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VÄREISTÄ

TUNNUKSESTA

TIEDOSTOPÄÄTTEISTÄ

Punainen, musta ja valkoinen ovat
viestinnän pääasialliset värit.

Tunnusta eri tekstiversioineen ympäröi kaikissa käyttökohteissaan
suoja-alue (merkitty katkoviivalla). Tunnuksesta ei saa irrottaa
osia ja käyttää niitä irrallisina elementteinä ilman erillislupaa
oikeuksien haltijoilta* (ks. alatunniste). Ohjeiden vastainen käyttö
heikentää JHL demareiden toiminnan tunnistettavuutta.

.EPS (Encapsulated Postscript)

C 0, M100, Y 70, K 0

Pantone 199
R 223, G 36, B 72 / # DF2448
C 0, M 0, Y 0, K 100

tai

C 60, M 40, Y 40, K 100

(syvä nelivärimusta)
Pantone Black
R 0, G 0, B 0 / # 000000
C 0, M 0, Y 0, K 20

Pantone Cool Gray 3
R 209, G 211, B 214 / # D1D3D6

Katkoviivojen rajaamalle alueen sisään ei saa sijoittaa mitään tunnus
kuvion hahmottavista häiritsevää elementtiä. Katkoviivaa ei ole mukana
tunnustiedostoissa.

Puhtaalle valkoiselle taustalle sopivat värilliset tunnukset
Värillistä tunnusta mustalla tekstillä on sallittua käyttää vain valkoisella
taustalla
. Säännöt pätevät tunnuksen kaikkiin tekstiversioihin
(1.,1.x., 3., 3.x.**). Alla kolme esimerkkiä:

C 0, M 0, Y 0, K 0

Pantone (ei olemassa)
R 255, G 255, B 255 / # FFFFFF

-muotoisia tunnuksia
käytetään tuotettaessa
painettuja materiaaleja
(offset, rotaatiopaino
jne.). EPS-muotoisen
tunnuksen kokoa voi
muuttaa laadun kärsimättä.
Ns. työpöytäk äyttöön, kuten
tekstinkäsittelyyn, EPS ei
pääsääntöisesti ole sopiva.
.PDF (Portable Document

Format) -muotoisia tunnuksia
käytetään tuotettaessa
painettuja materiaaleja
(offset, rotaatiopaino jne.).
PDF-muotoisen tunnuksen
kokoa voi muuttaa laadun
kärsimättä.
.PNG (Portable Network

VÄRIJÄRJESTELMISTÄ
CMYK-nelivärijärjestelmää

käytetään painotöissä. Siinä värisävyt koostuvat neljästä perusväristä:
syaani (=C), magenta (=M), keltainen (=Y) ja musta (=K).
PANTONE-järjestelmässä (PMS) jokai-

nen painoväri sekoitetaan erikseen
ennen painamista.

Tummalle taustalle sopivat värilliset ja valkoiset ”negatunnukset”
—
Taustaväri
keskiharmaasta mustaan. Valkoista tunnusta voi
myös käyttää tummalla värillisellä taustalla, esim.
. Säännöt pätevät
tunnuksen kaikkiin tekstiversioihin (2., 2.x., 4., 4.x., 5., 5.x.**). Tiedostossa on
vain valkoinen tunnuskuvio. Ts. valkoisen tunnuksen versioissa ei ole mukana
värillistä taustaa, vaan alue on läpinäkyvä. Alla neljä esimerkkiä:

Graphics) -muodossa olevat
tunnukset on tarkoitettu
nettikäyttöön. PNG-muotoisen
tunnuksen kokoa ei saa
muuttaa, sillä muunnettaessa
niiden laatu kärsii. Tätä
tiedostomuotoa voidaan
käyttää JPG-tiedoston
kaltaisesti.

RGB-järjestelmä on kuvaruutujen

ja internetin värijärjestelmä. Siinä
värisävyt koostuvat kolmesta
perusväristä: punainen ( R ), vihreä
( G ) ja sininen ( B ). #-merkillä alkava
kirjain- ja numerosarja (heksadesimaali) määrittelee värisävyn webympäristöön sopivaksi.

Vaalealle taustalle sopivat mustavalkoiset tunnukset
—
Taustaväri
valkoisesta keskiharmaaseen. Mustavalkoista tunnusta
on sallittua käyttää vaalealla värillisellä taustalla, esim.
. Säännöt pätevät
tunnuksen kaikkiin tekstiversioihin (6., 6.x.**). Tiedostossa on vain musta
tunnuskuvio. Ts. valkoisen tunnuksen versioissa ei ole mukana värillistä
taustaa, vaan alue on läpinäkyvä. Alla neljä esimerkkiä:

TEKSTITYYPEISTÄ
Painotuotteiden tekstityyppi on Rotis
Niissä poikkeustapauksissa, kun Rotis Sans:ia ei ole
Sans Serif, kaikkine eri leikkauksineen.
mahdollista käyttää, on sallittua käyttää tekstit yyppejä Arial Narrow
Tekstityyppi on ns. ”ostofontti”
(Windows ja OSX).
— käyttö vaatii voimassaolevan lisenssin.

Rotis Sans Serif
… Light 44, Light Italic 46,
Regular 55, Regular Italic 56,
Bold 65, Extra Bold 75

· Arial Narrow, italic, bold, bold italic

* Tunnuksen oikeuksista & käytöstä
JHL:llä on yksinomainen oikeus käyttää tunnusta kaikessa viestinnässään. Tunnuksen käyttöluvan saat JHL:n Kaisa Läärältä, Ira Suuroselta,
Minna Palkialta, Jarkko Räsäseltä ja Tero Strandilta (etunimi.sukunimi@jhl.fi). Tunnuksen tekijänoikeudet kuuluvat Hahmo Design Oy:lle.
Tunnusta ei saa muuttaa tai käyttää tästä ohjeesta poikkeavalla tavalla ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.
Tunnuksen käyttöön ja liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä JHL:ään.

