
Oiva Akatemia
Graafinen ohje

2008

Alustava 19.11.2008



Oiva Akatemian markkinointitunnus muodostuu tyylitellyistä 
oranssista O- ja harmaasta A-kirjaimesta. Yhdessä ne muodosta-
vat puun latvuksen (kumppanuus), joka kerää yhteen asioita ja 
ihmisiä. Latvus tukeutuu puun varteen (kaupungin osaaminen). 
Aiheiden muoto ja väritys pyrkii kuvaamaan Oiva Akatemian dy-
naamisuutta ja joustavuutta.
 Hahmon voi tulkita myös kynttiläsoihduksi, jonka liekit valaise-
vat oppimisen ja kehittymisen maailmaa.
 Markkinointitunnuksen hahmo ja väritys ovat peräisin Oiva 
Akatemian edeltäjän Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen 
kehittämispalveluiden ”puu”-tunnuksesta. Puutunnuksen ”ome-
noita” on tarkoitus käyttää julkaisuissa graafisina elementteinä.
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1 Markkinointitunnus

Tunnuksen on suunnitellut graafisen suunnittelutoimiston Tovia 
Design Oy:n taiteellinen johtaja Olli Turunen loka–marraskuussa 
2008.



Oiva Akatemian virallisella nimellä ”Helsingin kaupungin henki-
löstön kehittämispalvelut” varustettua tunnusta käytetään silloin, 
kun se asiayhteyden mukaan ja viestin ymmärrettävyyden selkeyt-
tämiseksi sitä vaatii.
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2 Suoja-alueet, sijoitus ja värit
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Alapuolelle tulevan tekstin sijoitus

Suoja-alueet
Tunnuksen suoja-alueet on esitetty oheisessa kaaviossa. Suoja-alu-
eille ei saa sijoittaa tekstiä tai muuta voimakasta graafista aihetta. 
Suoja-alueet ovat mukana tunnuksen tiedostoissa.

Sijoitus
Tunnus voidaan sijoittaa leiskaan vapaasti, mutta kuitenkin niin, 
että sen paikka on hierarkkisesti tärkeä. Ilman tekstiä olevaa tun-
nusta voidaan myös käyttää graafisena aiheena.
 Tunnus voidaan sijoittaa sävypohjan tai valokuvan päälle. 
Tällöin on pidettävä huolta siitä, että tunnuksen kaikki elementit 
erottuvat selkeästi; erityisesti vaaleanharmaa puun runko.

Värimääritykset
  CMYK RGB
1 Tumma harmaa 20/0/0/70 89/96/106
2 Harmaa 60/40/40/0 126/134/137
3 Vaalea harmaa 30/20/20/0 189/191/193
4 Vaalea harmaa 12/8/8/0 229/230/231
5 Tumma oranssi 0/50/85/0 218/142/55
6 Vaalea oranssi 0/30/50/0 232/188/131
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3 Kirjasintyypit

Tunnuksen kirjasintyyppi
Tunnuksessa on käytetty Univers 75 Black (Oiva) ja Univers 55 
Roman (Akatemia) -kirjasintyyppejä. Näitä kirjasintyyppejä ei saa 
muuttaa.

Muut kirjasintyypit
Painotuotteissa käytetään Myriad Pro -kirjasinperheen eri leikkauk-
sia. Word-, PowerPoint- ja muiden toimisto-ohjelmien tiedostoissa 
voidaan myös käyttää Arial-kirjasinperheen eri leikkauksia. Tiedos-
toissa, jotka on tarkoitettu katsottavaksi tietokoneen ruudulta, on 
mahdollista käyttää myös Verdana-kirjasinperheen eri leikkauksia.
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4 Tiedostot painotuotteisiin

Kaikki tiedostot ovat saatavissa Oiva Akatemian intrasta kohdasta 
xxx > paino.

Neliväritunnus
1 oiva_logo_4v.pdf (suomi)
2 oiva_logo_4v_ru.pdf (ruotsi)
3 oiva_logo_4v_en.pdf (englanti)

Mustavalkotunnus
4 oiva_logo_mv.pdf (suomi)
5 oiva_logo_mv_ru.pdf (ruotsi)
6 oiva_logo_mv_en.pdf (englanti)

Suomi-ruotsi
Näitä tunnuksia käytetään, kun kohderyhmänä on molemmat koti-
maiset kieliryhmät, kuten esim. kirjekuorissa ja lomakkeissa.
7 oiva_logo_sr_4v.pdf (nelivärinen)
8 oiva_logo_sr_mv.pdf (mustavalkoinen)

Pystytunnus
Näitä tunnuksia käytetään, kun vaakatunnus ei mahdu tai muuten 
tulisi liian pienellä, kuten esim. internet-sivuilla tai lomakkeissa.
9 oiva_logo_p_4v.pdf (suomi, 4-väri)
10 oiva_logo_p_4v_ru.pdf (ruotsi, 4-väri)
11 oiva_logo_p_4v_en.pdf (englanti, 4-väri)
12 oiva_logo_p_mv.pdf (suomi, mustavalkoinen)
13 oiva_logo_p_mv_ru.pdf (ruotsi, mustavalkoinen)
14 oiva_logo_p_mv_en.pdf (englanti, mustavalkoinen)
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5 Tiedostot toimisto-ohjelmiin

Toimisto-ohjelmiin, kuten Word, PowerPoint jne. liitettävät tiedostot. Tiedostoissa on mukana suoja-
alueet (valkoinen pohja). Koska tiedostot ovat rasteroituja (jpg), niin paras lopputulos saavutetaan, kun 
tiedostoja käytetään suunnilleen oikean kokoisina. Kohtuullinen skaalaus on välillä 50–200 %.
 Kaikki tiedostot ovat saatavissa Oiva Akatemian intrasta kohdasta xxx > toimisto.

Vaakatunnus, leveys 6 cm
oiva_logo_4v.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_mv.jpg (suomi, mustavalkoinen)
oiva_logo_4v_ru.jpg (ruotsi, värillinen)
oiva_logo_mv_ru.jpg (ruotsi, mustavalkoinen)
oiva_logo_4v_en.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_mv_en.jpg (englanti, mustavalkoinen)

Suomi-ruotsi, leveys 5 cm
Näitä tunnuksia käytetään, kun kohderyhmänä on molemmat kotimaiset kieliryhmät, kuten kirjekuorissa 
ja lomakkeissa.
oiva_logo_sr_4v.jpg (värillinen)
oiva_logo_sr_mv.jpg (mustavalkoinen)

Pystytunnus, leveys 3,2 cm
Näitä tunnuksia käytetään, kun vaakatunnus ei mahdu tai muuten tulisi liian pienellä, kuten internet-
sivuilla tai lomakkeissa.
oiva_logo_p_4v.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_p_mv.jpg (suomi, mustavalkoinen)
oiva_logo_p_4v_ru.jpg (ruotsi, värillinen)
oiva_logo_p_mv_ru.jpg (ruotsi, mustavalkoinen)
oiva_logo_p_4v_en.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_p_mv_en.jpg (englanti, mustavalkoinen)
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6 Tiedostot internet-sivustoille

Internet-sivustoille liitettävät tiedostot. Tiedostoissa on mukana suoja-alueet (valkoinen pohja). Nämä 
tiedostot on liitettävä alkuperäisen kokoisina.
 Kaikki tiedostot ovat saatavissa Oiva Akatemian intrasta kohdasta xxx > net.

Vaakatunnus, iso, leveys 300 pikseliä
oiva_logo_4v_net_i.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_4v_en_net_i.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_4v_ru_net_i.jpg (ruotsi, värillinen)

Vaakatunnus, pieni, leveys 200 pikseliä
oiva_logo_4v_net_p.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_4v_en_net_p.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_4v_ru_net_p.jpg (ruotsi, värillinen)

Pystytunnus, iso, leveys 184 pikseliä
oiva_logo_p_4v_net_i.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_p_4v_en_net_i.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_p_4v_ru_net_i.jpg (ruotsi, värillinen)

Pystytunnus, pieni, leveys 122 pikseliä
oiva_logo_p_4v_net_p.jpg (suomi, värillinen)
oiva_logo_p_4v_en_net_p.jpg (englanti, värillinen)
oiva_logo_p_4v_ru_net_p.jpg (ruotsi, värillinen)
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7 Sovellusesimerkkejä

PL 135,  00181 HELSINKI
p u h e l i n  (09)  671 873 040 517 5898 f a k s i  (09)  458 7631

kä y n t i o s o i t e  Ukonk ivenpolku 5  D,  01610 VANTAA

Oll i  Turunen
ol l i . turunen@toviadesign. f i
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