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HKL:N METROASEMIEN RADANTAUSTAULUJEN 
ILMEEN SUUNNITTELUKILPAILU 
 
 

Kuinka tarkkaan halutaan pysyä HKL:n brändiväreissä ja pitääkö jokainen taulu 
olla brändätty? Saako tauluissa olla suunnittelijan nimi / signeeraus? 

 
Ei ole tarkoitus, että tauluja suunnitellaan HKL:n ilmeen ja värien 
mukaan vaan asemille haetaan aseman ja asemanseudun 
mukaista ilmettä. HKL:n värejä voi käyttää joissain osissa tai olla 
käyttämättä.  

 
Tauluja ei voi signeerata vaan HKL sijoittaa jokaiselle asemalle 
erilliset taulut, joissa suunnittelijan nimi ja HKL:n rooli 
tuotannossa kerrotaan. 

 
Tuleeko suunnitelman olla asemakohtainen? 

 
Suunnitelmien toivotaan kuvastavan jokaisen aseman omaa 
ilmettä ja identiteettiä. Kilpailuehdotuksessa tulee ilmoittaa mille 
asemalle suunnitelma on tarkoitettu. 

 
Miten kauan tauluja asemilla tullaan käyttämään? 

 
Käyttöikään vaikuttaa taulujen ilme ja kestävyys. Tavoitteena on, 
että tauluja voitaisiin käyttää asemilla ainakin kolme vuotta, mutta 
jos taulut edelleen tämän jälkeen sopivat asemalle ja aseman 
ilmeeseen voidaan niiden käyttöikää jatkaa. HKL vaihtaa ja 
uudistaa yksittäisiä tauluja tarvittaessa jos niiden kunto ja siisteys 
tätä vaatii. HKL voi myös tarvittaessa vaihtaa tai poistaa taulut 
kokonaan siitä erikseen ilmoittamatta.  

 
Voiko sama kilpailuja jättää useaa asemaa koskevia ehdotuksia? 
 

Voi jättää. Tällöin asemakohtaiset kilpailuehdotukset voi joko 
jättää erillisinä jos niiden käyttö ei ole sidoksissa toisiinsa tai 
yhtenä kokonaisuutena jos niiden käyttö on sidoksissa toisiinsa. 
Ehdotuksista täytyy käydä kuitenkin ilmi mille asemalle 
suunnitelma on tarkoitettu ja onko sen käyttö sidoksissa johonkin 
toiseen suunnitelmaan. 
 

Millaisella aikataululla uudet taulut tulevat käyttöön? 
 

Projektiaikataulun mukaan uudet taulut asetetaan paikoilleen 
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vielä vuoden 2018 aikana. 
 

Mitkä ovat valmiiden taulujen tarkat mitat? Miten taulut tulee suunnitella? 
 

Lopullisen yhden taulun koko on 2375 mm x 1210 mm. 
Suunnittelumallin tulee olla tehty samalla mittasuhteella eli se voi 
olla esim kokoa 475 mm x 242 mm. 

 
Mahdolliset valokuvat tulee rajata oikeaan mittasuhteeseen, ja 
sekatekniikalla tai maalaamalla toteutetut taulut tulee suunnitella 
oikeassa mittasuhteessa esimerkiksi A4- tai A3-kokoiselle 
paperille.  
 
Valinnan ja suunnittelijan tekemän viimeistelytyön jälkeen 
maalaukset valokuvataan ja valokuva käsitellään 
painokelpoiseen muotoon. Tästä osuudesta vastaa HKL. 

 
Mille asemille tauluja voi suunnitella? Montako taulua eri asemilla on? 

 
Asemia, joille uutta ilmettä taulujen avulla haetaan, on 11 kpl. 
Tauluja on yhteensä 496. Joka asemalla taulujen määrä ja 
tarkat sijainnit vaihtelevat. Palkkiosummat ovat suhteessa 
aseman taulujen määrään. Tarkemmat asemakohtaiset 
taulujen sijainnin kertovat kartat löytyvät kilpailun nettisivuilta, 
https://www.hel.fi/hkl/fi/palaute/asemailme-kilpailu.  
 
Asemat:  Taulujen määrät: 
 

Ruoholahti   (50 taulua) 
Kamppi   (44 taulua) 
Rautatientori   (41 taulua) 
Helsingin yliopisto  (52 taulua) 
Hakaniemi   (52 taulua) 
Sörnäinen   (56 taulua) 
Herttoniemi   (56 taulua) 
Itäkeskus   (28 taulua) 
Kontula   (34 taulua) 
Mellunmäki   (56 taulua) 
Puotila   (27 taulua) 

 
 
Ovatko taulujen asemakartat lopullisia? Voiko osan aseman tauluista 
halutessani poistaa tai jättää tyhjiksi tai voiko esim HKL:lle jäävien taulujen 
paikkaa vaihtaa?  
 

Sivulla https://www.hel.fi/static/liitteet/hkl/Rail_lopullinen.pdf 
löytyvät taulukartat ovat lähtökohtaisesti sitovia. Pystyjen 
mainospaikkojen, tai metrohaarukoiden paikkoja ei olla 
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muuttamassa. HKL:lle jäävien taulujen paikkoja tai taulujen 
määriä voi perustellusti ehdottaa muutettavan. 
Muutosehdotukset arvioidaan tapauskohtaisesti. 
 

Missä muodossa voittajan tulee toimittaa lopullinen toteutettava suunnitelma? 
Miten HKL muokkaa ehdotuksen painokelpoiseksi? 
 

Suunnitelma tulee toimittaa oikeassa mittasuhteessa olevana 
kuvana tai kuvatiedostona. HKL tulee tarvittaessa kuvaamaan 
ja käsittelemään tiedostot painokelpoiseen muotoon. 

 
Onko lopullisen työn pakko olla painettu vai voiko tyhjät taulut maalata tai 
muuten tai muulla tekniikalla toteuttaa itse? 
 

Tyhjiä tauluja ei voi itse maalata tai muuten itse työstää. 
Taulujen kestävyyden, uusimistarpeen ja asemien 
paloturvallisuusmääräysten vuoksi HKL tulee painattamaan 
kaikki taulut. 

 
Mikäli oma työni valitaan voittajaksi mitä projekti minulta vaatii? 

 
Jos kilpailuehdotus on luonnos, sitoutuu voittanut kilpailija 
viimeistelemään suunnitelman kuvat valmiiksi asema 
kokonaisuudeksi kolmen viikon sisällä kilpailun voitosta, jotta 
taulujen painoaikataulu ja sijoitus asemille saadaan toteutettua 
tämän vuoden loppuun mennessä.  

 
Haluan ehdottaa aihetta tauluihin, mutta en halua suunnitella niitä. Voinko 
osallistua aihe-ehdotuksella? 
 

Kilpailussa haetaan valmiita kokonaisuuksia. Pelkällä aihe-
ehdotuksella ei kilpailuun voi osallistua vaan voittajan tulee 
kyetä sitoutumaan siihen että hän kykenee tekemään ja 
viimeistelemään suunnitelmansa kuvat valmiiksi asema 
kokonaisuudeksi kolmen viikon sisällä kilpailun voitosta, jotta 
taulujen painoaikataulu ja sijoitus asemille saadaan toteutettua 
tämän vuoden loppuun mennessä. 
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