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LUKIJALLE

SISÄLTÖ

Vihannes-Laitilan graafinen ohjeisto sisältää
yrityksen visuaalisen ilmeen peruselementit, niihin
liittyvät määritykset sekä sovellusesimerkkejä.
Ohjeistoa noudattamalla varmistetaan, että
Vihannes-Laitila esiintyy johdonmukaisesti
visuaalisella ilmeellään eri sovelluksissa ja
medioissa. Graafinen ohjeisto koskee sekä
yritysgrafiikkaa että markkinointiviestintää.
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VÄRIMAAILMA
Digitaalinen

Printti

RGB 0 / 127 / 45

Pantone 356 C

HEX #007f2d

CMYK

RGB 101 / 179 / 46

Pantone 368 C

HEX # 65b32e

CMYK

RGB 245 / 130 / 41

Pantone 715 C

HEX #f58229

CMYK

Pääväri

85 / 0 / 100 / 30

Pääväri

65 / 0 / 100 / 0

Tehosteväri

0 / 55 / 85 / 0

Vihannes-Laitilan värimaailma perustuu maanläheisiin, kasviaiheisiin väreihin.
Tumman ja vaalean vihreä toimivat pääväreinä, ja niitä voi käyttää keskenään
päällekkäin. Oranssi on tehosteväri, joka toimii esimerkiksi nostoissa.
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YRITYSTUNNUS

Vihannes-Laitilan yritystunnus on selkeä ja jämäkkä.
Laitila-sana luo vakaan pohjan, jota Vihannes-sanan muotokieli
ja väritys keventävät ja piristävät.
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YRITYSTUNNUKSEN VERSIOT

Perustunnus / värillinen

Perustunnus / mustavalkoinen

Perustunnus / negatiivi

Yritystunnuksesta on käytössä kolme versiota: värillinen, mustavalkoinen ja negatiivi.
Värillistä ja mustavalkoista tunnusta käytetään pääsääntöisesti valkoisella tai hyvin
vaalealla taustalla. Negatiiviversion käytössä on huomioitava taustan ja tunnuksen välinen
kontrasti erottuvuuden varmistamiseksi. Yritystunnuksen värejä tai muotoa ei saa muuttaa.
Tunnusta ei saa käyttää niin pienenä, ettei teksti ole luettavaa.
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YRITYSTUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Yritystunnuksen ympärille jätetään aina riittävä suoja-alue, joka perustuu
L-kirjaimen mittoihin. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa tekstiä, kuvia tai grafiikkaa.
Suoja-alueen koko määräytyy yritystunnuksen koon mukaan. Jos tilaa on vähän,
käytetään ennemmin pienempää tunnusta kuin tingitään suoja-alueesta.
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BRÄNDITUNNUS

Helppo & tuore -tuotesarjan bränditunnuksessa yhdistyvät jämäkkyys ja lennokkuus.
Teksti viestii tuotteen soveltuvuudesta kaikenlaiseen ruuanlaittoon,
vihreät värit puolestaan korostavat tuoreutta.
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BRÄNDITUNNUKSEN VERSIOT

Perustunnus / värillinen

Perustunnus / värillinen

vaalea tausta

tumma tausta

Perustunnus / mustavalkoinen

Perustunnus / negatiivi

Bränditunnuksesta on käytössä neljä versiota: värillinen vaaleataustainen, värillinen tummataustainen,
mustavalkoinen ja negatiivi. Värillisiä ja mustavalkoista tunnusta käytetään pääsääntöisesti valkoisella
tai hyvin vaalealla taustalla. Negatiiviversion käytössä on huomioitava taustan ja tunnuksen välinen
kontrasti erottuvuuden varmistamiseksi. Bränditunnuksen värejä tai muotoa ei saa muuttaa.
Tunnusta ei saa käyttää niin pienenä, ettei teksti ole luettavaa.
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BRÄNDITUNNUKSEN SUOJA-ALUE

Bränditunnuksen ympärille jätetään aina riittävä suoja-alue, joka perustuu
O-kirjaimen mittoihin. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa tekstiä, kuvia tai grafiikkaa.
Suoja-alueen koko määräytyy bränditunnuksen koon mukaan. Jos tilaa on vähän,
käytetään ennemmin pienempää tunnusta kuin tingitään suoja-alueesta.
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TYPOGRAFIA

Ensisijaiset fontit (ostettava erikseen)

BENTON SANS EXTRA COMPRESSED
BLACK
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890
Benton Sans
Light
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Book
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Medium
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Ensisijaisena fonttina käytetään jämäkkää, asiallista ja näyttävää Benton Sansia.
Kaikissa isoissa otsikoissa käytetään Benton Sans Extra Compressed -fontin
black-leikkausta. Otsikot ovat aina versaalilla ja kirjasimen välistys on 30.
Kaikissa muissa teksteissä käytetään Benton Sans -fonttia eri leikkauksineen.
Fontit ovat ostettavissa osoitteessa: www.fonts.adobe.com.
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TYPOGRAFIA

Korvaavat fontit (ladattavissa maksutta)

ANTON

REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890

Open Sans
Light
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Regular
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Semibold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Mikäli ensisijaista fonttia ei voi ostaa, käytetään korvaavia Google-fontteja.
Otsikkofonttina on Antonin regular-leikkaus. Otsikot ovat aina versaalilla.
Muissa teksteissä käytetään Open Sans -fonttia eri leikkauksineen.
Maksuttomat fontit ovat ladattavissa osoitteesta: www.fonts.google.com.
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TYPOGRAFIA

Korvaavat järjestelmäfontit (toimivat kaikilla laitteilla)

ARIAL
BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
1234567890
Arial
Regular
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzåäö
1234567890

Järjestelmäfontteja käytetään vain Microsoft Office -tiedostoissa tai mikäli ensisijaisia
fontteja ei voi ostaa tai korvaavia fontteja ladata. Otsikkofonttina on Arialin bold-leikkaus.
Otsikot ovat aina versaalilla. Muissa teksteissä käytetään Arialin regular- tai bold-leikkausta.
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PERUSGRAFIIKKA
(KESKEN)
Dokumentin nimi
Pvm

Asiakirjan numero
Asiaryhmän tunnus
Asiakasnumero
Käsittelyluokka / Julkisuus

Lorem ipsum sum larum

LOREM IPSUM
SUM LARUM LOREM IPSUM
SUM LARUM

Vastaanottaja
Nimen täydenne
Jakeluosoite
Postinumero, postitoimipaikka

Viitetiedot
ESITTÄJÄN NIMI

Pääotsikko lorem lipsum sum larum tsikko lorem lipsum
sum larulipsum sum larum tsikko lorem lipsum sum larum
XX.XX.2020

ViitetiedotUcium doloris re, num dolorum num natur. Fugita culpariaecto cone dolorepratas
excea debit laut haruptatem rem iur simincto enim rem ut erovit eatem. Ata sequi quasimus,

Jari Paavola

inis alicatur. Alia cum int aut hitatec aerferf erunturis voles aut aceptus archicil imin consec-

toimitusjohtaja
Managing Director
+358 500 784 060
jari.paavola@vihanneslaitila.fi

tis ut atem nam rero berspient.

Vihannes-Laitila Oy
Kalannintie 896
23600 Kalanti, Finland
vihanneslaitila.fi

Uciis quibus, quatus venitatur reiur ad que optur autat ut dolor sus non pe nossim eum
alibusam re, iderion sentur alistrum, consequi ut ressi nos exernatur, quia ne sendit dipiet
rem quata volut perio vent vendit quia pratur solvolendistia quo qui venditio comnis ero
bercid eat aliquam, occusapist labo.
ViitetiedotUcium doloris re, num dolorum num natur. Fugita culpariaecto cone dolorepratas
excea debit laut haruptatem rem iur simincto enim rem ut erovit eatem. Net offic tempore

LOREM IPSUM SUM LARUM
• Et aliquaest aut ullibusam vel mint pla
voluptatenes ad min eos magnihilla
que vendel iume porem a nit hicil mi,
que necescit, cullis aute pari od moles
sapeleces enihiliquia

• Et aliquaest aut ullibusam vel mint pla
voluptatenes ad min eos magnihilla
que vendel iume porem a nit hicil mi,
que necescit, cullis aute pari od moles
sapeleces enihiliquia

• Et aliquaest aut ullibusam vel mint pla
voluptatenes ad min eos magnihilla

• Et aliquaest aut ullibusam vel mint pla
voluptatenes ad min eos magnihilla

que vendel iume porem a nit hicil mi,
que necescit, cullis aute pari od moles

que vendel iume porem a nit hicil mi,
que necescit, cullis aute pari od moles

peritate volest aute volup.
Virkanimike

Nimen selvennys

Virkanimike

Nimen selvennys

XX.XX.2020

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat
asiakirjan sähköisesti.

käyntikortti

Liitteet

Kirjoita liitteet

Jakelu

Kirjoita jakelu

Tiedoksi

Kenelle tiedoksi

VIHANNES-LAITILA OY

Lorem ipsum sum larum

LOREM IPSUM
SUM LARUM LOREM IPSUM
SUM LARUM

Kalannintie 896

Puh. +358 2 848 2800

23600 Kalanti, Finland

Fax. +358 2 848 2820

vihanneslaitila.fi
XX.XX.2020

lomake

ppt-pohjat

Vihannes-Laitilan visuaalista ilmettä sovelletaan
esim. käyntikorteissa, lomakkeissa ja PowerPoint-pohjissa.

VIHANNES-LAITILA

Graafinen ohjeisto

13

