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SISÄLLYS

Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä 
mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhden- 
mukaistaa Werstaan yhteydessä tapahtu-
vaa viestintää. Ohjeistosta löydät toiminta-
tavat niin logon, värien kuin fonttien 
suhteen. Kun toimit annettujen ohjeiden 
mukaan ja käytät tämän esityksen liitteenä 
olevia logo-originaaleja, lopputulos on 
tyylikäs ja hallittu ja se tukee Werstas-
brändiä.

Tämä graafisen ohjeiston eri sivuilta löytyvä 
merkki tarkoittaa, että kyseisellä sivulla 
oleva logo on liitetiedostona mukana tässä 
esityksessä ja käyttäjän ladattavissa.
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LOGO

Werstaan logo on selkeä ja yksinkertainen. 
Se on myös pelkistetyn tyylikäs, joten 
ethän muuntele sitä omin päin. Käytä aina 
oikeita, tämän ohjeiston liitteenä olevia 
logo-originaaleja. Älä yritä toisintaa niitä 
itse. 

Seuraavilta sivuilta löydät suuntaa antavia 
ohjeita logon käytöstä. 

werstas_logo_orange_CMYK.pdf
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LOGO

Ensisijaisesti Werstas-logo on joko oranssi 
valkoisella/vaalealla taustalla tai valkoinen 
oranssilla taustalla.

Lisää tietoa logon värivaihtoehdoista seu-
raavalla sivulla. Tarkemmat värimääritykset 
löytyvät sivulta 9.

Ensisijaiset värit

werstas_logo_orange_CMYK.pdf

werstas_logo_white_CMYK.pdf



5

LOGO

Vaihtoehtoiset värit

Joissakin tapauksissa, tarpeen niin vaati- 
essa, logo voi olla myös musta (vaalealla 
taustalla). Logoa voidaan käyttää myös 
mustalla tai tummalla taustalla, jolloin logo 
on ensisijaisesti oranssi, mutta myös  
valkoista versiota voidaan käyttää. 

Logoa ei saa sijoittaa kirjavalle taustalle. 
Varmista kaikissa käyttötilanteissa logon 
hyvä näkyvyys ja erottautuminen taustasta.

Musta logo valkoisella/vaalealla taustalla

Valkoinen logo keskisävyisen harmaalla taustalla

Valkoinen logo mustalla taustalla

Valkoinen logo tummalla taustalla

Oranssi logo mustalla taustalla

Musta logo vaalean harmaalla taustalla

werstas_logo_orange_CMYK.pdf

werstas_logo_white_CMYK.pdf

werstas_logo_white_CMYK.pdf

werstas_logo_white_CMYK.pdf

werstas_logo_black_CMYK.pdfwerstas_logo_black_CMYK.pdf
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LOGO

Sijoita logo aina siten, että sen ympärillä 
(ylhäällä, alhaalla ja molemmilla puolilla) 
on tyhjää tilaa ainakin logon korkeuden 
verran. 

X

X
X

X

X

Suoja-alue
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LOGO

Werstaan tunnuslause on ”Work for your  
Dreams”. Tunnuslauseessa kiteytyy 
Werstaan filosofia ja siinä ilmentyy 
Werstaan lupaus. Coworking Werstas 
on uudenlainen työskentelytapa ja 
työskentelytila. 

Käytä tunnuslausetta harkiten ja hyvällä 
maulla. Tunnuslause voi tapauskohtaisesti 
olla ladottuna joko yhdelle tai kolmelle 
riville. Värivaihtoehdot samat kuin 
logollakin. Tunnuslausetta voi käyttää myös 
logon yhteydessä, siitä ohjeita seuraavalla 
sivulla.

Tunnuslause

Musta tunnuslause yhdellä rivillä valkoisella/vaalealla taustalla.

Oranssi tunnuslause kolmella rivillä valkoisella/vaalealla taustalla. Valkoinen tunnuslause kolmella rivillä mustalla/tummalla taustalla.

Valkoinen tunnuslause yhdellä rivillä oranssilla taustalla.

werstas_slogan_1r_black_CMYK.pdf

werstas_slogan_1r_orange_CMYK.pdf

werstas_slogan_1r_white_CMYK.pdf

werstas_slogan_3r_white_CMYK.pdfwerstas_slogan_3r_orange_CMYK.pdf
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LOGO

Logon yhteydessä oleva tunnuslause on  
sijoitettava aina samalla tavalla siten, 
että se tasataan logon oikeaan reunaan. 
Tunnuslauseen leveys määräytyy logon 
mukaan vieressä näkyvällä tavalla. 

Logon ja tunnuslauseen väliin jätetään 
tilaa tunnuslauseen korkeuden verran. 
Käytettävät värivaihtoehdot ovat samat 
kuin pelkällä logolla.

Käytettäessä tunnuslausetta logon yhtey-
dessä sitä ei saa jakaa kolmelle riville. 
Logon yhteydessä tunnuslause on aina 
yhdellä rivillä.

Tunnuslause
logon yhteydessä

X
X

werstas_logo_slogan_orange_CMYK.pdf

werstas_logo_slogan_white_CMYK.pdf werstas_logo_slogan_black_CMYK.pdf werstas_logo_slogan_white_CMYK.pdf
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VÄRIT

Werstaan päävärit ovat oranssi ja valkoi-
nen. Muitakin värejä voi toki käyttää –  
hyvällä maulla ja maltillisesti.

PMS 166 C
CMYK 0, 75, 100, 0
RGB 230, 90, 30
Hex #E65A1E
HSL 18, 80, 51
HSB 18, 87, 90
Lab 62, 46, 61
RAL 2004

PMS White
CMYK 0, 0, 0, 0 [Paper]
RGB 255, 255, 255
Hex #ffffff
HSL 0, 0, 100
HSB 0, 0, 100
Lab 100, 0, 0
RAL 9010
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FONTIT

Werstaan fontti on Proxima Nova. Käytä 
ensisijaisesti leikkauksia Light, Bold ja 
Black.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890
@#€%&!?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890
@#€%&!?

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890
@#€%&!?

Proxima Nova, Light

Proxima Nova, Bold

Proxima Nova, Black


































































