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2. LOGO
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LOGO
2. LOGO

Autokeskuksen yritystunnus on Autokeskus-logo. 

Autokeskuksen logoa käytetään aina vaakamuodossa. Logoa ei saa 
latoa, piirtää tai asetella uudelleen. Logon mittasuhteita tai väritystä ei 
saa muuttaa. Logoa käytetään aina yhtenä kokonaisuutena.

Autokeskuksen logoa tulee aina käyttää vain alkuperäisistä tiedostoista. 
On tärkeää, että kaikessa Autokeskuksen viestinnässä käytetään logosta 
vain näitä versioita.

LOGO VÄRILLINEN
Autokeskuksen logon väriversiota käytetään aina kun mahdollista. 
Väriversiossa logon vasen reuna on sininen. 

LOGO HARMAASÄVY
Harmaasävyistä versiota käytetään mustavalkoisissa julkaisuissa tai 
toimistotulosteissa sekä erikoispainatuksissa, kun värillisen logon käyttö 
ei ole mahdollista. 

LOGO 1-VÄRINEN
1-väristä versiota käytetään vain erikoistapauksissa esimerkiksi 
brodeerauksissa tai leimasimissa.
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SLOGAN JA ASIAKASLUPAUKSET
2. LOGO

Autokeskuksen logosta on olemassa myös versioita, joissa logoon 
on yhdistetty yritystason slogan sekä liiketoimintakohtaisia 
asiakaslupauksia.

Logon ja sloganin/asiakaslupauksen suhde toisiinsa on vakio, eikä sitä 
saa muuttaa. Myös näistä logon versiosta tulee käyttää valmiiksi tehtyjä 
originaaleja, eikä niitä saa latoa uudelleen.

Mielenrauha kaupan päälle.

SLOGAN

ASIAKASLUPAUS
VAIHTOAUTOT

ASIAKASLUPAUS
YRITYSMYYNTI
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ALABRÄNDIT
2. LOGO

Joskus voi ilmetä tarpeita alabrändin luomiselle. Autokeskuksen 
peruslogon lisäksi on tarvittaessa käytettävissä versioita, joihin on lisätty 
tarkentavaa tekstiä logon yhteyteen.  Näitä logoja käytetään silloin, kun 
peruslogo ei ole riittävän informatiivinen.

Alabränditunnus kirjoitetaan Autokeskuksen logon alle mustaan tai 
kirkkaan siniseen palkkiin käyttäen ”Avenir Next Pro” -fonttia valkoisella 
värillä versaalilla. 

Asettelun, suoja-alueen ja muiden määritysten suhteen alabrändien 
tunnukset noudattavat peruslogolle määriteltyjä ohjeita.

Alabränditunnukset hyväksytetään ja toteutetaan aina Autokeskuksen 
markkinoinnissa ennen käyttöönottoa.
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SUOJA-ALUE JA KOKO
2. LOGO

SUOJA-ALUE
Logoa käytettäessä on otettava huomioon suoja-alue, jolla tarkoitetaan 
tyhjää tilaa tunnuksen ylä- ja alapuolella sekä sivuilla. Tälle alueelle ei 
saa sijoittaa tekstiä, kuvia tai muita graafisia elementtejä. Suoja-alueen 
koko on puolet logon korkeudesta. Pyri siihen, että tunnuksen ja muiden 
elementtien väliin jäisi reilusti tilaa. Suoja-alue on minimi, ei suositus.

SUOSITUS- JA MINIMIKOKO
Painotuotteissa A4 koossa logoa suositellaan käytettävän 80 mm 
leveänä. 
Luettavuuden varmistamiseksi logolle on määritelty minimikoko. Logon 
minimikorkeus on 6 mm. Logoa ei tule käyttää tätä pienemmässä 
koossa.

6 mm

80 mm



13

LOGON KÄYTTÖ
2. LOGO

VÄRIPOHJALLA
Logo soveltuu käytettäväksi väripohjilla, myös mustalla pohjalla.

KUVAN PÄÄLLÄ
Logon tulee erottua taustasta kuvan päälle sijoitettaessa. Kun käytät 
logoa kuvan päällä, varmista, että taustalla oleva kuva on riittävän 
rauhallinen. Logoa ei saa käyttää liian kirjavien kuvien päällä. Pyri 
asettamaan logo kuvan tasaisemmalle väripinnalle.
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LOGON VIRHEELLINEN KÄYTTÖ
2. LOGO

Älä muuta logon suhteita.

Älä kallista logoa.

Älä muuta logon väriä tai fonttia.

Älä käytä varjoja tai muita efektejä logossa.

Älä käytä logoa kehyksissä tai laatikoissa.
KÄYTÄ AINA AUTOKESKUKSEN JAKAMIA 
VIRALLISIA LOGOTIEDOSTOJA!
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IKONI/FAVICON
2. LOGO

Autokeskukselle on määritelty oma ikoni, jota käytetään verkkosivuston 
faviconin lisäksi myös erikoistapauksissa. Ikonista on olemassa myös 
tekstillinen versio.

HUOM! Ikoni ei korvaa Autokeskuksen virallista logoa. Ikonia 
käytetään tehosteena tai lisänä aineistossa, jossa on myös 
Autokeskuksen logo mukana. Ikonin käytöstä tulee aina sopia erikseen 
markkinointiosaston kanssa.
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MUIDEN BRÄNDIEN MATERIAALIT 
JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN 
TUNNUKSET

2. LOGO

Autokeskuksen logoa käytettäessä muiden brändien materiaaleissa 
tulee noudattaa peruslogolle määriteltyjä ohjeita.  Autokeskuksen 
logon tulee olla materiaalissa yhtä suuressa roolissa kuin muut siinä 
esiintyvät brändit.

Käytettäessä Autokeskuksen logoa muiden brändien kanssa, tulee 
logo asettaa keskitetysti samalle linjalle muiden kanssa suoja-alueen 
ulkopuolelle. Käytännössä vältetään logojen alisteisuutta muille logoille 
ja toisinpäin. Sommittelussa tulee hakea tasapaino eri logojen välille 
ja varmistettava logojen näkyminen sijoittamalla ne tarpeeksi kauas 
toisistaan.

Autokeskuksen tunnusta ei saa sijoittaa materiaaliin joka voi olla 
haitallista Autokeskuksen brändille.
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3. VÄRIMAAILMA
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PÄÄVÄRIT JA LISÄVÄRIT
3. VÄRIMAAILMA

PÄÄVÄRIT

LISÄVÄRIT

Musta, valkoinen ja sininen ovat Autokeskuksen viestinnässä käytettävät 
päävärit, jotka tuovat ilmeeseen arvokkuutta. Materiaalien isot pinnat 
pyritään ensisijaisesti tuottamaan näillä väreillä. Autokeskuksen 
värimaailma ei kuitenkaan ole kokonaan täysin tumma, vaan mukana on 
aina oltava myös valkoista pintaa. 

Autokeskuksen lisävärejä ovat kirkas sininen, turkoosi, pinkki ja 
keltainen. Lisävärejä käytetään esimerkiksi korostuksissa, ei koskaan 
suurina väripintoina. Lisäväreinä voidaan käyttää myös prosentuaalisia 
väriasteita esimerkiksi infograafeissa ja verkkoelementeissa.

Painomateriaaleissa käytetään CMYK-värejä ja RGB-määrityksiä 
sähköisissä materiaaleissa. 

SININEN
RGB 0/100/150
CMYK 95/45/10/20
#006496
Pantone 7462C

VALKOINEN
RGB 255/255/255
CMYK 0/0/0/0
#ffffff
Paper

MUSTA
RGB 0/0/0
CMYK 0/0/0/100
#000000
Pantone Process 
Black

TURKOOSI
RGB 85/200/190
CMYK 58/0/28/0
#55c8be
Pantone 325 C

KIRKAS
SININEN
RGB 0/160/200
CMYK 80/20/10/0
#00a0c8
Pantone 7461C

KELTAINEN
RGB 255/245/140
CMYK 0/0/50/0
#fff58c
Pantone 100 C

PINKKI
RGB 255/0/90
CMYK 0/100/50/0
#ff005a
Pantone 1925 C
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OSAVÄRIT
3. VÄRIMAAILMA

Taulukoissa, graafeissa ja verkkoelementeissä on mahdollista käyttää 
myös värien osavärejä. Suositeltavia osavärejä ovat 75 %, 50 % ja 25 % 
väreistä.

100% 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%

100% 75% 50% 25%
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VÄRIEN KÄYTTÖ
3. VÄRIMAAILMA

Lisävärejä ei tule käyttää laajoina väripintoina. Lisäksi on huomioitava, 
että mustan kanssa tulee aina olla tarpeeksi myös valkoista pintaa.
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4. TYPOGRAFIA
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PAINOTUOTTEET
4. TYPOGRAFIA

Autokeskuksen pääasiallinen fonttiperhe on Avenir Next Pro ja sen eri 
leikkaukset. Avenir Next Pro -fonttia käytetään kaikissa painotuotteissa. 
Tarvittaessa, esimerkiksi tilan puutteen vuoksi, voidaan käyttää 
kapeampaa Condenced -leikkausta hillitysti. 

Autokeskuksen ilmeessä käytetään Avenir Next Pro -fonttiperheestä 
ensisijaisesti Light, Regular, Medium, Demi ja Bold -leikkauksia. Italic-
leikkauksia ei käytetä kuin tarvittaessa leipätekstin korostuksissa.

AVENIR NEXT PRO
Avenir Next Pro Light
Avenir Next Pro Regular
Avenir Next Pro Medium
Avenir Next Pro Demi
Avenir Next Pro Bold

Avenir Next Pro Condenced Light
Avenir Next Pro Condenced Regular
Avenir Next Pro Condenced Medium
Avenir Next Pro Condenced Demi
Avenir Next Pro Condenced Bold
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VERKKOSIVUT JA 
SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

4. TYPOGRAFIA

Autokeskuksen verkkosivustolla käyteään ensisijaisesti Avenir Next Pro 
-fonttiperheen web-versiota. 

Sähköisessä markkinoinnissa (esimerkiksi bannereissa ja diginäytöissä) 
käytetään aina kuin mahdollista Autokeskuksen pääasiallista 
fonttiperhettä Avenir Next Prota ja sen eri leikkauksia. 

Jos Avenir Next Prota ei ole mahdollista käyttää, käytetään Arialia.

AVENIR NEXT PRO
Avenir Next Pro Light
Avenir Next Pro Regular
Avenir Next Pro Medium
Avenir Next Pro Demi
Avenir Next Pro Bold

ARIAL
Arial Regular
Arial Bold
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ARIAL

Arial Regular
Arial Bold

TOIMISTOSOVELLUKSET
4. TYPOGRAFIA

Autokeskuksen toimistosovelluksissa  (esimerkiksi Powerpoint-
esityksissä ja Word-lomakkeissa) käytetään Arial -fonttia. Arial löytyy 
useimmista PC- ja MAC-tietokoneista valmiina järjestelmään kuuluvana 
kirjasimena.
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TAITTOESIMERKKI
4. TYPOGRAFIA

Taittoesimerkki typografisesta tilanteesta. 

Pääotsikko kirjoitetaan pääasiallisesti versaalilla.

LOREM IPSUM DOLOR 
SI AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere 
interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis 
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, 
consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt 
et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti.

Väliotsikko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros 
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. 

Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec 
ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut 
hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero 
nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. 
Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna 
condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Otsikko versaalilla: 
Avenir Next Pro Bold

Ingressi:
Avenir Next Pro Regular

Leipäteksti:
Avenir Next Pro Regular

Väliotsikko:
 Avenir Next Pro Bold
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