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SISÄLLYS

Graafisen ohjeiston tarkoitus on 
nimensä mukaisesti ohjeistaa, 
selkeyttää ja yhdenmukaistaa 
Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen  
yhteydessä tapahtuvaa viestintää. 
Ohjeistosta löydät toimintatavat niin 
logon, värien kuin fonttien suhteen. 
Kun toimit annettujen ohjeiden 
mukaan ja käytät tämän esityksen 
liitteenä olevia logo-originaaleja, 
lopputulos on tyylikäs ja hallittu ja 
tukee Joki-brändiä.
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LOGO

Joen logo on selkeä ja yksinkertainen. 
Käytä aina oikeita, tämän ohjeiston 
liitteenä olevia logo-originaaleja. Älä 
yritä toisintaa niitä itse. 

Seuraavilta sivuilta löydät suuntaa 
antavia ohjeita logon käytöstä. 

joki_logo_black_CMYK.pdf
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LOGO

Ensisijaisesti Joki-logoa käytetään 
mustana valkoisella taustalla tai 
valkoisena mustalla taustalla.

Tarkemmat värimääritykset löytyvät 
sivulta 8.

Ensisijaiset värit

joki_logo_black_CMYK.pdf joki_logo_white_CMYK.pdf
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LOGO
Logo tehostevärillä

Jos materiaalissa ei ole muita värejä, 
voidaan logossa käyttää tehosteväriä. 

Tätä versiota käytetään kuitenkin 
harkiten.

joki_logo_black_tehostevari_RGB.pdf joki_logo_white_tehostevari_RGB.pdf
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LOGO
Logo seliteosalla

Logon yhteydessä voidaan käyttää 
seliteosaa. Seliteosaa ei kannata 
käyttää, kun asiayhteys on selvä 
(esim. rakennuksen sisällä olevissa 
materiaaleissa tai verkkosivuilla).

Logon ja seliteosan mittasuhteita tai 
sijoittelua ei saa muuttaa.

Alempaa tunnusta seliteosalla 
käytetään oviteippauksessa ja 
tapauksissa, joissa tekstin tulee olla 
kauempaa luettavissa, mutta joissa 
Joki-logo ei voi kasvaa. 

joki_logo_seliteosa1_black_CMYK.pdf

joki_logo_seliteosa2_black_CMYK.pdf
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LOGO

Sijoita logo aina siten, että sen 
ympärillä (ylhäällä, alhaalla ja 
molemmilla puolilla) on tyhjää 
tilaa ainakin logon palloelementin 
halkaisijan verran. 

Poikkeuksen muodostaa seliteosa, 
jolle on tarkkaan määritelty etäisyys 
Joki-logosta.

Suoja-alue
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VÄRIT

Päävärit ovat musta ja valkoinen.

Tehosteväri on vihreä. Vihreää tulee 
käyttää maltillisesti: digipinnoissa 
linkkeinä, opasteissa osoittamaan 
kerros jne. Liiallinen vihreän käyttö vie 
siltä tehon. Vihreän käyttöä CMYK-
värinä ei suositella.

Värejä voidaan käyttää myös 
transparentteina.

PMS Black C
CMYK 70, 50, 30, 100
RGB 0, 0, 0
Hex #000000

PMS White
CMYK 0, 0, 0, 0 [Paper]
RGB 255, 255, 255
Hex #ffffff

PMS 802 C
CMYK 54, 0, 100, 0 
RGB 51, 255, 51
Hex #33ff33

Huom: vihreän käyttöä  
CMYK-värinä ei suositella.
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FONTIT

Perusfonttina käytetään Gotham-
fontin eri leikkauksia. Fonttia 
käytettäessä pyritään selkeään eroon 
eri leikkausten välillä.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Gotham Medium Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Gotham Bold Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Gotham Book Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Gotham Light Regular
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FONTIT

Verkkosivuilla käytetään Gotham-
fontin kaltaista Open Sans -fonttia 
leikkauksineen.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Open Sans Extrabold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Open Sans Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Open Sans Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Open Sans Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890 @#€%&!?

Open Sans Light

Verkkoympäristö






















































