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HAMKin graaiseen ohjeistoon on koottu visuaalisen 
ilmeen linjaukset sekä ohjeet eri elementtien, kuten 
tunnuksen, typograian ja värien käytöstä. Ohjeisto 
sisältää esimerkkejä käytännön sovelluksista ja toimii 
työkaluna myös ilmeen soveltamiseen.

Graainen ohjeisto on työväline, jota noudattamalla ja 
soveltamalla saavutamme yhtenäisen, tunnistettavan 
ja laadukkaan HAMKilaisen näkymisen. Graaisesta 
ohjeistosta HAMKissa vastaa strateginen viestintä.

SISÄLLYS
2 8 . 9 . 2 0 1 8
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HAMKin logo muodostuu HAMK- 

nimikirjaimista, jonka alapuolella tai  

oikealla sivulla on kaksikielinen nimiosa. 

Logon virallinen versio on väriltään turkoosi. 

Lisäksi logoa voidaan käyttää valkoisena tai 

mustana, jos turkoosi ei sovellu käyttöön.

Poikkeustilanteissa ja kompaktissa tilassa 

(esim. liikelahjat, mobiilisivut) voidaan käyttää 

pelkkää HAMK-kirjainosaa, lue lisää sivulta 5. 

Lisäksi logo voidaan toisintaa erilaisin paino-

teknisin erikoismenetelmin, kuten esimerkiksi 

kohopainolla, folioinnilla tai kohdelakalla.

PERUSLOGO

KOMPAKTI LOGO

LEVEÄ PERUSLOGO

01 LOGO JA SEN OSAT
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SUOJA-ALUE

Logon perusmittayksikkönä käytetään 

nimikirjainosan rivin korkeutta (X). Tämän 

yksikön avulla voidaan mitata logon suoja-

alue. 

Logon ympärillä kulkee suoja-alue, jonka 

sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita elementtejä. 

Suoja-alueen tarkoitus on rauhoittaa 

tunnukselle vähimmäistila, jonka se vaatii 

ympärilleen. Suoja-alue on mitattu valmiiksi 

tunnusoriginaaleihin.

Jos logo sijoitetaan värilaatikon sisään, tulisi 

logon ympärillä olla marginaalia vähintään 

logon suoja-alueen verran.

LOGON PIENIN  

SALLITTU KOKO

Ohessa suositukset pienimmälle koolle,  

jossa logoa tulee käyttää painettuna ja 

sähköisissä ympäristöissä. 

Huomioi paino- tai näyttötekniikan kyky 

toisintaa graiikkaa! Ohessa mainittu pienin 

koko ei välttämättä aina toistu laadukkaasti 

kaikilla tekniikoilla. Käytä siis omaa harkintaa 

tilannekohtaisesti pienten kokojen kanssa. 

Tunnuksen on aina toistuttava selkeänä ja 

hyvin luettavana.

LOGON SUOJA-ALUE JA PIENIN SALLITTU KOKO

X

PIENIN KOKO:  
30 MM
300 PX

PIENIN KOKO:  
50 MM
500 PX

PIENIN KOKO:  
10 MM
100 PX
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Logo tulee sijoittaa näkyvästi ja riittävän 

etäälle muista graaisista elementeistä. Logoa 

käytettäessä on huomioitava, että tausta on 

tarpeeksi rauhallinen. Jos tausta on sekava, 

täytyy logo sijoittaa valkoisen tai turkoosin 

laatikon päälle. Huomioi silloin että logon ym-

pärillä on suoja-alueen verran marginaalia.

Turkoosi väritys on tunnuksen ensisijainen 

versio, jota käytetään valkoisilla ja vaaleilla 

taustoilla. Valkoista versiota käytetään 

tummilla taustoilla. Mustaa versioita käytetään 

yleensä vain, jos turkoosia tai valkoista on 

teknisesti vaikea toistaa, dokumentti on 

muutenkin mustavalkoinen tai musta sopii 

parhaiten käyttöön (jos tunnus on esim. 

osa tunnusjoukkoa, jossa kaikki muutkin 

tunnukset ovat mustia).

Älä muokkaa logo-originaaleja!

SALLITTUJA KÄYTTÖTAPOJA

1. Turkoosi logo vaalealla taustalla. 

2. Valkoinen logo tummalla taustalla.  

3. Turkoosia ja valkoista logoa ilman tausta-

laatikkoa voidaan käyttää kuvien päällä vain 

harkiten.  

4. Kuvan päällä suositellaan käytettäväksi val-

koista tai turkoosia laatikkoa logon taustalla.

KIELLETTYJÄ KÄYTTÖTAPOJA

5. Logo ei erotu taustasta. 

6. Logon ympärillä on liian vähän tilaa. 

7. Mittasuhteita ja väriä on muutettu. 

8. Logoon on lisätty tehosteita.

1 2 3 4

5 6 7

LOGON KÄYTTÖ

8

POIKKEUSTILANTEET: KOMPAKTI LOGO

Logoa voidaan käyttää harkituissa tilanteissa ilman Hämeen ammattikorkeakoulu / Häme 

University of Applied Sciences -tekstejä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi mobiilisivut, johon 

koko logo ei mahdu riittävän isona, tai liikelahjat, joihin logo painetaan niin pienellä, ettei 

teksteistä saisi selvää. Jos käytetään pelkkää HAMK-tunnusta, on arvioitava tuleeko selvenne 

”Hämeen ammattikorkeakoulu ja/tai Häme University of Applied Sciences” liittää tunnuksen 

yhteyteen jollain toisella tapaa, vai selviääkö asiayhteys ilman lisäselvennettä.



H A M K  |  G R A A F I N E N  O H J E I S T O

6

Useampia logoja käytettäessä tulee soveltaa 

ohjetta suoja-alueesta ja varmistaa logojen 

erottuminen sijoittamalla ne riittävän etäälle 

toisistaan.

Voit asemoida logot esimerkiksi alareunasta 

tai keskilinjasta. Usein keskilinjaan tasaaminen 

on harmonisin, jos joukossa on paljon eri 

kokoisia ja muotoisia logoja.

LOGON KÄYTTÖ: MUIDEN LOGOJEN KANSSA

X

XX
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Turkoosi 1 (HAMK) on logossa käytettävä 

pääväri. 

Turkoosi 4 on käytössä kehyksen sävynä. 

Tämän lisäksi se soveltuu esim. väritaustaksi.

Päävärisarjan turkoosien rinnalla käytetään 

ensisijaisena korostevärinä violettia. Tarvitta-

essa violetti voidaan korvata yhdellä lisäväri-

sarjan värillä. Muita värejä HAMK-ilmeessä ei 

käytetä.

Sallitut väriyhdistelmät -kohta osoittaa mah-

dolliset väriyhdistelmät, joita voidaan käyttää. 

Käytä samaa väripalettia läpi koko sovelluk-

sen (esim. yksi painotuote).

TURKOOSI 1 (HAMK)

CMYK 100.0.0.58

PMS 308 

RGB 0.87.124

HEX #00577C

KIRKAS TURKOOSI

CMYK 70.0.20.0

RGB 110.182.199

HEX #6EB6C7

TUMMA TURKOOSI

CMYK 100.27.22.80 

RGB 0.33.46 *

HEX #00212E * 

 
* TOISTETAAN TUMMEMPANA 

SÄHKÖISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ.

ORANSSI

CMYK 0.30.100.0

RGB 234.185.13

HEX #EAB90D

TURKOOSIT + VIOLETTI

TURKOOSIT + ORANSSI

TURKOOSIT + KIRKAS TURKOOSI

TURKOOSIT + VAALEA VIHREÄ

TURKOOSIT + VAALEA PUNAINEN

TURKOOSIT + VAALEA RUSKEA

TURKOOSI 2

CMYK 53.18.22.0

RGB 130.176.191

HEX #82B0BF

VAALEA VIHREÄ

CMYK 50.0.60.0

RGB 161.196.132

HEX #A1C484

TURKOOSI 3

CMYK 32.6.10.0

RGB 186.216.227

HEX #BAD8E3

VAALEA PUNAINEN

CMYK 0.50.40.0

RGB 221.153.137

HEX #DD9989

TURKOOSI 4

CMYK 14.2.4.0

RGB 225.239.245

HEX #E1EFF5

VAALEA RUSKEA

CMYK 0.20.30.20

RGB 205.183.158

HEX #CDB79E

VIOLETTI

CMYK 50.90.0.0

RGB 151.0.176

HEX #9700B0

PÄÄVÄRIT

LISÄVÄRIT

SALLITUT VÄRIYHDISTELMÄT

02 VÄRIT
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PROXIMA NOVA
Thin Regular Bold ExtraBold + kursiivit

AaBbCcDdEeFfGg1234567890!?/()*%€@

CALIBRI

Regular Bold + kursiivit

AaBbCcDdEeFfGg1234567890!?/()*%€@

HAMK-ilmeessä käytetään ensisijaisesti  

Proxima Nova -kirjasinperhettä. Proxima Nova 

on maksullinen fontti ja se vaatii käyttöä var-

ten lisenssin. HAMKin viestinnän käyttöön on 

hankittu fonttilisenssi käyttöä varten. 

 

Kysy lisätietoa fonteista ja niiden käytöstä:  

Strateginen viestintä  

markkinointiviestinta@hamk.i

FONTTIEN KORVAAMINEN

Ensisijaista fonttia käytetään aina kun 

mahdollista, kaikessa viestinnässä verkossa ja 

painotuotteissa. 

Jos ensisijaista fonttia ei voida käyttää,  

voidaan se korvata Calibrilla. Korvaaminen on 

sallittua vain toimistosovellusten kaltaisissa 

tapauksissa, joissa fonttien käyttö on teknises-

ti rajoitettua. Calibri on käytössä esimerkiksi 

PowerPoint- ja Word-pohjissa.

KORVAAVA FONTTI TOIMISTOSOVELLUKSISSA

03 TYPOGRAFIA
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1/2X

Gridi auttaa pitämään ilmeen sovellukset 

yhtenäisinä ja mittasuhteet hallinnassa.

GRIDIN LAATIMINEN

Ilmeen sovellusten suunnittelun ja taiton 

pohjalla käytetään ruudukkoa eli gridiä, joka 

auttaa oikeiden mittasuhteiden mittaamisessa 

ja elementtien sommittelussa.

Gridin ruudun koko ja muoto riippuu hieman 

suunniteltavan sovelluksen muodosta. Hyvä 

sääntö on laatia ruudukko niin, että kapealle 

sivulle ruutuja tulee 8 ja pitkälle sivulle 16 eli 

suhteessa 1x2. Jos sovelluksen sivut ovat 

suunnilleen saman pituiset, on parempi laatia 

ruudukko suhteella 1x1 eli esim. 8x8. Erityisen 

matalissa ja leveissä esim 16x4.

SISÄLLÖN TAITTO

Kuvat, tekstit ja logot asemoidaan gridistä 

saatujen mittojen avulla. Hyviä perusmittayksi-

köitä ovat 1/2x ja 1x gridin ruudun leveydestä.

KEHYS

Sovelluksen reunoilla kulkee kehys, jonka mit-

ta on 1/2x vaakarivin ruudun leveydestä. Ke-

hys on saman paksuinen jokaisella reunalla.

Asemoi kuvat gridiin. Esimerkissä kuva on 

yläosassa ja sen vastaparina on alhaalla värilli-

nen kehys. Vastaavasti kuva voi olla korkeam-

pi tai matalampi. Värillinen kehys mukautuu 

sen mukaan. Kehys on aina vastapuolella 

kuvaa, kuvan vastaparina. Kuvan ympärillä 

kehys on valkoinen.

04 GRIDI

8
1X

Näin kuvan ja värillisen 
kehyksen korkeus voi muuttua  

gridin mukaan.

Kuva

Suositellut paikat logolle: vasen ylä- / oikea alakulma. Voi olla keskitetty jos tila kapea tai sopii muuten paremmin sommitteluun.

Valkoinen kehys

Värillinen kehysTekstialue

16

1/2X

1/2X

KATSO
ESIMERKKEJÄ

ALKAEN SIVULTA  
11.
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05 ESIMERKKISOVELLUKSIA: HAMK.FI
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05 ESIMERKKISOVELLUKSIA: ILMOITUS

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tan-

ner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, en-

nenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Jukolan talo, eteläisessä 

Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, liki Toukolan 

kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana 

www.hamk.i

@twittertili   |   @instagram   | Facebook

LOGO LOGO LOGO

Ilmoituksen otsikko  
20pt, riviväli 24pt

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tan-

ner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, en-

nenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Jukolan talo, eteläisessä 

Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, liki Toukolan 

kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana 

alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili 

teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama 

monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui 

laitumeksi kylän karjalle.

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, 

seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, 

liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö 

on kivinen tanner, mutta alempana alkaa 

pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. 

Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän 

karjalle. Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 

pohjaisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on 

www.hamk.i

@twittertili   |   @instagram   | Facebook

Ilmoituksen otsikko  
20pt, riviväli 24pt

TEKSTIKOROSTE 
8PT, RIVIVÄLI 10PT

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tan-

ner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan.

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 

pohjaisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on 

kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot.

www.hamk.i

@twittertili   |   @instagram   | Facebook

LOGO LOGO LOGO

Ilmoituksen otsikko  
20pt, riviväli 24pt

124 X 120 MM ILMAN KUVAA

124 X 200 MM

124 X 300 MM
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05 ESIMERKKISOVELLUKSIA: ESITE

Esitteen otsikko  
40px, riviväli 46px
Alaotsikko tarvittaessa tässä 20px

PAIKKA TEKSTIBOKSILLE 

TARVITTAESSA.

10pt, riviväli 14pt. Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo 

erään mäen pohjaisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 

ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, 

ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen 

alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja 

runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään! 

rinteellä, liki Toukolan kylää. 

Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa 

pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vil-

ja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen 

ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän 

karjalle.

VÄLIOTSIKKO 12PT, RIVIVÄLI 14PT

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tan-

ner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, en-

nenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään! 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tan-

ner, mutta alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön 

mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä, en-

nenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.

8/11pt. Jukolan talo, eteläi-

sessä Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjaisella rinteellä, liki 

Toukolan kylää. Sen läheisin 

ympäristö on kivinen tanner, 

mutta alempana alkaa pellot, 

joissa, ennenkuin alla on niittu, 

apilaäyräinen, halkileikkaama 

monipolvisen ojan; ja runsaasti 

antoi se heiniä, ennenkuin jou-

tui laitumeksi kylän karjalle.

Otsikko 1  32px 
riviväli 38px

www.hamk.i 8/11pt

@twittertili   |   @instagram   |   Facebook

PAIKKA TEKSTIBOKSILLE 
TARVITTAESSA. 12/14PT

YHTEYSTIEDOT

Yhteystietotekstiä 

meiliosoite@hamk.i

Proxima Bold 12/16pt 

www.hamk.i

KANSI SISÄSIVU TAKAKANSI

Esitteen sisäsivuilla voi toki olla enemmän ja 

suurempiakin kuvia. Kuvat ja tekstit voidaan 

taittaa tarvittaessa vapaasti, kunhan ne nou-

dattavat gridiä.
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�5 ESIMERKKISOVELLUKSIA: JULISTE

Julisteen otsikko  
40pt, riviväli 46pt
Alaotsikko voidaan kirjoittaa tähän.

www.hamk.i
@twittertili   |   @instagram   | Facebook

PAIKKA TEKSTIBOKSILLE 

TARVITTAESSA.

Julisteen otsikko  
40pt, riviväli 46pt

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen 

pohjaisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 

ympäristö on kivinen tanner, mutta alempana alkaa 

pellot, joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aal-

toili teräinen vilja. Peltojen alla on niittu, apilaäyräinen, 

halkileikkaama monipolvisen ojan; ja runsaasti antoi se 

heiniä, ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle.

Jukolan talo, eteläisessä 

Hämeessä, seisoo erään 

mäen pohjaisella rinteel-

lä, liki Toukolan kylää. 

Sen läheisin ympäristö 

on kivinen tanner, mutta 

alempana alkaa pellot, 

joissa, ennenkuin alla on 

niittu, apilaäyräinen.

www.hamk.i
@twittertili   |   @instagram   | Facebook

VÄHÄN TEKSTIÄ PALJON TEKSTIÄ, VOI OLLA MYÖS ERILAISELLA PALSTAJAOLLA
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05 ESIMERKKISOVELLUKSIA: ROLL-UP

www.hamk.i

�yhyt otsikko tässä.

www.hamk.fi

Lyhyt otsikko tässä.

Pienempää tekstiä voi  
lukea tähän tyyliin Jukolan 
talo eteläisessä hämeessä.
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05 ESIMERKKISOVELLUKSIA: ESITYSPOHJA

Esityksen otsikko 

Calibri Bold 54/64px

1.1.2019

Etunimi Sukunimi Calibri Bold 22/26px

Calibri Bold 42/48px

Calibri 30/38px. Jukolan talo, eteläisessä 

Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin 

ympäristö on kivinen tanner, muta 
alempana alkaa pellot, joissa, ennenkuin 

talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen 

vilja. Peltojen alla on niitu, apilaäyräinen, 
halkileikkaama monipolvisen ojan

1.1.2019 Etunimi Sukunimi Calibri Bold 16px

Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, 

seisoo erään mäen pohjaisella 

rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen 

läheisin ympäristö on kivinen tanner, 

muta alempana alkaa pellot, joissa, 
ennenkuin talo oli häviöön mennyt, 

aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on 

niitu, apilaäyräinen, halkileikkaama 
monipolvisen ojan.

61%

1.1.2019 Etunimi Sukunimi Calibri Bold 16px

Calibri Bold 210px

Calibri 30/38pt. Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen pohjaisella rinteellä, 

liki Toukolan kylää. Sen läheisin ympäristö on kivinen tanner, muta alempana alkaa pellot, 
joissa, ennenkuin talo oli häviöön mennyt, aaltoili teräinen vilja. Peltojen alla on niitu, 
apilaäyräinen, halkileikkaama monipolvisen ojan.

Calibri Bold 42/48px

1.1.2019 Etunimi Sukunimi Calibri Bold 16px
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�5 ESIMERKKISOVELLUKSIA: VERKKOBANNERI

MATALA VAAKA (4X16 GRIDI)

NELIÖ (8X8 GRIDI)

PYSTY (4X8 GRIDI)

Tässä bannerien suuntaa antavaa tyyliä. Myös 

bannereissa on syytä soveltaa yhtenevää 

ilmettä, vaikkakin niissä sallitaan hieman 

enemmän soveltamisen varaa. Esimerkiksi 

kuva on syytä ulottaa reunasta reunaan ja 

kehyselementti on näkyvillä vain HAMK-logoa 

kehystämässä. Kehyksen värinä voidaan myös 

käyttää jotain väripaletin korosteväriä –  

ei pelkästään turkoosia. 

Hyvä suunnittelun pohja on gridi, jonka avulla 

elementit mitoitetaan ja asemoidaan.
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Opiskelijoiden järjestämissä tapahtumissa, 

esim. myyjäisissä, muotinäytöksissä ym. 

opiskelijat voivat vapaasti suunnittella 

tapahtumalle oman ilmeen osana opintoja. 

Kun HAMKin logoa käytetään, on kuitenkin 

otettava huomioon edellä kuvatut HAMKin 

logon käyttöön liittyvät rajoitukset, näkyvyys, 

turvarajat ym.

	6 ERIKOISTILANTEET: OPISKELIJAPROJEKTIEN ILME
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