
Suunnittele tausta tai täyttö 
TURKU – ÅBO -kirjaimille.

Suunnittelukilpailu



Osallistu kilpailuun ja suunnittele ilme Turun kaupungin 
kirjaimille!
Haluatko kädenjälkesi näkyville kaupungin keskeisimmälle paikalle? 

Turun Kauppatoria ympäröivään aitaan toteutetaan kolme metriä korkea TURKU – ÅBO-teksti-
teos, ja Turun kaupunki haluaa nähdä juuri sinun ideasi teoksen toteuttamiseen!

Minkälaisella kuviolla täyttäisit teoksen kirjaimet tai niiden taustat? Lähetä meille ehdotuksesi 
16.11. mennessä ja olet mukana kilpailussa!

Parhaista ehdotuksista koottava tekstiteos on esillä Kauppatorilla vuoden 2020 loppuun 
saakka. Voittaneiden ehdotusten lähettäjät saavat lahjakorttipalkintoja sekä nimensä 
valmiin teoksen yhteyteen. 



3000 x 3000 mm 3000 x 3000 mm

Suunnitelma toteutettuna kirjaimen taustalla. Suunnitelma toteutettuna kirjaimen sisälle.

Kokonaishahmotelma



Yksittäisen kirjainmoduulin koko 300x300 cm

Luonnos kuvitetuista moduuleista kokonaisuutena (yht. 27x3m)

Kokonaishahmotelma



Havainnekuva



Osallistumisohjeet
Lataa valmis suunnittelupohja osoitteesta  www.turku.fi/toriaitakilpailu. Voit valita 
tulostettavan A3-kokoisen suunnittelupohjan tai digitaaliseen suunnitteluun tarkoi-
tetun 4000 x 4000 px kokoisen pohjan. Luo pohjaan merkitylle neliön muotoiselle 
alueelle juuri sellainen kuvio kuin itse haluat! Voit tehdä kuvion esimerkiksi pensse-
lillä, tussilla tai tietokoneella – kaikki välineet ovat käytössäsi!
Ehdotuksesi tulee olla mustavalkoinen ja toteutettu suunnittelupohjaan merkitylle 
alueelle. Lopullisessa ehdotuksessa tulee olla vain suunnittelemasi kuvio – ei siis 
kirjaimia.

Kun työsi on valmis, täytä tarvittavat tiedot kilpailun osallistumislomakkeeseen. 
Lomakkeessa voit kertoa lisätietoja ehdotuksestasi ja perustella miksi juuri sinun 
kuviosi ansaitsee tulla valituksi lopulliseen teokseen.

Muista kertoa myös toiveesi sommittelua varten. Haluatko, että kuviollasi täyte-
tään jokin tietty kirjain tai sen tausta? Toiveet pyritään ottamaan huomioon lopul-
lista teosta koottaessa.

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//toriaitakilpailun_osallistumislomake.pdf


Ehdotuksen lähettäminen
Voit toimittaa kilpailulomakkeella varustetun ehdotuksesi A3-paperilla tai digitaalisessa muo-
dossa. Toimita ehdotuksesi kuitenkin viimeistään 16.11. mennessä.

A3-paperille toteutetut ehdotukset voi lähettää postitse osoitteeseen Turun kaupunki, Kirjaamo, 
PL 355, 20101 Turku. Vaihtoehtoisesti ehdotuksen voi jättää myös suoraan Turun kaupungin 
asiakaspalveluun osoitteessa Puolalankatu 5, 1. krs. Lähetys on varustettava merkinnällä 
”Ehdotus / Kauppatorin aidan kirjaimet”.

Digitaalisessa muodossa olevat ehdotukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen 
toriaitakilpailu@turku.fi. Jos ehdotuksesi koko ylittää 20 Mb voit käyttää lähetykseen ilmaista 
ja helppokäyttöistä wetransfer-tiedonsiirtopalvelua (wetransfer.com). Palauta digitaalisessa 
muodossa oleva ehdotuksesi 1:1 koossa, resoluutiona vähintään 35dpi tai 4000x4000px. 
Palauta ehdotuksesi joko vektorigrafiikkana (ai, eps, pdf) tai kuvatiedostona (jpg, png, psd). 

Huom! 
Ehdotuksessa tulee olla vain suunnittelemasi 
kuvio. Älä siis sisällytä kirjainta palautetta-
vaan ehdotukseesi.



Voittajien valinta
Toimitettuja ehdotuksia arvioi raati, johon kuuluu kaupungin viestinnän ja mainostoimisto 
Drama Queen:in ammattilaisia. Raati voi kuulla asiassa muitakin asiantuntijoita. 

Kaupungilla on oikeus esittää kilpailutöitä näyttelyssä, verkkosivuilla ja somekanavilla, 
kaikesta muusta käytöstä sovitaan erikseen tekijöiden kanssa. Valitut työt sommitellaan 
lopulliseen tekstiteokseen erillisen suunnittelijan toimesta. 

Voittajiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lisätietoja
Mahdolliset kysymyksesi kilpailua koskien voit lähettää osoitteeseen toriaitakilpailu@turku.fi 

Lataa kilpailun osallistumislomake tästä!

http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//toriaitakilpailun_osallistumislomake.pdf

