HABITARE 17
Suunnittelukilpailu
Messukeskus ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu järjestävät suunnittelukilpailun.
Kilpailuun kutsutaan osallistumaan Suomessa arkkitehtuurin ja muotoilun opetusta antavien
yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten opiskelijat sekä Taideyliopiston opiskelijat.

1.
Suunnitteluaihe
Kilpailijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa kaikilta osiltaan korkealaatuinen ”Valo – Aika – Tila”
teos, jossa valon, ajan ja tilan aistiminen ja kokeminen on mahdollisimman intensiivistä. Teos voi olla
luonteeltaan taiteellinen, toiminnallinen tai elämyksellinen ja se voi sisältää aiheeseen sopivia
kalusteita ja esineitä. Ehdotuksen maksimikoko on pituus 2,5 x leveys 2,5 x korkeus 2,5 metriä.
Osanottajat
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä
Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu.
Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat
mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien
jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä.
Kilpailun järjestäjät
Messukeskus ja Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
Yhteistyöyritykset
Kilpailijat voivat vapaasti hakea kilpailutöiden toteuttamiseen tarvitsemiaan yhteistyökumppaneita.
2.
Palkinnot
Pääpalkinto 5.000 euroa. Kilpailun päätuomari voi päättää palkintosumman jakamisesta toisinkin.
Kilpailun järjestäjät jakavat 6.000 euroa kaikkien 2. vaiheeseen valittujen ehdotusten tekijöiden tai
työryhmien kesken prototyyppien toteuttamiseen.

Tuomaristo
1. Vaihe
Tuomariston puheenjohtaja, Dekaani Anna Valtonen, Aalto-yliopisto
Teollinen muotoilija, Professori Ville Kokkonen, Aalto-yliopisto
Ohjelmajohtaja Laura Sarvilinna, Messukeskus
Arkkitehti, Professori Pentti Kareoja, Aalto-yliopisto
Sisustusarkkitehti, Yliopiston lehtori Martin Relander, Aalto-yliopisto
Kuvataiteilija, Yliopiston lehtori, Harald Arnkil, Aalto yliopisto

2. Vaihe
Kilpailun päätuomariksi on kutsuttu OFFICE Kersten Geers David Van Severen, joka valitsee
pääpalkinnon ja mahdollisen kunniamaininnan saajan kilpailun 2. vaiheen aineiston perusteella.

3.
Tehtävän määrittely
Kilpailijoiden tehtävänä on löytää ratkaisu ”Valo – Aika – Tila” teoksen taiteellisesta, arkkitehtonisesta
ja muotoilullisesta luonteesta. Ehdotukset tulee voida toteuttaa ja asettaa näytteille käytettävissä
olevan ajan ja budjetin puitteissa.

4.

Kilpailuehdotusten arviointikriteerit
Tuomaristo tulee kiinnittämään arvioinnissaan huomiota ehdotusten taiteelliseen, arkkitehtoniseen ja
muotoilulliseen laatuun.

Kilpailun kulku ja aikataulu
Kilpailu julkistetaan 29.3.2017. Kilpailu on kaksivaiheinen:
Kilpailun 1. vaihe päättyy 15.5. kello 16.00, jolloin kilpailuaineiston tulee olla perillä osoitteessa:
Habitare Suunnittelukilpailu 2017
Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / Valvomo
Hämeentie 135 C
00560 Helsinki
Kilpailun 2. vaihe päättyy 12.9. kello 12.00, jolloin ehdotusten tulee olla kaikilta osin valmiina
Messukeskuksessa, Habitare 17 -näyttelyssä, ”Valo – Aika – Tila” -kilpailua esittelevällä
näyttelyosastolla.

5.

1. vaiheen kilpailuaineisto
Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat esittävät suunnitelmansa enintään kahdella A2-kokoisella jäykälle
materiaalille pohjustetulla planssilla. Planssissa tulee olla lyhyt selostus konseptista ja käytetyistä
materiaaleista. Aineisto on laadittava siten, että tuomaristo pystyy esitetyn aineiston perusteella
arvioimaan ehdotukset kaikilta kilpailutehtävän kannalta oleellisilta osin.
2. vaiheen kilpailuaineisto
Kilpailun 2. vaiheeseen valitaan ensimmäisen vaiheen perusteella 3-5 kilpailuehdotusta.
Kilpailun 2. vaiheen aineiston muodostavat kilpailuohjelman mukainen 1:1 mittakaavassa oleva tila
sekä sitä täydentävät yhdelle A2-kokoiselle jäykälle kartongille kiinnitetyt suunnitelmat.

6.

Kilpailutulosten hyödyntäminen
Messukeskus asettaa kilpailun finalistiehdotukset näytteille Habitare 17 -tapahtuman yhteydessä ja
käyttää kilpailuaineistoa hyväksi Habitare 17 -tapahtumaa koskevassa koti- ja ulkomaisessa
tiedotuksessa. Kilpailuehdotusten mallikappaleiden toteuttamiseen osallistuneilla yhteistyöyrityksillä
on oikeus käyttää ehdotuksen aineistoa hyväksi tiedottamisessaan. Yrityksellä on oikeus sopia
ehdotuksen tekijän/tekijöiden kanssa työn edelleen kehittämisestä ja sen mahdollisesta kaupallisesta
hyödyntämisestä. Sopimus tästä on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kilpailun tulosten
julkistamisesta. Mikäli sopimusta ei ole tehty tähän mennessä tekijä/tekijät voivat vapaasti hyödyntää
ehdotustaan haluamallaan tavalla.
Kilpailun salaisuus
Ensimmäisen vaiheen ehdotuksiin on merkittävä nimimerkki ja planssin taustapuolelle kiinnitettävä
suljettu läpinäkymätön kirjekuori, jonka sisällä on ehdotuksen nimimerkki ja tiedot tekijästä/tekijöistä
yhteystietoineen ja päällä ehdotuksen nimimerkki.

7.

Lisätietoja kilpailusta
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu / Kilpailusihteeri Natalia Baczyńska Kimberley
natalia.baczynska.kimberley@aalto.fi
Messukeskus / Ohjelmatuottaja Ida Ågren
ida.agren@messukeskus.com
Kilpailuohjelma on saatavana Habitare-messujen kotisivuilta www.habitare.fi, tai kilpailusihteeriltä
natalia.baczynska.kimberley@aalto.fi
Kilpailun tulosten julkistaminen ja palkintojen jako
Kilpailun tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan päätuomarin tehtyä ratkaisunsa, 13.09.2017
Habitare 17 -messujen lehdistötilaisuudessa, Helsingin Messukeskuksessa.

