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Puhekuplagrafiikka + 
logo = yritystunnus.

Onnikodit-yritystunnuksen 
muodostavat puhekupla 
ja sen sisään sijoitettu 
tekstilogo. 

Yritystunnuksessa on 
kolme eri värivaihtoehtoa: 
sininen, turkoosi ja 
punainen sekä niiden 
lisäksi musta-valkoiset-
versiot. Mittasuhteita ei saa 
muuttaa.

Yritystunnus
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Suoja-alueen määrittää 
logon O-kirjaimen 
korkeus.

Älä sijoita mitään 
elementtejä suoja- 
alueen sisäpuolelle.

Yritystunnuksen suoja-alue
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Yritystunnus + kohdenimi 
= kohdelogo

Kohdenimi muodostetaan 
siten, että kohteen fontin 
korkeus = Onnikoti-
logotekstin korkeus. 

Käytetään ensisijaisesti 
värillistä versiota. Väreinä 
sininen, turkoosi, lila tai 
oranssi. 

Jos väriversioita ei voi käyttää, 
käytetään yksiväriversioita – 
mustana  tai valkoisena.

KEHRÄ
KEHRÄ

KEHRÄRIEKKOMÄKI

RIEKKOMÄKI

RIEKKOMÄKIANKKURI

Kohdelogot

ANKKURI

ANKKURI
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1. Päävärit
Onnikodit-brändin pääväreinä 
ovat sininen ja turkoosin 
vihreä. 
 
2. Lisävärit
Pirteitä lisävärejä lila, orassi, 
pinkki ja keltainen käytetään 
tuomaan iloista tunnelmaa 
päävärien rinnalle. 

2. Musta ja valkoinen
Kun värejä ei voida käyttää, 
valitaan tilanteen mukaisesti 
musta tai valkoinen.

PANTONE BLUE 072 
CMYK 100 90 0 0
RGB 38 30 156

# 261E9C

MUSTA
CMYK 100 0 0 0

RGB 0 0 0
# 000000

1. 3.

2.

PANTONE 514
CMYK 22 52 0 0

RGB 210 132 207
# D284CF

PANTONE 100
CMYK 0 0 60 0

RGB 255 255 115
# FFFF73

PANTONE 172
CMYK 0 80 80 0
RGB 255 67 19

# FF4313

PANTONE 1767
CMYK 0 37 7 0

RGB 255 177 201
# FFB1C9

PANTONE 7465  
CMYK 60 0 30 0
RGB 9 216 195

# 09D8C3

VALKOINEN
CMYK 0 0 0 0

RGB 255 255 255
# FFFFFF

Värimaailma
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1. Otsikkofontti
Otsikoissa käytetään Raleway-
fontin  leikkauksia Regular,  
Bold ja Light.

2. Leipätekstifontti
Leipäteksteissä fontti on 
Open Sans Regular ja Bold.

3. Word & Powerpoint 
-fontti
Sisäisessä viestinnässä, kuten 
Word-dokumenteissa ja 
PowerPoint-esityksissä,  
fontti on Arial leikkauksina 
Regular ja Bold.

1. 2.

Arial
Regular / Bold

3.

Open Sans 
Regular
Open Sans 
Bold

Raleway
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
0123456789

Typografia
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Kirjainelementit

Onnikodit-logotekstistä 
muodostettua värikästä, 
ilmavasti aseteltua 
kirjaingrafiikkaa käytetään 
keventävänä elementtinä 
luomaan positiivista ilmettä
erilaisiin painotuotteisiin.

Graafiset elementit

www.onnikodit.fi • info@onnikodit.fi

www.onnikodit.fi • info@onnikodit.fi

Essi Viherlahti
Ernestinkuja 56 A65
00152 Kaupunki

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. 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.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
Ddipiscing 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. 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. 

Anna Saikonmäki
ONNIKODIT

Essi Viherlahti
Ernestinkuja 56 A 65
00152 Kaupunki
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Onnikodit-brändin 
kuvamaailma antaa 
äänen vuorovaiku- 
tukselle  ja yhdessä- 
tekemiselle

Ihmisten välinen kanssa- 
käyminen on aina keskiössä. 
Kuvista tulee välittyä 
luonnollinen ja aktiivinen 
tekemisen ilmapiiri, jossa 
arjessa toimiminen näyttäy- 
tyy luontevina tilanteina.

Ympäröivä miljöö on 
kodinomainen ja täynnä 
arjesta tuttuja kiinnostavia 
yksityiskohtia. Kuvissa 
suositaan kepeitä ja iloisia 
sävyjä.

Kuvamaailma


