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jOhdanTO

opinnäytetyön aiheen päättämisen aikaan vuonna 2011 olin 
töissä Korkeasaaren eläintarhassa graafisena suunnittelijana ja 
olin saanut tehtäväkseni suunnitella Korkeasaarelle uuden asia-
kaskartan. Valitsin kartan opinnäytetyöni aiheeksi, koska olen 
kiinnostunut kartoista ja tämä oli mahdollisuus tutustua syvem-
min kartan suunnitteluprosessiin. 

opinnäytteeni pääosassa on produktio ja se keskittyy kartan 
tekemisen vaiheisiin ja haasteisiin. Produktioni koostuu kartta-
pohjan, rakennusten, eläinhahmojen ja kartassa esiintyvien pik-
togrammien suunnittelusta. työ on asiakastyö, joten asiakkaan 
toiveet ja mielipiteet ovat ohjanneet valintojani paljon. sekä mi-
nua että asiakasta miellyttävän visuaalisen kielen löytäminen on 
ollut haasteellista.

Aloitin työn tutustumalla Korkeasaaren arkistosta löytämiini 
vanhoihin asiakaskarttoihin sekä etsin internetistä muiden eläin-
tarhojen asiakaskarttoja ja tutkin niitä. halusin saada jonkinlaisen 
yleiskuvan sekä Korkeasaaren karttojen historiasta että siitä, min-
kälaisia karttoja muissa maailman eläintarhoissa on käytössä. tär-
keää alkuvaiheessa oli tietenkin kartoittaa myös asiakkaan toiveet. 

tässä tekstissä tulen analysoimaan Korkeasaaren vanhoja kart-
toja ja muiden eläintarhojen karttoja, kuvaamaan kartan piirtä-
misprosessia ja siihen liittyviä haasteita sekä viimeiseksi esittelen 
lopullisen työn.

Kartta 2 
Yksityiskohta Korkeasaaren 
kartasta (vuosi ei tiedossa).
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Kartta 3 
Yksityiskohta Korkeasaaren 
kartasta vuodelta 1911.

TaUSTaTYÖ

Kartoista

jonkinlaisia karttoja on tehty liki kaikissa maapallon kulttuuri-
piireissä, usein jo ennen kirjoitustaidon omaksumista (Koponen, 
hildén 2012). Vanhin löydetty savilaattaan kaiverrettu kartta on 
peräisin 2300 vuotta eKr. entiseltä Babylonian alueelta (holmes 
1991, 19). Karttoja on rakennettu tikuista, niitä on maalattu savi-
ruukkuihin ja muotoiltu puusta. yksi vanhimmista paperille pai-
netuista kartoista esittää länsi-Kiinaa ja on kirjattu vuonna 1155 
(Wildbur 1988, 77).

Kartan tekijä siirtää olemassa olevan kolmiulotteisen ympäris-
tön kaksiulotteiselle kuvapinnalle, joka mahdollistaa kartan lu-
kijan tarkastella esitettyä tilaa kokonaisuutena. Monet kartat si-
sältävät kerrostumia tietoa, mutta kartan tekijä tekee aina valin-
taa siinä, mitä tietoa hän karttaan sisällyttää ja mitä jättää pois. 
Kartta voi kuvata konkreettista paikkaa tai sitä käytetään havain-
nollistamaan erilaista tietoa, joista arkisia esimerkkejä ovat mm. 
sääkartat, metrokartta ja lehtien artikkeleissa tai koulukirjoissa 
tiedon visualisoinnissa käytettävät temaattiset kartat.

Graafinen suunnittelija ja teoreetikko nigel holmes jakaa kar-
tat kahteen eri tyyppiin: maantieteellisiin karttoihin (atlas maps) 
ja kuvitettuihin karttoihin (pictorial maps). Maantieteellisiin 
karttoihin on merkitty paikan maantieteelliset ominaisuudet ku-
ten vesialueet, vuoristot, metsät, tiet jne. Kuvitetuissa kartoissa 
jotkin maantieteellisestä kartasta poimitut elementit on puoles-
taan nostettu esiin kuvittamalla ja täten niille on annettu uusi 
arvo kartalla (holmes 1991, 13). opinnäytetyökseni suunnittele-
mani Korkeasaaren kartta kuuluu holmesin mukaan kuvitettui-
hin karttoihin, koska siinä on korostettu kuvittamalla käyttötar-
koitukseensa nähden tärkeitä elementtejä.

tässä tekstissä en tule paneutumaan syvemmin karttasuunnit-
telun historiaan ja sen eri muotoihin, sillä opinnäytteeni pääosassa 
on produktio jonka vaiheiden kuvaukseen tulen keskittymään.
ennen piirtämisen aloittamista halusin selvittää minkälaisia kart-
toja Korkeasaarella on aikaisemmin ollut käytössä ja minkälaisia 
karttoja muut eläintarhat ympäri maailmaa nykyään käyttävät. 
Koin tämän itselleni tärkeäksi, koska halusin saada yleiskäsityk-
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Kartta 4 
Varhaisin Korkeasaaren arkistosta 
löytämäni eläintarhan kartta on 
vuodelta 1892.

sen eläintarhojen karttasuunnittelusta. tutkin karttoja selkeyt-
tääkseni itselleni, mitä erilaisia visualisointitapoja eläintarhojen 
infografiikassa on löydettävissä, erotellakseni erilaiset muuttujat 
ja tehdäkseni valintoja siinä, mitä elementtejä otan käyttöön 
omaan suunnitteluuni. 

Vanhat Korkeasaaren  
kartat
eläintarha perustettiin aikaisemmin helsinkiläisten virkistys-
alueena toimineeseen Korkeasaareen vuonna 1889. Varhaisin 
Korkeasaaren arkistosta löytämäni eläintarhan kartta on vuo-
delta 1892 (kartta 4). 

Korkeasaaren vanhat kartat voi karkeasti jakaa kahteen ryh-
mään, pelkistettyihin ja kuvituksellisiin karttoihin. Määrällisesti 
pelkistettyjä karttoja on enemmän. Kummassakin karttaryh-

mässä vaihtelevat kartan sisältämän informaation määrä ja  
esitystapa. 

Kartta vuodelta 1892 on ruotsinkielinen, mustavalkoinen ja vi-
suaaliselta ilmiasultaan niukka. eläimiä ei ole kuvitettu, eikä käy-
tössä ole piktogrammeja. tämäntyyppinen pelkistetty visuaalinen 
tyyli on hallitseva Korkeasaaren kartoissa 1960-luvun loppuun 
saakka. Piktogrammeja ja kuvitettuja eläinhahmoja esiintyy en-
simmäisen kerran vuodelta 1970 olevassa kartassa (kartta 5). tätä 
aikaisemmissa kartoissa on tyypillisesti esitetty polkuihin, viher-
alueisiin, eläinalueisiin ja rakennuksiin jao  teltu karttapohja, jossa 
eri elementit on numeroitu (kartat 6–8). Kartan viereen sijoite-
tusta selitteestä (legend) löytyy numeroidun elementin selite. Ai-
nut kuvitettu elementti on useassa kartassa laivarannassa oleva 
laiva. ennen Mustikkamaan sillan rakentamista vuonna 1972 Kor-
keasaareen pääsi ainoastaan vesiteitse. ensimmäiset kuvitukselli-
sesti runsaat kartat ovat 1980-luvulta. Kuvituksellisiin karttoihin 
luokittelen kaikki kartat, joissa on laivan lisäksi muitakin kuvitet-
tuja elementtejä.

informaatiotasot
edward tufte kirjoittaa kirjassaan envisioning information kar-
tan sisältämän tiedon erittelystä eri tasoihin (separation and  
layering information). hän tarkoittaa tällä sitä, että kartan sisäl-
tämä erityyppinen informaatio tulisi visuaalisin valinnoin erot-
taa toisistaan, jotta saadaan luotua helppolukuinen eri infor-
maatiotasoja sisältävä kartta. Visuaalisiksi erottelun keinoiksi 
hän mainitsee mm. muodon, tummuuden, koon ja erityisesti vä-
rin (tufte 1990, 58). 

tuften tekstistä sain idean jakaa tutkimani kartat eri infor-
maatiotasoihin eritelläkseni suunnittelutyöni kannalta kes-
keiset elementit. Korkeasaaren vanhoissa kartoissa esiintyvät 
informaatiotasot: 

1. maantieteelliset elementit:  
maa-alueet (kallio, viheralue, eläinalue),  
vesialueet, tiet ja polut, sillat,  
mittakaava ja ilmansuunta

2. rakennukset
3. eläimet
4. palvelut
5. asiakkaalle suunnitellut reitit.

jokaisessa kartassa ei ole kaikkia informaatiotasoja, ja annettu 
informaatio vaihtelee vuosittain. Myös tapa, jolla informaatio on 
esitetty, vaihtelee. Muutamaa karttaa lukuun ottamatta kaikissa 
kartoissa on käytössä eläinten, paikkojen ja palveluiden nume-
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Kartta 5 
Ensimmäinen kuvituksellinen 
kartta on vuodelta 1970.

Kartta 6 
Kartta vuodelta 1965, jossa 
karttapohja on jaoteltu maa-
alueisiin, eläinalueisiin, 
rakennuksiin, polkuihin ja 
vesialueisiin. Maantieteellisille 
kartoille tyypilliset korkeuskäyrät 
on jätetty esille. Kallioalueet on 
sävytetty haalean punaisella ja 
viheralueet vaaleanvihreällä.

Kartta 8 
Vuoden 1967 kartassa 
korkeuskäyrät on poistettu ja 
eri maa-alueita kuvaavat värit 
on tummennettu. Kaikissa 
esimerkkikartoissa ainut kuvitettu 
elementti on laiva.  

Kartta 7 
Vuoden 1964 kartassa on edelleen 
korkeuskäyrät näkyvissä, 
mutta viheralueita ja kallioita 
kuvaavat värit on muutettu 
johdonmukaisemmiksi: vihreät 
kuvaavat viheralueita ja harmaat 
kallioita. 

EsimErKKEjä  
pElKistEtyistä  
Kartoista 
(kartat 6–8)



14 15

Kartta 9 
Vuoden 1990 kartassa on esitetty 
vain saaren pääkulkuväylät.

rointi. joissain kartoissa numeroitu selite on otettu taitolliseksi 
osaksi karttaa ja joissain kartoissa se on sijoitettu eri sivulle. 

Käyn tässä läpi kunkin informaatiotason ja millaisia tiedon  
visualisointitapoja niistä on löydettävissä.

maantiEtEEllisEt ElEmEntit
Korkeasaaren kartoissa on hyvin erityyppisiä ratkaisuja maa- 
alueiden esittämisestä. osassa kartoista maa-alueet on erotettu 
toisistaan värillä, joissain kartoissa erityisesti viheralueita on ku-
vitettu puin ja pensain. Kaikissa kartoissa ei ole esitetty maa-
aluetta koskevaa tietoa, tämä puuttuu lähinnä vanhoista musta-
valkoisista kartoista. 

Karttoihin merkittyjen teiden ja polkujen määrä vaihtelee 
myös vuosittain. Monessa kartassa on esitetty ainoastaan pääkul-
kuväylät (kartta 9).

Kolme kartoista poikkeaa muista erikoisella perspektiivivalin-
nalla. Kartta vuodelta 1999 (kartta 10) on esitetty etelä ylöspäin, 
jolloin kartta on Mustikkamaalta saapuvalle vierailijalle oikein-
päin esitetty. toinen kartoista on 1930-luvulta (kartta 11), ja se 
on esitetty tradition mukaisesti pohjoinen ylöspäin, mutta tekstit 
ovat kyljellään kartalla siten, että ne ovat laivalla saapuvalle vie-
railijalle oikeinpäin. Kolmas kartoista (kartta 12) on edelleen käy-
tössä oleva yläviistosta esitetty kartta.

Merkintöjä ilmansuunnista ja mittakaavasta on käytetty vaih-
televasti. Pääsääntöisesti voisi sanoa, että 1990-luvun jälkeen 
kumpaakaan ei ole enää merkitty karttaan. Vuoden 2005 karttaan   
(kartta 13) on merkitty helsingin maamerkkimäisiä saaren lähei-
syydessä olevia paikkoja helpottamaan kartan lukijaa saaren si-
jainnin hahmottamisessa. 

raKEnnuKsEt
rakennuksia Korkeasaaren kartoissa on kuvattu kahdella eri ta-
valla. Pelkistetyissä kartoissa kuvataan rakennukset suoraan yl-
häältä päin nähtyinä ja kuvituksellisissa kartoissa on pyritty kol-
miulotteiseen esitystapaan kuvaamalla rakennukset yläviistosta 
nähtyinä. Monessa kartassa on esitetty vain eläintarhavieraili-
jalle tarkoitetut tai suunnistamista auttavat maamerkkimäiset 
rakennukset.

EläimEt
Vuoden 1970 kartassa (kartta 5) esiintyy ensimmäisen kerran ku-
vitettuja eläimiä. sen jälkeen eläinten kuvitustyyli vaihtelee sarja-
kuvamaisesta yksiväriseen siluettikuvaan. eläimistä on käytetty 
sekä kokovartalo- että naamakuvia. eläinhahmot ovat käytössä 

kartta 10 
Etelä ylöspäin piirretty 
Korkeasaaren kartta  
vuodelta 1999.
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Kartta 12 
Vuodesta 2007 nykypäivään 
(huhtikuu 2013) käytössä ollut 
kartta on piirretty perspektiiviin.

Kartta 11 
 Kartta 1930-luvulta, tarkka vuosi 
ei tiedossa. Kartta on esitetty 
pohjoinen ylöspäin, mutta tekstit 
on käännetty laivalla saapuvalle 
asiakkaalle oikeinpäin.

Kartta 13 
Vuoden 2005 karttaan on  merkitty 
myös saaren ulkopuolella sijaitsevia 
paikkoja, kuten Suomenlinna ja 
Tuomiokirkko.
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pääosin 70-luvulta lähtien, muutama poikkeus löytyy 90-luvulta. Valo-
kuvaa ei ole minään vuonna käytetty kuvittamaan eläimiä. 

piKtogrammit
informaatiotasojen jaottelussa piktogrammit sijoittuvat tasolle neljä, 
sillä niitä käytetään kuvaamaan saarella tarjottuja palveluita. ensim-
mäisen kerran piktogrammeja esiintyy vuodelta 1970 olevassa kar-
tassa (kartta 5), jonka jälkeen niitä esiintyy vaihdellen. Korkeasaa-
relle ei ole missään historian vaiheessa suunniteltu infograafista mer-
kistöä, joka on vanhoja karttoja tarkastellessa selkeästi havaittavissa. 
Kartoissa käytettyjen piktogrammien tyyli ja käyttölogiikka vaihtelee. 
esimerkiksi vuoden 1983 kartassa kahvio on merkitty piktogrammilla, 
kun taas vuoden 2000 kartassa sana kahvio on kirjoitettu karttaan. 
1970-luvun alun kartoissa käytetään karttaan kirjattuja kirjainlyhen-
teitä esimerkiksi näin: Ki=kioski, r=ravintola, t-K= toimisto jne. (kar-
tat 5 ja 16). Piktogrammien käytössä ei myöskään ole mitään krono-
logista kehitystä, vaan niiden läsnäolo tai poissaolo tuntuu satunnai-
selta. tämä infograafinen kaaos on selkeästi edelleen näkyvillä saarella, 
jossa kävijä kohtaa lukemattoman määrän eri vuosikymmenillä luotuja 
ja visuaalisesti kirjavia merkkejä, kylttejä ja opasteita.

EläintarhaviErailijallE  
suunnitEllut rEitit
Monissa vanhemmissa kartoissa on esitetty vierailijalle reittiehdo-
tus (kartta 14). uusimmissa kartoissa reitti on visuaalisesti poistettu, 
mutta se on säilytetty eläinten numeroinnissa. numeroiden järjestys 
muodostaa ehdotetun reitin kartalla.

yhdessä kartassa karttapohja on jaettu kolmeen väritettyyn alu-
eeseen, maa-alueita ei ole eritelty ja vain saaren pääkulkuväylät on 
esitetty. Mitään rakennuksia ei myöskään ole esitetty. eri   väriset alueet 
muodostavat vierailijalle kuljettavaksi ehdotetut reitit. tämä kartta 
onkin nimeltään reittikartta (kartta 15).

piktogrammi 1 
1982 

piktogrammi 2  
1983

piktogrammi 3 
Joidenkin piktogrammien selitteet 
ovat kartan viereisessä erillisessä 
listassa ja joidenkin selite on 
laitettu karttaan piktogrammin 
viereen. Yksityiskohta vuoden 
1990 kartasta (kartta 9).

piktogrammi 4 
Piktogrammeja edelleen käytössä 
olevasta kartasta (kartta 12).

1 2 3 4 
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3 

Kartta 14
Kartta vuodelta 1935,  
jossa eläintarhavierailijalle  
ehdotettu reitti on selvästi 
merkittynä.

Kartta 15 
Reittikartta vuodelta 1989

EsimErKKEjä  
infografiiKan  
moninaisuudEsta 
KorKEasaarEssa 
(kuvat vuodelta 2011)

kuva 1  
Mutterikioskin 
seinä laivarannassa 
Korkeasaaressa

kuva 2  
Mutterikioskin 
seinä laivarannassa 
Kauppatorilla

kuva 3  
Mustikkamaan 
Lipunmyynnin ikkuna

1 

2 
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Kartat 16–19
Korkeasaaren karttojen 
kuvituksellisuuden lisääntyminen 
on selkeästi havaittavissa 
tarkastellessa vierekkäin karttoja 
vuosilta  1973–1983.

kartta 16
1973

kartta 17
1977

kartta 18
1982

kartta 19
1983
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Muiden eläintarhojen 
kartat
internetistä etsimäni muiden eläintarhojen karttojen otanta on 
aika satunnainen. Pyrin keräämään eri maisten suurimpien eläin-
tarhojen karttoja, mutta läheskään kaikilla tarhoilla ei ole karttaa 
saatavilla nettisivuilla. etsin karttoja kuutisenkymmentä, jonka 
koin riittäväksi muodostaakseen minulle jonkinlaisen yleiskuvan 
olemassaolevista eläintarhojen kartoista. 

internetistä lataamani muiden eläintarhojen kartat voidaan 
yhtäläisesti Korkeasaaren vanhojen karttojen kanssa jakaa pelkis-
tettyihin ja kuvituksellisiin karttoihin. Kuvitukselliset kartat ovat 
huomattavasti yleisempiä, jonka uskon johtuvan siitä, että kuvi-
tuksellisuus tekee kartasta elämyksellisemmän ja houkuttelevam-
man. esimerkiksi Zoo de Granbyn kartan (kartta 20) pienet yk-
sityiskohdat houkuttelevat tutkimaan karttaa ja näin herättävät 
kiinnostusta ja uteliaisuutta eläintarhaa kohtaan. Kartta synnyt-
tää ajatuksen seikkailun mahdollisuudesta.

kartta 20 
Kanadalaisen Zoo de 
Granbyn kartta on täynnä 
pieniä yksityiskohtia.

kuva 4 
Lance Wymanin suunnittelemat 
eläinsymbolit.

Il est interdit de nourrir tous les animaux puisqu'ils ont une diète équilibrée 
élaborée par un nutritionniste et fréquemment révisée par la vétérinaire.
You cannot feed the animals because they have a special well-balanced diet 
elaborated by a nutritionist and frequently revised by the vetenarian.

AFRIQUE / AFRICA   F5 

Autruche B4 Ostrich
Éland du cap B5 Cape Eland
Éléphant d'Afrique C4 African Elephant
Girafe B5 Giraffe
Gorille des plaines C7 Plain Gorilla
Grand Flamant D6 Pink Flamingo
Hippopotame E5 Hippopotamus
La Vallée des gorilles C7 Gorilla's Valley
Le Lodge C6 Le Lodge
Lémur catta D7 Ring-Tailed Lemur
Lion d'Afrique B7 African Lion
Mandrill C7 Mandrill
Marabout A5 Marabou stork
Pavillon Afrika C7 Afrika Pavilion

Porc-épic Africain F3 African Porcupine
Rhinocéros E4 Rhinoceros
Rivière aux hippos E5 Hippos' River
Singe patas E6 Patas Monkey
Suricate F3 Meerkat
Tortue d'Aldabra E7 Aldabra Tortoise
Zèbre C5 E4 Common Zebra

AMÉRIQUE DU SUD   G6
SOUTH AMERICA            

Alligator G6 Alligator
Alpaga G7 Alpaca
Capybara G7 Capybara
Condor des Andes F6 Andean Condor
Jaguar E7 Jaguar

Lama F7 Llama
Le Temple E7 The Temple
Ours à lunettes G7 Spectacled Bear 

VILLAGE / VILLAGE    F3

Camp de Base (Information) B1 Base Camp
Entrée Zoo A1 Zoo Entrance
Locations A2 Rentals
Premiers soins I4 First Aid
Chat pêcheur H4 Fishing Cat
Chauve-souris frugivore de Jamaïque I4 
Jamaican fruit bats
Hôpital vétérinaire F1 Veterinary Hospital
Hutte à découvertes G5 Discovery Hut
La Caverne I4 The Cave
Mini-Ferme H2 Petting Zoo
Tour à dos de chameau* G6 Camel Ride*

Léopard de l'Amour L7 Amur Leopard
Macaque japonais J6 Japanese Macaque
Ours de l'Himalaya I4 Asian Black Bear
Panda roux J3 Red Panda
Pygargue à tête blanche I6 Bald Eagle
Thar de l'Himalaya I7 Himalayan Tahr
Tigre de l'Amour M6 Amur Tiger
Wallaby J7 Wallaby
Yack I7 Yak

PACIFIQUE SUD                     J2
SOUTH PACIFIC 

Odyssée Pacifique Sud  J2 South Pacific Odyssey

PARC AQUATIQUE                 A7/E7
AMAZOO YOPLAIT
AMAZOO YOPLAIT WATER PARK 

Aventure Hurakan C9 Hurakan Adventure
Bassin Booshikë B9 Booshikë Tank
Bateaux tamponneurs E8 Bumper Boats
Lagune / Pataugeoire B8 Lagoon / Wading Pool
Piscine à vagues C8 Wave Pool
Rivière Cunucunoma / Entrée G9 Cunucunoma River / Entrance
Vestiaire Shabono A8 Shabono dressing room
Vestiaire Yano E9 Yano Dressing Room 
Locations D8 Rentals
Premiers soins B8 First Aid 

Boutiques
Shops

D8 E3 F4

Location de casiers
Locker Rental

B2 D8

Salles d'allaitement 
Nursing Rooms

A8 B1 H6

Restaurants
A8 B8 C6 C9 E2
G4 H4 H5 H6 J8

Information
B1  

Zones fumeurs
Smoking Areas
A1 A8 C2 E9 

G6 I8 L3

Chauffe-biberon
Bottle warmers 

B1 C9 H5 H6

Tour à dos de poney* I2 Pony Ride*
Train aérien* G3 Monorail*
*Des frais s'appliquent. / Fees applicable.

ASIE ET OCÉANIE                I5
ASIA AND OCEANIA

Chameau M2 Camel
Cheval de Przewalski M3 Przewalski's Wild Horse
Dans l'oeil du Tigre M6 In the eye of the tiger
Émeu K6 Emu
Grand duc d'Europe J5 European great horned owl
Grue japonaise M5 Red-Crowned Crane
Kangourou J7 Kangaroo
La Volière des loriquets K4 Lori's Aviary
Léopard des neiges J4 Snow Leopard

Guichets automatiques
ATM Machines

B1 D8 H6

Salles à langer
Baby Changing
A8 C2 C7 E9 F6
H6 I4 J8 K8 M3

Toilettes
Restrooms

A8 C2 C7 E9 F6
H6 I4 J8 K2 K8 M3

Premiers soins
First Aid

B8 I4

Les sentiers d'Afrique

Les sentiers d'Asie-Océanie

Les sentiers du soleil

Les sentiers d'Océanie

Friandises
Snacks

B8 C6 C9 E2 F4
G4 H4 H5 H6 J8

PARC DES MANÈGES               H7
À NOUS LA PLANÈTE 
AMUSEMENT RIDES 
"À NOUS LA PLANÈTE"

Entraînement dans la jungle K8 Jungle Training
Grande roue K8 Big Wheel
Jeux d'adresse K8 / I7 Skills Games
Montagne russe Anaconda I8 Anaconda 
Roller Coaster
Pirogue Kimbunga L8 Kimbunga Pirogue

RESTAURANTS ET BOUTIQUES
RESTAURANTS AND GIFT SHOPS

Bar terrasse Yanomami A8
Bistro Méchoui G4
Café de la gare J8

Crème glacée de l'Allée E2 Ice Cream
Crème glacée du Village H5 Ice Cream
Crème glacée Yaroqui B8 Ice Cream
Le Lodge C6 
Pasta Bar Le Refuge H4
Quai des glaces J8
Queues de Castor C9 / H4
Restaurant Le Marché H6
Restaurant OJI C9
Boutique La Brocante E3 Brocante Gift Shop
Boutique Le Dépanneur F4 Le Dépanneur Gift Shop
Boutique Le Récif  D8 Le Récif Gift Shop

GROUPES : VOUS POUVEZ RÉSERVER CES ESPACES 
GROUPS: YOU CAN RESERVE THESE SPACES
*Des frais de location s’appliquent / Rental fees applicable 

Havre du nouveau Monde G8 
Hutte Nabëbë D9 Nabëbë Hut 
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pElKistEtyt Kartat
Kartoissa löytyy eroja elementtien pelkistämisen sekä kaksi- tai 
kolmiulotteisen esittämisen suhteen. osassa kartoista eläimet on 
kuvattu siluetein, osassa numeroin tai tekstillä. Kirkkaiden värien 
käyttö on yleistä. Piktogrammeja esiintyy lähes kaikissa tutkimis-
sani kartoissa.

KuvituKsEllisEt Kartat
Kartoissa löytyy eroja kuvitusten naturalistisuudessa, yksityis-
kohtaisuudessa ja siinä, miten kolmiulotteiseen lopputulokseen 
on pyritty. etenkin luonnonmukaiseen esittämiseen pyrkivissä 
kartoissa käytetty värimaailma on maanläheinen sekä liukuvärien 
ja varjostusten käyttö on yleistä. osassa kartoista eläimiä kuvi-
tetaan valokuvin. Kaikissa kuvituksellisissa kartoissa ainakin osa 
kartan elementeistä on piirretty kolmiulotteiseksi. Kuvituksellis-
ten fonttien käyttö on yleistä.

Monessa tutkimassani kartassa eläintarhan eläimiä kuvataan 
eläinhahmoilla ja lajinimillä. joissain kartoissa laji on kirjoitettu 
eläinhahmon välittömään läheisyyteen, mutta paljon yleisem-
pää on hahmojen numerointi ja viereen asetetun selitteen käyttö. 
Pinta-alaltaan suuremmissa safarityyppisissä eläintarhoissa on 
tyypillistä karttakoordinaatiston käyttö (kartta 21), myös ilman-
suunta ja mittakaava on toisinaan merkitty.

Muiden eläintarhojen karttoja katsellessani huomaan, kuinka 
juuri yksinkertaistamisen määrä määrittää ja erottaa karttoja. 
osa kartoista on nopeasti piirretyn näköisiä tai visuaalisesti köm-
pelöitä (kartta 23). tyylikkäästi pelkistetyt kartat miellyttävät mi-
nua graafisesti kuten Barcelonan eläintarhan kartta (kartta 22) 
sekä graafikko lance Wymanin suunnittelemat eläinsymbolit  
Washingtonissa sijaitsevalle national Zoolle (kuva 4).

Kartta on tiedon lähde, mutta tutkittuani Korkeasaaren van-
hoja karttoja ja muiden eläintarhojen karttoja havahduin siihen, 
että kartta voi myös kertoa tarinaa. huomasin, että runsaasti ku-
vitetut kartat luovat eläviä mielikuvia paikasta ja houkuttelevat 
seikkailuun paljon voimakkaammin kuin pelkistetyt kartat. Kor-
keasaaren vanhat pelkistetyt kartat koin etäisiksi ja mielestäni ne 
antavat saaresta apaattisen vaikutelman. lopulta suurimmaksi vi-
suaaliseksi innoittajakseni kaikista löytämistäni kartoista nousee 
san diegon eläintarhan kartta (kartta 24). haluan soveltaa siinä 
vahvasti läsnä olevaa realistisuuden ja kolmiulotteisuuden vaiku-
telmaa omaan suunnitelmaani. 



26 27
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HISTORIC
PRECINCT

M
ILLENIUM WALK

Q7 African Wild Dog
C14 Aldabra Tortoise
C13 Alligator
P8 Baboon
C11 Barbary Sheep
Q9 Binturong
E8 Brazilian Tapir
L9 Brolga
L9 Cassowary
I3 Colobus
C13 Crocodile
M7 Dusky Langur
G9 Emu
P10 Envirodome
L3 Fennec Fox
M9 Flamingo
I10 Giant Panda
F7 Giraffe
E14 Hippopotamus
E10 Kangaroo
H8 Koala
F4 Lemur
K4 Lion

L11 Lyrebird
M6 Malayan Tapir
P6 Mandrill
G7, Q9 Meerkat
E12, G6 Otter
P4 Orangutan
H7 Owls
M13 Peccary
J8 Pelican
U13 Penguin
H5 Pheasant
L12 Quokka
I10 Red Panda
S9 Sealion
K3 Serval
N7, P4 Siamang
K7 Squirrel Monkey
L6 Sun Bear
I6 Tamarin
H9 Tasmanian Devil
P3, M5 Tiger
J4 Tree Kangaroo
D10 Wallaby
R9 Water Dragon
N9 White-cheeked Gibbon
G8 Wombat

Bus Stop

Emergency
Assembly Area Gift shop

Drink Fountain Education Centre

M Membership HutKioskInformation

Photo experience
Restaurant/
Cafe Picnic Area

Stairs

Sponsors Nook

Toilet
Walkabout
Tour Stop 1-61 Envirodome

Discovery ZoneD

Baby Change

Not recommended for
wheelchair access

Parent’s room

Versió Juliol 2010 / Versión Julio 2010 / July 2010 version

kartta 22 
Barcelonan eläintarhan 
visuaalisesti pelkistetty 
kartta vuodelta 2011.

kartta 21 
Australialaisen Adelaide 
Zoon kartassa on käytössä 
karttakoordinaatisto.

kartta 24 
San Diegon eläintarhan 
kartta oli suurin visuaalinen 
innoittajani Korkeasaaren kartan 
suunnittelussa.

kartta 23 
Moskova Zoon kartta on mielestäni 
visuaalisesti kömpelö.
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Tehtävän tavoitteet
suunnittelutyön tavoitteena oli tehdä Korkeasaarelle helppo-
käyttöinen ja visuaalisesti kiinnostava kartta. suurin osa Korkea-
saaren kävijöistä on lapsiperheitä, joten kartan tulisi puhutella 
lapsia, mutta se ei saisi kuitenkaan olla liian lapsellinen aikui-
sille. haasteellisena koin kaiken tarvittavan tiedon mahduttami-
sen karttaan ottaen huomioon, että lopullinen painettu myytävä 
asiakaskartta olisi A3:n kokoinen. ehdotin painetun kartan koon 
suurentamista, koska aikaisempi kartta on piirretty perspektii-
viin, jolloin pyöreänmallinen saari litistyy ja kartta saattaa olla 
suuremmassa koossa A3-pohjalla kuin suoraan ylhäältä päin ku-
vattu kartta. Asiakas ei kuitenkaan ollut valmis suurentamaan 
kartan kokoa. 

yksi minulle tärkeä suunnittelun kriteeri oli kartan käytettä-
vyys. Korkeasaaren asiakaspalvelu on joutunut jatkuvasti vastai-
lemaan suunnistamista koskeviin kysymyksiin, koska asiakkaat 
eivät ole löytäneet etsimäänsä asiaa. Mielestäni suuri syypää tä-
hän on vieläkin tällä hetkellä käytössä olevan kartan (kartta 12) 
perspektiivinen esitystapa, sekä se, että kaikki kartalla esiintyvä 
informaatio on esitetty visuaalisesti yhtenevässä asussa, jolloin 
kartasta on vaikea erottaa erityyppistä tietoa. osa Korkeasaaren 
teistä on nimetty, mutta niitä ei ole merkattu katukyltein. Kor-
keasaari ei halua, että teiden nimiä käytetään tai että niiden ole-
massaoloa korostetaan, mikä sai minut miettimään asiakkaan kei-
noja suunnistaa saaressa. tärkeimmiksi suunnistamista autta-
viksi elementeiksi nousivat merenranta, tunnistettavat rakennuk-
set sekä eläimet, joiden läheisyydessä kartan lukija on. 

Visuaalisen tyylin valinnassa nojauduin paljon muiden eläin-
tarhojen karttoihin. Vanhoista Korkeasaaren kartoista en löytä-
nyt tyylillisesti mitään, mitä halusin säilyttää. Muiden eläintar-
hojen karttojen visuaalisissa toteutuksissa on runsaasti variaa-
tiota, ja minua kiinnostavia toteutuksia löytyi niin pelkistetyistä 
kuin kuvituksellisista kartoista. Asiakas ei kuitenkaan halunnut 
visuaalisesti pelkistettyä karttaa, joten työkseni tuli etsiä sekä 
asiakasta että minua miellyttävä kuvituksellinen tyyli. huoma-
sin uudestaan ja uudestaan katselevani san diegon eläintarhan 
karttaa (kartta 24). Pidän sen kuvitustyylistä, se on tarpeeksi 

SUUnnITTELUPROSESSI

kartta 25 
Yksityiskohta Korkeasaaren 
kartasta (vuosi ei tiedossa).
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Kartta 27 
Korkeasaaren kantakartta, jota 
käytin avukseni piirtäessäni 
karttapohjaan tiet ja polut, 
eläinalueet ja rakennusten 
paikat. Viheralueiden ja 
kallioiden hahmottaminen oli 
kantakartan avulla haastavaa, 
joten käytännössä kävelin ympäri 
saarta merkitsemässä ne. Myös 
kantakartasta puuttuvien polkujen 
piirtäminen tapahtui paikan 
päällä.

Kartta 26 
Kantakartan pohjalta piirtämäni 
karttapohja, joka muodostuu maa-
alueista (viheralueet, eläinalueet 
ja kallioalueet), teistä ja poluista, 
vierailijoilta suljetuista alueista, 
silloista ja vesialueista.

yksityiskohtainen pitääkseen mielenkiintoni yllä pidemmänkin 
aikaa. ehdotukseni, hakea Korkeasaaren karttaan samanhenkistä 
tyyliä, hyväksyttiin.

asiaKKaan toivEEt
ennen suunnittelutyön aloittamista selvitin asiakkaan toiveet 
kartan suhteen. Asiakasta, eli Korkeasaaren eläintarhaa, edusti 
asiakaspalveluyksikkö ja sieltä erityisesti eläintarhanlehtori taru 
Vuori sekä ympäristökasvattaja Marjo Priha, mutta myös muiden 
yksiköiden työntekijät saivat esittää mielipiteitä.

Karttaa koskevasta toivelistasta muodostui seuraavanlainen:

•	 Kartta oltava ylhäältä päin kuvattu.
•	 Vanhat rakennukset piirrettävä tunnistettavasti (vanhat 

karhulinnat, jääkarhulinna, odotuspaviljonki, ravintola 
Pukki, mutterikioskit ja vanhat metsäpeuratallit).

•	 eläimet siirtyvät ja vaihtuvat, joten kartan on oltava hel-
posti muokattavissa, eri elementtien on oltava omilla ta-
soillaan (taso = layer illustratorissa).

•	 yleisölle ja henkilökunnalle tarkoitetut alueet oltava selke-
ästi erotettu toisistaan (esim. varastoalue kuningasmerikot-
kien takana, hallintoalue sekä asuinalue).

•	 eläimet oltava kokovartalofiguureja, selkeitä mutta ei liian 
kliinisiksi pelkistettyjä.

•	 Piktogrammit suunniteltava.
•	 Kallioalueet oltava piirretty selkeästi kallioksi, ettei näytä 

maalta, kuten tämänhetkisessä kartassa (kartta 12).
•	 saaren vehreyttä on korostettava.
•	 Kartan tulisi olla kolmiulotteinen.

PIIRTÄMISTYÖ

Karttapohja
Korkeasaaren tällä hetkellä käytössä oleva kartta (kartta 12) on 
kuvattu yläviistosta, jolloin eläintarha näyttäytyy erityisen kolmi-
ulotteisena. näin toteutettuna kartan käytettävyys kuitenkin kär-
sii suuresti. saarella suunnistaminen vaikeutuu huomattavasti, 
koska polkuja jää pensaiden ja talojen taakse etenkin saaren poh-
joisosassa, joka jää perspektiivisessä kartassa pienemmäksi kuin 
saaren eteläosa. Käytännössä perspektiiviin piirretty kartta on to-
dettu liian vaikeaksi vierailijoiden suunnistaa, joten tehtäväkseni 
tuli piirtää kartta suoraan ylhäältäpäin nähtynä. 
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Aloitin työn piirtämällä Korkeasaaren karttapohjan kantakar-
tan avulla. siitä sain helposti piirrettyä saaren muodon, tiet, po-
lut ja rakennusten paikat sekä eläin alueet, viheralueet ja kallio-
alueet. Kantakartassa oli pieniä virheitä, etenkään kaikkia polkuja 
ei oltu merkitty, joten kävelin saaressa merkkaamassa niitä. Kes-
kustelua asiakkaan kanssa käytiin myös siitä, miten päin kartta 
tulisi esittää. yksi ehdotus oli, että kartta käännettäisiin nurin-
päin siten, että etelä olisi ylhäällä. Asiakas tuumasi, että tämä 
saattaisi helpottaa Mustikkamaalta saareen saapuvaa vierailijaa 
suunnistamisessa. yksi tällä tavalla toteutettu kartta Korkeasaa-
ren arkistosta löytyikin (kartta 10), mutta minusta kartan kääntä-
minen ei ollut hyvä idea. Kartta on totuttu näkemään pohjoinen 
ylöspäin esitettynä, ja tämän tradition rikkominen vaatii mieles-
täni erityisen syyn. syy voisi esimerkiksi olla tarkoituksenmukai-
nen lukijan ravisuttaminen ja konventioiden kyseenalaistaminen, 
joista kumpikaan ei mielestäni ollut oleellista kyseessä olevan kar-
tan suunnittelussa. Vapaasti käännettynä William owen toteaa-
kin artikkelissaan Beyond the horizon: ”Kartat sisältävät hierar-
kioita, jotka vaikuttavat siihen, miten katsomme maailmaa. Pto-
lemaios esimerkiksi päätti piirtää kartan siten, että pohjoinen on 
ylhäällä. tätä esimerkkiä muut kartantekijät ovat sen jälkeen seu-
ranneet. tähän ei oikeastaan ollut muuta syytä kuin tapa, mutta 
sen seurauksena on syntynyt käsitys, että tämä tietty kuvaustapa 
on ”oikea”. tämä on vain yksi merkintä kartoissa, mutta arvokas, 
koska se kuuluu kartografian muodostavan merkistön joukkoon.” 
(owen 2002, 11).

Kartassa käyttämäni värimaailma määrittyi pitkälti asiakkaan 
toiveden mukaisesti. Korkeasaari haluaa korostaa saaren veh-
reyttä ja puistomaisuutta ja eläinten toivottiin olevan luonnon-
mukaisen värisiä. tekemässäni karttapohjassa on runsaasti kir-
kasta vihreää, joten päätin jättää merialueen viitteenomaisesti 
väritetyksi välttääkseni kartografian professori eduard imhofin 
mainitseman karttojen väritystä koskevan ongelman. imhof kir-
joittaa kirjassaan Cartographic relief Presentation karttojen väri-
sommittelusta vapaasti käännettynä seuraavasti: ”jos kaikki kar-
talla olevat elementit, etenkin laajat alueet, väritetään kirkkailla 
puhtailla väreillä, syntyy räiskyvä, mutta sekava ja epämiellyttävä 
vaikutelma.” (imhof 1965, 72). näin mielestäni tapahtuu esimer-
kiksi Korkeasaaren vuoden 1997 kartassa (kartta 28).

Kartta 28 
Korkeasaaren kartta vuodelta 
1997. Laajat tummat tasaväriset 
alueet vierekkäin asetettuna  
saavat aikaiseksi epämiellyttävän 
lopputuloksen. 
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raKEnnuKsEt
rakennusten piirtäminen oli kartan tekemisessä suurin haasteeni, 
koska en päässyt näkemään rakennuksia siitä kuvakulmasta, 
josta halusin ne esittää. olin päättänyt piirtää rakennukset kol-
miulotteisina yläviistosta nähtyinä, jotta saisin karttaan elävyy-
den tuntua. Kantakarttaa ja ortokarttaa tarkastellessa rakennuk-
sista on nähtävissä ainoastaan talon muoto ja katon pinta. Piir-
tämisen apuna minulla olivat vanhat Korkeasaaren kartat, joissa 
rakennukset oli kuvitettu yläviistosta, valokuvat rakennuksista 
sekä rakennusten arkkitehtipiirustukset. Asiakkaan toiveena oli, 
että vanhat historialliset rakennukset (vanhat karhulinnat, odo-
tuspaviljonki, ravintola Pukki, huvila, saarenvartijan tupa, van-
hat metsäpeuratallit ja mutterikioskit), karhulinna sekä tropiik-
kitalot kuvattaisiin yksityiskohtaisesti, muut rakennukset saisi-
vat olla pelkistetympiä. Piirtämisessä haastavaa oli perspektiivin 
lisäksi sopivan pelkistyksen ja yksityiskohtaisuuden välisen ta-
sapainon löytäminen. etenkin vanhat historialliset rakennukset 
ovat täynnä koristeellisia puuleikkauksia, erkkereitä ja pieniruu-
tuisia ikkunoita. 

Piirrettyäni ravintola Pukin (kuva 5), asiakas ei ollut siihen 
tyytyväinen, koska rakennus ei heidän mielestään ollut tunnis-
tettavissa. olin piirtänyt rakennuksen samasta suunnasta kuin 
muutkin rakennukset, joka Pukin kohdalla sattui olemaan ra-
kennuksen takapuoli. Asiakasta edustavan taru Vuoren mielestä 
tämä oli ongelmallista, koska eläintarhassa kävijä tunnistaa Pukin 
edestä eikä takaa. Vuori ehdotti, että ravintola Pukki esitettäisiin 
etupuolelta, mutta mielestäni tämä oli kartan sisäisen logiikan 
vastaista, kaikki rakennukset tulisi esittää samoin. halusin pyr-
kiä kartan toteutuksessa jonkintasoiseen realistiseen tilalliseen 
esittävyyteen, jonka rakennusten suoraan edestäpäin esittäminen 
olisi rikkonut. tekemääni kuvitusta ei lopulta muutettu.

tein päätöksen jättää kuvittamatta kolmiulotteisesti sellaiset 
rakennukset, jotka joko eivät ole tarkoitettu eläintarhassa vierai-
leville tai jotka jäävät heille täysin näkymättömiin, kuten huolto-
alueilla sijaitsevat rakennukset tai joidenkin eläinaitausten sisä-
tilat. näitä rakennuksia kuvaa kartalla kaksiulotteinen tumman-
harmaa muoto. joitain vierailijoilta suljettuja rakennuksia kui-
tenkin on kuvitettu yksityiskohtaisesti, kuten sillan lähettyvillä 
sijaitseva huvila. Asiakas koki huvilan kuvittamisen tärkeäksi, 
koska se on maamerkkimäinen helposti tunnistettava rakennus, 
joka auttaa vierailijoita saaressa suunnistamisessa. 

kuva 6 
Huvilan arkkitehtipiirustus

Kuvakaappaus tietokoneen 
näytöltä: huvila piirustusvaiheessa. 
Apuna käytin valokuvaa, 
arkkitehtipiirustusta sekä vanhan 
kartan (kartta 12) kuvitusta.

kuva 5 
Piirtämäni takaapäin kuvattu 
Ravintola Pukki, jonka 
tunnistettavuus askarrutti 
asiakasta. Kuvitusta ei kuitenkaan 
muutettu.
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Eläinhahmot
Vanhoissa Korkeasaaren kartoissa esiintyy sekä siluettieläimiä, 
lapsekkaita kokovartalokuvia että tyyliteltyjä eläinten naama-
kuvia. Asiakkaan toiveena oli eläimen kokovartalokuva sivupro-
fiilissa, koska heidän uskomuksensa mukaan näin esitettynä lajit 
ovat tunnistettavimpia eläintarhan kävijälle. Kuvitustyylistä sain 
ohjeeksi: selkeä mutta ei liian kliiniseksi pelkistetty (kliinisellä 
asiakas viittasi yksiväriseen siluettikuvaan). 

William owen toteaa kartalla esitettyjen elementtien kuvasym-
bolimaisuuden (iconographic representation) olevan yksi kartta-
suunnittelun keskeisistä seikoista (owen 2002, 12). Korkeasaaren 
kartan piirtämistyötä vaikeutti ristiriita infografiikan vaatiman 
pelkistämisen ja asiakkaan vaatimusten välillä. Asiakas nimittäin 
edellytti, että kartalla kuvatut eläinhahmot ovat realistisia. 

Piirsin eläimet illustratorilla käyttäen hyväkseni Korkeasaa-
ren kuva-arkiston valokuvia sekä internetistä lataamiani valoku-
via. Pyrin tekemään eläimistä luonnollisennäköisiä jäljittelemällä 
niiden luonnonmukaista väritystä ja jättämällä hahmojen visuaa-
lisen tyylittelyn vähäiseksi. hahmojen väritys on poimittu väri-
pipetti-työkalulla eläintä esittämästä valokuvasta. siltikään Kor-
keasaaressa työskentelevät biologit eivät olleet tyytyväisiä kaik-
kiin eläinhahmoihini, koska he tarkastelivat niitä omasta näkö-
kulmastaan. jouduinkin parantelemaan useaa hahmoa, ja metsä-
peuran oikeasta värityksestä sain hyvinkin yksityiskohtaiset oh-
jeet (kuva 8). 

tekemäni eläinhahmot ovat hyvin pienessä koossa kartassa, 
ja jos niitä ei tulla käyttämään kuvituksena suuremmassa koossa 
esim. infotauluissa, niihin käyttämäni työaika ja pikkutarkka vii-
laaminen ovat mielestäni ylimitoitettuja.

eläinhahmot on lajiteltu kolmeen kokoluokkaan: suuret, kes-
kikokoiset ja pienet eläimet. luettavuuden kannalta eläimet ei-
vät voineet olla todellisessa kokosuhteessa toisiinsa, koska muu-
ten pienet eläimet olisivat aivan liian pieniä kartalla ja suuret eläi-
met aivan liian suuria. lopullisessa kartassa eläinten välillä vallit-
see viitteellinen kokosuhde, jolla tarkoitan sitä, ettei kani ole suu-
rempi kuin tiikeri, mutta kani ja perhonen ovat samankokoisia, 
koska ne on luokiteltu samaan kokoluokkaan. eläinhahmot eivät 
ole myöskään todellisessa kokosuhteessa niitä ympäröivään muu-
hun karttaan.

Metsäpeuran lopullinen  
hyväksytty väritys.

kuva 8 
Asiakkaan metsäpeuraan 
korjaamat värisävyt Pantone 
värikarttaa hyväksi käyttäen.

Ilveksen ensimmäinen versio, jota 
ei hyväksytty liian suuren pään 
takia.

kuva 7 
Valokuva Korkeasaaren 
ilveksestä, jota käytin 
ensimmäisen ilveshahmon 
piirtämiseen.

Ilveksen toinen, hyväksytty versio.
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amurinlEopardi
Amurinleopardin piirustusprosessi. 
Hahmo on piirretty valokuvan 
pohjalta. En ollut tyytyväinen 
leopardin päähän, joten piirsin 
sen toisesta kuvasta ja yhdistin ne 
yhdeksi eläimeksi. Tämän metodin 
tulin tehneeksi useammankin 
eläimen kohdalla. Vieressä 
lopullinen hahmo.

partaKorppiKotKa
Partakorppikotkan piirsin itse 
kuvaamieni kuvien pohjalta. 
En ollut kuvannut kuvia 
karttaprojektia varten, joten 
kuvatessa en ollut ottanut 
huomioon, että eläin tulisi olla 
kokovartalokuvana sivuprofiilissa. 
En löytänyt linnusta edustavaa 
kuvaa, joten yhdistin kaksi kuvaa 
luodakseni hyvän kuvan, jonka 
pohjalta piirtää.

kuvat 9–11 
Kahdesta kuvasta rakennettu 
piirtämiseen hyvin soveltuva kuva.

Lopullinen hahmo

Kuvakaappauksia tietokoneruudulta 
työskentelyn eri vaiheissa.

9 10 

11 
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EuroopanvilliKissa
Valokuvasta piirtämäni eläin oli 
asiakkaan mielestä liian lihava. 
Vieressä lopullinen laihennettu 
versio. 

Kuvakaappauksia tietokoneruudulta 
työskentelyn eri vaiheissa.

piKtogrammit
suunnittelutyöhön sisältyi kartassa käytettävien piktogrammien 
tekeminen, jonka lähtökohdaksi valitsin dot tai AiGA Pikto-
grams -sarjana tunnetun 50 merkin kokoelman. Merkkisarja on 
suunniteltu 1970-luvulla AiGAn (American institute of Graphic 
Arts) ja dot:n (united states department of transportation) yh-
teistyönä, ja se on luotu käytettäväksi erityisesti lentokentillä ja 
muissa liikennekeskuksissa (kuva 13). Merkit ovat vapaasti kaik-
kien käytettävissä, eikä niitä koske tekijänoikeuslaki, joten saa-
toin rajoituksetta soveltaa niitä työssäni. 

tavoitteenani oli tehdä toimiva ja visuaalisesti yhtenäinen sarja 
jo olemassa olevien toimiviksi todettujen merkkien pohjalta. Vi-
suaaliselta kieleltään uudenlaisen sarjan tekeminen ei tässä pro-
jektissa ollut mielestäni järkevää, koska tekemäni merkit tulisivat 
käyttöön ainoastaan karttaan ja niiden käyttöikä oli hyvin epä-
varma. suunnittelemieni piktogrammien väriksi valitsin oranssin, 
jotta ne erottuisivat hyvin kartan vihreästä pohjaväristä.

kuva 13 
Korkeasaarelle suunnittelemieni 
piktogrammien pohjana toiminut 
DOT Pictograms -sarja (AIGA).

Kuva 12 
Tekemieni piktogrammien 
pyöristetyn muodon innoittajana 
toimi Mark Fordin wherenext.com 
internet matkailuyritykselle 
suunnittelema sarja (Pictograms 
and Icon Graphics 2002, 17).
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informaatiotasot

Pohjaten aikaisempaan viittaukseeni tufteen esitän tässä karttani 
jaoteltuna eri informaatiotasoihin. 

Neljäs taso: Piktogrammit ja numerot
Kolmas taso: eläinhahmot
Toinen taso: yksityiskohtaisesti piirretyt rakennukset, eläintar-
han vierailijalle tarkoitetut tai suunnistamista helpottavat maa-
merkkimäiset rakennukset
Alin taso: Kantakartan pohjalta piirretty karttapohja, jossa eri 
väreillä eroteltuna kallioalueet, viheralueet, eläinalueet, tiet ja po-
lut, vierailijoilta suljetut alueet, sillat ja vesialueet

Visuaalisesti yhdenmukaisia tasoja ovat kolme alinta tasoa, ja 
ongelmaksi piirustusvaiheessa nousikin se, etteivät eläinhahmot 
erottuneet taustastaan kunnolla. yksi ehdotus oli, että eläinten 
väriä olisi muutettu räikeämmäksi, joka taas oli ristiriidassa bio-
logien vaatiman luonnonmukaisen värityksen kanssa. ratkai-
suna ongelmaan oli sekä eläimen taustan sävyn haalentaminen 
että eläimen varjostaminen. Varjostus ei ollut asiakkaan mielestä 
tarpeeksi voimakas, joten päädyin lisäksi tekemään eläinhahmoi-
hin reunaviivan.

Kartta sisältää kolmesta eri perspektiivistä piirrettyjä olemassa 
olevaa maailmaa kuvaavia elementtejä: karttapohja on piirretty 
suoraan ylhäältäpäin nähtynä, rakennukset yläviistosta nähtyinä 
ja eläinhahmot sivuprofiilista nähtyinä. Asiakkaan toiveena oli, 
että eläimet esitetään sivuprofiilissa, mutta koska halusin luoda 
karttaan kolmiulotteisuuden tuntua, en halunnut esittää raken-
nuksia samoin. eläimet ovat myös mittakaavaltaan suurempia 
kuin maaston mittasuhteita mukailevat rakennukset. 

edelleen käytössä olevassa kartassa (kartta 12) on mielestäni 
ongelmallista se, että kaikki siinä olevat elementit on visuaali-
sesti toteutettu samalla tyylillä. Karttapohja, eläinhahmot, pik-
togrammit sekä numerot sekoittuvat toisiinsa, eikä selkeää in-
formaatiotasojen visuaalista erottelua ole. omassa suunnitel-
massani halusin selkeästi erottaa numeroinnin ja piktogrammit 
muusta kartasta. 

Korkeasaaren uusimmassa kartassa (kartta 12) on eläinmerk-
kejä, piktogrammeja sekä sini- että oranssipohjaisia numeroita. 
numerot viittaavat kartan viereen sijoitettuun listaan, josta 
käy ilmi, mitä numeroidusta paikasta löytyy. sininen tausta nu-
merossa kertoo kyseessä olevan palvelu tai nimeämistä vaativa 
paikka ja oranssi väri merkkaa eläinaluetta. Asiakas haluaa säilyt-
tää saman logiikan suunnittelemassani uudessa kartassa, mutta 

mielestäni nykyinen kartta (kartta 12) on liian täynnä numeroita, 
piktogrammeja sekä eläinmerkkejä. Päätin säilyttää numeroin-
nin eläinhahmojen yhteydessä, mutta piktogrammeilta poistin 
sen, koska mielestäni se on turha. ehdotin asiakkaalle, että eläi-
millä on valkopohjaiset numerot, jotka juoksevat 1-49 (tällä het-
kellä numeroituja eläinalueita on 31, mutta lisäyksiin on hyvä jät-
tää varaa). Palvelut ehdotin jätettävän merkatuksi ainoastaan pik-
togrammilla ja nimeämistä vaativat paikat saivat sinipohjaiset nu-
merot, jotka alkavat numerosta 50. Piktogrammmien merkitykset 
listattaisiin numeroiden tapaan kartan yhteyteen. se, mitä asia-
kas lopulta päättää tehtäväksi, jää nähtäväksi.

Eläinhahmot reunaviivalla 
vaaleammalla taustalla.

Eläinhahmot ilman reunaviivaa 
tummemmalla taustalla.



44 45

PROjEKTIn LOPPUTULOS

tekemääni karttaa ei ole vielä huhtikuussa 2013 otettu käyttöön, 
joten en voi tässä esitellä lopullista painettua karttaa. 

Kartta 29 
Suunnittelemani 
Korkeasaaren kartta 
2013
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Eläinhahmot

1. Manuli
2. Lumileopardi
3. Amurinleopardi
4. Pesukarhu
5. Kettu
6. Ilves
7. Aasianleijona
8. Amurintiikeri
9. Skunkki
10. Pikkupanda
11. Euroopanvillikissa
12. Saukko
13. Ahma
14. Ruskeakarhu
15. Vaippapaviaani
16. Kani

1 

3 4 

6 5 

7 8 

2 

14 

9 

11 12 

13 

15 16 

10 



17 

19 20 

22 21 

23 24 

18 

17. Kuhertajagaselli  
 (uros)
18. Kuhertajagaselli  
 (naaras)
19. Kaksikyttyräinen  
 kameli
20. Guanako
21. Myskihärkä
22. Takini
23. Lumivuohi
24. Visentti
25. Alppivuohi
26. Markhor
27. Mongolian-   
 villihevonen
28. Kulaani
29. Vapiti
30. Metsäpeura
31. Sahelin -  
 suurkilpikonna
32. Punaniskavallabi

30 

25 

27 28 

29 

31 32 

26 



33. Emu
34. Sinikurkkuara
35. Riikinkukko
36. Suokukko
37. Maatiaiskana
38. Laulujoutsen
39. Kuningasmerikotka
40. Partakorppikotka
41 Tunturipöllö
42. Huuhkaja
43. Helmipöllö
44. Hiiripöllö
45. Ritariperhonen
46. Kiljuhanhi
47. Isopäivägekko
48. Boomslang 

46 

41 

43 44 

45 

47 48 

42 33 

35 36 

38 37 

39 40 

34 
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piktogrammit

1. Info
2. WC
3. Lastenhoitopaikka
4. Lastenrattaiden 
 vuokraus
5. Lipunmyynti
6. Pääsy    
 pyörätuolilla
7. Löytötavarat
8. Postilaatikko
9. Laivaranta
10. Bussipysäkki
11. Kahvila
12. Ravintola
13. Kokoontumispaikka
14. Matkamuistomyymälä
15. Ensiapu
16. Roskat
17. Leikkipaikka
18. Piknikpaikka
19. Grillipaikka
20. Tupakointipaikka
21. Tupakointi kielletty
22. Eläinten    
 ruokkiminen kielletty
23. Vierailijoilta pääsy   
 kielletty
24. Lemmikkien   
 tuominen kielletty
25. Rullalautailu   
 kielletty
26. Polkupyörien   
 tuominen 
 kielletty

1 3 4 2 

5 7 8 6 

9 11 12 10 

13 15 16 14 

18 20 21 19 17 

23 25 26 24 22

rakennukset

6 

1 

3 4 

5 

7 8 

2 

1. Huvila
2. Saarenvartijan  
 tupa
3. Odotuspaviljonki
4. Vanha   
 jääkarhulinna
5. Ravintola Pukki
6. Vanhat   
 metsäpeuratallit
7. Iso karhulinna
8. Pieni karhulinna



9 

11 12 

14 13 

15 16 

10 

22 

17 

19 20 

21 

23 24 

18 

9. Mutterikioskit
10. Paviaanilinna
11. Kota
12. Karhulinna
13. Kioski
14. Näkötorni
15. Eläintiloja
16. Luontokoulu Arkki
17. Africasia
18. Amazonia
19. Borealia
20. Lintuhäkki
21. Talleja
22. Infotori
23. Laiva
24. Pukki-patsas



56 57

Korkeasaaren kartalla on omanlainen visuaalinen ilmeensä, siinä 
on tietyt eläinmerkit ja tietyt piktogrammit. eläintarhan maas-
tossa käytössä olevat opasteet eivät ole yhteneväisiä kartan visu-
aalisen ilmeen kanssa, eivätkä ne keskenäänkään noudata mitään 
visuaalista linjaa. Merkit ovat vuosikymmenten saatossa ympä-
ristöön kerrostuneita ja luovat kävijälle visuaalisesti kaoottisen ja 
suttuisen kuvan saaresta. 

Korkeasaarelle ei ole suunniteltu koskaan yhtenäistä infograa-
fista merkistöä. rajatunlaajuinen graafinen ilme saarella on, jossa 
muun muassa määritellään julisteiden visuaalinen ilme. saarella 
on oma graafinen suunnittelija mutta myös Photoshopin omaa-
vaa muuta henkilökuntaa, joka ei näe merkitystä sillä, että kai-
kessa opasteissa, julisteissa, ilmoituksissa ja kylteissä olisi syytä 
noudattaa visuaalista yhdenmukaisuutta. oman näkemykseni 
mukaan ongelman ytimenä on yleinen vuosia saarella vallinnut 
tee-se-itse -mentaliteetti. Myöskään monet työntekijät eivät ym-
märrä, mitkä työt kuuluvat graafisen suunnittelijan työnkuvaan.

ollessani Korkeasaaressa työharjoittelussa, tehtäväkseni tuli 
tehdä muutoksia asiakaskarttaan, joita sijaitsi ympäri saarta. tein 
vaaditut muutokset, kartat tulostettiin ja asetettiin paikoilleen, 
mutta koska asiaa ei oltu mietitty loppuun saakka, puuttui kar-
toista orientaatiota helpottava ”olet tässä” -merkki. eikä hetkeä-
kään kun eräs omatoiminen työntekijä oli tehnyt, tulostanut ja 
teipannut paikoilleen puuttuvat merkit. Merkissä ei oltu käytetty 
graafisessa ohjeistuksessa määritettyä fonttia, eikä leikkisä ku-
vituksena käytetty kissantassun jälki ollut visuaalisesti yhtenevä 
kartan muun ilmeen kanssa.

LOPPUPÄÄTELMÄT

Minua turhauttaa, että saamani tehtävänanto oli suunnitella 
kartta, koska tällöin asiakas hyppäsi paljon oleellisemman suun-
nitteluvaiheen yli. ensin pitäisi suunnitella eläintarhalle koko-
naisvaltainen visuaalinen ilme, joka sisältäisi myös infograafisen 
merkistön ja opastejärjestelmän ja vasta tämän jälkeen tehdä so-
velluksia. Myös minussa herätti ihmetystä Korkeasaaren kielto 
käyttää olemassa olevia teiden nimiä. Mielestäni teiden nimet 
olisi järkevää ottaa käyttöön, koska se helpottaisi saaressa suun-
nistamista ja täten olisi palvelu vierailijoille.

Projektina Korkeasaaren kartta oli työläs, ja sen loppuun saat-
tamiseen meni noin puolitoista vuotta. työ ei ole osaltani vielä-
kään päättynyt, sillä minulta on tilattu viisi uutta eläinhahmoa. 
eläintarhaan on nimittäin hankittu lisää eläinlajeja ja näin tulee 
tapahtumaan tulevaisuudessakin. jatkanko minä hahmojen piir-
tämistä vai joku muu, jää nähtäväksi. Kuulin entisiltä työtovereil-
tani, että Korkeasaareen tullaan suunnittelemaan kokonaisval-
tainen infograafinen järjestelmä. tämä tieto ilahduttaa minua, 
mutta samalla mietin, mikä tulee olemaan tekemäni kartan koh-
talo. otetaanko se osaksi uutta suunnitelmaa vai jääkö se vain ly-
hytaikaiseksi siirtymäkauden kartaksi? 

olen tyytyväinen työni lopputulokseen. Varmasti joitain seik-
koja olisin voinut tehdä paremminkin, mutta kokonaisuutena 
kartta on mielestäni toimiva. Asiakkaan puolelta en ole saanut  
palautetta kartasta. 
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