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Kutsu
Vuoden valaistuskohde 2017 -kilpailuun
Vuoden valaistuskohteet valitaan nyt viidennentoista kerran. Kilpailu järjestetään kahdessa
kilpailusarjassa:
1. sisävalaistus
2. ulkovalaistus.
Aikaisemmin voittaneet kohteet:
2015 Sisävalaistus – Didrichsenin taidemuseo, Helsinki
2015 Ulkovalaistus – Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Tampere
2013 Sisävalaistus – P-Hämppi, Tampere
2013 Ulkovalaistus – Stockmannin Helsingin tavaratalon julkisivuvalaistus, Helsinki
2011 Sisävalaistus – Pyhän Laurin kappeli, Vantaa
2011 Ulkovalaistus – Saunalahden lastentalo, Espoo
2009 Sisävalaistus – Luonnontieteellinen museo, Helsinki
2009 Ulkovalaistus – Merikeskus Vellamo, Kotka
2007 Korjausrakentaminen – Porthania, Helsinki
2005 Valaistut rakennukset – Metla-talo, Joensuu
2003 Yleisölle avoimet tilat – Tikkurilan asemaympäristö ja kosken puistoalue, Vantaa
2001 Toimisto- ja liikerakennukset – Kauppakeskus Iso Omena
1999 Yleiskilpailu – Tammerkosken yläjuoksun maisemavalaistus
1997 Yleiskilpailu – Jyväskylän kävelykatu
1995 Kokonaistaloudellinen valaistus – IVO Voimansiirron aluevalvomo, Hämeenlinna
1994 Korjausrakentaminen – Fennia, Helsinki
1993 Ulkovalaistus – Sapokan vesipuisto, Kotka
1992 Ravintolat ja hotellit – Sally Albatross
1991 Julkiset sisätilat – Ekono Oy, OTA 4, toimitalo
Vuoden valaistuskohde 2017
Kilpailuohjelma
Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen
Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry
ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry julistavat Vuoden valaistuskohde 2017 -kilpailun, jonka
tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla
tunnustusta ansiokkaasti toteutetuille valaistuskohteille.
1.

Kilpailun kohteena ovat 15.8.2015 – 15.8.2017 välisenä aikana valmistuneet kohteet.
Kilpailu järjestetään kahdessa sarjassa:
1. sisävalaistus
2. ulkovalaistus

2.

Vuoden valaistuskohde 2017 nimetään molemmissa kilpailusarjoissa. Tuomariston
esityksestä ilmoitetuille kohteille voidaan jakaa myös kunniamainintoja.
Tuomaristo varaa itselleen oikeuden jättää voittajat valitsematta, mikäli sopivia
kohteita ilmoitettujen joukosta ei löydy.

3.

Pääarviointiperusteet ovat seuraavat:
– Valaistus on kohteen käyttötarkoitusta ja arkkitehtonista kokonaisratkaisua tukeva.
– Valaistus täyttää nykyaikaiset valaistustekniset vaatimukset muun muassa
valaistustason, häikäisynrajoituksen, valon värin ja näkömukavuuden suhteen.
– Toteutuksessa on käytetty luovasti nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja.
– Ratkaisuissa on otettu huomioon taloudelliset ja ekologiset tekijät.
– Valaistus on ympäristön viihtyisyyttä lisäävä tekijä.
– Toteutus on sopusoinnussa ympäröivän miljöön kanssa.

4.

Kilpailuun voivat osallistua kohteen toteutukseen osallistuneet rakennuttajat,
suunnittelijat, urakoitsijat ja valaistuslaitteiden toimittajat. Ilmoittaja vastaa
oikeudestaan osallistua kilpailuun esittämällään kohteella.

5.

Kilpailuun osallistuvat kohteet on esitettävä viimeistään 15.8.2017 klo 16.00
palauttamalla kohteen nimellä varustettu ilmoittautumislomake sekä liitteenä olevat
kilpailukohteen tiedot sähköisessä muodossa osoitteeseen: Suomen Valoteknillinen
Seura ry, Vuoden valaistuskohde 2017, Särkiniementie 3, 00210 Helsinki; sähköposti
heikki.harkonen(at)valosto.com.
Postitse saapunut kilpailuaineisto katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos siitä
ilmenee oikea postileiman päivä.
Jos kilpailuaineisto halutaan takaisin kilpailun päätyttyä, on siitä erikseen mainittava.

6.

Tuomaristo suorittaa valinnan lähetetyn aineiston perusteella, joten valaistusratkaisua
esittelevän aineiston tulee olla riittävän laaja ja laadukas.
Tuomaristoon kuuluvat:
– Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu; Suomen Valoteknillinen Seura ry
– Johanna Kaalikoski; RAKLI ry
– Helena Aalto, KT Interior Oy; Sisustusarkkitehdit SIO ry
– Esa Kauppi, Oulun kaupunki; Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
– Veli-Pekka Vitikka; Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
– Jonne Järvinen, Insinööritoimisto Stacon Oy; Sähkösuunnittelijat NSS ry
– Ville Hasanen, Rexel Finland Oy; Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

7.

Voittajakohteet palkitaan kiertopalkinnoilla. Kohteiden valaistuksen toteutuksessa
mukana olleille jaetaan kunniakirjat. Mikäli sama kohde ilmoitetaan useamman
ilmoittajan toimesta, tuomaristo voi päättää palkinnon saajan esitetyn aineiston
perusteella.
Kunniamaininnan saaneiden kohteiden valaistuksen toteutuksessa mukana olleet
palkitaan kunniakirjoin.

8.

Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy säännöt ja tuomariston päätöksen.
Kilpailun tuloksesta ei voi valittaa.
Kilpailuasiamiehelle osoitetut kysymykset tulee lähettää Suomen Valoteknilliseen
Seuraan Heikki Härköselle (heikki.harkonen(at)valosto.com). Vastaukset kaikkiin
saatuihin kysymyksiin päivitetään näihin kilpailusääntöihin, jotka ovat verkossa
ladattavissa.

9.

Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja
myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kaikkea kilpailuaineistoa tulosten
julkistamiseen (tiedotteet, verkkosivut, lehdet jne.). Samat oikeudet kilpailuaineistoon
koskevat myös pohjoismaista Nordisk Lyspris –kilpailua, johon Vuoden valaistuskohde
–kilpailun voittajat jatkavat.

10. Voittajat julkistetaan syksyllä 2017 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

11. Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura ry, RAKLI ry, Sisustusarkkitehdit
SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,
Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.

Vuoden valaistuskohde 2017
Ilmoittautumislomake:
Kilpailukohteen nimi: _______________________________________________________
Kilpailusarja (sisävalaistus / ulkovalaistus): _____________________________________
Valmistumisaika:__________________________________________________________
Sijainti: _________________________________________________________________
Ilmoittajan nimi ja yhteystiedot: ______________________________________________
________________________________________________________________________
Ilmoittajan allekirjoitus: ____________________________________________________
Kohteen esittelijä ja yhteystiedot (tarvittaessa): _________________________________
________________________________________________________________________
Kohteen rakennuttaja: _____________________________________________________
Kohteen arkkitehti: ________________________________________________________
Kohteen sisustussuunnittelija: ________________________________________________
Kohteen valaistussuunnittelija: _______________________________________________
Kohteen sähkösuunnittelija: _________________________________________________
Kohteen sähköurakoitsija: ___________________________________________________

Sähköinen aineisto (verkkolinkki aineiston lataukseen, dvd, cd, muistitikku tms.):
– Tiivistelmä valaistuksen tavoitteista ja valittujen ratkaisujen perustelut.
– Kuva-aineisto (kohdekuvat, valaistusratkaisujen esittelyä täydentävät piirustukset ja
selvitykset).
Ilmoittautumislomakkeen tiedot ja sähköinen aineisto on toimitettava viimeistään
15.8.2017 klo 16.00 otsikolla Vuoden valaistuskohde 2017
sähköposti heikki.harkonen(at)valosto.com
ja/tai
posti
Suomen Valoteknillinen Seura ry
Heikki Härkönen
Särkiniementie 3
00210 Helsinki

