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Alkusanat
Helmet-logo on pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen logo.
Helmet-kirjasto on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan
kaupunginkirjastojen kirjastoverkko. Helmet.fi on kirjastojen
yhteinen palvelusivusto.
Helmet-logo on vakiinnuttanut paikkansa yhdeksi tutuimmista
pääkaupunkiseutulaisten päivittäin kohtaamista symboleista.
Helmet on muun muassa valittu useana vuonna arvostetuimpien
verkkobrändien joukkoon.
Helmet-logon selkeä olemus viestii helposti ymmärrettävästä ja
ihmisläheisestä palvelusta. Logon oranssi väri kuvastaa energistä
ja aktiivista toimijaa, joka tuottaa erilaisia palveluja laajalle ja
moninaiselle asiakaskunnalle.

Kuka voi käyttää logoa?

Helmet-logon muotoa tai
mittasuhteita ei saa muuttaa.

Logoa voivat käyttää omassa ja yhteistyöviestinnässään media
sekä kirjastojen yhteistyökumppanit, jotka viestivät esimerkiksi
tapahtumasta, projektista tai hankkeesta. Logoa saa käyttää vain
tämän ohjeen mukaisesti.
Koska kirjasto on aatteellisesti ja ideologisesti sitoutumaton
toimija, aatteellisen, ideologisen tai kaupallisen viestinnän
yhteydessä Helmet-logon käytöstä on erikseen sovittava.
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Logon käyttö 1/2
Logon 3 eri väriversiota
PÄÄASIALLISESTI KÄYTETTÄVÄ LOGO

LOGO TUMMALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO

Helmet_logo

Helmet_logo_tummatausta

Helmet_logo_mustavalkoinen

Tätä logoa käytetään vaalealla taustalla.

Jos tausta on tumma tai oranssi käytetään
valkoista logoa.

Logon suoja-alue
Logon erottuvuuden takaamiseksi tulee
logon ympärille jättää suoja-alue.
Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa
tekstiä, valokuvia tai muita voimakkaita
graafisia elementtejä.
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Kun tehdään mustavalkoisia lehti-ilmoituksia
tms. käytetään tummanharmaata logoa.

Logon käyttö 2/2
Käytettäessä Helmet-logoa kuvapinnan
päällä tule huomioida logon ja taustan
välinen riittävä kontrasti. Jos Helmetlogo ei erotu kuvapinnasta, tulee logon
alle sijoittaa valkoinen pohja, joka
täyttää suoja-alueen mitat.

Helmet-logoa ei saa käyttää
elementtinä toisissa logoissa tai
kuvituksissa.
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Logon käyttö yhteismarkkinoinnissa
Jos Helmetin logo ei erotu tarpeeksi selkeästi yhteismarkkinoinnissa,
voidaan siitä käyttää myös “pallologoa” jossa Helmet-logo on
oranssin ympyrän sisällä. Tämä versio voidaan vapaasti sijoittaa
esimerkiksi julisteeseen siihen kohtaan, missä on tilaa.
Pääasiallisesti käytetään oranssia ympyrää, jossa logo on valkoisella.
Jos esimerkiksi julisteen tausta on vahvasti punertava/oranssi eikä
oranssi pallo erotu siitä, voidaan käyttää valkoista ympyrää, jossa
Helmet-logo on oranssina.
Tätä logoa ei käytetä Helmetin omissa
materiaaleissa vaan niissä pyritään käyttämään
alkuperäistä Helmet-logoa.

Helmet_pallologo

Helmet_pallologo_
oranssilletaustalle

Logoa ei voi venyttää tai laittaa kallelleen.
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Helmetin käytössä olevat muut logot
Kun luodaan logoja Helmetin alaisuudessa
esiintyville kokonaisuuksille pyritään
noudattamaan säännönmukaista linjaa
fontin sekä värimaailman osalta. Näin logot
tunnistetaan osaksi Helmetiä.
Alabrändeille luodaan logoja käyttämällä
oranssia kuviota/elementtiä sekä tekstiä, joka
on kirjoitettu Source Sans Pro Semibold
fontilla (väri RGB 20 20 20).

Esimerkkejä Helmetin käytössä olevista logoista.
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Värimaailma
Helmetin väripaletti muodostuu oranssista
brändiväristä, lisäväreistä ja harmaan sävyistä.

Brändiväri oranssi
CMYK
RGB
HEX
PMS

0 72 89 0
255 97 22
FF6116
165

80 %

CMYK 0 0 0 0
RGB 255 255 255
HEX FFFFFF

60 %

Helmetin brändiväri on oranssi, jota
käytetään yhdessä raikkaan valkoisen kanssa.
Oranssia käytetään kaikissa sovelluksissa
(opasiteetti 100%). Johdonmukainen oranssin
värin käyttö parantaa Helmetin tunnistettavuutta.

40 %

Lisävärit
CMYK 74 14 2 0
RGB 0 166 221
HEX
PMS 639

CMYK 80 0 98 0
RGB 52 178 51
HEX 34B233
PMS 361

CMYK 1 92 1 0
RGB 215 31 133
HEX D71F85
PMS 219

80 % 60 % 40 %

80 % 60 % 40 %

80 % 60 % 40 % 80 % 60 % 40 %

CMYK 0 0 0 60
RGB 102 102 102
HEX 616365
PMS    7540

CMYK 0 0 0 40
RGB 153 153 153
HEX 666666
PMS    7544

CMYK 82 100 0 0
RGB 87 6 140
HEX
PMS 2597

CMYK 0 11 97 2
RGB 236 194 0
HEX ECC200
PMS 7405

Lisävärejä ei ole tarkoitus käyttää kaikkia
samanaikaisesti, vaan valita niitä tapauskohtaisesti eri väriyhdistelmiin.

80 % 60 % 40%

Lisävärejä käytetään mm. esitteiden teemoittamisessa, erottamaan eri aiheita toisistaan,
korostamaan tiettyä sisältöä sekä tuomaan
kokonaisuuteen väriä pieninä yksityiskohtina.

Harmaan sävyt
CMYK 0 0 0 85
RGB 50 50 50
HEX 333333
PMS    7546

CMYK 0 0 0 10
RGB 240 240 240
HEX F0F2F3
PMS    7541

Linkit merkitään sinisellä #3344dd ja alleviivattuna.
Esimerkki: Helmet-verkkosivuille
Huom! Brändiväri oranssia on tummennettu ja lisäväri sinistä vaalennettu hieman 5/2021
saavutettavuusvaatimusten takia.
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Neutraalit harmaan sävyt sopivat esimerkiksi
taulukoiden ja tekstilaatikoiden taustasävyiksi.
Brändiväri oranssin kanssa ei käytetä 100%
mustaa väripintaa vaan eri harmaan sävyjä.
Tekstissä voidaan käyttää tumminta harmaata.
Kaikista väreistä voidaan tarvittaessa käyttää
myös eri vaaleusasteita: 80%, 60% ja 40%
alkuperäisestä väristä. Näitä voidaan käyttää
esimerkiksi graafeissa, taulukoissa ja
kuvituksissa.

Värien yhteiskäyttö
Valkoinen, oranssi ja harmaan sävyt ovat
ainoat värit joita käytetään suurina väripintoina.
Lisävärit esiintyvät aina pienemmässä roolissa
suhteessa brändiväri oranssiin. Lisävärit
toimivat parhaiten kun ne on sijoitettu
valkoiselle taustalle. Lisävärin osuus kokonaisnäkyvyydestä on max. 20 %. Lähtökohtaisesti
oranssin kanssa käytetään vain yhtä/kahta
lisäväriä.
Huomioithan, että puna-vihersokeat (n. 8 %
miehistä ja n. 0,4 % naisista) voivat nähdä
oranssin ja vihreän ja/tai sinisen ja pinkin
värin samankaltaisina.

Värit tekstissä

Dokumenttien tekstiotsikot ovat
pääsääntöisesti joko oranssilla #FF6116 tai
tummanharmaalla #333333. Leipäteksti on
tummanharmaalla #333333. Linkit ovat
sinisellä #3344dd ja alleviivattuina
saavutettavuuden takia.
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Saavutettavuus ja värien käyttö
Käytä näitä tekstin ja taustan väriyhdistelmiä otsikoissa ja
nostoissa silloin kun fonttikoko on suurempi kuin 18pt.

Käytä tätä tekstin ja taustan väriyhdistelmää otsikoissa silloin kun
fonttikoko pienempi kuin 18pt. Käytä tätä myös leipätekstissä.

Käytä näitä tekstin ja taustan väriyhdistelmiä nostoissa ja korostuksissa
(mikä tahansa fonttikoko).

Koska olemme julkinen toimija, meitä sitoo
saavutettavuusdirektiivi. Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat tekemään digitaaliset
palvelut saavutettaviksi niin että kuka tahansa
voi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä
sanotaan.
Verkkosivut sekä kaikki verkkosivuille
ladattavat dokumentit (PDF, Word yms.)
tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset.
Saavutettava dokumentti on luettavissa
ruudunlukijalla. Sen lisäksi käytettävien värien
tulee täyttää kontrastivaatimukset. Tältä
sivulta näet miten värejä voi käyttää tekstissä
niin että ne täyttävät kontrastivaatimukset.
Muista myös että väri ei saa olla ainoa keino
välittää tietoa esim. kaavioissa. Käytä siis värin
lisäksi kaavioissa esim. tekstiä tai kuviointeja.
Lisätietoa miten asiakirjat tehdään
saavutettaviksi: https://www.saavutettavasti.fi/
saavutettavat-asiakirjat/

Ylläoleva ”musta” teksti on tummanharmaa #333333. Muut värikoodit sivulla 8.
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Typografia
Painotuotteet: Source Sans Pro

Painotuotteissa käytetään Source Sans Pro
-fonttia. Source Sans Pro on erittäin laaja
fonttiperhe, josta löytyy sekä hyvin ohuita
että paksuja leikkauksia ja se . Yleisiin
painotuotteisiin riittää useimmiten kolme
leikkausta kursiiveineen: Regular, Semibold
ja Bold. Source Sans Pro voidaan ladata
ilmaiseksi osoitteesta
https://www.google.com/fonts.

Office-ohjelmat: Calibri

Mikäli Source Sans Prota ei ole
mahdollista käyttää, korvataan se
Calibrilla. Myös Office-ohjelmissa
käytetään Calibria. Mm. kaikissa yleisissä
julistepohjissa on käytetty Calibria, koska
se on automaattisesti kaikkien koneille
asennettuna.
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Verkkosivut sekä kyriiliset aakkoset:
Open Sans

Helmet-verkkosivuilla on päädytty
käyttämään Open Sans -fonttia koska fontin
latinalaiset sekä kyriiliset kirjasimet vievät
yhtä paljon tilaa. Open Sansia käytetään
myös kyriilisillä aakkosilla tehtävissä
painomateriaaleissa. Se on hyvin samankaltainen kuin Source Sans Pro ja voidaan
ladata ilmaiseksi osoitteesta
https://www.google.com/fonts.

Helmet viestintäpohjat 1/4
Helmet viestintäpohjat ovat PowerPointmuodossa olevia pohjia, joita voi käyttää kuka
tahansa henkilökunnasta.
Tarkistathan että pohjissa käytettävä kuva on
tarkka.
Jos haluat lisätä julisteeseen noston, niin
kirjoita se värikkään pallon sisälle. Lisää vain
yksi värikäs pallo per juliste. Värikkäät pallot
toimivat parhaiten valkoisen värin päällä. Jos
niitä käyttää värikkään valokuvan päällä on
vaara että lopputuloksesta tulee sekava. Poista
palloelementit jos ne tekevät julisteesta
sekavan.
Tarkista aina lopuksi, että juliste on selkeä.
Älä kallista pallossa olevaa tekstiä vaan pidä
teksti vaakatasossa.

Flyer A5, juliste A4 ja A3.
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Helmet viestintäpohjat 2/4

Juliste A4 ja A3.

Flyer A5, juliste A4 ja A3.
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Helmet viestintäpohjat 3/4

Lorem ipsum
dolor sit amet!

Flyer A5, juliste A4 ja A3.
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Helmet viestintäpohjat 4/4 – e-aineisto

Flyer A5, juliste A4 ja A3.

Flyer A5, juliste A4 ja A3.
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Lisätietoja Helmet-viestintäryhmältä
Espoon kaupunginkirjasto

Kauniaisten kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto

Vantaan kaupunginkirjasto

Viestintäasiantuntija
Marjut Saloniemi
050 303 6937
marjut.saloniemi@espoo.fi
Viestintäasiantuntija
Marjo Haatainen
09 3108 8403
marjo.haatainen@hel.fi

Informaatikko
Maria Grundvall
09 505 6401
maria.grundvall@kauniainen.fi

Tiedottaja
Minna Saastamoinen
050 312 1669
minna.saastamoinen@vantaa.fi

Helmet.fi

Verkkopäätoimittaja
Iina Soininen
09 3108 5523
iina.soininen@hel.fi
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