
 

 

 

Taidekilpailu Imatran kosken koulukeskukseen,  

ideakilpailun kilpailuaikaa jatketaan 31.12.2019 asti. 

 
K I L P A I L U K U T S U 

Imatran kaupunki on päättänyt jatkaa taidekilpailun kilpailuaikaa 31.12.2019 
saakka. Kilpailussa haetaan teosideoita Imatralle rakennettavaan Kosken 
koulukeskukseen. 
 
Kilpailun tarkoituksena on löytää visuaalisesti ja sisällöllisesti kiinnostavia ehdotuksia 
pysyviksi taideteokseksi. 
 
Kilpailu on kohdistettu imatralaisille, Imatralla syntyneille, Imatralla taitelijaksi 
kouluttautuneille ja Imatran seudulla pidempään asuneille tai työskennelleille 
ammattitaiteilijoille. 
 
Tämän taidekilpailun KILPAILUOHJELMA liitteineen julkaistaan 11.10.2019 
Imatran kaupungin internet-sivuilta: 
https://www.imatra.fi/uutinen/2019-10-11_kosken-koulukeskuksen-
taidekilpailuaikaa-jatkettiin 
 

 

 

(Kilpailuohjelma seuraavalla sivulla) 
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Taidekilpailu Imatran Kosken koulukeskukseen, jatkettu kilpailuaika 
31.12.2019 asti 
 

KILPAILUOHJELMA 
 
KILPAILUN TARKOITUS JA TAUSTA 

 

Kosken koulukeskukseen halutaan toteuttaa julkinen taideteos. Kilpailun tarkoituksena 
on löytää ideoita ja ehdotuksia koulualueelle sijoitettavaan yhteen tai kahteen teokseen. 

 
Ehdotusten tulee huomioida alueen identiteetti sekä koulun pedagogisten 
painotusten, kielten ja kansainvälisyyden näkyminen. 

 
Kilpailulla haetaan toteutuskelpoisia, pysyväluonteisia ja paikkasidonnaisia 
teosehdotuksia, joissa on otettu huomioon julkisen tilan ja ympäristöolosuhteiden 
asettamat vaatimukset ja rajoitteet. 

 
Imatrankosken ja kilpailualueen historiaa 

 
Imatra tunnetaan Imatrankoskesta ja kaupungin läpi virtaavasta Vuoksesta. 
Imatrankoski on Suomen vanhin matkailunähtävyys. Matkailun historia alkoi 
Imatralla vuonna 1772. Kruununpuisto Imatralla on vuonna 1842 perustettu Suomen 
vanhin luonnonsuojelualue. Puisto sijaitsee kosken ja voimalaitoksen välisellä alueella 
Imatrankosken ympärillä. Alue kuuluu suomalaisten kansallismaisemien joukkoon. 

 
Imatrankoski on perinteinen kaupunkiosakeskus. Imatran voimalaitos on 
Fortumin omistama vesivoimalaitos Vuoksessa Imatrankoskella. 

 
Kilpailualueena on tuleva Kosken koulukeskuksen alue. Se sijaitsee Kanavakadun 
varrella Imatrankosken kaupunginosassa lähellä Imatrankosken kaupunginosan 
keskustaa, Vuoksea ja Imatrankoskea. 

 
Alueeseen kuuluu Kosken koulun ja Kosken lyseon alue, pysäköintialue, erityisaluetta 
sekä osa Kanavapuiston alueesta. Lyseon rakennus on suojeltu voimassaolevassa asema- 
ja yleiskaavassa. Lyseo on arkkitehti Bertel Mohell´n 1914 valmistunut ensimmäinen 
kivirakennus Kanavakadulla. Rapatulla tiilellä ja maalaamalla vuorattu kaksikerroksinen 
rakennus on tyylillisesti sekoitus kansallisromanttisia ja kertausklassistisia piirteitä. 
Suunnittelualueen itäpuolella on metsikköä, länsipuolella on Koulukellonkuja, joka 
rajoittuu lehtomaiseen puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on Imatrankosken 
keskustaan matkaa alle kilometri. Lähiympäristö on pääasiallisesti 50-luvulla 
rakennettua kaupunkiympäristö 
 
KILPAILUN TAVOITTEET JA REUNAEHDOT 

 
Taiteen toteutuksen kokonaiskustannuksiin on varattu 60 000 €. Hinnan 
tulee kattaa kilpailu, taideteoksen suunnittelu (taiteilijapalkkio), toteutus, 
materiaali- ja muut kulut. 
• Kilpailuehdotus on suunniteltava siten, että se on realistisesti toteutettavissa tällä 

kokonaisbudjetilla. 
• Ideasuunnitelmien tulee olla taiteellisesti korkeatasoisia, esteettiseltä arvoltaan  
• kestäviä ja teemaltaan paikan henkeen ja kouluympäristöön sopivia 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Imatra
https://fi.wikipedia.org/wiki/Luonnonsuojelualue
https://fi.wikipedia.org/wiki/Imatrankoski


 

• Ehdotettujen teosten tulee soveltua rakenteeltaan ja materiaaliltaan kestämään aiotussa 
paikassa. 

 
 
KILPAILUSSA HAETAAN TEOSIDEAA KOLMEEN ERI PAIKKAAN ALUEELLA 
 

A) Keskusaulan katto koulurakennuksen sisällä. Aulan katto on kahden kerroksen 
korkuinen. 

B) Pohjoispäädyn (liikuntasalin päädyn) julkisivu. Rakennuksen julkisivun 
materiaalina on rappaus ja tiili. Pohjoispään julkisivuun halutaan teos, jossa kaksiulotteinen 
kuva muodostuu rappaamattomaksi jätetystä tiilipintaisesta alueesta/kuviosta. 
Rappaamaton kohta on n. 30 mm syvempänä kuin seinän pääasiallinen pintamateriaali 
(rappaus). 

 

C) Ympäristötaideteos piha-alueella koulurakennuksen koillisosaan merkittyyn 

paikkaan. Jos idea toteutetaan, sen paikkaa voidaan muuttaa yhteistyössä taiteilijan 

kanssa. 

 

• Kilpailun kohteena olevien paikkojen sijainnit on merkitty liitteessä Pihapiirustus. 
• Kilpailun teosten teema, käytettävät materiaalit ja toteutustavat ovat vapaat,   

mutta kohdan B. materiaalit ovat rajoitetut. 
 

KILPAILUEHDOTUKSET 

 
Kilpailuehdotukset on jätettävä viimeistään 31.12. 2019 kello 12 Imatran 

kaupungintalon asiakaspalveluun. Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 18. - 20.12.2019 

klo 8-15 ja 30. - 31.12.2019 klo 9-12 osoitteessa Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 

Imatra. Ehdotuksissa on oltava merkintä ”Kosken koulun taidekilpailu”. Postitse 

jätettävissä ehdotuksissa postileiman päiväys 31.12.2019 riittää. 

 
Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin julkistettu tai toteutettu eikä ohjattu 
oppilastyö. Myöhästynyt tai kilpailuohjelman vastainen ehdotus voidaan poistaa 
kilpailusta. 

 
Kilpailuehdotuksiin tulee sisältyä seuraava aineisto: 

 
• Enintään kaksi A3-kokoista luonnosta josta käy arvostelun kannalta riittävän 

havainnollisesti selville teoksen ominaisuudet. Tekijä voi valita esitystavan siten, että se 
tukee ehdotusta. Ei pienoismalleja, mutta voi olla kuvia pienoismalleista. 

• Karttapiirustus mittakaavassa teoksen sijoittumisesta. Mittakaavan tekijä voi valita teokseen 
sopivaksi. 

• Lyhyt kirjallinen selostus (enintään yksi A4-sivu) teoksen ideasta, toteutustavasta ja 
materiaalista. 

• Alustava kustannusarvio erillisellä A4-sivulla, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus. 
• Muu ideaa selventävä aineisto. 

 
Kilpailumateriaali toimitetaan nimimerkillä merkityllä muistitikulla PDF -tiedostona. PDF -
tiedostoista on poistettava kaikki tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet. Tiedoston koko 
saa olla korkeintaan 8 Mt. 

 
Ehdotuksiin sisältyvä teksti tulee olla luettavissa A3-kokoisissa tulosteissa. 

 
Kilpailumateriaaliin liitetään nimimerkillä varustettu kuori, jonka sisällä tekijän 
nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. 

 
Kilpailijoilla on oikeus jättää ehdotukset yhteen tai kahteen paikkaan kilpailukohteissa A-C, 
korkeintaan kaksi ehdotusta yhteensä, jotka molemmat lähetetään erillisenä lähetyksenä 
ja eri nimimerkillä varustettuna. 

 



 

 
 
 
PALKINNOT 
I. palkinto: 2500 € 
II. palkinto: 1500 € 
III. palkinto: 1000 € 

 
Palkinnot eivät ole verovapaita. 
 
Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma ilmoitetusta 
poikkeavasti. 

 

Arvostelussa kiinnitetään huomiota ehdotusten taiteelliseen tasoon sekä toteutus- ja 
kehityskelpoisuuteen. Palkintolautakunta valitsee kilpailussa palkituista taiteellisesti, 
teknisesti ja taloudellisesti 1-2 sopivinta ehdotusta jatkokehittelyyn. 
 
Palkintolautakunnalla on oikeus jättää valitsematta mitään työtä. 
 
Teoksen tilaamiseen johtaessaan palkinto katsotaan osaksi luonnospalkkioita joka sisältyy 
teoksen kokonaisbudjettiin. Jatkokehittämisestä ja toteutuksesta tehdään erillinen 
sopimus. Päätös teoksen toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä tulee tehdä yhden 
vuoden kuluessa kilpailun ratkaisemisesta. 
 

KILPAILUN JURY 
 

Palkintolautakuntana toimii kaupunginjohtajan asettama miljöötyöryhmä lisättynä Kosken 
koulun arkkitehdilla ja käyttäjien eli koulukeskuksen edustajilla. Palkintolautakunta on 
oikeutettu kuulemaan tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita jotka eivät osallistu 
päätöksentekoon eikä heillä ole oikeutta osallistua kilpailuun. 

 
Juryn jäsenet 
Topiantti Äikäs, pj. Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut 
vastuualue Eero Laajo, Imatran kaupungin taidemuseo 
Harri Valtasola, Hyvinvointi. ja koulutuspalvelut, 
Elämänlaatupalvelut Matti Pöljö, Kaupunkikehitys ja tekniset 
palvelut, Rakennusvalvonta Ville Pesu, Kaupunkikehitys ja 
tekniset palvelut 
Jaana Huovinen, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, 
Kaavoitustiimi  
Eija Mustonen, Saimaan AMK, taiteilijajäsen  
Reetta Ahonen, E-K Taiteilijaseura ry, 
taiteilijajäsen NN, Kosken koulukeskuksen 
henkilöstön edustaja 
NN, Kosken koulukeskuksen oppilaskunnan 
edustaja NN, Kosken koulukeskuksen 
oppilaskunnan edustaja Suunnittelutoimisto 
INNOVARCH´n arkkitehti 
Erika Luhtanen, Kake/infra, sihteeri (ei osallistu päätöksentekoon) 

 

OHJELMA-ASIAKIRJOJEN LUOVUTUS 
 

Kilpailuasiakirjat liitteineen ovat ladattavissa internetistä: 

https://www.imatra.fi/uutinen/2019-10-11_kosken-koulukeskuksen-
taidekilpailuaikaa-jatkettiin 

 

Kilpailua koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@imatra.fi 22.10.2019 mennessä tai 9.12.–13.12.2019 välisenä aikana. 
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KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖOIKEUS 
 

Imatran kaupungilla on oikeus julkaista palkitut kilpailuehdotukset viestinnässään ja omissa 
julkaisuissaan. Muilta osin noudatetaan kuvataiteen tekijänoikeuslakia. 

 
KILPAILUSALAISUUS 

 
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. 
Ainoastaan palkittujen teosten tekijätiedot julkistetaan palkintolautakunnalle, kun se on 
ratkaissut kilpailun. 

 

Sijoittumattomat kilpailuehdotukset on noudettava pois kahden viikon kuluessa kilpailutulosten 
julkaisemisesta jonka jälkeen noutamatta jääneet ehdotukset tuhotaan. Sijoittumattomien 
ehdotusten tekijöiden anonymiteetti säilyy. 

 
KILPAILUN PIDENNETTY AIKATAULU 

 
11.10. 2019 kilpailun jatkettu aika alkaa 

31.12.2019 kilpailuehdotusten viimeinen jättöpäivä. Postitse jätettävissä 

ehdotuksissa postileiman päiväys 31.12.2019 riittää 

31.1.2020 tulokset julkistetaan 

1.2.2020 palkitut ja mahdolliset kunniamainitut ehdotukset ovat esillä www.imatra.fi -sivuilla 
 

LIITTEET 
 

Pihapiirustus 
1. ja 2. kerroksen pohjapiirustus 
Leikkaukset A-A ja B-B (keskusaula)  

Julkisivu pohjoiseen Visualisoinnit, keskusaula 
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