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Graafinen ohjeisto

Oulun arkkitehtikillan logo muodostuu Oulun Yliopiston logossa esiintyvän torni mukael-

masta jota suojaa talo.

Killan logosta on linja- ja täyttövariaatio. Linjaversiota suositellaan käytettäväksi kun logon 

korkeus ylittää 30mm ja vaalealla pohjalla. Täyttöversiota puolestaan suositellaan käytettä-

vän korkeuden ollessa alle 30mm ja kun logoa käytetään tummalla pohjalla.

Käyttökohteen ja harkinnan mukaan voidaan valita kutakin käyttötarkoitusta parhaiten 

vastaava variantti logosta.

Tässä ohjeistossa seuraavilla sivuilla esitellään tarkemmat väri- ja koko-ohjeet, suoja-alueet 

arkkitehtillan typografiaohjeet sekä värimääreet. Ohjeiston ohjeet ovat sitovia eikä niistä saa 

poiketa ilman Oulun arkkitehtikillan hallituksen hyväksyntää.

tornitalo-logo

logon variantit

täyttö | liukuväriversio | pystylinja | liukuväriversio | pysty

linja | liukuväriversio | vaaka

täyttö | liukuväriversio | vaaka
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logon negavariantit

logon minimikoko

Negana käyttäminen tarkoittaa logon sijoittamista tummalle pohjalle vaaleana. 

Logovariantiksi suositellaan täyttöversiota koska se näyttää tummalle taustalle sijoitettuna 

pääsääntöisesti raikkaammalta ja rauhallisemmalta kuin linjaversio.

Harkinnanvaraisesti ja perustellusti voidaan tummalla taustalla käyttää myös linjaversiota.

Logon leveyden tulee olla aina vähintään 35mm sitä pienemmässä koossa logoa ei saa 

käyttää. Liukuväriversioita voi käyttää ainoastaan kun logon leveys ylittää 40mm, sitä 

kapeammissa tilanteissa on käytettävä aina yksiväristä versiota.

logon käyttö
negana

linja | liukuväriversio | vaaka

täyttö | liukuväriversio | vaaka

täyttö | liukuväriversio | pystylinja | liukuväriversio | pysty

logon
minimikoko
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Suoja-alueen muodostaa neliö jonka sisään mahtuu logon O-kirjain. Vasemmassa, oikeassa 

ja alareunassa yhden neliön etäisyys muodostaa suoja-alueen reunat. Yläreunassa suoja-

etäisyys on puolet neliöstä. Suoja-alueen sisäpuolelle ei saa sijoittaa mitään häiritseviä 

elementtejä. Samat säännöt pätevät niin vaaka- kuin pystyvarianttiin logosta.

suoja-alue

suoja-alue

kiellettyjä esimerkkejä

logon alla häirintää

(esim kuva tai grafiikka)

logoa kierretty logon väriä muutettu logon mittasuhteet

raiskattu
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Killan logo on joko musta (C0,M0,Y0,K100) tai valkoinen (C0,M0,Y0,K0). Suositus on että 

killan viestinnässä musta on vallitseva (esim. taustaväri) väri tilanteen sen salliessa.

Tehosteväreinä voidaan käyttää suunnittelijan harkinnan mukaan oranssin ja harmaan 

sävyjä.

Killan omassa viestinnässä on suunnittelijalla harkinnan mukaan mahdollisuus käyttää 

ohjeistuksesta poikkeaviakin värejä tapahtuman / tilanteen niin vaatiessa. Killan ulkopuolisen 

käytön tulee kuitenkin noudattaa näitä ohjeita!

Graafisena elementtinä voidaan halutessaan käyttää arkkitehtoonista Oulun siluetti-

grafiikkaa. Siluetin värejä voi muokata ohjeen puitteissa. Siluetin kaikki oikeudet kuuluvat 

Oulun arkkitehtikillalle ja sen alkuperäiselle piirtäjälle ark.yo Juho Tastulalle.

värit

värit ja 

grafiikka, oulun siluetti

grafiikka
oulun siluetti

0C

0M

0Y

100K

R0

G0

B0

0C

60M

100Y

0K

0C

70M

100Y

40K

0C

0M

0Y

0K

0C

0M

0Y

30K

0C

0M

0Y

70K

R245

G130

B32

R160

G75

B20

R255

G255

B255

R190

G190

B190

R110

G110

B110

#000000 #F58220 #A04B14 #FFFFFF #BEBEBE #6E6E6E

6/11

2. logon variantit
3. logon negavariaatiot | logon minimikoko

5. suoja-alue | kiellettyjä esimerkkejä
6. värit | grafiikka, oulun siluetti
7. grafiikka, hohto
8. käyntikortti- ja kirjemalli
9. haalarilogo
10. typografia

4. mustavalkovariaatiot

OULUN ARKKITEHTIKILTA www.oulunarkkitehtikilta.net | © Oulun Arkkitehtikilta 2012

11. kiltatalon logo | yhteystiedot



Arkkitehtikillan omassa viestinnässä logosta voi käyttää graafisena elementtinä (esimerkiksi 

sivulta leikkautuvana kuten tämän ohjeiston kannessa) killan yksivärisiä logoversioita tai 

hohto-elementtiä jossa yläosa logosta ja tekstistä on valkoinen ja alaosa muodostuu logon 

linjaversioista. Väreinä tulisi käyttää tässä ohjeistossa määriteltyjä sävyjä. Suunnittelija voi 

käyttää myös omaa harkintaa julkaisun luonteesta riippuen.

Hohto-elementti sopii käytettäväksi pääasiassa suuressa koossa, ja jollain muodolla 

leikkaantuvana. Hohto-elementtiä EI SAA käyttää itse killan logon asemasta.

grafiikka
hohto

Graafinen ohjeistoGraafinen ohjeisto grafiikka, hohto
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Antero Örkkitehtuuri
puheenjohtaja
010 123 4567

titteli@
oulunarkkitehtikilta.net

Käyntikorttimalli

50x50mm

kaksipuoleinen painatus

www.oulunarkkitehtikilta.net

C5 kirjekuorimalli

229x162mm

painatus mustalla
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Graafinen ohjeisto haalarilogo

Tällä sivulla on Oulun Arkkitehtikillan haalareissa käytettävät logotiedostot. Selässä käyte-

tään kahden tornin versiota jonka yläpuolella lukee arkkitehtikilta.

Vasemmassa lahkeessa käytetään yhtä tornia jonka reunoilla lukee arkkitehtikilta.

Logot painatetaan yksivärisenä mustalla, ja vuosikurssi valitsee värit tornille ja taustalle. 

Väreinä kurssi ei saa käyttää väriyhdistelmiä jotka ovat esiintyneet 5 vuoden sisällä aikaisem-

pien kurssien haalariväreinä.

logo killan
haalareihin

vasen lahje
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Oulun Arkkitehtikillan logossa käytettävä kirjasinleikkaus on Tw Cen MT. Tässä pdf-

tiedostossa olevat logotiedostot ovat vektorimuodossa niin et tarvitse kyseistä fonttia 

asennettenua koneellesi. Tw Crn MT kirjasinleikkausta voidaan käyttää myös otsikoinnissa 

harkinnan mukaan, mutta se ei sovellu leipätekstiksi.

Arkkitehtikillan logoteksti kirjoitetaan logossa aina versaalilla (OULUN ARKKITEHTIKILTA)

Leipäteksteissä keveyden ja luettavuuden vuoksi on hyvä käyttää ohuempirunkoista fonttia 

kuten Segoe UI Light. Jos leipätekstissä vaaditaan lihavointeja joita Segoe UI light leikkauk-

sesta ei löydy niin voidaan käyttää tavallista Segoe UI kirjasinleikkausta.

Segoe UI light ja Segoe UI kirjasinleikkaukset kuuluvat windows 7 fonttikirjastoon joten fontit 

ovat helposti käytössä.

Oulun Arkkitehtikilta suosittaa vahvasti edellämainittujen fonttien käyttö viestinnässään 

suunnittelija voi kuitenkin käyttää omaa harkintaansa leipätekstifonttien yhdistelemisessä 

tyylikkyyttä unohtamatta. Kirjasinleikkauksia ei yhtä ”näkymää” kohden tulisi olla yli kolmea. 

Oulun arkkitehtikilta kieltää dokumenteissan Comic Sans kirjasinleikkauksen käytön mitä 

ankarimmin!

typografia

typografia

yhteystiedot

Tw Cen MT
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...
Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Arkkitehtiopiskelija on eläin...

Segoe UI Light

Segoe UI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Etiam feugiat adipiscing 

odio, malesuada volutpat justo ullamcorper 

sed. Nulla eu turpis eget massa lacinia 

sodales. Phasellus id lorem ut velit dapibus 

porttitor pharetra ut nunc. Morbi fringilla 

varius mi, in aliquet neque pharetra id.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

Aliquam ipsum nunc, convallis a laoreet 

suscipit, lobortis id nisl. Etiam quis lorem 

nec risus lacinia malesuada vitae id nulla. 

Aliquam erat volutpat. Sed feugiat nibh nec 

mi condimentum porta. Mauris ac mollis 

felis. Fusce tempor mi ac felis lacinia ut 

sollicitudin lorem placerat.
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