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Tunnus on Melindan 
keskeisin ilme-elementti. 
Kansalliskirjastolla on 
täydet käyttöoikeudet 
tunnukseen ja ilmeeseen. 
Tunnuksen tekijänoikeudet 
omistaa Hahmo Design Oy. 
Tunnusta ei saa käyttää 
tästä graafi sesta ohjeesta 
poikkeavalla tavalla ilman 
Kansalliskirjaston ja 
tekijänoikeuksien haltijan 
lupaa. ensisijainen väritys

Tunnusta käytetään ensisijaisesti 
täysvärisenä valkoisella taustalla

toissijaiset väritykset
Jos tunnusta käytetään muilla 
väripohjilla, on tunnuksen väri taustan 
tummuudesta riippuen joko musta tai 
valkoinen.

Tunnus

tunnuksen suoja-alue
Tunnusta ympäröi kaikissa sen 
käyttökohteissa suoja-alue, jolle ei saa 
sijoittaa muita elementtejä. Suoja-alue 
on vakiona kaikissa tunnustiedostoissa.

esimerkkejä kielletyistä 
käyttötavoista

Tunnusta ei saa käyttää 
muissa kuin tässä 
ohjeessa määritellyissä 
väreissä.

Tunnusta ei saa venyttää siten, 
että sen suhteet muuttuvat.

Värillistä versiota ei 
saa käyttää värillisellä 
pohjalla.
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painokäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_CMYK.pdf/tif

ruutukäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_RGB.pdf/png 

Tunnusoriginaalit, värillinen
tiedostomuodoista 

TIF (TIFF, Tagged Image File Format) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat kannttavat 
tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista 
tunnusta ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

PDF (Portable Document  
Format) -muotoisia tunnuksia käytetään 
tuotettaessa painettuja materiaaleja 
(offset, rotaatiopaino jne.).  
PDF-muotoisen tunnuksen kokoa  
voi muuttaa laadun kärsimättä.

Melindan tunnuksesta on tehty myös 
PDF-muotoinen RGB-versio, jotta siitä 
voidaan tehdä tarvittaviin kokoihin 
versioita ruutukäyttöä varten.

PNG (Portable Network Graphics) 
-muodossa olevat tunnukset on 
tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat 
tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen 
tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

1 Melinda-merkkiosa 2 Melinda-teksti 3 Melinda-metatietovaranto-teksti

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_CMYK.pdf/tif

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_RGB.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_CMYK.pdf/tif

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_RGB.pdf/png 

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_CMYK.pdf/tif

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_RGB.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_CMYK.pdf/tif

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_RGB.pdf/png 
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painokäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_MUSTA.pdf/tif

ruutukäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_MUSTA.pdf/png 

Tunnusoriginaalit, musta
tiedostomuodoista 

TIF (TIFF, Tagged Image File Format) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat kannttavat 
tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista 
tunnusta ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

PDF (Portable Document  
Format) -muotoisia tunnuksia käytetään 
tuotettaessa painettuja materiaaleja 
(offset, rotaatiopaino jne.). PDF-
muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

Melindan tunnuksesta on tehty myös 
PDF-muotoinen RGB-versio, jotta siitä 
voidaan tehdä tarvittaviin kokoihin 
versioita ruutukäyttöä varten.

PNG (Portable Network Graphics) 
-muodossa olevat tunnukset on 
tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat 
tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen 
tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

1 Melinda-merkkiosa 2 Melinda-teksti 3 Melinda-metatietovaranto-teksti

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_MUSTA.pdf/tif

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_MUSTA.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_MUSTA.pdf/tif

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_MUSTA.pdf/png 

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_MUSTA.pdf/tif

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_MUSTA.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_MUSTA.pdf/tif

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_MUSTA.pdf/png 
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painokäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_VALKOINEN.pdf

ruutukäyttöön
1_Melinda-merkkiosa_VALKOINEN.pdf/
png 

Tunnusoriginaalit, valkoinen
tiedostomuodoista 

TIF (TIFF, Tagged Image File Format) 
-tiedostot sopivat ns. työpöytäkäyttöön, 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat kannttavat 
tätä tallennusmuotoa. TIFF-muotoista 
tunnusta ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

PDF (Portable Document  
Format) -muotoisia tunnuksia käytetään 
tuotettaessa painettuja materiaaleja 
(offset, rotaatiopaino jne.). PDF-
muotoisen tunnuksen kokoa voi muuttaa 
laadun kärsimättä.

Melindan tunnuksesta on tehty myös 
PDF-muotoinen RGB-versio, jotta siitä 
voidaan tehdä tarvittaviin kokoihin 
versioita ruutukäyttöä varten.

PNG (Portable Network Graphics) 
-muodossa olevat tunnukset on 
tarkoitettu nettikäyttöön ja mm. 
tekstinkäsittely- ym. ohjelmat tukevat 
tätä tiedostomuotoa. PNG-muotoisen 
tunnuksen kokoa ei saa suurentaa, koska 
suurennettaessa sen laatu kärsii.

1 Melinda-merkkiosa 2 Melinda-teksti 3 Melinda-metatietovaranto-teksti

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_VALKOINEN.pdf

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_pysty_VALKOINEN.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_VALKOINEN.pdf

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_pysty_VALKOINEN.pdf/png 

painokäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_VALKOINEN.pdf

ruutukäyttöön
2_Melinda-teksti_vaaka_VALKOINEN.pdf/png 

painokäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_VALKOINEN.pdf

ruutukäyttöön
3_Melinda-metatietovaranto-teksti_vaaka_VALKOINEN.pdf
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Ilmeen värimääritykset

vihreä
CMYK 80 C, 0 M, 100 Y, 0 K
RGB #0DB14B
  (13 R, 177 G, 75 B)

värijärjestelmistä

CMYK-nelivärijärjestelmää käytetään 
painotöissä. Siinä värisävyt koostuvat 
neljästä perusväristä: syaani (C), 
magenta (M), keltainen (Y) ja musta (K).  
Eri värit muodostuvat, kun näitä neljää 
perusväriä painetaan rasteroimalla 
päällekkäin.

RGB-järjestelmä on kuvaruutujen  
värijärjestelmä. Siinä värisävyt koostuvat 
kolmesta perusväristä: punainen (R), 
vihreä (G) ja sininen (B).

värit ja tulostimet
Huomaa, että värien toistuminen oikein 
riippuu tulostinkohtaisista asetuksista. 
Tämä pätee myös tämän RGB-
muotoisen ohjeen tulostettuun versioon.

kansalliskirjaston sininen
CMYK 100 C, 60 M, 0 Y, 70 K
RGB #00224F
  (0 R, 34 G, 79 B)

vaalea sininen
CMYK 90 C, 0 M, 0 Y, 0 K
RGB #00B3F0
  (0 R, 179 G, 240 B)

musta
CMYK 0 C, 0 M, 0 Y, 100 K
RGB #000000
  (0 R, 0 G, 0 B)

valkoinen
CMYK 0 C, 0 M, 0 Y, 0 K
RGB #FFFFFF
  (255 R, 255 G, 255 B)
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Montserrat Light 
Montserrat Italic
Montserrat Semibold
Montserrat Semibold Italic

Typografia

Melinda-tunnuksen tekstiosa 
on käsinmuokattu muunnelma 
Gotham-fontista.

Kun tarvitaan samantyyppistä 
fonttia ilmettä luomaan,  
käytetään maksutonta  
Google-fonttia Montserratia:

Montserratia voi käyttää 
verkkosivulla tai ladata 
sen painokäyttöön täältä:
https://fonts.google.com/ 
specimen/Montserrat


