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Tunnus

METKAn tunnuksesta on perustunnuksen lisäksi myös englannin- ja suomenkielisillä tunnisteteksteillä varustetut versiot. 
Tunnisteellisen version on hyvä löytyä kaikesta viestintämateriaalista, etenkin silloin, kun materiaalista ei muutoin käy ilmi 
METKAn asema Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakuntana.

Värillinen

Versiot

Mustavalkoinen



Tunnus

Tunnuksen suoja-alue määritetään logotyypin T-kirjaimen korkeuden ja leveyden mukaan, kuten alla olevassa kaavaku-
vassa esitetään. Suoja-alueen sisälle ei saa sijoitella mitään elementtejä. Tunnusta ei myöskään saa sijoittaa suoja-alueen 
mittoja lähemmäs sivun reunaa. Suoja-alue on sama myös tunnistetekstein varustetuilla tunnuksilla.

Suoja-alue



Tunnus

Kun METKAn tunnusta käytetään kuvien kanssa, pyritään se asettamaan tasaiselle väripinnalle ja sen värisenä, että taustan 
ja tunnuksen välinen kontrasti on tarpeeksi suuri. Taustalla ei myöskään tulisi olla häiritseviä kuvioita ja poikkeavia linjoja.

Käyttö kuvien kanssa



Tunnus

Virheellinen käyttö

Tunnuksen mittasuhteita 
on muutettu.

Tunnuksen elementtien suhteita 
ja paikkoja on muutettu.

Tunnuksen tunnisteosa 
on ladottu uudestaan.

Tunnuksen ja taustan välinen 
kontrasti on liian pieni. Tällaisessa 
tapauksessa tulee tunnus esittää 
valkoisena.

Tunnuksen suoja-alueelle on 
sijoitettu elementti.

Tunnus on esitetty ohjeistoon 
kuulumattomalla värillä.

Tunnus on esitetty ohjeistoon 
kuuluvalla, mutta tunnukselle 
väärällä värillä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

METKAn tunnusta käytetään aina joko mustana, valkoisena tai oranssina.



Värit

Pantone 152 C
C0 M66 Y100 K0
R210 G111 B33

Pantone 123 C
C0 M30 Y100 K0
R235 G185 B25

Pantone 390 C
C40 M0 Y100 K0
R180 G200 B50

Pantone 373 C
C25 M0 Y65 K0
R210 G220 B125

Pantone Cool Gray 9 C
C0 M0 Y0 K80
R85 G85 B85

Pantone Black
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

päävärit

Lisävärit

METKAn pääväreinä käytetään valkoisen ohella oranssia, tummanharmaata ja mustaa. Kaikki materiaali pyritään 
ensisijaisesti toteuttamaan näillä väreillä.

Lisävärejä, keltaista ja vihreää, on mahdollista käyttää laajemmissa työkokonaisuuksissa.

Käytettävät värit



Typografia

Myriad pro
METKAn pääasiallinen fontti on Myriad. 
Sitä käytetään painotuotteiden lisäksi myös 
toimistosovelluksissa, jos se on saatavilla. Otsi-
kointiin suositellaan lihavoitua leikkausta.

Trebuchet MS
Trebuchet on METKAn toissijainen fontti. Sitä 
käytetään pääasiassa METKAn nettisivustolla, 
mutta sitä voidaan käyttää myös toimistosovel-
luksissa mikäli Myriadia ei ole saatavilla.

Käytettävät fontit



Typografia

Kielletyt fontit

METKAn viestinnässä on aina käytettävä joko Myriadia tai Trebuchet’ta. Tässä kuitenkin muutama esimerkki fonteista, joilla 
on suurin riski joutua virheellisesti METKAn viestintämateriaaleihin. Näiden fonttien käyttö on ehdottomasti kielletty.

Times
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet do-
lore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Comic Sans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volut-
pat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat.

Arial
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipisc-
ing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Tahoma
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat.

Verdana
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna ali-
quam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.

Impact
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut lao-
reet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcor-
per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo con-
sequat.



Esso-kissa

Käyttö

METKAn virallinen maskotti on Esso-kissa. Esso esiintyy opiskelijoille suunnatuissa viestintämateriaaleissa. Pääasiassa 
kissasta käytetään normaaliversiota. Esso-kissan käyttö on melko vapaata, mutta muutamia perussääntöjä tulee ottaa huo-
mioon. Kissa on väriltään aina joko oranssi tai musta. Silmien pupillit ovat oranssissakin versiossa aina mustat.



Esso-kissa

Esso-kissalla on muutamia valmiita asentoja ja ilmeitä, joita voidaan soveltaa ja yhdistellä tilaisuuden mukaan. Pääasiassa 
Essosta kuitenkin käytetään normaaliversiota. 

asennot

Normaaliversio



Esso-kissa

ilmeet

Esso-kissalle on mahdollista luoda uusia kasvojen ilmeitä muutamin ehdoin. Kissan pään muodon on pysyttävä aina sama-
na ja väreinä käytettävä oranssia, valkoista ja mustaa. Kissalle on valmiiksi luotu muutamia erilaisia versioita vartalosta ja 
kasvoista, joita voi yhdistellä melko vapaasti tarpeiden mukaisesti.   



Esso-kissa

Käyttö oranssilla pohjalla

Oranssilla taustalla käytetään pääasiassa mustaa kissaa. Mahdollista on myös käyttää valkoisella ääriviivalla rajattua orans-
sia kissaa. Ääriviivan tulee olla vähintään vasemman silmäkulman ohuimman kohdan levyinen. Huomioi että kyseinen 
mitta pätee ainoastaan Esso-kissan normaaliversion kanssa ja muiden versioiden kohdalla mitta tulee tarkastaa normaali-
versiosta. Hännän kohdalla tulee olla tarkkana, ettei sen väliin jää taustan häiritsevästi läpäiseviä alueita. 

X X



Esso-kissa

Vaikka Esso-kissan käyttö on melko vapaata, on muutamia tärkeitä asioita otettava huomioon. Kasvojen ilmeitä suunnitel-
taessa tärkeintä on pitää pään muoto aina samana ja käyttää ainoastaan ohjeistoon kuuluvia värejä, oranssia ja mustaa. 

Virheellinen käyttö

Pään muotoa on muutettu. Kissan kasvoissa on käytetty
ohjeiston vastaista väriä.

Kissan pupillit ovat mustat.

Esso-kissa rajattu taustasta 
väärän värisellä ja liian kapealla 
viivalla.

Esso-kissan mittasuhteita on 
muutettu.

Kissan ja taustan välinen 
kontrasti liian pieni. Tällaisessa 
tapauksessa kissa esitetään 
mustana.



Kirje

Postiosoite – Address
Bulevardi 29 b
00180 Helsinki
Finland

Puhelin – Telephone
(09) 310 805 70
+358 9 805 70

Sähköposti – E-mail
metka@metka.fi
Internet
www.metkaweb.fi

Y-tunnus
2165831 - 1
Kotipaikka – Domicile
Helsinki

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id 

quod mazim placerat facer possfim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus 

legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere 

me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur muta-

tionem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc puta-

mus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima 

et quinta decima. 

Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-

cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Typi non habent claritatem insitam; 

est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores 

legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur 

mutationem consuetudium lectorum.

Lorem ipsum dolor sit amet

Marjatta Metka
Yhteyshenkilö

METKA
Metropolian Ammattikorkeakoulun
Opiskelijakunta
Bulevardi 29 b
00180 HELSINKI

Antti Asiakas
Asiakkaankatu 20 B
00100 Helsinki 

METKA
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

METKA
Student Union of Metropolia

C = 0
M = 66
Y = 100
K = 0

C = 0
M = 0
Y = 0
K = 80

METKA

METKAn  kirje luodaan Word-kirjepohjan 
mukaisesti Word:ssä.  Kirjasin on Myriad 
Pro ja pistekoko 9.  

Kirjeestä on olemassa värillinen (metka_
kirjepohja_suomi.doc) ja mustavalkoinen 
versio (metka_kirjepohja_suomi_MV.doc) 
sekä englanninkieliset versiot (metka_kir-
jepohja_engl.doc ja metka_kirjepohja_engl_
MV.doc).

Word-pohja



Käyntikortti

Bulevardi 29 B
00180 Helsinki
Y-tunnus 2165831-1
+358 9 3108 0570
metka@metkaweb.fi 
www.metkaweb.fi 

0 mm

5 mm

5 mm

Erkki Esimerkki
Ohjeistamispäällikkö | Instructional Manager

040 123 4567
erkki.esimerkki@metkaweb.fi 

0 mm

5 mm

45 mm

nimi:   Myriad Pro Bold
  pistekoko 9 pt, riviväli 8 pt
titteli:  Myriad Pro Semibold
  pistekoko 7 pt, riviväli 8 pt
puhelin: Myriad Pro Semibold
  pistekoko 7 pt, riviväli 14 pt
e-mail:  Myriad Pro Semibold
  pistekoko 7 pt, riviväli 8 pt

väri:   valkoinen

yhteistiedot: Myriad Pro Semibold
  pistekoko 7 pt, riviväli 9 pt

väri:  C0, M0, Y0, K80

METKAn käyntikortin koko on 50 x 90 mm. Käyntikortti on kaksivärinen (Pantone 152 C ja Pantone Cool Gray 9 C).  Käynti-
kortti luodaan valmiin Indesign-pohjan mukaisesti.

5 mm

indesign-pohja



powerpoint-pohja

METKAn Powerpoint-pohja löytyy tiedostonimellä met_metka_ppt-pohja.ppt. Powerpoint-esitys luodaan valmiille pohjalle 
lisäämällä sivuja tarpeiden mukaan.

powerpoint-pohjan käyttö



Web-sivut

METKAn www-sivuja päivitettäessä on ehdottomasti pidettävä huolta, että uusi sisältö päivittyy sivuille valmiiden tyyliase-
tusten mukaisesti. Verkkoympäristön fonttina toimii Trebuchet. 

Www-sivujen päivitys


