
 

 

  Luvian uuden koulun taidehankinnat 

Taidehankintaa jatketaan 31.3. asti. *Erityisesti toivotaan teosehdotuksia portaikkoon 

tai ulos ”liikenneympyrään”. Aiemmin jätetyt ehdotukset ovat automaattisesti mukana 

kun kokonaisuutta suunnitellaan. 

 

Säännöt 

Taide halutaan mukaan osaksi Luvian uutta kouluarkkitehtuuria ja rakentamista. Taiteen avulla 

koululaisille halutaan taata persoonallinen, ainutlaatuinen ja laadukas ympäristö. Lasten oppimisessa 

yksilöllisyys ja kulttuurimyönteisyys ovat tärkeitä suuntaviivoja. Taiteen avulla koulutiloihin etsitään 

myös viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä.  

Taiteen edistämiskeskuksen prosenttiperiaatteen mukainen avustus on tarkoitettu taiteilijoiden 

palkkioihin ja teosten kuluihin vuosina 2016-2017. 

  Taidehankintojen kustannukset ovat yhteensä 40.000 euroa. 

  Etsitään 1-4 taiteilijaa luomaan taideteoksia koulun tiloihin.  

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti rakennushankkeen kokonaiskustannuksista käytetään 

taiteeseen. Luvian kunta on päättänyt soveltaa prosenttiperiaatetta uuden koulukeskuksen 

rakentamisen yhteydessä.  

Luvian keskustan koulu on otettu käyttöön elokuussa 2016. Sisätilat ovat valmistuneet ja niihin on 

mahdollista suunnitella näyttäviä, pysyviä teoskokonaisuuksia. Arkkitehdin osoittamiin tiloihin voi 

ehdottaa yksittäisiä teoksia, teossarjoja tai yhteisöllisiä teoksia yhdessä koulun oppilaiden kanssa 

tehtäväksi. Taidehankintojen teemoina ovat meri, Luvian historia ja perinne.   

Arkkitehti Mikko Uotila on osoittanut kolme ensisijaista sijoituspaikkaa teoksille.  

1. Ruokalatilan yläpuolinen valoaukko 

2. Portaikon seinä/katto 

3. Urheilusalin vino seinä 

 Myös muihin koulun tiloihin ja ulos on mahdollista ehdottaa teoksia. *  

Taideteosten lopullinen koko, tekniikka, värimaailma, toteutus ja kiinnitys suunnitellaan yhteistyössä 

taidetyöryhmän tai asianosaisten henkilöiden kanssa.  



 

Taidehankintoja varten on perustettu laaja-alainen taidetyöryhmä, johon kuuluu käyttäjien ja 

rakennuttajan edustajia. 

  

Ryhmään kuuluvat: 

Rauno Valovirta kunnanhallituksen edustaja 

Bella Ahto rakennustoimikunnan edustaja 

Mikko Uotila arkkitehti 

Tommi Aalto rehtori 

Heidi Helkiö-Mäkelä vs. vapaa-aikasihteeri 

Sami Nummi kunnaninsinööri 

Martti Paavilainen koulun henkilöstön edustaja 

Merja Välimäki rakennustarkastaja 

Arja Roivainen, amanuenssi, Lönnströmin taidemuseo 

 

Toteutettavien teosten valinnan perusteena on taiteellinen laatu, kokonaisuus, teosten sopivuus tilaan 

sekä   alueen taiteilijoiden tukeminen. 

 

Kustannukset 

Taidehankintabudjetti on kokonaisuudessaan 40.000 €, josta 50% on Luvian kunnan osuus ja 50% on 

Taiteen edistämiskeskukselta saatu avustus. Kustannuksia tulee mahdollisista luonnospalkkioista, 

materiaali- ja kiinnityskuluista sekä taiteilijapalkkioista. Taidehankintatyöryhmän ja juryn palkkiot tai 

kulut ovat myös mahdollisia.  

Taidehankintojen kokonaiskustannukset ovat enintään 40.000 €. Taiteilijapalkkiot voidaan jakaa 

toteutettavaksi valittujen teosten kesken vapaasti kustannusarvion mukaan. 

Taidehankintojen aikataulu: 

Taidehankintailmoitus julkaistaan 1.10.2016 

Järjestetään tutustumiskäynti koulun tiloissa 21.10.2016 klo 13. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 

ennakkoon. 

Ehdotukset jätettävä viimeistään 16.1.2017 mennessä. Uusi aika 31.3. klo 15.30 mennessä. 

Jury kokoontuu tammikuussa 2017, uudelleen huhtikuussa. 

Valittujen teosten tarkennetut suunnitelmat helmikuussa 2017 

Teosten ripustus marraskuussa 2017 

Teosten julkistaminen itsenäisyyspäivänä Suomi 100 -juhlavuonna 2017 

  



 

 

Ehdotusten jättö 

Hankkeesta kiinnostuneet Satakunnassa asuvat taiteilijat toimittavat teosehdotuksen sekä taiteellisen 

työn portfolion yhtenä sähköisenä PDF-tiedostona maksimikoko 3Mb. osoitteella heidi.helkio-

makela@eurajoki.fi 31.3.2017 klo 15.30 mennessä (Luvia yhdistyi Eurajokeen 1.1.2017).  

Teosehdotuksen tulee sisältää: 

• Luonnoskuvia teoksesta 

• Teoksen idea tekstinä 

• Havainnekuva siitä miten teos sijoittuu tilaan 

• Ehdotuksista tulee ilmetä teosten materiaali, muoto ja aihe 

• Alustava kustannusarvio 

• Taiteilija voi halutessaan kertoa suhteestaan Luviaan, mereen ja/tai paikkakunnan historiaan 

Ehdotuksia on mahdollisuus jättää useampia siten että yksi ehdotus on yksi tiedosto. 

Työryhmä valitsee jatkoon 1-4 teosehdotusta jatkoon toimitetun materiaalin ja määräaikaan mennessä 

jätettyjen ehdotusten perusteella. Luonnokset antavat työryhmälle käsityksen taiteilijoiden ideasta, 

tyylistä, tekniikasta ja sisällöstä, ja toimivat näin valinnan painopisteenä. 

Valinnan jälkeen taiteilijalla on noin kuukausi aikaa tarkentaa teoksen kustannusarvio ja työsuunnitelma. 

Luonnospalkkio sisältyy taiteilijapalkkioon. 

Tarkennetun suunnitelman tulee lisäksi sisältää: 

• Kuvia teoksesta 

• Tarkka kustannusarvio 

• Ripustus- ja kiinnityssuunnitelma 

• Teoksen valmistumisen aikataulu 

 

Toteutettavista teoksista laaditaan sopimus tilaajan ja taiteilijan välille.  

Taiteilijalle korvattava taiteilijapalkkio kattaa seuraavat: 

•luonnospalkkio 

•taiteellinen työ 

•suunnittelutyö 

•teoksen / teoksien materiaalikustannukset 

•mahdolliset muun työvoiman käytön kustannukset  

•mahdolliset vuokrat  

•muut mahdolliset kustannukset, joita taiteilijan työstä syntyy 

•taiteilijoiden laatima taideteoksen huolto-opas tilaajalle 


