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Turku on Suomen vanhin 
kaupunki, jossa on eletty 
urbaanisti jo 800 vuotta. 
Siinä samalla on tehty 
kaikenlaista ensim-
mäisenä Suomessa. 
Normaalin turkulaisen 
edelläkäymisen merkeissä 
Turussa on toiminut 
Kauppakoulu (Handelskolan i Åbo)

vuodesta 1841 ja Turun 
käsityöläiskoulu 
vuodesta 1887.

Nyt kun lähes kaikki kaupungin 
ammattiopetus on koottu Turun 
ammatti-instituutin alle, koulu on 
paitsi perinteikäs, myös iso. Valtava. 
Kahdeksan koulutaloa, 10 000 opis-
kelijaa ja niin pois päin.

Koska suunnan näyttäminen on meille 
jo perinne, on aika ottaa paremmin 
haltuun se, miten puhumme itses-
tämme – ja mihin suuntaan viemme 
asenteita ammattikoulutusta kohtaan.     

Kuva: Turku, Kauppaopisto Aurakadulla
M. L. Carstens,1908
Museovirasto - Musketti

PERINNE





Todetaan tässä vielä viimeisen kerran, 
että Turun ammatti-instituutti on 
kärsinyt samoista imago-ongelmista 
kuin muutkin ammattikoulut. Kaikuna 
menneisyydestä käytännöt ammatit 
on nähty jonakin, mihin tyydytään – 
ei aktiivisesti pyritä. Siinä sivussa 
ammattioppilaitokset ovat itse 
kaivaneet kuoppaa syvemmäksi 
puhumalla kohdeyleisölleen setä-
mäisesti yläviistosta, vähän kuin 
tyhmänä pitäen.

Se on loppu nyt.  

ASENNE MODERNI. TAI ei tyydy roik-
kumaan ajanhenkisyyden 
viimeisessä vaunussa. 
Mieluummin olemme 
veturi: raikas edelläkävijä 
ammatillisen koulutuksen 
markkinointiviestinnässä.

HAASTAVA. TAI käy van-
hentuneita ennakkoluuloja 
vastaan myös käyttämällä 
viestimisen tyylilajeista 
vaikeinta, itseironiaa. TAI 
haastaa ennakkoluulot. 
Näin voi tehdä, kun uskoo 
kohderyhmänsä älyyn ja 
itsetuntoon. 

OPTIMISTINEN. Mahdolli-
suuksia on aina enemmän 
kuin rajoituksia. Myös 
markkinointiviestinnässä. 
Varsinkin markkinointi-
viestinnässä!



BRÄNDI
Tämä brändikirja on 
kaikille, jotka toteuttavat 
TAI:n brändiä työssään. 

Tuonnempana on konkreet-
tisia neuvoja ja malleja siitä, 
miten erilaisia materiaaleja 
suunnitellaan, jotta ne 
näyttävät sekä Turun 
ammatti-instituutilta että 
hyvältä.

Luvassa on sääntöjä ja 
rajoituksia, mutta myös iloa 
ja inspiraatiota. Turun 
ammatti-instituutin uusi 
ilme, nimittäin, on kuin tehty 
hauskanpitoon. 



BRÄNDI TAI:n uusi ilme kyseenalais-
taa vanhentuneet ennakko-
luulot myös värillään. 
TAI on punainen. Sen punai-
nen on energinen, raikas ja 
politiikkavapaa. Kokonaisuut-
ta raikastaa puhdas valkoi-
nen – täysin poliittisesti neut-
raali valinta sekin.

Ilmeen kokonaisuus on korostetun selkeä ja graafinen. Kun valokuvaa käytetään, 
se on tyyliltään joko elävän dokumentaarista tai – studiokuvien osalta – eri ammat-
teihin liittyvää välineistöä yksityiskohtaisesti esittelevää. 

VISUAA-
LISUUS





PUHE-
TAPA

Jotta voimme ohittaa, ylittää 
ja lopulta hävittää ammattik-
oulutukseen liittyvät tylsät ja 
tunkkaiset mielleyhtymät, 
TAI:n täytyy puhua eri tavalla 
kuin ennen ja eri tavalla kuin 
muut.

Turun ammatti-instituutin 
uusi puhetapa toimii kahdella 
tasolla.

KATTOTASO ELI 
BRÄNDITASO
Kattotasolla ovat TAI:n sloganit, 
kivijalkateksti sekä mietelauseet, 
joita TAI:n oma mielikuvitusfilosofi 
Amistoteles suoltaa kaikkien iloksi 
ja hämmennykseksi. 
Näitä ja vastaavia tekstielementtejä 
kannattaa tuottaa mainostoimistos-
sa tarpeen mukaan. 
Kattotason äänensävy on tuore, 
kiteytetty, oivaltava ja hauska. 
Ennen kaikkea se on tarkoituksella 
erilainen verrattuna puhetapaan, 
joka yleensä leimaa oppilaitoksia.

PERUSTASO ELI 
JOKAPÄIVÄISET ASIAT
Perustasolla ovat ne monenkirjavat 
tekstit, joita eri puolilla koulua tuotetaan 
päivittäin esimerkiksi sisäiseen 
viestintään, ilmoituksiin, sosiaaliseen 
mediaan jne.
Koska näitä tekstejä tuottavat kymme-
net eri toimijat, tarkkoja tyylivaatimuksia 
on ihan turha esittää.
Tästä huolimatta TAI puhuu aina mah-
dollisimman mutkattomasti ja normaa-
listi – niinkuin nyt ihmisille puhutaan. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että 
teksteissä pyritään tietoisesti kor-
vaamaan byrokratiajargonia puhe-
kielellä. Ihan tavallisista asioista on 
yleensä kyse kuitenkin.

1.

2.





VALMISTU 
KAIKKEEN. 
Tämä kantasloganimme toimii, kun puhuttelemme 
ensisijaisesti nuoria. Sitä käytetään myös TAI:n yleis-
sloganina. Toisinaan voidaan käyttää pitempää 
muotoa: 
VALMISTU KAIKKEEN. VARAUDU PARHAIMPAAN. 

1.

MYÖS 
AIKUISEEN 
HAKUUN. 
Tämä sloganimme toimii, kun puhuttelemme 
ensisijaisesti aikuista kohderyhmää.

2.

TUOTE- JA 
PALVELULEIMAT
Näitä merkkejä voidaan käyttää, 
kun ei markkinoida TAI:n koulutusta, 
vaan opiskelijoiden töitä – lasten synttäri-
paketeista kosmetologipalveluihin ja 
autopesuista remontteihin. 

Opiskelijatuote

Opiskelijapalvelu

Sloganit

Koska TAI:sta on 
moneen lähtöön, 
emme tyydy vain 
yhteen sloganiin. 

Yhden sijasta sloganeita on kaksi.



Kivijalkateksti

Turun ammatti-instituutti on 
elämää ymmärtävä koulu. 
Meiltä saat oikean ammatin 
ja loistavat valmiudet siirtyä 
työelämään omaa polkuasi 
seuraten – tarkoittaapa se 
sitten oppisopimusta, yo-
tutkintoa, ammattitaito-
kilpailuja, yrittäjävalmen-
nusta, kansainvälisiä kuvioita 
tai henkilökohtaista urheilu-
uraa. Kaiken kukkuraksi 
tarjoamme lyhytkoulutuksia 
ja täydentäviä koulutuksia 
aivan jokaiselle. 

Valmistu kaikkeen. 
Varaudu parhaimpaan. 
Tutustu koulutuksiimme 
ja hae meille.



Amistoteles

TAI:n brändielementit asettuvat 
akselille, jonka kepeämmässä 
päässä on Amistoleles. Hän on 
Turun ammatti-instituutin oma 
mielikuvitusfilosofi, jonka 
suulla lausutut mietelauseet 
herättävät, huvittavat ja ehkä 
jopa laittavat ajattelemaan.

Amistoteleen avulla voimme 
leikitellä niin kuvilla, sanoilla 
kuin ajatuksillakin. Äijän paras 
piirre on, että jo hänen olemas-
saolonsa kyseenalaistaa niitä 
stereotypioita, joiden mukaan 
kaikki viisaus asuu yliopistos-
sa. Ilon kautta ja pilke silmä-
kulmassa tietenkin.





KÄYTÄNNÖN
OHJEET JA
ESIMERKIT

Turun ammatti-instituutin graafinen ohjeisto 
linjaa oppilaitoksen visuaalista viestintää ja 
tarjoaa työvälineet sen toteuttamiseen. 
Yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa 
opiskelijoita ja muita sidosryhmiä tunnista-
maan oppilaitoksen erilaisia palveluja ja 
mieltämään Turun ammatti-instituutin 
yhdeksi kokonaisuudeksi.

Tämä graafinen ohjeisto astui voimaan 
syyskuussa 2018 ja korvaa aiemmat 
ohjeistukset. Ohjeisto määrittelee logojen 

ja tunnusten värit ja käytön sekä typografi-
an ja eri elementtien keskinäiset suhteet. 
Lisäksi ohjeisto antaa esimerkkejä ilmeen 
sovelluksista.

Graafisesta ohjeistosta vastaa 
viestinta_sivistystoimiala@turku.fi



1. Logot

Turun ammatti-instituutin 
tunnushierarkia on jaettu 
kahteen tasoon: päälogoon 
ja toissijaiseen logoon, 
joista jälkimmäisessä 
Turun ammatti-instituutti on 
kirjoitettu tunnuksen alle. 

Näistä kahdesta logotasosta 
on tehty kaikkiin ympäristöihin 
sopivat tiedosto- ja asettelu-
formaatit.

1.1 Master-logo

Päälogo on ensisijainen valinta kaikissa materiaaleissa. Brändiuudistuksen alkuvaiheessa 
käytettävissä on kuitenkin myös versio, jossa logon yhteydessä lukee selvennyksenä 
Turun ammatti-instituutti. Tästä versiosta on tarkoitus luopua logon vakiintuessa. 

Kaikki logoversiot ovat saatavilla: viestinta_sivistystoimiala@turku.fi



1.2 Master-logon suoja-alue 1.3 Päälogon asettelumallit

Logon suoja-alueeksi on määritelty T-kirjaimen korkeus ja leveys. Pyri aina pitämään tämä 
alue rauhoitettuna muista visuaalisista elementeistä. Suoja-alue myös määrittelee julkai-
sun reunojen minimimarginaalin. Logon suoja-alueeksi on määritelty T-kirjaimen korkeus 
ja leveys. Pyri aina pitämään tämä alue rauhoitettuna muista visuaalisista elementeistä. 
Suoja-alue myös määrittelee julkaisun reunojen minimimarginaalin. Logon minimikorkeus 
painotuotteissa on 4 mm ja sähköisissä materiaaleissa 25 px.

1xT



1.4 Toissijaiset logot

Toissijainen logo sisältää tarkenteen Turun ammatti-
instituutti. Käytä aina originaalitiedostoa. Älä lisää 
itse tekstiä logon yhteyteen.

Kaikki logoversiot saatavilla: viestinta_sivistystoimiala@turku.fi

Logojen minimikorkeudet:

TAI-2-a
print: 19 mm web: 90 px 

TAI-2-b
print: 6,5 mm web: 46 px 

TAI-2-c
print: 2 mm web: 16 px 

1xT

1,5xT

TAI-2-c

TAI-2-a TAI-2-b

1.4 Toissijainen logo, suoja-alueet

Toissijaiset logot sisältävät Turun ammatti-insti-
tuutti -nimen logon yhteydessä. Logolla on kolme 
erilaista kompositiota eri tarkoituksiin. Logoista 
on saatavana kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi.
Logot toimivat samalla periatteella sloganiin 
yhdistettyinä. Tätä ohjeistoa minimikokoineen ja 
suoja-alueineen sovelletaan myös sloganien 
käytössä.



1.4 Toissijainen logo, kieliversiot

Toissijaiset logoista on myös ruotsin- ja 
englanninkieliset versiot, joihin pätevät 
edellisillä sivulla mainitut minimikoot ja 
suoja-alueen määritelmät.

Älä kirjoita logon yhteyteen mitään 
itse. Käytä aina originaalitiedostoja.

Turun ammatti-instituutti
Graafinen ala

Käytä aina TAI:n 
omia värejä.

Varmista aina logon luettavuus. 
Käytä taustaan soveltuvaa versiota.

Älä muuta logon mittasuhteita.
Älä tuo logon yhteyteen lisäelementtejä. 

Käytä aina originaalitiedostoja.

Älä laita mitään logon sisälle.

Älä muotoile logoa. Älä muuta logon informaatiota.

Älä lisää efektejä logoon.

Älä poista kehyksiä tai mitään 
muitakaan elementtejä originaalista.

Suurkeittiö 100m

1.5 Älä tee näin

Jos tarvitset erikoislupaa tai ilmenee kysyttävää, ota yhteyttä: 
viestinta_sivistystoimiala@turku.fi



2. Värit

Turun ammatti-instituutin 
väripaletti on rakennettu Turun 
kaupungin ohjeiston sisältä-
mistä väreistä. Punainen on 
pääväri ja lisävärejä saa käyt-
tää harkitusti. Virallisissa yhte-
yksissä (käyntikortit, autoteipit, 
opasteet) käytetään vain pää-
väriä, punaista. Grafiikasta on 
olemassa myös mustavalkoi-
nen versio, joka on käytettävis-
sä silloin kun tekniikka pois-
sulkee värien käytön. 

2.1 Paletti



CMYK 
C0 M100 Y80 K0
RGB
R237 G26 B59
HEX
#ed1a3b
PANTONE 
199 C

CMYK 
C0 M75 Y100 K0
RGB
R242 G101 B34
HEX
#f26522
PANTONE 
166 C

CMYK 
C80 M0 Y0 K0
RGB
R0 G172 B239
HEX
#00aeef
PANTONE 
2995C

CMYK 
C0 M100 Y30 K0
RGB
R237 G12 B110
HEX
#ed0c6e
PANTONE 
Pantone Rubine Red C

CMYK 
C100 M56 Y0 K0
RGB
R25 G72 B137
HEX
#006bb6
PANTONE 
293C

CMYK 
C0 M0 Y0 K0
RGB
R0255 G255 B255
HEX
#ffffff

CMYK 
C0 M0 Y0 K100 

RGB
R0 G0 B0
HEX
#000000 

PANTONE 
Black C

CMYK 
C0 M0 Y0 K85 

RGB
R64 G64 B64 

HEX
#404040 

PANTONE 
Cool Gray 10 C

CMYK 
C24 M17 Y27 K0
RGB
R195 G196 B183
HEX
#c3c4b7
PANTONE 
7537 C

CMYK 
C80 M0 Y65 K0
RGB
R0 G169 B122
HEX
#00a97a
PANTONE 
3405 C

CMYK 
C49 M0 Y25 K0
RGB
R125 G205 B200
HEX
#7dcdc8
PANTONE 
325 C

CMYK 
C0 M18 Y83 K0
RGB
R255 G194 B51
HEX
#ffc233
PANTONE 
122C

2.2 Väriarvot



3. Typografia

Turun ammatti-instituutin 
typografia yksi tärkeimmistä 
elementeistä visuaalisen tun-
nistettavuuden ja erottuvuuden 
kannalta. Typografialla saa 
leikitellä, mutta sitä pitää aina 
käyttää ajatuksella, jotta viesti 
on visuaalisesti yhtenäinen ja 
viestii TAI:n henkeä.

Otsikko: 
Tussilago Heavy

Ingressit / alaotsikot: 
Tussilago Heavy

Alaotsikot (toissijainen): 
Helvetica Neue Bold

Bodytext:
Helvetica Neue Regular

JE ZULT 
MAAR 
LETTER 

Je zult maar letter 
wezen. Goed, ik 

Je zult maar letter wezen. Goed, ik 
ben zeker niet ontevreden. Maar het 
valt niet mee in deze jaren tot het 

Korvaavat tekstityypit, jos ei ole mahdollisuutta käyttää yllä mainittuja kirjasimia: 
Arial Regular ja Arial Bold

Je zult maar letter wezen. Goed, ik 
ben zeker niet ontevreden. Maar het 
valt niet mee in deze jaren tot het 
vaderlandse alfabet te behoren. 

JE ZULT MAAR LETTER

3.1 Kirjasintyylit



4. Alabrändit

Turun ammatti-instituutilla on 
koulutuksen lisäksi palveluita 
ja tuotteita, joilla on oma 
ilmeensä. Seuraavana näet 
esimerkkejä siitä miten TAI 
ilmenee näiden palveluiden 
allekirjoittajana.

Alabrändeillä on omat visuaali-
set identiteettinsä ja mahdolli-
set erilliset ohjeistuksensa.

4.1 TAI:n palvelut

TAI-Stamp_service

Merkkejä on tehty kahdessa eri 
tarkoituksessa käytettäviksi. 
TAI-Stamp_service:ä käytetään 
yhteyksissä, joissa palvelun tuottaa TAI. 
Seuraavalla sivulla esimerkki siitä, miten 
TAI näkyy esimerkiksi s/s Boren materiaalissa.

Service By Students -logoversiot saatavilla: viestinta_sivistystoimiala@turku.fi







TAI-Stamp_Product

4.2 TAI:n tuotteet

By TAI -logoa voidaan käyttää myös 
funktionaalisissa yhteyksissä, kuten 
sulkijatarroissa tai pakettien teippauksissa. 
Näin TAI saadaan kätevästi esille ilman 
erillisiä painotoimenpiteitä.

TAI-Stamp_productia käytetään yhteyk-
sissä, joissa tuote on TAI:n tekemä. 
Seuraavalla sivulla näet esimerkkejä.
By TAI- logoversiot saatavilla: viestinta_sivistystoimiala@turku.fi



5. Esimerkkejä

Seuraavilla sivuilla on suuntaa 
antavia esimerkkejä ilmeen 
sovelluksista käytännössä. 
Suhtaudu esimerkkeihin inspi-
raation antajina – ei tarkkoina 
ohjeistuksina. 



Yleiset painomateriaalit



Yleiset painomateriaalit



Julkisivu Opasteet



Autoteippaukset



ELÄMÄ
OPETTAA,
MUTTA 
MINÄ
OPETAN 
PAREMMIN.
- AMISTOTELES



Ilmoituksia

LOREM IPSUM DOLOR SIT 
AMET.CONSECTETUER.

www.taiturku.fi

Je zult maar letter wezen. Goed, ik ben zeker niet ontevreden. Maar 
het valt niet mee in deze jaren tot het vaderlandse alfabet te behoren. 
Fotozetterijen wringen je in steeds ingewikkelder bochten. Omdat elke 
tekst zo nodig uit het meest adequate lettertype gezet moet worden 
vervaardigd. Bij Studiozetterij Eduard Bos is het allemaal extra 

LOREM 
IPSUM 
DOLOR 
SIT 
AMET, 
CONSEC-
TETUER 

www.taiturku.fi

Je zult maar letter wezen. Goed, ik ben zeker niet ontevreden. Maar 
het valt niet mee in deze jaren tot het vaderlandse alfabet te behoren. 
Fotozetterijen wringen je in steeds ingewikkelder bochten. Omdat elke 
tekst zo nodig uit het meest adequate lettertype gezet moet worden 
vervaardigd. Bij Studiozetterij Eduard Bos is het allemaal extra 

LOREM 
IPSUM 
DOLOR 
SIT 

www.taiturku.fi

Je zult maar letter wezen. Goed, ik ben zeker niet ontevreden. Maar 
het valt niet mee in deze jaren tot het vaderlandse alfabet te behoren. 
Fotozetterijen wringen je in steeds ingewikkelder bochten. Omdat elke 
tekst zo nodig uit het meest adequate lettertype gezet moet worden 
vervaardigd. Bij Studiozetterij Eduard Bos is het allemaal extra 



IlmoituksiaHaitariesitteitä



KIITOS

LOPPU

ALKU

OLE HYVÄ








