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1 Johdanto

Menestyksemme asiakkuuden hallinnassa ja
kiinteistöliiketoiminnassa tarvitsee tuekseen vahvan 
yrityskuvan. Sitä tukeva yhtenäinen ilme, visuaali-
nen identiteetti, selkeät ja vahvat brandit ovat vält-
tämättömiä liiketoimiemme kannalta. Yhtenäinen 
ulkonainen ilmeemme edistää tunnettuvuuttamme 
ja viestii synergisesti toimivasta, osaavasta, tehok-
kaasta ja hyvin johdetusta yhtiöstä.

Ulkoinen ilme heijastaa yhteistä visiotamme ja 
strategioitamme. Tämän vuoksi ohjeiston noudatta-
minen on tärkeää. Ohjeiston tavoitteena on helpot-
taa työskentelyä visuaaliseen ilmeeseen liittyvissä 
asioissa. Ohjeistosta löytyy esimerkkejä ja malleja 
valtaosaan erilaisista sovellutuksista. Ohjeisto on 
sijoitettu Suomen Yliopistokiinteistöjen sisäiselle 
verkkoasemalle sekä verkkosivuille, jossa olevaa 
versiota pidetään ajan tasalla.

Mauno Sievänen
toimitusjohtaja



2 Yritystunnus
2.1 Liikemerkki

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n liikemerkin 
muotoilun lähtökohtana on rakennuksen profiili 
ja lyyran kaari. Muita mahdollisia mielleyhtymiä 
ovat muun muassa joutsen, kirjat ja vene. Merkin 
oikealle suuntautuva liike sekä kaaren ja terävien 
muotojen kontrasti tekevät merkistä dynaamisen. 
Leveä, tasainen pohja luo pysyvyyden tunnetta.

Alla olevasta kuvasta näkyy liikemerkin tarkat 
suhteet. Mittayksikkönä käytetään merkin ”raken-
nusosan” viivan leveyttä (”X”). Näitä suhteita ei 
saa muuttaa.



2 Yritystunnus
2.2 Logo

Logo on yrityksen nimen vakiintunut kirjoitusasu. 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n logo perustuu 
Palatino-kirjaintyypin lihavoituun leikkaukseen. 
Fontti kuuluu tyylillisesti renessanssiantiikvoihin 
ja se korostaa yrityksen nimen arvokkuutta. Tun-
nuksen on suunnitellut Lapin yliopiston taiteiden 
tiedekunnan graafisen suunnittelun koulutusohjel-
man opiskelija Jarko Hänninen vuonna 2010.

Logoa tai liikemerkkiä ei saa muuttaa, vaan 
aina on käytettävä alkuperäisiä tiedostoja.

Logoa ei koskaan käytetä yksin, vaan se on 
aina liikemerkin yhteydessä. Tätä kokonaisuutta 
kutsutaan yritystunnukseksi. Yritystunnusta saa 
käyttää pienimmillään 50mm levyisenä. Negatiivi-
versiota ei tulisi käyttää alle 65mm levyisenä.

50mm

65mm

Logo

Yritystunnus

Liikemerkki



2 Yritystunnus
2.3 Logon versiot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä on toistaiseksi 
käytössä vain yksi versio logosta. Logo koostuu 
sekä yrityksen suomen kielisestä, että ruotsin kie-
lisestä nimestä.



2 Yritystunnus
2.4 Tunnuksen väri

Valkoisella pohjalla käytetään joko sinistä tai mus-
taa yritystunnusta ja mustalla tai tumman värisillä 
pohjilla, valkoista. Vaaleilla väripinnoilla käyte-
tään mustaa tunnusta. Tunnusta ei tulisi käyttää 
lainkaan monivärisillä pinnoilla.

Tunnuksen väri on sininen PMS 072C . 
CMYK-värejä käytettäessä arvot ovat cyan 100%, 
magenta 88%, yellow 0% ja key (musta) 5%. Sähköi-
sessä viestinnässä R 28, G 63, B 148.



2 Yritystunnus
2.5 Mittasuhteet ja
 suoja-alue

Liikemerkillä on tarkkaan määritelty muoto ja
suhteet. Sama pätee myös logoon ja näiden kahden 
yhdistelmään, yritystunnukseen. Yritystunnuk-
senkaan suhteita ei saa muuttaa.
Katkoviiva osoittaa tunnuksen suoja-alueen, jolle 
ei saa asettaa mitään elementtejä.

Punaiset nuolet osoittavat kohdistuslinjoja: 
Liikemerkin pohjasta alkava linja osuu alapiden-
nykseen ja liikemerkin kaaren lakipisteestä vedetty 
linja versaalikirjain Y:n  takaiseen sakaraan.

Mustat ja valkoiset nuolet kuvaavat liikemer-
kin ”rakennusosan” leveintä osaa.



2 Yritystunnus
2.6 “Älä tee näin”

Alla on esimerkkejä siitä, kuinka tunnusta ehdot-
tomasti ei saa käyttää.



3 Typografia
3.1 Groteski

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy käyttää typografi-
sissa ratkaisuissaan Verdana-nimistä humanistista 
groteskia. Groteski tarkoittaa tasapaksuista päät-
teetöntä kirjasintyyppiä. Groteskia suositellaan 
käytettäviksi lyhyemmissä teksteissä, kuten otsi-
koissa, taulukoissa ja Power Point-esityksissä.

Alla olevista esimerkeistä ylintä käytetään 
leipätekstissä, korostuskeinona ja otsikoissa käy-
tetään boldia. Italic ei ole groteskin luonteenomai-
nen leikkaus, joten sen käyttöä tulisi välttää.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
 Verdana regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
	 Verdana	italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
 Verdana bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
	 Verdana	bold	italic



3 Typografia
3.2 Antiikva

Antiikvana käytetään Palatinoa. Antiikva tarkoit-
taa päätteellistä ja viivanvahvuudelta vaihtelevaa 
kirjasintyyppiä. Se on groteskia miellyttävämpi lu-
kea pitkissä teksteissä.

Allaolevista esimerkeistä regularia käytetään 
leipätekstissä ja italicia korostuskeinona.

Huomioitavaa on, että viivanvaihtelun takia, 
antiikva vaatii yleensä groteskia suuremman pis-
tekoon. Antiikvaa ei myöskään suositella käytet-
täväksi negatiivitekstinä (eli valkoisena mustalla 
pohjalla) tai alle 10p. kokoisena.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
 Palatino regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
 Palatino italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
 Palatino bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890@?!+
	 Palatino	bold	italic



4 Lomakkeisto
4.1 Käyntikortti

SYK Oy:n käyntikortit ovat yksikielisiä yritys-
tunnusta lukuunottamatta. Käyntikortin koko on 
90x50mm. Kuva alla on oikeassa koossa. Paino-
alustana on 4CC:n 300g/m² luonnonvalkoinen pa-
peri.

Sisältö ja järjestys henkilökunnan kortissa: 

1.  Yritystunnus. Tunnuksen leveys kortissa on
 77mm. Sijainti 5mm kortin yläreunan   
 alapuolella (mitattuna liikemerkin
 korkeimmasta kärjestä).
2.  Etunimi, sukunimi. 10/10p. Verdana bold.
3.  Asema tai tehtävä organisaatiossa  ja
 oppiarvo. Oppiarvo vain, jos se on
 toiminnan kannalta oleellinen. 
 Kirjoitetaan 7/9p. Verdanalla: Tehtävä bol 
 dina, oppiarvo regularina.
4.  Sähköposti ja GSM. Väli ylempään tekstiin  
 3mm.

 
Mauno Sievänen
toimitusjohtaja

Sposti: mauno.sievanen@sykoy.fi
GSM: +358 400 630 733     

Käyntiosoite: Uimalankatu 1, 33540 Tampere
Postiosoite: PL 310, 33101 Tampere
Puhelin: 0207 424 010
www.sykoy.fi

5mm

8mm

14mm

20mm

4mm

0

0

29mm



5.  Yrityksen yhteystiedot (Käyntiosoite,
 postiosoite, puhelin, www.sykoy.fi). 6/7p.  
 Verdana Regular. Väli edelliseen 4mm.   
 Kortin alareunaan saman verran tilaa.
6.  Postiosoite muodossa PL 310,
 33540 Tampere
7.  Matkapuhelinnumero muodossa GSM.

 Numeroissa ei käytetä sulkuja eikä viivoja.
8.  Sähköpostiosoite muodossa

 etunimi.sukunimi@sykoy.fi. Ei ääkkösiä.
9.  www.sykoy.fi sijoittuu alimmalle riville.
10.  Kaksikieliset käyntikortit toteutetaan
 kaksipuolisella painatuksella.
11.  Vasen marginaalin veveys on 8mm.

Sisältö ja järjestys kampusmanagerien kortissa:

Noudattaa täysin samaa järjestystä ja kokoja,
mutta sisällössä on pieniä eroja.

1.  Postiosoitteen paikalle merkitään c/o,
 ”care of”. Postilokero ilmoitetaan
 vastuualueen jälkeen.
2.  Kampusmanagerien korttien alamarginaali  
 on 7mm.

Jani Virtanen
kampusmanageri, INS (AMK), FMA

Sposti: jani.virtanen@sykoy.fi
GSM: +358 40 173 0236

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 15, Jyväskylä
c/o Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
www.sykoy.fi

5mm

8mm

14mm

20mm

29mm

7mm

0
0



4 Lomakkeisto
4.2 Kirjekuoret

Kirjekuoria on kahta kokoa: C4 ja C5. Yritys-
tunnuksen leveys C4-kuoressa on 96mm ja 
C5- kuoressa 67mm.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n postiosoite 
kirjoitetaan Verdana regularilla 7,5p. kokoisena
4mm tunnuksen alapuolelle. C5-kuoressa teksti on 
5p. kokoista ja sijaitsee 3mm tunnuksen alapuolel-
la.

C4-kuoressa yritystunnuksen etäisyys va-
semmasta reunasta on 15mm. Yläreunaan on etäi-
syyttä 11mm. Alla mitat C4-kuoren mukaan.

0mm
11mm

0 15mm

Esimerkki on  30% oikeasta koosta



4 Lomakkeisto
4.3 Kirjelomake

Kirjelomakkeen koko on A4 (210x297mm). Alatun-
nisteen teksti on 8/12p. Verdana regularia.

Lomakkeesta on kaksi eri versiota: Toisessa 
on yrityksen  postiosoite, puhelinnumero, Y-tun-
nus ja nettisivujen osoite, toisessa näiden lisäksi 
käyntiosoite ja OVT-tunnus.

Esimerkit ovat  45% oikeasta koosta

Käyntiosoite: Uimalankatu 1, 33540 Tampere PL 310, 33101 Tampere
Puh.nro.: 0207 424 010 OVT-tunnus: 003722686373, Basware Oyj

www.sykoy.fi
Y-tunnus: 22686337-3

14 mm

14mm

30mm17mm

12mm 4mm

17mm

11mm

0

0

0

PL 310, 33101 Tampere Puh.nro.: 0207 424 010 Y-tunnus: 22686337-3 www.sykoy.fi

14mm

11mm

0mm
0

6mm



Kirjelomakepohja on tallennettu yrityksen tieto-
kantaan.

Lomakkeen otsikoiden sekä ylä- ja alatunnis-
teen fontti on Verdana. Jos kyseistä fonttia ei löydy, 
käytetään Arialia. Leipätekstinä on ensisijaisesti 
9p. kokoinen Palatino regular. Jos kyseistä kirja-
sinta ei ole, käytetään saman kokoista Times New 
Romania.

PL 310, 33101 Tampere Puh.nro.: 0207 424 010 Y-tunnus: 22686337-3 www.sykoy.fi

    Asiakirjan nimi 
    päivämäärä 

Nimi ja sukunimi,  
tehtävä yrityksessä  

Asiakirjan otsikko 
 

Ensimmäinen alaotsikko  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et libero 
purus, vel viverra tortor. Morbi aliquam euismod lorem, in laoreet felis  
condimentum at. Curabitur molestie condimentum nunc, id malesu ada nibh 
vehicula eget. In non justo felis. Suspendisse ac tristique mauris. Duis elit nibh,  
ornare sit amet dapibus sit amet, gravida ac erat. Nunc magna lacus, lacinia 
dignissim pharetra nec, mollis molestie diam. Etiam pharetra leo ac nisl 
suscipit aliquam. Integer bibendum ante et mauris tempus quis posuere nisl  
fermentum. Sed quis diam sed augue mattis pharetra. Suspendisse ut dui 
ipsum, sed gravida risus. Etiam ullamcorper ultricies enim, sed tincidunt 
lorem vulputate ut. Quisque ultricies pretium dict um. In interdum quam eu  
eros lacinia ut laoreet ante convallis. Aliquam vitae lorem purus, et dignissim  
justo. Curabitur scelerisque purus sit amet lectus consequat in vulputate nisi 
ornare. Maecenas vulputate, augue sit amet pharetra rutrum, tortor quam 
mattis nisl, id tristique elit nunc et risus. Nullam sodales diam eget ante  
venenatis vitae tincidunt purus commodo. Sed fringilla nisl vitae nisl aliquam 
lacinia dictum nisl aliquet. Nulla facilisi.  

Toinen alaotsikko 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetu r adipiscing elit. Phasellus et libero  
purus, vel viverra tortor. Morbi aliquam euismod lorem, in laoreet felis  
condimentum at. Curabitur molestie condimentum nunc, id malesuada nibh  
vehicula eget. In non justo felis. Suspendisse ac tristique mauris. Duis e lit nibh, 
ornare sit amet dapibus sit amet, gravida ac erat. Nunc magna lacus, lacinia 
dignissim pharetra nec, mollis molestie diam. Etiam pharetra leo ac nisl 
suscipit aliquam. Integer bibendum ante et mauris tempus quis posuere nisl 
fermentum. Sed quis diam sed augue mattis pharetra. Suspendisse ut dui 
ipsum, sed gravida risus. Etia m 

 

16p. Verdana bold

10p. Verdana bold

10p. Verdana regular

10p. Verdana regular

11p. Verdana regular

9p. Palatino regular



4 Lomakkeisto
4.4 Saate

Saatteen koko on 105x145mm. Saate noudattaa pit-
kälti kirjelomakkeen asettelua. Yritystunnus on
60mm leveä. Vasen marginaali on 10mm ja ylämar-
ginaali 7mm.

Saatteesta on olemassa kaksi eri versiota: 
Yleisversiossa on yritystunnuksen lisäksi alaviit-
teenä vain yrityksen osoitetiedot. Alaviite on kir-
joitettu 8/12p. Verdana regularilla. Toinen saatteen 
versio sisältää lähettäjän yhteystiedot: Nimen, tit-
telin, sähköpostin ja puhelinnumeron. Nimi kir-
joitetaan 12p. boldilla, titteli 9/12p. boldilla ja sen 
perään mahdollisesti tuleva oppiarvo 8/12p. regu-
larilla. Tämän alapuolella olevat sähköpostiosoite 
ja puhelinnumero kirjoitetaan samoilla asetuksilla.

PL 310, 33101 Tampere Puh.nro.: 0207 424 010 
Y-tunnus: 22686337-3  www.sykoy.fi

PL 310, 33101 Tampere Puh.nro.: 0207 424 010 
Y-tunnus: 22686337-3  www.sykoy.fi

Mauno Sievänen,
toimitusjohtaja

Sposti: mauno.sievanen@sykoy.fi
GSM: +358 400 630 733

Esimerkit ovat  50% oikeasta koosta

7 mm

29 mm

39 mm

60 mm

0 mm
10 mm0

7 mm

7 mm
17 mm

17 mm



4 Lomakkeisto
4.5 Folderi

Folderi on yritystunnusta lukuunottamatta yk-
sikielinen. Folderin koko on 507x391mm. Käyn-
tikorttia varten on viillot alhaalta taittuvassa lä-
pässä. Selän leveys on 5mm ja painoalustana on 
Galerie Image 335 g/m² kartonki.

Yritystunnuksen leveys etukannessa on
100mm ja takakannessa 89mm. Folderin sisäpuoli 
on valkoinen.

www.sykoy.fi

PL 310, 33101 Tampere
Uimalankatu 1, 33540 Tampere
0207 424 010
Y-tunnus: 22686337-3

37mm

58mm
48mm

21mm

0

0 28mm

37mm
0

0

23mm

32mm

www.sykoy.fi

PL 310, 33101 Tampere
Uimalankatu 1, 33540 Tampere
0207 424 010
Y-tunnus: 22686337-3



4 Lomakkeisto
4.6 Kalvot

Kalvot tehdään vaakatasoon. Kalvoissa tärkeintä 
on selkeys ja informatiivisuus. Käytä siis riittävän 
suurta kirjasinkokoa, äläkä laita yhteen kalvoon 
liikaa tekstiä.

Tekstissä ja tunnuksessa käytetään tunnuk-
sen sinistä väriä. Oikean reunan elementti on häi-
vytetty taustalle. Yritystunnus on sijoitettu kalvon 
peruspohjassa vasempaan yläkulmaan.

Fonttina käytetään Verdanaa. Mikäli kyseistä 
fonttia ei ole, käytetään Arialia. Otsikossa käyte-
tään 30p. boldia tai suurempaa mikäli mahdollista. 
Leipäteksti on 16p. kokoista regularia. Mahdolli-
sissa alaotsikoissa käytetään 18p. boldia.

Oheisen mallin mukaiset pohjat löydät yh-
tiön tietokannasta PowerPoint-asiakirjamalleista. 
Ylempi malli on peruspohja ja alempi kansi. 

Esityksen nimi 
Mahdollinen tarkennusteksti, 
alaotsikko tai muu vastaava 

Esittäjän nimi



5 Liput
5.1 Pöytästandaari

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n standaari on kol-
mikärkinen. Sen jokaisessa kärjessä on tunnuksen 
sinisen sävyiset tupsut. Myös kiinnitysnarut ovat 
siniset. Kangas on valkoinen ja jalusta marmoria. 
Jalustaan tulee kaksi metallilaattaa: Toiseen kaiver-
retaan yritystunnus ja toiseen omistusteksti. Laa-
tat ovat 75mm x 20mm kokoisia ja yritystunnus 
kaiverretaan siihen 55mm levyisenä. Standaarit 
numeroidaan ja tämä merkintä kaiverretaan  me-
tallilaattaan yritystunnuksen alapuolelle. Omistus-
tekstillä varustettu laatta tulee jalustan etuosaan ja 
yritystunnuksella varustettu jalustan vastakkaisel-
le puolelle.

Standaarin kankaan koko on 12,5cm x 21cm. 
Merkin korkeus standaarissa on 74mm, sen etäisyys 
yläreunaan on 55mm ja vasempaan reunaan 15mm.

0mm

0mm

8mm

8mm

Tunnuksen leveys:
55mm

Laatan numeroinnin Leveys:
5mm



5 Liput
5.2 Lippu

Lipun leveyden suhde korkeuteen on 3:2. Alla ole-
vasta kuvasta näkyy merkin asettuminen lipulle.

Lipun korkeuden tulee olla noin 1/4 maahan 
pystytetyn salon pituudesta. Katolla tai vinosti sei-
nässä olevassa tangossa käytetään suhteellisesti 
suurempaa lippua, jonka korkeus on 1/3 tangon 
pituudesta.

Lippu 8-10m tankoon:  225x150cm.
Lippu 11-14m tankoon:  300x200cm
Lippu 15-17m tankoon:  390x265cm



5 Liput
5.3 Viiri

Salkoviirin pituus on yleensä puolet lipputangon 
korkeudesta eli 9m salossa viirin pituus on 450cm. 
Viirin leveyden (leveimmän kohdan) suhde pituu-
teen on 1:10. Merkin sijoittumisen viiriin näet alla 
olevasta kuvasta. Merkin alapuolelle sijoittuvasta 
kaaresta tulee aina käyttää originaalia versiota.



6 Ajoneuvot

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä ei ole ohjeiston 
tekohetkellä käytössä autoja. Tulevaisuutta varten 
on kuitenkin valmiina suunnitelma sekä henkilö- 
että pakettiauton ulkoasuksi.

Yritystunnus sijoitetaan ajoneuvon molem-
mille puolille sekä pakettiautossa myös taakse 
oven vasemmalle puolelle. Oikealle puolelle sijoi-
tetaan nettisivujen osoite. Pakettiauton katolle sini-
sen alueen keskelle tulee tämän lisäksi liikemerkki 
negatiiviversiona. Henkilöauton takalasiin teipa-
taan nettisivun osoite.



7 Liikelahjat
7.1 Kynät 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n liikelahjakynänä 
toimii teräksinen Mersu SK 1 sinisenä sekä Ascot 
mustana. Yritystunnus kaiverretaan kyniin, eli sen 
väri määräytyy pohjan metallin mukaan. Tunnuk-
sen leveys kynissä on 50mm.



7 Liikelahjat
7.2 Muistitikku 

Liikemerkki painetaan sinisenä muistitikun metal-
liseen kanteen noin 16mm levyisenä. Tikun rungon 
värinä tulisi olla  joko tumman sininen, valkoinen 
tai musta.

Mikäli käytetään ohjeiston mallista poikkea-
vaa muistitikkua, noudatetaan samoja ohjeita väri-
en suhteen.



7 Liikelahjat
7.3 Paidat 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy käyttää tumman 
sininisiä SandTechDry- pikeepaitoja. Mallien ni-
met ovat 342 Saint Paul herr 28 navy ja 344 Saint 
Tropez Dam.

Yritystunnus asetetaan  kuvan mukaisesti 
paidan okeanpuoleisen hihan suun yläpuolelle. 
Yritystunnus painetaan sinisenä valkoiselle pohjal-
le. Tunnus on  65mm leveä.

65mm



8 Verkkoviestintä

Verkkoviestinnän yleisilme perustuu tunnuksen värin, tuttujen font-
tien ja kuvien käyttöön. Näin saavutetaan yhtenäinen yritysilme, joka 
lisää yritykse tunnistettavuutta.

Internetympäristössä käytetään vain 
groteskia kirjasinta, ja tekstin väri on tun-
nuksen sininen. 

Yritysilmeelle tyypillinen sininen 
kaari toistuu jokaisella sivulla valokuvan 
taustalle häivytettynä muotona.

Internetympäristössä tärkeintä on 
selkeys, informatiivisuus ja johdonmu-
kaisuus. Sivun peruspohja on jaettu kol-
meen palstaan, joista keskimmäiselle on 
tarkoitettu kirjoitettavaksi kyseisen osion 
varsinainen asiateksti. Sivupalstat on tar-
koitettu linkeille, sivukartalle ja muulle 
vatsaavalle. Asettelussa tehtävien vari-
aatioiden tulee olla hillittyjä, sillä suuret 
poikkeavuudet vaikeuttavat tietojen etsi-
mistä.

Palkki, johon asetetaan linkit:

• Etusivu
• Yhtiö
• Kiinteistöt
• Tulevaisuuden kampukset
• Ajankohtaista
• Yhteystiedot

Vasen palsta

• Linkit keskipalkin tekstin 
eri kohtiin

• Tarpeellinen, kun sivulle 
tulee runsaasti tekstiä

Oikea palsta

• Sivun sisältöön jollain 
tavalla liittyvät linkit: 
Blogit, uutiset jne. 

• Käytetään tarpeen tullen

Keskipalsta

Sivun varsinainen 
asiateksti ja aiheeseen 

liittyvät kuvat

Yllä: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n
Internetsivujen etusivu.



9 Sanasto

yritystunnus:   Liikemerkin ja logon yhdistelmä.
liikemerkki:   tunnuksen graafinen osa, visuaalinen symboli.
logo:    Yrityksen nimen vakiintunut      
    kirjoitusasu.
PMS:    ”Pantone Matching system”.      
    painoteollisuuden värijärjestelmä.
RGB:    Sähköisessä mediassa käytössä oleva    
    väriavaruus.
CMYK:   Cyaaniin, magentaan, keltaiseen ja mustaan perustuva
    painoteollisuuden värijärjestelmä.
cyan:    Sininen painoväri.
magenta:   Punainen painoväri.
yellow:    Keltainen painoväri.
key:    Musta painoväri.
rasteri:    Väripiste, joista painopinta muodostuu.
fontti:    Yhtenäiseen asuun piirretty kirjasintyyppi.
kirjasinleikkaus:   Nimitys kirjasimen eri muotoisille      
    muunnelmille.
italic:    Kursiivi eli vino kirjasinleikkaus.
regular:   Peruskirjasinleikkaus.
bold:    Lihavoitu kirjasinleikkaus.
pistekoko:   Kirjaimen koon mittayksikkö.
p.:    Pistekoosta käytetty lyhenne.
antiikva:   Päätteellinen ja viivanpaksuudeltaan vaihteleva
    kirjain (serif).
renessanssiantiikva:  Varhaisin antiikva, joille on tunnusomaista
    myöhemmin syntyneitä antiikvoja lievempi
    viivanpaksuuden vaihtelu, loivat päätteiden
    liitoskaaret sekä etenkin o-kirjaimessa ilmenevä
    vasemmalle kallistunut akseli.
groteski:   Päätteetön kirjain (sans-serif).
humanistinen groteski: Groteski, jonka kirjainten muotokieli noudattaa
    renessanssiantiikvojen suhteita.
versaali:   Suuraakkonen.
gemena:   Pienaakkonen.
marginaali:   Reunus.
pdf:    Pakattu tiedostomuoto.
x-mitta:   Suhteellinen mitta, jota käytetään kappaleiden
    (esimerkiksi liikemerkin osien) välisten suhteiden
    määrittelemisessä.


