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Johdanto

Yhtenäiset ohjeet
karttojen tekijöille
Kartat ovat päivittäisessa käytössä kaupungin
viestinnässä. Karttojen avulla tiedotetaan tärkeistä
ja ajankohtaisista aiheista kaupunkilaisille, karttoja
käytetään kyselyissä ja arvioinneissa, kartat
opastavat kaupunkilaisia työmailla - karttojen
käyttökohteita on lukuisia.
Selkeän ja ymmärrettävän viestinnän kannalta on
tärkeää, että viestinnän kaikki sovellukset on johdettu
yhdenmukaisesti kaupungin visuaalisesta ilmeestä.
Tällöin kaupunkilaiset saavat selkeän kuvan, mitä
palveluja kaupunki tuottaa.
Tämä ohjeisto on tarkoitettu ohjeistamaan
Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen mukaisien
karttojen laatijoita. Kartta -ohjeistoa tulee
käyttää apuvälineenä, kun laaditaan viestinnän
karttoja niin digitaaliseen mediaan kuin fyysiseen
kaupunkiympäristöön tai kaupungin julkaisuihin.
Ohjeisto on tehty kartanlaadintaprosessin
mukaisesti, jossa kartan laadinta etenee kartan
käyttökohteen ymmärtämisestä karttatyylin ja
mittakaavan valintaan, joita seuraa pohjakartan ja
sen päälle laadittavan sisällön teko. Ohjeen lopuksi
kerrataan ohjeet kartan tulostamiseen eri medioihin.
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of an Impact

Kontrastien
Helsinki
Helsinki

Omaperäinen
Helsinki
Toimiva Helsinki
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Käyttökohteet
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Käyttökohteet

Missä karttaasi
tullaan käyttämään?
Helsingin viestinnän karttoja tehdään useisiin
eri käyttökohteisiin, kuten digitaaliseen mediaan,
fyysiseen kaupunkiympäristöön, julkaisuihin ja
raportteihin. Kannattaakin huomioida heti kartan
laatimisen alussa, mihin mediaan karttaa on
laatimassa ja mikä karttatyyli on käyttökohteeseen ja
käyttötarkoitukseen sopivin.

Digitaalisen mediaan sopiva kartta

Kaupunkiympäristöön toteutettu kartta

Raportit ja julkaisut

Käyttökohteet, kuten esimerkiksi:

Käyttökohteet, kuten esimerkiksi:

Käyttökohteet, kuten esimerkiksi:

• verkkosivut, sosiaalinen media, nettikyselyt

• kartat kaupunkiympäristössä, työmaataulut

Hyvää:

Hyvää:

• hankeraportit, kaupungin ja toimialojen julkaisut,
lehdet, kirjat

Ohessa vinkkejä ja huomioitavia seikkoja avuksesi.

• tavoitat kaupunkilaisia laajasti, valitse sopiva
kanava tilanteen ja kohderyhmän mukaan
• sopii hyvin tiedottamiseen

• muutoksen informointi suoraan kohteessa
• voit karttasi avulla huomattavasti helpottaa
kaupunkilaisten orientoitumista kohteessa

Vinkit kartan tekoon:

Vinkit kartan tekoon:

• lisää somepostauksien karttaan otsikko (kartan
aihe) sekä julkaisupäivämäärä, varsinkin jos karttaa
tullaan myöhemmin päivittämään
• pidä kartan sisältö minimissään, esitä vain
oleellinen tieto ja esitä sisältö yksinkertaisesti karttaa voidaan katsoa esim. pieneltä puhelimen
näytöltä
• käytä rasterimuotoista kuvaa digijulkaisuissa (esim.
jpg-tiedostomuoto), julkaisun liitteenä voi olla
vektorimuotoinen kartta (esim. pdf -tiedostomuoto)
• valmistaudu päivittämään samaa karttaa
myöhemmin (ota talteen käyttämäsi pohjakartan
koordinaatit ja mittakaava)

• opaskartoissa reittien ja nykyisen sijainnin
esittäminen keskiössä
• huomioi kartan koko ja asennuskorkeus
kaupunkiympäristössä
• fyysiset kartat toteutetaan säätä kestäviksi
• lisää karttaan tavittavat yhteystiedot
• painettavissa julkaisuissa käytä CMYK
-värimäärityksiä
• tee karttasi lähtökohtaisesti skaalautuvaan
vektorimuotoon tai mahdollisimman suurena
jos rasterimuodossa, jotta tulostettu kartta on
laadultaan riittävä
• työmaataulujen karttojen osalta tulee tutustua
myös ohjeisiin sivustolla tyomaaopas.fi

Hyvää:
• kuvituksellisempi ote mahdollista
• yksityiskohtaisemman infon ja datan esittäminen
julkaisuissa mahdollista
Vinkit kartan tekoon:
• pyydä painosta tulostusohjeet kartallasi jo ennen
kuin aloitat kartat työstön. Näin varmistat, että
laatimasi kartta on sopiva tulostukseen.
• tee karttasi lähtökohtaisesti skaalautuvaan
vektorimuotoon
• painettavissa julkaisuissa käytä CMYK
-värimäärityksiä
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Käyttökohteet
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Brahenkenttä
Braheplanen

Kaarlenpuisto
Karlsparken

Ajokaistat

Körfilar

Työmaa

25 m

100 m

Kruunusillat, Hakaniemen
liikennejärjestelyt 2021
Kronboarna, Trafikarrangeman
i Hagnäs 2021

Vaihe 1 A

Fas 1 A

1

Johtosiirtoja
• kaasu, sähkö, hulevesi,
jätevesi, vesi

Ruotsiksi
• ruotsiksi, ruotsiksi, ruotsiksi,
ruotsiksi

2

Johtosiirtoja
• huleveden purkuputki,
jätevesi

Ruotsiksi
• ruotsiksi, ruotsiksi, ruotsiksi,
ruotsiks

Tilapäinen pyöräilyramppi
• seliteteksti tähän

Ruotsiksi
• ruotsiksi ruotsiksi

4

Tilapäinen silta
• korvaa Näkinsillan uuden
rakentamisen asti

Ruotsiksi
• ruotsiksi, ruotsiksi, ruotsiksi,
ruotsiks

5

Kiertotien pohja
• seliteteksti tähän

Ruotsiksi
• ruotsiksi ruotsiksi

3

Vaihe 1 B

Fas 1 B

Hakaniemensilta
• Esirakentaminen
• Liikennevalomuutos

Ruotsiksi
• ruotsiksi
• ruotsiksi

7

Merihaankatu /
Hakaniemenranta
• vesihuolto ja paalulaatat

Ruotsiksi /
Ruotsiksi
• ruotsiksi,

8

Sörnäisten rantatie
• tilapäisjärjestelyn valmistelu

Ruotsiksi
• ruotsiksi ruotsiksi

6

eg
at
a
ur
Töölönlahti
Tölöviken

Merihaansilta

2

HAKANIEMI

Viikinkallio
Ruotsiksi

katu
perian
E. Hes periagatan
S. Hes

Koskelan varikko
Ruotsiksi Ruotsiksi

Caloniuksenkatu
2021 alkuvuosi – kesä /vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 syksy / pintarakenteet

9
min

Kumpulan kampus
Ruotsiksi Ruotsiksi

Nykyinen raitiotie
keskustaan
Ruotsiksi ruotsiksi
ruotsiksi

Raitiotieyhteys
Laajasaloon
.

11
min

7
0
min
15
min

Finkensilta
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Siltavuorenranta
Brobergskajen

Raidejokeri
Ruotsiksi

Runebergsgatan -fas-1
2021 alkuvuosi / vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

20
min

RAUTATIEASEMA

KRUUNUVUORENRANTA

Kruunuvuorensilta
KATAJANOKKA
HAAKONINLAHTI

18
min

24
min

3–5
min

Vuoroväli
Kruunuvuorenranta

4–10
min

Vuoroväli
Yliskylä

10
min

Vuoroväli
Haakoninlahti

Linja Yliskylään
Linja Haakoninlahteen

1

KRUUNUNHAKA
KRONOHAGEN

Kalasataman raitiotie

5
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Ilmasilta
Ruotsiksi
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Nallenrinne
Ruotsiksi

KALASATAMA

MERIHAKA
HAVSHAG

Kartta / karta
01.01.2021

Malmin lentokenttä
Ruotsiksi Ruotsiksi

Helsinge- och Karlsgatan
2021 ruotsiksi ruotsiksi
2021 ruotsiksi ruotsiksi
2021 ruotsiksi ruotsiksi

Runeberginkatu -vaihe-1
2021 alkuvuosi / vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

Kartta / karta 01.01.2021

Vantaan
ratikka
Ruotsiksi
Ruotsiksi

Fallkullanniitty
Ruotsiksi Ruotsiksi

Caloniusgatan
2021 alkuvuosi – kesä /vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 syksy / pintarakenteet
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HAKANIEMI
HAGNÄS

Hakaniemenranta
Hagnäskajen

Helsingin- ja Kaarlenkatu
2021 alkuvuosi – syksy / putket
2021 kesä – sykys / kiskot
2021 loppuvuosi / pintarakenteet

S
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rn äis
äs te
st n r
ra an
nd ta
vä tie
g

Gatuarbete

Raidejokeri 2
Ruotsiksi 2

Uusi silta
Keskustan päätepysäkki
Pysäkki

i i
og ks
ol si
Bi ot
Ru
i
m
no si
go sik
Ar uot
R

Cykling

He
katu

ingin

Hels

an
egat
lsing

ka
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np ks
lo si
Ta uot
R
o
st si
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ed u
Ti i R
in ks
ik si
Vi uot
R

Portaat
Trappor
Staircase

Pyöräily

Aikataulu on alustava, ja
muutokset ovat mahdollisia.
Tidtabellen är preliminär och
ändringar är möjliga.

atan
heling

Sisäänkäynti alikulkuun
Ingång till underfarten
Entrance to the underpass

Gång

ec
katu M
elinin

10 m

Jalankulku

Mech

Elielinaukio
Elielplatsen

Rautatieasema
Järnvägsstation

Työmaa
Gatuarbete
Construction site

Ajo raitioliikenteen
kiskojen kautta
Körning genom spårvagnsspår

Helsinginkatu

Esteetön reitti
Tillgånglig rutt
Step-free access

n
Kaarlenkatu Karlsgata

Hotelli
Hotel

1 km

Rosavillagatan
2021 höst – 2022 sommar

Runebergsgatan -fas-2
2021 loppuvuosi / putket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

Sanomatalo
Sanomahuset

Jalankulku
Gång
Walkpath

Ruusulankatu
2021 syksy – 2022 kesä

Runeberginkatu -vaihe-2
2021 loppuvuosi / putket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

Pyöräily ajokaistan
reunassa
Cykling via körfilen

Kartta / karta 01.01.2021

A
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i
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i

19

Kasin katutyöt
2021 – 2022
Åttans gatuarbete
2021 – 2022

Runebergin
katu
Runebergsg
atan

Raiteet / Spår

Västra Brahegatan
2021 sommar – 2022

ie
int en
im äg
he v
er eim
nn erh
Ma ann
M

Läntinen Brahenkatu
Västra Brahegatan

Töölönlahdenkatu
Tölöviksgatan

Oodi
Ode

Läntinen Brahenkatu
2021 kesä – 2022

St

Kartta / karta 01.01.2021

Raide-jokeri / Viikki-Malmi
Spårjokern / Vik-Malm

en
ka
tu

Kartta / karta / map 01.01.2021

200 m

ur

Kasin katutyöt / Brahenkenttä
Åttans gatuarbete / Braheplanen

St

Kaisantunnelin työmaa
Kajsatunnels gatuarbete
Kaisantunneli construction site

n

Esimerkkejä karttatyyleistä

Raidejokeri 2
Ruotsiksi 2
Tiederatikka
Ruotsiksi

Raidejokeri
Ruotsiksi
Viikki-Malmi raitiotien päälinjausvaihtoehdot
Ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi
Yhteinen Linjaosuus

Ruotsiksi ruotsiksi

Malmin linjaus

Ruotsiksi ruotsiksi

Jakomäen linjaus

Ruotsiksi ruotsiksi

Yleiskaavassa esitetty yhteys

Ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi

Raide-jokeri

Ruotsiksi ruotsiksi

Raide-Jokerin pysäkki

Ruotsiksi ruotsiksi

Alustava pysäkin sijainti

Ruotsiksi ruotsiksi
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Käyttökohteet

Karttasi lukijat - mitä
huomioida?
Kartallasi on todennäköisesti monia eri
käyttäjäryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. Sinun
tuleekin miettiä tarkkaan karttaa suunniteltaessa
1. kenelle olet karttaa tekemässä,
2. missä he näkevät kartan ja
3. miten kartan viesti tavoittaa heidät parhaiten.
Karttojen lukijoilla, käyttäjillä, on toisistaan
poikkeavia tarpeita karttoihin - ja yleisesti viestintään
liittyen. Ohessa on kirjattu hyviä muistisääntöjä,
vinkkejä ja ohjeita, jotka auttavat sinua eri
käyttäjäryhmien huomioimisessa.

Lapset ja nuoret

Esteettömyys ja saavutettavuus

• Opaskartoissa on hyvä käyttää maamerkkejä
kartalla helpottamaan orientoitumista, varsinkin
jos karttasi sisältö liittyy suoraan lapsiin tai
nuoriin (esim. työmaataulujen kartat koulujen
läheisyydessä).
• Liian paljoa tietoa yhdellä kartalla hankaloittaa
kartan luettavuutta.

• Karttojen tekstien suhteen on tärkeää, että
taustan ja kirjaimen/symbolin välinen kontrasti on
mahdollisimman hyvä.
• Tekstissä käytetään sekä suur- että pienaakkosia.
Luettavuutta parantaa, jos alkukirjain on isolla
(versaali) ja tekstiosassa pienin kirjaimin (gemena).
• Rakennuksien tai alueen hahmottamista helpottaa
kartta, jossa on kuvattu tärkeimmät kohteet
(maamerkit tai vastaavat).
• Ikoninien (piktogrammien) osalta käytä Helsingin
kaupungin visuaalisen ilmeen opasteikoneja - ei
kuvitusikoneja.
• Puuttuvien ikonien osalta käytä mahdollisuuksien
mukaan standardoituja, yleisesti sovittuja ikoneja.
• Voimakkaita rastereita (kuvioituja täyttöjä) tulee
välttää, sillä ne vaikeuttavat symbolien ja merkkien
tunnistamista.
• Kartoissa tulee olla selvästi näkyvissä pohjoisnuoli
ja mittajana, josta ilmenee kartan mittakaava.
• Runsasta värien käyttöä tulee välttää, sillä
näkövammoihin liittyy usein värien näkemisen
heikkoutta, joka vaikeuttaa moniväristen karttojen
lukemista.
• Älä käytä värisokeille vaikeita yhdistelmiä, kuten
puna-viher -yhdistelmiä.
• Mikäli tarkoituksenasi on laatia varsinainen
esteetön selkokartta, löydät suunnittelohjeet siihen
tarkoitukseen täältä:
https://www.sujuva.info/selkokartta/

Muunkieliset
• Jos kohderyhmänä ovat muut kuin suomen- tai
ruotsinkieliset, käytä myös englantia kartan
sisältöjen kielenä.
• Muista, että yleisesti tunnistetut ikonit ja symbolit
voivat kertoa viestisi ilman tekstiä.
• Jaa kartassasi netti-osoite, jos käytössä on
nettisivu, missä on lisätietoa aiheeseen muilla
kielillä.
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Pohjakartta
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Pohjakartta

Käyttötarkoitukseen
sopiva pohjakartta
Laaja

St
ur
eg
at
an

Tiederatikka
Ruotsiksi

Ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi

Raide-jokeri

Ruotsiksi ruotsiksi

Raide-Jokerin pysäkki

Ruotsiksi ruotsiksi

Alustava pysäkin sijainti

Ruotsiksi ruotsiksi

Runebergink
atu
Runebergsg
atan

Ruotsiksi ruotsiksi

Yleiskaavassa esitetty yhteys

nk
at
u
ur
e

n
ius
ga
ta

Caloniuksenkatu
2021 alkuvuosi – kesä /vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 syksy / pintarakenteet
Caloniusgatan
2021 alkuvuosi – kesä /vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 syksy / pintarakenteet

Alue
x
x
x
x
x
optio
optio
optio
optio
x
x
-

Esitetään yksi alue
Helsingistä

lon
Ca
se
nk
at
u
uk

katu
Ilmarin atan
Ilmarig

an

Jakomäen linjaus

Esitetään koko
kaupunki tai
vähintään useita
kaupunginsosia

Runebergsgatan -fas-1
2021 alkuvuosi / vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

ngat

Ruotsiksi ruotsiksi

gatan

Ruotsiksi ruotsiksi

Malmin linjaus

tie n
en ge
me tvä
Hä vas
a
T

Ajo raitioliikenteen kiskojen kautta
Körning genom spårvagnsspår

cheli

Viikki-Malmi raitiotien päälinjausvaihtoehdot
Ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi ruotsiksi

Helsinge- och Karlsgatan
2021 ruotsiksi ruotsiksi
2021 ruotsiksi ruotsiksi
2021 ruotsiksi ruotsiksi

ie
int en
eim väg
erh im
nn rhe
Maanne
M

Raidejokeri
Ruotsiksi

Yhteinen Linjaosuus

Helsingin- ja Kaarlenkatu
2021 alkuvuosi – syksy / putket
2021 kesä – sykys / kiskot
2021 loppuvuosi / pintarakenteet

Runeberginkatu -vaihe-1
2021 alkuvuosi / vesiputket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

chelin

Laaja
x
x
x
x
optio
optio
optio
optio
-

Töölönlahti
Tölöviken

tu Me
ninka

Nykyinen raitiotie
keskustaan
Ruotsiksi ruotsiksi
ruotsiksi

He

Raidejokeri 2
Ruotsiksi 2

eli
Mech

Kumpulan kampus
Ruotsiksi Ruotsiksi

i i
og ks
ol si
Bi ot
Ru
i
m
no si
go sik
Ar uot
R

ka
oi i
np ks
lo si
Ta ot
Ru
o
s t si
ui ik
ep ots
ed u
Ti i R
in ks
ik si
Vi uot
R

Koskelan varikko
Ruotsiksi Ruotsiksi

n
gata
inge

els
tu H
inka
lsing

u Me
inkat
helin
Mec

Runebergsgatan -fas-2
2021 loppuvuosi / putket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

Ilmasilta
Ruotsiksi

Viikinkallio
Ruotsiksi

Esitettävät karttatasot
Maa-alueet
Vesistöt
Päätiet ja -kadut
Mittakaavajana ja pohjoisnuoli
Junaradat
Viheralueet
Maamerkit
Kaupunginosien nimet
Rakennukset ja rakennelmat
Pienemmät tiet, kadut ja raitiotiet
Pääteiden ja -katujen nimet
Pienempien teiden ja katujen nimet
Pysäkit (metro, linja-auto, raitiovaunu)
Suojatiet

Rosavillagatan
2021 höst – 2022 sommar
Runeberginkatu -vaihe-2
2021 loppuvuosi / putket
2022 / raitiovaunukiskot
2022 / pintarakenteet

Nallenrinne
Ruotsiksi

Raidejokeri
Ruotsiksi

Västra Brahegatan
2021 sommar – 2022

Ruusulankatu
2021 syksy – 2022 kesä

rgsgatan
katu Runebe
Runebergin

Vantaan
ratikka
Ruotsiksi
Ruotsiksi

Fallkullanniitty
Ruotsiksi Ruotsiksi

Malmin lentokenttä
Ruotsiksi Ruotsiksi

Karttatasot (pohjakartan sisältö) eri
mittakaavatasoille valitaan oheisen taulukon
pohjalta.

Läntinen Brahenkatu
2021 kesä – 2022

n

seigata

u
katu M
Museo

St

A
Ru lpp
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i
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Ru ko
ot m
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U
Ru ko
ot nni
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Raidejokeri 2
Ruotsiksi 2

Ote

Kasin katutyöt / Caloniuksenkatu
Åttans gatuarbete / Caloniusgatan
Kartta / karta 01.01.2021

Kartta / karta 01.01.2021

Kartta / karta 01.01.2021

1 km

Mikäli mahdollista ja perusteltua, tee karttasi
tarkkaan mittakaavaan, kuten esimerkiksi 1:5000.

Alue

Kasin katutyöt / 2021 – 2022
Åttans gatuarbete / 2021 – 2022

Ca
lo
ni

Raide-jokeri / Viikki-Malmi
Spårjokern / Vik-Malm

P
Ru uis
ot tol
si an
ks t
i ie

Viestinnän karttoja tehdään pääsääntöisesti
kolmeen mittakaavatasoon: laaja, alue ja ote. Valitse
sopiva mittakaava esitettävän aineiston pohjalta.

200 m

Jalankulku

Gång

Ajokaistat

Körfilar

Työmaa

Gatuarbete

50 m

Ote
x
x
x
x
x
optio
optio
optio
x
x
x
x
optio
optio

Esitetään yksi
tai muutamia
kortteleita
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Pohjakartta

Vinkkejä pohjakartan
laadintaan

Esimerkkejä Mapboxista tulostetuista pohjakartoista
eri mittakaavoissa.

Laaja
Vaihtoehtoisia, hyväksi koettuja tapoja pohjakartan
luomiseen.
Kaupungin ylläpitämät kartat
Kaupungilta on mahdollista saada ajantasaisia
karttoja vektorimuodossa.
Yleiskartta – saatavana Illustrator-tiedostona
(tiedostoa päivitetään 1-2 kertaa vuodessa)
Opaskartta – saatavana Illustrator-tiedostona
(tiedostoa päivitetään 3-4 kertaa vuodessa)
Lisäksi Kaupungin karttapalvelusta on saatavana
jatkuvassa ylläpidossa oleva kiinteistökartta,
rasteroituna.
Tiedustelut ja tilaukset sähköpostilla osoitteesta:
kymp.karttatilaukset@hel.fi
Mapbox
Palveluun on mahdollista luoda oma karttatyyli.
Mapboxissa on mahdollista määrittää mm. väriarvot,
typografia, teiden ja viheralueiden esiintyminen jne.
Kartat on mahdollista upottaa (embetoida)
sellaisenaan digitaalisiin alustoihin.
Kartat saa myös exportattua rasteroituna
maximikoossa 8000x8000 px.
Mapboxin kartat pohjautuvat OpenStreetMapiin.
Mapbox.com

Alue

Ote

11

Sisältö
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Sisältö

Sisällön laadinnan
ohjeet ja määritykset
Seuraavilla sivuilla on esitetty sisällön esitystapojen
määrityksiä ja ohjeita. Valitse käytettävät elementit
kartallesi käyttötarkoituksen mukaisesti.
Muista, että Helsingin kaupungin viestinnän karttojen
tulee pohjautua kaupungin visuaaliseen ilmeeseen.
Tutustu tarkemmin osoitteessa: brand.hel.fi

Helsinki tunnus

Typografia

Värit

Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä
materiaaleissa käytetään tyypillisesti kehystunnuksen
mustaa tai valkoista versiota.

Kartoissa käytetään pääsääntöisesti Helsinki Grotesk
kirjasintyyppiä. Mikäli se ei mahdollista, käyteään
Arial-kirjasintyyppiä.

Kaksikielisyys on tärkeä huomioida ja siksi
Helsingillä on kaksikielinen ja ruotsinkielinen versio
tunnuksesta. Kaksikielistä versiota käytetään
vain täysin kaksikielisissä materiaaleissa tai
selkeästi kaksikielisyyttä edustavissa tilanteissa.
Ruotsinkielistä versiota käytetään täysin
ruotsinkielisissä tilanteissa ja materiaaleissa.

Tarkemmin Helsinki Grotesk -kirjasintyypistä
osoitteessa: brand.hel.fi/typografia/

Kartoissa käytetään Helsingin kaupungin visuaalisen
ilmeen mukaisia värejä. Väritykseen vaikuttaa kartan
käyttöyhteys. Esim. työmaatauluihin tulevissa kartoissa
käytetään työmaatauluohjeen mukaista väritystä.
Mikäli kartta liittyy hankkeseen, jolla on oma visuaalisen
ilmeen mukainen värinsä, hyödynnetään sitä.
Lisäksi voi hyödyntää alueellisia värityksiä
uuttahelsinkia.fi sivun mukaisesti.
Digitaalisessa ympäristössä väreistä tulee käyttää
RGB-värejä kun taas neliväripainatuksessa tulee
käyttää määriteltyjä nelivärisävyjä (CMYK).

Lataa tunnus osoitteesta: brand.hel.fi/tunnus/

Karttojen kielisyys

Värejä on tarkennettu tapauskohtaisesti mm.
pohjakartan, ikonien, viivatyyppien, aluerajauksien ja
tekstien osalta.

Pääsääntöisesti kartta-aineisto esitetään kaksikielisesti, suomen ja ruotsin kielellä. Päätettävä tapauskohtaisesti milloin tehdään kolmikielisiä tai erillisiä
yksikielisiä karttoja.

Varmat väriyhdistelmät voi tarkistaa
osoitteesta: brand.hel.fi/varit/

Tässä kunnostetaan puistoa
Uppsrustning av parken
Sörnäisten rantatie
Sörnäs strandväg

RAUTATIEASEMA
JÄRNVÄGSSTATION
20.12.2020
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Otsikointi
Karttojen ostikoinnissa käytetään tarvittaessa
väritäytettyä taustaa, jonka alin sivu on laadittu
visuaalisen ilmeen mukaisella koromuodolla.
Kartan voi julkaista myös ilman otsikointia, mikäli
tiedot esitetään kartan yhteydessä muutoin (esim.
työmaataulut).

Pinnan jakautuminen

Projektin kuvaus
Projekt beskriving

Vaihtoehtoinen pinnanjako

Projektin kuvaus
Projekt beskriving
Kartta / karta 01.01.2021

Kartta / karta 01.01.2021

Pinnanjako & koromuoto
Otsikkopalkin tulee aina olla 1-2/10 osaa koko kartan
korkeudesta. Vaakamallisissa puolestaan 2-3/10
leveydestä.
Käytettävät koromuodot löytyvät Helsingin kaupungin
visuaalisesta ohjeistosta.
https://brand.hel.fi/koromuodot/
Vaihtoehtoinen otsikkopalkki
Mikäli koromuodon käyttö ei ole mahdollista, tehdään
väritäyttö suorakaiteen muotoon.
Lisäksi mikäli otsikkopalkki on kartan sivussa,
käytetään suoraa pinnan jakoa.

Vaaka

Suorakaidetta käytetään myös, jos koromuoto
häiritsee kartan sisällön hahmottamista.
Projektin kuvaus
Projekt beskriving
01.01.2020
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Kartan kuvausteksti
Kartan aiheen ytimekäs ja selkokielinen kuvaus tai
projektin nimi.
Huomioi riittävä kontrasti ja luettavuus. Otsikot
ja yläosan teksti aina valkoisella tai mustalla
taustaväristä riippuen.

Otsikointi & julkaisupäivämäärä

Tunnuksen sijoittaminen

Projektin kuvaus
Projekt beskriving
Kartta / karta 01.01.2021

Otsikon rivivälin tulee olla sama kuin fontin pistekoko.
Kartan julkaisupäivämäärä
Erityisesti tiedotekarttoihin on syytä lisätä julkaisupäivämäärä.
Tunnusten sijoittelu
Helsinki / Helsingfors -logo pääsääntöisesti väripalkin
oikeassa yläkulmassa. Hanketunnukset sijoitetaan Helsinki-tunnuksen alle tai oikealle.

Projektin kuvaus
Kartta 01.01.2021

Valitse tunnus käytettävien kielien mukaisesti.

Huomioi kaupungin graafisen ohjeiston mukainen
suoja-alue tunnusten sijoittelussa.
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Kohteiden ja tapahtumien esittäminen

llat, Hakaniemen
Numeroitu lista
rjestelyt 2021
na, Trafikarrangeman
Kohteet voidaan esittää myös numeroidulla listalla.
2021 Suositeltavaa, kun kohteita on paljon pienellä alueel-

Vaihtoehtoinen kohteiden esittäminen

Sö
S ö rn
rn äis
äs te
st n r
ra an
nd t a
vä tie
g

Kohdetiedot esitetään pääsääntöisesti mustavalkoisella laatikolla, josta lähtee palloviiva esitettävään
kohteeseen. Tapauskohtaisesti voit käyttää muita
vaihtoehtoisia merkitsemistapoja, esimerkiksi koromuodoista visuaalisesti johdettu nuoli.

Kohteiden esittäminen

100 m

8

2

paikkojen
nimet merkitään lähtökohtaisesti
Ruotsiksi
ruotsiksi,
ruotsiksi, esitetään pääkadut,
ja• ruotsiksi,
ruotsiksi.
Kartoissa
ruotsiks
alueet ja muut mahdolliset suunnistusta helpottavat
en pohja
Ruotsiksi
maamerkit.
ksti tähän
• ruotsiksi ruotsiksi
Ikonien ja kohteiden selvennös

mensilta
ntaminen
evalomuutos
Kartassa

Ruotsiksi
• ruotsiksi
• ruotsiksi
pitää
tarvittaessa

esittää selvennökset
vastaavista
merkinnöistä. Ne sijoitetaan
nkatu / ikoneista ja Ruotsiksi
/
menrantajoko kartan Ruotsiksi
päälle omaan valkoiseen laatikkoon tai
olto ja paalulaatat
• ruotsiksi,
otsikkopalkin tai muuhun mahdolliseen sisältöalueeKartta / karta
ten rantatie
Ruotsiksi
seen.
01.01.2021
järjestelyn valmistelu
• ruotsiksi ruotsiksi
Kohteet voidaan esittää piktogrammeina, tekstinä tai
numeroituna listana.

3

Tilapäinen pp-ramppi

4

Tilapäinen silta
Korvaa Näkinsillan uuden
rakentamiseen asti

5

Kiertotien pohja

6

Siltavuorenranta
Brobergskajen
1

KRUUNUNHAKA
KRONOHAGEN

6

Hakaniemensilta
Esirakentaminen

7

Merihaankatu/
Hakaniemenranta
vesihuolto ja paalulaatat

5

Sörnäisten rantatie
Tilapäisjärjestelyjen
valmistelu

Selitetiedot, sisältöalueen alareuna

Selitetiedot, kartan päälllä

• ruotsiksi ruotsiksi

Fas 1 B

Johtosiirtoja
Huleveden purkuputki,
jätevesi

8

7

en silta Karttojen
Näkinsillan
uuden
suomeksi
amisen asti

B

2

Katu- ja siltatyömaa

MERIHAKA
HAVSHAG
ranta

Johtosiirtoja
Kaasu, sähkö, hulevesi,
jätevesi, vesi

Vaihe 1B

Hakaniemen
Kaupunginosat ja alueet suuraakkosilla, muut tekstit
rtoja
Ruotsiksi
Hagnäskajen
(kadunnimet,
kohteet
jne)
kirjoitetaan
isolla
alkukirden purkuputki,
• ruotsiksi, ruotsiksi, ruotsiksi,
ruotsiks
jaimella ja tekstiosa
pienin kirjaimin. Kirjaimissa musAlueet ja pääkadut
ta
täyttö
ja
ohut
valkoinen
kehysviiva.
en pyöräilyramppi
Ruotsiksi
3

ksti tähän

Tilapäiset joukkoliikennejärjestelyt

Katu- ja
siltatyömaa

Fas 1 A

PaikannimetRuotsiksi
ja alueet
rtoja
sähkö, hulevesi,
• ruotsiksi, ruotsiksi, ruotsiksi,
, vesi
ruotsiksi

1

4

la.

A

Vaihe 1A

Tilapäiset
joukkoliikennejärjestelyt

HAKANIEMI
HAGNÄS

Numeroitu lista, kohteet kartalla

Jalankulku

Gång

Jalankulku
kielletty

Gång
förbjudet

Pyöräily

Cykling

Ajokaistat

Körfilar

Työmaa

Gatuarbete

8
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Karttatasojen täytöt

Kartan taustaväri

Vesi

Kenttä

Viheralue/puisto

Hiekkakenttä

Rakennukset

Tiet

Kadut

Kiskot

Tunneli/alikulku

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
R204 G204B204
C20 M15 Y16 K0

R255 G255 B255

R174 G174 B174

C0 M0 Y0 K0

C33 M26 Y27 K0

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
R189 G189 B189
C26 M21 Y21 K0

Ajorata

Suojatie

Suojatie ei käytössä

Kuten rakennukset, vesistöt, kadut, tulee olla yhtenäiset Helsingin kaupungin visuaalisen ohjeiston sekä
muiden kaupungin opasteperheiden kanssa. Tutustu
myös kaupunkiopastamiseen ohjekortteihin osoitteessa https://kaupunkitilaohje.hel.fi/
Nykyinen sijainti
Ulkotilan karttoihin tulee lisätä Olet tässä -ikoni. Huomioi, että fyysiseen ympäristöön tulevien karttojen
sijainti saattaa vaihdella. Tällöin Olet tässä -ikoni kannattaa luoda erillisellä tarralla.
Mittajana ja pohjoisnuoli

R224 G224 B224

R159 G201 B235

R229 G240 B233

R187 G216 B194

R245 G227 B209

R178 G189 B199

C11 M8 Y9 K0

C35 M10 Y0 K0

C9 M2 Y9 K0

C27 M3 Y27 K0

C3 M10 Y16 K0

C30 M19 Y15 K0

Tekstit

Esteetön reitti

Pyöräily

R0 G146 B70

R0 G146 B70

R0 G0 B191

R0 G0 B191

R0 G146 B70

R219 G39 B25

C90 M15 Y100 K5

C90 M15 Y100 K5

C100 M100 Y0 K0

C100 M100 Y0 K0

C90 M15 Y100 K5

C5 M95 Y100 K0

Linja-auto

Raitiovaunu

Metro

Juna

Lautta

HSL

HSL

HSL

HSL

HSL

Sininen

Tummanvihreä

Oranssi

Violetti

Vaaleansininen

Reitti ei käytössä

Reitti jatkuu

Siltavuorenranta
Brobergskajen

Työmaa

Rajattu kohde & poikkeusreitit

Asema

Asema,

(esim. metro)

iso mittakaava

R253 G79 B0
C0 M70 Y100 K0
R255 G212 B0
C0 M15 Y100 K0

Liikennemerkki

R255 G0 B0
R255 G255 B0
R255 G0 B255

Liikkumisen reitit
Reitit esitetään oheisten määrityksien mukaisesti.
Huomioi sopiva viivanpaksuus ja viivojen erottuvuus
toisistaan, jotta hyvä luettavuus säilyy. Poistetut ja
kielletyt yhteydet ruksitaan punaisella ruksilla. Julkisen liikenteen pysäkit ja asemat voidaan esittää
HSL:n värityksillä ja ikoneilla. Jos esitetään julkisen
liikenteen reittejä, tulee niiden väritykset ja viivatyypit
valita karttakohtaisesta ja varmistaa, että ne eivät
sekoitu kartan muihin merkintöihin.

Yhdistetty jk+pp

KRUUNUNHA
KRONOHAGE

Kaikissa kaupunkiympäristöön sijoitetuissa
kartoissa tulee olla pohjoisnuoli sekä mittajana. Monikielisissä julkaisuissa käytetään pohjoisnuolta N,
suomenkielisissä voi käyttää myös merkintää P.

Rajatut kohteet ja poikkeusreitit nostetaan
selkeästi esille voimakkailla väreillä. Väritys määräytyy kartan käyttöyhteyden mukaisesti, esim.
työmaatauluissa rakennusprojektin mukaisesti. Rajatut kohteet luodaan 80 % opasiteetilla.

Jalankulku

Olet tässä

Mittajana

Pohjoisnuoli

Pohjoisnuoli
monikieliset kartat

R219 G39 B25
C5 M95 Y100 K0

Täytöt 80%
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Ikonit
Ikonit helpottavat kartan tulkitsemista varsinkin
niiden henkilöiden osalta, jotka eivät osaa lukea tai
jotka eivät ymmärrä kieltä tai joilla on esimerkiksi
kiire ja joiden pitää pystyä nappaamaan kartoista
oleellinen nopealla vilkaisulla.

Opasteikoni,
käytetään kartoissa

Viestinnän kartoissa tulee käyttää Helsingin
kaupungin visuaalisen ilmeen mukaisia opasteikoneja.
Opasteikonit löytyvät osoitteesta https://brand.hel.fi/
opasteohjeisto/
Huomaa, että visualiseen ilmeen mukaisia
kuvitusikoneja ei tule käyttää, koska ne eivät ole
tarpeeksi yksiselitteisiä viestinnältään.

Kuvitusikonit,
ei käytetä kartoissa

Ikonien valintaan ja käyttöön vielä tärkeitä
muistisääntöjä ja ohjeita:
• yksiselitteisen selkeitä ja ymmärrettäviä ikoneja
voidaan käyttää kartoissa myös itsenäisesti ilman
selitetekstiä
• käytetään lähtökohtaisesti mustia ikoneja
• taustan ja ikonien välinen tummuuskontrasti on
oltava mahdollisimman hyvä
• käytä kieltoikoneissa punaista ympyrää, jossa on
vinoviiva (katso oheinen esimerkki
Puuttuvien ikonien osalta käytä mahdollisuuksien
mukaan standardoituja, yleisesti sovittuja ikoneja.
Etsi esimerkiksi täältä: https://www.iso.org/obp/ui/

Kielto-ikonissa aina
punainen merkintä
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Sisältöesimerkkejä
Kasin katutyöt / Brahenkenttä

Åttans gatuarbete / Braheplanen

Radiokadun katutyömaa 01/2020
Radiogatans gatuarbete 01/2020

Kaisantunnelin työmaa
Kajsatunnels gatuarbete
Kaisantunneli construction site

Kartta / karta 01.01.2021

Kartta / karta 01.01.2021

Kartta / karta / map 01.01.2021

Kaarlenpuisto
Karlsparken

atu
k
s
ti

Uu
Pyöräily ajokaistan
reunassa
Cykling via körfilen

Ny

Pyöräily
Cykling
Ajokaistat
Körfilar
Suojatie
Övergångsställe

n
ja
ku nde
dio rä
Ra diog
Ra

Läntinen Brahenkatu
Västra Brahegatan

Brahenkenttä
Braheplanen

tan
a
tsg
he

Cykling

Ajokaistat

Körfilar
Gatuarbete

25 m

14 13

12 11

Linja-autopysäkki
Bushållplats

Sanomatalo
Sanomahuset

Tilapäinen ajoreitti Radiokujalle
Ylen liittymän kautta
Tillfällig körväg till Radiogränden
via Yles anslutning

Hotelli
Hotel

Jalankulku
Gång
Walkpath

katu
Radio

50 m

16 15

Esteetön reitti
Tillgånglig rutt
Step-free access
Työmaa
Gatuarbete
Construction site
Portaat
Trappor
Staircase

Elielinaukio
Elielplatsen
10 m

Sisäänkäynti alikulkuun
Ingång till underfarten
Entrance to the underpass

Rautatieasema
Järnvägsstation

Pyöräily
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Työmaa
Gatuarbete

ortti
Leanp rten
Leapo

Gång

19

gatan
Radio

tti
inpor
amar
Rahakelporten
Dräts

Jalankulku

Työmaa

n
Kaarlenkatu Karlsgata

Helsinginkatu

Raiteet / Spår

Suojatie poissa käytöstä
Övergångsställe ur bruk

Risteys suljettu
tilapäisesti
Korsningen är
tillfälligt stängd

Ajo raitioliikenteen
kiskojen kautta
Körning genom spårvagnsspår

Töölönlahdenkatu
Tölöviksgatan

Oodi
Ode

Jalankulku
Gång
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Tulostus

20

Julkaiseminen

Kartan tulostus nettiin
ja painoon
Kartat digitaaliseen mediaan

Kartat tulostettaviin julkaisuihin

Somepostauksien tai nettisivuille ladattavien
karttojen tiedostomuotona suositaan käytettäväksi
jpg:iä. Silloin tiedostokoko pysyy pienenä mutta
kuvan resoluutio sopivan tarkkana. Tarkista ennen
tulostusta, että kartan värit ovat RGB -muodossa
(sopii parhaiten näytöille).

Voit pyytää painosta tulostusohjeet kartallasi jo
ennen kuin aloitat kartat työstön. Näin varmistat,
että laatimasi kartta on sopiva tulostukseen.
Lähtökohtaisesti painotalot tarvitsevat aineiston
korkearesoluutioisena, CMYK-väreissä ja mieluiten
vektorimuodossa.

Jos karttasi on tiedotekartta, muista lisätä karttaan
julkaisupäivämäärä.
Tulostettavat ulkotilan kartat
Tallenna kartta korkearesoluutioisena PDF:nä.
Muista, että värien tulisi olla CMYK -muodossa ja
aineiston mieluiten skaalautuvana vektori-grafiikkana.
Jos käytät taitto-ohjelmaa (kuten Adobe Indesign),
tarkista, että kaikki kaikkien kuvien linkit ovat ehjiä
ennen tiedoston tulostusta.
Jos tiedät, että karttasi tulee olemaan
pitkään ulkotilan ja sään rasituksessa (kuten
työmaatauluissa), keskustele painon kanssa
sopivasta toteutustavasta. Kestävyyttä vaativissa
kohteissa kartan voi tulostutta esimerkiksi 3 mm
alumiinikomposiittilevylle. Karttoihin on mahdollista
lisätä antigraffiittisuojaus (ohut läpinäkyvä
muovikalvo), jolloin mahdolliset töhryt voi pyyhkiä
pois kartoista.
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