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Nurmeksen Vanha Kauppala graafinen ohjeisto

Tunnus koostuu keltaista ja harmaata väriä 
sisältävästä graafisesta elementistä sekä 
harmaalla ladotusta ”Kauppala” tekstistä.  
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös pelk-
kää graafista elementtiä tai tunnusta jossa 
”Kauppala” tekstin alle on ladottu teksti 
”Nurmeksen vanha kauppala”. Ensisijaisesti 
käytetään aina kaksiväristä tunnusta elleivät 
tekniset, visuaaliset, taloudelliset tai muut 
syyt estä sitä.

Väreinä kaksivärisessä tunnuksessa ovat 
keltainen PMS 110 ja harmaa PMS 430.  

Vastaavat CMYK -arvot ovat keltainen
 c 2 m 24 y 100 k 8 ja harmaa 
c 33 m 18 y 13 k 40.

Perustunnus ja suoja-alueet
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X=Tunnuksen peruskorkeus
Suoja-alue on puolet (0,5 x) tästä mitasta. Suoja-alue on ehdoton 
minimi jonka sisäpuolelle ei sijoiteta kuvia tai graafisia elementtejä. 
Samat ohjeet pätevät kaikkiin tunnus- ja väriversioihin.
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Harmaasävyversioita käytetään mm.  lehti-ilmoitte-
lussa.  Väreinä harmaasävytunnuksessa 30 % harmaa 
ja 50 % harmaa.

Mustavalkeaa tunnusta käytetään mm. lehti-
ilmoittelussa, fakseissa ja yksivärisissä paino-
tuotteissa.  Väri 100 % musta.

Valkeaa negatiivilogoa käytetään tummilla väripohjilla ja 
aina kuvan päällä. Negatiivilogo on väriltään valkea.
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PANTONE 430 | CMYK c 33 m 18 y 13 k 40 | RGB r 129 g 138 b 143 | HTML 818A8F 

PANTONE 110 | CMYK c 2 m 24 y 100 k 8 | RGB r 215 g 169 b 0 | HTML D7A900

HARMAA 30 %HARMAA 50 % MUSTA

Harmaasävy

Värit
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Päävärit
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ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans light Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans bold condenced

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

1234567890

Gill Sans italic

Typografia
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Kirjelomake ja käyntikorttiKirjekuori

Lähete

Lomakkeisto
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Kirjekuori

Logo: leveys 35mm, etäisyys vasemmasta reunasta 12mm, ylhäältä 10mm. 

Yhteystiedot: Gillsans italic 8/9, harmaa, etäisyys vasemmasta reunasta 12mm, 
alareunasta 10 mm, jos painetaan ilman yhteystietoja, käytetään vasemmassa reu-
nassa graafista aihetta, jonka etäisyys alareunasta 31mm.

Lähete

Logo: leveys 35 mm, etäisyys vasem-
masta reunasta 12mm, ylhäältä 10 mm. 

Yhteystiedot: Gillsans italic 8/9, har-
maa, etäisyys vasemmasta reunasta 
12 mm, alareunasta 10 mm. 

Graafinen aihe: vasemmassa 
reunassa, etäisyys alareunasta 31 mm

Linjat 0,5 pistettä. Viivaston ja tekstien 
vasen reuna tasan, etäisyys vasemmas-
ta reunasta 67 mm. Yhteispainatukses-
sa jätetään yhteystiedot pois

Kirjepaperi

Logo: leveys 35 mm, etäisyys vasem-
masta reunasta 12 mm, ylhäältä 10 mm. 

Yhteystiedot: Gillsans italic 8/9, harmaa, 
etäisyys vasemmasta reunasta 12 mm, 
alareunasta 10 mm.

Graafinen aihe: oikeassa reunassa, 
etäisyys alareunasta 31mm.

Käyntikortti

Koko: 90 x 50 mm. 

Logo: leveys 29 mm, etäisyys vasem-
masta reunasta 5 mm, ylhäältä 5 mm. 
Voidaan käyttää mitä tahansa kolmesta 
versiosta. 

Teksti: vasen reuna tasan, etäisyys kor-
tin vas. reunasta 46 mm. Etäisyys ylä-
reunasta ensimmäisen rivin peruslinjaan 
12 mm. 

Nimi: Gillsans bold 9 pistettä, muut 
tiedot Gillsans italic 8 pistettä, riviväli 9.
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Otsikko  Gillsans light, isossa koossa (mallissa 28 pistettä), voi käyttää keltaista pääväriä.
Ingressi  Gillsans light italic, leipätekstiä isommalla pistekoolla (mallissa12/15 pistettä), voi käyttää keltaista pää-
väriä.
Väliotsikko Gillsans italic, leipätekstiä isommalla pistekoolla (mallissa12 pistettä).
Leipäteksti Gillsans light (mallissa 10/13 pistettä) 
Negateksti Gillsans tai Gillsans bold

Kuvat  Kuva menevät sivun leikkaukseen
Graafinen aihe Käytetään joko alareunassa keskellä tai sivulla pystyssä.

Yllä malli yleisesitteestä, oikealla mainoslehtisestä alueen yrityksille.

Esitteet
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Kauppala

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque
ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed
posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis,
lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed
arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed
augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus.

Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum
ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem
libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae
neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi
tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem
velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum
maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae
massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales
id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu
ligula.

Lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed
posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis,
lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu.
Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget
velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem. Quisque
ligula eros ullamcorper
quis, lacinia quis facilisis sed
sapien.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.
Mauris varius diam vitae arcu.
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Julisteet
Koko:  A4, A3, B3
Teksti: Gillsans -perheen fontit
Kuvat: Julisteissa käytetään hyvälaatuisia, 
napakasti rajattuja valokuvia. Taitossa käyte-
tään oheista kultaiseen leikkaukseen perus-
tuvaa gridiä, jota voi skaalata eri kokoihin. 
Seuraavalla sivulla taittoesimerkkejä.
Logo: Käyttö yleisten ohjeiden mukaisesti, 
kuitenki A3 tai isommissa logon etäisyys 
reunoista kaksi kertaa suoja-alueen verran
Graafinen aihe:  Käytetään julisteen ala-
reunassa keskellä tai sivureunassa. Siinä 
voidaan käyttää jompaa kumpaa pääväriä, 
niiden sävyjä tai negatiivia.
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PANTONE 194 | CMYK c 10 m 100 y 55 k 39 | RGB r 151 g 35 b 63 | HTML 97233F

PANTONE 541 | CMYK c 100 m 58 y 9 k 50 | RGB r 0 g 63 b 114 | HTML 003F72

Viireissä ja lipuissa käytettävät tehostevärit

Tuloste avattuna koossa 
840 x400  ennen ompelua.

Sovellukset

Pylväsjulisteissa käytetään negatiivitunnusta ja väreinä keltaisen 
PMS 110 lisäksi alla mainittuja punaista PMS 194 ja sinistä PMS 541.

Viireissä käytetään negatiivitunnusta ja väreinä keltaisen PMS 110  lisäksi alla mai-
nittuja punaista PMS 194 ja sinistä PMS 541. Viirin suositeltava koko 400 x 400 mm.  
Viiri tulostetaan yksipuoleisena, kaksi lippua peräkkäin. Tulosteen koko avattuna 
840 x 400 mm, yläosaan ommellaan tankokuja.
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Viirit Pylväsjulisteet
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Paperikassissa käytetään kovitetulla paperinarukannikkeella varustettua kassia. 
 Paperina min. 100 g/m2 voimapaperi. Kassin vekki on värjätty keltaisella PMS 110. 
osaan:WWW-sivutkuin tila tunnuksesta paperin reunaan.

Tarra 550 x 120 mm

Tarra 170 x 120 mm

(yrityksen logo)
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Sovellukset

Paperikassi Tarrat

Slogan tulee tähän.

Tarra 550 x 120 mm
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Graafinen tunnus teipataan alueella 
sijaitsevien yritysten ikkunapintoihin.
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Ikkunateippausmalli
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Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed
posuere interdum sem.
Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia
quis facilisis sed sapien.
Mauris varius diam vitae
arcu. Sed arcu lectus
auctor vitae,
consectetuer et
venenatis eget velit.

Kauppala

Lorem ipsum
dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed posuere
interdum sem. Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed
sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed
arcu lectus auctor vitae, consectetuer et
venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia
eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec
ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti.

Sed augue orci, lacinia eu
tincidunt et
Donec ultricies nisl
felis, poten

Kauppala
NURMEKSEN VANHA KAUPPALA

Lehti-ilmoitukset
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musta kehys: 2 pistettä

valkoinen katkoviiva: 4 pistettä, tiuha pisteviiva

otsikko: Gillsans bold. 16 pistettä, riviväli -1, musta, 1. rivin peruslinjan etäisyys ylhäältä 7 mm

leipäteksti: Gillsans 8/8, musta, vasen tasan, vas. reunasta 8 mm

pohjaväri: musta 20 %

musta kehys: 2 pistettä

valkoinen katkoviiva: 4 pistettä, tiuha pisteviiva

otsikko: Gillsans bold. 22 pistettä, riviväli -1,5, musta, 1. rivin peruslinjan etäisyys ylhäältä 11 mm

leipäteksti: Gillsans 10/11, musta, vasen tasan, vas. reunasta 10 mm

yhteystiedot (alateksti): Gillsans 8 pistettä, alareuna tasan logon kanssa

pohjaväri: 40% logon keltaisesta
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Graafinen aihe lomakkeisiin

Kuviosta 3 mm upotetaan leikkaukseen, näkyvä osa 4,6 mm.
Päävärit 80 %

Käytetään tarvittaessa peilikuvana.

Graafiset aiheet

Graafinen aihe mainoslehtisiin teippauksiin ym.

Kuvio sijoitetaan ylös, keskelle. Leveys 55 % sivun leveydestä. 

Kuvion yläreunassa leikkausvaraa 3 mm (tässä koossa)

Päävärit

Graafinen aihe esitteeseen (tämä koko A5 esitteeseen)

Kuvion alareunassa leikkausvaraa 3 mm (tässä koossa)

Kuvio sijoitetaan alas, keskelle.

Voidaan käyttää myös sivun vasemmassa tai oikeassa reunassa pystyssä.

Päävärit (ensisijaisesti harmaa) ja niiden vaaleammat sävyt.
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