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Metkan visuaalisen ilmeen värimaailma rakentuu kolmiportaisesta paletista. Päävärit ovat raikkaan oranssi ja arvokas 
musta. Huomioväreiksi on valittu violetti ja sininen, jotka erottuvat selkeästi muusta kokonaisuudesta. Lisävärit ovat 
neutraalin pastellisävyisiä ja niitä voi käyttää esimerkiksi taustavärinä tai rytmittämään tekstikokonaisuuksia. 

#000000

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
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CMYK 0/70/100/0
RGB 243/112/33
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CMYK 80/100/0/0
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CMYK 100/80/0/0
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#ffcb31
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#7accc7

CMYK 50/0/25/0
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CMYK 0/0/0/40
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Metkan tunnus – versiot
Metkan tunnuksesta käytetään ensisijaisesti oranssilla ja mustalla toteutettua versiota, jossa voi käyttää tarkentavaa, 
valmiiksi ladottua tekstiä ”Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta”.  Tarvittaessa käytetään mustaa tai 
negatiiviversiota. Harkinnan mukaan, kuten pienissä mainoksissa, voidaan käyttää myös merkitöntä logoversiota. 
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Metkan tunnus – käyttö
Ei näinOikea käyttö

Tunnuksen värit: Tunnusta käytetään oranssi-mustana 
aina kun mahdollista. 

Tunnus värillisellä taustalla: kaksiväristä tunnusta ei saa 
käyttää värillisellä taustalla, joka on lähellä tunnuksen 
värejä. 

Tunnuksen suoja-alue: tunnuksen suoja-alue merkattuna 
E-kirjaimella. 

Tunnuksen värit: Liikemerkin oranssia ja  teksti-osan 
mustaa ei saa vaihtaa vaihtaa vastakkaisiksi.

Tunnus värillisellä taustalla: värillisellä taustalla 
käytetään yksiväristä mustaa tai valkoista, eli 
negatiiviversiota.

Tunnuksen suoja-alue: tunnus tulee asetella siten, että 
suoja-alue pysyy vapaana muista elementeistä.  
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Typografia
PÄÄOTSIKOIDEN KIRJASIN: OSWALD, BOLD
Metkan pääotsikkoiden kirjasin on Oswald.  Graafisissa kokonaisuuksisa, kuten julkaisuissa, käytetään merkkiväliä +20 
(tracking). Pääotsikoissa käytetään kapitaaleja, mutta tyyliltään hienovaraisemmissa yhteyksissä voidaan käyttää myös 
pienaakkosia. Oswald on ladattavissa Google Fonts -palvelusta ja se on käytössä myös Metkan verkkosivustolla. 

Väliotsikoiden kirjaisin: Lato, Bold
Väliotsikoissa käytetään Lato kirjaisimen Bold-leikkausta. Väliotsikoilla jäsennetään julkaisujen ja asiakirjojen osoita. 
Kirjasinkoko määritetään käyttötarkoitukseen sopivasta, mutta kuitenkin huomattavasti pääotsikoita pienemmäksi. Lato 
on ladattavissa Google Fonts -palvelusta ja se on käytössä myös Metkan verkkosivustolla. 

Kappaleotsikko: Lato,  Bold Italic
Kappaleotsikoissa käytetään Lato kirjaisimen Bold Italic -leikkausta. Kappaleotsikoiden käyttötarkoitus on leipätekstin 
rytmittäminen julkaisuissa ja asiakirjoissa. Kirjasinkoko on 2 pistettä isompi kuin leipätekstissä käytetty koko. 

Leipätekstissä käytetään Lato light -leikkausta. Leipätekstiä korostamaan käytetään tarvittaessa myös Lato Light Italic, 
Lato Regular ja Lato Italic -leikkauksia. Julkaisuissa käytetään pistekokoa 10.

Vaihtoehtoinen kirjasintyyppi: 
Mikäli Owald tai Lato ole käytettävissä, voidaan niiden tilalla käyttää Arial -kirjasinperhettä esimerkiksi asiakirjoissa. 
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Metku-kissa
Maskotti Metku-kissaa käytetään tukemaan Metkan viestintää ja markkinointia. Metkulle on suunniteltu neljä asentoa, 
joista kaksi on alueen alareunaan sijoitettavia.  Metkulle  on suunniteltu myös hymiömäisiä ilmeitä, joiden käyttötarkoitus 
on ilmaista ja herättää tunteita.
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Metku-kissa – ilmeet


