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1. Yritystunnus
Logo sisältää yhtiön nimen vakiintuneen lyhenteen, SYK. 

Logolla on tarkkaan määritelty muoto ja suhteet. Logoa 
ei saa muuttaa, vaan on aina käytettävä alkuperäisiä 
logotiedostoja.

CMYK: C100, M73, Y5, K0

PMS: Blue 072C

RGB: R2, G76, B152

1.1 LOGON VÄRIVERSIOT

Tarvittaessa logosta voidaan käyttää sen negatiiviversiota tai  
mustavalkoista versiota.
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1. Yritystunnus
1.2 LOGON KIELIVERSIOT

Logosta on käytössä kolme kieliversiota: suomen-, ruotsin-  
ja englanninkielinen versio.

1.3 LOGON MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUE

Logolla on tarkkaan määritelty muoto ja suhteet. Katkoviivoin 
merkitylle tunnuksen suoja-alueelle ei saa asettaa mitään elementtejä.

X

X

X

Logo pienessä koossa

Jos logoa käytetään alle 5 millimetrin korkuisena, 
logosta jätetään pois Suomen Yliopistokiinteistöt 
Oy -liite. Versiota käytetään harkitusti ja vain 
tarvittaessa, sillä SYK ei ole vakiintunut logo tai 
rekisteröity vain Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle.

X

X

X
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1. Yritystunnus
1.4 LOGON KIELLETTY KÄYTTÖ

Alla on esimerkkejä siitä, miten tunnusta ehdottomasti ei saa käyttää.

Älä muuta logon mittasuhteita

Noudata logon suoja-aluetta Logon tulee erottua selkeästi taustasta

Älä kääntele tai taivuttele logoa
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2. Värit
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n pääväri on logossakin käytettävä tumma sininen. Sinisen värin rinnalla voidaan käyttää tehosteväreinä 
vaaleampaa sinistä, oranssia, violettia ja limen vihreää. Tehostevärejä ei käytetä määräävinä, isoina pintoina vaan ainoastaan tehosteina. 
Värit vaikuttavat tehokkaasti mielikuviin, ja eri värejä käyttäen viestiä voi vahvistaa tai pehmentää.

CMYK-arvoja käytetään lähinnä nelivärisissä painotuotteissa, PMS-arvoja esimerkiksi teippauksissa, tekstiileissä ja liikelahjoissa.  
RGB-arvoja puolestaan tarvitaan määriteltäessä värejä digitaaliseen viestintään.

C0, M50, Y100, K0
PMS: 144C
R220, G145, B27

C38, M88, Y0, K0
PMS: 513C
R148, G60, B138

C50, M0, Y100, K0
PMS: 376C
R162, G192, B55

C100, M20, Y0, K0
PMS: Pantone Process Blue
R0, G138, B207

C100, M73, Y5, K0
PMS: Pantone Blue 072C
R2, G76, B152

C0, M0, Y0, K50
PMS: Pantone Cool Gray 7C
R157, G157, B156

Sininen liukuväri

70 %

Liukuvärjäys tehdään aina 45 asteen 
kulmassa. Värien liukuman keskikohta 
sijaitsee 70 prosentinkohdalla.
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3. Typografia
Suomen	Yliopistokiinteistöt	Oy:n	typografiassa	käytetään	Roboto-kirjasinperhettä.	Se	on	moderni	päätteetön	fonttiperhe,	joka	löytyy	Googlen	
ilmaisesta	kirjasinvalikoimasta.	Pitkässä	leipätekstissä	suositellaan	käytettäväksi	päätteellistä	Noto	Serif-kirjasinta.	Korostusta	kaipaavissa	
tekstinostoissa	voidaan	käyttää	kapeampaa	Roboto	Condenced	-kirjasinta.

Roboto Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Medium Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto	Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Regular Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto-kirjasinperhe

Korostettavat tekstit

Roboto Condenced Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Roboto Condenced Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Pitkä leipäteksti

Noto Serif Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Noto Serif Regular Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`
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Nam natur sit iniatio 
ide con repe dus quo
Les alibus cora que volectemo blam, invel ipicilit 
accumque si officitio ut endunt aut dendaes tincid 
excerum qui cus rem.

Nam	facipsunt	aut	et,	odia	sit	pos	ne	volut	laborit,	in	nos	et	exerum	eium	ipsuntia	
prehenime	quis	sequo	officatum	audanditate	velectur.	Magnati	bearchilicia	porist,	quis	
molest,	suste	omnienit	volupta	tiumquuntio	tenim	quae	corpos	pa	nonse.	

MAGNATUM AUT RE ANTUM DOLUPTAM QUE
Guam,	suntiorit	accupta	spissim	estis	quatiat	lacere,	sinctorpore	con	ero	ditis	ad	
eaturio	officta	des	pa	pedignient	qui	dolorem	volupti	bustest,	to	omniaspel	enis	nem	
elique	volupti	cus	eum	sit	preperferat	apiet.	Ossequatqui	voluptas	mi,	exerorro	maio	
blam,	intur	as	suntem	vendit,	num	vit	el	earum	
voluptatqui	ut	vellit	fuga.	Gitia	doluptio.	Evenihi	
tatusandi	volorem	eum	sunto	eatquibus	dolupta	
tionsequodit	aut	pra	quatiae.	Ut	volut	utempos	
siminci	llupta	velectas	ent	aut	hario	tem	que	vent,	
qui	duciasimusam	alique	esenihil.

Roboto Bold
30 / 32 pt

Roboto Medium Italic
14 / 16 pt

Roboto	Regular
9 / 11 pt

Roboto Bold
All caps 9 / 11 pt

Roboto Condenced Bold

3. Typografia
3.1 MALLITAITTO

Ohessa	suuntaa	antava	mallitaitto	typografiasta	
käytännössä. Painetussa materiaalissa lähtökohtana 
on, että tekstin riviväli on 2 pt suurempi kuin 
kirjasimen pistekoko.

3.2 TYPOGRAFIA VERKOSSA

Sähköisessä viestinnässä tulee noudattaa 
verkkotypografian	standardeja.	Leipätekstin	rivivälin	
tulee	olla	vähintään	4	px	suurempi	kuin	leipätekstin	
kirjasimen pistekoko. Tekstin rivivälin, rivin pituuden 
ja tekstin pistekoon tulee olla tasapainossa 
keskenään, jotta teksti on miellyttävää lukea.

Les alibus cora 
que volectemo 

blam invel ipicilit

Pistekoko

Riviväli
Rivin  

pituus
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3. Typografia
3.3 KORVAAVA TYPOGRAFIA

Korvaavana	kirjasimena	käytetään	Verdana-kirjasinperhettä.	Korvaavaa	typografiaa	käytetään	tapauksissa,	joissa	
Roboto-kirjasimen	käyttö	ei	ole	mahdollista,	kuten	Word-	ja	PowerPoint-dokumenteissa.	

Jos	Verdana	ei	ole	käytettävissä,	voidaan	käyttää	myös	Calibri	tai	Arial	-kirjasinperheitä.

Verdana Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Verdana Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Verdana Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Verdana Regular Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789!”#€%&/()=?`

Verdana-kirjasinperhe
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4. SYK kuosi
Suomen	Yliopistokiinteistöt	Oy:n	graafisena	elementtinä	käytetään	SYK-kuosia.	Kuosista	
löytyy kaksi eri väriversiota. Yksivärisen version väritystä voidaan muuttaa käyttötarkoituksen 
mukaan.	Esimerkkinä	kuosin	käyttö	käyntikorteissa.
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5. Lomakkeet
5.1 KÄYNTIKORTTI

Käyntikortit ovat kaksikielisiä. Käyntikortti on 
pystymuotoinen	ja	kooltaan	50	x	90	mm.	

Käyntikortteja tehtäessä tulee aina käyttää SYK 
Oy:n virallista käyntikorttipohjaa.

Jos käyntikortin haltijan nimi tai titteli on pitkä, 
ne voi rivittää kahdelle riville. Nimi Sukunimi

Titteli

� nimi.sukunimi@sykoy.fi 
 +358 50 123 4567

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Käyntiosoite: Tietotalo 2. krs, 
Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere
Postiosoite: PL 310, 33101 Tampere

www.sykoy.fi 

Name Lastname
Title

� name.lastname@sykoy.fi 
 +358 50 123 4567

University Properties of Finland Ltd
Visiting address: Tietotalo 2nd fl oor, 
Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere
P.O. Box: PL 310, 33101 Tampere, 
FINLAND

www.sykoy.fi 

Etupuoli Kääntöpuoli
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5. Lomakkeet
5.2 KIRJEKUORET

Kirjekuoria on kolmea eri mallia: C4, C5 vaaka ja C5 pysty. SYK-logon 
leveys on 50 mm. Logon alla on SYKin postilokero-osoite. SYK-logo 
sijoitetaan kuoren vasempaan reunaan.

Kirjekuoria tehtäessä tulee aina käyttää SYK Oy:n virallisia taittopohjia.

C4 vaaka
C5 vaaka

C4 pysty

PL 310, 33101 Tampere

PL 310, 33101 Tampere

PL 310, 33101 Tampere

50 mm

50 mm

50 mm
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5. Lomakkeet
5.3 KIRJELOMAKE

Kirjelomakkeen	koko	on	A4	(210	x	297	mm).	
Siinä	käytetään	Verdana-fonttiperhettä.	Tekstien
pistekoot määräytyvät oheisen mallin mukaan.

Kirjelomakkeen	Word-pohjan	suomen-	ja	
englanninkieliset versiot on tallennettu yrityksen 
tietojärjestelmiin. 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy • PL 310, 33101 Tampere • Y-tunnus: 2268637-3

Sequiature cum, consequ atiusda 
dendae sam andaeperios 
re provides mi, nihiliam im quiaerion con re iusam eum sam hilit laboratio. Nam, evel-
iciet a senietur, ipsae omnim doluptatem que dolest odit eos min repernatur, offi caecto 
et di doluptatiore preriberchil et offi ciatur?

Tem veliquae volecuptius aut atur arum qui beritate digent, quodigendus, cuptatiam 
ipsa dolloruntia aliqui cor a si del ipicit autemquos volorum ipsanti cus am expe qui 
iusam, odic tore peri omnim quo cullorrum am quaspellia nihicilit ra que pa di is is san-
da vitatectur?

Rio consequiat ab ipiendu cipsanti tem laudi disiti nis il is explaccuscia invel maximint 
volum quaesti untiisitio offi c te por molo dolut quatur serovid igender spidebis pe 
volorero et ut landaes et ommodis mi, cum harunt accuptam eum quiat andist moleste 
necescipsunt quo magni dunt.

US EAT LAM, QUI IL IN PA VEL IMUSTO MINTIAM EST, SI DOLECTUR.
Minvent acculpa runtior ibusant doluptatata ipienimo evererferita quam landitiati asse 
esciisit fugia dolum eaqui ute nihil maior ratem endae sitatis res esciis audit vo-
luptatque peratem culparc hiciis doluptatio que ius adit haris eturitio mincius.
Sequaestiste omnis moluptio. Et eicias doluptur apidus et aliquodit etur?

Quist odi occus re sundebit et, adi blab ipid moloratiorem alicati oribus re velis aut 
faccull uptam, que omnim ipsam nossecatem ullis eum que pel et laute et faci aut 
aut omni con explab ini a core nullesequi od que minverum, et ex eum libus am quis 
restiam, si sandipitias nam de volupti nulles di cores earcias pidus, seque doloreh 
enducipsam entemquiam esendam qui torum num qui optatur solupta con nihillant vo-
lupis tiorecu ptatemporios ea quos es conem rem explabo. Illat reriatetum voloremod 
quam landi ratus velesti atecum eaquatius videbis corit, unt plam ipsuntus as seque 
pel ipsum est debis re, utene simus moluptaqui vero occusda sed modit asitias pitiati-
um dempossiti abo. Bus magni omnihilia comnima ximagnis nullorepel molorem endi 
temque sectus, offi cia ndisquunt a vendes enihil mintibe roreheni oditation re dolorum 
aliscit veneste mquatur a non et as alitio bla si nobis magnisi temporibus dolupti.

OS ENDEBIS RECEARC IPSANDI OD MOLOREM QUATUR, CUM RATENIS
Tiatinimus minvele ssiment iumque restibus posam faccatest, offi cat emperro bea vent 
faccull upictur? Qui odis vendus, quis eressitam, expeliquamus nis magnihi cieture nte-
tusamus nonsequistis a dolendu scient, senimus ute verepe pratem quundae occatem-
pe venist autem quia commos utendam hilitio netumquis neste eost, audam voluptatur, 
sinusdaniet plis nitate essi deliquia nobitatiunt re cum am alit erorestes aut ime expe 
pos eliquisimus arum, nos voluptate es eicae et labo.

Nimi Sukunimi   11.11.2017

www.sykoy.fi 

A4

Verdana Bold
20 / 22 pt

Verdana Regular
9 / 13 pt

Verdana Bold
9 / 13 pt ALL CAPS
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5. Lomakkeet
5.4 MUISTIO

Muistiopohja on tallennettu yhtiön tietojärjestelmiin.

Muistio	painatetaan	80	g:n	offsetpaperille	nelivärisenä	(4/0) 
ja liimasidotaan yläreunasta 50 kappaleen lehtiöksi.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy • PL 310, 33101 Tampere • Y-tunnus: 2268637-3 www.sykoy.fi 

Saate

sopimuksen mukaan

tiedoksi

allekirjoitusta varten

pyydetään palauttamaan

palautetaan

hyväksyttäväksi

Lähettäjä:

Päiväys:

A5

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy • PL 310, 33101 Tampere • Y-tunnus: 2268637-3 www.sykoy.fi 

A5

4.5 SAATE

Saatepohja on tallennettu yhtiön tietojärjestelmiin.

Saate	painatetaan	80	g:n	offsetpaperille	nelivärisenä	(4/0)	 
ja liimasidotaan yläreunasta 50 kappaleen lehtiöksi.
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5. Lomakkeet
5.6 HENKILÖ- JA VIERAILIJAKORTTI

SYK	Oy:n	henkilö-	ja	vierailijakortit	ovat	kooltaan	85	x	54	mm.	
Henkilökortteja suunniteltaessa tulee käyttää virallista henkilökortin 
taittopohjaa. Taittopohja on tallennettu yhtiön tietojärjestelmiin.

Henkilökortit painetaan suoraan muoville neliväripainatuksella.

Henkilökortista tulee löytyä seuraavat tiedot:

• nimi ja sukunimi
• henkilökuva
• titteli

Nimi Sukunimi
Titteli

WWW.SYKOY.FI

Visitor
WWW.SYKOY.FI
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5. Lomakkeet
5.7 POWERPOINT-POHJA 

SYKillä on kaksi virallista PowerPoint-pohjaa. Käytä esityksissäsi aina niistä jompaakumpaa. Älä sekoita 
pohjien sivuja samassa esityksessä. PowerPoint-pohjat on tallennettu yrityksen tietojärjestelmiin suomen- 
ja englanninkielisinä. Tietojärjestelmästä löytyy pohja sekä 4:3 että 16:9 kuvasuhteelle.
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5. Lomakkeet
5.8 VAIHTOEHTOINEN POWERPOINT-POHJA

Vaihtoehtoinen PowerPoint-pohja. SYKin logo on hieman hienovaraisemmin esillä jokaisessa sivupohjassa. 
PowerPoint-pohjat on tallennettu yrityksen tietojärjestelmiin suomen- ja englanninkielisinä. Tietojärjestelmästä 
löytyy pohja sekä 4:3 että 16:9 kuvasuhteelle.
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5. Lomakkeet
5.9 TARRAT

Tarroissa käytetään liukuväriä, katso liukuvärin käytön ohjeet sivulta kohdasta Värit. 

Tarroista tulee löytyä SYK Oy:n tunnus ja verkkosivuosoite.
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6. Työmaataulut
Työmaataulujen leveys on 2500 mm. Korkeus 
vaihtelee sisällön määrän mukaan. Työmaa-
tauluja tehtäessä tulee käyttää virallista 
työmaataulun taittopohjaa.

Työmaataulusta on hyvä  
löytyä seuraavat tiedot:

• rakennuksen nimi
• arvioitu valmistumisaika (vaihtoehtoinen)
• vastaava työnjohtaja (vaihtoehtoinen)
• urakoitsijat 

Lisäksi tauluun voidaan listata tilankäyttäjät.

Työmaataulut tulostetaan kennolevylle tai 
kankaalle.

Rakennuttaminen ja valvonta

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Rakennesuunnittelu

LVIJSA-suunnittelu

Pääurakoitsija

Sähköurakoitsija

LVI-urakoitsija

RAU-urakoitsija

Tilan käyttäjät

WWW.SYKOY.FI

Rakennuttaa
Hammaslääketieteen uudisrakennus

Arvioitu valmistumisaika: 05/2018
Vastaava työnjohtaja: Nimi Sukunimi 050 123 4567

Rakennuttaminen ja valvonta

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Sairaala-arkkitehtisuunnittelu

KSL-suunnittelu

GEO-suunnittelu

Rakennesuunnittelu

LVIAJ-suunnittelu

Sähkösuunnittelu

Sprinklerisuunnittelu

Projektinjohtourakoitsija

WWW.SYKOY.FI

Rakennuttaa
Kaupin uudisrakennus, Arvo 2
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7. Lehti-ilmoitukset
Lehti-ilmoituksissa käytetään 4 mm:n levyistä SYKin sinistä 
kehystä erottamaan ilmoitus toimituksellisesta sisällöstä ja/tai 
muista ilmoituksista. 

Pystymuotoisissa ilmoituksissa logo sijoitetaan sinisen kolmion 
päälle vasempaan yläkulmaan, vaakamuotoisissa ilmoituksissa 
oikeaan alakulmaan. 

Typografiassa	noudatetaan	tässä	ohjeistossa	määriteltyä	yleisiä	
typografian	ohjeita,	ks.	s.	6–8.

WWW.SYKOY.FI

Asiakkuus- ja palvelujohtajan tehtävänä on uudistaa ja myöhemmin ylläpitää teho-
kasta asiakas- ja myyntipalvelua hoitavaa organisaatiota. Hän vastaa tilojen vuokra-
usasteesta ja liiketoiminnan kehittämisestä paikallisesti kampuksilla. Hän raportoi 
toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen.

KESKEISET VASTUUT OVAT
• myynti- ja vuokraustoiminnan ylläpito ja kehittäminen
• kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden kehittäminen ja niiden 
• toteuttaminen kampuksilla
• asiakastyytyväisyyden varmistaminen
• kiinteistösalkun hallinta paikallisesti
• SYK Oy:n strategian toteutus kampuksittain 

LÄHETÄ HAKEMUKSESI JA CV:SI 9.11. MENNESSÄ osoitteessa www.staffpoint.fi /
executive. Lisätietoja tehtävästä antaa Pasi Honkalahti, Executive Search Consultant, 
pasi.honkalahti@staffpoint.fi , p. 040 844 7707.

Haemme Asiakkuus- 
ja palvelujohtajaa

WWW.SYKOY.FI

Asiakkuus- ja palvelujohtajan tehtävänä on uudistaa ja myöhemmin ylläpitää tehokasta asiakas- ja 
myyntipalvelua hoitavaa organisaatiota. Hän vastaa tilojen vuokrausasteesta ja liiketoiminnan kehittämisestä 
paikallisesti kampuksilla. Hän raportoi toimitusjohtajalle ja on johtoryhmän jäsen.

Haemme Asiakkuus- ja palvelujohtajaa

KESKEISET VASTUUT OVAT
• myynti- ja vuokraustoiminnan ylläpito ja kehittäminen
• kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden kehittäminen ja niiden 
• toteuttaminen kampuksilla

LÄHETÄ HAKEMUKSESI JA CV:SI 9.11. MENNESSÄ osoitteessa www.staffpoint.fi /executive. Lisätietoja tehtävästä 
antaa Pasi Honkalahti, Executive Search Consultant, pasi.honkalahti@staffpoint.fi , p. 040 844 7707.

• asiakastyytyväisyyden varmistaminen
• kiinteistösalkun hallinta paikallisesti
• SYK Oy:n strategian toteutus kampuksittain
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8. Some-kuvat
Sosiaalisen median kuvat allekirjoitetaan SYK-leimalla, joka sijoitetaan joko kuvan ylä- tai alakulmaan. 

Kuvat tehdään aina oikean kokoiseksi kunkin sosiaalisen median kriteerien mukaisesti. 

Lorem  
ipsum dolor  
sit amet

60-150	px

60-150	px
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9. Valokuvat
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n valokuvien tyyli on dokumentaarinen, elämänmakuinen, rauhallinen ja valoisa. Tiloja ja 
henkilöitä kuvataan aidossa käytössä ja ympäristössä. Rauhallisuutta kuviin saadaan syväterävyyden avulla.

Henkilökuvat Muut kuvat
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WWW.SYKOY.FI


