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TunnusväritEsipuhe
Johdonmukainen ja hallittu värien käyttö viestii vahvasta yritysidentiteetistä. 

On tärkeää, että viestinnässä noudatetaan yhdenmukaista ja selkeää värimaailmaa. 

ABMcompositen logo sekä muut graafiset elementit käyttävät samaa värimääritys-

tä. Alla värimääritykset, joita tulee noudattaa oikean värin aikaansaamikseksi.

Tämä kevyt graafinen ohjeisto antaa perusohjeet ABMcompositen visuaalisten 

elementtien käytöstä markkinointiviestinnässä.

Eri viestintätilanteissa harkitusti ja johdonmukaisesti käytetty visuaalinen ilme tukee 

ABMcompositen profiloitumista luotettavana toimijana asiakkaiden ja eri yhteityö-

yritysten näkökulmasta.

Graafisen ohjeiston noudattamisella varmistetaan ABMcompositen visuaalisen 

ilmeen ja viestinnän yhtenäisyys ja laatu, joka tukee haluttuja mielikuvia.

Ohjeisto toimii myös käytännön työvälineenä ABMcompositen viestintä- ja markki-

nointimateriaalin tuottamisessa. Graafisen ohjeiston peruselementteinä ovat määrit-

telyt tunnusväreistä, typografiasta ja liikemerkistä eli logosta.  

On ensiarvoisen tärkeää, että tätä ohjeistoa noudatetaan, sillä vain siten voidaan 

taata, ettei toiminnasta saada hajanaista tai laadutonta vaikutelmaa sidosryhmissä.

Ohjeiston päämääränä on helpottaa kaikkien ABMcompositen työntekijöiden sekä 

yhteistyökumppaneiden työtä visuaalisen identiteetin vaalimisessa ja rakentamisessa. 

CMYK = C 100 M 0 Y 0 K 76
PANTONE = 303 C+U
RGB = R 0, G 59, B 86

CMYK = C 0 M 47 Y 100 K 0
PANTONE = 144 C+U
RGB = R 221, G 141, B 6

Logossa käytettävää vaaleansinistä tulee logon lisäksi käyttää 

tuki- ja tehostevärinä pienissä määrin.

Tummansininen on markkinointimateriaalien ensisijainen pääväri. 

Sitä voidaan käyttää isoina pintoina sekä eri elementtien värinä.

Tarkennuksia värien käytöstä
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Logon selkeä esiintyminen varmistetaan suoja-alueella ja logon minimikoolla. 

Logolle määrättyä suoja-aluetta voidaan pitää ohjeena, kun logoa asetetaan 

yksinkertaisiin tuotteisiin, kuten banderoleihin, paitoihin tai lippuihin.

Suoja-alue on näkymätön alue, jonka sisälle ei saa sijoittaa grafiikkaa,  tekstiä tai 

muita elementtejä. Alue ulottuu tekstialueen korkeuden (X) verran logon ympärille.

LogoTekstityyppi
ABMcompositen määritelty typografia on tunnuksen ja värimaailman ohella tärkeä 

visuaalinen peruselementti, jonka yhtenäinen käyttö luo tunnistettavan ilmeen 

kirjoitetulle viestille. ABMcompositen tuottamassa markkinointimateriaalissa tulee 

käyttää ensisijaisesti Lato -kirjasinperhettä ja sen eri leikkauksia. Lato on ilmainen 

Googlen fontti ja sen voi ladata koneelle osoitteesta:

https://www.google.com/fonts#UsePlace:use/Collection:Lato

Toimistokäytössä esim. kirjallisissa raporteissa ja sisäisessä tiedottamisessa voidaan 

käyttää myös Arial -kirjasinperhettä.

Lato Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Lato Hariline
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Lato

Lato Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Lato Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Lato Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
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Logo jossa käytetään alaviitteen tekstiä (Artic Biomaterials), 

pienin leveys offsetpainettuna on 40 mm.

Varmista aina, että logo on hyvin luettava.

Offsetpainettuna logon pienin leveys on: 30 mm.  

Logon toistuminen vaihtelee käytetystä tuotantotavas-

ta riippuen. Varmista aina, että logo on hyvin luettava.

40mm

30mm
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Logo ja eri käyttätarkoitukset
ABMcompositen logosta voidaan käyttää kolmea erilaista versiota. Logot löytyvät erikseen toimitetusta Logopaketista. Ensisijaisesti logosta käytetään versiota, jossa ovat kaikki 

nimeen ja tuotteeseen liittyvät nimet mainittu (Full). Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös kahta lyhyempää versiota (Medium ja Short). Niiden käyttö painottuu mahdollisesti 

tuotteisiin tai käyttökokoihin, joissa aivan pienin teksti ei ole enää lukukelpoista. Kun oikea versio logosta on valittu, määritellään käyttökohde (esim. sanomalehti, tekstiilipaina-

tus, www-sivut tai toimiston sisäinen tulostusaineisto. Alla on kuvaus miten, valitaan käytetyn median mukaan oikea versio.

Aina kun logoa käytetään sanomalehdessä, aikakausilehdessä, painetussa julkaisussa tai 

mainosmateriaaleissa, käytetään CMYK-kansion logoja. Mikäli kyseessä on suurtaulu 

tai logoa käytetään erittäin suuressa fyysisessä koossa, kannattaa lähettää pdf-versio. 

Tekstiileissä tai mainoslahjoissa käytetään Pantone kansion logoja, koska niissä värit 

määritelläällään eri tavoin mm. silkkipaino.

Toimistokäytössä on otettu huomioon logon aineistokoon keveys, joka vaikuttaa myös 

sen käytettävyyteen. Sen käyttökohteen ovat word-julkaisut, presentoinnissa käytettä-

vät materiaalit sekä sähköiset (web) julkaisut . Sen värit ovat määritelty RGB-arvoissa, 

joten sitä ei tule käyttää missään muussa julkaisuympäristössä.

Kansio - Painokelpoiset_300dpi Kansio - Toimistokäyttö

CMYK Pantone

Full Medium Short
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Gradient - elementti
Logon ohella eri materiaaleissa voidaan käyttää taustalla yritysilmeeseen luotua gradient taustaa. Tämä elementti löytyy logopaketin kansiosta ”Gradient”.

Sitä voidaan käyttää pintana kokonaan tai vain osaa siitä. Mikäli pintaa rajataan, tulee siitä käyttää yläosaa, jossa vasen kulma on näkyvissä. Gradientin kanssa tulee käyttää 

negatiivista logoa, jossa tummansininen on korvattu valkoisella. Negatiivisen logon versiot löytyvät kansiosta ”painokelpoiset” (CKYK + Pantone) sekä ”Toimistokäyttö”.

Se on nimetty ABM_Logo_Full_Nega.

Rajaussuunta


