
Suunnittelukilpailu 
Hämeenlinnan kaupunki- ja/tai 
seutuliikenteen linja-autojen 
ulkoasusta ja ilmeestä
Kilpailubrief päivitetty 2.12.201



HUOM! Kilpailuaikaa jatkettu

o Saimme määräaikaan mennessä kaksi 
ehdotelmaa uudeksi brändiksi

o Kilpailuaikaa on pidennetty 20.1.2020 
saakka

o Saatuja ehdotelmia ei ole avattu. 

o Jätetyt ehdotelmat ovat mukana edelleen 
kilpailussa ja avataan 20.1.2020 jälkeen 
kilpailun päättyessä



Lähtötiedot

o Hämeenlinna  seudullinen joukkoliikenneviranomainen 
järjestää opiskelijoille avoimen kilpailun uudesta linja-
autojen ulkoasusta ja ilmeestä

o Palkintalautakunta valitsee ja palkitsee mielestään 
kolme parasta työtä

o Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneviranomaisella 
on oikeus ottaa ilman eri korvausta joku palkituista 
ehdotuksista käyttöön uudeksi ulkoasuksi joko 
sellaisenaan tai suunnittelijan kanssa yhteistyössä 
tehtävin muutoksin

o Saa oikeudet voittaneen työn materiaalien käyttöön.



Lähtötiedot

Hämeenlinnan seudun 
joukkoliikenneviranomainen
o Järjestää joukkoliikennettä Hattulan, 

Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien 
alueella

o Tilaajaväritys on tarkoitus ottaa käyttöön 
kesäkuussa 2020 ainakin Hämeenlinnan 
kaupungin linjoilla 1, 3 ja 11 ja siitä 
asteittain sopimusten uusiutuessa



Lähtötiedot

o Yleisö äänestää suosikkinsa
o Voittajan valitsee palkintalautakunta:

• Joukkoliikennejaoston pj.
• Kaupunkirakennejohtaja
• Maankäytön suunnittelujohtaja 
• Infran suunnittelupäällikkö
• Viestintäpäällikkö 
• Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
• Joukkoliikennekoordinaattori
• Sihteerinä joukkoliikennesuunnittelija Mirella 

Bitter



Lähtötiedot

o Palkinto ja korvaukset
• 1.palkinto 2000€

• 2.palkinto 1000€

• 3.palkinto 500€



Valintaperusteet

o Suunnittelussa huomioutu seudullisuus, 
kolmen kunnan yhteinen joukkoliikennebrändi

o Taloudellisuus

o Käytännöllisyys

o Uutuusarvo

o Erottuvuus 

o Visuaalisuus

o Luovuus



Kilpailutehtävä
o Suunnittele linja-autojen ulkoasu ja logo 

Hämeenlinnan seudulle seudullisuus 
(Hattula, Hämeenlinna, Janakkala) 
huomioiden 

o Maalaus/teippaus on yksinkertainen ja 
helposti toteutettavissa
• Huomioida viranomainen ja liikennöitsijän 

tunnuksien paikat
• Huomioida käytettävät mainostilat ulkoilmeessä
• Huomioida kuntien (Hattula, Hämeenlinna ja 

Janakkalan graafiset ohjeet)



Kilpailutehtävä osa 1

o Scania Citywiden maalauskaaviolle

o Suunnittelun ulkoasun pitää:
• Olla muokattavissa helposti myös muille 

bussimalleille

• Olla toteutettavissa helposti ja edullisesti
• 1 tai 2 selkeää pääväriä jotka maalataan

• Päävärin päälle voidaan teipata joko yksivärisellä 
tai kuvioidulla teipillä



Kilpailutehtävä osa 2

o Suunnittelun ulkoasun pitää:
• Olla sovellettavissa muuhun materiaaliin, 

kuten 
• Painotuotteisiin (aikataulujulkaisut, pysäkkijulisteet, 

tiedotteet, kirjeet, raportit, powerpontit jne.)

• Verkkosivujen ilmeeksi (yleisilme)

o Tuotoksena graafinen ohjeistus 
voittaneesta työstä



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Autossa tietyt alueet jotka voidaan maalata 
tilaajaväritykseen

o Ei mahdollisia:
• Ikkunat, ovien yläosat, peilit, valot, vilkut, auton 

tunnukset

o Ikkunan päälle mahdollista laittaa teippi
• Laaja-alainen ikkunoiden teippaus haittaa 

ulosnäkemää, vaikka teippauksessa olisi rasterointi
• Vain matkustajia huomaamattomien yksityiskohtien 

teippaaminen sivuikkunoiden päälle on suositeltavaa
• Ovien alaosat voidaan teipata tilaajaväritykseen



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Punaisten rajojen ulkopuoliset valkoiset 
alueet voidaan maalata tilaajaväritykseen



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Punaisten rajojen ulkopuoliset valkoiset 
alueet voidaan maalata tilaajaväritykseen

o Myös ovien ikkunalinjan alapuoliset osat 
voidaan tarvittaessa teipata



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Punaisten rajojen 
ulkopuoliset valkoiset 
alueet voidaan 
maalata 
tilaajaväritykseen

o Myös musta keula 
voidaan maalata 
halutun väriseksi



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Punaisten rajojen 
ulkopuoliset valkoiset 
alueet voidaan maalata 
tilaajaväritykseen

o Myös Scanian 
tekstilogon musta pohja 
voidaan maalata

o Myös takalamppujen 
tausta voidaan maalata



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 
– Scania Citywide

o Värityksen tulee mahdollistaa seuraavat tunnukset 
autoon laitettavaksi, (ote kalustovaatimuksista):
• Auton molemmille ulkosivuille sekä taakse merkitään 

auton järjestysnumero 100-160 mm korkuisin numeroin 
tai muu auton yksilöivä tunniste riittävän isoin merkein. 

• Liikenteenharjoittajan nimi tai tunnistettavissa oleva 
liikemerkki tulee näkyä auton molemmilla ulkosivuilla.

• Auton edessä tulee olla tilaa tilaajan järjestämän 
liikenteen tunnusta varten. (Tilaajan tunnus olisi hyvä 
näkyä perässäkin)

o Suunnittelija voi työssään havainnollistaa käytettävien 
tunnusten sijaintia 



Suunnittele linja-autojen ulkoasu 

Mainonta

o Tilaaja sallii mainostuksen autoissa

o Tilaajavärityksellä ei luoda rajoitteita 
mainonnalle

o Mainostilat tulee huomioda ulkoilmeen 
suunnittelussa, ettei mahdollisia 
kuvaelementtejä jäisi mainospaikkojen alle



Materiaalia

Materiaali ladattavissa 
https://www.hameenlinna.fi/bussikisa 
Salasana: HMLbussikisa2019

o Scania Citywide maalauskaaviot
o Hämeenlinnan joukkoliikenneviranomaisen 

graafinen ohje 
o Hämeenlinnan kaupungin graafinen ohje 
o Janakkalan kunnan graafinen ohje
o Hattulan kunnan graafinen ohje
o Mainostilat (Laulava ovipumppu)



Töiden palautus

o Viimeistään 20.1.2020 klo16:00 mennessä. 
o Työt tulee palauttaa Hämeenlinnan kaupungin palvelupiste 

Kastelli, Palokunnankatu 16, 13100 Hämeenlinna
• Sähköisenä muistitikulla.
• 3xA3 tulostetta maalauskaavioista niin, että kumpikin auton 

sivu on omalla A3 arkillaan ja kolmannella A3:lla on 
maalauskaaviot auton keulasta ja perästä

• Vapaamuotoinen A4 selostus kilpailutyöstä/töistä
• Tulosteiden mukaan tulee liittää nimimerkillä varustettu 

kirjekuoressa kilpailijan yhteystiedot
o Kilpailijat voivat jättää useita ehdotuksia joista jokainen on 

varustettava omalla nimimerkillä 
• Työhön voi vapaasti liittää mukaan havainnekuvia malliautosta 

tai mistä vain linja-autosta sekä muuta materiaalia



Lisätietoja

o Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää 16.12.2019
mennessä kim.venesjarvi@hameenlinna.fi

o Kysymyksistä ja vastauksista tehdään anonyymi 
kooste Hämeenlinnan kaupungin sivuille 20.12.2019
mennessä https://www.hameenlinna.fi/bussikisa 

o Voittajat julkaistaan Hämeenlinnan kaupungin toimesta 
Tammikuun lopussa 2020 

o Hämeenlinnan seudun joukkoliikenneviranomainen 
varaa itselleen täyden oikeuden käyttää palkittuja 
kilpailutöitä toiminnassaan.



ONNEA KILPAILUUN !


