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Logomärgi 
tekkelugu

Nool tähistab kultuurist kantud 
edasiminekut. Tartu 2024 esitleb tervele 
Euroopale kõige olulisemaid tulevikku 
viivaid kunste, mida saab kogeda eriti 
ehedalt just Tartus ja Lõuna-Eestis.


Nool viitab jätkusuutlikkusele - nii  
pürgimusele korraldada kultuuri 
keskkonnahoidlikult, kui sellele, et tegus 
osalus kultuuris kasvatab igaühe ja terve 
ühiskonna heaolu.

Nool märgib kultuuril põhinevat 
koostööd. Tartu 2024 on tervet piirkonda 
ühendav ja jõustav eesmärk. Euroopa 
kultuuripealinna elluviimine teeb Tartut ja 
Lõuna-Eestit Euroopas nähtavamaks.


Nool on ka risttee - see osutab Eesti 
asukohale Euroopa kaardil, maale, mis on 
koduks eesti keelele ja kultuurile, kui ka 
kohtumispaigaks Euroopale.
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Logomärgi

tekkelugu

Iga Euroopa kultuuripealinna ülesanne  
on tuua kokku loojad, korraldajad, publik, 
tähelepanu – see tähendab:

Meie soov on lisaks teha seda kõike koos, 
nii et Tartu on värav, aga programm toob 
kõikjale Lõuna-Eestisse. Seega:
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Logomärgi

tekkelugu

Euroopa kultuuripealinn aastal 2024  
on viis aastat kestnud ettevalmistuste 
kulminatsioon. Ühine teekond loeb.  
See tähendab:

Samas me ei tee seda vaid ühe aasta 
nimel – saadud kogemused, teadmised, 
sidemed, hea maine kannavad meid 
kõrgemale ja edasi:
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Logomärgi

tekkelugu

Me töötame eduka ja silmapaistva Euroopa kultuuripealinna 
nimel koos Lõuna-Eestiga ja sealjuures on oluline nii ühine 
teekond, tiitliaasta 2024, kui see, mida see annab meile edas-
pidiseks. Seda väljendab uuendatud Tartu 2024 logomärk:
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Logomärk Tartu 2024 horisontaalne logo ning 
vertikaalne logo. Logomärki ei tohi 
mudida mitte mingil viisil. Logomärk  
on püha! 

Õiged Tartu 2024 logo variatsioonid on 
kättesaadavad siit. Alati kasuta faile mis on 
alla laetud Tartu 2024 ametlikest allikatest.
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https://drive.google.com/drive/folders/1FDwyAT5Be37Ch3kZIg5qT7w3L5kxX7p2?usp=sharing


Täisliitega logo 
variatsioonid

Eestikeelset Euroopa kultuuripealinn 
Tartu 2024 täisliitega logo kasutatakse 
kõikides eestlastele suunatud Tartu 2024 
esinduslikes turundusmaterjalides, 
bränditoodetel ja sündmuse esma-

mainimisel. Tartu 2024 logo kasutamine 
ilma täisliiteta on lubatud vaid 
kooskõlastatult Tartu 2024 teabe- ja 
turundusvaldkonnaga.

Logomärk

Horisontaalne logo järelliitega, EST.

Vertikaalne logo järelliitega, EST.

1

2

Horisontaalne logo all-liitega, EST.

Vertikaalne logo all-liitega, EST.
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Täisliitega logo 
variatsioonid

Ingliskeelset European Capital of Culture 
Tartu 2024 täisliitega logo kasutatakse 
rahvusvahelise publikuga sündmuste 

turundusmaterjalides nii Eestis kui 
välismaal. Logoliited on kirjutatud alati 
kasutades Syne fonti.
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Horisontaalne logo järelliitega, ENG.

Vertikaalne logo järelliitega, ENG.
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2

Horisontaalne logo all-liitega, ENG.

Vertikaalne logo all-liitega, ENG.
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KOV logomärgid  Tartu 2024 omavalitsuste logo kasutavad 
vastavad linnad ja vallad digitaalselt või 
trükituna informeerival eesmärgil, 
koostöölepingutes kirjeldatud tegevuste 
raames ja kohalikus omavalitsuses  

toimuvatel sündmustel, mis kuuluvad 
Tartu 2024 lisaprogrammi. Muul eesmärgil 
kasutamist palume eelnevalt koos-
kõlastada SA Tartu 2024 teabe- ja 
turundusvaldkonnaga.
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Projektide 
logomärgid

Tartu 2024 logo kannavad kõik Tartu 2024 
ametlikku põhi- ja lisaprogrammi 
kuuluvad sündmused.
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Ametlik ECoC 
täiendlogo

European Capital of Culture täiendlogo on 
vaid inglise keeles ning seda saab kasutada 
nii värvilisel kui ka must-valgel kujul. 

Ametlikku ECoC täiendlogo peab 
kasutama igal Tartu 2024 kandjal 
vähemalt ühe korra, näiteks slaidiesitluse 
puhul tiitelslaidil.
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Koostöö teiste 
logodega

x x

½ x

Logomärk

x

x

½ x

Logode paigutamisel üksteise kõrvale 
veendu et nende vahel oleks piisavalt 
ruumi! 

Piisava ruumi arvestamiseks kasuta selleks 
Tartu 2024 logo lüheima külje suhet.



Logode paigutus Tartu 2024 logode ning logoriba suurus  
andmekandjal on suhteline pealkirja 
tekstisuurusega. Mida rohkem teksti seda 
väiksem teksti suurus ning logode suurus.

Logod paigutatakse vastavalt kas alla, 
keskele või üles äärde. Kuidas antud juhul 
kõige parem, jääb otsustada loojal, et 
loetavus ning bränditunnetus ei 
kannataks.

Logomärk

Lorem ipsum 
dolor sit amet 

Lorem ipsum dolor 
sit amet 

6. august - 12. august

Lorem ipsum dolor sit 
amet con serteuo 

Elva Kultuurikeskus 
6. august - 12. august

Lorem 
ipsium

Lorem Ipsum 
dolort sit Lorem Ipsum 

dolort sit ame 
con serteuo

All Keskel Ülal



Proportsioonid ja 
turvaala

Turvaala logomärgi ümber on võrdne 
Tartu 2024 logo sõnamärgis esineva “r” 
tähe laiusega. All-liite kaugus märgist on

Tartu 2024 logo sõnamärgis esineva “r“ 
tähe kõrgusest pool. 
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Miinimumsuurus

45mm / 127px

22mm / 64px19mm / 53px

24mm / 69px

16mm / 43px

Suurus on väga oluline faktor logo 
loetavuse tagamiseks. Selleks puhuks 
oleme defineerinud miinimumsuurused.

Väike logo töötab väga hästi näiteks 
brändikandjana kirjutusvahendi peal.
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9mm / 26px



Logomärgi 
väärkasutus

Logomärk

Need on põhilised punktid, mida Tartu 
2024 logomärki erinevatel materjalidel 
kasutades meeles pidada.

Logomärgiga töötamisel on mõistlik 
lähenemine ja kaine meel olulisel kohal! 
Esitatud näiteid ja nendest tulevaid 
piiranguid tuleb kindlasti arvestada.

Ära muuda logomärki ega selle osade läbipaistvust.

Ära venita ega muuda logo proportsioone.

1

2

Veendu, et logo ei varja pildil toimuvat ja et see paistab 
hästi välja. 

Ära lisa logomärgile ega selle osadele eriefekte.
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Ikoon Tartu 2024 kaherealine logomärk toimib 
hästi ikoonina. Austa logomärgi turvaala 
ikoonide ja sotsiaalmeedia profiilipiltide 
loomisel. 
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Favicon Favicon on väike ikoon, mis asub 
veebilehitseja aadressiribal. See aitab 
eristuda järjehoidjaribal teistest 
ikoonidest. 
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Tartu 2024   Euroopa kultu...

Tartu 2024   Euroopa kultu...


