Parkkihallin elävöittämisprojekti
Turun Teknologiakiinteistöt kutsuu osallistumaan hakuprosessiin taideteosten suunnittelemiseksi ja
toteuttamiseksi Turun Tiedepuiston pysäköintilaitokseen.

1. Projektin järjestäjä ja tarkoitus
Haun järjestää Turun Teknologiakiinteistöt Oy, joka on toimitilojen vuokraukseen ja Turun tiedepuiston kehittämiseen keskittynyt kiinteistösijoitusyhtiö. Kupittaan ja Itäharjun alueille levittyvä Turun tiedepuisto on monipuolinen koulutuksen, tutkimuksen ja yrityselämän keskus.

Projektin tarkoituksena on muuttaa yli 500-paikkaisen parkkihallin nykyinen harmaa ilme eloisammaksi ja viihtyisämmäksi taiteen avulla. Teokset toteutetaan seinäpinnoille ja niiden tulee olla kaksiulotteisia. Teosten aihe, koko ja tekniikka on vapaa. Hakijoiksi toivotaan monien eri tyylisuuntien
edustajia. Pääasia on, että teokset ottavat tilan haltuunsa tuoden siihen ilmeikkyyttä ja eloa.

Teosten kokoluokka liikkuu useissa metreissä, ja lähes kaiken mallisille teoksille löytyy hallista
paikka. Teos voi koostua useasta osasta. Teoksia toteutetaan enintään 40, mutta toteutettavien teosten lopullinen lukumäärä päätetään valintavaiheen aikana. Teokset jäävät valmistumisensa jälkeen pysyväksi osaksi Teknologiakiinteistöjen pysäköintilaitosta.

Valinnassa kiinnitetään huomiota teoksen mielikuvituksellisuuteen, näyttävyyteen ja kykyyn kohentaa ympäristön viihtyisyyttä. Ehdotettavien teosten tulee tulla toimeen vähäisellä huollolla ja kestää
kohtuullisesti hallissa leijailevaa hiekkapölyä.

2. Projektialue

Projektialueeseen kuuluvat DataCityn ja BioCityn pysäköintihallit kokonaisuudessaan. Näistä BioCityn halli on kaksikerroksinen. Taiteilijan tai työryhmän toivotaan ehdottavan teokselleen sijaintia
liitteenä olevien valokuvien, pohjapiirrosten ja mahdollisen vierailukäynnin perusteella. Vaihtoehtoisesti järjestäjätaho ja taiteilija/työryhmä sopivat teoksen sijainnista hakuvaiheen päätyttyä.

3. Osanotto-oikeus
Haku on kaikille avoin. Projektin kieli on suomi.

4. Palkinnot
Valitut taiteilijat ja/tai työryhmät sopivat järjestäjän kanssa teoksen toteutusta koskevan sopimuksen, jonka myötä kukin valittava taiteilija ja/tai työryhmä palkitaan 5000 eurolla. Palkintosumma
kattaa taiteilijapalkkion sekä kaikki teoksen toteutukseen liittyvät kulut, kuten materiaalit ja matkat.
Teoksen ehdottajan vastuulla on mitoittaa ja hinnoitella työnsä siten, että maksettu palkkio on sopiva ehdottajan työpanokseen nähden. Määräaikaan mennessä jätetyistä ehdotuksista järjestetään
yleisöäänestys Tiedepuiston käyttäjille. Yleisöäänestyksessä ensimmäiselle sijalle sijoittunut ehdotus palkitaan lisäksi 500 euron tunnustuspalkinnolla.

Palkintoraadilla on halutessaan oikeus jakaa palkintoja yllä ilmoitetusta poikkeavasti. Palkintoraati
varaa oikeuden olla palkitsematta ketään, jos saadut ehdotukset eivät täytä projektin teknisiä ja
taiteellisia vaatimuksia. Palkinnot eivät ole verovapaita.

5. Palkintoraati
Palkintoraati koostuu järjestäjätahon, Turun Teknologiakiinteistöjen, edustajista. Raadin sihteerinä
ja projektin yhteyshenkilönä toimii projektikoordinaattori Vilppu Kuusipalo. Sihteeri/yhteyshenkilö
ei osallistu päätöksentekoon. Palkintoraadin jäsenet, sihteeri ja kilpailun yhteyshenkilö eivät saa
henkilökohtaisesti tai välillisesti osallistua kilpailuun.

6. Projektin aikataulu ja kulku
Hakuaika on 22.1.-25.4.2021. Valinnat tehdään 16.5.2021 mennessä ja ne julkistetaan 17.5.23.5.2021. Taideteokset on määrä toteuttaa 24.5.-29.8.2021.

7. Ilmoittautuminen
Hakuun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/Parkkitaide_9861. Lomakkeeseen on ilmoittautumisvaiheen ajan linkki osoitteessa https://www.teknologiakiinteistot.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/taidekilpailu-teknologiakiinteistojen-pysakointihallissa. Lomake
aukeaa perjantaina 22.1.2021 ja sulkeutuu sunnuntaina 25.4.2021 klo 23.59.

Yksi taiteilija tai ryhmä voi jättää useamman teosehdotuksen. Ehdotettava teos ei saa olla aiemmin
julkistettu tai toteutettu. Ilmoittautumislomakkeita käsittelee ainoastaan projektin yhteyshenkilö.
Ilmoittautumisessa pyydettyjä liitteitä käsittelevät yhteyshenkilö ja palkintoraati. Teosluonnokset
tulevat lisäksi nähtäville yleisöäänestykseen. Hakuun voi osallistua omalla nimellään tai nimimerkillä. Myös teosluonnokselle on annettava nimi.

Ilmoittautumislomakkeessa pyydetään seuraavia liitteitä:

1) Teosluonnos, josta käyvät havainnollisesti selville teoksen ulkonäkö, ominaisuudet ja mittakaava. Luonnos ei saa sisältää liikkuvaa kuvaa, ääntä tai kolmiulotteisia objekteja, mutta
muuten esitystapa on vapaa voiden sisältää esimerkiksi valokuvia tai piirroksia. Pituus enintään kaksi A3-sivua.
2) Lyhyt kirjallinen kuvaus teoksen sisällöstä sisältäen arvion teoksen elinkaaresta ja tarvittavasta huollosta sekä mahdollisen ehdotuksen teoksen sijainnista. Pituus enintään yksi A4sivu.
3) Portfolio, jossa on näytteitä taiteilijan tai työryhmän aiemmista toteutetuista töistä. Pituus
enintään kaksi A4-sivua.
Kunkin liitteen enimmäiskoko on 10 Mbit, ja liitteet tulee toimittaa pdf-muodossa. Kaikkiin liitteisiin
tulee merkitä sama nimi tai nimimerkki, jolla hakuun on ilmoittauduttu.

8. Projektin säännöt
Projektissa noudatetaan tätä ohjelmaa. Projektin järjestäjä voi tehdä ohjelmaan muutoksia ja lisäyksiä. Esimerkiksi hakuaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa tässä ohjelmassa ilmoitetun hakuajan jälkeen.
Jos projektiohjelmaan tehdään muutoksia, ilmoitetaan tästä kaikille ilmoittautuneille.
9. Lisätietoja
Lisätietoja antaa projektin yhteyshenkilö, projektikoordinaattori Vilppu Kuusipalo, ja kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen vilppu.kuusipalo@teknologiakiinteistot.fi. Hakua koskevia
kysymyksiä vastauksineen julkaistaan tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa https://www.teknologiakiinteistot.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/taidekilpailu-teknologiakiinteistojen-pysakointihallissa sitä mukaa, kun niitä tulee.

Taiteilijoilla ja työryhmillä on mahdollisuus tulla tutustumaan pysäköintilaitokseen paikan päälle.
Tiloihin on vapaa pääsy BioCityn (Tykistökatu 6) ja DataCityn (Lemminkäisenkatu 18) hissien kautta.
Yhteyshenkilö tarjoaa tarvittaessa opastusta tiloissa. Opastuskäynnin voi sopia ottamalla etukäteen
yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen vilppu.kuusipalo@teknologiakiinteistot.fi tai puhelimitse numeroon 040 665 6053 arkipäivisin klo 8–16.
10. Tulokset ja julkistaminen
Palkintoraati valitsee toteutettavat teokset jätettyjen ehdotusten joukosta 16.5.2021 mennessä.
Valituille taiteilijoille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti viikon 20 aikana, ja toteutettavat teosehdotukset julkistetaan tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa https://www.teknologiakiinteistot.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/taidekilpailu-teknologiakiinteistojen-pysakointihallissa. Samalla julkistetaan yleisöäänestyksen voittaja.

Toteutettavien teosehdotusten jättäneiden kanssa solmitaan hakuvaiheen jälkeen erillinen sopimus
teosten toteutuksesta. Sopimuksen myötä projektin järjestäjästä tulee teoksen omistaja. Teoksen
tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Palkkio maksetaan, kun sopimus teoksen toteutuksesta on tehty.
Palkkiot voidaan maksaa joko verokorttia vastaan palkkana tai taiteilijan Y-tunnukselle.
11. Teosehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet
Teosehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Projektin järjestäjällä on oikeus
asettaa teosehdotukset näytteille yleisöäänestykseen sekä käyttää ja julkaista toteutettavien teosehdotusten materiaalia kustannuksetta omassa viestinnässään. Hakuun osallistuvan on huolehdittava tarvittavista tekijänoikeuksista toimittamansa materiaalin osalta.

