
Graafinen ohjeisto



HKL:N UUSI ILME

HKL ilme uudistui organisaatiomuutoksen yhteydessä 

vuoden 2016 alussa. Muutoksen taustalla on halu pysyä 

mukana metro- ja raitioliikenteen voimakkaassa kas-

vussa ja laajenemisessa seuraavien vuosikymmenten 

aikana. Uudistuksella HKL haluaa viestiä huippuosaa-

misesta niin liikennetuotannossa, kunnossapito-

palveluissa kuin kehittämis- ja investointihankkeissa.

Ilmeuudistus näkyy verkkosivuilla ja metroasemien 

mainospaikoilla sekä vähitellen kaikissa HKL:n materi-

aaleissa mukaan lukien liikennevälineet. Uudistuksen 

myötä HKL sai uuden typografian ja logo raikkaamman 

ilmeen.  HKL:n logon tutuksi tulleesta nuolikuviosta ei 

luovuttu, mutta sitä käytetään jatkossa ilman tausta-

värejä. HKL:n nuolikuvioinen logo on ollut käytössä 

jo vuodesta 1974, ja viimeksi sitä on uudistettu 1990-

luvun lopulla. Uudesta tunnuksesta käytetään pää-

sääntöisesti sinistä versiosta, mutta tarvittaessa sitä 

voidaan käyttää myös keltaisena, vihreänä ja puna-

oranssina. Uudistuksen yhteydessä HKL:n lupaukseksi 

kiteytyi “Kaupungin paras liike.”



TUNNUS

HKL:n tunnusta käytetään ensisijaisesti sinisenä 

valkoisella pohjalla. Tunnus muodostuu kaupunki-

liikennettä kuvaavasta nuolikuviosta ja nimilogon 

yhdistelmästä. 



VÄRILLISET TUNNUKSET

Tunnusta voidaan käyttää tilanteen mukaan myös 

eri liikennevälineiden väreissä. Värillisellä pohjalla ja 

valokuvien päällä logosta käytetään aina valkoista 

negaversiota.

Raitiovaunuliikenteen väriHKL:n pääväri
Lauttaliikenteen väri

Metroliikenteen väri Kaupunkipyöräilyn väri Mustavalkoinen versio



MITTASUHTEET 
& SUOJA-ALUE

Tunnuksen lähiympäristö rauhoitetaan muilta visuaali-

silta elementeiltä suoja-alueella, jonka minikoko ilmenee 

oheisesta mallista.



HKL Vihreä

CMYK 91 / 0 / 83 / 0

RGB 65 / 155 / 93

PMS 354

RAL 6032

HKL Sininen

CMYK 100 / 56 / 0 / 18

RGB  24 / 85 / 147

PMS 294

RAL 5005

HKL Oranssi

CMYK 3 / 87 / 100 / 0

RGB 195 / 62 / 28

PMS 1665

RAL 2009

HKL Keltainen

CMYK 0 / 31 / 100 / 0

RGB 252 / 185 / 25

PMS 7549

RAL 1033

VÄRIT

HKL:n pääväri on sininen. Muita värejä käytetään 

kuvaamaan eri liikennevälineitä.



HKL Sans Thin
HKL Sans ExtraLight
HKL Sans Light
HKL Sans Regular
HKL Sans Medium
HKL Sans Bold
HKL Sans Black
HKL Sans ExtraBlack

Arial Regular
Arial Bold

TYPOGRAFIA 

HKL:lle on suunniteltu oma kirjasintyyppi, joka on koko 

henkilökunnan käytössä. Kirjasintyyppiä voidaan käyttää  

kaikissa esitys-, viestintä- ja mainosmateriaaleissa. 

Esitysmateriaaleissa kuten Word-dokumenteissa ja Po-

werPoint-esityksissä voidaan kuitenkin käyttää korvaa-

vaana tekstityyppinä Arialia. Arial on peruskirjasintyyppi, 

joka löytyy useimmista tietokoneista järjestelmään 

kuuluvana kirjasimena. Painetuissa materiaaleissa Arialia 

ei käytetä.



TYPOGRAFIA

Osana uutta ilmettä HKL:lle on teetetty myös oma otsikko-

fontti. Fontti on modernisoitu vanhojen raitiovaunujen 

opastuskylteissä käytetystä fontista. Alkuperäinen fontti 

on ollut käytössä 1920–1930-luvuilla. Nyt siitä on nyky-

ajan tekniikalla piirretty moderni fontti, jossa on säilytetty 

vanhojen opastekylttien tyyli. Fontin kautta HKL tuo 

palan kaupunkiliikenteen historiaa nykyaikaan.



TYPOGRAFIA

Otsikkofonttia käytetään markkinointiviestinnän 

materiaaleissa, kuten esim. mainoskampanjoiden 

otsikoissa.



NUOLITUNNUS

KAUPUNGIN PARAS LIIKE

PERILLÄ TÄSTÄ KAUPUNGISTA

Nuolitunnus on kuvituselementti, jota käytetään 

tuomaan eloa graafisiin materiaaleihin. Nuolta voi-

daan käyttää reilusti skaalattuna tai vain pientä osaa 

siitä. Nuolen avulla voidaan rajata kuvaa, sitä voidaan 

käyttää eri värisenä, taustakuviona tai esimerkiksi 

lakattuna. 



KUVITUKSET

KOTONAAN NÄILLÄ 
KULMILLA

Nuolitunnusta käyttäen voidaan suunnitella 

graafisia kuvituksia. 



KUVITUKSET

Myös liikennevälineet on kuvitettu uuden 

ilmeen mukaisesti. Kuvituksia voidaan käyttää 

esimerkiksi lehtitaitoissa ja rekryilmoissa jne.
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Alaotsikko 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipit vitae curabitur, 
vulputate ridiculus nam et maecenas tempor. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipit vitae curabitur, 
vulputate ridiculus nam et maecenas tempor. 
 

Toinen Alaotsikko 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipit vitae curabitur, 
vulputate ridiculus nam et maecenas tempor. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipit vitae curabitur, 
vulputate ridiculus nam et maecenas tempo. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipi vitae curabitur, 
vulputate ridiculus nam et maecenas tempo. Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, 
et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim 
gravida semper pulvinar ultrices tellus, dis donec sociis nullam quam quisque. Nec curabitur nisl. Imperdiet 
lectus mauris placerat, leo felis vel. Viverra arcu nulla, sit non aenean tincidunt dictum et, tortor velit 
iaculis sit aenean ut. In morbi ullamcorper nibh cum in, est dui explicabo velit aenean est, ullamcorper 
adipiscing, scelerisque rutrum rhoncus. Vel a lobortis. Aenean justo neque suscipi vitae 
curabiturvulputate. ridiculus nam et maecenas tempo. Lorem ipsum dolor sit amet, orci rutrum lobortis 
magna non, et senectus porta, quis nisl elit, ornare enim gravida. 
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