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Johdanto
Tavalla tai toisella Oulun ammattikorkea-koulun kanssa asioi

Yhtenäinen viestintä tukee toimintamme jokaista osa-aluetta,

päivittäin joukko ihmisiä: opiskelijoita, asiakkaita ja vieraita

yksittäisten kurssien vetovoimasta kokonaisten koulutusalojen

sekä Suomesta että maailmalta. Lisäksi Oulun ammattikor-

imagonrakennukseen. Tunnistettava ilme liittää Oamkin vahvuudet

keakoulu esittäytyy joka päivä kymmenille tuhansille verkossa,

ja arvot jokaiseen välittämäämme viestiin. Graafinen ohjeisto sääs-

lehdissä, esitteissä, todistuksissa sekä katukuvassa. Se,

tää myös paljon aikaa, vaivaa ja rahaa. Se nopeuttaa graafisten

kuinka tässä kanssakäymisessä ja viestinnässä näyttäydymme

töiden valmistumista ja ehkäisee päällekkäistä suunnittelua.

ja onnistumme, vaikuttaa ratkaisevasti Oamkin tunnettuuteen ja
meistä muodostettavaan mielikuvaan.

Oamkin paperivalinta on luontoystä-vällinen Munken Pure, joka
on SFC-sertifioitu tuote. Se tarkoittaa, että paperin raaka-ainee-

Tämän ohjeiston tehtävänä on antaa ne graafiset linjaukset,

na on käytetty vastuullisesti hoidettujen metsien puuta.

joita noudattamalla varmistetaan, että Oamkin viestintä on
aina tunnistettavaa, haluamaamme sanomaa vahvistavaa ja

Graafinen ohjeisto on työkalu Viestintäpalveluiden suunnittelijoil-

asetettuja tavoitteitamme tukevaa.

le ja asiakkaille. Graafinen ohje löytyy henkilöstöintra Heimosta
kohdasta Ohjeet -> Viestintä.

Jouko Paaso
rehtori
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1.1 Logo
LOGO

leikittely ja tulevaisuuteen suureneva sym-

mukaan kaksivärisenä siten, että logo on

Oamkin logo muodostuu tyylitellyistä, lii-

boliikka tekevät logosta elävän”, Veikko

oranssi ja aukikirjoitus musta.

kettä kuvaavista kirjaimista, joiden merki-

Mynttinen Kulttuurialan yksiköstä kom-

tys – korkeammalle, avoinna suurempaa

mentoi. Logon suunnittelusta on vastannut

painetaan kokonaisuudessaan joko mus-

suuretta päin – kuvaa organisaation

Oamkin Viestintäpalvelut yhteistyössä

talla tai oranssilla värillä. Väripohjalla logo

avointa suhtautumista ympäröivään

Kulttuurialan yksikön viestinnän osaston

on aina kauttaaltaan valkoinen.

yhteiskuntaan myös yli kulttuurialojen.

kanssa.

Muotoilu, typografia ja värit juontuvat
aiemmasta logosta.

Logoa voidaan käyttää myös musta-

Oamkin logoa on käytettävä aina
originaalimuodossaan. Nimen aukikirjoitus

”Oamkin uudessa logossa on tyyliä

valkoisena, jolloin sekä teksti että merkki
ovat 100 %:sti mustia.

on News Gothic Bold -tekstityypillä.

ja tätä vuosituhatta. Optinen k-kirjaimella

Logoa käytetään aina mahdollisuuksien

LOGON TURVA-ALUE

haittaavia elementtejä, kuten esimerkiksi

Logon ympärille tulee aina jättää riittävä

tekstiä.

turva-alue. Turva-alueella tarkoitetaan sitä

Yksiväritöissä valkoisella pohjalla logo

vähintään puolet logon korkeudesta.
Logon tulee olla materiaaleissa

Logon etäisyys paperin reunasta on

logon lähialuetta, jonka sisäpuolelle ei

minimissään puolet logon korkeudesta.

saa sijoittaa mitään merkin erottuvuutta

Samoin minimietäisyys logosta tekstiin on

10 mm

selvästi esillä. Se ei saa jäädä muiden
mahdollisten logojen varjoon.

Suoja-alue 5,36 mm

5,36 mm

NIMI + OAMK.FI
Oulun ammattikorkeakoulun
nimeä ja oamk.fi-osoitetta voidaan
käyttää logotyyppisesti esimerkiksi
sponsoroinnissa.
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1.2 Värit

Oamkin graafisessa ilmeessä pääväri

Painotuotteiden värimääritykset

Valon (= monitoreiden tms.)

on oranssi. Piristeenä voidaan käyttää

CMYK (cyan, magenta, yellow, black).

värimääritykset

turkoosia, violettia tai vihreää lisäväriä.

Moniväripainatuksen (neliväripainatuksen)

RGB (red, green, blue), valon värit. Moni-

osavärit. Puhutaan myös prosessiväreistä.

toreiden, televisioiden ja prosessoreiden

PMS (Pantone Matching System), spot-

värinmuodostus perustuu näihin väreihin.

tivärit. Käytetään useimmiten kaksi- tai

RGB-värimääritykset ovat siis käytössä

kolmiväripainatuksissa. PMS-värein

myös esimerkiksi www-sivuilla. Värit eivät

määriteltyä logoa ei saa käyttää 4-väri-

toimi painotuotteissa!

painatuksessa (CMYK).

Oamkin painovärit on määritelty seuraavasti:

PÄÄVÄRI

LISÄVÄRI 1

LISÄVÄRI 2

LISÄVÄRI 3

PMS 144

PMS 3125

PMS 2602

PMS 382

0c 55m 100y 0k

100c 0m 20y 0k

40c 75m 0y 0k

45c 5m 100y 0k

247r 147g 30b

0r 169g 197b
#00a9c5

165r 95g 175b
#a55faf

152r 194g 31b
#98c21f

Oamkin RGB-värit on määritelty seuraavasti. Pääsääntöisesti käytetään 100% värejä, mutta tarvittaessa grafiikoissa voidaan käyttää myös vaaleampia ja tummempia sävyjä. Oranssista käytetään
vain 100 % sävyä ja sen rinnalla harmaan sävyjä.

100 %

0r 0g 0b
#000000

50 %

128r 128g 128b
#808080

ORANSSI

20 %

5%

247r 147g 30b
#f7931e

204r 204g 204b
#cccccc

242r 242g 242b
# f2f2f2

Tummempi 2

Tummempi 1

TURKOOSI

40 %

10 %

0r 75g 90b
#004b5a

0r 117g 134b
#007586

0r 169g 197b
#00a9c5

153r 221g 232b
#99dde8

230r 246g 249b
#e6f6f9

219r 191g 223b
#dbbfdf

246r 239g 247b
#f6eff7

214r 231g 165b
# d6e7a5

245r 249g 233b
#f5f9e9

VIOLETTI

80r 35g 70b
#502346

115r 67g 116b
#734374

165r 95g 175b
#a55faf

VIHREÄ

80r 100g 50b
#506432

122r 149g 40b
#7a9528

152r 194g 31b
#98c21f

1.3 Typografia

KÄYTETTÄVÄ TEKSTITYYPPI

News Gothicia käytetään leipäteksti-,

Lisäfontit

Oamkin tekstityyppinä käytetään

otsikko-, ingressi- ja kuvatekstityyppinä

Oamkin tuotteissa, joille on suunniteltu

groteskityyppiä News Gothic sekä sen

kaikissa painetuissa materiaaleissa. Sitä

oma graafinen ilme, voidaan mausteena

eri leikkauksia. (Kirjasimen on sunnitel-

käytetään myös sisä- ja ulko-opasteissa,

käyttää muita fontteja esimerkiksi otsikoin-

lut amerikkalainen Morris Fuller Benton

messutauluissa ja julisteissa. Kaikista

nissa. Esimerkiksi News Gothicin extra

vuonna 1908.)

leikkauksista voi käyttää sekä versaali- eli

condensed bold-leikkausta käytetään

isoja että gemena- eli pieniä kirjaimia.

kuvien ja suurten väripintojen kanssa.

News Gothic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothicia

1234567890(-,.!?&)

käytetään esimerkiksi leipätekstityyppinä.

News Gothic Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa harkiten. News

1234567890(-,.!?&)

Gothic Obliqueta käytetään esimerkiksi kuvateksteissä.

News Gothic Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothic

1234567890(-,.!?&)

Boldia käytetään esimerkiksi väliotsikoissa.

News Gothic Bold Oblique
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Oamkin tekstityyppinä on groteskityyppi News Gothic, jota

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

käytetään kaikissa painetuissa materiaaleissa. News Gothic

1234567890(-,.!?&)

Bold Obliqueta käytetään esimerkiksi opasteiden käännösteksteissä.

News Gothic Bold Extra Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890(-,.!?&)

News Gothic Bold Extra Condesed -leikkausta käytetään esimerkiksi otsikoissa, ingresseissä ja tehostefonttina kuvien ja väripintojen
kanssa.

News Gothic Extra Condensed
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890(-,.!?&)

News Gothic Extra Condesed -leikkausta käytetään leipätekstinä esimerkiksi infografiikoissa ja väritaustan kanssa.

2 Lomakkeet
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KIRJEKUORI
Etupuolella logo on alareunassa keskellä.
Vaihtoehdot suomi, englanti ja kaksikielinen. Paperi Munken Pure.

Yhteystiedot voidaan tarvittaessa painaa kirjekuoren läppään. Mahdollisesti muuttuvien tietojen
painamista suositellaan välttämään, jotta kuoret ovat mahdollisimman pitkäikäisiä.

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101, OULU, 010 192 000, FAKSI 08 372 142, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

KIRJEPAPERI
Kirjepaperin ylätunnisteessa on Oamkin logo. Yhteystietojen painamista paperiin suositellaan välttämään ja sen
sijaan lisäämään yhteystiedot itse tekstisisällön loppuun.
Mikäli tämä ei ole mahdollista, yhteystietojen paikka on
alatunnisteessa. Paperi Munken Pure 100 g.

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

ADMISSION SERVICES, P.O. BOX 405, FI-90101 OULU, FINLAND, +358 10 192 001, FAX +358 10 272 1370, admissions@oamk.fi :: oamk.fi

HAKIJAPALVELUT, PL 405, 90101 OULU, 010 192 000, FAKSI 010 272 1370, hakijapalvelut@oamk.fi :: oamk.fi

ADMISSION SERVICES, P.O. BOX 405, FI-90101 OULU, FINLAND, +358 10 192 001, FAX +358 10 272 1370, admissions@oamk.fi :: oamk.fi

POST-IT
Post–it lappujen koko on A6 (105x148
mm). Niitä voidaan painaa kaikilla Oamkin
väreillä.

KÄYNTIKORTTI

valkoinen, oranssi, turkoosi, violetti tai

Käyntikortti on kaksikielinen, mutta sen

vihreä. Kortteja voi tilata myös useamman

voi halutessaan saada myös yksikielisenä.

värisiä, minimitilaus on 50 kpl/ väri. Kortin

Korttiin voi lisätä tutkintotiedot (eivät tule

kulmat on pyöristetty. Paperi Munken Pure

oletuksena) ja esimerkiksi Twitter- tai

300 g.

blogiosoitteen. Kääntöpuolen väri voi olla

Jouko Paaso
REHTORI, TOIMITUSJOHTA JA, TkT, eMBA ::
PRESIDENT, CEO, D.Sc. (Tech), eMBA

+358 (0) 44 556 8200, jouko.paaso@oamk.fi
PL 222, FI-90101 Oulu
twitter.com/JoukoPaaso, blogit.oamk.fi/rehtori

OULUN AMMAT TIKORKEAKOULU :: OULU UNIVERSIT Y OF APPLIED SCIENCES

HENKILÖKORTIT
Kortit ovat pystymallisia ja niissä on
Oamkin logo ja henkilön nimi News Gothic
-tekstityypillä, koossa 12 pt. Kortissa on
pelkästään kortinhaltijan nimi.
Henkilökuvat
Kuvaukset järjestetään Professorintien
kampuksella. Kysy lisätietoja vahtimestarilta.
Ohjeita kuvattavalle
– Täysin valkoista puseroa tulee välttää.
– Selkeästi tiettyyn vuodenaikaan sidottua
puseroa tulee välttää (esim. hihaton
toppi/jumpperi).
– Pieniä geometrisia kuviointeja tekstiileissä ei suositella.

Jouko Paaso
Kortti 1:1 koossa

NIMIKORTIT
Nimikortteja käytetään erilaisissa tapahtumissa.

Etunimi Sukunimi
OAMKILAINEN

Sami
OAMKILAINEN

Etunimi Sukunimi

oamk.fi

OAMKILAINEN

Etunimi Sukunimi
OAMKILAINEN

Daniel
MINUSTA TULEE
MEDIANOMI

Etunimi Sukunimi
OAMKILAINEN

MUOVITASKU
Muovitaskuformaatti on sama kaikille yksiköille. Taskun koko on A4 ja se painetaan
PMS-värillä.

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU ::

oamk.fi/amok
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3 Esimerkkejä esitteistä
PIKKUESITE 100 x 200 mm

LEAFLET, A4

Oamkin kirjasto –
tietoa ja elämyksiä kaikille

ESITE, KERIEN TAITTO

4 Todistukset
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TODISTUKSET
Tutkintoon johtavan koulutuksen todistus
on nelisivuinen. Etusivulle on preeglattu ja
folioitu logo. Sisäaukeaman oikeanpuoleisen sivun yläosaan on painettu mustalla
teksti Oulun ammattikorkeakoulu :: Oulu
University of Applied Sciences. A3-paperia
ei taiteta kirjapainossa, jotta arkki käy
tulostimiin.
Muiden tositusten koko on A4.
Todistukset painetaan luonnonvalkoiselle vesileimalliselle Terreus Sign Smooth
-paperille, vahvuus 100 g/m2.
Todistusten tulostus Asio-opintoasiainhallinto-ohjelmiston kautta, lisätietoja
Seppo Pakaselta, 010 27 22931,
seppo.pakanen@oamk.fi.

TODISTUSKANNET
Todistus luovutetaan kannen sisällä. Kansi
on nelisivuinen ja siinä on pieni folioitu läppä.
Todistuskansi on Munken Pure -paperia,
paksuus on 250 g/m2.
Kanteen on folioitu logo.

5 Suurtulosteet		
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JULISTEET JA POSTERIT

päällystetty valokuvamainen paperi sekä

halutaan posterille ryhtiä lyhempiaikaiseen

Posterien koko voi vaihdella, mutta

laminoitu posteri pitempiaikaiseen käyt-

käyttöön. Kuviksi suositellaan ensisijaisesti

yleisin koko on 50 x 70 cm tai 70 x 100

töön. Postereita voidaan myös kehystyt-

imagokuvia, mutta myös muita kuvia voi-

cm. Posterit tulostetaan painotalossa.

tää, ja kehysten väri on valkoinen.

daan käyttää. Kohderyhmä vaihtelee alan

Paperivaihtoehdot ovat päällystämätön ja

Muovirimoja voidaan käyttää jos

ammattilaisista opiskelijoihin.

Terveydenhoitotyön menetelmien
osaamisen kehittyminen työelämälähtöisesti
innovatiivisissa oppimisympäristöissä
menetelmin. Oppimistehtävissä on tilaa keskusteluille, mikä mahdollistaa

MERJA MÄNNISTÖ, LEHTORI, KATI MÄENPÄÄ, LEHTORI, HILKKA HONKANEN, YLIOPETTAJA,
OAMK, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ.

yhteisöllisyyden. Koko oppimisen ydin on yhteisen ymmärryksen
ja jaettujen merkitysten rakentamisessa vuorovaikutuksessa toisten
opiskelijoiden kanssa.

OPINTOJAKSON SISÄLTÖ RAKENTUU NÄYTTÖÖN PERUSTUVAAN

KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS

TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN JA VOIMAVARAKESKEISEEN AJATTELUUN

Tämän kehittämistyön tarkoituksena on tuottaa opintojakso
terveydenhoitotyön menetelmien opetukseen uusissa

Opintojakson sisältö muodostuu seuraavista aihealueista: varhainen

innovatiivisissa oppimisympäristöissä, joihin on yhdistetty tutkimus-,

vuorovaikutus ja videoavusteinen ohjaus, varhainen puuttuminen (Huoli

kehitys- ja innovaatiotoiminta, työelämäyhteistyö ja erilaiset yhteisölliset

puheeksi –arvio, mini-interventio ym. mittarit) ja Lapset Puheeksi

oppimisympäristöt. Pedagoginen ajattelu pohjautuu tutkivaan ja

–toimintamalli. Lisäksi opiskellaan voimavaralähtöisiä ja toiminnallisia

yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Merkittävässä osassa on sekä

menetelmiä ratkaisukeskeisesti, kuten voimavaralomakkeiden,

yksilötasolla että erityisesti ryhmissä tapahtuva verkko-opiskelu ja

roolikarttojen, verkostokarttojen ja elämänjanan käyttöä, tulevaisuuden

-oppiminen. Tietoja ei omaksuta valmiina opettajalta tai oppikirjasta, vaan

muistelua sekä kortti- ja kuvatyöskentelyä. Ohjaus, opettaminen,

opiskelija ohjaa omaa oppimistaan asettamalla ongelmia, muodostamalla

terveyskeskustelu, motivoiva haastattelu ja ryhmädynamiikka ovat tärkeä

omia käsityksiään ja selityksiään sekä hakemalla tietoa itsenäisesti ja

osa terveydenhoitajien menetelmäosaamista. Opintojaksolla harjoitellaan

rakentamalla näin syntyneestä tiedosta laajempia kokonaisuuksia. Keskeistä

myös teknologiaa hyödyntäviä menetelmiä kuten internetohjausta. Kotona

on, että tiedon jakaminen ja opiskelijoiden jatkuva keskinäinen vuorovaikutus

pärjäämisen tukemisen menetelmät lapsiperheille ja ikääntyneille ovat

tukevat korkeatasoisten oppimistulosten saavuttamista.

keskeisiä osaamisalueita.

OPETTAJA OHJAAJANA, KANNATTELIJANA JA MENTORINA –
OPISKELIJA VASTUULLISENA RYHMÄTYÖTAITURINA

rakenne ja toiminta. Hän toimii aktiivisena ja oikea-aikaisena ohjaajana, joka
edesauttaa vuorovaikutusta, reflektiivisyyttä ja helpottaa opiskelijoiden
toimintaa oppimisympäristössä laatien selkeitä ohjeita, tiedottaen,
aloittaen ja ylläpitäen keskusteluja. Lisäksi hän laatii oppimistehtävät,
antaa palautetta, arvioi, pitää keskustelun annetulla aihealueella, vastaa
kysymyksiin ja tekee yhteenvetoja. Opiskelijoilta oppiminen edellyttää
itseohjautuvuutta, ryhmätyötaitoja, sitoutumista ja aikaa opiskeluun,
aktiivisuutta, aikataulujen noudattamista, tietoteknisiä perusvalmiuksia,
netin käytön mahdollisuutta.
Opintojakson aikana opiskelijat luovat koko ajan yhdessä tietoa.
Yhteisöllisyys toimii myös vuorovaikutuksen erityismuotona, jossa ryhmän
jäsenten välillä on keskinäinen sitoutuminen yhteisen ongelman
uuden tiedon tuottamiseksi. Tämä

edellyttää

ryhmäytymistä,

VERKKO-OPISKELU JA TYÖPAJAT VUOROTTELEVAT – OPISKELUN
FYYSISET, SOSIAALISET JA MENTAALISET TILAT MAHDOLLISTAVAT
ASIAKASLÄHTÖISTEN TERVEYDENHOITOTYÖN MENETELMIEN

Opettajan vastuulla on oppimisympäristön tekninen ja sisällöllinen toteutus,

ratkaisemiseksi ja

jota opintojakson alussa on tuettu erilaisin toiminnallisin

OSAAMISEN KEHITTYMISEN
Innovatiiviset oppimisympäristöt luodaan verkkoon Optima
-oppimisympäristöön. Tavoitteena on opiskelija- ja työelämälähtöinen,
monipuolinen, joustava ja mielekäs opiskelu, kuten projektityöskentely sekä
työelämään jalkautetut oppimistehtävät. Opiskelijoiden innovaatioprojektityöt
(terveydenhoitotyön menetelmien sisällön tuottaminen ja arviointi)
toteutetaan ryhmätehtävin, jolloin opiskelijat soveltavat omaa reflektiivistä
tietoa käytäntöön. Samalla opiskelijan velvollisuus kehittää omaa
osaamistaan ja asiantuntijuuttaan lisääntyy. Nk. asiantuntijaryhmät
jakavat osaamisalueensa tiedon toisille opiskelijoille perehdyttyään itse
ensin huolellisesti tiettyyn menetelmään. Oppimisen tueksi järjestetään
opiskelijoiden ideointityöpajoja ja AC-ohjausta. Opintojaksolla on käytössä
sosiaalinen media opetuksen tukena: opintojakson suoritusmuotona
on blogikirjoituksien tuottaminen ja kommentointi. Opettajien ohjausta

Esimerkki tekstipainotteisesta posterista

Esimerkki posterista 100 x 115 cm.

50 x 70 cm.

Esimerkki julisteesta, koko A3. Kuva on pääosassa, ja teksti on muotoiltu lyhyesti.

QUICK SCREEN
Yleisin Oamkin käyttämä screen on nimeltään Expand QuickScreen, 85 x 200 cm.
Screeneihin saa lisävarusteena spottivalon, ja pakettiin kuuluu valmiina kuljetuslaukku. Jalustan väri on metallinharmaa.
Screeneihin saa myös videotaulun,
jonka sisältö voidaan suunnitella erikseen
tarpeen mukaan.

Näyttömaski 465 x 327 mm

Näyttö 339 x 190 mm

UsabilitySim
K ÄY TET TÄV Y YS L ABOR ATORIO

6 Ilmoitukset
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R E K RY T O I N T I - I L M O I T U S

Ilmoituksella pyritään herättämään tehokkaasti huomio ja ohjaaLUE LISÄÄ
oamk.fi

maan netistä löytyvän lisätiedon äärelle. Tämän vuoksi suositaan
isoa kuva-alaa ja tiivistä tekstiä. Kerrotaan lyhyitä tarinoita ja

Hae ammatilliseen
opettajakoulutukseen.
Haku 4.–26.1.2017.

vältetään raskasta infotekstiä.

Tee mitä
rakastat

Yhteisö täynnä elämyksiä

Yhteisö
täynnä
elämyksiä

HAE 7.–21.9.
oamk.fi

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU ::
Valitse Oulun ammattikorkeakoulu ja opiskele
sairaanhoitajaksi Oulaisissa tai tietojenkäsittelyn
tradenomiksi Oulussa. Järjestämme molemmat koulutukset
monimuotototeutuksena eli ne sisältävät lähi- ja etäopetusta.

oamk.fi

7 Esityspohjat			
							

ROHKEASTI AITO ::

oamk.fi

P O W E R P O I N T- P O H J A

8 Opasteet

ROHKEASTI AITO ::

oamk.fi

JULKISIVUJEN LOGOTEKSTI

kiskoon. Logotekstien koot räätälöidään

Logotekstit julkisivuihin toteutetaan harja-

käytettävän tilan ja katseluetäisyyden

mainoksina logoa tai joissakin tapauksissa

tusta RST-levystä leikatuilla irtokirjaimilla

mukaan.

web-osoitetta. Valomainoksen väri määräy-

(vahvuus 1,5–2mm). Kirjaimet kiinnitetään

Logoteksti sijoitetaan julkisivun näky-

40 mm:n pituisin metallitapein (irti seinä-

välle paikalle. Tarkka sijainti määritellään

pinnasta) tai seinän väriseksi maalattuun

tapauskohtaisesti.

Lisäksi uko-opasteina käytetään valo-

tyy seinän värin mukaan.

