Helsingin kaupunkitilaohje

Saaristo-opasteet
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/saaristo-opasteet/

Opastemalli
Telinemallina on Helsingin oma malli C4 (30526/006), jonka painatuspinnan koko on 1200×800 mm.
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/hki-opasteet-korkea-c4/
Opaskartta
Pohjakartta on laadittu hyödyntäen Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa.
Muokkaukset, värit, muutokset ja reitit lisätään erikseen. Kartan muokkaamisessa on käytetty QGisohjelmaa, josta kartta viedään taitto-ohjelmaan PDF-muodossa. Paikkatieto-ohjelman käyttäminen
taustakartan suunnittelussa tuottaa myös muissa yhteyksissä, kuten reittien ja opasteiden
sijoitussuunnitelmaa tehtäessä hyödynnettävissä olevaa aineistoa.
Aineistosta nostetaan esiin tarvittavat tiedot kustakin alueesta. Yleisilme pyritään pitämään selkeänä.
Kartan ei ole tarkoitus toimia ns. maastokarttana.
KARTTATASOT
– Tiet ja polut
– Maa
– Rakennukset
– Vesistö
– Taajama
– Pellot
– Puistot
– Kalliot (jos tarvetta)
– Kiinteistöjen rajat (jos tarvetta)
– Korkeuskäyrät (jos tarvetta)
Värit
Opaskartan värit perustuvat osittain Helsingin kaupungin visuaaliseen ilmeeseen. Kartassa käytetyt
väriarvot ovat tarkasteltavissa kuvassa Taustakartan värisävyt.

Piktogrammit
Opasteiden karttamerkinnöissä käytettävät piktogrammit ovat tyyliltään Helsingin kaupungin
visuaaliseen ilmeeseen pohjautuvia ja tukevat näin kaupungin brändiä yhdessä yhteneväisen
typografian kanssa. Piktogrammit ovat ladattavissa tästä linkistä.
Typografia
Opasteissa käytettään kauttaaltaan Helsingin omaa kirjaintyyliä (Helsinki Grotesk). Teksti on pääosin
aina valkoisella värillä ja mustalla taustalla. Opasteissa on käytössä pääosin ainoastaan yksi leikkaus,
Helsinki Grotesk Medium.
Tulostus
Graafisten aineistojen tulostus tehdään 3 mm alumiinikomposiittilevylle, jonka pintaan lisätään
antigraffitilakkaus (tai vastaava yhdistelmä). Levyt kiinnitetään rakenteisiin tyyppikuvien mukaisesti.
Mahdolliset pienet päivitykset ja korjaukset on mahdollista tehdä erillisinä teippauksina, mutta
lähtökohtaisesti suositeltavaa on suoratulostus levylle.

Kuvat
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Opasteteline C4 (30526/006), jonka painatuspinnan koko on 1200x800 mm. Havainnekuva.
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Vartiosaaren karttaopaste. Kartan, reittien ja kohteiden lisäksi opasteessa esitetään yleiset
ohjeistukset ja vinkit kohteessa vierailuun sekä yhteystiedot (koordinaatit), puhelinnumero (Helsingin
kaupunki), ja hätänumero.
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Yksityiskohta Vasikkasaaren taustakartasta (ilman taitossa lisättyjä elementtejä, mm. kohteet ja
piktogrammit). Erikoiskohteet voidaan korostaa kartasta tapauskohtaisesti, esim. huomioitavat
rakennelmat ja kasvillisuusalueet.
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Taustakartan värisävyt.
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