Sopimus koskien Pasilan Fredikanterassin taideteosta Ecology Stone
1.§

SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1

Taiteilija Akseli Leinonen (jäljempänä taiteilija), puh. +358407473778 ja Helsingin
kaupunginkanslia (jäljempänä kaupunki). Kaupungin yhteyshenkilö Päivi Ahlroos,
projektinjohtaja / paivi.ahlroos@hel.fi / puh. (09) 310 23661.

2.§

SOPIMUKSEN KOHDE

2.1

Taiteilijan suunnitteleman teoksen Ecology Stone (jäljempänä teos) toteutuksen
taiteilijavelvoitteet. Ehdotus teoksesta voitti vuonna 2016-17 järjestetyn taidekilpailun ja
teoksen jatkosuunnittelua on tehty yhteistyössä taiteilijan ja konsulttien kanssa. Teos
koostuu teräspalkki-pilarirakenteesta jonka päällä lepää suurikokoinen, betonista
toteutettu luonnonkiven muotoinen kappale, jonka päälle on istutettu kasveja.

3.§

TAITEILIJAN VELVOITTEET

3.1

Taiteilija vastaa teoksen taiteellisesta kokonaisilmeestä.

3.2

Taiteilijan työ sisältää teoksen tarkemman suunnittelun osallistumisen, sisältäen mm.
sijoituksen, rakenteet, materiaalit, käsittelyt ja kasvuston määrittelemisen sekä
kiinnitysperiaatteen ja detaljit.

3.3

Taiteilijan työ sisältää osallistumista teoksen ympäristön suunnitteluun kuten
valaistusjärjestelyjen, perustusten ja vastaavien asioiden suunnitteluun.

3.4

Taiteilijan työ sisältää teoksen valmistumisen valvonnan ja ohjauksen taiteellisesti
keskeisten asioiden suhteen.

3.5

Taiteilija sitoutuu teoksen suunnittelun ja valvonnan yhteydessä seuraamaan omalta
osaltaan niitä asetuksia ja määräyksiä koskien materiaaleja, turvallisuutta sekä muita
reunaehtoja joita kaupunki asettaa.

3.6

Taiteilija vastaa niistä matka-, ja muista kuluista, jotka teoksen tarkempi suunnitteluun
osallistuminen ja toteutuksen valvonta vaativat.

3.7

Taiteilija vastaa veroista ja maksuista jotka liittyvät hänen palkkioonsa. Palkkio
maksetaan bruttomääräisenä. Palkkio on EPL 25 §:n mukainen työkorvaus, josta ei ole
tarkoitettu syntyväksi työsuhdetta. Työn suorittaja ei ole tämän sopimuksen perusteella
oikeutettu kunnallisten virka- ja työehtosopimusten tai työlainsäädännön mukaisiin
etuisuuksiin eikä ole kaupungin puolesta vakuutettu sairauden tai tapaturman varalle.

3.8

Taiteilija toimittaa teoksen hoito-ohjeen ja luovuttaa tämän kaupungilla digitaalisessa
muodossa teoksen valmistumisen yhteydessä.

4.§

KAUPUNGIN VELVOITTEET

4.1

Kaupunki maksaa laskuja vastaan yhteissummaltaan 50.000 € (taiteilijan ilmoittamalla
tilille) seuraavan maksuerätaulukon mukaisesti:
1. erä

5 000 euroa kun sopimus hyväksytty ja molempien osapuolten
allekirjoittama.

2. erä

5 000 euroa kun teoksen valmistaminen on aloitettu.

3. erä

15 000 euroa kun ½ teoksesta on valmis

4. erä

25 000 euroa kun teos on kokonaan valmis, asennettu paikalleen ja
§ 3.8 dokumentit on luovutettu kaupungille.
Viivästyskorko on korkolain mukainen.
Palkkio ei sisällä arvonlisäveroa.

4.2

Kaupunki vastaa teoksen sekä sen perustusten, rakenteiden, valaistuksen
sekä ympäristörakenteiden suunnittelusta.

4.3

Kaupunki vastaa teoksen sekä sen perustusten, rakenteiden, valaistuksen
sekä ympäristörakenteiden rakentamisesta.

4.4

Kaupunki vastaa teoksen mahdollisesti vaatimien lupien ja lausuntojen
hankkimisesta.

5.§

OMISTUSOIKEUS JA OIKEUDET MUUHUN MATERIAALIIN

5.1

Teoksen omistusoikeus on kaupungilla.

5.2

Työn yhteydessä kaupungin toimesta laaditut luonnokset, suunnitelmat ja piirustukset
ovat kaupungin omaisuutta, eikä taiteilijalla ole oikeutta luovuttaa niitä kolmannelle ilman
kaupungin suostumusta.

5.3

Työn yhteydessä taiteilijan toimesta laaditut luonnokset, suunnitelmat ja piirustukset ovat
taiteilijan omaisuutta, eikä kaupungilla ole oikeutta luovuttaa niitä kolmannelle ilman
taiteilijan suostumusta.

6.§

TEKIJÄNOIKEUDET

6.1

Teoksen tekijänoikeudet ovat taiteilijalla, jollei tämä sopimus muuta
sano. Taideteosta ei saa muuttaa, eikä sitä saa korjata muuhun muotoon
kuin alkuperäiseen ilman taiteilijan lupaa. Kaupunki pidättää itsellään
oikeuden poistaa teos johtuen esimerkiksi teoksen lähiympäristön
muutoksista, ylläpitoon liittyvistä ongelmista tai ilkivallasta.

7.§

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

7.1

Tätä sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

8§

SOPIMUKSEN PURKAMINEN

8.1

Jos taiteilija tulee pysyvästi kykenemättömäksi täyttämään velvoitteensa tai työn
valmistuminen viivästyy hänestä johtuen olennaisesti, voi kaupunki purkaa sopimuksen
sekä saattaa teoksen valmiiksi § 2.1 ja § 4.1 mukaisesti.

8.2

Jos kaupunki saattaa teoksen valmiiksi ilman taiteilijan osallisuutta, on taiteilija oikeutettu
palkkioon joka vastaa taiteilijan siihenastista työpanosta suhteessa koko palkkioon.

8.3

Sopimuksen purkamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti.

9.1

Mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten
neuvottelujen kautta tai osapuolten hyväksymän asiantuntijan välityksellä. Jollei
erimielisyyksistä päästä sopuun, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

9.§

RIITAISUUDET

10.§

MUUTOKSET

10.1

Mahdolliset muutokset sopimukseen on molempien osapuolten hyväksyttävä ja
allekirjoitettava.

11.§

VOIMASSAOLO JA TULKINNAT

12.1

Tämä sopimus astuu voimaan, kun se molempien osapuolten toimesta on allekirjoitettu.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta, yksi taiteilijalle ja yksi
kaupungille.
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