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Me r k k i
Lo g ot yyp p i

A lat e kst i

Tunnus
Lapin AMK:n tunnus koostuu kolmesta osasta: logotyypistä
(Lapin AMK -teksti), merkistä ja englanninkielisestä alatekstistä. Tunnuksen minimileveys alatekstin kanssa on
25 mm. Alle 25 mm levyisenä tunnusta käytetään ilman
alatekstiä.

2 5 mm

1 5 mm

Tunnuksen suoja-alue
Tunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisään ei saa
sijoittaa muita graafisia elementtejä, kuten tekstiä tai
kuvituksia. Suoja-alueen reunat on merkitty yläpuolella

olevaan esimerkkiin tunnusta ympäröivällä mustalla
hiusviivalla. Alkuperäiset tunnustiedostot sisältävät aina
suoja-alueen.
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val ko ine n tausta (0 %)

Vaalea tausta ( 33 %)

T u mma tau sta ( 66 % )

m u sta tau sta ( 1 0 0 % )

Tunnuksen versiot ja käyttö
Tunnusta käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella tai
vaalealla pohjalla. Jos värillisen tunnuksen käyttö ei ole
mahdollista, käytetään tunnuksen mustavalkoista versiota.
Tummalla tai mustalla pohjalla käytetään negatiiviversiota.

Tunnus on saatavana sekä paino- (CMYK ja PMS) että
www-versiona (sRGB) PDF- ja EPS-muodoissa. Www-versiot
on saatavana myös kuvina PNG- ja JPG-muodoissa. Valitse
oikea tunnusversio käyttökohteen mukaan.

Tunnuksen kielletyt käyttötavat
Tunnuksen eri osien suhteet toisiinsa on tarkoin määritelty
eikä niitä saa muuttaa. Älä myöskään muuta tunnuksen
värejä, typografiaa tai riko tunnuksen suoja-aluetta.

3/6

Lapin AMK: Graafinen ohjeisto (27.6.2013)

Merkki

Suoja-alue

Tunnuksen lisäksi Lapin AMK:lla on käytössä erillinen
merkki ilman tekstiosiota. Merkkiä käytetään erityistapauksissa graafisena elementtiä tai silloin kun tilaa on käytössä
rajoitetusti.

Merkille on määritelty suoja-alue, jonka sisään ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä, kuten tekstiä tai kuvituksia. Suoja-alueen reunat on merkitty yläpuolella olevaan
esimerkkiin tunnusta ympäröivällä mustalla hiusviivalla.
Alkuperäiset merkkitiedostot sisältävät aina suoja-alueen.

val ko ine n tausta (0 %)

Vaalea tausta ( 33 %)

T u mma tau sta ( 66 % )

m u sta tau sta ( 1 0 0 % )

Merkin versiot ja käyttö
Merkkiä käytetään ensisijaisesti värillisenä valkoisella tai
vaalealla pohjalla. Jos värillisen merkin käyttö ei ole mahdollista, käytetään merkin mustavalkoista versiota. Tummalla tai mustalla pohjalla käytetään negatiiviversiota.

Merkki on saatavana sekä paino- (CMYK ja PMS) että wwwversiona (sRGB) PDF- ja EPS-muodoissa. Www-versiot on
saatavana myös kuvina PNG- ja JPG-muodoissa. Valitse
oikea merkkiversio käyttökohteen mukaan.
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AaBbCc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
F lama ( V i r alli ne n ki r ja i nt y y p p i )

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Min ion P r o ( V i r alli ne n ki r ja i nt y y p p i )

AaBbCc

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Ar i al ( ko rvaava ki r ja i nt y y p p i )

AaBbCc
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Times Ne w R o ma n ( ko rvaava ki r ja i nt y y p p i )

Typografia
Lapin AMK:n virallinen kirjaintyyppi on Flama. Mário
Felicianon suunnittelema Flama on moderni, päätteetön kirjaintyyppi, josta on saatavilla useita leikkauksia eri
käyttötarkoituksiin. Flamaa käytetään erityisesti otsikoissa
ja lyhyissä teksteissä. Flaman rinnalla käytetään Robert
Slimbachin suunnittelemaa päätteellistä tekstityyppiä

Minion Pro. Minion Pro:ta käytetään pidemmissä teksteissä. Jos virallisia kirjaintyyppejä ei ole saatavilla tai
niiden käyttö ei muuten ole mahdollista (esim. ppt- ja
word-tiedostot), käytetään korvaavia kirjaintyyppejä.
Korvaavat kirjaintyypit ovat päätteetön Arial ja päätteellinen Times New Roman.
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Punainen
Pantone Warm Red C/U
C=0 M=80 Y=85 K=0
R=255 G=80 B=50
#FF5032

Sininen
Pantone 3262 C/U
C=70 M=0 Y=40 K=0
R=30 G=190 B=180
#1EBEB4

Musta
Pantone Black C/U
C=0 M=00 Y=0 K=100
R=0 G=0 B=0
#000000

Värit
Lapin AMK:n tunnuksen logotyyppi ja alateksti ovat väriltään
mustia ja merkki murretun punainen. Lisävärinä käytetään
murrettua sinistä. Katso tarkat värimäärittelyt yläpuolella
olevasta taulukosta. Lomakkeistossa käytetään ensisijai-

sesti Pantone-värejä. Muissa painotuotteissa käytössä ovat
CMYK-värit. Sähköisessä viestinnässä käytetään sRGB-värejä.
Valitse aina oikea väriavaruus käyttökohteen mukaan.

6/6

