
Tampereen Ratikan 2. vaiheen infrarakenteisiin integroituvan taideteosten suunnittelu tilataan 
samanaikaisesti hankkeen muun suunnittelun kanssa. Taiteen toteutuminen on ehdollista 
Tampereen valtuuston syksyllä 2020 tekemän raitiotien 2. osan rakentamispäätöksen osalta. 

Silta S41 sijaitsee Sepänkadulla ylittäen rautatien ja liittyen Paasikivenkatuun. Olemassa 
oleva Sepänkadun ylikulkusilta tullaan purkamaan ja rakennetaan uudestaan 
raitiotiehankkeen yhteydessä. Taide tulee sijoittumaan uudelle sillalle.Sillan läheisyyteen 
tulee raitiotiepysäkki, jota käytävät tulevaisuudessa alueen asukkaiden lisäksi mm. 
Särkänniemen asiakkaat. Taiteen paikaksi on määritelty Sepänkadun sillan suojakaide. 

Taiteilijahaulla etsimme taiteilijaa suunnittelemaan kaiteeseen toteutettavaa taidetta. Sillan 
kaide tullaan toteuttamaan mahdollisesti osittain läpinäkyvänä ja osin teräslevynä. Kaiteen 
läpinäkyvään osaan on mahdollista toteuttaa kuvapainatuksia eri tekniikoin riippuen 
käytettävästä materiaalista ja teräslevyä voi käsitellä esimerkiksi perforoinnin avulla. 

Arviolta 2-2,5 metriä korkeaa suojakaidetta on sillan molemmilla puolilla n. 20 metriä (mitat 
tarkentuvat jatkosuunnittelussa). Kaiteeseen toteutettava taide näkyy Sepänkadulla kulkeville, 
raitiovaunulla matkustaville kuten myös läheisten asuintalojen asukkaille sekä Kekkosentien 
liikenteelle. 

Kohteeseen valitaan yksi taiteilija tai taiteilijaryhmä. Valitulta taiteilijalta tilataan luonnos 
teoksesta. 

Tutustu Raitiotien taiteen yleissuunnitelmaan. 

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ 

Luonnostyöstä maksetaan valitulle taiteilijalle luonnospalkkio 3000€ + alv. Kokonaisuudessa 
kohteen taiteeseen on varattu maksimissaan 50 000€ + alv sisältäen luonnospalkkion. Tähän 
summaan tulee sisältyä myös kaiteisiin toteutettavan taiteen toteutuskustannukset. Kaiteessa 
käytettävä materiaali ja toteutustekniikat vaikuttavat kokonaisuudessa käytettävissä olevaan 
budjettiin. Itse suojakaiteet kuten myös niiden asennus tulevat rakentamisen budjetista. 

AIKATAULU 

Portfoliohaku alkaa 7.11.2019 ja päättyy 27.11.2019 klo 23.59. Tämän jälkeen saapuneita 
portfolioita ei huomioida. Päätös valitusta taiteilijasta pyritään tekemään portfoliohakuun 
ilmoittautuneiden joukosta joulukuussa 2019. Sopimus luonnostyöstä tullaan laatimaan 
vuoden 2019 loppuun mennessä ja luonnoksen tulee olla valmis maaliskuussa 2020. Teoksen 
toteutus ajoittuu arviolta vuosille 2022 ja 2023 

TAITEILIJAVALINTA 

Päätöksen taiteilijavalinnasta tekee raitiotien taiteen ohjausryhmä ja ohjausryhmän 
työvaliokunta. Taiteen asiantuntijuutta edustavat ohjausryhmän jäsenet muotoilija Vesa 
Varrela, Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju ja taidekoordinaattorina toimiva 
Frei Zimmer oy. 

Valintoja tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. Mahdolliset haastattelut järjestetään 
joulukuun alkupuolella. 



Arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen 
tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa kohteeseen soveltuva teos. 

KUKA VOI HAKEA?  

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on 
vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja 
ammattimainen toiminta alalla. Mikäli hakija on taiteilijaryhmä, on vähintään yhden ryhmän 
jäsenen täytettävä edellä mainitut vaatimukset. Taiteilijalla tulee olla mahdollisuus laskuttaa 
tilaajaa. 

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA? 

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä: 

• 3 – 5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä, eli näytettä aiemmista töistä 
kuvineen sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista 
sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta tai yhteistyökumppaneista. Mikäli kyseessä on 
ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää. Referenssit 
toimitettaan pdf:nä, jonka jokaisella sivulla on oltava taiteilijan nimi. Materiaali tulee 
toimittaa yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina 

• CV (pdf-tiedostona) 

Lisäksi hakemuksen ”vapaa kuvaus” -kohtaan tulee kirjoittaa vapaamuotoinen 
motivaatiokirje siitä, miksi juuri sinä haluaisit toteuttaa suunnittelun teoksen. 

Huomioithan, että samanaikaisesti avoinna oleviin kohteisiin on kaikkiin haettava omalla 
lomakkeellaan. 

 


