
GRAAFINEN OHJEISTO



1. Tunnus

TUNNUSVERSIOT JA NIIDEN KÄYTTÖ

EMECA tunnuksesta käytetään ensijaisesti oheisia väriversiota, joko valkoiselle tai tummalle 
pohjalle. Lisäksi näistä tunnuksista on myös mustavalkoiset versiot (seuraavalla sivulla).

Tunnuksen ympärille jätetään tilaa, että se erottuu jokaisessa käyttöpaikassaan edukseen. 
Ympäröivä suoja-alue määritellään tämän dokumentin sivulla 4.



1. Tunnus

VAIHTOEHTOISET TUNNUSVERSIOT

Kun värillisten tunnusversioiden käyttö ei ole mahdollista, käytetään oheisia mustavalkoisia 
tunnuksia.

Sopivissa tilanteissa voidaan käyttää myös tunnusta ilman tunnuslausetta. Myös EMECA-logoa 
ilman e-symbolia ja tunnuslausetta tai pelkkää e-symbolia voidaan käyttää yksinään, jos tunnus 
kokonaisuudessaan esiintyy samassa yhteydessä muualla tai se on esitelty jo aiemmin.



1. Tunnus

TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Tunnuksen suoja-alueen mitta joka suuntaan on E-kirjaimen leveys. Suoja-alueelle ei tule 
sijoittaa muita elementtejä, eikä tunnusta tule sijoittaa suoja-aluetta lähemmäksi dokumentin 
reunaa. Suoja-alue koskee myös vaihtoehtoisia tunnusversioita.



2. Värimääritykset

VÄRIMÄÄRITYKSET

PÄÄVÄRI

CMYK 100/25/0/0
RGB 0/133/206
HTML #0085ce

TEKSTI / MUSTAVALKOINEN

LISÄVÄRIT

50%

30%
CMYK 100/65/0/50
RGB 23/55/101
HTML #173765

70%

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
HTML #000000

CMYK 80/0/1/0
RGB 76/177/232
HTML #4cb1e8



3. Typografia

TYPOGRAFIA

Emeca Oy:n viestintämateriaalissa tulee käyttää ensisijaisesti Josefin Sans kirjasintyyppiä 
otsikoissa (kaikki kirjaimet isolla) ja Open Sans -kirjasintyyppiä leipätekstissä, ingressissä, yms. 
Molemmat kirjaisimet voi ladata veloituksetta osoitteesta: https://fonts.google.com/
Tarvittaessa voidaan käyttää pelkästään Open Sans -kirjasintyyppiä. Open Sans:lla on hyvä 
luettavuus jokaisessa koossa.

Mikäli sähköiseen viestintämateriaaliin ei voi liittää/upottaa mukaan Open Sans-kirjasimia, 
typografiana voidaan käyttää Arial-perhettä vastaavin leikkauksin. Arial-kirjasin löytyy useimmis-
ta tietokoneista.

JOSEFIN SANS OTSIKKO / OPEN SANS OTSIKKO / Open Sans otsikko
Regular tai SemiBold -kirjasinleikkaus

Open Sans ingressi, Regular tai SemiBold -kirjasinleikkaus. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua.

Open Sans leipäteksti, Light tai Regular -kirjasinleikkaus. Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi...



4. Mallit / esimerkit
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