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"Kruunuvuorenrannan valot"- kansainvälinen
ilmoittautumiskutsukilpailu uuden kaupunginosan valaistuksesta
Helsinkiin rakennetaan uusi merellinen kaupunginosa entisen öljysataman alueelle
Kruunuvuorenrantaan seuraavien 15 vuoden aikana. Kruunuvuorenranta on
näkyvyydeltään poikkeuksellinen. Se sijoittuu kantakaupungista katsoen avoimen
merenselän toiselle puolelle. Lähes kaikkialta kantakaupungin itäisiltä ranta-alueilta on
suora näköyhteys kallioisen saaren länsirannalle rakentuvaan uuteen
Kruunuvuorenrantaan.
Kilpailun tarkoituksena on luoda Kruunuvuorenrannan visuaalisesti, ekologisesti ja
teknisesti kestävä taiteellisesti painottuvan valaistuksen suunnitelma, jonka pohjalta
valaistus voidaan toteuttaa.
"Kruunuvuorenrannan valot" -kilpailun järjestää Helsingin kaupunki. Kilpailu on osa
Helsingin World Design Capital vuoden 2012 ohjelmaa, jolla pyritään edistämään
kaupungin kehitystä designin keinoin. Kruunuvuorenrannan taidevalaistusprojekti
julkistetaan vuonna 2012 kahdella hankkeella. Tämä kilpailun tulos julkistetaan syksyllä
2012 samanaikaisesti, kun Kruunuvuorenrannan ensimmäinen valotaideteos (valaistava
öljysäiliö) paljastetaan.
Kruunuvuorenrannan uuden asuinalueen suunnittelussa painotetaan erityisesti
valaistusratkaisuja ja valotaidetta. Kilpailun tarkoituksena on luoda Kruunuvuorenrannan
taiteellisesti painottuvat valaistusratkaisut, joiden pohjalta osa-alueittaiset
toteutussuunnitelmat voidaan laatia. Kilpailu on hankintalain mukainen rajoitettu kilpailu.
Kilpailumuoto ja osanottajat
Kilpailu järjestetään kansainvälisenä kutsukilpailuna, johon kutsutut valitaan avoimen
ilmoittautumismenettelyn kautta. Menettelyssä noudatetaan Suomen lakia julkisista
hankinnoista.
Kilpailijoiden tulee muodostaa suunnitteluryhmiä, joilla on tehtävän edellyttämää
kokemusta. Suunnitteluryhmässä tulee olla ainakin valaistuksen taiteellinen ja tekninen
asiantuntija, arkkitehti tai teollinen muotoilija tai vastaavan koulutuksen saanut asiantuntija,
maisema-arkkitehti sekä kaupunkisuunnittelija. Kilpailukieli on englanti.
Mikäli kilpailun voittaneella ryhmällä ei itsellään ole tarvittavaa asiantuntemusta ja
kokemusta valaistuksen suunnittelusta Suomessa sekä yhteistyöstä suomalaisten
viranomaisten kanssa, jatkosuunnitteluvaiheessa voittajan tulee nimetä nämä edellytykset
täyttävä yhteistyökumppani.
Kilpailusta julkaistaan hankintailmoitus EU:n verkkosivuilla, osoitteessa
www.simap.europa.eu ja Hilma -palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi .
Ilmoittautuminen tapahtuu täyttämällä kilpailun verkkosivuilta
http://ksv.hel.fi/en/kruunuvuorenranta/lights saatava ilmoittautumislomake. Verkkosivuilla
on esitetty valintaperusteet, joiden pohjalta kilpailijat valitaan.
Päätöksen kilpailuun valittavista osanottajista tekee kaupunkisuunnittelulautakunta
kilpailun palkintolautakunnan ehdotuksen pohjalta. Kilpailijoiksi valitaan ilmoittautumisen
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yhteydessä annettujen referenssien ja ryhmän kokoonpanon perusteella 4 ryhmää
hankintailmoituksessa ilmoitettujen valintakriteerien perusteella.
Kilpailuaika
Ilmoittautumisaika alkaa 14.12.2011 ja päättyy 24.1.2012. Kilpailuun valituille pyritään
ilmoittamaan valinnasta helmikuun puoliväliin mennessä ja tieto tulee myös kilpailun
verkkosivuille. Ilmoittautumista koskevat kysymykset tulee tehdä kilpailun verkkosivuilla
viimeistään 30.12.2011. Vastaukset annetaan kilpailun verkkosivulla 13.1.2012.
Kilpailu alkaa 26.3.2012 ja päättyy 1.8.2012.
Kilpailun tulokset julkistetaan loka-marraskuussa 2012 osana Kruunuvuorenrannan WDC
-valotaidehankkeita.

