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KILPAILUKIRJE 
 
Karjaan matkakeskuksen muraalikilpailu 
 
 
Raaseporin kaupunki, urakoitsija NRC Group Finland Oy (ent. VR Track Oy) ja 
Väylävirasto eli Karjaan matkakeskus- ja siltahankkeen projektiryhmä juhlistavat 
valmistuvaa uutta matkakeskusta ja rautatiesiltaa ja järjestävät yhdessä muraalikilpailun 
ajalla 15.5-12.6.2019. 
 
Matkakeskushankkeessa joukkoliikenteen asemapaikka siirtyy Karjaan Fokukselta uuden 
sillan kupeeseen, radan alla kulkevaa tunnelia pidennetään keskustan puolelle asti ja 
kevyen liikenteen väylä rakennetaan Ratakadun varteen ja rakennetaan lisää 
pysäköintipaikkoja matkalaisille. Maisema Karjaan keskustassa muuttuu merkittävästi. 
 
Kilpailun säännöt 
 
Järjestäjä 
 
Karjaan matkakeskuksen projektiryhmä c/o Raaseporin kaupunki, Y-tunnus, PL 58, 10611 
Raasepori (Jäljempänä myös ”Järjestäjä”) 
 
Osallistumiskelpoisuus 
Karjaan matkakeskuksen muraalikilpailuun voivat osallistua kaikki osallistumiseen 
mennessä 18 vuotta täyttäneet henkilöt yksin, työparina tai työryhmänä. 
 
Kilpailuaika 
Kilpailuaika on 15.5.2019 – 12.6.2019. 
 
Kilpailuun osallistuminen ja työn toteutus 
 
Karjaan matkakeskuksen Muraalikilpailussa etsitään kahta eri muraalityötä 
(seinämaalausta) toteutettaviksi Karjaan matkakeskuksen alueella. Kilpailuun osallistuva 
suunnittelee ja vastaa myös suunnittelemansa teoksen toteutuksesta. Osallistuvan tukee 
osallistumishakemuksessaan esittää valmiutensa toteuttaa suunnittelemansa työ. 
 
Muraalit toteutetaan uuden alikulkutunnelin etelä- eli rautatieaseman puoleinen päätyyn 
(sisätila) sekä sillan matkakeskuksen puoleiseen tukimuuriseinämään (ulkotila), liitteen 
mukaan. 
 
Muraalien teemat ovat seuraavat: 
 
Muraali 1: alikulkutunneli pääty, teema ”Karjaa”, muraalin koko: korkeus 2,8 m leveys 6 m 
Muraali 2: matkakeskuksen tukimuurin muraali, teema vapaa, muraalin koko: korkeus 0-
2,6 m x pituus 43 m 
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Värikartta ja maalit 
Työssä käytetään maalina Kivitex-maalia. Kussakin työssä saa käyttää max 10 eri sävyä, 
jotka tulee luetteloida selostukseen työn liitteeksi. 
 
Värikarttana käytetään Tikkurilan Facade 760-värikarttaa. 
https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/varit/varikartat_ulkomaalaukseen/facade_760/nordic 
 
Järjestäjä kustantaa työn toteuttamiseen tarvittavat materiaalit ja välineet. Järjestäjä 
maksaa valittujen teosten suunnittelusta ja toteutuksesta 3000 euron palkkion/ työ.  
 
Valittujen teosten toteuttajat eivät ole työsuhteessa Järjestäjään eikä Järjestäjällä näin ole 
mitään työnantajavelvoitteita näitä henkilöitä kohtaan. 
 
Osallistumisohjeet 
 
Kilpailun tiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.raasepori.fi. Osallistujia pyydetään 
lähettämään kilpailutyöehdotuksensa ja yhteystietonsa osoitteeseen muraali@raasepori.fi 
12.6.2019 mennessä. Kilpailutyöehdotukset pyydetään lähettämään jpeg tai pdf –
muodossa, muut liitteet pdf:nä tai MS Word-muodossa. 

- luonnokset kilpailutöistä tehdään vähintään A3 –koossa, värillisenä 
- luonnos skannataan tai valokuvataan ja lähetetään sähköisenä 
- selostus työstä sekä väriseloste mukaan liitteeksi 
- lisäksi selvitys valmiuksista toteuttaa työ itsenäisesti 

 
Voittajatöiden valinta 
 
Voittajatyöt valitsee kilpailuraati, jossa vaikuttavat seuraavat henkilöt 

- Pro Artibus, toimitusjohtaja Nina Toppila 
- Väylävirasto, hankepäällikkö Erkki Mäkelä 
- NRC Group Finland, projektijohtaja Markus Malmivuori 
- Raaseporin kaupunki, kaupunginsuunnitteluarkkitehti Simon Store 
- Raaseporin kaupunki, kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko, raadin sihteeri 

 
Käytännön järjestelyt: Raaseporin kaupunki, vastaava katupäällikkö Piia Nordström. 
 
Määräajassa saapuneet ehdotukset käsitellään kilpailua varten perustetun raadin toimesta 
anonyymeina eli raadilla ei ole ennen lopullista valintaa tietoa taiteilijoiden 
henkilöllisyyksistä. Henkilötiedot käsittelee raadin ulkopuolinen henkilö. Raati valitsee 
ehdotusten joukosta kumpaakin muraalikohteeseen kolme parhainta vaihtoehtoa, joiden 
luonnokset asetetaan esille yleisöäänestykseen. Yleisöäänestys otetaan huomioon 
lopullista valintaa tehtäessä, muttei suoraan ratkaise sitä. 
 
Voittajatöiden tekijöille ilmoitetaan lopullisesta päätöksestä elokuun alussa. 
 
Raadin päätöksestä ei voi valittaa. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät 
teknisistä syistä ole tulleet perille ajoissa tai joissa on puutteelliset yhteystiedot. 
 

https://www.tikkurila.fi/ammattilaiset/varit/varikartat_ulkomaalaukseen/facade_760/nordic
mailto:muraali@raasepori.fi


 

   

  3 (6) 

   

   

 2019-05-15  

 

Raseborgs stad Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs  
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari  
Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi 

Valitun teoksen toteuttajalla pitää olla mahdollisuus aloittaa maalaustyöt elokuun 2019 
aikana. Töiden toteutukselle varataan yhteisesti järjestäjän kanssa määriteltävä aika, jonka 
puitteissa maalaustyöt tulee saada toteutettua. Palkkio maksetaan vasta sitten, kun teos 
on valmis. 
 
Sisältöoikeudet 
Osallistumislomakkeen ja työn jättämällä kilpailuun osallistuva vakuuttaa ja vastaa siitä, 
että hän omistaa itse kaikki oikeudet suunnittelemaansa sisältöön, eikä sisältö loukkaa 
kolmansien osapuolten oikeuksia. 
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet 
sääntöjä ja joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. 
Osallistuja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja vakuuttaa olevansa vähintään 18 
vuotias. 
 
Immateriaalioikeudet 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy, että toteutettavaksi valitun teoksen kaikki 
immateriaalioikeudet siirtyvät Järjestäjälle. Muiden kuin toteuttavien töiden oikeudet eivät 
siirry Järjestäjälle. Osallistuja sitoutuu allekirjoittamaan kilpailun järjestäjän kanssa erillisen 
sopimuksen teoksen toteuttamisesta ja immateriaalioikeuksien siirtymisestä. 
 
Tietosuoja 
Keräämme ja käsittelemme annettuja yhteystietoja kilpailijoiden valintaan sekä 
kontaktointiin liittyen. Annettuja henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Kerätyt 
henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kohtuullisen ajan sisällä kilpailun päättymisestä.  
 
Palkinnot 
Kilpailun palkinnot ovat seuraavat: 
Jokaisesta toteutettavaksi valitusta teoksesta ja teoksen toteutuksesta maksetaan 3000 
euron palkkio. Palkkio maksetaan teoksen valmistumisen jälkeen. 
Neljälle muulle yleisöäänestykseen valitulle työlle maksetaan luonnospalkkio 200 
euroa/työ. 
 
Palkkiot ovat voittajalle veronalaista tuloa ja heidän tulee huolehtia itse asianmukaisista 
ilmoituksista viranomaisille. Järjestäjä ei ole missään vastuussa kilpailijoihin kohdistuvista 
veroseuraamuksista. Järjestäjä ilmoittaa palkkioiden arvon sekä kilpailijoiden henkilötiedot 
verottajalle. Osallistuja ei voi esittää rahallisia tai muita vaatimuksia järjestäjälle. 
 
Vastuut 
Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen 
palkintojen määrään ja arvoon. 
Toteutettavaksi valittujen teosten toteuttajilla tulee olla tarvittava vastuuvakuutus, minkä 
lisäksi heillä tulee olla tapaturmavakuutus, joka kattaa teosta toteutettaessa mahdollisesti 
aiheutuvat henkilövahingot. 
 
Vastuuvapautumisperuste 
Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka 
aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuvan kilpailuun osallistumisesta. 



 

   

  4 (6) 

   

   

 2019-05-15  

 

Raseborgs stad Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs  
Raaseporin kaupunki Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari  
Vaihde/Växel 019-289 2000 - raasepori@raasepori.fi 

 
Oikeustien poissulkeminen 
Oikeustien käyttäminen on poissuljettu. 
 
 
 
Palkkion luovutus / julkisuus 
Järjestäjä ilmoittaa palkkion luovutuksesta voittaneille kilpailijoille ja antaa heille ohjeet 
palkkion vastaanottamisesta. Jos voittaja ei toimi annettujen ohjeiden mukaan 14 päivän 
kuluessa ilmoituksesta, raukeaa oikeus palkkioon ilman korvausta. Mikäli voittaja ottaa 
ohjeiden mukaisesti yhteyttä järjestäjään, mutta sen jälkeen häntä ei tavoiteta 
yhteydenoton yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon sisällä ilmoituksesta, 
voittajan oikeus palkkioon raukeaa ilman korvausta. Palkkion luovutuksesta sovitaan 
erikseen. Järjestäjä ei vastaa niiden tietojen paikkansapitävyydestä, jotka voittaja on 
antanut palkkion luovuttamista varten. Voittaja ei ole velvoitettu ottamaan palkkiota 
vastaan. 
 
Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät järjestäjälle oikeuden julkaista heistä 
valokuvia, videoita, nimen, taustatietoja ja muuta materiaalia ilman erillistä suostumusta tai 
korvausta kaikissa järjestäjän markkinointikanavissa. Lisäksi voittajateosten toteuttajien 
nimeä ja kuvaa voidaan käyttää kaikessa hanketta koskevassa viestinnässä ilman erillistä 
suostumusta ja korvausta. 
 
Muuta 
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailua koskee Suomen laki. 
 
Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. 
Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Lisäksi Järjestäjä varaa 
oikeuden keskeyttää tai päättää kilpailu milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä 
mainitsematta. 
 
 
Lisätiedot Karjaan matkakeskuksen muraalikilpailusta antavat 
 
Raaseporin kaupunki 
 
kulttuurisuunnittelija Sirpa Huusko puh. 019 289 2786, sähköposti 
sirpa.huusko@raasepori.fi 
 
vastaava katupäällikkö Piia Nordström puh. 019 289 3852, piia.nordstrom@raasepori.fi 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piia.nordstrom@raasepori.fi
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LIITE:   Karjaan matkakeskuksen muraalikilpailu 

Osallistumisilmoitus  
 
 
Työn nimi:  __________________________________________ 
 
 
Osallistuja: (henkilö, työpari, työryhmä): 
 
  __________________________________________ 
 
 
Yhteystiedot (työryhmän tapauksessa yhteyshenkilön tiedot): 
 

- puhelin   _________________________________________ 
 

- sähköposti _______________________________________ 
 

- postiosoite _______________________________________ 
 

- tilinumero, pankki __________________________________ 
 

 
Kuvaus osallistujan valmiuksista toteuttaa suunnittelemansa työ  
kilpailusääntöjen mukaan: 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
Allekirjoituksellani vakuutan, että  

- omistan itse kaikki oikeudet suunnittelemaani sisältöön, eikä sisältö loukkaa 
kolmansien osapuolten oikeuksia 

- olen vähintään 18-vuotias. 
 
Paikka ja aika sekä Osallistujan tai työryhmän edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
paikka:_________________aika: __________________ 
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_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 


