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HIILINEUTRAALI LAUTTASAARI 2030 

1.10.2022, täydennetty 20.11.2022 
   
 

KILPAILUOHJELMA  
Sähkökaapin maalaus, aiheena uhanalaiset eliölajit 

 

Kilpailun järjestäjä 

Lauttasaari-Seura, Hiilineutraali Lauttasaari 2030 

Kilpailun aikataulu 

Kilpailu alkaa 15.10.2022 ja päättyy 10.2.2023. 

Toteutettavien töiden valinta 10.3.2023 mennessä 

Jakokaappien maalaus huhti-toukokuussa 2023 

Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailu on yleinen avoin taidekilpailu. Siihen voi osallistua joko yksin, työparina tai ryhmänä, tai 

usealla eri ehdotuksella. Ehdotuksen tekijä voi kuulua useaan ryhmään ja osallistua jokaisen 

ryhmän puolesta usealla ehdotuksella. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa: 

• Nuoret, alle 18-vuotiaat 

• Aikuiset, yli 18-vuotiaat 

Kilpailuun osallistujan tulee olla valmis myös toteuttamaan työn valitsemaansa jakokaappiin. 

Toteutuksessa tulee olemaan mukana joku kilpailujuryn jäsenistä. Pienten lasten ehdotusten 

toteutuksessa, edellytetään perheestä myös aikuisen läsnäoloa. Helen Sähköverkko Oy kustantaa 

maalaustarvikkeet.  

Kilpailun tarkoitus ja aihe 

Jakokaappeihin maalattavilla kuvilla halutaan levittää ilmastonmuutokseen liittyvää tietoutta sekä 

samalla elävöittää katukuvaa ja ehkäistä kaappeihin tulevia töhryjä.  

Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä useamman eläinlajin säilymismahdollisuuksiin. Kansainvälisen 

luonnonsuojeluliiton IUCN mukaan jopa 28:aa prosenttia eläin- ja kasvilajeista uhkaa sukupuutto. 

Kaapien maalaustehtävän aiheeksi on valittu ”uhanalaiset eliölajit”. Aiheen käsittely on vapaa, 

ehdotuksessa voi olla useampi uhanalainen eliö tai vain yksi, taustan käsittely voi olla realistinen 

tai abstrakti tai jäädä kokonaan käsittelemättömäksi. Valitun lajin nimi täytyy näkyä ehdotetussa 

työssä. 

Mahdolliset kysymykset voi lähettää otsikolla ”Sähkökaappien maalaus” osoitteeseen 

hiilineutraali@lauttasaari.fi 

Kilpailun jury 

Hiilineutraali Lauttasaari 2030 projektiryhmä 

Ritva Määttänen-Valkama, kuvataiteilija 

Inez Antturi, Helen Sähköverkko Oy 
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Kilpailualue sekä toteutus 

Kilpailija valitsee alla olevista Lauttasaarentien varrella olevista jakokaapeista itselleen 

sopivimman ja käy mittaamassa sen etupuolen. Kaappien sivuja eikä taustaa ole tarkoitus 

maalata.  

Varsinainen kilpailuehdotus tehdään värillisenä A4-kokoisena. Kilpailuehdotuksen toteutustapa 

vapaa.  Suunnitelman tulee olla mittakaavassa (esim. 1:5), jotta sen saa skaalattua valittuun 

kaappiin. 

Työn kohteeksi on valittavana joku seuraavista kaapeista: 

Lauttasaarentie 1, nro 8013 

Lauttasaarentie 5, nro 1479 

Lauttasaarentien ja Klaarantien risteys, nro 1001 

Lauttasaarentie 7, nro 712 

Lauttasaarentie 11, nro 713 

Lauttasaarentie 15, nro 1005 

Lauttasaarentien ja Koillisväylän risteys, nro 1006 

Lauttasaarentie 20, nro 8224 

Lauttasaarentie 25, nro 1906 

Lauttasaarentie 29, nro 1027 

Lauttasaarentie 41, nro 1013 

Lauttasaarentie 48, nro 3478 

Sähkökaapin maalaamisessa käytetään vesiliukoista Teknoksen Futura  40 Aqua, puolikiiltävää 

maalia, värikarttana SISÄVÄRIT-kartta 382 väriä - Teknos.  

Kilpailun ratkaisu 

Kilpailulautakunta valitsee tehdyistä ehdotuksista toteutettavaksi 10 työtä. Voittaneet työt 

julkaistaan Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -hankkeen kotisivuilla, Instagramissa ja Facebookissa. 

sekä Lauttasaarilehdessä.  

Lautakunta pidättää oikeudet olla toteuttamatta yhtään työtä. 

Ehdotusten jättäminen 

Kilpailuehdotus tulee jättää sähköpostilla joko jpg- tai pdf-muodossa osoitteeseen 

hiilineutraali@lauttasaari.fi. Kilpailutyö varustetaan nimimerkillä. Sähköpostiin liitetään 

nimimerkki, valitun kaapin numero, kumpaan kilpailusarjaan työ osallistuu, tekijän tai tekijöiden 

nimet ja yhteystiedot (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) sekä mahdollinen koulu ja luokka. 

Tekijänoikeus 

Tekijänoikeudet kilpailuehdotukseen säilyvät ehdotuksen tekijällä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus 

ilman eri korvausta käyttää palkittujen ehdotusten nimiä sekä kuvia tiedotuksessaan ja 

markkinoinnissaan. Toteutettavasta työstä ei makseta korvauksia. 

Tekijän ja teoksen nimi ilmoitetaan hyvän tavan mukaisesti teoksen kuvia käytettäessä. 

Helen Sähköverkolla on oikeus poistaa kaapin pintaan maalattu teos (esimerkiksi kaapin 

uudistamisen, sen puhdistamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi) ilmoittamatta luvan saajalle 

poistamisesta. 

https://www.teknos.com/fi-FI/kuluttajat-ja-ammattilaiset/varit/kaikki-sisavarit/
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