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Opastepiktogrammit
Opastepiktogrammit ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin
visuaalista ilmettä. Yhdessä muun ilmeen kanssa, ne muodostavat
kokonaisuuden joka on osa toimivaa kaupunkia.
Kaikki tärkeät kohteet opastetaan opastepiktogrammeilla. Opasteita on helpompi ymmärtää, kun tekstin ohella opastekohteet
esitetään kuvasymboleilla. Eri kieliversioiden sijaan kannattaa
hyödyntää piktogrammeja. Piktogrammien tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia ja helppotajuisia.
Mikäli samassa opasteessa on toiminnallisesti toisiinsa liittyviä
piktogrammeja, ne sijoitetaan samaan kehykseen tai vierekkäin.
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Opastepiktogrammien suunnittelussa on hyödynnetty Helsingin
visuaalista ilmettä.

Ei pyöristyksiä viivojen päissä.

Ilmeen koromuotoja voi hyödyntää.

Käytä valmiita elementtejä ja
hahmoja.

Tehdessäsi uusia opastepiktogrammeja,
pyri mahdollisimman samaan tyyliin.

Kaikissa kieltomerkeissä käytetään samaa,
punaisella pyöreällä reunuksella varustettua
muotoa.

Helsinki Grotesk Medium -leikkaus
sopii myös käytettäväksi sellaisenaan Helsingin ikonien kanssa.

Näkövammaisten hahmottamisen
kannalta umpinaiset piktogrammit ovat
toimivampia.

Hyödynnä avointa ja umpinaista muotoa yhdessä.
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Opastepiktogrammit, kuvitusikonit ja käyttöliittymäkuvakkeet
1 Opastepiktogrammien tulee olla ymmärrettäviä, selkeitä ja
saavutettavia, näistä löytyy lisätietoa osoitteesta:
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/tietoa-saavutettavuudesta/

1 Esimerkkejä opastepiktogrammeista ja niiden nimeämisestä

Helsingin 1 opastepiktogrammit perustuvat yleisesti kansainvälisesti käytettyihin merkkeihin sekä Helsingin visuaaliseen
ilmeeseen.
1 Opastepiktogrammeja käytetään kaupungin kaikessa opastuksessa. Näistä tulee käyttää olemassa olevia, standardoituja
versioita, aina kun mahdollista. Piktogrammit tukevat nopeaa
viestin hahmottamista ja auttavat myös kieltä osaamattomia
saavuttamaan viestin. Tiedostoja viedään parhaillaan brand.hel.fi
-osoitteeseen ja valikoima kasvaa jatkuvasti
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Jos tarkoitukseen sopivaa piktogrammia ei valikoimasta löydy,
voidaan sellainen tehdä. Uusia piktogrammeja tehdessä, pyri
aina luomaan yleisien standardien mukaisia ja ymmärrettävia
(saavutettavia) symboleita.
Helsingin kaupungille on suunniteltu opastepiktogrammeja
varten Adobe Illustratorpohja, jossa on valmiina sivulla 4.
olevien mallien suunnittelupohjat ja värit.
Helsingin kaupungilla on varsinaisten 1 opastepiktogrammien
lisäksi myös:
2 kuvitusikoneita, joita voidaan käyttää tekstin tukena kuvittamaan esityksiä tai julkaisuja, niitä ei käytetä opasteissa, löytyvät
ositteesta brand.hel.fi/ikonit ja
3 käyttöliittymäkuvakkeet > https://hds.hel.fi/
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HUOM! Tiedostojen nimeämisessä käytetään alaviivaa (_) sanojen väleissä.
Nimissä pyritään välttämään Ä ja Ö -kirjamia.
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Tiedoston nimessä pitää olla myös tiedostomuoto (esimerkiksi png) ennen pistettä,
jotta tiedostomuoto näkyy kaikissa laitteissa.

2 Esimerkkejä kuvitusikoneista

3 Esimerkkejä käyttöliittymäkuvakkeista
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Ohje opastepiktogrammien tekoon
Opastepiktogrammit

Jos tarvittavaa piktogrammia ei löydy valmiina, tulee se toteuttaa
kaupungille luodun tyylin mukaisesti.
Tiedostot tehdään samaan kokoon ja samalla tyylillä. Tällä tavoin
luodaan yhdenmukainen piktogrammipankki, jota kaikki kaupungin
viestintää tekevät voivat hyödyntää.

Suoja-alue 25 mm

Kuva-alue 35 x 35 mm
Suoja-alue 25 mm

HUOM! Tiedostojen nimeämisessä käytetään alaviivaa (_) sanojen
väleissä. Nimissä ei saa käyttää Ä eikä Ö -kirjaimia. Tiedoston
nimessä pitää olla myös tiedostomuoto (esimerkiksi png) ennen
pistettä, jotta tiedostomuoto näkyy kaikissa laitteissa.
Oheisena nimeämisen esimerkkejä:
• HKI_kulku_sallittu_png.png (office-ohjelmat ja netti)
• HKI_kulku_sallittu_pdf.pdf (painotuotteet- ja painettavat kilvet)
• HKI_ala_ruoki_lintuja_svg.svg (netti)
Sivukoko: 120x120 mm
Tallennusmuodot: pdf, svg, png.
Resoluutio: 300 dpi

Tee hahmoista
mahdollisimman
samankokoisia.

120mm

Valitse mahdollisiman standardoitunut ja ymmärrettävä
tulkinta aiheesta. Noudata tässä esitettyjä tyyli-ohjeita ja nimeä
tiedosto ymmärrettävällä tavalla, huomio nimeämisessä myös
saavutettavuus.
Käytä mahdollisuuksien mukaan
saman paksuista
viivaa, Tietyissä
tilanteissa yksityskohdat vaativat
ohuempaa viivaa.

Käytä ruudukkoa
(Grid) apuna
hahmojen piirtämisessä.
120mm

Opasteiden kieltopiktogrammit

Suoja-alue 10 mm
HUOM! oheiset mallit on 50 % pienennetty.
Todellinen piktogrammin sivukoko on 120 x 120 mm.

Kuva-alue 50 x 50 mm
Suoja-alue 10 mm

Adobe Illustratorissa on näiden esimerkkien mukainen pohja, jossa suoja-alue on rajattu sinisellä
viivalla. Pohjassa on värit (cmyk), Artboards (sivupohja) ja ruudukko ( 5 x5 mm).
120mm

Opasteiden koko ja tekstin koko suunnitellaan katseluetäisyyden
mukaan. Kaukaa luettavat opasteet ovat suurempia kuin opasteet,
joita pääsee lukemaan läheltä.
Vietkö opastepiktogrammeja nettiin? Jos opastepiktogrammeja
laitetaan verkkosivuille, tulee piktogrammikuvien sisältö kertoa
tekstinä alt-txt -toiminnon avulla, jotta lukuohjelmat osaavat lukea
ne oikein netissä.

Tee uusista merkeistä Export -toiminnolla:
pdf (painotuotteisiin), png (Office tuotteisiin ja svg
(nettiin). Huomioi myös tiedostojen oikea nimeäminen Artboards -sivuilla, silloin saat samasta
tiedostosta kaikki tarvittavat tiedostomuodot.
Kieltomerkit (alhaalla oleva malli) tehdään aina
saman ympyrän sisälle, jossa on poikkiviiva.
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Opastepiktogrammien
hyväksyttäminen
Helsingin brändi-identiteetin omistajuudesta ja ohjauksesta
vastaa Kanslian viestintäosaston brändiyksikkö.
Tietoja ilmeen soveltamisesta antaa ensijaisesti oman
toimialan viestintä.
Muut opastepiktogrammeihin liittyvät lisätiedustelut ja uusien
piktogrammien hyväksyttäminen:
Markkinointiasiantuntija
Julia Lila Vasey
julia.lila.vasey [ at ] hel.fi
Brändiyksikkö
Helsingin kaupungin visuaalisen ilmeen ohjeisto on
kokonaisuudessaan koottu osoitteeseen brand.hel.fi

