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GRAAFINEN OHJEISTO

versio 1.2

SISÄLLYS
Tervetuloa tutustumaan Turun Teknologiakiinteistöjen visuaaliseen maailmaan ja graafiseen ohjeistukseen. Ilmeemme rakentuu
vihreästä väristä, logosta ja typografiasta.
Graafisen ohjeiston tehtävä on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Turun Teknologiakiinteistöjen yhteydessä
tapahtuvaa viestintää. Ohjeistosta löydät
toimintatavat niin logon, värien kuin fonttien
suhteen.
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Kun toimit annettujen ohjeiden mukaan ja
käytät tämän esityksen liitteenä olevia logooriginaaleja, lopputulos on tyylikäs ja varmasti Turun Teknologiakiinteistöjen brändin
mukainen.
Tämä graafisen ohjeiston eri sivuilta löytyvä
merkki tarkoittaa, että kyseisellä sivulla oleva
logo on liitetiedostona mukana tässä esityksessä
ja käyttäjän ladattavissa.
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LOGO
ensisijainen logo
Logo paineoaineistoihin

Turun Teknologiakiinteistöjen logo on
erottuva, persoonallinen ja mieleen jäävä.

ttk_logo_gb_cmyk_fi.pdf

Ensisijaisessa logossa liiketunnus on
keskitetty yrityksen nimen yläpuolelle. Käytä
tätä versiota aina kun se on mahdollista.
Ethän muuntele sitä omin päin tai yritä
toisintaa sitä itse. Käytä aina oikeita, tämän
ohjeiston liitteenä olevia, ladattavia logooriginaaleja.

Logo sähköisiin aineistoihin
ttk_logo_gb_rgb_fi.png
ttk_logo_gb_rgb_fi.svg
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LOGO
ensisijainen logo
Negatiivi-versiot tummalle tai vihreälle
taustalle.

ttk_logo_gw_cmyk_fi.pdf

ttk_logo_wb_cmyk_fi.pdf

ttk_logo_gw_rgb_fi.png

ttk_logo_wb_rgb_fi.png

ttk_logo_gw_rgb_fi.svg

ttk_logo_wb_rgb_fi.svg

ttk_logo_gw_cmyk_en.pdf

ttk_logo_wb_cmyk_en.pdf

ttk_logo_gw_rgb_en.png

ttk_logo_wb_rgb_en.png

ttk_logo_gw_rgb_en.svg

ttk_logo_wb_rgb_en.svg
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LOGO
vaihtoehtoinen logo
Logoversiota, jossa liiketunnus ja yrityksen
nimi on sijoitettu vierekkäin (ttk_logo_line)
käytetään silloin, kun logolle varattu tila sitä
edellyttää.

ttk_logo_line_cmyk_fi.pdf
ttk_logo_line_rgb_fi.png
ttk_logo_line_rgb_fi.svg

ttk_logo_line_cmyk_fi.pdf
ttk_logo_line_rgb_fi.png
ttk_logo_line_rgb_fi.svg
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LOGO
suoja-alue
Suoja-alueen koko on aina suhteessa
tunnuksen kokoon ja perustuu Turun
Teknologiakiinteistöjen liikemerkin pienten
pallojen mittoihin. Suoja-aluetta käytetään
kaikkialla.
Jos tilaa on vähän, on parempi pienentää
tunnusta kuin tinkiä suoja-alueesta.
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VÄRIT
Vihreä tunnusvärimme viestii yhteydestämme
jatkuvasti kehittyvään Turku Science Parkiin
sekä vehreään Kupittaan alueeseen. Se kertoo
myös yrityksemme vastuullisuudesta ja
vihreistä arvoista, joita pyrimme toteuttamaan
jokapäiväisessä toiminnassamme.

pääväri
Päävärinä käytetään Turun Teknologiakiinteistöjen vihreää (PMS 369C).

apuvärit
Apuväreinä voidaan käyttää Teknologiakiinteistöjen vihreän eri sävyjä, harmaan eri sävyjä
sekä ohessa näkyviä apuvärejä. Apuväreistä
on suositeltavaa käyttää vaaleampia sävyjä
isoissa pinnoissa tai tekstin taustalla.

PMS
CMYK
RGB
Hex
HSL
HSB
Lab
RAL

369 C
50, 5, 100, 0
100, 167, 11
#64A70B
86, 88, 35
86, 93, 65
61, –45, 61
6018

PMS
CMYK
RGB

100 %

60 %

35 %

7406 C
10, 15, 95, 0
237, 206, 17

100 %

60 %

35 %

PMS
CMYK
RGB

630 C
50, 0, 20, 0
127, 201, 207

100 %

60 %

35 %

PMS
CMYK
RGB

1595 C
10, 60, 70, 0
218, 115, 69

100 %

60 %

35 %

PMS
CMYK
RGB

4025 C
10, 40, 90, 0
233, 161, 31

100 %

60 %

35 %
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FONTIT
Turun Teknologiakiinteistöjen fonttiperhe on
Scala Sans. Käytä ensisijaisesti leikkauksia
Regular ja Bold. Myös muut Scala Sans
-leikkaukset ovat sallittuja.
Väliotsikoissa ja ingresseissä käytetään
yleensä (regular) small caps -leikkausta.
Vuosikatsauksissa, vastuullisuusraporteissa
ja muissa virallisissa tai arvokkuutta
vaativissa julkaisuissa voidaan käyttää
Minion Pro -fonttia otsikoissa, ingresseissä
ja nostoissa.

Scala Sans, Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890@#€%&!?
Scala Sans, Regular, Small Caps

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
Scala Sans, Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890@#€%&!?
Minion Pro, Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890@#€%&!?
Minion Pro, Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäöABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ1234567890@#€%&!?
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