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Johdanto
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Yhtenäinen visuaalinen
identiteetti
Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena on
rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-kuvaa;
visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.
Ilmeeseen kuuluva uusi Helsinki-tunnus on johdettu
kaupungin vaakunasta ja ilmeen väripaletti perustuu
Helsingissä esiintyviin ja tunnistettaviin väreihin.
Helsingin vaakunaa käytetään ilmeen osana vain rajatuissa, esimerkiksi erityisen juhlallisissa yhteyksissä.
Tunnistettavuus edellyttää yhteisen visuaalisen ilmeen
käyttöönottoa laajasti koko kaupunkiorganisaatiossa. Yhtenäinen visuaalinen identiteetti on vaikuttava ja kustannustehokas tapa rakentaa tavoiteltua
Helsinki-kuvaa. Asukkaat, yritykset ja yhteisöt saavat
selkeämmän kuvan siitä, mitä palveluja kaupunki
tuottaa ja voivat tuntea ylpeyttä omasta kotikaupungistaan.

Visuaalinen ilme tekee Helsingin kaupungin brändistrategiaa näkyväksi. Kun kaupunkiorganisaation
toteuttama markkinointiviestintä yhtenäistyy, saadaan
toimenpiteille enemmän huomioarvoa ja investoinneille enemmän katetta. Tällä on merkitystä ennen
kaikkea kansainvälisen vetovoiman ja tunnettuuden
rakentamisessa.
Tulevaisuudessa Helsinki tunnetaan vaikuttavista
ihmisistä, teoista ja kohtaamisista. Vaikuttavuus ”One Hel of an impact”- kuvaa asennetta, joka
haastaa ajattelemaan isosti ja kannustaa tekemään
poikkeuksellisia tekoja. Helsingillä on ainutlaatuinen
mahdollisuus erottua muista kaupungeista ja houkutella ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät työtä koko
maailman parhaaksi ja joiden intohimona on maailman
edistyksellisin arki.
Helsingin kaupungin graafinen ohjeisto kertoo, mistä
elementeistä visuaalinen ilme koostuu ja kuinka niitä
käytetään eri sovelluksissa.

One

Hel
of an Impact

Kontrastien
Helsinki
Muuttuva Helsinki

Omaperäinen
Helsinki
Toimiva Helsinki
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Tunnus

Tunnus
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Tunnuksen kuvaus
Helsingin tunnus koostuu Helsinki Grotesk -kirjasintyypillä
kirjoitetusta Helsinki-tekstistä, jota ympäröi Helsingin
kaupungin vaakunasta johdettu kehysmuoto. Suhteiltaan ja asettelultaan määritelty kokonaisuus muodostaa
Helsingin virallisen tunnuksen.
Helsingin tunnus on nimetty kehystunnukseksi.
Kehystunnusta käytetään pääsääntöisesti kaikessa
kaupungin visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa.
Kaupunginvaakunaa ja kehystunnusta ei käytetä yhdessä.
Kaupungin ja sen yhteistyökumppanien yhteisissä materiaaleissa käytetään kehystunnuksen mustavalkoista
versiota.

Helsinki-kehystunnus

Uuden Helsinki-kehystunnuksen ohella perinteinen
kaupungin kaksoiskruunuvaakuna säilyy kaupungin
symbolina. Sitä voidaan käyttää juhlallisissa yhteyksissä,
esimerkiksi valtiovierailujen, kaupungin juhlavuosien
yhteydessä ja kaupungin sinettinä.

Ruotsinkielinen versio

Kaksikielinen versio

Tunnus

Tunnuksen rakenne
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Tekstilogon sijoittaminen kehystunnuksen
sisälle on vakioitu.

Kehystunnuksella on määritelty muoto. Tekstin suhde
kehykseen on lukittu ja rakentuu ohessa esitetyn ohjeen
mukaisesti. H-kirjaimen leveys määrää tekstilogon etäisyyden reunoihin. Helsinki-kehystunnuksesta tulee
käyttää ainoastaan sen originaalitiedostomuotoja. Kaikki
muu muokkaaminen, venyttäminen ja tehosteiden käyttö
on kiellettyä.

Minimikoko
25 mm

Kehystunnukselle ei ole määritelty maksimikokoa. Minimikooksi on määritelty 25 mm (tunnuksen leveys).
Pieneen kokoon tunnusta toisinnettaessa on tärkeää
varmistaa, että tunnus säilyy tunnistettavana ja helppolukuisena. Näyttösovelluksissa minimikooksi suositellaan
200 pikseliä (leveys). Näissäkin tapauksissa optimaalinen minimikoko tulee varmistaa sovelluskohtaisesti.

Kehystunnuksen viivanpaksuus
määrittyy H-kirjaimen rungon mukaan.

X

X

Tunnus

Tunnus,
virheellinen käyttö
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Tunnuksesta tulee käyttää ainoastaan sen originaalitiedostoja. Kaikki venyttäminen, muokkaaminen ja tehosteiden käyttö on kiellettyä.
Kehystunnusta tulee käyttää harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti. Vieressä on esitelty virheellisiä ja kiellettyjä
käyttötapoja.
Esimerkkejä virheellisestä käytöstä:

1, 2, 3. Tunnus ei erotu taustasta (ei riittävää kontrastia).
4. Tunnus sijoitettu toisen irrallisen elementin päälle.
5. Tunnuksen mittasuhteet vääristyneet.
6. Tunnusta käännetty.
7. Tunnus sijoitettu toisen elementin sisälle.
8. Tunnuskehys ja tekstilogo eri väreillä.
9, 10. Tunnus umpeen värjätty.
11, 12. Tehosteiden käyttö, kuten heittovarjo,
hehku ja muut 3D-tehosteet.
13. Tunnuksen laatu ei ole riittävä.

13.

Tunnus

Helsinki-tunnuksen
kieliversiot
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Kehystunnuksen tietyt osat
ovat lukittuja. Niitä EI saa muokata.

Helsinki-tekstin sijoitus kehystunnuksen vasempaan
yläkulmaan on vakioitu. Muilta osin kehys voi muuttaa kokoaan ja
elää responsiivisesti – tarpeen mukaan.

Esimerkki tekstin ladonnasta.
Kirjasintyyppi: Helsinki Grotesk Bold
Riviväli: 100% (esim. 10pt koko, 10 pt riviväli)
Välistys: 20

Helsingin kehystunnus antaa mahdollisuuden eri kieliversioiden luomiseen. Uusia kieliversioita luodaan
ohessa esitetyn ohjeen mukaisesti kehystä venyttämällä.
Mukautuvan kehystunnuksen avulla voidaan toteuttaa
kaikki tarvittavat tunnuksen kieliversiot.
Helsinki-kehystunnuksen perusmuoto on kuitenkin
sen ensisijainen käyttömuoto.
Ruotsinkielistä versiota käytetään pelkästään ruotsinkielisten materiaalien ja organisaatioiden yhteydessä. Kaksikielistä versiota käytetään tarpeen
mukaan kaksikielisissä materiaaleissa.

Jos kansainvälisessä
markkinoinnissa on
tarpeen tuoda esille
Helsingin tarkempi maantieteellinen sijainti, voidaan
käyttää Finland-liitteistä
kehystunnusta.
Venäjä

Japani

Kiina

Korea

Tunnus

Hallinto ja toimialat
Hallinnolla ja toimialoilla ei ole omia tunnuksia, vaan
ne käyttävät Helsingin kehystunnusta.
Toimialat esitetään kirjoitettuna erillään Helsingin
kehystunnuksesta. Yhteinen nimittäjä on Helsingin
kaupunki, jonka yhteisenä tunnisteena toimii Helsingin
kehystunnus. Ympäristöissä joissa esitetään toimialakohtaista informaatiota, sijoitetaan toimiala formaatin
ala-laitaan tai eri päätyihin suhteessa Helsinki-tunnusta. (Esimerkki, kts. Rekry-ilmoitus s. 80.)
Toimialan erillinen esittäminen ei aina ole välttämätöntä jos sisältö kertoo selvästi millä alalla toimitaan
ja mihin tehtävään haetaan.
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Hallinto ja toimialat

Esimerkkejä

Sosiaali- ja terveyslala

Kasvatus ja koulutus

Sosiaali- ja terveystoimiala valmistautuu valtakunnalliseen sote-uudistukseen uudistamalla palvelujaan. Samanaikaisesti Helsingin kaupunki uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja organisaatiorakenteitaan.
Haemme 1.6.2017 alkaen vakituiseen virkasuhteeseen

Kaupunkiympäristö

työavain (xx-xx-xx)

Yksikön päällikköä
päätöksenteon tukeen

Kaupungin keskushallinto on organisoitu kaupunginkansliaan, joka on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupungin tulevan pormestariston suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin.

sosiaali- ja terveystoimialalle Helsinkiin

Sosiaalipäällikön viran

Helsingin kaupunginhallitus julistaa haettavaksi

Lue lisää ja hae 10.4.2017 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.helsinkirekry.fi.
Työavain 7-32-17 ohjaa virkailmoitukseen.

Kulttuuri ja vapaa-aika

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliapäällikkö nimitetään seitsemän vuoden
määräajaksi.
Virka on tarkoitus täyttää syksyn 2016 aikana, erikseen sovittavana ajankohtana.
Ennen uuden organisaation voimaan tuloa
kansliapäällikkö osallistuu kaupungin uudistuksen valmisteluun ja johtaa nykyistä
kaupunginkansliaa. Virka on tällaisenaan
uusi ja ainutlaatuinen. Se tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen näköalan pääkaupungin kuntapalveluihin, päätöksentekoon ja hallintoon.

Sosiaali- ja terveystoimi
Kaupunginkanslia
Organisaatioyksikkö
Vastaanottajan nimi
Jakeluosoite
Postinumero ja toimipaikka
Maa

HELSINGIN KAUPUNKI
Toimiala – virasto jne.

1/3

Käsittelijä/virkailija

23.3.2017

ASIAKIRJAN NIMI
nimen täydenne

Numero
Liite

Otsikko korkeintaan
kahdessa rivissä
Sosiaali- ja terveystoimi

Helsinki (ruots. Helsingfors) on Suomen pääkaupunki ja Uudenmaan maakuntakeskus. Se
sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannalla Uudenmaan maakunnan keskiosassa. Helsingin
naapurikunnat ovat lännessä Espoo, pohjoisessa Vantaa ja idässä Sipoo. Kaupungissa on 635
591 asukasta.[2] Helsingin keskustaajama ulottuu usean naapurikunnan alueelle. Laajemmalla
Helsingin seudun metropolialueella on 1 438 750 asukasta.[7]
Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus, monen
suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin työnantaja. Kaupunki perustettiin Tallinnan kilpailijaksi Vantaanjoen suulle vuonna 1550 ja siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1640. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja Suomen pääkaupunki
maan itsenäistyessä vuonna 1917.

Väliotsikko
Et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes non cone nime volut a
soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur,
nonet etur rem aceped quo expe plitatin nonestiu.
Lorrovi desedis es estiis ipsaest iberspe dipsus eligenit, qui ini conecum volut remporepre exeribus, sit enem velit dia volorehent, si optae nis illignam hillori beratur as dolo vel intorem auta
doluptat aut et laut et aut hillabo rporepreped enda doluptaspere voluptatum hario dolore viditatur, nim re apienienim nonet assit, offictis soloriossi delia quide omnim et quid moluptat maximenditas rendi ium ex eicaboria pro odit voluptatem inum que et mo occus ius nam, temporerum esti dolo is duciduntis dellitatque nihit, estemol oriore excerferovid ulpa que dolo dolupti
asperum iur as dit aut expedi sandici picaboria num ipit magnatiore, corrumquam explaborenis
non consequunt apediaectat as dolor antur sunditios ex et facest faceatecat officieni ra quiam,
verovita is est assimpos ullaborerum id expligendem quiatio exerrov idebit dolum quam, susam
acepeliqui que sit andantuscit iurepro magni dolorio optat.
ihil ipidusam, eicipsant apidebitem et voluptatur? Ad quis eveniminveri derupid ulparchil esto
expliquias adis quaspic ipsaped et que venis maximen itaquatatum nis dolenia serum volut
volores eum venditiur? Sequam faccumetur, sequasitatem hiciuntio beriorum ium a nonsed que

Postiosoite: PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki

meili: kaupunginkanslia@hel.fi
puh. +358 9 310 1641

Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen
tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan haetaan henkilöä, jolla on kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa
toimintaympäristössä, vankka julkistalouden ja – hallinnon tuntemus sekä näyttöä
vahvaa strategista ajattelua edellyttävistä
tehtävistä ja muutoksen aikaansaamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen
edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä yhteistyötä
kaupungin sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen
yhteistyö edellyttää myös sujuvaa englan-

Sosiaali ja terveysala

Alaotsikolla voidaan täydentää pääotsikkoa

Sosiaali- ja terveystoimi

Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen myötä Helsinkiin tulee pormestarimalli, ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain neljäksi toimialaksi,
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimiala.

www.hel.fi
y-tunnus: 1234567-8

työavain (xx-xx-xx)

nin kielen taitoa ja kykyä ylläpitää ja edistää kansainvälisiä verkostoja.
Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.
helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus. Ennen
viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.
Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa paperisena
osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, p. 050 310 4664
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu
Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@gmail.com ja henkilöstöjohtaja
Marju Pohjaniemi, p. 050 380 9678.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön
yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

helsinkirekry.fi

Tunnus

10

Tunnus + typografia
Tapahtumien, hankkeiden, projektien, palkintojen, yms. nimenkirjoitustapa- ja asetteluesimerkki tunnuksen kanssa. Kun pelkkä
Helsinki ei riitä viestimään toivottua asiaa, voi
Helsinki Groteskilla latoa tunnuksen kanssa
tarkemman otsikon esimerkiksi seuraavasti:

50 %

Helsinki Grotesk Black
Esimerkkikoot tunnuksen
luomiselle:
Koko: 15 pt
Riviväli: 14 pt

50 %

Tunnus yhdellä rivillä.

Tunnus
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Tunnuksen suoja-alue
Kehystunnuksen suoja-alue muodostuu tunnuksen
H-kirjaimesta. Suoja-alue on H-kirjaimen korkeus mitattuna
tunnuksen uloimmista pisteistä joka suuntaan.

Tunnuksen käytössä tulee noudattaa kehystunnukselle
määriteltyä suoja-aluetta. Suoja-alue on tunnuksen
ympärille määritetty alue, jonka sisälle ei saa tuoda muita
elementtejä.

2×H

2×H
H

H

100% × H

100% × H

100% × H

100% × 2H

100% × 2H

100% × 2H

Suoja-alue

100% × H

Suoja-alue toimii myös marginaalina. H-kirjaimen
korkeus määrittää marginaalin reunoihin. Ohessa on
esitetty Helsinki-kehystunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat suhteessa formaattiin.

2×H

100% × 2H
2×H

Marginaalit

Tunnuksen vaihtoehtoiset sijoituspaikat
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Värit
Eetu Ahanen / Visit Helsinki

Värit
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Väriarvot
Helsingin väripaletti perustuu Helsingin
kaupunkimaisemassa esiintyviin ja tunnistettaviin väreihin. Yksittäisiä värejä on täsmennetty
kokonaisuuteen sopiviksi. Osana väripalettia
ovat kaupunkivaakunasta poimitut kulta, hopea,
sininen ja keltainen.

TIILI

SPÅRA

METRO

SUMU

ENGEL

Pantone 1797
CMYK 5, 95, 100, 0
RGB 219, 39, 25
#BD2719

Pantone 355
CMYK 90, 15, 100, 5
RGB 0, 146, 70
#009246

Pantone Orange 021
CMYK 0, 70, 100, 0
RGB 253, 79, 0
#FD4F00

Pantone 277
CMYK 35, 10, 0, 0
RGB 159, 201, 235
#9FC9EB

Pantone 1205
CMYK 0, 5, 65, 0
RGB 255, 234, 119
#FFE977

BUSSI

VAAKUNA

KESÄ

SUOMENLINNA

Pantone Blue 072
CMYK 100, 100, 0, 0
RGB 0, 0, 191
#0000BF

Pantone 300
CMYK 98, 50, 0, 0
RGB 0, 114, 198
#0072C6

Pantone 116 C
Pantone 114 U
CMYK 0, 15, 100, 0
RGB 255, 212, 0
#FFC61E

Pantone 203 C
Pantone 217 U
CMYK 0, 45, 0, 0
RGB 245, 164, 199
#F5A3C7

HOPEA

KULTA

MUSTA

VALKOINEN

Pantone 877
CMYK 15, 10, 10, 20
RGB 222, 223, 225
#DEDFE1

Pantone 871
CMYK 10, 30, 75, 15
RGB 194, 162, 81
#C2A251

Pantone Process Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
#00000

Pantone White
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
#FFFFFF

Neliväripainatuksessa tulee käyttää määriteltyjä nelivärisävyjä (CMYK). Myös CMYK-väreistä
on määritelty omat sävynsä päällystetylle sekä
päällystämättömälle paperille.
Digitaalisessa ympäristössä väreistä tulee
käyttää RGB-värejä.

KUPARI
Pantone 3265
CMYK 65, 0, 50, 0
RGB 0, 215, 167
#00D7A7

Värit

Väritaulukko
Helsingin väripalettia voidaan käyttää oheisen värimatriisin mukaisesti. Valittuun pohjaväriin (vaakarivi)
voidaan yhdistää taulukon osoittama lisäväri (pystyrivi).
Värejä yhdistettäessä on huomioitava, että valitut
kaksi väriä eroavat toisistaan riittävästi; värien välisen
kontrastin on oltava riittävän suuri.
Osa sallituista väriyhdistelmistä on haastavia. Niiden
käyttö on kuitenkin perusteltua laajoissa väripinnoissa
ja -pintojen yhdistelmissä. Tällaisten yhdistelmien avulla
voidaan luoda Helsingille ominaista, omaperäistä viestintää.

14

Värit
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Värien käyttö

Tunnuksesta saa käyttää
eri brändiväriversioita.

Lähtökohtaisesti Helsingin kehystunnusta käytetään
mustana tai valkoisena. Tunnuksen käyttö on sallittua
toteuttaa myös brändiväreillä. Näissä tapauksissa on
varmistettava, että luettavuus on riittävä eikä yleisvärityksestä tule levoton. Värin valinta on tapauskohtaista
riippuen käyttöympäristöstä. Väripohjaa vasten käytetään
aina valkoista tunnusta.
Osa sallituista väriyhdistelmistä ovat vaativia. Niiden
käyttö rajataan vain väripintojen jaotteluun. Erikoiset väriyhdistelmät ovat kuitenkin ilmeen tärkeä ominaisuus, jolla
voidaan luoda Helsingille ominaista, omaperäistä viestintää.

Väripohjaa vasten
suositellaan käyttämään
aina valkoista tunnusta.
Musta tunnus on kuitenkin
ehdoton tapauksissa, joissa
vaalea tunnus ei erotu
taustasta.

Vaativat väriyhdistelmät toimivat parhaiten taustoissa ja
isoissa pinnoissa. Tärkeimpänä on aina viestin selkeys ja
luettavuus. Informaation esittämisessä ei pidä käyttää
vaativia yhdistelmiä. Erityisesti pienen tekstikoon värivalinnoissa tulee valita selkeästi erottuvia väriyhdistelmiä.

Malleja varmoista
teksti väripohjalla
-yhdistelmistä.

Malleja vaativista
yhdistelmistä, joita tulee
käyttää vain väripintojen
jaottelussa.

Värien tulisi olla
koskemattomia: ei
haalennuksia, ei
sekoitteita, eikä
läpinäkyvyyksiä tai
muitakaan efektejä.

A

A

A

Huom! Luettavinta
värillinen teksti on aina
valkoisella pohjalla.
Näin syntyy raikkaimmat
yhdistelmät.
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Typografia

Typografia

Helsinki Grotesk -fontti on Helsingille kustomoitu oma, klassinen ja
aikaa kestävä, päätteetön kirjasintyyppi. Helsinki Groteskissa on neljä
leikkausta: Regular, Medium, Bold ja Black sekä jokaisesta leikkauksesta Italic. Kirjasintyypin päätteiden persoonallisuudessa on selkeä
linkki kehystunnuksen kaarien sekä graafisten koroelementtien muotokieleen.
Jos käytössä ei ole Helsinki Groteskia, käytetään Arial-kirjaintyyppiä.

Srg
742
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Heippa. Moi!
Hej! Tsau!
Oi, Helsinki!
Töölö Kruna
Pasila Haaga
Pitäjänmäki

Typografia

18

Helsinki Grotesk on yksi ilmeen keskeisimmistä
elementeistä. Sovelluksissa joskus pelkkä typografinen lähestyminen on paikallaan ja oiva tapa luoda
vahvaa viestiä.

Hei
Hi
Ciao
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Helsinki Grotesk

Helsinki Grotesk Regular

Helsinki Grotesk Regular Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

Helsinki Grotesk Medium

Helsinki Grotesk Medium Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

Helsinki Grotesk Bold

Helsinki Grotesk Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

Helsinki Grotesk Black

Helsinki Grotesk Black Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
.,:;!?+#€%&/()
←↑→↓↖↗↘↙

20

Typografia

Otsikot
Otsikon riviväli tulee olla sama kuin fontin pistekoko. Jos leipäteksti on 10/12, tulee pienemmän
väliotsikon olla 15/15 ja pääotsikon 30/30.

Helsinki
Grotesk

Leipäteksti
Tekstimassoissa käytetään rivivälinä 120 %.
Näin ollen, jos leipäteksti on 10 pt niin riviväli on 12
pt.
Vieressä esimerkkejä otsikko- ja leipätekstien
koosta.

100 / 100 pt

Helsinki
City
24 / 24 pt

Helsingin
kaupunki

Jos käytössä ei ole Helsinki Groteskia käytetään
Arial-kirjaintyyppiä.

Arial

Helsinki
City
100 / 100 pt

24 / 24 pt

Helsingin
kaupunki

16 / 20 pt

Kevään yhteishaussa Helsingin kaupungin
lukioissa on tarjolla noin 2 600 ja Stadin
ammattiopistossa noin 2 900 opiskelupaikkaa.
Stadin ammattiopistossa voi suorittaa 26 eri
ammatillista perustutkintoa.

10 / 12 pt

Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tarjoaa tänäkin vuonna lukuisia
kiinnostavia kesätyömahdollisuuksia. Kaupungin toimialojen laajuuden
vuoksi kesätyöntekijät pääsevät työskentelemään monipuolisissa tehtävissä.
Kesätyöntekijöitä ja kesäsijaisia palkataan kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin
noin 4 000. Lisäksi kesäväkeä etsitään kaupungin omistamiin yhtiöihin. Kesätöiden
hakukausi on juuri käynnistynyt Helsingissä ja jatkuu pitkin kevättä. Kesätöitä
haetaan sähköisesti kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa
Helsinkirekry.fi > Avoimet työpaikat > Kesätyöt ja kesäsijaisuudet. Hakuaika näkyy
kunkin tehtävän kohdalla erikseen. Sivustoa kannattaa seurata aktiivisesti, sillä
uusia paikkoja tulee hakuun lähes viikoittain kevään mittaan.

16 / 19 pt

Kevään yhteishaussa Helsingin kaupungin
lukioissa on tarjolla noin 2 600 ja Stadin
ammattiopistossa noin 2 900 opiskelupaikkaa.
Stadin ammattiopistossa voi suorittaa 26 eri
ammatillista perustutkintoa.

10 / 12 pt

Suomen suurin työnantaja Helsingin kaupunki tarjoaa tänäkin vuonna lukuisia
kiinnostavia kesätyömahdollisuuksia. Kaupungin toimialojen laajuuden
vuoksi kesätyöntekijät pääsevät työskentelemään monipuolisissa tehtävissä.
Kesätyöntekijöitä ja kesäsijaisia palkataan kaupungin virastoihin ja liikelaitoksiin
noin 4 000. Lisäksi kesäväkeä etsitään kaupungin omistamiin yhtiöihin. Kesätöiden
hakukausi on juuri käynnistynyt Helsingissä ja jatkuu pitkin kevättä. Kesätöitä
haetaan sähköisesti kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta osoitteessa
Helsinkirekry.fi > Avoimet työpaikat > Kesätyöt ja kesäsijaisuudet. Hakuaika näkyy
kunkin tehtävän kohdalla erikseen. Sivustoa kannattaa seurata aktiivisesti, sillä
uusia paikkoja tulee hakuun lähes viikoittain kevään mittaan.
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Ikonit

Ikonit

Helsingille on luotu oma ikonityyli. Ikonityyli
pohjautuu kaupungin kehystunnuksen ja
aaltokoron muotokieleen.
Ohessa esimerkkejä ikonikirjastosta.
Ikoneita luodaan tarpeen mukaan.

22

23

Infografiikka

Informaatiografiikka

24

Helsingin kaupungin viestinnässä voidaan hyödyntää informaatiografiikkaa tiedon visualisointiin. Kaupungille on luotu oma informaatiografiikan tyyli, joka noudattaa visuaalista ilmettä.

25%

5 lohkoa

Infografiikan tehtävänä on antaa välitön ymmärrys jostain
tiedosta.

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

2014

2016

2015

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

2017

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut v.

4 lohkoa

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut
velignate volenda
si id maionse.

Informaatiografiikassa saa hyödyntää osavärejä ilmeen väripaletista.

25%

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut v.

25%

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut
velignate volenda
si id maionse.

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut v.

25%

Ovid magnit aut
et ut molupta pre
Bus nosam aut v.

Lorem ipsum.

2018

Lorem ipsum.

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

2005
ryhmä X
ryhmä Z
ryhmä Y

2019

Ria dolupta

1.
2.
3.

Ria dolupta
Ria dolupta

Ovid magnit aut et
ut molupta pre Bus
nosam aut.

Ria dolupta
Ria dolupta
Ria dolupta
Ria dolupta

05.
04.
03.
02.
01.

Ovid magnit aut et ut molupta pre Bus
nosam aut velignate volenda si id maionse.

Lorem ipsum.

Ria dolupta

Ovid magnit aut et ut molupta
pre Bus nosam aut.

2005
ryhmä X
ryhmä Z
ryhmä Y

2005
ryhmä X
ryhmä Z
ryhmä Y

Reictemquunti in rehendus volum qui ipsaept
ionsene pro occatur? Ehenis aces nam quo
aperspedit quia sa veligni hicaborepe plabo.
Reictemquunti in rehendus volum qui ipsaept
ionsene pro occatur? Ehenis aces nam quo
aperspedit quia sa veligni hicaborepe plabo.
Reictemquunti in rehendus volum qui ipsaept
ionsene pro occatur? Ehenis aces nam quo
aperspedit quia sa veligni hicaborepe plabo.

Ria dolupta

Acias
aliquas
vend.

Acias aliquas vendem
fugiass equam, cuptat.
Animin cum.

Ovid magnit aut et ut molupta
pre Bus nosam aut.

55%
34%

Acias aliquas vendem fugiass equam,
cuptat. Animin cum evelia volorit quia.

Acias aliquas vendem fugiass equam, cuptat. Animin
cum evelia volorit quia nescima ximollu ptaturi beatur.

75%

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.

Ovid magnit aut et ut molupta
pre Bus nosam aut.

570

167
230

98

13
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24 Uutta puistoaluetta

25

Koromuodot

Koromuodot

26

Graafinen elementti
Osa visuaalista Ilmettä ovat graafisina elementteinä toimivat koromuodot, jotka ovat saanet
inspiraationsa Helsingin vaakunasta. Koromuodot ilmentävät brändistrategiassa määriteltyä asennetta: "One Hel of an Impact". Niitä
on kuusi erilaista. Korojen kautta tuodaan
ilmeeseen monimuotoisuutta ja vaihtelevuutta.

Tyrsky

Koromuotoa ei saa käyttää viivana eikä muuttaa
tavuviivaksi tai muuksi kuvioksi.

Värinä

Koroja tai sen kaltaisia elementtejä ei tule luoda
itse. Käytä aina elementistä luotuja originaalitiedostoja. Alkuperäisiä vektoritiedostoja voi
hyödyntää pilkkomalla, rajaamalla tai toistamalla, säilyttäen määritellyt muodot.

Syke

Kaupungin aineistopankista saa koromuodoista
myös animoidut versiot.
Pulssi

Perus

Tyyni

27

Pinnanjako
Juhana Hurtig / Visit Helsinki

Juhana Hurtig / Visit Helsinki

Pinnanjako

28

Ruudukko
Pinnanjaon avuksi on rakennettu ruudukko, joka määrittää
asettelun eri pinnanjaoissa. Pintoja voidaan jakaa joko
vertikaalisesti, horisontaalisesti tai diagonaalisesti.

4x
6x

Pinnanjako

29

Koron kulmat
Pintaa voidaan jakaa vain annetuin asteluvuin.
Ohessa malli sallituista asteluvuista.

0°

45°

90°

135°

180°

Pinnanjako

Horisontaali-ruudukko
Esimerkkejä horisontaalisesta pinnanjaosta ruudukon
avulla.

30

Pinnanjako

Vertikaali-ruudukko
Esimerkkejä pinnanjaosta ruudukon avulla vertikaalisti.
Koromuoto voi olla mikä tahansa kuudesta määritellystä
korosta.

31

Pinnanjako

Diagonaali-ruudukko
Esimerkkejä diagonaalisesta
pinnanjaosta ruudukon
avulla. Koromuoto voi olla
mikä tahansa kuudesta
määritellystä korosta.

32

Pinnanjako

33

Koromuotojen käyttö
Koromuotoa käyttäessä tulee olla vähintään
2 kokonaista koronkärkeä per pinta. Kärkien
määrää kasvatetaan eksponentiaalisesti
2, 4, 8, 16, 32. Maksimi on 32 kärkeä.
Koron tulisi aina katketa joko kärki- tai pohjapisteestä. Eli joko huipun tai pohjan puolivälistä.

Koro katkeaa huipusta.
Kärjet: 2, 4, 8, 16, 32.

Koro katkeaa pohjasta.
Kärjet: 2, 4, 8, 16, 32.

34

Ilmehierarkia

Ilmehierarkia

Käytä koroja harkiten
Kaikissa sovelluksissa ei ole pakko käyttää koroa.
Ilmeen mukaisia suunnitteluratkaisuja ovat yhtälailla
yksivärinen kompakti väripinta, valokuva taustana,
väri+typografia, väri+tunnus jne. Koroja käyttämällä ei
ole tarkoitus luoda kuosimaista pintaa. Korot mahdollistavat hienostuneen pinnanjaon, parhaimmillaan
voimakkaan kontrastin ja jännitteen sovellukseen.

35

Hierarkia-tarkistuslista

1. Tunnus
2. Valokuva
3. Typografia
4. Värit ja muodot (korot)

Pohjat

36

Esimerkkejä

Helsinki
otsikko

Helsinki otsikko
kahdella rivillä

Helsinki otsikko
kahdella rivillä

37

Julkaisut

Julkaisut
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B6

B4

A4
A5

B5
B2

A2

Helsingin kaupungin julkaisuissa ja muissa
painotuotteissa käytetään ensisijaisesti A -ja B
-formaatteja pystysuunnassa.

A6

Formaatin valinta

A3
B3
A0
B0

A1
B1

Julkaisut

Tunnuksen asettelu
Tunnus asetetaan tämän sivun ohjeiden mukaisesti.
Taittopohjissa tunnus on aseteltu valmiiksi oikealle
paikalle.
Tunnus voi olla joko pienemmässä osassa reunoilla
jolloin otsikko on pääosassa. Vaihtoehtoisesti tunnus
asetetaan keskelle jolloin otsikko on pienemmässä
arvossa.
HUOM! Tämä koskee tunnuksen asettelua julkaisuissa.
Mainonnassa tunnuksen asettelu on vapaampaa.

39

Julkaisut

Julkaisun kansi
Julkaisun kansi rakennetaan valitsemalla Helsingin kaupungin graafisessa ohjeessa olevia elementtejä.
Kannen elementit asetellaan aina suunnitellun
ruudukon mukaan.
Seuraavaksi valitaan otsikkokoko, joka ladotaan
Helsinki Grotesk -fontilla. Muut kannen rakennuselementit ovat: valokuva taustana, koromuodolla luotu
pinnanjako väreillä, valokuvilla tai niiden yhdistelmällä,
koro graafisena huomioelementtinä tai yhtä hyvin
kompakti väripinta.
Yksittäisessä kannessa ei ole pakko käyttää kaikkia
elementtejä. Valitse sopivat elementit sisällön tyyliä ja
sävyä tukien.
Kannessa tulee olla aina myös Helsinki-tunnus.
Tunnusta ei saa laittaa muualle kuin ennalta osoitettuun
kohtaan. Taittopohjissa tunnus on aseteltu valmiiksi
oikealle paikalle. Tunnus voi olla joko pienemmässä
osassa reunoilla, jolloin otsikko on pääosassa. Vaihtoehtoisesti tunnus asetetaan keskelle, jolloin otsikko on
pienemmässä arvossa.

40

Julkaisut

41

Kansiesimerkkejä

Helsingin visuaalisella ilmeellä rakennetut julkaisut
voivat olla tunnelmaltaan hillittyjä, asiapainotteisia ja
arvokkaita tai värikkäitä, inspiroivia ja leikkisiä.

Erikoispainatukset

Helsinki
otsikko

Julkaisumateriaaleja
suunnitellessa myös
erikoispainatukset lisäävät
tuotteen mielenkiintoa. Metallisten
Pantone-värien lisäksi käytössä
on mm. foliointi, kohopainatus ja
erilaiset lakkausmahdollisuudet.
Materiaaleissa olisi myös
suositeltavaa käyttää erilaisia
vastakohtia: matta yhdistettynä
kiiltävään paperilaatuun.

Helsinki otsikko
kahdella rivillä

Helsinki otsikko
kahdella rivillä

Yksivärinen kansi tai kansi kuvalla
on kaikista yksinkertaisin tyyli.

Jätkäsaari
Kalasatama
Kruunuvuorenranta
Kuninkaantammi
Kivikko
Östersundom

Korojaolla yhdistetyt kuvat.

Hei
Hi
Ciao

M

Tunnus on toteutettu
kultafolioinnilla.

Koromuotojen ja värin käyttö.

Typografia on vahva osa Helsingin
kaupungin visuaalista identiteettiä.
Tekstiä ei ole lupaa kääntää tai vääntää,
mutta kokoeroilla ja asettelulla
pystytään luomaan vaikuttava
visuaalinen ilmaisu julkaisulle.
Otsikko koot määräytyvät taittopohjien
otsikoiden mukaan.
Jos kirjainkokoa haluaa suurentaa
tulee kokoa skaalata 100% > 150% >
200% jne..

Erikokoinen kansisivu
koromuodolla.

Helsinki
otsikko

Helsinki
otsikko

Koromuotoja voi käyttää
rohkeasti läpi ilmeen, jos haluaa
kokeellisempaa visuaalista
ilmaisua julkaisuun. Myös
voimakkaalla värien käytöllä voi
piristää ilmettä.
Jotta väreillä saataisiin aikaan
voimakas vaikutus on suositeltavaa
käyttää Pantone-värejä
painotuotteissa.

Esimerkki esitesarjasta

42

Esimerkki ohjeiden mukaisesti luodusta
esite-sarjasta.
Esitesarja kuvalla.

Syksy

Talvi

Kevät

Kesä

Esitesarja graafisilla elementeillä.

Otsikko

Otsikko

Otsikko

Otsikko

Julkaisut
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Julkaisujen sisuksessa luodaan kontrastia
ladotun tekstin ja graafisten elementtien välille
siten, että teksti asetellaan selkeästi lähinnä
valkoiselle pohjalle. Kuvia, väripintoja sekä
koroelementtejä käytetään rohkeasti suurikokoisina. Täten luodaan vahva sisältöä korostava
visuaalinen linja.
Jotta tekstillä ei olisi liian mustavalkoinen vaikutelma, suositellaan käyttämään värillisiä otsikoita ja nostoja. Tekstiä voi latoa myös kuvien
ja väripintojen päälle, mutta sen tulee olla luettavaa. Teksti ei saa rikkoa korojen tai kuvien
rajoja vaan sen tulee olla selkeän taustan päällä.
Tämä koskee myös otsikoita. Otsikon tulee olla
tarpeeksi isoa pistekokoa (väh. 60 pt), jotta se
voidaan asetella korojen yhtymäkohdan päälle.

“Mobile Home 2017” -installaatio
pohtii kodin käsitettä osana
Suomi 100 -vuoden ohjelmaa.
Asukkaalla on ääni, joka kuuluu.
Helsingin juhlaviikot jälleen 17.
elokuuta - 3. syyskuuta. Juhlaviikkojen ohjelma on julkaistu ja
liput ovat myynnissä. Luvassa
on kymmenittäin konsertteja,
taidemanifesteja, videoinstallaatioita ja alansa legendoja.
1.5.—7.9.2017
Juhlaviikoilla muistetaan
myös 100-vuotiasta Suomea
uudelleen löydetyillä klassikoilla,
hyvillä teoilla sekä musiikillisilla
terveisillä naapurivaltioista.
Helsingin salaisuus on nyt julki.
Se yllättää vierailijan ja hämmentää asukkaankin, elementit, jotka
eivät yhdisty missään muualla
juuri samalla tavalla: Voiko olla
näin kaunis? Näin helppo? Näin
avoin uudelle ja vilpitön, jopa
viaton? Helsinki on harvinainen,
hieman outo, katseilta piilossa
kasvanut ekosysteemi avomeren
rannalla, maailman saranakohdassa, taskussa idän ja
lännen välissä. Hyvän tekemisen
kesä, virtuaalitaidetta ja jazzia
Miten yksi ihminen voi muuttaa
maailmaa?
1.5.—7.9.2017
Taiteilija Kaisa Salmen Suomi
100 -vuoden ohjelmaan kuuluva
“#tekoja” kutsuu suomalaiset
ottamaan toisensa huomioon
pienillä teoilla edes yhden päivän
ajan. Hyvän tekemisen kesä
huipentuu 26. elokuuta, jolloin
Juhlaviikoilla kokoonnutaan
yhteen syventämään ajatuksia
empatiasta.
1.5.—7.9.2017
Taiteiden yönä 24. elokuuta
Senaatintorille nousee historiallisten puutarhojen tunnelmaa
henkivä “Salainen puutarha”,
jonka innoituksena toimii viime
vuonna Kaartin lasaretin täyttä-

nyt koko perheen puutarhaja tapahtumakeidas.

43 — Helsingin kaupunki

Kuvateksti

Taittopohjat
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Helsingin kaupungin esitteiden ja julkaisujen
taittamista varten on luotu InDesign-taittopohjia.
Pohjat sisältävät peruskehikon, palstakehikon,
sekä tekstin rivirekisterin (”Baseline Grid”).
Pohjat sisältävät tyylit (”Paragraph Styles” &
”Character Styles”) kahdelle leipätekstille,
korostuksille, ingresseille tai nostoille, sekä
muutamalle eri kokoiselle otsikolle. Mikäli esitteitä taittaessa tarvitaan näiden lisäksi muita
tyylejä, voidaan niitä luoda vapaasti.

14/14 pt Regular
14/14 pt Bold
14/14 pt Black

Otsikkokoot ovat 14 pt, 24 pt, 36 pt, 60 pt ja 100
pt. 100 pt suositellaan käyttämään suuremmissa
kuin A5-kokoisissa sovelluksissa. pienemmissä
14 pt ja 24 pt otsikoissa riviväli on 120 % kun
taas suuremmissa 36 pt, 60 pt ja 100 pt riviväli
on 100 %.

36/36 pt Regular
36/36 pt Bold
36/36 pt Black

Leipätekstinä käytetään kokoa 10 pt, mutta vaihtoehtona on myös 14 pt tarpeen vaatiessa tuomaan
rytmiä tekstisisältöön. Riviväli leipätekstissä on
120%.

60/60 pt Regular
60/60 pt Bold
60/60 pt Black

24/24 pt Regular
24/24 pt Bold
24/24 pt Black

Helsinki Grotesk
Helsingin salaisuus on nyt julki. Se yllättää vierailijan
ja hämmentää asukkaankin, elementit, jotka eivät
yhdisty missään muualla juuri samalla tavalla: Voiko
olla näin kaunis? Näin helppo? Näin avoin uudelle ja
vilpitön, jopa viaton? Helsinki on harvinainen, hieman
outo, katseilta piilossa kasvanut ekosysteemi avomeren rannalla, maailman saranakohdassa, taskussa
idän ja lännen välissä

100/100 pt
Regular
100/100 pt
Bold
100/100 pt
Black

Pohjat
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Helsinki Grotesk -fonttia voidaan käyttää
kaikissa tekstityyleissä otsikosta leipätekstiin.
Tekstiasettelun selkeyden kannalta otsikossa
ja leipätekstissä tulee olla tarpeeksi kontrastia,
annettujen esimerkkien mukaisesti. Tekstissä
tulee käyttää mahdollisimman vähän eri tyylejä
ja kokoja. Jotta tekstiä voi asettaa koroelementin päälle, tulee otsikon olla tarpeeksi suurikokoinen. Pienemmät tekstit asetetaan aina
joko valkoiselle tai väripinnalle.

1.6.2017

A4 Otsikko
Kolmessa
Rivissä

A4 Otsikko
Kolmessa
Rivissä

Alaotsikko

Alaotsikko
Helsingin salaisuus on nyt julki. Se yllättää
vierailijan ja hämmentää asukkaankin, elementit,
jotka eivät yhdisty missään muualla juuri samalla
tavalla: Voiko olla näin kaunis? Näin helppo? Näin
avoin uudelle ja vilpitön, jopa viaton? Helsinki on
harvinainen, hieman outo, katseilta piilossa kasvanut ekosysteemi avomeren rannalla, maailman
saranakohdassa, taskussa idän ja lännen välissä.
Helsinki on rohkeimpien jo löytämä, ja juuri
avautumassa maailmalle. 1) Kaupunginjohtaja
sauvakävelyllä Helsinki on puu jonka ympäri kädet
ylettyvät, kaupunki, joka on helppo ottaa haltuun.
Helsinki on kyllin suuri synnyttämään uutta ja
liian pieni liikenneongelmiin. Ruuhkat mitataan
minuuteissa. Jos näet jonon, se todennäköisesti
on kaupunkitapahtuma. Helsinki rakentuu luottamukselle. Täällä voit kävellä kotiin ravintolaillan
jälkeen. Kadonnut lompakko päätyy löytötavaratoimistoon. Lapsen voi lähettää yksin kouluun.
Tuntemattomalle lainataan parkkirahaa. Tasavertaisuus on Helsingissä arjen mutkattomuutta.
Kenkiä ei vaihdeta matkalla torikahvilasta oopperaan. Aamukävelyllä vastaan tulee sauvakävelevä
kaupunginjohtaja. Presidenttikin käännytetään
täydestä ravintolasta. Jokainen pääsee maailman
parhaaseen kouluun ja lääkäriin, terveyskeskus ei
ole koskaan liian kaukana. Huoneet lämmitetään,
kadut aurataan, kaupunkipyörät vievät sinne,
mihin bussit, juna, raitiotiet eivät yllä. 2) Pää
mättäälle missä tahansa Helsinki onöyristyttävän
kaunis, jopa turmeltumaton. Luonto tulee syliin.
Puolet Helsingistä aukeaa avomerelle. Helsinki
hengittää merta 130 kilometrin rantaviivalla.
Siksi Helsingin rannat kuuluvat kaikille. Rannoilla
pestään mattoja, saunotaan, juhlitaan häitä,
melotaan, aistitaan kuulaiden kesäöiden
tuoksuja. Merelle ja metsään on kaikkialta lyhyt
matka. Puistoja on muutaman korttelin päässä
toisistaan. Mikään kaupungin uloke ei ole lopulta
kovin kaukana. Helsinkiläiset käyvät bussilla

Isoin mahdollinen
otsikko

marjassa, ja kaupungin kallein ravintola kasvattaa
vihanneksensa katollaan. Helsingin kaupungin
henkilökuntaan kuuluu sekä muotoilujohtaja että
metsästäjä. Kaupunki näyttää jokaiselle tiheyttä
ja avaruutta rinnakkain: historiaa, kerrostumia ja
kesytöntä luontoa. Se on paikka, jossa päänsä saa
painaa mättäälle keskellä kaupunkia. Meri muuttaa maiseman ja värit joka päivä. Siksi Helsingillä
on 365 vuodenaikaa. Yhtenä päivänä meri saattaa
olla kylmä, kadun pinta kuuma ja taivas kirkkaan
sininen. Toisena harmaan sävyt maalaavat
horisontin. Vaikka Helsingissä tapahtuu juuri nyt
enemmän kuin koskaan, kaupungin äänettömyys,
melun puute on poikkeuksellista. Energiseen kaupunkiin mahtuu hiljaisuutta, rauhaa ja puhdasta
ilmaa. Helsingillä on ainutlaatuiset keuhkot. 3)
Pihakeinujen radikaalit ideat Helsinkiläiset ovat
muuttuneet asukkaista aktivisteiksi. Helsinki
kehittyy yhteisen keksimisen kautta, helsinkiläiset
kasvattavat kaupungista olo- ja työhuonetta
omaehtoisilla tapahtumilla ja avauksilla. Joka vuosi kaupunkiin avataan ravintoloita edellistä vuotta
enemmän. Vielä muutama vuosi sitten kaupunkia
ei tunnettu kahviloistaan – eikä paahtimoistaan.
Eilen siitä puhuttiin pihakeinussa, tänään täytetään lomakkeet, huomenna aloitetaan hommat.
Kaupunkilaisten teoista syntyy avoimuuden,
jakamisen ja kollektiivisen kulttuurin edelläkävijäkaupunki. Kaupunki purkaa byrokratiaa tekojen
tieltä, jotta pihatalkoista sääntömuutokseen on
lyhyt matka. Kaikki tieto ja jokainen päätös on
saatavilla, julkinen. Asukkaalla on ääni, joka kuuluu. Avoimesta data rakennetaan yhteistä tulevaa.
Helsinki haluaa olla maailman avoimin kaupunki,
kivuta kaksi pykälää ranking-listalla ylöspäin.
Helsinkiläinen on parhaimmillaan luodessaan
uutta sinne, mikä ei aluksi vaikuta suurelta vaan
pikemminkin tylsältä, mutta jonka merkitys
avautuu arjessa. Tykkäämme tylsistä asioista.
jätehuollon järjestelmiä.

1.6.2017

Isoin
Mahdollinen
Otsikko

Alaotsikko

Helsingin salaisuus on nyt julki. Se yllättää vierailijan ja
hämmentää asukkaankin, elementit, jotka eivät yhdisty
missään muualla juuri samalla tavalla: Voiko olla näin
kaunis? Näin helppo?

Näin avoin uudelle ja vilpitön, jopa viaton? Helsinki on harvinainen, hieman outo, katseilta piilossa
kasvanut ekosysteemi avomeren rannalla, maailman saranakohdassa, taskussa idän ja lännen
välissä. Helsinki on rohkeimpien jo löytämä, ja juuri avautumassa maailmalle. 1) Kaupunginjohtaja
sauvakävelyllä Helsinki on puu jonka ympäri kädet
ylettyvät, kaupunki, joka on helppo ottaa haltuun.
Helsinki on kyllin suuri synnyttämään uutta ja
liian pieni liikenneongelmiin. Ruuhkat mitataan
minuuteissa. Jos näet jonon, se todennäköisesti
on kaupunkitapahtuma. Helsinki rakentuu luottamukselle. Täällä voit kävellä kotiin ravintolaillan
jälkeen. Kadonnut lompakko päätyy löytötavaratoimistoon. Lapsen voi lähettää yksin kouluun.
Tuntemattomalle lainataan parkkirahaa. Tasav-

ertaisuus on Helsingissä arjen mutkattomuutta.
Kenkiä ei vaihdeta matkalla torikahvilasta oopperaan. Aamukävelyllä vastaan tulee sauvakävelevä
kaupunginjohtaja. Presidenttikin käännytetään
täydestä ravintolasta. Jokainen pääsee maailman
parhaaseen kouluun ja lääkäriin, terveyskeskus ei
ole koskaan liian kaukana. Huoneet lämmitetään,
kadut aurataan, kaupunkipyörät vievät sinne,
mihin bussit, juna, raitiotiet eivät yllä. 2) Pää
mättäälle missä tahansa Helsinki onöyristyttävän
kaunis, jopa turmeltumaton. Luonto tulee syliin.
Puolet Helsingistä aukeaa avomerelle. Helsinki
hengittää merta 130 kilometrin rantaviivalla. Siksi
Helsingin rannat kuuluvat kaikille.
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Käyntikortit
Helsingin kaupungin käyntikortit ovat kaksipuoleisia.
Etupuolella esitetään henkilöiden yhteystiedot ja kääntöpuolella on vaihteleva teema (4 kpl), jossa pinta on
jaettu kahteen värillä ja korolla.
Taustapuolen teemoja on neljä. Jokaiseen käyntikorttierään tulee kaikkia taustoja.
Kun käyntikortin tekstipuoli on ruotsinkielinen, kääntöpuolella käytetään Helsingfors-tunnusta.

Etupuoli, tekstityylit

Etupuoli, mitat

6 mm

5 mm

Pantone Blue 072
CMYK 100, 80, 0, 30
(BUSSI)

6 mm

Helsinki Grotesk Bold
Koko: 15 pt
Riviväli: 14 pt

Etunimi Sukunimi
Titteli

Etunimi Sukunimi

Tittelit, 2 rivi

Titteli

9 mm
(MOB.) +358 40 123 1234 (PUH.) +358 9 123 12345
etunimi.sukunimi@hel.fi

(MOB.) +358 40 123 1234 (PUH.) +358 9 123 12345
etunimi.sukunimi@hel.fi

55 mm

7,7 mm

5 mm

Toimiala
Katuosoite 12
PL 1234, 00099 Helsingin kaupunki
www.hel.fi/ala

85 mm

Kääntöpuolet

Helsinki Grotesk Bold

Toimiala
Katuosoite 12
PL 1234, 00099 Helsingin kaupunki
www.hel.fi/ala

Tiedot & titteli
Helsinki Grotesk Regular
Koko: 9 pt
Riviväli: 10,5 pt

Toimialatietojen lisääntyessä
(kuten some-osoitteet tai paikkatieto)
alamarginaali säilyy.

Helsinki Grotesk Regular
Koko: 9 pt
Riviväli: 10,5 pt
Character: Scale (Vertical & Horizontal) 53 %,
Baseline Shift + 1.
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Lomakkeisto:
Word-lomake 1 / 2

B. Sisältösivu (paperi ilman esipainatusta)

A. Kansisivu (esipainettu)

HELSINGIN KAUPUNKI
Toimiala – virasto jne.

ESIPAINETTU -JA ESIPAINAMATON VERSIO
Helsingin kaupungin Word-lomakkeiston ylätunnisteina
käytetään kehystunnusta (korkeus 13 mm). Se on joko
esipainettuna paperissa tai liitetty Word-tiedostoon,
jos käytössä ei ole esipainettua paperia.

Esipainamaton paperi

Esipainettu lomakepaperi

Mikäli virastolla on käytössä esipainettuja papereita
(värillinen tunnus on painettu valmiiksi paperiin) ei
Word-pohjan ylätunnisteen tarvitse sisältää tunnusta
(esimerkki A). Tyhjälle paperille tulostaessa tulisi
käyttää Word-lomakepohjaa, joka sisältää mustan
tunnuksen yläviitteenään (esimerkki B).

1/3

23.3.2017

Organisaatioyksikkö
Vastaanottajan nimi
Jakeluosoite
Postinumero ja toimipaikka
Maa

2

1a

Käsittelijä/virkailija

23.3.2017

ASIAKIRJAN NIMI
nimen täydenne

Numero
Liite

Otsikko korkeintaan
kahdessa rivissä

nis ducita sus, odigent otaquamet lab inisquossi quibusant odit magni deliquo doluptatibus anderfernam
que sa idesti net lam re, eaque volorem ratia sit lantemp orrovit atibearum nobiscite praecatint, quaersp
eligent reicita spienima cus audite plis nobisqu iscius que velis audam et ut et evel ium sim eaqui dolorro
dit, inveles
In res eiur solora vollorest, soluptat exerspero volest acea veligendi ape volut quiaecabo. Nam quae nes sa
et enimusantin reium facepel igenis maioreri beatur?
La poreria quae lam rem quamusdant.

3

voluptatem inum que et mo occus ius nam, temporerum esti dolo is duciduntis dellitatque nihit, estemol
oriore excerferovid ulpa que dolo dolupti asperum iur as dit aut expedi sandici picaboria num ipit magnatiore, corrumquam explaborenis non consequunt apediaectat as dolor antur sunditios ex et facest faceatecat

Lorrovi desedis es estiis ipsaest iberspe dipsus eligenit, qui ini conecum volut remporepre exeribus, sit enem velit dia volorehent, si optae nis illignam hillori beratur as dolo vel intorem auta
doluptat aut et laut et aut hillabo rporepreped enda doluptaspere voluptatum hario dolore vidiimenditas rendi ium ex eicaboria pro odit voluptatem inum que et mo occus ius nam, temporerum esti dolo is duciduntis dellitatque nihit, estemol oriore excerferovid ulpa que dolo dolupti
asperum iur as dit aut expedi sandici picaboria num ipit magnatiore, corrumquam explaborenis

Helsingin kaupungin visuaalinen ilme sisältää kaksi
Wordlomakepohjaa: toinen pohja on ilman tunnusta,
toinen taas sisältää sen ylätunnisteessaan.
FONTTI
Word-pohjissa käytettävä kirjaintyyppi on
Arial-kirjainperhe.

y-tunnus: 1234567-8

Esipainettu lomake – paperi sisältää värillisen esipainetun tunnusksen, täten kehystunnusta ei ole sisällytetty esipainetun lomakkeiston Word-pohjaan.
Värivariaatiot kehystunnukselle: ● ● ● ● ● ● ● ● ●

alaotsikko
koko: 14 pt
riviväli: 14 pt
3

4 leipäteksti
koko: 10 pt
riviväli: 12 pt

susam acepeliqui que sit andantuscit iurepro magni dolorio optat.
ihil ipidusam, eicipsant apidebitem et voluptatur? Ad quis eveniminveri derupid ulparchil esto expliquias
adis quaspic ipsaped et que venis maximen itaquatatum nis dolenia serum volut volores eum venditiur?
Sequam faccumetur, sequasitatem hiciuntio beriorum ium a nonsed que solum con custiis sam, unt qui
optiasp icipsandit, sus vent dolupti omnihicia quodias simaxim oluptis doluptatem velecabor autemod que
nulluptamus digendit ea nus et quam abo. Et essus ipsant alit, quia sint.

4

ihil ipidusam, eicipsant apidebitem et voluptatur? Ad quis eveniminveri derupid ulparchil esto
expliquias adis quaspic ipsaped et que venis maximen itaquatatum nis dolenia serum volut
volores eum venditiur? Sequam faccumetur, sequasitatem hiciuntio beriorum ium a nonsed que

meili: kaupunginkanslia@hel.fi
puhelin: +358 9 310 1641

otsikko
koko: 30 pt
riviväli: 30 pt
2

Otsikko

Lorrovi desedis es estiis ipsaest iberspe dipsus eligenit, qui ini conecum volut remporepre exeribus, sit
enem velit dia volorehent, si optae nis illignam hillori beratur as dolo vel intorem auta doluptat aut et laut
et aut hillabo rporepreped enda doluptaspere voluptatum hario dolore viditatur, nim re apienienim nonet

Et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes non cone nime volut a
soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur,
nonet etur rem aceped quo expe plitatin nonestiu.

verovita is est assimpos ullaborerum id expligendem quiatio exerrov idebit dolum quam, susam
acepeliqui que sit andantuscit iurepro magni dolorio optat.

Asemointi vaihtelee kansi (1a)ja sisältösivuilla (1b).

Et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes non cone nime volut a soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut
rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur, nonet etur rem aceped quo expe plitatin
nonestiu.

Väliotsikko

Postiosoite: PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13, 00170 Helsinki

Numero

Iciente volorem estios asima veraepedi reruntis mo consed exerum et as sit, qui quis eicto ex experit atemquo bla disint peritassini omnis sitio endaeperume volupta speliaeped quam que magnimus, et eliquam
neceperem dempe corerfercia nullit et lignihil mod que cum ex ex et et que estissit fuga. Borem est eatur?
Ant, aut es eiunducimus et volo omnihillab iumquo que ipsam, cus rat apid quatiur? Tis volecatum ellupti
utae verunt aut eaquia duci debit faci undam dolendem adipis mostium quassim quam, qui non repedignis
illa con et re con ra velibusda nusciatqui tem. Es asim eatinvent vit volecaborae con rectures evel maio.
Umet et, is modit moluptatum harum eos elit, ium hitaspi enientia soluptam fuga. Henessit, nis commolu
ptatem ullo quis aut la consectem aut pelest, odis evel ium quatis nus, idelignis sum ventur, quia deles quiate soles dollitis et pore quunt ditiis cus eiur sequas est eos cullupt ataepudia volorum aborro es suntiateces vid utates nos num quametur rat.

Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus, monen
suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin työnantaja. Kaupunki perustettiin Tallinnan kilpailijaksi Vantaanjoen suulle vuonna 1550 ja siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1640. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja Suomen pääkaupunki
maan itsenäistyessä vuonna 1917.

5a

ASIAKIRJAN NIMI

Rerero etur? Qui tent a diti derchiliqui arum, sint voloribea sit qui vende quam, omnihiciis ex enis earum
volupta quiduci pidebis veria voluptatium aut ariae sunt.
Tene ra quamene molupta tusciumque none simin con evendunt.

Helsinki (ruots. Helsingfors) on Suomen pääkaupunki ja Uudenmaan maakuntakeskus. Se
sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannalla Uudenmaan maakunnan keskiosassa. Helsingin
naapurikunnat ovat lännessä Espoo, pohjoisessa Vantaa ja idässä Sipoo. Kaupungissa on 635
591 asukasta.[2] Helsingin keskustaajama ulottuu usean naapurikunnan alueelle. Laajemmalla
Helsingin seudun metropolialueella on 1 438 750 asukasta.[7]

4

2/3

Ut omnis eturit volores ad es ad et et fugitatur? Muscim et untionem qui solorro molendae dollenti as rerchil
inverspiduci comnis quibus denistio estibus danihicia.

Alaotsikolla voidaan täydentää pääotsikkoa

3

1b

HELSINGIN KAUPUNKI
Toimiala – virasto jne.

1 ylätunniste
koko: 10 pt
riviväli: 10 pt

5b

Ut acessimenis erum adi dolorep repratem esto milicipsus. Es doluptati cum autassi omnis nis explibus et
mi, conse lam ipsaperate verferunt alicip et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes
non cone nime volut a soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que
et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur, nonet
etur rem aceped quo expe plitatin nonestiu.

HELSINGIN KAUPUNKI – Kaupunginkanslia
Postiosoite: PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki

meili: kaupunginkanslia@hel.fi
(puh.) +358 9 310 1641
(faksi) +358 9 655 7835

tilinumero: 800010-12345678
ly-tunnus: 1234567-8
alv.nro: FI 02012345

Esipainamaton lomake – paperi on ilman esipainatusta,
tunnus on sisällytetty esipainamattoman lomakkeiston Word-pohjaan.

alatunniste
koko: 7 pt
riviväli: 9,5 pt
5

Voi sisältää maksimissaan
kolme riviä tekstiä (5b) –
suositus on kuitenkin kaksi
riviä (5a).
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Lomakkeisto:
Word-lomake 2 / 2

B. Sisältösivu (esipainettu)

A. Kansisivu (esipainettu)

10 mm
HELSINGIN KAUPUNKI
Toimiala – virasto jne.

MARGINAALIT:
ylä, vasen, oikea
alamarginaali (alaviiva)

35 mm

23.3.2017

Organisaatioyksikkö
Vastaanottajan nimi
Jakeluosoite
Postinumero ja toimipaikka
Maa

SISÄLLÖN ASEMOINTI:
(asemoidaan sisällön vasemmasta yläkulmasta)

KANSISIVU
Vastaanottaja
Asiakirjan nimi
+ käsittelijä
Päivämäärä
+ numero, liite
Tekstialue
SISÄLTÖSIVUT
Asiakirjan nimi
Päivämäärä
Numero
Tekstialue

(→) 10 mm
(←) 90 mm
(←) 160 mm
(→) 24 mm
(←) 90 mm

(←) 160 mm

(↑) 80 mm

23.3.2017

ASIAKIRJAN NIMI
nimen täydenne

Numero
Liite

2/3

ASIAKIRJAN NIMI

Numero

30 mm

Ut omnis eturit volores ad es ad et et fugitatur? Muscim et untionem qui solorro molendae dollenti as rerchil inverspiduci comnis quibus denistio estibus danihicia.
Rerero etur? Qui tent a diti derchiliqui arum, sint voloribea sit qui vende quam, omnihiciis ex enis earum
volupta quiduci pidebis veria voluptatium aut ariae sunt.
Tene ra quamene molupta tusciumque none simin con evendunt.
Iciente volorem estios asima veraepedi reruntis mo consed exerum et as sit, qui quis eicto ex experit
atemquo bla disint peritassini omnis sitio endaeperume volupta speliaeped quam que magnimus, et eliquam neceperem dempe corerfercia nullit et lignihil mod que cum ex ex et et que estissit fuga. Borem est
eatur? Ant, aut es eiunducimus et volo omnihillab iumquo que ipsam, cus rat apid quatiur? Tis volecatum
ellupti utae verunt aut eaquia duci debit faci undam dolendem adipis mostium quassim quam, qui non
repedignis illa con et re con ra velibusda nusciatqui tem. Es asim eatinvent vit volecaborae con rectures
evel maio. Umet et, is modit moluptatum harum eos elit, ium hitaspi enientia soluptam fuga. Henessit, nis
commolu ptatem ullo quis aut la consectem aut pelest, odis evel ium quatis nus, idelignis sum ventur, quia
deles quiate soles dollitis et pore quunt ditiis cus eiur sequas est eos cullupt ataepudia volorum aborro es
suntiateces vid utates nos num quametur rat.

Alaotsikolla voidaan täydentää pääotsikkoa

Offic te vitat quos ius, santis eaqui digendit rerro bearior sum fugiti toresedipit hit eos reiust, vero te et
venis ducita sus, odigent otaquamet lab inisquossi quibusant odit magni deliquo doluptatibus anderfernam
que sa idesti net lam re, eaque volorem ratia sit lantemp orrovit atibearum nobiscite praecatint, quaersp
eligent reicita spienima cus audite plis nobisqu iscius que velis audam et ut et evel ium sim eaqui dolorro
dit, inveles
In res eiur solora vollorest, soluptat exerspero volest acea veligendi ape volut quiaecabo. Nam quae nes
sa sus, officat a id magnis ant as aliquiae quatati veritium fugia dolupis imaion resequae cuptae exped
quatiis et enimusantin reium facepel igenis maioreri beatur?
La poreria quae lam rem quamusdant.

Helsinki (ruots. Helsingfors) on Suomen pääkaupunki ja Uudenmaan maakuntakeskus. Se
sijaitsee Suomenlahden pohjoisrannalla Uudenmaan maakunnan keskiosassa. Helsingin
naapurikunnat ovat lännessä Espoo, pohjoisessa Vantaa ja idässä Sipoo. Kaupungissa on 635
591 asukasta.[2] Helsingin keskustaajama ulottuu usean naapurikunnan alueelle. Laajemmalla
Helsingin seudun metropolialueella on 1 438 750 asukasta.[7]
Helsinki on Suomen kulttuurillinen, hallinnollinen, poliittinen ja liike-elämän keskus, monen
suuren yrityksen kotikaupunki ja maan suurin työnantaja. Kaupunki perustettiin Tallinnan kilpailijaksi Vantaanjoen suulle vuonna 1550 ja siirrettiin nykyiselle paikalleen vuonna 1640. Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja Suomen pääkaupunki
maan itsenäistyessä vuonna 1917.

(↑) 45 mm
(↑) 45 mm
(↑) 45 mm

Käsittelijä/virkailija

Otsikko korkeintaan
kahdessa rivissä

(↑) 10 mm
(↑) 10 mm
(↓) 18 mm

(←) 30 mm

(←) 60 mm
(←) 160 mm
(←) 30 mm
(←) 160 mm

HELSINGIN KAUPUNKI
Toimiala – virasto jne.

15 mm

10 mm
22 mm
35 mm

YLEINEN
Kehystunnus
Ylätunniste
Alatunniste

1/3

Otsikko
Et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes non cone nime volut a soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut
rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur, nonet etur rem aceped quo expe plitatin
nonestiu.

Väliotsikko

Lorrovi desedis es estiis ipsaest iberspe dipsus eligenit, qui ini conecum volut remporepre exeribus, sit
enem velit dia volorehent, si optae nis illignam hillori beratur as dolo vel intorem auta doluptat aut et laut
et aut hillabo rporepreped enda doluptaspere voluptatum hario dolore viditatur, nim re apienienim nonet
assit, offictis soloriossi delia quide omnim et quid moluptat maximenditas rendi ium ex eicaboria pro odit
voluptatem inum que et mo occus ius nam, temporerum esti dolo is duciduntis dellitatque nihit, estemol
oriore excerferovid ulpa que dolo dolupti asperum iur as dit aut expedi sandici picaboria num ipit magnatiore, corrumquam explaborenis non consequunt apediaectat as dolor antur sunditios ex et facest faceatecat officieni ra quiam, verovita is est assimpos ullaborerum id expligendem quiatio exerrov idebit dolum
quam, susam acepeliqui que sit andantuscit iurepro magni dolorio optat.

Et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od quiberes non cone nime volut a
soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum quiatur,
nonet etur rem aceped quo expe plitatin nonestiu.
Lorrovi desedis es estiis ipsaest iberspe dipsus eligenit, qui ini conecum volut remporepre exeribus, sit enem velit dia volorehent, si optae nis illignam hillori beratur as dolo vel intorem auta
doluptat aut et laut et aut hillabo rporepreped enda doluptaspere voluptatum hario dolore vidiimenditas rendi ium ex eicaboria pro odit voluptatem inum que et mo occus ius nam, temporerum esti dolo is duciduntis dellitatque nihit, estemol oriore excerferovid ulpa que dolo dolupti
asperum iur as dit aut expedi sandici picaboria num ipit magnatiore, corrumquam explaborenis

(↑) 30 mm
(↑) 30 mm
(↑) 30 mm
(↑) 45 mm

ihil ipidusam, eicipsant apidebitem et voluptatur? Ad quis eveniminveri derupid ulparchil esto expliquias
adis quaspic ipsaped et que venis maximen itaquatatum nis dolenia serum volut volores eum venditiur?
Sequam faccumetur, sequasitatem hiciuntio beriorum ium a nonsed que solum con custiis sam, unt qui
optiasp icipsandit, sus vent dolupti omnihicia quodias simaxim oluptis doluptatem velecabor autemod que
nulluptamus digendit ea nus et quam abo. Et essus ipsant alit, quia sint.

verovita is est assimpos ullaborerum id expligendem quiatio exerrov idebit dolum quam, susam
acepeliqui que sit andantuscit iurepro magni dolorio optat.

Ut acessimenis erum adi dolorep repratem esto milicipsus. Es doluptati cum autassi omnis nis explibus
et mi, conse lam ipsaperate verferunt alicip et ut facim fuga. Is atur sequo que non culparu ptatur, od
quiberes non cone nime volut a soluptame volupta aut aut aut et dem utaepre mquiae plitatiur. Equi tectiaerum que et, is minihilliti voluptae. Ita sum, ut rempor sum sit ommo bearistectem quis maion experum
quiatur, nonet etur rem aceped quo expe plitatin nonestiu.

ihil ipidusam, eicipsant apidebitem et voluptatur? Ad quis eveniminveri derupid ulparchil esto
expliquias adis quaspic ipsaped et que venis maximen itaquatatum nis dolenia serum volut
volores eum venditiur? Sequam faccumetur, sequasitatem hiciuntio beriorum ium a nonsed que

Postiosoite: PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13, 00170 Helsinki

18 mm

24 mm

meili: kaupunginkanslia@hel.fi
puhelin: +358 9 310 1641

60 mm

Postiosoite: PL10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

y-tunnus: 1234567-8

30 mm

10 mm

kaupunginkanslia@hel.foi
+358 9 310 1641

150 mm

www.hel.fi
y-tunnus: 1234567-8

10 mm

22 mm
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Sovellukset

Kirjekuoret
MUSTAVALKOISET PERUSKUORET
Standardimuotoisissa peruskuorissa on musta
kehystunnus ja mustat tekstit etupuolella, koot C5
ikkunallinen ja ikkunaton malli, C4 ikkunaton malli.
Lisäämme tähän tarkennuksia.

Helsingin kaupunki • Kaupunginkanslia
Pohjoisesplanadi 11 – 13
PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingfors stad • Stadskansliet
Norra esplanaden 11 – 13
PB 1, FI - 00099 HELSINGFORS STAD

51

Sovellukset

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Kirjekuoret:
C-sarja 1 / 2

Etupuoli (koromuodollinen kuorimalli)

Kääntöpuoli (koromuodollinen kuorimalli)

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupungin arkikäyttöön on varattu
C-sarjan kirjekuoret. C-sarjan kuorista on budjetillisesti tehty kaksi versiota: koromuodollinen ja yksinkertaistettu pelkän kehystunnuksen sisältävä versio.
Suurissa
painomäärissä hintaero kaventuu vaihtoehtojen
välillä.
KOROMUODOLLINEN KUORIMALLI:
(esimerkit esitelty vieressä →)
Painopinnaltaan marginaalin ylittävistä, korollisista
kuorista on neljä variaatiota, jotka poikkeavat toisistaan niin värinsä kuin koromuotonsa osalta.
Kuoret ovat kaksipuolisia. Osoitetideot ovat kuoren
kääntöpuolen läpässä. Pistekoko tiedoille on 8 pt.
Väri- ja korovariaatiot (C5-kuori)
Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

YKSINKERTAISTETTU KUORIMALLI:
Yksinkertaistettu kuorimalli sisältää grafiikkanaan
pelkän kehystunnuksen, jonka väri voi vaihdella
kuorittain. Värivariaatiot ovat: ● ● ● ● ● ● ● ●.
Kehystunnus ja osoitetiedot ovat kuoren etupuolella,
eikä painopinta ylitä kuoren marginaaleja.

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Väri- ja korovariaatiot (C4-kuori)
Kuorien paperimateriaalina tulisi ensisijaisesti
käyttää Munken Polar -paperia tai vastaavaa.

MATERIAALI:

Ainoa muuttuva elementti C-sarjan välillä on koromuotojen väritys. C5 -ja C4 sarjoille on varattu toisistaan poikkeavat värimaailmat.
Kehystunnuksen ja korojen asettelu pysyvät samana
läpi C-sarjan, samoin elementtien koko pysyy
samana riippumatta kuoren koosta. Myös osoite
tiedot pysyvät samana (koko 8pt.).

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia · PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet · PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office · P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

Kirjekuoret:
C-sarja 2 / 2

C4- ja C5 kuoret vierekkäin (koromuodollinen kuorimalli)

Sovellukset
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Kirjekuoret: DL-sarja,
erikoiskuoret 1 / 2

Etupuoli (erikoiskuori A – arkisempi malli)

Kääntöpuoli (erikoiskuori A – arkisempi malli)

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City executive office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki

C-sarjan lisäksi kirjekuorista on käytössä 1:2 suhde
DL-sarja (C65), joka on kirjekuori kolmeen osaan taitetulle A4:lle.
DL-sarja on jaettu tyylillisesti ja käyttötarkoitukseltaan
kahteen luokkaan: arkisempaan ja juhlallisempaan.
ARKINEN (1/3)
Arkinen malli sisältää kehystunnuksen, jonka väri on
kultainen 871-Pantone. Osoitetiedot ovat C-sarjan
tavoin kääntöpuolella kuoren läpässä, kehystunnuksen
värityksellä (kirjainkoko: 8pt). Koromuodosta käytetään neljää värivariaatiota: ● ● ● ● (esitelty seuraavalla sivulla).
Malli soveltuu arkisempien kutsujen lähettämiseen ja
niitä varten on luotu oma kutsupohja, joka on suunniteltu kuoriin sopiviksi.
JUHLALLINEN (2/3)
Juhlallinen malli käyttää poikkeukselliseti kehystunnuksen sijaan perinteistä kaksoiskruunuvaakunaa.
Koromuoto ja osoitetiedot ovat väritykseltään samoja,
kahdella värivariaatiolla: kultainen 871-Pantone tai
hopeinen 877-Pantone. Arkisemmasta kutsusta
poiketen, vaakuna on kohopainettu (ei väriä). Osoitetiedot ovat myös kääntöpuolella kuoren läpässä, vaakunatunnuksen värillä.
Malli on varattu juhlallisiin kutsuihin ja niitä varten on
luotu arkisesta poikkeava pohja, joka on myös kuoriin
sopiva.

Etupuoli (erikoiskuori B – juhlallisempi malli)

Kääntöpuoli (erikoiskuori B – juhlallisempi malli)

Helsingin kaupunki · Kaupunginkanslia — PL 1 · 00099, Helsingin kaupunki
Helsingfors stad · Stadskansliet — PB 1 · 00099, Helsingfors stad
City of Helsinki · City executive office — P.O. Box 1 · FI – 00099, City of Helsinki
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Kirjekuoret: DL-sarja,
erikoiskuoret 2 / 2

Erikoiskuori A – värivariaatiot

OSANOTTO (3/3)

Erikoiskuorista löytyy versio, joka on tarkoitettu osanottoa
varten. Kuoren väritys on vakavampi ja siinä on poikkeuksellisesti käytössä ilmeen ulkopuolinen väri 7547-PMS
yhdessä hopean kanssa (877-PMS).

MATERIAALI:

Kuorien paperimateriaalina tulisi ensisijaisesti käyttää
Keaykolour Original (Antalis) paperia tai vastaavaa.

Erikoiskuori B – värivariaatiot

Osaanotto: Pantone 877 (hopea) & 7547
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Sovellukset

Ilmoituspohjat
ELEMENTIT
1 Otsikko
Pääotsikon suositus on 20 pt. Tosin suosituksesta
voi poiketa jos tekstimäärä ei sovi luontevasti
käytettävään tilaan. Alaotsikko puolestaan on 12 pt.

A: Ilmoituspohjan rakenne

6 mm
6 mm

Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen myötä Helsinkiin tulee pormestarimalli, ja nykyi1
set virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain
neljäksi toimialaksi,
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä
alaotsikko
sosiaalija terveystoimiala.

Topeliuksenkatu 16

Helsingin kaupunginhallitus julistaa haettavaksi

Topeliuksenkadulla suunnitellaan koulurakennuksen purkamista
ja korvaamista asuinkerrostaloilla. Luonnossuunnitelmassa on
seitsenkerroksinen asuinrakennus kadun varrella ja kaksi kolminelikerroksista asuinrakennusta tontin sisäosassa.

Otsikko

6 mm

työavain (xx-xx-xx)

Kansliapäällikön viran
Infoteksti

Voi olla joko yksi- tai kaksi palstainen.

Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös
tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliapäällikkö nimitetään seitsemän vuoden
määräajaksi.

Sisältö
Pistekoon suositus on 8 pt. Tosin suosituksesta voi
poiketa jos tekstimäärä ei sovi luontevasti käytettävään tilaan.
2

Koromuoto
Jos tilaa riittää, suositellaan koromuodon
käyttöä ilmoituksessa. Elementti asetetaan aina
reunaviivojen päälle. Elementti voi olla joko 45° tai
90° kulmassa, aseteltuna ilmoituksen pohjaan.

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

*

koko (suositus): 20 pt (alaotsikko 12 pt)
fontti: Helsinki Grotesk, black

koko (suositus): 8 pt, riviväli: 9,6 pt
fontti: Infotekstin leikkaus on Helsinki Grotesk
regular, tosin korosteena voi käyttää myös
bold-leikkausta.

B: Esimerkkejä

Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi
korkeakoulututkinto sekä kokemus
johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on
suomen kielen erinomainen ja ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankka
julkistalouden ja – hallinnon tuntemus
sekä näyttöä vahvaa strategista ajattelua
edellyttävistä tehtävistä ja muutoksen
aikaansaamisesta.

6 mm

Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hakemukset2jätetään kaupungin sähköiseen
rekrytointijärjestelmään osoitteessa
www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa
hakemuksen voi toimittaa paperisena
osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@
gmail.com.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.

3

3

Koron väritys voi olla poikkeava ilmoituksen
reunan väristä ja värinkäytölle ei ole asetettu
rajoitteita (oltava kuitenkin jokin ilmeen väreistä
– kunhan näkyy selkeästi ilmoituksessa). HUOM!
Koron päälle on luvallista latoa tekstiä (kolmas
esimerkki). Tekstin näkyvyys ja luettavuus tulisi
huomoida, eli väripinnan on oltava riittävän
vaalea.

9 mm

0.6 mm *

*
Tunnuksen tulisi olla korkeudeltaan 9 mm.
Ilmoituksen janan leveys tulisi olla sama
tunnuksen kehyksenviivan paksuuden kanssa,
joka on 0,6 mm.

asemakaavaa muutetaan

Valmisteluaineistoa on esillä 5.–30.6.:
• Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
• info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
• www.hel.fi/suunnitelmat
Keskustelutilaisuus:
ti 13.6. klo 18–20 Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa,
Topeliuksenkatu 6
Mielipiteet:
viimeistään 30.6.2017
Lisätietoja:
Milla Nummikoski, arkkitehti, puh. (09) 310 37477,
milla.nummikoski@hel.fi

Töölön sairaala

Töölön sairaala

Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun rajaamalla
alueella sijaitsevan Töölön sairaalan toiminta loppuu ja alueen
käyttö on tarkoitus muuttaa. 1930-luvulta peräisin oleva sairaalan
vanha osa suojellaan ja sille etsitään uutta käyttötarkoitusta.
Sairaalan myöhempiä laajennusosia suunnitellaan purettavaksi.
Korttelin pohjoisosaan, purettavan laajennusosan tilalle suunnitellaan uutta asuinkorttelia.

Topeliuksenkadun, Sibeliuksenkadun ja Töölönkadun rajaamalla
alueella sijaitsevan Töölön sairaalan toiminta loppuu ja alueen

Valmisteluaineistoa on esillä 5.6.–30.6.2017:
• Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6
• info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
• www.hel.fi/suunnitelmat

Valmisteluaineistoa on esillä 5.6.–30.6.2017:
Töölön kirjastossa, Topeliuksenkatu 6

Keskustelutilaisuus:
ke 14.6. klo 17-19, Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa,
Topeliuksenkatu 6.

Keskustelutilaisuus:
ke 14.6. klo 17-19, Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa,
Topeliuksenkatu 6.

Mielipiteet:
viimeistään 30.6.2017

Mielipiteet:
viimeistään 30.6.2017

Lisätietoja:
Jouni Heinänen, puh. (09) 310 37257,
jouni.heinanen@hel.fi

Lisätietoja:
Jouni Heinänen, puh. (09) 310 37257,

keskustelutilaisuus asemakaavan
valmistelusta

keskustelutilaisuus asemakaavan
valmistelusta

-
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Rekry-ilmoitus
ELEMENTIT
1 Toimialat ja www-osoite
Toimialat ja helsinkirekry.fi -osoite asemoidaan
ilmoituksen oikeaan yläkulmaan marginaalin mukaan.
Pistekoko on sama kuin leipätekstillä (tyyli 2). Tosin
suosituksesta voi poiketa, jos tekstimäärä ei sovi
luontevasti käytettävään tilaan.
koko (suositus): 8 pt, riviväli: 9,6 pt
fontti: Helsinki Grotesk bold (toimiala) ja
regular (www-osoite).
Sisältö
Pistekoon suositus on 8 pt. Tosin suosituksesta
voi poiketa, jos tekstimäärä ei sovi luontevasti
käytettävään tilaan.
2

koko (suositus): 8 pt, riviväli: 9,6 pt
fontti: Esittelyteksti tulisi aina olla Helsinki Grotesk,
bold. Infotekstin leikkaus taas regular, tosin korosteena
voi käyttää bold-leikkausta.
Otsikko
Otsikon tulisi olla vähintään kolme kertaa suurempi kuin
leipäteksti (tyyli 2). Tosin suosituksesta voi poiketa,
jos otsikon koko hankaloittaa ilmoituksen tilan käyttöä.
3

koko (suositus): 3x leipätekstin koko
fontti: Helsinki Grotesk, black
Helsinki-elementti: koro/kuva
Jos tilaa riittää, suositellaan Helsinki-elementin käyttöä
ilmoituksessa. Elementit asetetaan aina reunaviivojen
päälle. Elementti voi olla joko 45° tai 90° kulmassa,
aseteltuna ilmoituksen pohjaan.
4

HUOM!! Koron päälle on luvallista latoa tekstiä
(ensimmäinen esimerkki alhaalla). Tekstin näkyvyys
ja luettavuus tulisi huomioida, eli väripinnan on oltava
riittävän vaalea.

A: Ilmoituspohjan rakenne

6 mm
*

1

B: Esimerkkejä

Kaupunginkanslia
Virasto/toimiala
helsinkirekry.fi
www.osoite.fi

8 mm
Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärEsittelyteksti
Aina myötä
yksi palstainen.
jestelmän
ja organisaatiorakenteen
Helsinkiin tulee pormestarimalli, ja nykyi2
set virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain neljäksi toimialaksi,
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä
sosiaali- ja terveystoimiala.
Helsingin kaupunginhallitus julistaa haettavaksi

työavain (xx-xx-xx)

Kansliapäällikön
viran
3

Otsikko

Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hatoimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
kemukset jätetään kaupungin sähköiseen
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös
rekrytointijärjestelmään osoitteessa
tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliahakemuksen voi toimittaa paperisena
päällikkö
nimitetään seitsemän Voi
vuoden
osoitteeseen
kaupungin kirInfoteksti
olla joko yksitai kaksi Helsingin
palstainen.
määräajaksi.
jaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
korkeakoulututkinto sekä kokemus
palauteta.
johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on
suomen kielen erinomainen ja ruotsin
Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginkielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
hallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhataito. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on
mäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaigmail.com.
sessa toimintaympäristössä, vankka
julkistalouden ja – hallinnon tuntemus
Helsingin kaupunki edistää henkilössekä näyttöä vahvaa strategista ajattelua
tön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
4
edellyttävistä tehtävistä ja muutoksen
tasa-arvoa.
aikaansaamisesta.

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta,
rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja. Palvelut
ja luvat -palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut ovat kaupukiympäristön asukas- ja
yrityspalvelut, kaupunkimittauspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ympäristöpalvelut sekä pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelut. www.hel.fi/kaupunkiympäristö.
Haemme nyt

työavain (xx-xx-xx)

Asukas- ja
yrityspalvelupäälikköä
Asukas- ja yrityspalvelujen päällikön tehtävänä on johtaa palveluja, joka vastaa
asunnonvälityksestä ja muusta toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, asumisen
viranomaispalveluista sekä yleisten alueiden käytön ohjauksesta ja valvonnasta.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta palvelun toimialalla sekä kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja
valmiutta organisaation kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteessa.
Lisätietoja tehtävästä osoitteessa www.helsinkirekry.fi työavain 12-34-56.
Hakuaika päättyy xx.xx.2017.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön
yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

0.6 mm *

*
Tunnuksen tulisi olla korkeudeltaan 9 mm.
Ilmoituksen janan leveys tulisi olla sama
tunnuksen kehyksenviivan paksuuden kanssa,
joka on 0,6 mm.

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen myötä Helsinkiin tulee pormestarimalli, ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain neljäksi toimialaksi,
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä
sosiaali- ja terveystoimiala.

Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen myötä Helsinkiin tulee pormestarimalli, ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain neljäksi toimialaksi,
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä
sosiaali- ja terveystoimiala.

Kaupungin keskushallinto on organisoitu kaupunginkansliaan, joka on kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupungin tulevan pormestariston suunnittelu-,
valmistelu- ja toimeenpanoelin.

Helsingin kaupunginhallitus julistaa haettavaksi

Helsingin kaupunginhallitus julistaa haettavaksi

työavain (xx-xx-xx)

Sosiaalipäällikön viran
Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös
tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliapäällikkö nimitetään seitsemän vuoden
määräajaksi.
Virka on tarkoitus täyttää syksyn 2016
aikana, erikseen sovittavana ajankohtana. Ennen uuden organisaation voimaan
tuloa kansliapäällikkö osallistuu kaupungin uudistuksen valmisteluun ja johtaa
nykyistä kaupunginkansliaa. Virka on
tällaisenaan uusi ja ainutlaatuinen. Se
tarjoaa mielenkiintoisen ja monipuolisen
näköalan pääkaupungin kuntapalveluihin,
päätöksentekoon ja hallintoon.
Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi
korkeakoulututkinto sekä kokemus
johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on
suomen kielen erinomainen ja ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankka
julkistalouden ja – hallinnon tuntemus
sekä näyttöä vahvaa strategista ajattelua
edellyttävistä tehtävistä ja muutoksen
aikaansaamisesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja ja kykyä
tehdä yhteistyötä kaupungin sisäisten ja
ulkoisten sidosryhmien kanssa. Laajentuva kansainvälinen yhteistyö edellyttää

Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

9 mm

Sosiaali ja terveysala
helsinkirekry.fi

myös sujuvaa englannin kielen taitoa ja
kykyä ylläpitää ja edistää kansainvälisiä
verkostoja.
Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.
Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen
rekrytointijärjestelmään osoitteessa
www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa
hakemuksen voi toimittaa paperisena
osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, p. 050 310 4664
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu
Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@gmail.com ja henkilöstöjohtaja
Marju Pohjaniemi, p. 050 380 9678.

työavain (xx-xx-xx)

Kansliapäällikön viran
Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös
tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliapäällikkö nimitetään seitsemän vuoden
määräajaksi.
Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi
korkeakoulututkinto sekä kokemus
johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on
suomen kielen erinomainen ja ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankka
julkistalouden ja – hallinnon tuntemus
sekä näyttöä vahvaa strategista ajattelua
edellyttävistä tehtävistä ja muutoksen
aikaansaamisesta.

Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen
rekrytointijärjestelmään osoitteessa
www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa
hakemuksen voi toimittaa paperisena
osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@
gmail.com.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.

Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta,
rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja. Palvelut
ja luvat -palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut ovat kaupukiympäristön asukas- ja
yrityspalvelut, kaupunkimittauspalvelut, rakennusvalvontapalvelut, ympäristöpalvelut sekä pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelut. www.hel.fi/kaupunkiympäristö.
Haemme nyt

työavain (xx-xx-xx)

Asukas- ja
yrityspalvelupäälikköä
Asukas- ja yrityspalvelujen päällikön tehtävänä on johtaa palveluja, joka vastaa
asunnonvälityksestä ja muusta toimialan keskitetystä asiakaspalvelusta, asumisen
viranomaispalveluista sekä yleisten alueiden käytön ohjauksesta ja valvonnasta.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vankkaa kokemusta palvelun toimialalla sekä kokemusta hallinto- ja johtotehtävistä. Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja ja
valmiutta organisaation kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteessa.
Lisätietoja tehtävästä osoitteessa www.helsinkirekry.fi työavain 12-34-56.
Hakuaika päättyy xx.xx.2017.

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala valmistautuu valtakunnalliseen sote-uudistukseen uudistamalla palvelujaan. Samanaikaisesti Helsingin kaupunki uudistaa johtamisjärjestelmäänsä ja organisaatiorakenteitaan.
Haemme 1.6.2017 alkaen vakituiseen virkasuhteeseen

työavain (xx-xx-xx)

Yksikön päällikköä
päätöksenteon tukeen
sosiaali- ja terveystoimialalle Helsinkiin
Lue lisää ja hae 10.4.2017 klo 16.00 mennessä osoitteessa www.helsinkirekry.fi.
Työavain 7-32-17 ohjaa virkailmoitukseen.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tarjoaa kaupunkiympäristön palveluja. Palvelut ja luvat
-palvelukokonaisuuteen kuuluvat palvelut ovat kaupukiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, pysäköinnin valvonta ja pysäköintipalvelut. www.hel.fi/kaupunkiympäristö.
Haemme nyt

125 x 225 mm ↑ 125 x 112 mm ↓

työavain (xx-xx-xx)

Asukas- ja
yrityspalvelupäälikköä
Asukas- ja yrityspalvelujen päällikön tehtävänä on johtaa palveluja, joka vastaa
asunnonvälityksestä ja muusta toimialan
keskitetystä asiakaspalvelusta, asumisen
viranomaispalveluista sekä yleisten alueiden käytön ohjauksesta ja valvonnasta.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen
edellyttää vankkaa kokemusta palvelun
toimialalla sekä kokemusta hallinto- ja
johtotehtävistä. Arvostamme hyviä

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön
yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

125 x 180 mm ↑ 125 x 130 mm ↓

Kaupunginkanslia
helsinkirekry.fi

yhteistyötaitoja ja valmiutta organisaation
kehittämiseen ja johtamiseen muutostilanteessa.
Lisätietoja tehtävästä osoitteessa
www.helsinkirekry.fi työavain 12-34-56.
Hakuaika päättyy xx.xx.2017.
Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.

125 x 225 mm ↑ 125 x 112 mm ↓
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Kuulutuspohja
ELEMENTIT
1 Toimialat ja www-osoite
Toimialat ja www-osoite asemoidaan ilmoituksen
oikeaan yläkulmaan marginaalin mukaan.
Pistekoko on sama kuin leipätekstillä (tyyli 2).
Tosin suosituksesta voi poiketa, jos tekstimäärä ei
sovi luontevasti käytettävään tilaan.

A: Kuulutuspohjan rakenne

4 mm
*

Viran kelpoisuusvaatimus on ylempi
korkeakoulututkinto sekä kokemus
johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimus on
suomen kielen erinomainen ja ruotsin
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen
taito. Virkaan haetaan henkilöä, jolla on
kokemusta johtamistehtävistä laaja-alaisessa toimintaympäristössä, vankka
julkistalouden ja – hallinnon tuntemus
sekä näyttöä vahvaa strategista ajattelua
edellyttävistä tehtävistä ja muutoksen
aikaansaamisesta.

infoteksti (+ allekirjoitus, päivämäärä)
Pistekoon suositus on 7 pt. Tosin suosituksesta voi
poiketa, jos tekstimäärä ei sovi luontevasti käytettävään tilaan.

Otsikko
Otsikon tulisi olla vähintään kolmekertaa suurempi
kuin leipäteksti (tyyli 2). Tosin suosituksesta voi
poiketa, jos otsikon koko hankaloittaa ilmoituksen
tilan käyttöä.
koko (suositus): 10 pt, riviväli: 10 pt
välistys: 0
fontti: Helsinki Grotesk, black

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 19.5.–19.6.2017:
Kulosaari, tontti 42048/1 sekä katu- ja puistoalueet (piirustus nro
12452, Kulosaaren ostari): Svinhufvudintie 1, alue sijaitsee Svinhufvudintien ja Kyösti Kallin tien risteyksessä.
Asemakaavaehdotus on nähtävillä kaupungintalon ala-aulassa
(Pohjoisesplanadi 11–13) arkisin klo 8.15–16.00 ja muina Virka-infon
aukioloaikoina (www.virka.fi). Siihen voi tutustua myös internet-osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Mahdolliset muistutukset osoitetaan
kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava
Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@
hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kansliapäällikön viran
Kansliapäällikkö johtaa keskushallinnon
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt
tavoitteet saavutetaan. Hän on myös
tulevien neljän toimialajohtajan esimies ja
toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen
sekä pormestarin esittelijänä. Kansliapäällikkö nimitetään seitsemän vuoden
määräajaksi.

4 mm

Virasta maksettava kokonaispalkka
määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon palkkausjärjestelmän
vaativuusluokan 28 mukaisesti. Kokonaispalkka on 14 000 e/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta
www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Ennen viran vastaanottamista valitun on
esitettävä hyväksyttävä selvitys terveyAllekirjoitus + päivämäärä
dentilastaan.

4 mm

Kaupunginkanslia
ww.hel.fi

Asemakaavaehdotus nähtävillä

Helsingin kaupunki uudistuu. Kesäkuussa 2017 voimaan astuvan uuden johtamisjärOtsikko (jos kuulutus sisältää sen)
2
jestelmän ja organisaatiorakenteen myötä Helsinkiin tulee pormestarimalli,
ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain neljäksi toimialaksi,
Infoteksti
Voi
olla
joko
yksitai
kaksi
palstainen.
jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä
Tilasta johtuen, ilmoitus todennäköisemmin
sosiaali- ja terveystoimiala.
taipuu luonnollisemmin yksipalstaiseen
lopputoteutukseen.
Helsingin kaupunginhallitus julistaa
haettavaksi
työavain (xx-xx-xx)

Sisältö

koko (suositus): 7 pt, riviväli: 8,4 pt
välistys: -5
tilaa kappaleen alle (space after): 2 mm
fontti: Infotekstin ja allekirjoituksen leikkaus on
aina regular, tosin korosteena voi käyttää boldleikkausta.

Kaupunginkanslia
Virasto/toimiala
helsinkirekry.fi
www.osoite.fi

1

4 mm

koko (suositus): 7 pt, riviväli: 8,4 pt
välistys: 0
fontti: Helsinki Grotesk bold (toimiala)
ja regular (www-osoite).
2

B: Esimerkkejä

Hakuaika päättyy 8.8.2016 klo 16.00. Hakemukset jätetään kaupungin sähköiseen
rekrytointijärjestelmään osoitteessa
www.helsinkirekry.fi. Työavain xx-x-16
ohjaa suoraan ilmoitukseen. Tarvittaessa
hakemuksen voi toimittaa paperisena
osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
(Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13.).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä
palauteta.

Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona
17.5.2017 klo 18 Vanhalla
Raatihuoneella, Aleksanterinkatu 20.
Käynti yleisölehterille Sofiankatu 3:n puolelta. Kokousta
voi seurata kaupungin verkko-sivuilla osoitteessa www.
helsinkikanava.fi.
Kokouksen tarkastettu
pöytäkirja on nähtävänä
26.5.2017 klo 11–13 Helsingin
kaupungin kirjaamossa,
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13.

Helsingissä 19.5.2017

Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, p. 050 521 2907, tatu.rauhamaki@
gmail.com.

Stadskansliet
ww.hel.fi

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista
tasa-arvoa.

Kaupunginvaltuuston
puhejnjohtaja

Detaljplaneförslag framlagt
Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt
19.5–19.6.2017:
Brändö, tomten 42048/1 samt gatu- och parkområden (ritning nr
12452, Brändö köpcentrum): Svinhufvudsvägen 1, området ligger vid
korsningen Svinhufvudsvägen/Kyösti Kallis väg.

2

0.4 mm *

*
Tunnuksen tulisi olla korkeudeltaan 6 mm.
Ilmoituksen janan leveys tulisi olla sama
tunnuksen kehyksenviivan paksuuden kanssa,
joka on 0,4 mm.

Detaljplaneförslaget är framlagt i stadshusets entréhall (Norra esplanaden 11–13) vardagar kl. 8.15–16.00 och i övrigt under Virka Infos
öppettider (www.virka.fi). Förslaget finns också på internetadressen
www.hel.fi/suunnitelmat. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till
stadsplaneringsnämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden
går ut. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen
är Helsingfors stads registratorskontor, stadsplaneringsnämnden,
PB 10, 00099 Helsingfors stad.
Helsingfors 19.5.2017

Helsingfors stadsfullmäktige sammanträder onsdag
17.5.2017 kl. 18 på Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20.
Ingång till åhörarläktaren,
Sofiegatan 3. Sammanträdet kan följas på stadens
webbsidor www.helsingforskanalen.fi.
Det justerade protokollet
från sammanträdet hålls offentligt framlagt 26.5.2017 kl.
11–13 på Helsingfors stads registratorskontor, Stadshuset,
Norra esplanaden 11–13.

Stadsfullmäktiges
ordförande

82 x 75 mm

39 x 88 mm
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PowerPoint-esitys 1 / 2
Helsingin kaupungin PowerPoint-esitykset alkavat
aina kansilehdellä, joka sisältää ilmeen mukaisesti koron ja sen värityksestä ja asemoinnista
on useampi versio. Niihin voi halutessaan lisätä
taustakuvan.
Sisällön asettelussa on valmiiksi kehystunnus
alhaalla vasemmalla puolella ja alatunniste oikealla
puolella, esityksen kirjoitusasun mukaisesti.
Esityksissä on neljä erilaista teemaa: HKI-perus,
spåra, bussi ja metro. Helsinki-kehystunnuksen ja
värimäärittelyt on tehty jokaiseen teemaan sopivaksi
eikä teemoja tulisi sekoittaa. Valitussa teemassa
tulisi siis pitäytyä läpi esityksen.
Esityksessä käytettävä kirjainperhe on Arial. Vain
poikkeustapauksessa, jos käyttäjällä on Helsinki
Grotesk -fontti ja esitys ei ole menossa muiden
koneelle, on luvallista käyttää ilmeen fonttia. Otsikkojen ja leipätekstin koot on asetettu optimaalisiksi, ja niitä tulisi vain poikkeustilanteissa muuttaa.
Malliesitys sisältää monta esimerkkiä sisältösivujen
mahdollisista asetteluista.

Esimerkki kansisivusta

Otsikko enemmän
tilaa, toinen rivi
Alaotsikko / tarkenne / esittäjä
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PowerPoint-esitys 2 / 2 – esimerkkejä

Otsikko tähän
toinen rivi
Alaotsikko / tarkenne / esittäjä

Helsinki, the capital of
Finland, is a vibrant
seaside city of beautiful
islands and great green
parks.
23.5.2017

Otsikko tähän
toinen rivi
Alaotsikko / tarkenne / esittäjä

Alaotsikko / tarkenne / esittäjä

Leipäteksti endi ius velestr umquae
venimus eum aut aut es utet eaquiantion nimint ut quatet at ut et vita
aliquiae apelloria sa alibus im is
maximol upidit.

Leipäteksti endi ius velestr umquae
venimus eum aut aut es utet eaquiantion nimint ut quatet at ut et vita
aliquiae apelloria sa alibus im is
maximol upidit.

Leipäteksti endi ius velestr umquae venimus eum aut aut
es utet eaquiantion nimint ut quatet at ut et vita aliquiae
apelloria sa alibus im is maximol upidit.

Leipäteksti endi ius velestr umquae venimus eum aut aut
es utet eaquiantion nimint ut quatet at ut et vita aliquiae
apelloria sa alibus im is maximol upidit.
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Väliotsikko
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Väliotsikko
• Bullet point
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Otsikko

Otsikko

Leipäteksti endi ius velestr umquae
venimus eum aut aut es utet eaquiantion nimint ut quatet at ut et vita
aliquiae apelloria sa alibus im is
maximol upidit.

Leipäteksti endi ius velestr umquae
venimus eum aut aut.
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Väliotsikkosivu
toinen rivi
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Väliotsikko
• Bullet point
• Bullet point

Väliotsikko
• Bullet point
• Bullet point
• Bullet point

Kansilehtiä

Otsikko

Otsikko
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Otsikko enemmän
tilaa, toinen rivi
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Otsikko
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Opasteet

Opasteet
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Tunnusta voidaan käyttää opasteissa irtokirjaimisena
versiona tai aluslevylle painettuna tai leikattuna.

H
H

Tunnusta käytettäessä opsateissa on huomioitava riittävä suoja-alue, joka tunnukselle on määritetty.

H
H

H
H

Tunnuksen käyttö
opasteissa

H
H

Opasteet
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Tunnuksen käyttö
opasteissa

H
H

H
H

Suuremmissa pinnoissa (esim. julkisivut tai isot opastepinnat) tunnusopaste voidaan sijoitella oheisen
asettelumallin mukaisesti. Asettelussa tulee kuitenkin
huomioida tunnuksen suoja-alue.

H
H

H
H

Opasteet
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H

Riviväli
100%
pistekoosta

H

H

H

H

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

H
Helsinki Grotesk Medium
H

H
H

Opasteissa tulee käyttää Helsinki Grotesk -fonttiperheen
Medium-leikkausta, joka on paksuudeltaan optimaalinen
opasteiden erottuvuuden ja luettavuuden kannalta.

H

Opasteiden
typografia

Opasteet
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H

H
H

H

H

H

Info
Kahvila
WC

H
H

H

H

Pienemmissä opasteissa, joissa käytetään pelkkiä
ikoneita, voidaan marginaali pienentää maksimissaan 1/4
normaalikokoisten opasteiden marginaalista.

H
WC
H

H

Sama H-kirjaimen korkeus määrittää myös minimietäisyyden, joka täytyy säilyttää tekstiosan ja ikonin välillä.

H

Tekstien etäisyyden opasteen reunasta määrittää aina
kapiteeli H-kirjaimen korkeus.

H
Info
H

H
H

Suuntaopasteet muodostuvat vasemmalle tasatusta tekstistä ja joko vasemmalle tai oikealle tasatuista ikoneista
(esim. nuoli-ikonit).

H

Suuntaopasteet

Opasteet
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Monikieliset
suuntaopasteet

Info
Kahvila
WC

H

Info
Kafé
WC

Info
Cafe
WC

H
H
H

H

H
H

H

H
H

Kun taas opaste pitää sisällään useamman opastettavan asian tai paikan, eri kielet ryhmitellään omille
tekstipalstoille.

Lukusali
Läsrum
Reading room

H
H

Eri kielet asemoidaan opasteissa allekkain, kun opaste
pitää sisällään yhden opastettavan asian tai paikan.

H

H

H
H

Opasteiden ollessa monikielisiä, eri kielet asemoidaan
joko allekkain tai vierekkäin omille tekstipalstoille.

Opasteet

Kerrosmerkintä
opasteissa
Opasteiden kerrosmerikinnät muodostuvat muuta
tekstiä vastaavasta numerosta, joka asemoidaan
kahden kapiteeli
H:n korkuisen ympyrän sisään.
Kerrosnumero ja ympyrä asemoidaan kapiteeli H:n
korkeuden etäisyydelle alle tulevasta tekstisisällöstä.
Kerros jolle opaste sijoittuu, merkitään värillä täytetyllä
ympyrällä, jossa numero on valkoinen.

66

H2 H
H
H
Abc H
H1 H
H
H
Abc H

2
H
Toimisto
Ryhmätyötila
WC
H
H
1
H
Info
Auditorio
Lukusali
Kahvila
WC

Opasteet
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Aulaopasteet

Tunnuksen tulee sijoittua aina ylimmäksi ja sen sijoittelussa tulee aina huomioida suoja-alue.
Rakennuksen nimi ja/tai osoite sijoitetaan tunnuksen
alle, tunnuksen suoja-alueen ulkopuolelle.

H
H
Rakennuksen nimi / Toimilala /
Katuosoite 123
H
H
2
2
H
H
Toimisto
Kontor
Ryhmätyötila Arbetsyta
WC
Toaletter
H
H
1
1
H
H
Info
Info
Auditorio
Auditorium
Lukusali
Läsrym
Kahvila
Kafé
H
WC
Toaletter
H
H
K
K
H
H
Pysäköinti
Parkering
H
H
H
H

H
H

Aulaopasteet rakentuvat esimerkin osoittamalla
tavalla.

2
H
Office
Worksapce
Toilets
H
1
H
Info
Auditorium
Reading room
Cafe
Toilets
H
K
H
Parking
H
H

H
H

H
H

Opasteet
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Aulaopasteet
Aulaopasteet voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa myös niin,
että tunnus sijoittuu varsinaisen aulaopasteen ulkopuolelle
irtileikattuna tai erilliselle pinnalle painettuna.
Tällöin tunnuksen tulee noudattaa sille määriteltyä suojaaluetta.

H
H

H
H
Rakennuksen nimi / Toimiala /
Katuosoite 123
H
H
Kirjasto
Bibliotek
Kahvila
Kafé
Näyttelytila
Utställningsrum
Toimisto
Kontor
H
H
H
H

H
H

H
H

H
H

H
H
Rakennuksen nimi / Toimiala /
Katuosoite 123
H
H
Kirjasto
Bibliotek
Kahvila
Kafé
Näyttelytila
Utställningsrum
Toimisto
Kontor
H
H
H
H

Opasteet
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Ulko-opaste -kilpi

Mikäli rakennus edustaa pelkästään
ruotsinkielistä palvelua, kuten koulua
tai päiväkotia, voidaan käyttää täysin
ruotsinkielistä opastetta.

