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Fuksianpunainen hiha

- MK identifioitunut tähän jo vahvasti
- Kuvastaa Rakennetun ympäristön pääainetta. Voisi 

kuitenkin edustaa myös Maanmittarikiltaa ja Rakennetun 
ympäristön laitosta

- Uudet fuksit kokisivat yhteenkuuluvuutta myös 
vanhempiin opiskelijoihin

- Killan hihan väri muuttunut aikaisempienkin uudistusten 
myötä. Miksi tämä uudistus olisi poikkeus?

- Pitämällä nykyisen värin, fuksianpunaisen saisi “lukittua” 
killan haalareiden hihan väriksi eikä hihakeskustelua 
tarvitsisi käydä jokaisen kandiuudistuksen myötä

- Erottuu hyvin mustasta
- Miksi lähteä vaihtamaan, jos fuksianpunainen voisi 

edustaa myös hyvin kumpaakin pääainetta
- Mikäli uusille pääaineille haluaa miettiä uutta 

identifioivaa tekijää, voisi vaihtoehtoisesti suunnitella 
erillistä tunnistettavaa takataskua tms. 



Oranssi hiha

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista nro. 11: “Kestävät 
kaupungit ja yhteiskunnat”. 

Havainnot:
- Mikäli hihan väriä halutaan lähteä muuttamaan niin YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteet kuvastavat hyvin alan 
nykyisiä arvoja

- “Kestävät kaupungit ja yhteiskunnat” nimikkeenä 
kuvastaa hyvin tulevia kandipääaineita.

- Edustaa symbolisesti molempia pääaineita
- Erottuu hyvin mustasta



Raidalliset haalarit

Raidallinen ratkaisu esimerkiksi Prosessiteekkareiden, Prodekon 
tai muuhun vastaavaan tyyliin. Väreinä toimisivat esim. 
fuksianpunainen (rakennettu ympäristö), metsänvihreä 
(geoinformatiikka), viininpunainen (kiinteistötalous) & 
ympäristönvihreä (ympäristötekniikka).

Havaintoja: 
- Yhdistäisi kaikki vanhat ja uudet linjat yhteen haalariin
- Huomioisi myös kiltaan siirtyvän ympäristötekniikan
- Uniikki konsepti
- Yllä mainittu väriyhdistelmä ei luultavasti ole kaikista 

toimivin
- Miten värejä tulisi asetella?
- Miten värit tulisi lopulta valita? Pitäisikö SPT-puoli ottaa 

myös jotenkin huomioon & pitäiskö myös 
USP-haalareiden väri (ratikan vihreä) lisätä raitoihin?



Tummansininen hiha

Musta haalari, jossa hiha Maanmittarikillan sinisenä. 

Havaintoja:
- Killan virallinen väri ja siksi neutraali vaihtoehto
- Vahvistaisi killan virallisen värin asemaa
- Ei erotu mustasta hyvin ja täten kokonaisuutta vaikea 

erottaa kokomustista haalareista (esim. TiKistä)
- Muistuttaa raksaa



Vaaleansininen hiha

Hiha samalla värillä, kuin Tampereella Sustainable Urban 
Development opiskelijoilla. 

Havaintoja:
- Sama kuin Urbanumilla (Bachelor’s Programme in 

Sustainable Urban Development Tampereella)
- Erottuu hyvin mustasta
- Viittaa vahvemmin KEY:hyn, KIG jäisi vähän sivuun
- Sama väri, kuin Tampereen uudella ohjelmalla. Onko 

reilua heitä kohtaan ottaa omaan käyttöön?



Ehdotuksia näiden lisäksi?


