mennessä.
Ehdotuksen tulee sisältää:
1) enintään kolme kuvaa teoksen ideasta.
2) Enintään kuusi havainnekuvaa teoksesta tilassa.
3) Lyhyt kirjallinen selostus (1500 merkkiä) taideteoksen ideasta
4) Alustava kustannuslaskelma, josta tulee käydä ilmi taiteilijapalkkion suuruus, sekä kuvaus
ripustusmenetelmästä.
5) Arvio teoksen elinkaaresta sekä teoksen vuosittaisesta ylläpidosta
Kilpailutyö on varustettava nimimerkillä. Kilpailumateriaalissa ei saa olla näkyvissä taiteilijan
henkilöllisyyteen viittaavaa merkintää eikä nimimerkki saa viitata todelliseen olemassa olevaan
henkilöön.
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu.
Kilpailuun voi ottaa osaa useammalla ehdotuksella.

6. Ehdotusten jättäminen
Kilpailuaika päättyy tiistaina 31.8.2021 klo 23.59, jolloin ehdotusten tulee olla ladattuna
https://satasairaala.artcurator.io/ sivustolla.

7. Palkinnot
Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jätetään määräaikana, jaetaan kilpailussa
seuraavat palkinnot:
I palkinto
II palkinto
III palkinto

5 000 euroa
3000 euroa
2000 euroa

Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kuitenkin niin, että
palkintojen yhteismäärä säilyy samana.

8. Palkintolautakunta
Palkinnoista päättää Satasairaalan taidetyöryhmä: Puheenjohtaja arkistopäällikkö Sari Soininen,
hallintoylihoitaja Paula Asikainen, arkkitehti Natalia Batrakova, taideasiantuntija, kuvataiteilija
Marjo Heino, ylihoitaja Jussi Hänti, asiakasraadin edustaja Hannu Rainesto, sairaanhoitaja
Marjaana Tuomisaari, taideterapeutti sekä valokuvataiteilija, taideterapeutti Titta Valla.
Lisäksi palkintolautakuntaan kuuluvat kaksi Suomen taiteilijaseuran nimeämää henkilöä, jotka ovat
kuvataiteilija Hanna Vihriälä ja valokuvataiteilija Päivi Setälä.

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten taiteellisia ansioita, paikkaan sopivuutta ja
toteutettavuutta.
Kilpailun sihteerinä toimii erikoissuunnittelija Kristiina Tynjälä ja välityshenkilönä toimii Suomen
Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen.
Kilpailun palkintolautakunta voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan
ehdotuksia.
Lopullisen, toteutettavan teoksen tilaamisesta päättää Satasairaala rakennustoimikunta.

9. Tekijänoikeus
Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoikeuden käytöstä on
sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten
lunastamisesta on sovittava erikseen.

10. Voittajien julkistaminen
Kilpailun voittajat julkistetaan Satasairaalan nettisivuilla 15.11.2021 mennessä. Kilpailun järjestäjä
varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista palkittujen ehdotusten materiaalia korvauksetta
omassa viestinnässään.

11. Lisätietoja
Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailun sihteeri Kristiina Tynjälä email:
kristiina.tynjala@satasairaala.fi
Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle, Aura Lehtonen / Suomen
Taiteilijaseura 16.5.2021 klo 23.59 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aura.lehtonen@artists.fi
16.5. mennessä tulleisiin kysymyksiin vastataan viimeistään 31.5.2021 kilpailun nettisivuilla.

12. Kilpailuohjelman saatavuus
Kilpailuohjelma on luettavissa Satasairaalan taidekilpailusivulla:
https://www.satasairaala.fi/satasairaala/investoinnit/satapsykiatrian-taide

13. Liitteet:
Liite 1_Satapsykiatrian taide. Sisältää pohjapiirrokset, leikkauskuvat ja mitat
Liite 2_Havainnekuvia tiloista
Liite 3_Satasairaalan taideohjelma Myötätuntoinen katse
Linkki videoon. Kuvausta Valoaulassa kohdassa 1.08

https://www.youtube.com/watch?v=9PznQ-o-sD8

Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa 19.3.2021

