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Logo Tunnuksen käyttö ja eri versiot

- Valitse oikea logoversio käyttökohteen mukaan. Pääsääntöisesti käytetään punaista logoa.
- Älä muuta logon väritystä. Logon värimääritykset löydät tämän ohjeen omalta aihealueeltaan.

- Logoa voidaan käyttää ammattikorkeakoulu tekstin kanssa tai ilman, käyttökohteesta riippuen.
   esim. palveluiden myynnissä käytetään usein pelkkää liikemerkkiä ilman erillistä tekstiä.

- Jätä logon ympärille riittävästi tilaa, skaalauksen mukaan. Nyrkkisääntönä vähintään puolet logon 
  korkeudesta piirtoalan reunaan nähden. Esimerkki alla.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud. 

Minim ad volutpat

- Minimikoko logolle alatekstin kanssa, leveys 25 mm. Alle tämän koon käytä ilman alatekstiä

25mm



Värit RGB, CMYK ja PANTONE

Savonian ilmeen värejä (magentaa, keltaista, oranssia, fuksiaa, turkoosia ja vihreää) ei ole jaoteltu alakohtaisesti - värejä voi siis käyttää vapaasti. 

CMYK-nelivärijärjestelmää käytetään tavallisissa painotöissä. CMYK-värisävyt koostuvat neljästä perusväristä: 
syaanista (=C), magentasta (=M), keltaisesta (=Y) ja mustasta (=K). Muut sävyt saadaan aikaan painamalla yllämainittuja sävyjä päällekäin.

RGB-järjestelmä on värijärjestelmä, jota käytetään näytöillä. RGB-järjestelmässä värisävyt koostuvat kolmesta perusväristä: 
punainen (=R), vihreä (=G) ja sininen (=B). RGB-värejä voi käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmissa.

PANTONE-järjestelmässä jokainen painoväri sekoitetaan erikseen ennen painamista. Pantone U (Uncoated) on päällystämättömälle ja 
Pantone C (Coated) päällystetylle paperille painettaessa käytettävä väri. PANTONE värit ovat yleisiä tekstiilipainatuksissa ja yksiväriteippauksissa.

LOGON VÄRIT: PMS/Pantone, CMYK ja RGB
Savonian logossa käytetty magenta väri voidaan erityisissä painotuotteissa painaa pantone -värillä. 

Pantone magenta: Pantone Process Magenta
Pantone musta: Pantone Black
CMYK Magenta: M90, Y10
RBG Magenta: R238, G62, B138

RGB

Pääväri:
     Magenta  #ee3e8a  R238, G62, B138

Tukivärit:
     Keltainen  #fdc300 R253, G195, B0
     Oranssi  #ef7d00 R239, G125, B0
     Fuksia  #c7017f R199, G1, B127
     Turkoosi  #00b4cd R0, G180, B205
     Vihreä  #96c11e R150, G193, B30

PANTONE (PMS)

Pääväri:
Magenta: Pantone Process Magenta

Tukivärit:
Keltainen: Pantone 115 CP
Oranssi: Pantone 151 CP
Fuksia: Pantone 247 CP
Turkoosi: Pantone 2995 CP
Vihreä: Pantone 361 CP

CMYK

Pääväri:
     Magenta M90, Y10 (myös logossa)

Tukivärit:
     Keltainen M25, Y100
     Oranssi M60, Y100
     Fuksia C20, M100
     Turkoosi C75, Y20
     Vihreä C50, Y100



Typografia Fontit

Painotuotteissa käytetään otsikoissa fonttina Montserrat

Google Fonts: https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
Adobe Fonts: https://fonts.adobe.com/fonts/montserrat

Painotuotteiden leipätekstissä: Merriweather

Google Fonts: https://fonts.google.com/specimen/Merriweather
Adobe Fonts: https://fonts.adobe.com/fonts/merriweather
 
O�cessa käytetään Tahomaa ja Georgiaa.
Verkossa voi käyttää samoja fontteja upotettuna: Montserrat sekä Merriweather

Taittotyyliä ei ole määritelty, se voi vaihdella julkaisutyypin mukaan ja julkaisun luonteen mukaan. 
Pitäydytään kuitenkin sovituissa fonteissa..


