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Saatteeksi

Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergia-
tunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen 
käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta.

Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää 
tunnuksen käyttöä ja näin pyrkiä luomaan siitä 
tunnistettava ja tunnettu osa Lähienergia-alaa.

Tunnuksen käytön ohjeistoa päivitetään 
tarpeen mukaan.
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Tunnus
Lähienergia-tunnus on merkki vastuullisuudes-
ta ja luotettavuudesta. Tunnusta käyttämällä 
osana omaa viestintäänsä yhdistykset, yritykset 
ja organisaatiot osoittavat olevansa luotettavia 
toimijoita lähienergia-alalla.

Lähienergialiiton tunnus koostuu pukki-
merkistä ja teksti osasta. Pukkimerkki 
on sijoitettu Lähienergia-sanan oikeaan 
yläkulmaan symboloimaan valintaa ja 
tulevaisuuteen suuntautuvaa liikettä. 
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Ehdot
Suomen Lähienergialiiton jäsenillä on 
oikeus käyttää Lähienergia-tunnusta oman 
viestintänsä yhteydessä. Lähienergia-tunnusta 
käytämällä yhdistys, yritys tai organisaatio 
sitoutuu Lähienergialiiton sääntöjen mukaisiin 
arvoihin.

Tunnusta käyttävä yhdistys, yritys tai organisaatio

•  voi näyttää toteen kaikki markkinoinnissaan 
  esittämänsä väitteet

•  ei anna harhaanjohtavaa tietoa omista tai 
  kilpailijoidensa tuotteista, laskelmista tai muusta   
  toiminnasta.

•  noudattaa toiminnassaan viranomaisten määräämiä   
  sääntöjä

•  takaa toimijoidensa osaamisen ja asiantuntemuksen
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Valvonta
Lähienergialiitto tukee ja seuraa jäsenyhtei-
söjensä palveluliiketoimintaa, viestintää ja 
markkinointia. Myös muut jäsenet tai yksittäiset 
ulkopuoliset toimijat voivat raportoida ehtojen 
vastaisesta tunnuksen käytöstä.

Mikäli yhteisö toimii vastoin Suomen Lähienergialiiton sääntöjä, 
voidaan hänet erottaa ja samoilla perusteilla poistaa oikeus 
käyttää Lähienergia-tunnusta.

Ilmoitus rikkomuksesta voi tulla viranomaiselta, jäsenistöltä tai 
yksittäiseltä ulkopuoliselta toimijalta.

Lähienergialiiton hallitus järjestää tilaisuuden tulla kuulluksi ja 
sen perusteella käsittelee tunnuksen käyttöoikeuden poista-
mista. Riita-asiatkäsitellään sovittelumenettelyllä.

Tunnuksen käyttöoikeuden poistamisesta tiedotetaan liiton 
sisäisesti sekä julkisella tiedotteella.
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Tunnuksen
suoja-alue

Tunnusta käytettäessä on otettava 
huomioon suoja-alue, jolla tarkoitetaan 
tyhjää tilaa, joka jätetään tunnuksen ylä- 
ja alapuolelle sekä sivuille. Tälle alueelle ei 
saa sijoittaa tekstiä, kuvia, tunnuksia tai 
muita graafisia elementtejä. 

Lähienergia-tunnuksen suoja-alue perustuu 
tekstiosan versaalikorkeuteen. Tunnuksen 
ympärille on jätettävä tyhjää tilaa kuvan 
osoittamalla tavalla. Poikkeuksen sääntöön 
muodostaa tunnuksen käyttö osana 
otsikkotekstiä (ks. ”Tunnuksen käyttö”). 
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Tunnuksen 
värit

Lähienergialiiton pääväri on vihreä. 
Tunnuksen väritys koostuu kahdesta 
vihreän sävystä. Tunnus painetaan 
painotuotteissa CMYK-väreissä. Mikäli on 
mahdollista käyttää lisävärejä, voidaan 
vaaleampi vihreä painaa myös Pantone 
PMS -värillä. 

VÄRIMÄÄRITYKSET

CMYK-värit muodos-
tuvat neljästä eri osa-
väristä: cyan, magenta, 
yellow ja black (K). Tätä 
järjestelmää käytetään 
4-väripainatuksissa.

PMS-värit ovat kirja-
painojen erikoisvärejä,  
joita käytetään lisä-
väreinä tai silloin, kun 
halutaan varmistaa  
värin samanlainen tois-
tuvuus eri painotuot-
teissa. PMS-värejä käy-
tetään myös erilaisissa 
erikoismateriaalien pai-
natuksissa.

RGB-värit ovat digitaa-
lisiin tuotteisiin tarkoi-
tettuja värejä, joita  
käytetään esimerkiksi  
Wordilla, Excelillä ja  
PowerPointilla työsken-
neltäessä sekä muissa 
digitaalisissa tuotteis-
sa, kuten Internetissä 
ja TV:ssä.

HTML-värikoodit  
on tarkoitettu www-
ympäristöön.

Vihreä
c85 m0 y90 k0
r0 g162 b76
pms 354U / 347C
html #00a24c

Tummanvihreä
c100 m0 y90 k40
r0 g107 b55
html #006b37

Tunnuksen vaaleammalle vihreälle on 
kaksi Pantone-sävyä, joista sävyä 354U 
käytetään päällystämättömälle (uncoated) 
paperille painettaessa ja sävyä 347C 
puolestaan päällystetylle (coated) paperille 
painettaessa. Digitaalisessa ympäristössä 
käytetään RGB-väristä versiota.
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Tunnuksen
käyttö

Tunnuksen merkki- ja tekstielementtejä 
ei saa irrottaa toisistaan. Ne eivät voi 
esiintyä erillisinä eikä niitä saa asemoida 
uudestaan. Poikkeustapauksissa ota 
yhteyttä viestinnästä vastaavaan  
henkilöön.

 Pukkimerkkiä ei saa 
erottaa tekstiosasta.

 Poikkeus suoja-
aluesääntöön 
Tunnuksen yhdistäminen sloganiin tai 
otsikkoon on sallittua ylläolevan mallin 
mukaisesti. Tunnuksen on kuitenkin 
oltava omalla rivillään eikä sen viereen 
saa asettaa tekstiä. Tunnus tulee säätää 
tarkalleen saman kokoiseksi suhteessa 
muuhun tekstiin ja sen tulee noudattaa 
samaa riviväliä.

Lämmöstä kerätty 
ja tuulesta temmattu

 Tunnukseen ei saa liittää heittovarjoa tai 
muita erikoistehosteita.

 Tunnuksen väriä ei saa muuttaa.

 Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa eikä 
tunnusta kallistaa.

 Tunnuksen väriversiota ei saa asettaa 
väripinnalle tai valokuvan päälle.

Tunnuksen mittasuhteita ei saa muuttaa 
eikä tunnukseen saa liittää mitään erikois-
tehosteita kuten heittovarjoa, väriliukua 
jne. Tunnuksen väriä ei saa muuttaa eikä 
värillistä versiota saa asettaa väripinnan 
tai valokuvan päälle. (Näissä tapauksissa 
on käytettävä valkoista negaversiota ja 
pidettävä huolta, että tausta on riittävän 
tumma ja rauhallinen.)
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Tunnuksen
versiot

Lähienergialiiton logosta on kolme 
erilaista väriversiota, joista jokaisesta on 
tehty eri käyttötarkoituksiin soveltuvat 
originaalitiedostot. Käyttämällä kuhunkin 
käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaa 
sähköistä originaalia vältytään monilta 
ongelmilta tiedoston käsittelyssä. 

värillinen tunnus
Väriversiota käytetään aina  
kun mahdollista.  

LE-tunnus-cmyk.pdf
neliväripainotuotteet
LE-tunnus-pms-C.pdf
neliväripainotuotteet spottivärillä  
päällystetylle paperille
LE-tunnus-pms-U.pdf
neliväripainotuotteet spottivärillä  
päällystämättömälle paperille
LE-tunnus-rgb.pdf/png/jpg
digitaalinen ympäristö ja  
toimisto-ohjelmat

Mustavalkoinen tunnus
Mustavalkoista versiota käytetään 
yksivärisissä julkaisuissa tai toimisto-
tulosteissa, erikoispainatuksissa, 
kuten koho painatuksissa tai lakkauk-
sissa, tai kolmiulotteisissa/fyysisissä 
tuotteissa (puiset/metalliset kyltit tai 
ikkuna teippaukset yms, joissa ei voi  
käyttää värejä). Tällöin mustan voi  
korvata myös vihreällä PMS-
spottivärillä.

LE-tunnus-mv.pdf
yksiväriset, erikoispainatukset ja 
kolmiulotteiset tuotteet
LE-tunnus-mv.png/jpg
yksiväriset toimistotulosteet

negatiivinen tunnus
Negaversio on väriltään valkoinen. Sitä 
käytetään kun logo halutaan sijoittaa 
värillisen pinnan tai valokuvan päälle. 
Väripinnan olisi hyvä olla jokin Lähi-
energian viidestä ensisijaisesta väristä.

LE-tunnus-valk.pdf
painotuotteet ja digitaalinen ympäristö
LE-tunnus-valk.png/jpg
digitaalinen ympäristö ja  
toimisto-ohjelmat

KÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Painotuotteet
Originaalit ovat CMYK-
väreissä ja vektorimuo-
toisia (pdf-tiedostoja), 
jolloin niiden kokoa voi 
suurentaa ja pienentää 
vapaasti.

Toimisto-ohjelmat
Yleisimmissä toimisto-
ohjelmissa, kuten 
Wordissa, Excelissä 
ja PowerPointissa, 
käytetään png- ja jpg 
-tiedostoja. Toimisto-
ohjelmissa käytetään 
RGB-värejä. Png- ja 
jpg-tiedostoja ei saa 
skaalata suuremmaksi. 
Mikäli logo asetetaan 
muulle kuin valkoiselle 
pinnalle, tulee käyttää 
png-tiedostoa.

Digitaalinen  
ympäristö
Internet-sivuilla, uutis-
kirjeissä-, PDF-julkai-
suissa ja televisiossa  
käytetään RGB-värisiä 
tiedostoja.

Yleisimmin käytetyt logotiedostot on 
merkattu alle vihreällä. Ruotsinkielisten 
versioiden tiedostonimissä on RU-tunnus.


