
KILPAILUOHJELMA

1. KILPAILUN TARKOITUS

Kilpailun tarkoituksena on löytää idea näyttäväksi vuoro-
vaikutteiseksi teokseksi, joka voidaan toteuttaa Heurekan 
edustalle. Teos on esillä suositulla kokoontumispaikal-
la ulkona vuoden ympäri ja sen on oltava kestävää tekoa. 
Kilpailulla haetaan teosta, joka huomioisi vuodenaikojen 
erilaiset sää- ja valaistusolosuhteet. Tarkempi kuvaus kil-
pailualueesta on liitteessä.

Teos voi esimerkiksi hyödyntää sensoritekniikkaa, muut-
tuvia valaistusratkaisuja tai jollain muulla oivaltavalla 
tavalla kytkeytyä sähkön maailmaan. Teos on mielellään 
leikkisän kokeellinen, ja se voi hyödyntää luonnon proses-
seja. Teos voi myös hyödyntää sähköä, joka voidaan vetää 
paikalle. Kilpailualueella on tällä hetkellä nurmikko eikä 
kiinnityspisteitä teokselle.

Kilpailu on avoin suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asu-
ville. Kilpailija voi olla myös teknis–taiteellinen työryhmä.

Teoksen toteuttamiseksi on varattu 200 000€, minkä on 
tarkoitus kattaa kaikki teoksen tekemisestä, kuljettamises-
ta ja pystytyksestä aiheutuvat kulut.

2. KILPAILUEHDOTUKSET

Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset 
ja tiedot: 

A. Luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannal-
ta riittävän havainnollisesti selville teoksen ominai-
suudet ja selvitys teknisestä toteutettavuudesta. Teki-
jä voi valita esitystavan siten, että se tukee ehdotusta. 

Mittakaavan tekijä voi valita teokseen sopivaksi. Esi-
tysmuoto voi olla myös virtuaalinen, lyhyt video, 
enintään 2 minuuttia tai enintään viiden valokuvan 
esityssarja.

 Esityksestä tulee käydä ilmi arvio teknisten järjestel-
mien, esimerkiksi teoksen perustamisen, kiinnityk-
sen tai sähköistyksen tarpeista.

B. Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi teoksen to-
teuttaminen (esimerkiksi materiaalikulut, teoksen 
perustus-, asentamis- ja valaistuskustannukset) ja 
taiteilijapalkkion suuruus. Ehdotuksen tulee sisäl-
tää arvio teoksen elinkaaresta ja kuvaus huollon ja 
ylläpidon edellyttämistä toimenpiteistä, sekä näiden 
kustannusarvio vuositasolla.

C. Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotus-
taan valaisevaa materiaalia.

Kilpailuehdotuksessa tai sitä selventävässä materiaalissa ei 
saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta te-
kijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Kilpailutyöt on va-
rustettava nimimerkillä ja mukaan on liitettävä nimimer-
killä varustettu, suljettu kirjekuori, jonka sisällä on tekijän 
nimi, osoite ja puhelinnumero.

3. PALKINNOT

Mikäli palkintoja vastaava määrä kilpailuehdotuksia jäte-
tään määräaikana, jaetaan kilpailussa seuraavat palkinnot:

 I palkinto  7500 euroa
 II palkinto  4500 euroa
 III palkinto  3000 euroa. 

Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 1000 euron tun-
nustuspalkintoa.

KILPAILUKUTSU
Heureka, suomalainen tiedekeskus ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK)

kutsuvat suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia kuvataiteilijoita ottamaan osaa
ideakilpailuun vuorovaikutteisen taideteoksen toteuttamiseksi Heurekan edustalle.

Kilpailu järjestetään tiedekeskuksen 30-vuotisjuhlan kunniaksi STEK:n tuella. 
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Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varat-
tu summa toisinkin, kuitenkin siten, että palkintojen yh-
teismäärä säilyy samana.

4. KILPAILUAIKA

Kilpailuaika päättyy perjantaina 30.11.2019 klo 16, jolloin 
kilpailuehdotusten tulee olla perillä tai todistettavasti jä-
tettynä postin tai muun kuljetusliikkeen toimitettavaksi. 
Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustan-
nuksista. 

Kilpailuehdotukset tulee jättää tiedekeskus Heurekaan, 
Tiedepuisto 1, PL 166, 01301 Vantaa tai Heurekan aulan 
infotiskille. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan
1.-30.11.2019 klo 10 ja 17 välisenä aikana. 

5. KILPAILUN PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakunnan muodostavat:  

Tiedekeskus Heurekan nimeämänä 
 • Puheenjohtajana Heurekan
  elämysjohtaja Mikko Myllykoski 
 • Tiedekeskussäätiön hallituksen jäsen, 
  professori Vesa Välimäki 

STEK:n nimeämänä 
 • STEK:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen 

Vantaan kaupungin edustajana
 • Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen 

Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä palkintolautakunnan 
taiteilijajäseninä toimivat 
 • Heini Aho 
 • Andy Best
 • Pia Männikkö

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Heurekan näyttely-
päällikkö Carina Jaatinen. Kilpailun välitysmiehenä toimii 
Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiamies Aura Lehtonen.

6. ARVIOINTIPERUSTEET

Palkintolautakunta arvioi kilpailuehdotusten oivalta-
vuutta, vuorovaikutteisuutta, taiteellista laatua ja toteut-
tamiskelpoisuutta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
siihen, kuinka teos sopii yhtäältä fyysiseen ympäristöönsä 

Heurekan etunurmikolla ja toisaalta henkiseen ympäris-
töönsä osana tiedekeskuksen tarjontaa havainnollista-
massa sähkön maailmaa.

7. 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.

Kilpailun järjestäjät varaavat itselleen oikeuden käyttää 
ja julkaista palkittujen töiden materiaalia korvauksetta 
omassa viestinnässään. Järjestäjillä on oikeus asettaa kaik-
ki kilpailuun jätetyt ehdotukset esille näyttelyssä, internet-
sivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. 

8. KILPAILUN JÄLKEISET TOIMENPITEET
 JA KILPAILUEHDOTUSTEN NOUTO

Kilpailun tultua ratkaistuksi kilpailuehdotukset asete-
taan näytteille 16.-22.12.2019 klo 10 ja 17 välisenä aikana. 
Näyttelyn päätyttyä on kilpailuehdotukset noudettava pois 
kahden viikon kuluessa tai annettava siinä ajassa järjestä-
jälle ohjeet niiden palauttamisesta, minkä jälkeen nouta-
matta jääneet ehdotukset hävitetään.

9. LOPULLISEN TEOKSEN TILAAMINEN

Lopullisen teoksen tilaamisesta päättävät Heureka ja 
STEK, joilla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa 
palkitun luonnoksen pohjalta.

10. KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailun sihteeri 
Carina Jaatinen osoitteessa ideakilpailu@heureka.fi. Kil-
pailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää väli-
tyshenkilölle, Aura Lehtonen, Suomen Taiteilijaseuraan 
14.6.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen aura.leh-
tonen@artists.fi. Kysymyksiin vastataan 28.6.2019 men-
nessä osoitteessa www.heureka.fi/ideakilpailu.

LIITTEET: Kilpailualueen kartta 
   Havainnekuva kilpailualueesta

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa sekä Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä ensisijajärjestyksessä. 
Tämä kilpailuohjelma liitteineen julkaistaan 30.4.2019 mennessä osoitteessa www.heureka.fi/ideakilpailu. 

Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa 10.4.2019.
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Kilpailualue
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LIITE 1:  Kilpailualueen kartta
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LIITE 2:  Havainnekuva kilpailualueesta


