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Logo

A-Kruunun logosta on tekstillinen ja laatikollinen versio. Laatikollista logoa voi käyttää elementtien reunoissa ilman 
suoja-aluetta. Tekstillinen logo on hienostuneempi ja sille on merkitty suoja-alue.



Logon erottuminen

Logolle on selkeän erottumisen takaamiseksi määritelty
suoja-alue (katso harmaalla merkitty alue tunnuksen
ympärillä).

Suoja-alueella ei saa sijaita mitään graafisia elementtejä,
kuvien reunoja, tekstiä tai muita tunnuksia.

Valkoista logoa voidaan käyttää tummilla taustoilla ja 
metsän vihreää logoa valkoisella taustavärillä. Kokonaan 
mustavalkoisessa painatuksessa logoa voi käyttää mus-
tana tai valkoisena (negana), taustaväristä riippuen. Jos 
logo on sijoitettava muun väritaustan tai kuvan päälle, on 
varmistettava, että se erottuu taustasta riittävän hyvin. 
Kuvasta riippuen voidaan käyttää valkoista tai metsän 
vihreää logoa.

Painotuotteissa logon pienin leveys on 18 mm.

PIENIN KOKO

18 mm







Logon väärinkäyttö

Logo on suunniteltu toimimaan tietyssä muodossa 
ja väreissä. Logoa ei saa muunnella itse. 

Älä väännä tai taivuta logoa. Pidä myös oikeat  
mittasuhteet skaalatessa.

Älä käytä logoa muissa väreissä kuin logon  
originaalien väreissä. 
 
Älä pilko logon elementtejä.









Värimaailma
VÄRIPALETTI

Metsän vihreä
HEX: 182F32
RGB: 23, 47, 50
CMYK: 87, 58, 57, 66

Lehtivihreä
HEX: 385346
RGB: 56, 83, 70
CMYK: 75, 44, 65, 44

Hiekka 
HEX: D6C3AA
RGB: 214, 195, 170
CMYK: 17, 22, 34, 3

Harmaa 
HEX: DADADA
RGB: 218, 218, 218
CMYK: 17, 12, 13, 0

Valkoinen 
HEX: FFFFFF
RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

Musta 
HEX: 000000
RGB: 0, 0, 0
CMYK: 0, 0, 0, 100

TEHOSTEVÄRIT

Meri
HEX: 115B69
RGB: 17, 91, 105
CMYK: 87, 51, 44, 21

Aurinko 
HEX: FFEB8A
RGB: 255, 235, 138
CMYK: 2, 5, 56, 0

Värejä käytettäessä tulee aina varmistaa taustan ja tekstin tarvittava värikontrasti. Hyödynnä Webaim -työkalua. 
 
Esimerkiksi keltaista tehosteväriä (aurinko) tulee käyttää vain tarpeeksi tummalla väripohjalla, jotta riittävä kontrasti  
saavutetaan. Beigeä (hiekka) voi käyttää esimerkiksi taustavärinä ja sen päälle on asetettava tekstiä värillä, joka ta-
kaa riittävän kontrastin. Erityistapauksissa, näistä väreistä voidaan käyttää niiden vaaleampia sävyjä, kunhan ne  
muodostavat tarpeellisen kontrastin.

https://webaim.org/resources/contrastchecker/


Typografia
Typografiassa käytetään hierarkiaa luettavuuden 
helpottamiseksi. Hierarkian luomisessa auttaa tekstin 
riittävä kokoero. 
 
Esimerkki:
otsikko 30 pistettä, väliotsikko versaali, 12 pistettä,  
leipäteksti 11 pistettä.

https://fonts.google.com/specimen/Cabin 
 
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

ENSISIJAISET FONTIT

VAIHTOEHTOINEN FONTTI

Cabin ja Montserrat ovat ilmaisia Google fontteja, 
mutta jos ne eivät ole saatavilla tai tehdään esimer-
kiksi Powerpoint-esitystä tai Word-pohjaa, johon 
fontteja ei voida paketoida mukaan, voidaan käyttää 
vaihtoehtoista fonttia niiden tilalla.

Esimerkki vaihtoehtoisesta fonttityylistä: 
 
Otsikko: Calibri Bold 
 
Leipäteksti: Calibri Regular

Pääotsikko
VÄLISTETTY VÄLIOTSIKKO

Leipäteksti Seditatur, atem. Ut 
vit ea dolum, optatus et iust 
vendige.

Pääotsikot:
Cabin Bold

Väliotsikko:
Montserrat SemiBold | Versaali | Välistys 30

Ingressi:
Montserrat Medium

Leipäteksti:
Montserrat Regular

https://fonts.google.com/specimen/Cabin
https://fonts.google.com/specimen/Montserrat


Kuvamaailma

Kuvilla ja niiden tyylillä on suuri vaikutus siihen mitä 
ne viestivät. A-Kruunun kuvamaailma saa olla rento 
ja asukaslähtöinen. Kuvamaailmassa saa näkyä elä-
mää, iloa ja kotoisen näköisiä koteja.

A-Kruunun kuvamaailmassa suositaan beigen sä-
vyisiä kuvia, jotka antavat hyvää kontrastia metsän 
vihreälle. Suositaan myös harmonisia ja yksinkertaisia 
kuvia, joissa sisältö on selkeää kaiken kokoisina, myös 
mobiililaitteilla. 

Kuvien miljöö tulee näyttää suomalaiselta, sekä ku-
vien asunnot tulee näyttää kutakuinkin A-Kruunun 
rakennuttamilta.


