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Taustaa:
Posion kunta järjestää uuteen kiertoliittymään tulevasta taideteoksesta 
avoimen taidekilpailun 23.5-30.9.2022. Kilpailun voittajat julkistetaan 
31.10.2022 mennessä. Taideteoksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 
2023. 

Kiertoliittymä ja siihen liittyvät kevyen liikenteen väylät rakenne-
taan osana Valtion väyläverkon investointiohjelmaa. Investoinnin 
kustannusarvio on 800 000 euroa ja se toteutetaan vuoden 2022 
kesällä. Rakennuttaminen on Lapin ely-keskuksen vastuulla

Taidekilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä. 

Kuva: Harri Tarvainen
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Kuka voi osallistua?
Kilpailu on avoin taidekilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki 
ammattimaisesti taiteilijana toimivat henkilöt tai työryhmät. Työryhmän 
kyseessä ollessa, vähintään yhden jäsenen on oltava ammattitaiteilija. 

Kilpailuehdotus ei saa olla aikaisemmin toteutettu tai julkistettu. Yksi 
kilpailija tai ryhmä voi jättää vain yhden ehdotuksen.

Kuva: Harri Tarvainen
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Taidekohde
Tuleva kiertoliittymä sijaitsee Posion kunnassa kantatie 81 ja maanteiden 
863 ja 947 liittymässä. Liittymä on ”Portti Posiolle”. Nopeusrajoitus on  
40 km/h.

Kiertoliittymä tulee siis keskeiselle paikalle Posion keskustaajamaan 
Aholaan, niin sanottuun neljän tien risteykseen. Risteyksestä lähtevät tiet 
Kemijärvelle, Rovaniemelle, Kuusamoon ja Taivalkoskelle. Aholasta tuli 
Posion keskustaajama, kun Kuusamon ja Rovaniemen välinen maantie 
rakennettiin kulkemaan kylän kautta 1900-luvun alkupuolella. Tie yhdistyi 
etelän suuntaan Taivalkoskelle menevään tiehen. Sotien jälkeen valmistui 
tie pohjoiseen Kemijärvelle.

Valtaosa matkailijoista, jotka vierailevat risteyksen 

lähellä sijaitsevassa Pentikin kulttuurikeskuksessa 

ajavat risteyksen läpi. Pentikin kulttuurikeskuksen 

käyntimäärät ovat n. 80 000 vuodessa.
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Risteyksen läpi ajetaan myös matkalla Posion kuuluisiin 
luontokohteisiin, Korouoman luonnonsuojelualueelle ja Riisitunturin 
kansallispuistoon. Luontokohteissa käyntimäärät ovat yhteensä n. 
100 000 vuodessa. Kiertoliittymän taideteoksesta saavat nauttia 
matkailijoiden lisäksi myös Posion noin 3000 asukasta. Näiden 
lisäksi Posiolla on melkein 3000 kesämökkiä, joiden myötä Posion 
asukasmäärä saattaa tuplaantua kesäisin.

Kuva: Harri Tarvainen
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Taiteen tavoitteet
Kilpailun tavoitteena on löytää uusi paikkasidonnainen julkinen teos, joka 
tuo esiin alueen ainutlaatuisuutta ja vahvistaa Posion imagoa. Teoksella 
halutaan tuoda esiin kunnan vahvuuksia ja uutta brändiä, joka perustuu 
kulttuuriin ja luontoon. Kiertoliittymän taideteos tulee keskeiselle paikalle 
kunnan keskustaajamaan, joten siihen kiinnitetään varmasti huomiota. 
Matkailijat näkevät teoksen lomallansa ja kuntalaiset arjessansa. Teos 
voi parhaimmillaan antaa matkailijoille myönteisen ensivaikutelman 
koko kunnasta. Kiertoliittymän taideteoksesta tulee maamerkki Posion 
matkailijoille, kuntalaisille ja mökkeilijöille.

Taideteoksen tulee perustua kunnan vahvuuksiin ja uudistettuun 
brändiin. Teoksen tulee edistää myönteisen mielikuvan muodostumista 
kunnasta. Kilpailulla ja teoksella pyritään kiinnittämään huomiota 
Posioon taide- ja kulttuurikuntana.
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Posio on noin 3000 asukkaan pieni kunta Itäisessä Lapissa. Posio 
tunnetaan rauhallisuudesta, upeasta luonnosta, lumoavista maisemista 
ja ainutlaatuisesta keramiikasta. Posiolla luonto ja vuodenajat 
määräävät elämän tahdin. Kiireet unohtuvat poluilla ja vesien äärellä, 
leppoisten paikallisten seurassa, omia ajatuksia kuunnellen. Täällä 
löydät helposti oman rytmisi, oli se sitten hidas tai nopea. Posiolaiset 
elävät vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja haluavat suojella 
ympäristöään.

Posio tunnetaan erityisesti Pentikin kulttuurikeskuksesta 
ja keramiikkatehtaasta. Posion lukiossa voi opiskella 
keramiikkapainotteisesti. Tunnetuimpia Posiolla asuvia taiteilijoita 
ja muotoilijoita ovat Anu Pentik, Teuvo Tuomivaara, Paula Suominen 
ja Miki Kim. Kunnan alueella on Anu Pentikin, Teuvo Tuomivaaran ja 
Paula Suomisen tekemiä julkisia taideteoksia. Keskustaajamassa 
Aholassa on useita kunnan ja taiteilijoiden yhteistyössä tehtyjä 
keramiikkamosaiikkiteoksia. Kunnan laajaa taidekokoelma inventoidaan 
vuoden 2022 aikana.

Kuva: Harri Tarvainen
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*  teoksen sijoituspaikka kiertoliittymän keskiosassa on esitetty liitteessä 1 (harmaa alue)

*  edellä mainittu maa-alue on käytettävissä, korkeus on määrittelemätön

*  teos ei saa aiheuttaa ympäröivälle liikenteelle häikäisyä, eikä häiriötä esimerkiksi muistuttamalla 

 liikenteenohjauslaitetta tai sisältämällä suurta määrää tekstiä

*  teoksen toivotaan sopivan ympäristöönsä. Teos saavuttaa runsaasti näkyvyyttä

*  teos voi olla myös moniosainen kokonaisuus

*  teoksen tulee olla kestävä ja helppohoitoinen

*  teoksen tulee soveltua runsaslumisiin talviin

*  teokseen voi sisällyttää valoelementtejä. Alueella on sähkövaraus

*  teokseen on mahdollista liittää viher- ja/tai ympäristösuunnittelua

*  teoksen toteuttamiseen on varattu enintään 49.000 € (+ alv)

Posion kunta varaa myös oikeuden olla toteuttamatta mitään luonnoksista.

Reunaehdot
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Taiteen budjetti
Taidekilpailun järjestämiseen ja taideteoksen toteutukseen haetaan tukea 
Taiteen edistämiskeskuksen Prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen 
-erityisavustuksesta. Hankkeen kokonaiskustannus on 60 000 euroa ja 
hankkeelle haetaan avustusta 30 000 euroa. Koko hankkeessa teoksen 
toteuttamiseen on varattu enintään 49.000 € (+ alv).

Teoksen toteutukseen ja toteutuksen kustannuksiin sisältyvät teoksen 
suunnittelu, mahdolliset perustukset ja lujuuslaskelmat, teosmateriaalit, 
teoksen valmistaminen, kuljetus, asentaminen sekä taiteilijapalkkio, joka 
maksetaan erikseen toteutussopimuksessa sovituin tavoin. 



11

Palkinnot
Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

palkinto 3000 €
palkinto 2000 € 
palkinto 1000 €

Jos kilpailuun hyväksyttyjä ehdotuksia on vähemmän kuin palkintoja, palkintolautakunnalla 
on oikeus harkita, mitkä palkinnot se jakaa. Palkintolautakunnalla on myös oikeus määrätä 
palkintojen suuruus ja määrä ohjelmasta poikkeavasti, mikäli palkintolautakunnan päätös  

on asiassa yksimielinen. 
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Aikataulu
23.5.2022    Kilpailukutsun julkaisu, avoin taidekilpailu alkaa

30.6.2022    Kilpailua koskevien kysymysten määräaika

30.9.2022    Kilpailuehdotusten palautus 

31.10.2022    Palkintolautakunta valitsee voittajateoksen  

         ja taiteilijavalinta julkistetaan

30.6.2023     Taideteos asennettu ja valmis
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Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot:

• 2-3 havainnekuvaa 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

• 1 kuva, josta käy ilmi teoksen tarkka sijoittuminen liikenneympyrään

• Kirjallinen selostus (max 2 A4) taideteoksen sisällöstä, toteuttamistavoista, materiaaleista ja muista 

teknisistä ratkaisuista, sekä arvio teoksen elinkaaresta ja huolto- ja ylläpitokustannuksista vuositasolla

• Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus

• Kilpailijalla on oikeus esittää enintään 2 kuvaa teoksen yksityiskohdista, kiinnitys- tai teknisistä 

ratkaisuista tai muuta ehdotusta valaisevaa materiaalia. 

• Kirjekuori, jossa on ehdotuksen nimimerkki, sekä tekijän nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

Työryhmän jättäessä ehdotuksen, tulee kaikki tekijät mainita nimeltä, yhden tekijän yhteystiedot riittävät. 

Kilpailuehdotuksen sisältö
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Anonymiteetti

Kilpailuehdotusten kaikki materiaali on varustettava nimimerkillä 
ja mukaan on liitettävä samalla tunnuksella varustettu kirjekuori, 
joka sisältää tekijän yhteystiedot. Kilpailuehdotuksissa ei saa näkyä 
tekijän henkilöllisyyteen liittyviä tunnisteita. Lähetettyjä ehdotuksia 
käsittelee kilpailun yhteyshenkilö. Kilpailun yhteyshenkilö varmistaa 
tekijöiden yhteystietojen säilymisen salassa palkintolautakunnan 
jäseniltä. 

Kilpailuehdotusten 
tekijänoikeus
Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijäoikeudet säilyvät tekijällä. 
Kilpailun järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää ja julkaista 
palkittujen töiden materiaalia korvauksetta omassa viestinnässään. 

Erikseen päätettäessä, Posion kunnalla on oikeus järjestää 
kilpailuehdotuksista näyttely. 
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Palkintolautakunta
Kilpailun palkintolautakunnassa ovat Anu Pentik, kunnan edustajana vt 
kirjasto-kulttuurijohtaja Virva Jakkula ja Ely-keskuksen edustajana Eija 
Järviluoma. Lisäksi palkintolautakuntaan on nimetty kuvanveistäjä Minna 
Kangasmaa ja valokuvataiteilija Nanna Hänninen. Sihteerinä toimii Posion 
kunnan viestintäsuunnittelija Riikka Tuomivaara. 

Palkintolautakunta asettaa paremmuusjärjestykseen kolme parasta 
kilpailuehdotusta käyttäen arvioinnissa muun muassa seuraavia 
perusteita: 

• Ehdotuksen taiteellinen laatu

• Ehdotuksen sopivuus ympäristöön

• Ehdotuksen toteutuskelpoisuus

• Ehdotuksen vastaaminen annettuihin reunaehtoihin
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Mahdolliset kysymykset
Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri Riikka Tuomivaara 

riikka.tuomivaara@posio.fi

Kilpailuohjelmaa tai kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilö Niina 
Heinolle sähköpostitse:  niina.heino@posio.fi 

Kysymykset on esitettävä 19.6.2022 mennessä. Saapuneet kysymykset ja vastaukset ovat 
kaikkien nähtävillä 30.6.2022 menneessä osoitteessa: posio.fi/kiertoliittyma
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Kilpailuehdotuksen  
lähetys

Kilpailuehdotus tulee lähettää nimimerkillä varustettuna  
postitse osoitteeseen: 

Kirkkotie 1
97900 Posio

Otsikolla: Kiertoliittymän taideteos

Ehdotukset tulee olla printattuna A3-kokoon. Ehdotusten tulee olla perillä 
30.9.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä 
aiheutuvista kustannuksista. 

Myöhästyneitä kilpailuehdotuksia ei oteta mukaan kilpailuun. 
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Toimet kilpailun jälkeen
Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää Posion kunta, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa 

kilpailussa palkitun luonnoksen pohjalta taikka olla toteuttamatta mitään luonnoksista. Toteutuksesta 
tehdään erillinen toteutussopimus kilpailun ratkeamisen jälkeen. 

Kilpailuehdotukset on noudettavissa pois myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana.  
Jos kilpailuehdotuksia ei noudeta ilmoitettuna ajankohtana, ne hävitetään. 
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Liite 1

Kiertosaarekkeen näkemäalueet Mk 1:500

Plaana Oy / 27.1.2022

Kiertosaarekkeen näkemäalueet Mk 1:500

Plaana Oy / 27.1.2022
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Kiitos


