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millainen on Vapriikki?01  esittely
graafinen ohjeisto
Vapriikki

innovatiivinen.
hauska.
 
 
Vapriikki tuottaa tietoa ja elämyksiä hyvän  
elämän tarpeisiin. Meillä saa koskea ja kokeilla, 
eläytyä ja uskaltaa. Vapriikissa viihtyvät kaikki, 
niin isot kuin pienetkin museovieraat.
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millainen on Vapriikki?01  esittely
graafinen ohjeisto
Vapriikki

muuttuva.
mielen-
kiintoinen.
 
 
Vuosittain ohjelmistossa on kymmenkunta 
näyttelyä, joiden teemat vaihtelevat 
historiasta tekniikkaan ja luonnontieteisiin.



millainen on Vapriikki?

Voimakas.
Vahva.
 
 
Voimakkailla elementeillä ja isoilla muodoilla 
tuodaan esille museon suurta geometrista ilmettä
ja monipuolisuutta näyttelyissä.

01  esittely
graafinen ohjeisto
Vapriikki



millainen on Vapriikki?01  esittely
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Yksinkertaisesti

monipuolinen
museokeskus.



   

logo 
Vapriikin logo on selkeä ja vahva.

Logosta on valmistettu originaalitiedostot sekä 
paino- että sähköiseen käyttöön. Logo tulee aina 
toisintaa valmiista originaalitiedostosta.
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loGon käyttö ja suoja-alue02  loGo
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Ensisijaisesti logoa käytetään vaalealla tai valkoisella pohjalla. Jos 
logo halutaan erottuvan vahvemmin tulee logosta käyttää negatiivia 
sekä tunnuksen taustalla punaista väriä tai taustapalkkia. Mikäli 
logo pitää asettaa tummalle pohjalle tai pohjan väri on tumma, 
käytetään tunnuksesta negatiiviversiota.

Logon erottuvuuden varmistamiseksi tulee logon ympärille 
jättää kaikissa tapauksissa suoja-alue. Suoja-alueen sisälle ei saa 
sijoittaa tekstiä tai muita graafisia elementtejä. Suoja-alue tulee 
huomioida myös mikäli logo sijoitetaan lähelle dokumentin reunoja. 
Taustapalkkia käytettäessä on otettava huomioon myös palkin 
tuoma oma suoja-alue.
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loGon käyttöesimerkki02  loGo
graafinen ohjeisto
Vapriikki

alaVerstaanraitti 5, pl 487, 33101 tampere  /  puh. (03) 5656 6966  /  Vapriikki@tampere.fi  /  www.Vapriikki.fi

Kalevala Koru, Platinoro, Murano,  
erilaiset lasikorut, huovutetut sekä  
muut käsintehdyt yksilölliset  
korut itselle ja ystävälle. 
Tule tutustumaan!

museokauppaan  
on saapunut uusia  
tuotteita!

Logo liitettynä pressimainokseen.
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loGon käyttöesimerkki02  loGo
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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Logo liitettynä mobiilisovellukseen.



toinen logo

lumu 
täyttää 50v!
Vaikka ei heti uskoisi, Tampereen luonnontieteellinen museo 
täyttää tänä vuonna 50 vuotta! Tampereen luonnonystä-
väin yhdistys lahjoitti luontonäytekokoelmansa kaupungille 
syksyllä 1961, ja Tampereen päivänä 1.10. museo avattiin 
yleisölle Kaipion talossa, nykyisen kirjastotalo Metson 
paikalla. Museosta tuli heti yleisön suosikki. Nyt museon 
uusi näyttely on ollut avoinna Vapriikissa vajaan vuoden, ja 
mikä parasta, se on jälleen saanut yleisöltä hyvin lämpimän 
vastaanoton.

loGon käyttöesimerkki02  loGo
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Logo liitettynä pressimainokseen yhdessä toisen logon kanssa.
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loGon käyttöesimerkkejä02  loGo
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Ensisijaisesti logoa käytetään haalealla  
tai valkoisella pohjalla.

Jos logo halutaan erottuvan vahvemmin tulee logosta 
käyttää negatiivia sekä tunnuksen pohjana Vapriikin 

punaista taustapalkkia. 

Mikäli logo asetettaan tummalle pohjalle tai 
värimaailma on rajoitettu, käytetään logosta negatiivia. 

Älä koskaan muuta logon väriä tai yritä millään tavalla 
muokata logoa. Logossa ei myökään saa käyttää 

Vapriikille määritettyä tunnusväriä.

Älä koskaan muuta taustapalkin väriä. Ainoat sallitut 
värit taustapalkissa ovat Vapriikin punainen ja musta.

Älä käytä logoa sekavan pohjan päällä. Kun logoa 
käytetään väripinnoilla tai kuvapinnan päällä tulee 

huomioida logon ja taustan välinen riittävä kontrasti.



   

03  Värimaailma
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Värimaailma
Vapriikin tunnusväriksi on valittu punainen, 
joka viestii vahvasta ajan hengessä elävästä 
organisaatiosta, rohkeudesta ja päättäväisyydestä.
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Värimääritykset03  Värimaailma
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Vapriikin väripaletti on rakentunut tunnuksessa käytettävien värien 
ympärille: punainen, musta ja valkoinen. Tunnusvärinä eli Vapriikin 
yleisvärinä käytetään punaista.

Painotöissä käytetään CMYK- eli nelivärisarjan sävyjä tai PMS- 
(Pantone™) värejä. Näiden lisäksi on määritelty värit sähköiseen 
käyttöön sekä RGB että heksadesimaaliarvoin.

PMS-värit on määritelty päällystämättömälle paperille. On 
huomattava, että PMS- ja CMYK-värijärjestelmien tuottamat 
värisävyt poikkeavat toisistaan hieman. Vapriikin värit toistuvat 
parhaiten puhtaanvalkoisella paperilla, ja graafisia elementtejä 
käytetään ensisijaisesti vaaleilla pinnoilla.

Www-sivuilla ja digitaalisissa käyttöliittymissä käytetään värien 
heksadesimaaliarvoja ja lisäväreistä käytetään mustan sijasta 
tumman harmaata.

   

PMS Red 032 
CMYK 0 88 68 0 
RGB 206 80 67
HEX #f63440

tunnusVäri

Vaaleusasteet

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

PMS BLACK
CMYK 0 0 0 100
RGB 0 0 0
HEX #000000 

muut Värit

WHITE
CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX #FFFFFF 



   

04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

typografia
Typografian tulee olla viestiä tukeva, kohteelleen 
sopiva, monikäyttöinen ja helposti saatava. Vapriikin 
typografia on määritelty nelitasoiseksi.
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typoGrafian käyttö04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Painotuotteissa, esimerkiksi lomakkeissa, käyntikorteissa ja 
esitteissä käytetään Whitney-kirjasinperhettä. 

Whitney on selkeä, helposti hahmottuva ja helppolukuinen 
kirjasinperhe. Siinä on riittävästi eri kirjasinleikkauksia, jotka 
mahdollistavat monipuolisen ja vaihtelevan typografian käytön, 
mikä vahvistaa ja selkeyttää viestin vastaanotettavuutta. Whitney-
leikkauksia ovat esimerkkien lisäksi mm. Light, Light Condensed, 
Black ja Black  Condensed. 

Www-sivuilla ja digitaalisissa käyttöliittymissä, jos mahdollista, 
käytetään Whitney-kirjasinta erityisin lisenssiehdoin. Erityisesti 
tämä koskettaa Vapriikin www-sivuja ja Vapriikin sovelluksia, joissa 
käyttö on sovellettavissa yhdessä sähköiseen käyttöön määritetyn 
ja vaihtoehtoisen typografian kanssa.

ABCdEFGHIJKLMNOPqRSTuVWXYz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Whitney book

abcdefghijklmnopqrstuVWxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Whitney medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Whitney semibold

abcdefGhijklmnopqrstuVwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Whitney bold
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Vaihtoehtoinen typoGrafia04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Pitkissä teksteissä (kirjat, planssit) ja sopivissa graafisissa 
konteksteissa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää Chronicle-
kirjasinperhettä. 

Chronicle on päätteellinen antiikva kirjasinperhe, joka on 
helppolukuinen ja sopii yhteen Whitney-kirjasinperheen kanssa. 
Chronicle-leikkauksia ovat esimerkkien lisäksi mm. Light, Light 
Condensed, Black ja Black  Condensed.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

chronicle text roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

chronicle text semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

chronicle text bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

chronicle display light
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Sähköisessä käytössä (Toimistokäyttö, Powerpoint, Word 
-dokumentit) ja kirjeenvaihdossa käytetään Helvetica-
kirjasinperhettä. 

Mikäli päätelaitteelta ei löydy Helvetica-kirjasinperhettä, 
korvaavana typografiana voidaan käyttää Arial-kirjainperhettä 
vastaavin leikkauksin.

sähköinen typoGrafian käyttö04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Otsikko 
Xim experat emporeria nam re nos quo cus rent 
etumqui debitatia soluptatem sedit lab illuptat 
pro to blab il inihic tem fugia voluptae sunt 
volupis nonectore is ut pos aut quiatio. Itam reri 
opta esteces autem cum, aut fuga. Nam eos 
etus sedit undipsapitat etur?

Fic tetur rem sitatque suntinverunt atibusc 
iandis minverci ommoluptas di soloreium 
evernatur accaes verferum, quodi nam quas 
rem ex et et que verectem re cone praeribusa 
doluptur?

Mo officti assimag nimodigenis volum, 
exercipsam, veles sunt omnihil iquiatem. Xero 
di ut volori sitatem. Orestias aligeni ssecabo 
rporessum ium liquias perchic imusam 
dollanis accusci moditiumque etur, coremquo 
te iducidest harum alibus eatinisquam aute 
numquae nusandi custio et et officia ndento 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

helVetica bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

arial regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

arial bold

helVetica regular
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arkeologian 
opaskirja  
nuorille 
Kesälomalla Siiri, Jenni, Eetu ja Aleksi päättävät selvittää, 
miksi kirkon takana oleva mäki on nimeltään Raatomäki. 
Pian he huomaavat olevansa arkeologian salaisuuksien 
äärellä. Mitä Raatomäellä oikein selviää?

Vapriikin uusi opaskirja nuorille kertoo, millaista arkeologin 
työ todellisuudessa on. Kirjassa on tehtäviä, joiden avulla 
lukija pääsee jyvälle tutkimustyön luonteesta. Kirjan ohjeilla 
voi lisäksi rakentaa kodan, tehdä saviastian ja kokata mui-
naiseen tapaan.

20

typoGrafian käyttöesimerkki04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Whitney-kirjasin mainoksessa.
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typoGrafian käyttöesimerkki04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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Dora Jung

Tervetuloa uuden dora Jung -malliston esittelytilaisuuteen 
museokeskus Vapriikkiin keskiviikkona 10.11. klo 18.30–
20.00

Vapriikin ja Lapuan Kankureiden yhteistyön tuloksena 
dora Jungin tyylikkäät klassikkomallit ovat jälleen jokaisen 
ulottuvilla. Tule tutustumaan uuteen mallistoon! 

ikuisesti kestävää kaunista.
dora jungin uudestisyntyneet tekstiilit.

Whitney ja Chronicle -kirjasimet mainoksessa.
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typoGrafian käyttöesimerkki04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Innokkaat pikkupojat parveilivat Durchmanin huvilan 
kulmassa Pyynikintien ja Palomäentien risteyksessä 
tai Varalan mutkassa heti, kun siellä pärähti. Ennen 
kilpailuja sekä ajajat että tamperelaiset kävivät joukolla 
ihmettelemässä 3 426,5 metriä pitkää, mutkaista Pyyni-
kin rataa. 

ensimmäinen
pyynikinajo                   

Keen little boys would flock to the Durchman villa, on 
the corner of Pyynikintie and Palomäentie, or gather at 
the Varala bend as soon as the noise from a motor was 
heard there. Before the race, both the riders and people 
from Tampere checked out the Pyynikki track, which was 
3,426.5 metres long, with many bends.  

The first 
Pyynikki race

Whitney ja Chronicle -kirjasimet mainoksessa.
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typoGrafian käyttöesimerkki04  typoGrafia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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Helvetica-kirjasin sovelluksessa.
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05  Graafinen elementti 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Graafinen 
elementti
Graafisen elementin tarkoitus on korostaa ja 
profiloida visuaalista ilmettä käyttökohteesta 
riippumatta sekä lisätä sen tunnistettavuutta 
erilaisissa käyttöympäristöissä.



Graafisen elementin käyttö05  Graafinen elementti 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Vapriikin graafisen elementin muoto perustuu Vapriikin logon 
V-kirjaimen alkuosaan. Graafisessa elementissä sallittuja värejä 
ovat musta, harmaan sävyt, valkoinen ja logosta poiketen Vapriikin 
punainen. Elementistä voidaan käyttää joko taustavärillistä 
tai ääriviivallista versiota ja elementtiä voidaan käyttää myös 
läpikuultavana.

Graafista elementtiä tulee käyttää aina dokumentin oikeassa 
laidassa ja mikäli mahdollista, tulee muodon leikkaantua 
dokumentin reunojen yli, jolloin muodossa on erityisesti otettava 
huomioon mm. painon vaatimat leikkuuvarat. Lisäksi, mikäli 
dokumentin kuvasuhde sallii, tulee graafinen elementti asettaa 
reunoille tavalla, jossa muodon sekä ylä- että alareuna ovat 
kokonaan esillä. 

Muodon asettaminen laitoihin ilman marginaaleja ei ole aina 
mahdollista esim. käytettäessä toimistotulostimia. Tällöin on 
suunnittelijan päätettävissä käytetäänkö graafista elementtiä 
ollenkaan vai voidaanko mm. dokumentin taustalla käyttää väriä, 
jolloin on mahdollisuus käyttää graafista elementtiä valkoisella ja 
saada muoto yhtenäiseksi asiakirjan taustavärin kanssa.   
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Vapriikin graafinen elementti ikonikäytössä. 

Vapriikin ikonia käytetään ensisijaisesti web ja sovellus-pohjaisissa 
ympäristöissä. Ikonia ei tule käyttää muissa sähköisissä aineistoissa 
tai painotöissä eikä ikonia tule myöskään yhdistää suoraan Vapriikin 
logon yhteyteen.
 
Ikonia käytetään ensisijaisesti ilman reunapyöristyksiä, mutta 
mikäli päätelaite tai graafinen konteksti vaatii, voidaan ikoniin 
lisätä reunapyöristykset. Sopivassa graafisessa yhteydessä ikonista 
voidaan käyttää myös pohjavarjollista versiota. 

ikoni05  Graafinen elementti 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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Graafisen elementin käyttöesimerkki05  Graafinen elementti 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

Graafinen elementti esimerkkijulisteessa.
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06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki

lomakkeisto 
Käyttämällä kaikissa yhteyksissä määriteltyjä 
lomakemalleja varmistutaan Vapriikin ilmeen 
oikeaoppisesta esiintymisestä tekijästä riippumatta.



käyntikorttimalli06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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etunimi sukunimi
Titteli
040 132 4567
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Alaverstaanraitti 5
PL 487, 33101 Tampere
www.vapriikki.fi

etunimi sukunimi
Titteli
040 132 4567
etunimi.sukunimi@tampere.fi
Alaverstaanraitti 5
PL 487, 33101 Tampere
www.vapriikki.fi



ilmoituspohjat06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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alaVerstaanraitti 5, pl 487, 33101 tampere  /  puh. (03) 5656 6966  /  Vapriikki@tampere.fi  /  www.Vapriikki.fi

alaVerstaanraitti 5, pl 487, 33101 tampere  /  puh. (03) 5656 6966   

Vapriikki@tampere.fi  /  www.Vapriikki.fi

mainosotsikko
whitney-kirjasimella  
ja bold-vahvuudella



kirjekuorimalli06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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Museokeskus Vapriikki

Alaverstaanraitti 5

PL 487, 33101 Tampere



lomakepohja & powerpointpohja06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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museokeskus Vapriikki
03 5656 6966 

Alaverstaanraitti 5

PL 487, 33101 Tampere

museum centre Vapriikki
+358 3 5656 6966   

Alaverstaanraitti 5

P.O. Box 487, 33101 Tampere, Finland www.vapriikki.fi



julistepohja06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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alaVerstaanraitti 5  
pl 487, 33101 tampere  
puh. (03) 5656 6966  

Vapriikki@tampere.fi 
 www.Vapriikki.fi



Consendis et lictem voloresciet pore veritia volo vent.
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sed ernatur, eossit qui ut harion ne prae. 

Conet fugia ium is sa voluptatiam, ut la volorit que lam naturen 
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aliquam, sim essimolor aut.

alaotsikko04  typografia 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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julistepohjan käyttöesimerkki06  lomakkeisto 
graafinen ohjeisto
Vapriikki
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