
Aittakarinkadun kiertoliittymän kutsukilpailu 
 
 

Kilpailuohjelma 
 

Rauman kaupunki kutsuu taiteilijat osallistumaan Aittakarinkadun 
kiertoliittymän taideteoksen hankintaan. Kutsuttuna ovat taiteilijat: 
Talvikki Lehtinen & Ensio Härkönen, Tapio Haapala, Laura Lehenkari. 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja 
kevytkutsukilpailua koskevia sääntöjä sekä seuraavia määräyksiä. 
 
Kilpailun tarkoituksena on löytää kiertoliittymään teos tai 
teoskokonaisuus, joka aiheeltaan sopii käyttötarkoitukseen. 
Kiertoliittymä sijaitsee Rauman kaupungin eteläisellä sisääntuloväylän 
(Hankkarintie) ja keskustaa kiertävien kehäväylien (Aittakarinkatu, 
Vähämaanpuisto) solmukohdassa.  Liittymän alue on vilkkaasti 
liikennöity ja valtakunnallinen erikoiskuljetusreitti. Erikoiskuljetusreittiä 
käyttävät ylipitkät, ylipainavat ja ylileveät kuljetukset. 
Erikoiskuljetusreitti on itä-eteläsuunta eli keskiosan lounaskulman 
tulisi olla erikoiskuljetusreitin ehdot täyttävä.  
 
Alue on myös osana kaupungin ”Merellisiä reittejä” 
konseptisuunnittelua, jossa haetaan kiinnostavia reittejä ja tarinoita 
keskustasta merelle. Alueelle sijoittuu tarina pususillasta. Tätä tarinaa 
voi käyttää teoksen tausta-aineistona halutessaan. 
 
Katualueen ympäröivä maankäyttö on yleisten rakennusten 
korttelialuetta, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä 
puistoa. Alueen kaakkoiskulmassa sijaitsevan matalan 
koulurakennuksen tilalle on uudessa asemakaavaehdotuksessa 
varattu alue uimahallin ja urheiluhallin rakentamiseksi. 
 
 
 
Valmis teos sijoitetaan paikalleen syksyllä 2018. 
 

 teoksen sijoituspaikka on esitetty asemapiirustuksessa 

 valintaperusteena on ensisijaisesti taiteellinen laatu 

 teoksen toivotaan sopivan ympäristöönsä. Teos saavuttaa 
runsaasti näkyvyyttä.  

 teos voi olla myös moniosainen kokonaisuus 

 teoksen tulee olla kestävä ja helppohoitoinen 

 teos sijoitetaan kiertoliittymän keskiosaan. Keskiosan halkaisija 
on 16 metriä 

 edellä mainittu maa-alue on käytettävissä, mutta korkeus on 
rajoitettu alueen lounaisosalla (erikoiskuljetusreitillä 
maksimissaan 6 cm korkea, esitetty liitekartassa), muilta osin 
teoksen korkeus on määrittelemätön 

 leveyssuunnassa teos ei saa ulottua ajoradalle 

 kiertoliittymän keksiosaan tulee 15 m korkea valaisin (AEC 
BABEL, liite) valkoisella pylväällä 

 valaisinpylväs voidaan maalata osana teosta, mutta 
pylvääseen ei saa kiinnittää teosta tai sen osia 



 teos ei saa aiheuttaa ympäröivälle liikenteelle häikäisyä, eikä 
häiriötä esimerkiksi muistuttamalla liikenteenohjauslaitetta tai 
sisältämällä suurta määrää tekstiä 

 teokseen voi sisällyttää valoelementtejä. Alueella on 
sähkövaraus 

 taiteilijalta toivotaan ehdotuksia teoksen valaisemiseksi 

 teokseen on mahdollista liittää viher- ja/tai 
ympäristösuunnittelua  

 perustuksista ja teoksen kiinnittämisestä huolehtii tilaaja 

 teoksen toteuttamiseen on varattu enintään 50.000 € (+ alv) 

 luonnosten pohjalta valitaan kilpailun voittaja, muita palkintoja 
ei jaeta. Rauman kaupunki varaa myös oikeuden olla 
toteuttamatta mitään luonnoksista 

 
Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot: 
 

a) Luonnos taideteoksesta, josta käy arvostelun kannalta riittävän 
havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita 
esitystavan siten, että se tukee ehdotusta. Mittakaavan tekijä 
voi valita teokseen sopivaksi 

b) Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion 
suuruus 

c) Kilpailijalla on oikeus esittää myös muuta ehdotustaan 
valaisevaa materiaalia 

 
 

Jokaiselle kutsutulle taiteilijalle, joka määräaikaan on jättänyt 
yllämainitut ehdot täyttävän ehdotuksensa kilpailuun, maksetaan  
2 000 euron luonnospalkkio + mahdollinen alv %. 

 
Palkintolautakunnan kokoonpano on seuraava: Taidemuseon 
intendentti Janne Koski, kulttuurijohtaja Risto Kupari ja Rauman 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Marva, sekä kutsuttujen 
taiteilijoiden valitsemat palkintolautakunnan taiteilijajäsenet 
kuvanveistäjä Eila Minkkinen, kuvataiteilija Paavo Paunu ja 
kuvataiteilija Laura Lilja. Lautakunnan sihteerinä toimii: 
suunnitteluinsinööri Minna Kouva. 
 
Kilpailuehdotukset tulee jättää perjantaihin 8.1.2018 kello 15.00 
mennessä osoitteeseen: Palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2B, 26100 
Rauma. Arvosteluaika on 1 kuukausi kilpailun päättymisestä. 
 
Kilpailija vastaa ehdotuksen toimittamisesta ja siitä aiheutuvista 
kustannuksista. 
 
Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan 
merkintää, josta tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Kilpailutyöt 
on varustettava nimimerkillä ja mukana on seurattava kaksi 
nimimerkillä varustettua, suljettua kirjekuorta. Toisen kirjekuoren tulee 
sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero ja toisen, jossa 
lisämerkintä ”SELVITYS” tulee sisältää edellä pyydetyt tiedot 
teoksesta, (kohdat a - c). 
 



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. 
 
Lisätietoja kilpailusta antaa suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja. 
Taiteilijat voivat esittää kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä 
1.12. mennessä sähköpostitse osoitteeseen riikka.pajuoja@rauma.fi. 
Kysymyksiin vastataan 15.12. mennessä. Kysymykset ja vastaukset 
julkaistaan kilpailun nettisivulla. 

 
Liitteet: Kohteen asiakirjat löytyvät www.rauma.fi/taidekilpailu -sivustolta: 

asemapiirros, poikkileikkaus, erikoiskuljetusreitti, valaisimen tiedot, 
Merellisiä reittejä -tarina. 
 
Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen Taiteilijaseurassa 
1.11.2017. 
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