
Turun Messukeskus on keskeinen tapah-
tumapaikka, jossa yhdistyvät niin luovuus 
kuin konkreettinen osaaminen – se on 
keskus niin tiedolle kuin viihteelle. Myös 
uudella liikemerkillä halutaan viestiä 
siitä, että Turun Messukeskus on kaikkien 
tapahtumien eläväinen keskittymä.

Uusi merkki on näkyvin osa Turun Messu-
keskuksen identiteettiä  – se on allekirjoi-
tus kaikelle.

Se koostuu neljästä erivärisestä  
palasesta, jotka muodostavat  
kirjaimen M = messukeskus.

Merkki on selkeä ja yksinkertainen, väreil-
tään ja muodoltaan mieleenpainuva sekä 
helposti tunnistettava. 
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Liikemerkki



Turun Messukeskuksen tunnus eli visuaa-
linen tunniste muodostuu liikemerkistä ja 
logosta. Tunnus taittuu niin vaaka- kuin 
pystyversioksi ja sen eri variaatioita voi 
hyödyntää aina käyttöyhteydestä riippuen.

Tässä ohjeistossa on esitetty neljä eri 
variaatiota tunnuksesta ja muutamia so-
velluksia niiden käytöistä.
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Tunnus
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Tunnuksen ympärille tulee aina jättää suo-
ja-alue, joka antaa logolle sen vaatiman 
tilan ja erottuvuuden.  Suoja-alueelle ei 
tule sijoittaa mitään muita graafisia ele-
menttejä, typografiaa tai logoja.
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Suoja-alue



Messukeskuksen liikemerkkiä käytetään 
aina nelivärisessä perusmuodossaan. 
Tummaa pohjavärin käyttöä kannattaa 
kuitenkin aina harkita, sillä mustalla 
pohjalla logon värit eivät toimi parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

Tunnuksesta on tehty myös yksivärinen 
versio käytettäväksi kun sitä ei ole mah-
dollista painaa omilla väreillään.
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Logon käyttö



Turun Messukeskuksen logotägiä käytetään 
pääasiassa vain messukeskuksessa järjestet-
tävien tapahtumien markkinointimateriaaleis-
sa, kuten julisteissa ja ilmoituksissa. Sitä ei 
ole tarkoitus käyttää allekirjoituksena Turun 
Messukeskuksen omissa materiaaleissa, vaan 
niissä olisi toivottavaa käyttää messukeskuk-
sen tunnusta.

Logotägin käyttömahdollisuudet kuvan 
yhteydessä on esitetty kuudella eri tavalla. 
Sen sijainti määräytyy aina kuvan ja sen mah-
dollisuuksien mukaan.
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Logotägi



Väreillä on tärkeä merkitys yritysidentitee-
tin rakentumisessa. Turun messukeskus 
on monipuolinen tapahtumien keskus, joka 
on eläväinen, luova ja inspiroiva. Saman 
viestin/tunnelman olisi hyvä välittyä myös 
messukeskuksen värimaailmasta.

Väripaletti rakentuu samoista, kirkkais-
ta väreistä, jotka esiintyvät myös Turun 
messukeskuksen logossa – sinisestä, 
keltaisesta, pinkistä ja vihreästä. Väreille 
on määritelty väriarvo eri käyttötarkoituk-
sia varten, jotta ne toistuisivat kaikkialla 
mahdollisimman samankaltaisina.

Väripalettiin on koottu myös lisävärejä, 
joita voi käyttää päävärien tukena
erilaisissa markkinointimateriaaleissa, 
taulukoissa, diagrammeissa jne. Harmoni-
set lisävärit tukevat kokonaisuutta ja nii-
den päälle on helppo tuoda myös tekstiä.
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Värit

C100 M0 Y0 K0
R0 G157 B224 
PMS 801 C

C100 M30 Y0 K0
R0 G127 B197

C100 M30 Y0 K30
R0 G100 B153

C60 M0 Y0 K0
R132 G196 B240

C40 M0 Y0 K0
R178 G217 B246

C0 M25 Y100 K0
R238 G194 B22 
PMS 7406 C

C0 M50 Y100 K0
R220 G145 B27

C0 M50 Y100 K40
R151 G103 B20

C0 M10 Y70 K0
R249 G224 B108

C0 M0 Y50 K0
R255 G245 B159

C0 M100 Y0 K0
R196 G0 B122 
PMS 226 C

C25 M100 Y50 K0
R164 G31 B83

C0 M100 Y100 K0
R194 G14 B26

C0 M60 Y0 K0
R215 G134 B179

C0 M40 Y0 K0
R228 G179 B208

C75 M0 Y100 K0
R106 G168 B66 
PMS 361 C

C100 M15 Y100 K0
R43 G136 B69

C100 M50 Y100 K0
R50 G102 B63

C50 M0 Y100 K0
R162 G192 B55

C25 M0 Y85 K0
R212 G217 B78



Muissa hieman erikoisemmissa yhteyk-
sissä, kuten auton teippauksissa on aina 
otettava teippauskohteen, esim. automal-
lin, muodot huomioon ja tehtävä logon ja 
tunnuksen sijoittelu niiden perusteella. 
Logon ei tarvitse välttämättä näkyä ko-
konaan, kunhan messukeskuksen tunnus 
esiintyy kokonaisena jossain osassa 
teippausta. 

Kun tunnusta käytetään värillisen pohjan 
päällä pitää huomioida sen erottuvuus 
taustasta. Tunnusta voidaankin käyttää 
valkoisena mutta sen tulisi esiintyä 
materiaalissa myös oikeassa, värillisessä 
muodossa.

Värejä ja logon linjoja voidaan hyödyntää 
kun kuvitetaan Turun Messukeskuksen 
materiaaleja. 
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Logon ja värien käyttö



Kirjasinperhe: CORE SANS DS

Markkinointiviestinnässä käytettään Core 
Sans DS -fonttia sen eri leikkauksineen 
(Bold, Light,Italic, Balck…).

Core Sans DS on yksinkertainen, puhdas ja 
helppolukuinen fontti, joka on ihanteellinen 
niin opasteisiin, otsikkoihin kuin leipäteks-
tiinkin. Päätteetön fontti toimii erinomai-
sesti myös netissä.

Leipätekstissä voidaan käyttää Core Sans 
DS Regularia sekä leikkausta Italic.

Core Sans DS Boldia voidaan käyttää pie-
nemmissä otsikoissa, väliotsikoissa sekä 
ingressissä.

Näyttävissä, kuvamaisissa otsikoinneissa 
voidaan käyttää dramaattisempaa Core 
Sans DS Blackia.

Core Sans -nimisiä fontteja on olemassa 
useita, joten kannattaa olla tarkkana, että 
DS-loppu on aina nimessä mukana. Silloin 
käytössä on oikea fontti. 

Core Sans DS -fonttia käytetään ensisi-
jaisesti vain markkinointimateriaaleissa. 
Fonttia ei osteta kaikkien käyttöön.
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Typografia

Core Sans DS features a con-
densed geometric construc-
tion and has a large x-height 
which enhances legibility. 
The family is ideal for sig-
nage, headline as well as 
body text. Letterform in this 
type family is simple, clean 
and highly readable. The 
spaces between individual 
letter forms are precisely ad-
justed to create the perfect 
typesetting.

Features a condensed ge-
ometric construction and 
has a large x-height which 
enhances legibility. The family 
is ideal for signage, headline 
as well as body text. 

CORE SANS DS 
MEDIUM
Letterform in this type family 
is simple, clean and highly 
readable. The spaces between 
individual letter forms are 
precisely adjusted to create 
the perfect typesetting.

CORE SANS DS 

HEAVY
IS PERFECT 

FOR 
HEADLINES

Aa Aa Aa
CORE SANS DS Regular CORE SANS DS Bold CORE SANS DS Black



Kirjasinperhe: ARIAL

Kun yritysviestinnässä käytettävät
fontit eivät ole käytössä, käytetään  
Windows-käyttöjärjestelmän standardi-
fontteja: ARIAL ROUNDED ja ARIAL.  
Valituilla standardifonteilla päästään  
riittävän lähelle markkinointiviestinnässä 
käytettäviä ensisijaisia fontteja.  
Standardifontteja käytetään messukes-
kuksen omissa, sisäisissä materiaaleissa 
Office-ohjelmilla (Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote) toteutettavissa materiaaleissa, 
kuten kirjeissä, lomakkeissa ja Power-
Point-esityksissä. Standardifonteilla on 
erittäin laaja tuki eri käyttöjärjestelmissä  
ja laitealustoissa. Näitä fontteja ei  
käytetä taitto-ohjelmilla toteutettavissa 
markkinointimateriaaleissa.
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Typografia

Aa Aa
ARIAL ROUNDED MT Bold 
-kirjasinta käytetään esim. 
PowerPoint-esityksien otsikoissa

ARIAL Regular
-kirjasinta käytetään leipätekstityyppinä 
kaikissa yritysviestinnän dokumenteissa

    Yksikkö   1 (2)
    KÄSITTELIJÄ

    Tarjouspyyntö, DNro 159 /2015
    Päivämäärä
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