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0.1  KILPAILUN TARKOITUS

Senaatti-kiinteistöt juhlistaa Suomen valtion 
100-vuotista itsenäisyyttä valaisemalla mer-
kittäviä rakennuksia. Valaistusratkaisut jäävät 
pysyväksi osaksi kaupunkikuvaa tuomaan 
valoa ja vireyttä pimeisiin vuodenaikoihin.

0 YLEISTÄ

1 KILPAILUJÄRJESTELY

1.1  KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjesti Senaatti-kiinteistöt.

1.2  AIKATAULU

Kilpailuaika alkoi 1.6.2016 ja päättyi 9.9.2016.
Kilpailijoilla oli oikeus pyytää kilpailuohjelmaa 
tai sen liitteitä koskevia lisäselvityksiä palkin-
tolautakunnalta 21.6.2016 mennessä. Kysy-
mykset ja palkintolautakunnan niihin antamat 
vastaukset julkaistiin kilpailun kotisivuilla 
6.7.2016.
Palkintolautakunta aloitti arvostelutyön 
12.9.2016 ja ratkaisi kilpailun 29.9.2016.

1.4  PALKINTOLAUTAKUNTA

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
Kilpailun järjestäjän nimeäminä

- Jari Sarjo, toimitusjohtaja,  
   Senaatti-kiinteistöt, puheenjohtaja
- Anni Sinnemäki, apulaiskaupunginjohtaja,        
   Helsingin kaupunki

Parhaiden valaistusideoiden löytämiseksi 
järjestettiin yleinen ideakilpailu, jossa kilpailu-
kohteina olivat Kansallismuseo, Oopperatalo, 
Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo sekä 
Pasilan virastokeskus.

- Päivi Kärkkäinen, pääjohtaja,  
   Suomen Kansallisooppera
- Juhani Kostet, pääjohtaja, Museovirasto
- Juulia Kauste, johtaja, Arkkitehtuurimuseo
- Jukka Savolainen, johtaja, Designmuseo
- Tarja Ervasti, valotaiteilija
- Antti Kuronen, insinööri,  
   Suomen Valotekninen Seura ry.
- Jari Auer, arkkitehti,  
   Valtion taideteostoimikunta

Suomen Arkkitehtiliiton nimeämänä
- Marjut Kauppinen, arkkitehti, SAFA

Palkintolautakunnan sihteereinä toimivat:
- Janne-Pekka Niininen,  
   rakennuttajainsinööri, Senaatti-kiinteistöt
- Jyrki Tiensuu, arkkitehti, SAFA,  
   Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy
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2.1  KILPAILUN MUOTO JA  
 OSANOTTO-OIKEUS

Kilpailu oli avoin kaikille Euroopan Unionin ja 
sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien 
maiden kansalaisille voimassa olevien sopi-
musten ja lakien mukaisesti. Kilpailun kielinä 
olivat suomi ja ruotsi.

2.2  KILPAILUTEHTÄVÄN TAUSTA

Suomen itsenäisyyspäivä sijoittuu pimeään 
vuodenaikaan, jolloin valon ja valaistuksen 
merkitys korostuu. Valaistusprojektilla 
Senaatti-kiinteistöt juhlistaa Suomen valtion 
100-vuotista taivalta valaistustaiteen keinoin.

Kilpailuun saapui 38 kilpailuohjelman  
mukaisesti toimitettua ehdotusta, jotka  
kaikki päätettiin ottaa arvosteltaviksi.

2.3  KILPAILUALUE

Kilpailualueet muodostuivat kilpailukohteiksi 
valittujen rakennusten julkisivuista ja lähi- 
ympäristöistä kilpailuohjelmassa erikseen 
kustakin kohteesta mainituin rajoituksin. 

2.4  KILPAILUN TAVOITTEET

Tavoitteena on korostaa valittujen kohteiden 
ominaisuuksia, tuoda valon avulla niihin uusia 
näkökulmia. Niin ikään tavoitteena on saada 
esille uusia innovatiivisia valon käyttö- 
mahdollisuuksia.

2 KILPAILUTEHTÄVÄ

3 SAAPUNEET  
KILPAILUEHDOTUKSET

4.1  YLEISTÄ

Kilpailuohjelmassa annettiin yleisiä reuna- 
ehtoja kilpailuehdotuksen laatimiseksi:

- Ehdotettu valaistusratkaisu voi kohdistua 
rakennuksen ulkokuoreen tai sen osaan, 
rakennuksen ympäristöön tai olla  
itsenäinen valoteos.

- Valaisinlaitteita on mahdollista sijoittaa 
myös jossain määrin ympäröivien puistojen 

ja katujen valaisinpylväisiin ja -rakenteisiin. 
Useimmissa tapauksissa katuvalopylväisiin 
ei tule ns. jatkuvaa sähköä, vaan niissä on 
tyydyttävä katuvalo-ohjauksen tarjoamiin 
palveluaikoihin.

- Valaistus ei saa aiheuttaa häiriötä esimer-
kiksi liikenteelle tai naapurikiinteistöille.  
Eri kilpailukohteissa on ehdotuksen  
sijoittumiseen rajoituksia.

- Valaistuskilpailun tarkoitus on, että tulos 
palvelee ympäristöään vielä itsenäisyyden

4 KILPAILUN YLEISARVOSTELU
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juhlavuoden jälkeen, toteutettavat valais-
tukset tai valoteokset tulevat jäämään 
pysyviksi. Valaistusratkaisun toivotaan 
hyödyntävän nykyajan teknologiaa ja  
olevan ekologisesti kestävä. Sen toivotaan 
myös kestävän aikaa ja antavan valoa 
pimeään vuodenaikaan vielä pitkään  
tulevina vuosina. Valaistuksen tulisi myös 
olla muunneltavissa erilaisiin tilanteisiin 
kohteen tarpeiden mukaisesti.

- Ehdotetun valaistusratkaisun tuli olla 
toteutettavissa. Toteutusbudjetti on yhteen-
sä noin 460.000€ (alv 0 %), mikä tarkoittaa 
keskimäärin 115.000 € (alv 0 %) kutakin 
kohdetta kohden. Senaatti-kiinteistöt 
päättää kilpailun jälkeen tai jatkokehittelyn 
perusteella, mitkä ehdotukset toteutetaan. 
Tavoitteena on toteuttaa 2 – 4 valaistus- 
kohdetta.

Lisäksi annettiin kohdekohtaisesti ohjeita ja 
toivomuksia valaistuksen suunnittelemiseksi.

Suunnitteluohjeet olivat ohjeita, joista saattoi 
perustellusti poiketa.

4.2  VALAISTUSRATKAISUT

Kilpailukohteet olivat ikänsä, arkkitehtuurinsa, 
sijaintinsa ja ympäristönsä puolesta hyvin 
erilaisia, mikä näkyi myös ehdotetuissa 
valaistusratkaisuissa. Yhteistä kaikille oli 
luonnollisesti nykyajan mahdollistaman 
tekniikan käyttäminen. Useimmat kilpailijat 
esittivät jonkin tyyppistä julkisivuvalaistusta. 
Joissakin ehdotuksissa oli kehitetty ikkuna-
valaistusideoita, joiden sopivuutta arvioitiin 
tapauskohtaisesti. Myös valoveistoksia mahtui 
kilpailuehdotusten joukkoon. 

Kaikissa kilpailukohteissa valaistusratkaisun 
tärkeäksi ominaisuudeksi nähtiin sen luonteva 
sopiminen kyseisen kohteen arkkitehtuuriin. 

Kilpailuehdotuksista on selkeästi havaittavis-
sa, että valon määrä on vaikeasti arvioitavissa. 

Kaupungissa sijaitsevia kohteita ympäröi 
pimeänä aikanakin aina valo: Kadut ja ym-
päröivät rakennukset ovat valaistuja ja myös 
kilpailun kohteissa on omat sisä- ja ulkovalais-
tuksensa. Täysin pimeää ympäristöä ei ole.

Kilpailuehdotuksiin tuli sisältyä kustannus- 
arvio. Parhaissa ehdotuksissa kustannus- 
arviot olivat asiallisesti laadittuja, mutta  
myös puutteita ja aliarviointeja esiintyi.

Kilpailuun saatiin yhteensä 38 ehdotusta. 
Määrää voidaan hyvänä ja kilpailua näin 
katsottuna onnistuneena. Eniten valaistus- 
ehdotuksia tuli Pasilan virastokeskukseen,  
15 kpl. Kansallismuseon valaisemiseksi saatiin 
ehdotuksia vähiten, 5 kpl, kohde osoittautui 
selvästi vaikeimmaksi.

4.3  ARVOSTELUPERUSTEET

Arvostelussa kiinnitettiin huomiota ehdotuksen 
taiteellisuuteen, muunneltavuuteen, energia- 
tehokkuuteen, taloudellisuuteen, uuden tekno- 
logian hyödyntämiseen sekä toteutus- ja 
kehityskelpoisuuteen.

Kilpailuehdotuksen kokonaisratkaisun ansiot 
ja kehittämiskelpoisuus olivat arvioinnissa 
tärkeämpiä kuin yksityiskohtien virheettömyys.

4.4  JAKO LUOKKIIN

Ehdotukset jaettiin luokkiin seuraavasti: 
- yläluokkaan nostettiin ehdotukset, joiden 

katsottiin parhaiten toteuttavan kilpailulle 
asetettuja yleisiä ja kohdekohtaisia tavoit- 
teita, sekä olevan luovalla ja kilpailun 
henkeä parhaiten kuvastavalla tavalla 
arkkitehtonisesti, esteettisesti, teknisesti 
ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. 
Yläluokasta parhaat nimettiin edelleen 
palkintoluokkaan kuuluviksi.

- Muita ehdotuksia ei luokiteltu.
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YLEISTÄ

Kilpailuohjelman mukaisesti Kansallismuseon 
havaittavuus on keskeisestä sijainnistaan 
huolimatta ongelmallinen. Historiallisena 
kohteena rakennukseen liittyy myös huomat-
tavia rajoitteita. Ulospäin sen tärkeimpänä 
kohtana mainittiin pääsisäänkäynti, jonka tulisi 
olla kutsuva ja antaa selkeä viesti sekä raken-
nuksesta, että meneillään olevasta näyttelystä 
tai tapahtumasta. Museolla on piha-alue, 
joka on oleellinen osa museon toimintaa, sen 
mahdollisuudet käytetään osana näyttelyjä. 
Piha-alueella on ulkovalaistus.  

Saapuneissa ehdotuksissa on huomattavia 
eroavuuksia. Osa lähtee liikkeelle rakennuksen 
arkkitehtuurin terävistä yksityiskohdista ja 
ääriviivojen korostamisesta, osa laajempien 
kokonaisuuksien ja seinäpintojen valaisusta. 
Yksi ehdotuksista lähestyi ongelmaa käsit-
teellisemmin opastaulun sisällön kautta. 
Ehdotusten vertailun kannalta on haastavaa, 
että ehdotukset keskittyvät eri julkisivuihin.

Todettiin, että kohde on selvästi koettu 
vaikeaksi: torni on Helsingin kaupunkikuvassa 
merkittävä ja ikoninenkin maamerkki. Kansal- 
lismuseolla on historiallisen rakennuksen rajoi- 
tukset, mutta lisäksi hetkellinen vapaus niistä 
(näyttelyn avajaiset, näyttelyinfo, erityistapah- 
tumat). Rakennus kestää lyhytaikaisesti koros- 
tamista, etenkin valon avulla. Valaisimien ja 
rakenteiden kiinnittäminen rakennukseen  
tulee kuitenkin olla tarkkaan harkittua. 

Kohteeseen tuli määräaikaan mennessä 
yhteensä 5 kilpailuehdotusta.

EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT

YLÄLUOKKA

KM05, ”GRANIITTI” 
Ehdotuksessa on lähdetty valaisemaan muista 
poikkeavasti Kansallismuseon sitä osaa, jonka 
kävijä kohtaa parhaiten. Kansallismuseon torni 
ja pääsisäänkäynti on saatu valaistuksella 
houkuttelevaksi ja helposti havaittavaksi. 
Näkymää ei ole kuitenkaan pilattu liian  
kirkkaalla valaistuksella. Valaistukseen on 
tuotu myös elementtejä, joilla voidaan  
tukea museon toimintaa.

Ehdotus erottuu edukseen konseptin, visu-
alisoinnin ja toteutuksen tasapainoisessa ja 
havainnollisessa esittelyssä. Rakennuksen eri 
materiaaleja on valaistu niiden muodolle ja 
värille ominaisella tavalla ja arkkitehtoninen 
perusolemus on otettu hyvin huomioon. Positii-
vista on myös ikkunoiden käyttäminen osana 
valaistusideaa esitetyllä tavalla. Ehdotus on 
jaettu selkeisiin osakokonaisuuksiin, joita 
voidaan tarvittaessa mahdollisessa jatko- 
kehittelyssä helposti karsia tai täydentää. 

Valaistus on teknisesti nykyaikainen ja muun-
tojoustava ja ehdotuksessa on kuvattu sen 
alustava toteutusmalli. Kohteessa näkyvää 
kaapelointia on rajoitettava ja ohjausjärjes- 
telmän osittainen tarve langattomuuteen 
nostaa arvioitua hintaa.

5.1 KANSALLISMUSEO
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MUUT EHDOTUKSET

KM01, ”MNEMONIC”
Ehdotus vastaa kilpailuohjelmassa kuvattuun 
rakennuksen käyttäjän toiveeseen uudesta 
videonäytöstä/infotaulusta. Ehdotuksesta 
puuttuu kuitenkin varsinainen toteutuksen 
ratkaisumalli ja kustannusarvio. Todettiin,  
että ehdotus on ideana mielenkiintoinen, 
mutta se on jäänyt karkealle ideatasolle  
ja yleisvaikutelma on keskeneräinen.

KM02, ”UUDESSA VALOSSA”
Ehdotuksessa kattoja ja pihajulkisivuja tuo-
daan hyvin esille, mikä nostaa sen positiivisesti 
poikkeavana esille kohteen muiden ehdotusten 
joukosta. Varsinainen valaisuidea on suurpiir-
teinen ja keskeneräisen oloinen, minkä lisäksi 
tekninen osuus vaikuttaa monimutkaiselta. 
Epäselväksi jää myös mitä esitetyssä gobo- 
valaistuksessa oikeastaan tapahtuu.

KM03, ”SAMUEL”
Ehdotuksessa myönteistä ja muista ehdo- 
tuksista poikkeavaa on museon tonttia reunus- 
tavan muurin ja sen päärakennukseen johdat-
tavan luonteen esille tuominen, sekä helppo 
tekninen toteutus. Rakennuksen yksityis-
kohtien ja ääriviivojen korostaminen tuntuu 
kuitenkin vieraalta rakennuksen idean ja arkki-
tehtuurin kannalta. Lisäksi päätulosuunnan ja 
-sisäänkäynnin käsittely puuttuu ehdotuksesta 
kokonaan. Terävää viivaa valaistuksen perus-
ratkaisuna pidettiin kohteessa ongelmallisena. 
Ehdotuksen A3-plansseista puuttuu vaadittu 
lyhyt tekstiosuus ja kustannusarvio.

KM04, ”HÄMÄRÄ” 
Ehdotuksen yksi keskeinen perusajatus on 
lähiympäristön, puiden ja vastaavien kohteiden 
valaiseminen, mikä luo myös rakennukselle 
oman valaistuksensa. Räystäiden alapuolisella 
julkisivujen valaisemisella pyritään koros-
tamaan sisäänkäyntejä, erkkereitä ja muita 
kiinnostavia kohteita. 

Ehdotuksen pohjalla olevasta hämärä-kon-
septista on vaikea saada kiinni – yhteys itse 
valaistusideaan jää epäselväksi – minkä lisäksi 
kokonaiskuvan luominen esitetystä valais-
tuksesta on esityksen perusteella vaikeaa. 
Majakka-ajatus on tietenkin näkyvä, mutta 
rakennuksen luonteelle ja sijainnille vieras. 
Rakennuksen valaiseminen Mannerheimintien 
toiselta puolelta koettiin häikäisyvaikutuksen 
vuoksi ongelmalliseksi.
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YLEISTÄ

Kilpailuohjemassa annettuja lähtökohtia 
olivat kutsuvuus, lumous, lämpö, avoimuus, 
monimuotoisuus. Valaistuksella on merkittävä 
osuus viestinnässä ja yleisön huomion herät-
tämisessä ja sen tulee pystyä palvelemaan 
erilaisia tilanteita arkivalaistuksesta esitys-  
ja ensi-iltavalaistukseen. Oopperalla on 
viikoittaisia tapahtumia myös varsinaisten 
ooppera- ja balettiesitysten ohella.   

Termi ”pääsisäänkäynti” on ongelmallinen, 
Oopperatalossa on kaksi yhtä tärkeää sisään-
käyntiä, jotka molemmat kaipaavat korosta-
mista. Mannerheimintien ja Helsinginkadun 
kulmassa sijaitsevan sisäänkäyntiaukion 
kutsuvuutta toivottiin varsinkin pimeänä 
aikana parannettavan. Etuaukion pimeys 
on kaikkineen ongelma. Myös Kain Tapperin 
veistos jää pimeänä aikana piiloon.

Ehdotukset vastaavat odotuksiin vaihtelevasti. 
Parhaat ehdotukset huomioivat kilpailutehtä-
vän yksityiskohtia laajemmin.

Kohteeseen tuli määräaikaan mennessä 
yhteensä 7 kilpailuehdotusta.

EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT

YLÄLUOKKA

OT05, “FESTIVO” 
Ehdotus yhdistää abstraktin ja käytännöllisen 
mielenkiintoisella tavalla. Massiivinen piha- 
projisointi tuo sisäänkäyntiaukiolle käyttäjän 
kaipaamaa korostusta ja huomiota. Manner- 
heimintien puolen sisäänkäynti on hyvin 
korostettu yhdistämällä se värivalaistuksella 
näyttämötorniin. 

Ehdotuksen pienenä heikkoutena on 
Töölönlahden puolen sisäänkäynnin huo-
miotta jättäminen, mikä voidaan huomioida 
mahdollisessa jatkokehittelyssä. Ehdotuksen 
tekninen toteutus ja kustannusarvio on esitetty 
riittävällä tarkkuudella.

OT07, “DIIVA“ 
“Diiva” on kokonaisvaltainen ja monipuolinen 
ehdotus; se mahdollistaa arjen erottamisen 
normaalista esityksestä ja juhlasta.  
 
Ehdotus ottaa hyvin huomioon rakennuksen 
eri puolet. Niitä voidaan korostaa eri tilanteissa 
valaistusta ja mediapintoja hyödyntäen. 
Mannerheimintien sisäänkäyntiaukio on jäänyt 
vähemmälle huomiolle. Tätä, sekä julkisivuihin 
ja näyttämötorniin heijastettavia valoaiheita 
tulisi mahdollisessa jatkosuunnittelussa 
kehittää. 

Ratkaisu mahdollistaa ennakkoon suunnitel-
tujen esitysten ja tilanteiden toteuttamisen 
valaistuksen ohjauksella, mitä pidettiin 
kustannustehokkaana ja käyttäjäystävällisenä. 
Lisäksi ehdotuksessa on otettu hyvin  
huomioon järjestelmän ylläpito.

MUUT EHDOTUKSET

OT01, “YÖ”
Ehdotuksen perusidea todettiin vaatimatto-
maksi ja kilpailun tavoitteita huonosti täyt-
täväksi. Perusajatus on tarvittaessa helposti 
toteutettavissa oopperan nykyisin laittein 
ilman suunnittelukilpailuakin.

OT02, “VÄLIAIKA”
Ehdotuksen lähtökohta on rakennuksen osan 
valaiseminen hetkinä, jolloin talossa ei ole 
tapahtumia, mikä on käyttökonseptina jossain 
määrin ristiriidassa kilpailuohjelmassa kuvatun 
tavoitteenasettelun kanssa. Todettiin, että 
käyttöaikana lämpiöitä ja henkilökunnan 
ruokalaa ei voi valaista ehdotuksessa  
esitetyllä intensiteetillä.

OT03, “AATOS”
Ehdotuksessa esitetään kiinteiden rakenteiden 
lisäämistä rakennuksen näyttämötornin 
julkisivuun. Tätä pidettiin rakennuksen arkki-
tehtuurille ja arvolle vieraana ajatuksena ja 
epärealistisena vaihtoehtona eikä sen nähty 
tuovan rakennukselle tai käyttäjälle lisäarvoa.

5.2 OOPPERATALO
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OT04, “VALON TANSSI” 
Ehdotuksen vahvuudet ovat osittaisia. 
Näyttämötornin valaistusta olisi mahdollisuus 
vaihdella tilaisuuksien mukaan, mitä ei  
kuitenkaan nähty itseisarvoisena ominaisuu- 
tena. Osaelementtinä esitettyä portin valais- 
tusehdotusta ja sisäänkäyntiaukion korosta-
mista  valon avulla pidettiin positiivisena ja 
kilpailun hengen mukaisena. 

Esityksessä on yksilöity tarvittavat valaisimet 
ja niiden hinnat, mutta toteutuksen osuus 
on jätetty arvioimatta. Lisäksi näin pitkälle 
mietittynä valaistuksen ohjauksen toteutus 
on ilmeisesti todettu toimivaksi ilman erillistä 
mainintaa. 

OT06, “SAMUEL”
Ehdotus todettiin luonnosmaiseksi ja kesken-
eräisen oloiseksi. Yleisvaikutelma on varovai-
nen ja paljon käytetty hajanainen sininen valo 
koettiin visuaalisesti erittäin vaikeaksi tässä 
ympäristössä. Lisäksi A3-plansseista puuttuu 
vaadittu tekstiosuus ja kustannusarvio.
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YLEISTÄ

Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo muodos-
tavat pienen korttelin reunoilla rakennusparin. 
Molemmilla rakennuksilla on oma identiteetti 
sekä arkkitehtonisesti että sisällöllisesti. 
Valaistuksen lähtökohtana oli, että kumman-
kaan rakennuksen julkisivuja ei ole valaistu.  
Ne sijaitsevat havaittavuuden kannalta toisis- 
taan poikkeavasti, Designmuseo sijaitsee 
selkeästi ja näkyy, Arkkitehtuurimuseolle 
sijainti ja näkyvyys ovat suuri ongelma.

Molemmissa museoissa on eriasteisia tapahtu- 
mia, mm. näyttelyn avajaisia, kutsuvierasti- 
laisuuksia, jotka voitaisiin huomioida  
valaistuksessa.    

Kilpailuehdotukset käsittelevät kohdetta 
kokonaisuutena, korttelin ulkopuolelta tai kes-
kittyvät sisäpihaan. Esitettyjä lähestymistapoja 
pidettiin luontevina, mikäli niillä on saavutettu 
kilpailuohjelmassa edellytettyä näkyvyyttä ja 
houkuttelevuutta sekä onnistuttu aktivoimaan 
korttelia kokonaisuutena myös pimeänä 
vuodenaikana. Kilpailuehdotukset jakautuvat 
arkkitehtuurivalaistuksiin ja valoteoksiin.

Yhdessäkään ehdotuksessa ei ole esitetty 
voimakkaasti sisäänkäyntialueiden esille 
tuomista.
 
Kohteeseen tuli määräaikaan mennessä  
yhteensä 11 kilpailuehdotusta.

EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT

YLÄLUOKKA

AD01, ”LYHDYT”  
Ehdotus on vahva, omintakeinen ja mielen-
kiintoinen sovellus kansainvälisesti paljon 
käytetystä valaistusmallista. Rakennukset 
tulevat hyvin esille, mutta ikkunoissa vaihtuvat 
värit todettiin tilojen käytön kannalta ongel-
mallisiksi. Voidaan kysyä, mahdollistaako  
ratkaisu variaatiot: osassa näyttelyitä on  
tarve päivänvalolle, osa ei sitä siedä.  
Ehdotus saattaa rajoittaa sisällä tapahtuvaa 
toimintaa liikaa.

Valaistus on kuitenkin ymmärretty kokonai-
suudeksi ja ehdotuksessa on varsinaisten 
valaisimien lisäksi huomioitu hyvin muitakin 
valaistustekijöitä. Tässä kohteessa kaksi  
erillistä rakennusta ei aiheuta tekniikalle 
ongelmia, valaistus myös sitoo korttelin  
kokonaisuudeksi, mutta ei korosta sisään- 
käyntejä. Asennuskustannusten arvioinnissa 
on käytetty suurpiirteisyyttä. 

AD08, ”KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN” 
Kokonaisvaltainen ehdotus, joka sitoo kort-
telin miellyttävällä tavalla yhteen ja erottaa 
ympäristöstä. Ratkaisu toimisi talvikaudellakin 
hyvin. Vastaavaa ei ole toteutettu Helsingissä 
aiemmin. Korttelia ympäröivä katuvalaistus 
olisi todennäköisesti idean toteuttamiseksi 
uusittava, mikä ei kuitenkaan ole ylitsepääse-
mätön ongelma. 

Valaistusidean ehdottomuutta - mikä korostuu 
etenkin rakennusten arkkitehtuurin valai- 
semisessa – tulisi mahdollisessa jatkosuun- 
nitteluvaiheessa tutkia pehmennettäväksi.  
Myös mahdollisuudet valaistuksen muunnel- 
tavuuteen sekä valon värin että määrän 
suhteen tulisi ottaa huomioon. Rakennusten 
sisäänkäyntien esiin nostamiseen ja sivujulki-
sivujen valaistukseen tulisi kiinnittää jatkossa 
enemmän huomiota.

Ehdotus on yksinkertainen ele, jossa ei ole 
mitään ylimääräistä. Tekniikassa on käytetty 
viimeisintä teknologiaa, mikä antaa käyttäjälle 
tulevaisuudessa mahdollisuuksia muutosten 
tekemisen.

AD09, ”MEMORIA VIRIDIS” 
Ehdotuksen perustana oleva projisointi on 
kaunis ja nostaa pihan korostetusti esiin käy-
tettävyyden kuitenkaan kärsimättä. Ehdotus ei 
ota katusivuja eikä sisäänkäyntejä, etenkään 
Arkkitehtuurimuseon sisäänkäyntiä huomioon. 

Ehdotuksessa valaistus toteutetaan 
mediateknologian keinoin projisoimalla 
kuvaa seinäpinnalle. Toteutus vain kahdella 
kalliilla yksittäisellä laitteella muodostaa 

5.3 ARKKITEHTUURIMUSEO 
JA DESIGNMUSEO
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vikatapauksissa taloudellisen ja teknisen 
riskin. Arkkitehtuurimuseon osalta selvittäisiin 
todennäköisesti yhdellä projektorilla.  

MUUT EHDOTUKSET

AD02, ”LEHVÄ”
Ehdotus todettiin valaistuksellisesti vaati- 
mattomaksi ja se rajoittuu yksinomaan 
Designmuseon pääjulkisivuun. Peiliratkaisu 
on mielenkiintoinen, peilit toimivat itsenäisinä 
taideteoksina, mutta idean avulla ei ratkaista 
kokonaisuutta. Ehdotus on jäänyt ideatasolle  
ja on keskeneräinen.

AD03, ”TANGO”
Tango-idean kuvausta ja toteutusmallia 
pidettiin sirpaleisena, epätasapainoisena ja 
keskeneräisenä. Ikkunapielien ja kattoaiheiden 
korostus tuntuu irralliselta, tangoidea ei 
avaudu palkintolautakunnalle. Kokonaisuus 
sisältää myös kehityskelpoisia elementtejä.

AD04, ”AALTOILUA KORTTELISSA”
Valaistusehdotuksen perusajatus on hieno, 
herättää kiinnostus ja johdattaa valoaiheilla 
korttelin ympäri. Toteutussuunnitelma on 
jäänyt vaatimattomaksi ja käytetty korttelia 
kiertävä maahan projisoitava kuva-aihe  
tuntuu kuluneelta ja haetulta. Ehdotuksen 
vahvuutena pidettiin pyrkimystä sitoa kortteli 
kokonaisuudeksi. 

AD05, ”POLKU”
Valaistun lasilyhdyn voisi kuvitella houkut- 
televan tutustumaan korttelin pihaan. Se  
ei kuitenkaan paranna varsinkaan Arkkiteh-
tuurimuseon sisäänkäynnin löydettävyyttä. 
Voimakkaasti valaistuun uuteen rakennukseen 
pohjautuva ratkaisu lisää Arkkitehtuurimuseon 
syrjään jäämistä. Myös sisäpihan käyttökelpoi-
suus näyttely- ja tapahtumatilana huononee. 
Ehdotus keskittyy enemmän rakennussuunnit-
teluun kuin valaistusideaan. Kustannuksiltaan 
ehdotus ei pysy kilpailuohjelman esittämissä 
puitteissa.

AD06, “SAMUEL”
Ehdotuksen nähtiin koostuvan irrallisista  
elementeistä vailla kokonaissitovaa otetta. 
Idean kehittely ei kanna loppuun asti. Puna-
tiilen valaiseminen sinisellä valolla on tässä 
rakennuksessa ja kaupunkikuvassa kyseen-
alainen ratkaisu. 

AD07, ”FOCUS”
Ehdotuksessa rakennus toimii massiiviselle 
valonäytökselle alisteisena kulissina, mikä 
tekee ideasta arkkitehtuurille vieraan ja 
visuaalisesti lyhytikäisen. Toteutusmallissa 
havaittiin myös puutteita: valaistus tulisi 
todennäköisesti toteutettavaksi projisoinnilla 
eikä valonheittimillä. 

AD10, ”DARE TO FAIL” 
Ehdotus on itsenäinen ja rakennuksista 
irrallinen taideteos. Vaikka teos on näyttävä ja 
suurikokoinen, antaa se silti hyvin tilaa raken-
nuksille. Teos varmasti houkuttelisi museoiden 
väliselle sisäpihalle uteliaita, mutta rakennuk-
sien sisäänkäyntejä se ei osoita. Sellaisenaan 
teos myös rajaa mahdollisuuksia käyttää pihaa 
vaihtuvien installaatioiden esityspaikkana.

AD11, ”DESIGNKORTTELI”
Ehdotus koostuu mediaseinän ja julkisivuva-
laisimien yhdistelmästä. Yleisvaikutelma on 
jäänyt sekavaksi ja kirjavaksi. Logotaideosuus 
on kokonaisuuden kannalta jotenkin irrallinen 
ja tarpeeton. Monien eri tekniikoiden ja medioi-
den yhdistämistä pidettiin kuitenkin sisältö-
viestinnän kannalta positiivisena tekijänä. 

Kokonaisuuden taso jää epämääräiseksi, 
vaikka ehdotus sisältää ansiokkaita yksittäisiä 
elementtejä. Ehdotuksen lähtökohtia ja  
pääsisäänkäyntien ongelman ratkaisua 
pidettiin hyvänä.
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YLEISTÄ

Virastokeskuksen lähiympäristö, Keski-Pasila, 
tulee lähivuosina olemaan merkittävän, alueen 
luonnetta oleellisesti muuttavan uudisrakenta-
mistoiminnan keskittymä. Se sijaitsee raide-
liikenteen kannalta paraatipaikalla kaupungin 
sisääntuloväylän varressa. Se myös näkyy 
hyvin leveiltä katualueilta Ratapihantieltä  
ja Pasilan sillalta. 

Pasilan virastokeskusta koskevat valaistu-
sehdotukset ovat hyvin erilaisia vaihdellen 
julkisivun kokonaisvalaistuksista pistemäisiin 
ja paikallisiin ratkaisuihin – yksittäisistä valai-
simista laajoihin projisointeihin. Useimmissa 
ehdotuksissa on otettu rakennuksen arkki-
tehtuuri valaistuksen lähtökohdaksi ja myös 
osaksi valaistusta. Sen sijaan osa ehdotuksista 
luo kenties tahattomankin negatiivista ja häi-
vyttävää kuvaa arkkitehtuurista käsittelemällä 
julkisivuja vain projisointipintoina. Esitysta-
voissa on huomattavaa vaihtelua ja joissakin 
havainnekuvissa on katuvalaistus sammutettu 
kokonaan, mikä ei vastaa todellisuutta. 

Osassa ehdotuksista lähtökohtana oli pyrkimys 
ottaa huonetilojen sisävalaistus osaksi julki- 
sivuvalaistusta. Tämä ei ole ongelmatonta, 
koska massiivisessa toimistorakennuksessa 
osassa tiloja on käyttöä ympäri vuorokauden. 
Normaali sisätilavalaistus näkyy julkisivussa 
aina jonkin verran, mikä tuo haasteita 
valaistusratkaisun erottumiselle. Ikkunoiden 
valaistuksen vaihtelun hyväksikäyttö todettiin 
niin ikään ongelmalliseksi ympäristön visuaa-
lisen hälinän kannalta: monet ehdotuksista 
lisäävät sitä kokonaisuuden tasapainottamisen 
ja kaupunkitilan vahvistamisen sijasta. 

Positiivisesti nousivat esille ne ehdotukset, 
joissa oli otettu huomioon muitakin osia 
rakennuksesta kuin pääjulkisivu. Mielenkiin- 
toisimmaksi koettiin ehdotukset, joissa oli  
leimallisesti megastruktuuria tukeva, toisin-
tava ja uusintava ote. Kohteen keskiössä on 
julkisen ja yksityisen yhteensovittaminen. 
Molemmat lähtökohdat inhimillistävät  
kokemusta.  

Mikään esitetyistä ehdotuksista ei täytä täysin 
palkintolautakunnan odotuksia ja nouse sel-
väksi voittajaksi. Muutamassa ehdotuksessa 
hyvän lopputuloksen ainekset ovat olemassa. 

Kohteeseen tuli määräaikaan mennessä  
yhteensä 15 kilpailuehdotusta. Pasila on  
herättänyt eniten mielenkiintoa ja se on 
suurelle yleisölle näkyvä kohde.

EHDOTUSKOHTAISET ARVOSTELUT

YLÄLUOKKA

PV03, “PASILA CON SPIRITO” 
Ehdotuksen perusideana on sisätilojen  
elävyyden ja alimpien kerrosten korosta- 
minen. Ratkaisu tuo rakennuskokonaisuuden 
eri päädyt hyvin esille, on arkkitehtuurille 
armollinen ja jakaa sen inhimillisesti ymmär-
rettäviin kokonaisuuksiin. Päätyjen nosta-
minen kaukomaisemaan tuo rakennukselle 
poikkeavaa rytmiä. Ehdotuksen painopiste on 
julkisluonteisissa tiloissa, jalankulkutasolla. 
Radanpuoleisen julkisivun käsittely jää  
kuitenkin vaatimattomaksi. 

Ehdotuksessa otetaan sisätilat mukaan 
huoneisiin asennettavilla valaisimilla. Ratkaisu 
on käytön kannalta ongelmallinen ja häiritsevä. 
Sisäpihojen toiminnallisuuden mahdollisuuksia 
on jatkokehittelyssä tutkittava ja mahdollisesti 
rajattava.

Ehdotukseen on otettu mukaan virastokeskuk-
sen ja aseman välinen kulkusilta. Näiden osien 
ohjaustekninen yhdistäminen ja ylläpitovas-
tuun jakaminen saattaa elinkaarensa aikana 
muodostua isoksi ongelmaksi. Mahdollisessa 
jatkokehittelyssä  on jalankulkusilta jätettävä 
pois suunnitelmasta.

PV04, “PASILAN PUUT” 
Valaistusratkaisu korostaa rakennuksen kokoa 
ja rakennustaiteellisia ominaispiirteitä kauniilla 
ja hillityllä tavalla. Ehdotus keskittyy aseman 
puoleiseen julkisivuun, jossa valaistusratkaisu 
toimiikin hyvin. Myös päätyjen ottamista 
mukaan osaksi valaistusta tulisi harkita. 

5.4 PASILAN VIRASTOKESKUS
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Esitetty toteutustapa on toimiva, mutta kävely-
katuun maahan upotettujen valaisimien tulee 
ehdottomasti olla myös ilkivallalta suojattuja. 
Kustannusarvio on realistinen ja toteutuksessa 
helposti hallittavissa.

PV09, “VÄRIVUOTO” 
Hienovarainen ”valuvan valon” käyttöön 
pohjautuva ehdotus, joka tuo julki kauniin 
idean kokonaisuudesta ja ulottuu massiivisen 
rakennuksen kaikille sivuille. Havainnekuvat  
on esitetty ympäristön valaistus ja rakennuk-
sen muu valaistus sammutettuna, mikä 
herättää epäilyn, onko ratkaisu liian vaatima-
ton kohteeseen ja miten teos toimii yhdessä 
ikkunoista ulos näkyvän valon kanssa.  Väri-
vuoto viehättää hienovaraisuudessaan, eikä  
se häiritse ympäristöä, käyttäjiä tai rakennuk-
sessa asioivia.

Ehdotus on kuitenkin toteutuskelpoinen ja 
kustannuserissä on huomioitu myös tarvit-
tavat sähköasennukset. Uudisasennuksessa 
kokonaisuus toimii näyttävästi, mutta mah-
dollisessa jatkosuunnittelussa on huomioitava 
tekniikan mahdollinen vikaantuminen.

PV12, AALLOKKO, NIMIMERKKI 
“LUMINOUSFLUX”
Ehdotuksessa kaukomaisemanäkymä ja 
näkymä ratapihan suunnalta on otettu ohjaa-
vaksi periaatteeksi. Suomen luontoon viittaava 
valaistuksen perusidea on raikas. Massiivi-
suuden myöntävät ehdotukset ovat rehellisiä, 
Aallokko palvelee hyvin tätä ominaisuutta. 

Valaistus on teknisesti toteutuskelpoinen  
ja helposti täydennettävissä. Voimakas valo 
suunnattuna ylhäältä alas tekee yleisvaiku- 
telmasta mekaanisen oloisen. 

Mahdollisessa jatkokehittelyssä tulee kiinnit-
tää huomiota myös päätyjen ja jalankulkijoiden 
tason valaisemiseen.

PV15, “VIIVA”  
”Viivan” visuaalinen idea on kaunis ja herkkä. 
Ehdotus käsittelee virastotalokokonaisuutta 
kaikilta sivuiltaan. Katutason valaistus jäsen-
tää tilaa lähietäisyydeltä, parantaa jalankul-

kijoiden turvallisuuden tunnetta ja pienentää 
ilkivallan mahdollisuutta koko rakennuksen 
ympärillä.  

Ehdotus on asennusteknisesti hyvin toteutet-
tavissa ja ylläpidettävissä. Toteutusmallissa 
on ajatusvirhe, esitetyt valonheittimet eivät 
todellisuudessa toimi tarkoitetulla tavalla.

MUUT EHDOTUKSET

PV01, “180 SOFT PIXELS”
Kilpailuehdotuksen perusajatus on kaunis, 
mutta esitettyjen kuva-aiheiden puolesta 
aavistuksen yksinkertaistava. Ehdotus perus-
tuu valtavaan määrään valaisimia, mikä tekee 
toteutustavasta monimutkaisen. 

PV02, “TANSSIVA VAHTIMESTARI”
Esitetty idea on sinänsä hauska ja elävä. Sen 
esilletuontia pidettiin vaikeana, minkä lisäksi 
ikkunavalaistuksen käytettävyys ja toimivuus 
on työskentelyaikojen suuren vaihtelevuuden 
vuoksi ongelmallista. Ratkaisun koettiin myös 
lisäävän ympäristön hälinää. 

PV05, KAUPUNKIKAISLIKKO, NIMIMERKKI 
“RYHMÄ REED”
Ehdotus tuo viitteellisen luontoaiheen  
rautatieaseman puoleiseen julkisivuun,  
idea on sellaisenaan elävä ja positiivinen. 
Rakennuksen alaosa ja päätyjen käsittely  
jää varsin puutteelliseksi. Perusajatus on 
kuitenkin yllätyksetön ja paljon käytetty. 

Havainnekuva esittää kohteen katuvalot 
sammutettuna, herää myös kysymys onko 
esitetty valaistus todellisuudessa kunnolla 
havaittavissa.

PV06, “TETRIS”
Ehdotuksen valoaihe keskittyy rautatieaseman 
puolelle. Valojuovat liittyvät rakennuksen ark-
kitehtuuriin ja korostavat sitä, mutta ensivaiku-
telma on, että puolet ehdotuksen valaisimista 
on rikki. Valojuovaelementit koettiin irrallisia ja 
joulukoristemaisina - yhteys arkkitehtuuriin ja 
rakennusmassaan jää epäselväksi.



IT SENÄISY YDEN JUHL AVUODEN VAL AISTUSSUUNNIT TELUKILPAILU VALOSSA

14

PV07, “GRAAFI”
Ehdotuksen perusidea korostaa massiivisen 
rakennuksen massiivisuutta, mikä vaikuttaa 
ylikorostukselta. Rakennus on alistettu  
kiinnityspinnaksi, mikä jättää arkkitehtuurin  
ja massan toissijaiseksi ja arvottomaksi.  
Tekniikka mahdollistaa koko julkisivun 
käyttämistä jättimainospintana tai vaikkapa 
videonäyttönä, mitä ominaisuutta voi yhdestä 
näkökulmasta pitää hyvänä. 

Ehdotuksen vahvuus on valaistuksen ulot-
taminen johdonmukaisesti myös päätyihin. 
Esitettyä kustannusarviota pidettiin vahvasti 
alimitoitettuna.

PV08, “LUX_US”
Kokonaisvaltainen ehdotus, jossa virastotaloa 
ehdotetaan käytettäväksi isona projisointi- 
pintana. Rakennus tulee tällä tavalla varmasti 
huomatuksi ympäristössään. Ehdotettu 
projisointi korostaa massiivisuutta, muttei  
ota koko rakennusta ja arkkitehtuuria riittä-
vässä määrin huomioon. Muut näkemykset 
ovat alistettuja projisoinnille. Herää myös 
kysymys, mitä leimamaisella projisoinnilla 
tavoitellaan tai saavutetaan.

PV10, “CENTUM” 
Ehdotuksessa on rakennuksen päädyt otettu 
hyvin huomioon ja ratkaisun variaatiomah-
dollisuudet ovat monipuoliset. Projisoinnit 
on esitetty toteutettavaksi kadun toiselta 
puolelta, mikä herättää kysymyksen toteu-
tettavuudesta: häiritseekö valo liikennettä ja 
työhuonekäyttöä? Pääjulkisivua käsitellään 
projisointipintana, mikä häivyttää arkkiteh-
tuurin ominaisuuksia ja korostaa rakennuksen 
massiivisuutta. Ratkaisua pidettiin ”konsertti-
talomaisena” ja sen suhde olemassa olevaan 
valaistukseen jää epäselväksi. 

Vakavana ongelmana pidettiin toteutustavasta 
johtuen valon kantautumista sisätiloihin.

Ehdotus on tekniseltä toteutukseltaan harkittu 
ja siinä on kaikki tarvittavat lähtötiedot mah-
dollista jatkosuunnittelua  ajatellen.
 

PV11, “SAMUEL”
Valaistusehdotus käsittelee massiivista raken-
nusta kaikilta sivuilta. Lähtökohta vaikuttaa 
kauniilta, mutta yhden havainnekuvan perus-
teella sen perusideasta on vaikea saada kiinni: 
Onko tarkoitus, että valaisimia on enemmänkin 
vai kuvaako ehdotus todellisuutta? Kesken-
eräisyys hallitsee yleisvaikutelmaa ja arviointi 
esitetyn perusteella on vaikeaa.

PV13, “AHKERA TALONMIES”
Liikkuva valojuova julkisivussa on hauska 
ja pirteä idea. Se kuitenkin lisää hälinää 
ja levottomuutta ympäristössä. Lisäksi 
valaistuksen käytettävyys on kyseenalainen, 
koska työskentelyajoissa on paljon vaihtelua, 
rakennuksen oma valaistus ei ole ennakoi-
tavissa. Idean esilletuonti koettiin hankalasti 
ymmärrettäväksi.

PV14, “MANSIKKAPAIKKA” 
Ehdotus poikkeaa idealtaan kaikista muista. 
Mansikkapaikka on ainoana ehdotuksena 
ottanut virastokeskuksen sisäpihat suunnit-
telun lähtökohdaksi. Työryhmä piti perusideaa 
mielenkiintoisena ja ehdotusta inhimillisenä 
ja maanläheisenä. Valaistusehdotus keskittyy 
kuitenkin rakennuskokonaisuuden osaan,  
joka ei aktiivisesti osallistu laajempaan 
ympäristöön.
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6.1 PÄÄTÖS PALKINTOJEN   
 JAKAMISESTA

Palkintolautakunta päätti jakaa palkinnot  
ja lunastukset seuraavasti:

Kansallismuseo,  
1. palkinto, 10.000 €
ehdotukselle n:o KMO5 ”GRANIITTI”

Oopperatalo,  
1. palkinto, 10.000 €
ehdotukselle n:o OT07 ”DIIVA”

Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo  
1. palkinto, 10.000 €
ehdotukselle n:o AD08 ”Kylmästä lämpimään”

lunastus, 1.000 €
ehdotukselle Oopperatalo n:o OT05  ”FESTIVO”

Lisäksi päätettiin antaa kunniamaininnat  
ehdotuksille Arkkitehtuurimuseo ja  
Designmuseo n:o AD10 ”DARE TO FAIL” 
Pasilan virastokeskus PV14 ”Mansikkapaikka”

Kohteesta Pasilan virastokeskus ei 
jaettu palkintoja vaan päätettiin järjestää 
jatkokilpailu, johon kutsutaan neljä pal-
kintolautakunnan parhaaksi arvostelemaa 
ehdotusta. Jatkokilpailu on kutsukilpailu, johon 
kutsuttavat saavat kukin 5000€ euron palkkion 
hyväksytystä kilpailuehdotuksesta. Pasilan 
virastokeskukselle varattu palkintosumma ja 
kaksi lunastusta jaetaan jatkokilpailun jälkeen. 

6 KILPAILUN TULOS

JATKOKILPAILUUN VALITTIIN EHDOTUKSET:

PV03 ”Pasila con Spirito”
PV09 ”VÄRIVUOTO”
PV12 Aallokko, nimimerkki ”LuminousFlux”
PV15 ”VIIVA”

Palkintolautakunta koki virastokeskuksen 
Pasilan alueen tulevan kehityksen ja kohteen 
näkyvyyden kannalta tärkeäksi ja jatkokilpailun 
arvoiseksi kohteeksi. Jatkokilpailuun valittujen 
ehdotusten kehittämiseksi palkintolautakunta 
antaa lisäohjeet.

6.2 SUOSITUS JATKOTOIMENPITEISTÄ

Palkintolautakunta suosittelee suunnitte-
lutehtävän antamista ehdotusten tekijöille. 
Ehdotusten jatkosuunnittelussa tulee ottaa 
huomioon palkintolautakunnan esitykset 
ehdotusten kehittämiseksi.
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6.3 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJAN   
 ALLEKIRJOITUS

Helsingissä  29.9.2016
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6.4 NIMIKUORTEN AVAUS

Arvostelupöytäkirjan tultua allekirjoitetuksi 
avattiin palkittujen, lunastettujen ja kunnia-
maininnan saaneiden ehdotusten nimikuoret  
ja todettiin ehdotusten tekijät:

PALKINNOT:

OT05, ”DIIVA”
Tekijät: Valoa Design Oy 
Roope Siiroinen, valaistussuunnittelija, TeM
Tuula Lepistö, sisustusarkkitehti SIO
Marko Kuusisto, valaistussuunnittelija AMK
Paulina Blomström, valaistussuunnittelija AMK
Olli Juutila, sähköinsinööri AMK
Heli Nurmi, artenomi AMK
    
AD08, ”KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN” 
Tekijät: Suvi Saastamoinen,  
maisema-arkkitehti, MARK, Sito Oy
Niina Meronen, maisema-arkkitehti,  
MARK, Sito Oy
Martti Paakkanen, DI, sähkötekniikka, Sito Oy
Mikko Rikala, teollinen muotoilija, TaM, Sito Oy
  
KM05, ”GRANIITTI”
Tekijät: Valoa Design Oy 
Roope Siiroinen, valaistussuunnittelija, TeM
Tuula Lepistö, sisustusarkkitehti SIO
Marko Kuusisto, valaistussuunnittelija AMK
Paulina Blomström, valaistussuunnittelija AMK
Olli Juutila, sähköinsinööri AMK
Heli Nurmi, artenomi AMK
  

LUNASTUS:

OT05, ”FESTIVO”
Tekijät: WhiteNight Lightning Oy
Joonas Saaranen
Arto Heiskanen
 
KUNNIAMAININNAT: 

AD 10, ”DARE TO FAIL”
Tekijät: Työryhmä Simon Örnberg, Xiaoyu Chen, 
Jokke Katajamäki ja Ari Kujala

PV14 ”MANSIKKAPAIKKA”
Tekijä: Valosuunnittelu HN
Heli Nikunen

Kunniamaininnan saaneen ehdotuksen 
tekijöiltä pyydettiin suostumus nimien  
julkaisemiseen.
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7. KILPAILUEHDOTUKSET,  
LUETTELO JA AVAUSPÖYTÄKIRJA

Nimimerkki

Ehdotus 
jätetty 
ajoissa

A3- 
planssit

Muisti- 
tikku / 

CD
Nimi- 
kuori

Ehdotukset  
ohjelman  
mukaisia  

(visualisointi, 
 tekniset  
tiedot ja  

sijaintikaavio, 
kirjallinen  
selostus,  

kustannus- 
arvio

Muisti- 
tikku:  
jpg,  

vaaka,  
res.  

1500x1000,  
max 2 mb,  

idean 
kuvaus Huomiota

Oopperatalo

OT01 yö x x x x x x Ehdotus muistitikulla vain pdf-tiedostona.

OT02 väliaika x x x x x x Sähköinen versio cd-levyllä. 

OT03 AATOS x x x x x x

OT04 Valon tanssi x x x x x x

OT05 FESTIVO x x x x x x

OT06 SAMUEL x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

OT07 DIIVA x x x x x x

Kansallismuseo

KM01 Mnemonic x x x x x x Ehdotus muistitikulla vain pdf-tiedostona.

KM02 Uudessa valossa x x x x x x

KM03 SAMUEL x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

KM04 HÄMÄRÄ x x x x x x

KM05 Graniitti x x x x x x

Pasilan virastokeskus

PV01 180 soft pixels x x x x x x

PV02 tanssiva vahtimestari x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia. Sähköinen versio cd-levyllä.

PV03 Pasila con Spirito x x x x x x Sähköinen versio cd-levyllä.

PV04 Pasilan puut x x x x x x Planssit hieman rypistyneet postissa.

PV05 Kaupunkikaislikko,

       nimimerkki ryhmä Reed x x x x x x

PV06 Tetris x x x x x x

PV07 GRAAFI x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

PV08 lux_us x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

PV09 VÄRIVUOTO x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

PV10 CENTUM x x x x x x

PV11 SAMUEL x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia.

PV12 Aallokko, nimimerkki

LuminousFlux x x x x x x

PV13 AHKERA TALONMIES x x x x x x

PV14 Mansikkapaikka x x x x x x

PV15 VIIVA x x x x x x

Arkkitehtuuri- ja Design-museot

AD01 lyhdyt x x x x x x Ehdotuksessa kaksi planssia. Sähköinen versio cd-levyllä.

AD02 Lehvä x x x x x x

AD03 Tango x x x x x x

AD04 Aaltoilua korttelissa x x x x x x

AD05 POLKU x x x x x x

AD06 SAMUEL x x x x x x

AD07 Focus x x x x x x

AD08 Kylmästä lämpimään x x x x x x

AD09 Memoria viridis x x x x x x

AD10 DARE TO FAIL x x x x x x

AD11 Designkortteli x x x x x x

VALOSSA

Kilpailuehdotusten avaustilaisuudet 12.9. ja 15.9.2016

Avauksen suorittivat: Janne-Pekka Niininen, Jyrki Tiensuu
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8. KUVA-AINEISTO

VOITTAJAT

KANSALLISMUSEO 1. PALKINTO ”GRANIITTI”
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OOPPERATALO 1. PALKINTO ”DIIVA”
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ARKKITEHTUURIMUSEO JA DESIGNMUSEO 1. PALKINTO ”KYLMÄSTÄ LÄMPIMÄÄN”
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LUNASTUS: ”FESTIVO”

KUNNIAMAININNAT:

”MANSIKKAPAIKKA” ”DARE TO FAIL”
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PASILAN VIRASTOKESKUS, JATKOKILPAILUUN VALITUT EHDOTUKSET

”VÄRIVUOTO”

”AALLOKKO”

”VIIVA”

”PASILA CON SPIRITO”




