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Brändi-identiteetti

Visuaalinen ilme erottaa organisaation muista siinä missä muotoilu, väri ja 
materiaali erottavat tuotteet toisistaan. Ilmeen johdonmukainen ja toistuva 
käyttäminen lisää tunnettuutta, vakuuttavuutta ja luotettavuutta. Ilmeellä 

rakennetaan vastaanottajalle yhtenäistä kuvaa ja brändiä. Siksi on tärkeää, 
että itse toiminnan lisäksi kiinnitetään tarkkaa huomiota myös visuaaliseen 

identiteettiin ja käytetään sitä oikein.
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Tunnuksessa ei ole erillistä logoa tai liikemerkkiä, vaan sana Tredu toimii 
Tampereen seudun ammattiopiston tunnuksena.

Tunnuksesta käytetään pääasiassa oheista versiota. Tredun tummansini-
sellä taustalla käytetään aina kokonaan sinistä tunnusta. Erityistapauksis-
sa voidaan käyttää versiota ilman alatunnistetta (ks. edellinen sivu).

Tunnuksen mukaan on suositeltavaa liittää Tampere.Finland tunnus aina 
kun se on mahdollista. Tampereen.FInland -brandbookissa opastetaan 
tunnuksen oikeanlaisesta käytöstä.

Tunnus mustana
• mustavalkoisiin  

julkaisuihin
• yksivärisiin painatuksiin
• vaalealle pohjalle, jos pää-

asiassa käytettävä
• versio ei sovellu käyttöön

Tunnus negatiivina
• mustavalkoisiin  

julkaisuihin
• yksivärisiin painatuksiin
• värilliselle pohjalle, jos 

pääasiassa käytettävä
• versio ei sovellu käyttöön

Tunnus ilman alatunnistetta
• kun pääasiassa käytettä-

välle versiolle ei ole
• tarpeeksi tilaa tai alatun-

niste menisi pienen
• koon vuoksi tunnistamat-

tomaksi
• pienikokoisten tuotteiden 

painatuksiin

Englanninkielinen tunnus
• englanninkielisiin materi-

aaleihin ja julkaisuihin
• myös mustana ja negatii-

vina
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totaepe aditia deria dolores seque mos et quos elestiorro ommolut excerio blabore nulla-
bo. Upidus et aut ersperum quaspeles des dolupie ndeseque nonseque escite nulpa cum 

Suoja-alue
Tunnuksen arvovalta ja erottuvuus varmiste-
taan jättämällä sen ympärille aina riittävä tila, 
jotta tunnus on visuaalisesti rauhallinen eikä 
siihen sekoitu muita elementtejä.

Suoja-alueen tulee olla vähintään tunnuksen
t-kirjaimen korkuinen joka suuntaan.
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Värimaailma
Värimaailmassa yhdistyvät Tredun turkoosi 
sekä Tampere.Finlandin brändivärien pu-
nainen, vihreä ja vaalea siniharmaa. Näiden 
värien lisäksi mukana on tummansininen, joka 
varsinkin isoina pintoina nostaa  muut värit 
loistoonsa.

PANTONE: 639 C
CMYK: 100/ 1/ 5/ 5
RGB: 0/ 153/ 204
HEX: 0099CC

PANTONE: 
CMYK:
RGB: 4/ 37/ 70
HEX: #042546

PANTONE: 178 C
CMYK: 0/ 75/ 60/ 0
RGB: 235/ 94/ 88
HEX: #eb5e58

PANTONE: 367 C
CMYK: 45/ 0/ 70/ 0
RGB: 171/ 200/ 114
HEX: #abc872

PANTONE: 642 C
CMYK: 13/ 2/ 1/ 1
RGB: 229/ 238/ 248
HEX: #e5eef8

Pää
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Otsikkofonttina toimii Quicksand -fontti. Se on kevytlinjainen ja 
pehmeälinjainen, mutta samalla moderni fontti, joka tuo ilmee-
seen ystävällisyyttä olematta lapsellinen.  

”Nostoteksti voisi olla vaikka näin.”  
Leipäteksteissä käytetään Overpass-fonttiperhettä. Selkeälin-
jaisella fontilla luodaan sopivasti kontrastia otsikon Quicksand 
-fontille. Overpass on fonttina hyvin monikäyttöinen, koska se 
sisältää useita eri leikkauksia. 

Miten nämä fontit saadaan käyttöön?

Se onnistuu helposti, sillä kaikki Tredun ilmeessä käytetyt fontit 
ovat ilmaisia ja ladattavissa Google Fonts -sivustolta. Alta löyty-
vät latauslinkit, joista fontit voi ladata käyttöön:

https://fonts.google.com/specimen/Quicksand 
  https://fonts.google.com/specimen/Overpass?query=overpass
https://fonts.google.com/specimen/Caveat+Brush?query=cave

Moderni ja ystävällinen   
otsikkofontti

Quicksand
Light
Regular
SemiBold
Bold

Overpass
Thin
Thin Italic
ExtraLight
Extralight Italic
Light
Light Italic
Regular
Italic
SemiBold
SemiBold Italic
Bold
Bold Italic
ExtraBold
ExtraBold Italic
Black
Black Italic
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Graafiset elementit
Urapolut
Aikaisempi graafinen elementti (rie-
mu-kuosi) kuvasti risteyksiä ja valintoja, 
joita opiskelija kohtaa opiskelunsa aikana. 
Uudessa elementissä on haluttu säilyttää 
tuo ajatus, mutta selkeytettynä. Näin 
syntyi “urapolut”. Nämä kaksi ylöspäin 
suuntautuvaa viivaa toimivat Tredun 
punaisena lankana – Tredu tarjoaa polkuja 
edetä uralla ja elämässä, Tredu tarjoaa 
ammatillista etumatkaa.

Logon hyödyntäminen
Tredun logossa on linjakkaita ja eläviä 
muotoja, joten sen hyödyntäminen 
isompina pintoina antaa mahdollisuuksia 
monipuolisiin ratkaisuihin.  Logosta irrote-
tuilla kirjaimilla saadaan myös mielenkiin-
toisia yksityiskohtia materiaaleihin.
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