
* Tunnuksen oikeuksista & käytöstä

TIEDOSTOPÄÄTTEISTÄ

.EPS (Encapsulated 
Postscript) -muotoisia 
tunnuksia käytetään 
tuotettaessa painettuja 
materiaaleja (offset, 
rotaatiopaino jne.). 
EPS-muotoisen 
tunnuksen kokoa 
voi muuttaa laadun 
kärsimättä. Ns. työpöytä-
käyttöön, 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.

.SVG (Scalable Vector
Graphics) -muotoisia 
tunnuksia käytetään 
selaimissa. 
SVG-muotoisen 
tunnuksen kokoa 
voi muuttaa laadun 
kärsimättä.

.PNG (Portable Network 
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.

VÄREISTÄ

Keltainen ja magenta ovat 
viestinnän pääasialliset värit.

C0, M 40 Y100, K 0 
Pantone 137
R247, G168, B0 / #F7A800

C 0, M 100, Y0, K 0 
Pantone Rhodamine Red
R226, G2, B122 / #E2027A

VÄRIJÄRJESTELMISTÄ

CMYK-VÄRIJÄRJESTELMÄÄ 
käytetään painotöissä. Siinä 
värisävyt koostuvat neljäs-
tä perusväristä: syaani (=C), 
magenta (=M), keltainen (=Y) 
ja musta (=K).

PANTONE-JÄRJESTELMÄSSÄ 
(PMS) jokainen painoväri 
sekoitetaan erikseen ennen 
painamista.

RGB-JÄRJESTELMÄ on kuva-
ruutujen ja internetin väri-
järjestelmä. Siinä värisävyt 
koostuvat kolmesta perus-
väristä: punainen (R), vihreä 
(G) ja sininen (B). #-merkillä 
alkava kirjain- ja numerosarja 
(heksadesimaali) määrittelee 
värisävyn web-ympäristöön 
sopivaksi.

TEKSTITYYPEISTÄ

Painotuotteissa sopivia tekstityyppejä ovat (vaativat maksullisen lisenssin):
Berthold Akzidenz Grotesk: Quick brown fox jumped over the lazy dog  
FF Netto: Quick brown fox jumped over the lazy dog  
Adobe Caslon Pro: Quick brown fox jumped over the lazy dog 

Ruutupohjaisissa sovelluksissa on käytetty ilmaisia Google Fonts tekstityyppejä:
Raleway: Quick brown fox jumped over the lazy dog  
Dosis: Quick brown fox jumped over the lazy dog  
Ovo: Quick brown fox jumped over the lazy dog 

TUNNUKSESTA

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 Irti 
Huumeista ry:n brändiä, rikkoo tunnuksen suunnittelijan 
tekijänoikeuksia ja oikeuttaa oikeudenhaltijat korvaukseen.

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

Irti Huumeista ry:llä on yksinomainen oikeus käyttää tunnusta kaikessa viestinnässään. Tunnuksen käyttöluvan saat  
Irti Huumeista ry:n viestintäpäälliköltä. Tunnuksen tekijänoikeudet kuuluvat Hahmo Design Oy:lle. Tunnusta ei saa 
muuttaa tai käyttää tästä ohjeesta poikkeavalla tavalla ilman tekijän oikeuksien haltijan lupaa. Tunnuksen käyttöön  
liittyvissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä Irti Huumeista ry:hyn.

Hahmo, 12.11.2019

Irti Huumeista ry:n graafinen ohje

Valkoisen tunnuksen sallitut taustavärit
Taustaväri  —

 
 mustasta keskiharmaaseen. Valkoista 

tunnusta voi myös käyttää tummalla värillisellä taustalla, 
esim.  /

  . Säännöt pätevät tunnuksen kaikkii 
tekstiversioihin. Tiedostossa on vain valkoinen tunnuskuvio. 
Ts. valkoisen tunnuksen versioissa ei ole mukana värillistä 
taustaa, vaan alue on läpinäkyvä. Alla neljä esimerkkiä:

Keltaista ja magentaa voi käyttää 
sekä mustan että valkoisen 
tunnuksen taustavärinä.

Mustan tunnuksen sallitut taustavärit
Taustaväri  —

 
 valkoisesta keskiharmaaseen. 

Mustavalkoista tunnusta on sallittua käyttää vaalealla 
värillisellä taustalla, esim.  /

  . Säännöt pätevät 
tunnuksen kaikkii tekstiversioihin. Alla neljä esimerkkiä: 

Keltaista ja magentaa voi käyttää 
sekä mustan että valkoisen 
tunnuksen taustavärinä.

Värillisen tunnuksen sallittu taustaväri
Taustavärin pitää olla  valkoinen. Alla neljä esimerkkiä: 

http://www.bertholdtypes.com/font/akzidenz-grotesk/standard/
https://www.fontshop.com/families/ff-netto
https://typekit.com/fonts/adobe-caslon
https://fonts.google.com/specimen/Raleway
https://fonts.google.com/specimen/Dosis
https://fonts.google.com/specimen/Ovo
http://www.bertholdtypes.com/font/akzidenz-grotesk/standard/
https://www.fontshop.com/families/ff-netto
https://typekit.com/fonts/adobe-caslon
https://fonts.google.com/specimen/Raleway
https://fonts.google.com/specimen/Dosis
https://fonts.google.com/specimen/Ovo

