Graafinen ohjeisto
Akepike.ﬁ / 13.6.2022

VÄRIMAAILMA

Saavutettavat väriyhdistelmät – kontrastisuhde vähintään 7:1*

Valitse
tumma sävy

Valitse vaalea sävy

ja

tai

tai

#0D1326

#BEEBED

#FFD191

#C8FFAE

Lisäksi väripalettiin

R13 G19 B38

R190 G235 B237

R255 G209 B145

R200 G255 B174

kuuluu ei täysin

tai

tai

tai

puhdas valkoinen:
#FAFCFC
R250 G252 B252

tai

tai

#51D3B9

#21B2C3

#FFAA33

R81 G211 B185

R33 G178 B195

R255 G170 B51

* AAA-tasoa, laki edellyttää AA-tasoa, kontrastisuhde 4,5:1

TYPOGRAFIA
H1: Fira Mono Bold
40/48px – 2.5/3rem
(mobiili 36/44 tai 2.25/2.75)

Pirkanmaan ja Keski-Suomen
kirjastojen kohtaamispaikka

Fonttiperhe Fira, josta käytössä
tyylit Fira Sans sekä Fira Mono.
Oheiset tekstityylien asetukset

H2: Fira Sans Semibold
32/40px – 2/2.5rem

Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen
kohtaamispaikka

koskevat vain verkkosivuja. Muissa
yhteyksissä erityisesti tekstin
kokoa voi soveltaa tarpeen
mukaan. Pyri kuitenkin käyttämään
fonttikokoja johdonmukaisesti

H3: Fira Sans Semibold
24/32px – 1.5/2rem
H4: Fira Sans Semibold

yhden dokumentin sisällä.

20/28px – 1.3/1.8rem

Tässä ohjeistossa tekstin

Body: Fira Sans Light

kokoasetus on esitetty muodossa
“fonttikoko/riviväli”, pikseleinä ja
remeinä.

18/28px – 1.1/1.8rem

Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen kohtaamispaikka
Pirkanmaan ja Keski-Suomen kirjastojen kohtaamispaikka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla pretium dolor
sapien, eget euismod augue dapibus id. Vivamus malesuada urna vitae augue
dictum, rutrum lobortis eros aliquet.

Paragraph spacing 36px/2.25rem
Quisque tristique orci ut egestas euismod. Maecenas a tortor ﬁnibus, placerat
neque at, ultricies ante. Quisque tincidunt sem dapibus ante scelerisque.

Mikäli käytät muita kuin tässä
ohjeistossa mainittuja arvoja,
käytä leipätekstillä riviväliä, joka
on n. 1,5 kertaa fonttikoko, sekä
otsikoille riviväliä, joka on
vähintään 1,2 kertaa fonttikoko.

Valikko: Fira Sans Semibold

Koulutukset

Ajankohtaista

Akepike

14/16px – 0.875/1rem
Letter spacing 0.56px/0.035rem
Infotekstit, labelit yms: Fira Mono Regular

Etusivu / Ajankohtaista

16/24px – 1/1.5rem
Buttonit: Fira Mono Bold
16/24px – 1/1.5rem

Pike-uutiset

Blogi

Tiedotteet

GRAAFISET ELEMENTIT

Ilmeeseen kuuluu graaﬁsena elementtinä
roiskeita, jotka hyödyntävät suurinta
osaa väripaletista.

KUVAMAAILMA

Tekniset ohjeet
Sivustolla julkaistavilla artikkeleilla ja
koulutuksilla on pääkuva, joka tulee
myös näkyviin eri alasivuilla. Pääkuvan
kuvapaikka on aina vaakamallinen.
Käytä siis pääkuvina ainoastaan
vaakakuvia, ja suosi kuvasuhdetta 16:9.
Mikäli kuvasuhde on jokin muu, saattaa
osa kuvasta rajautua pois sivustolla.
Älä lisää pääkuviin tekstiä, logoja tai
muuta graﬁikkaa – laitteesta riippuen
kuvat saattavat näkyä niin pieninä, ettei
niihin lisätystä tekstistä saa selvää.
Nämä ohjeet koskevat ainoastaan
pääkuvia. Artikkeleiden ja koulutusten
sisään voi lisätä juuri sellaista
kuvamateriaalia, mikä informaation
välityksen kannalta on tarpeellista.

KUVAMAAILMA

Sisällölliset ohjeet
Suosi pääkuvissa:

Kuvissa esiintyvien
ihmisten ei tarvitse

Ihmisiä
Aktiivista tekemistä
Lähikuvia

katsoa kameraan.

Kuvissa kannattaa
käyttää rohkeita
rajauksia sekä
kuvakulmia.

Vältä pääkuvissa:
Poseeraamaan asettumista

Ryhmäkuvatkin
kannattaa kuvata

Kaukaa otettuja ryhmäkuvia, joista
yksittäistä ihmistä on vaikea tunnistaa

mahdollisimman

Muita kuin Akepiken omia

jolloin kuvasta tulee

läheltä kuvan kohteita,
mielenkiintoisempi.

kuvapankkikuvia

Nämä ja muita pääkuviksi sopivia kuvia löydät Google Driven kansiosta AKEPiKen kuva-arkisto > Uuden verkkosivun esimerkkikuvat:
https://drive.google.com/drive/folders/1bPUenJ3wsHGG_0sbbmzAaq0QKZiH_nx1?usp=sharing

