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Asia Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkki - kilpailuohjelma 
 

 
Valtioneuvoston kanslian 24. elokuuta 2017 presidentti Mauno Koiviston hautamuis-
tomerkin toteutusta varten asettama toimikunta järjestää hautamuistomerkin suun-
nittelukilpailun.  
 
Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkkitoimikunta kutsuu suomalaisia ja 
Suomessa pysyvästi asuvia ulkomaalaisia ammattitaitelijoita ottamaan osaa kilpai-
luun. 
 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä ja seuraavia määrä-
yksiä: 
 
1. Kilpailun tarkoituksena on löytää ehdotuksia Helsingin Hietaniemen hautausmaalla 

sijaitsevan presidentti Mauno Koiviston haudan (hautatunnus 02-03-025-13-0072) 
muistomerkiksi (kartat, liite 1 ja liite 2).  
 

2. Presidentti Koiviston hautapaikalle sijoittuvan hautamuistomerkin tulee soveltua 
käyttötarkoitukseensa. Sen luokse voi tulla ja sitä vasten voi laskea kukkalaitteen. 
Se on pysyvä ja ajaton. Hautamuistomerkin suunnittelussa on myös huomioitava, 
että siihen tulee lopullisessa muodossaan voida sijoittaa kahden henkilön nimet, 
syntymä- ja kuolinajat. Muistomerkin tulee olla myös väliaikaisesti siirrettävissä. 
Sen tulee soveltua paikkaansa ja olla normaalein toimin hautamuistomerkkinä yl-
läpidettävissä. 
 

3. Kilpailuehdotukseen tulee sisältyä seuraavat luonnokset ja tiedot: 
a. Enintään kolme A3-kokoista kuvaa jäykälle alustalle pohjustettuina, joista 

ilmenevät idea ja muut seikat, joita kilpailija pitää tärkeinä.  Yhden kuvista 
tulee olla valokuvaan (liite 3) upotettu kuva, joka havainnollistaa teoksen 
sijoittumisen ympäristöönsä. 

b. Lyhyen kirjallisen selvityksen teoksen ideasta, käytettävistä materiaaleista, 
esineen painosta (hautamuistomerkin tulee olla väliaikaisesti siirrettävissä) 
ja toteuttamistavasta (mukaan lukien teoksen toteuttamiseen mahdollises-
ti osallistuvat muut tahot).  

c. Eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion suuruus. 
 

 Lisäksi materiaaliin voi halutessaan liittää valokuvia pienoismallista. 
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4. Aikataulu 

 Kilpailun julkistaminen   2.1.2018 
 Kilpailuaika päättyy   14.3.2018 
 Kilpailun tulokset julkistetaan  9.4.2018 
 Toteutettavaksi valittu teos valmis (tavoite)  25.11.2018 

 
5. Palkintosumma on yhteensä 18 000 euroa. Mikäli palkintoja vastaava määrä kil-

pailuehdotuksia jätetään määräaikana, jakaantuu palkinnot seuraavasti: 
 

I. palkinto 10 000 € 
II. palkinto   5 000 € 

III. palkinto   3 000 € 
 
Palkintolautakunnalla on oikeus jakaa palkintoihin varattu summa toisinkin, kui-
tenkin siten, että palkintojen yhteismäärä säilyy samana. 

  
6. Palkintolautakunnan muodostavat Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerk-

kitoimikunta:  
 

Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia (puheenjohtaja) 
Antti Ahlava, vararehtori, professori, Aalto-yliopisto 
Heikki Allonen, diplomi-insinööri, omaisten edustaja 
Risto Lehto, hautaustoimen päällikkö, Helsingin seurakuntayhtymä 
Petri Oittinen, pääsuntio, Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
Susanna Pettersson, museonjohtaja, Ateneumin taidemuseo 
Pirjo Sanaksenaho, professori, rakennussuunnittelu, Aalto-yliopisto 
 
sekä  
 
Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä taiteilijajäseninä: 
Maija Helasvuo, kuvanveistäjä 
Pasi Rauhala, kuvataitelija 
 
Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos, val-
tioneuvoston kansliasta. 
 
Kilpailun välityshenkilönä toimii kilpailuasiamies Jussi Ilvonen, Suomen Taiteilija-
seurasta. 
 

7. Kilpailuehdotukset tulee jättää valtioneuvoston kanslian kirjaamoon, Ritarikatu 2 
B, Helsinki. Valtioneuvoston kanslian kirjaamon postiosoite, PL 23, 00023 Valtio-
neuvosto. Lähetyksessä tulee olla tunnus: ”Presidentti Koiviston hautamuistomerkki”. 
 
Kilpailuaika päättyy 14.3.2018 klo 16.15, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla peril-
lä. Kilpailija vastaa kuljetuksesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.  
 
Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan arkipäivinä 12.2–14.3.2018 klo 8 ja 16.15 väli-
senä aikana. 
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8. Kilpailuehdotuksessa ei saa olla tekijän nimeä eikä muutakaan merkintää, josta 
tekijän henkilöllisyys olisi pääteltävissä. Kilpailutyöt on varustettava nimimerkillä 
ja mukana on seurattava yksi nimimerkillä varustettu, suljettu kirjekuori, jonka tu-
lee sisältää tekijän nimi, osoite ja puhelinnumero. 
 

9. Kilpailuehdotusten omistusoikeus ja tekijänoikeudet säilyvät tekijällä. Tekijänoi-
keuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, 
tekijän kanssa erikseen. Ehdotusten lunastamisesta on sovittava erikseen. 
 

10. Lopullisen teoksen tilaamisesta päättää valtioneuvoston kanslia. Valtioneuvoston 
kanslialle esityksen tekee Presidentti Mauno Koiviston hautamuistomerkkitoimi-
kunta kuultuaan presidentti Mauno Koiviston omaisia. 
 

11. Kilpailun tultua ratkaistuksi palkintolautakunnan valitsemat kilpailuehdotukset 
asetetaan näytteille 9.-20.4.2018 klo 9 ja 16.15 välisenä aikana valtioneuvoston 
tiloihin. Näyttelyssä vain palkittujen nimet julkaistaan. 

 
Kilpailuehdotukset voidaan myös julkaista nähtäville sähköisesti valtioneuvoston 
verkkosivuilla.  

 
Näyttelyn päätyttyä kilpailuehdotukset on noudettava pois neljän viikon kuluessa 
tai annettava siinä ajassa järjestäjälle ohjeet niiden palauttamisesta, minkä jäl-
keen noutamatta jääneet ehdotukset hävitetään. 

 
12. Kilpailuehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää välityshenkilölle, Jussi Ilvo-

nen 18.1.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen etunimi.sukunimi@artists.fi. 
Kysymykset vastauksineen julkaistaan 26.1.2018 mennessä osoitteessa 
vnk.fi/muistomerkkikilpailu. 
 
Hietaniemen hautausmaalla järjestetään presidentti Koiviston hautapaikalle tutus-
tuminen perjantaina 12.1.2018 klo 9-11, johon kilpailusta kiinnostuneet voivat 
osallistua. Paikalla on Hietaniemen hautausmaan henkilöstöä.  
 

13. Kilpailijoiden ja kilpailun palkintolautakunnan sekä sen sihteerin välinen mielipitei-
den vaihto kilpailuun liittyvistä kysymyksistä on kielletty. Palkintolautakunnan 
toiminta kilpailun arvostelun aikana on salainen. Kilpailuun lähetettyjä ehdotuksia 
ei saa julkistaa ennen kuin kilpailun tulos on julkistettu. 

 
Kilpailuohjelma julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla 
www.vnk.fi/muistomerkkikilpailu. 
 
 

 
Liitteet:  Lähestymiskartta, liite 1  

Kartta hautakorttelista, liite 2 
 Kuva, liite 3 
  

 
 
 
Tämä kilpailuohjelma on hyväksytty Suomen taiteilijaseurassa 15.12.2017. 


