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Hyvä Sydänmerkin käyttäjä,
Sydänmerkki on tunnettu ja arvostettu 
brändi – kuluttajista jopa 80 % tunnistaa 
merkin. Se on myös ainoa Suomessa 
käytössä oleva symboli, joka kertoo 
tuotteen ravitsemuslaadusta yhdellä 
vilkaisulla ja auttaa siten kuluttajia 
tekemään helposti parempia valintoja 
kaupassa ja ravintolassa. Sydänmerkki on 
rekisteröity EU:ssa ravitsemusväitteeksi.  

Tämä ohjeisto kertoo, miten 
Sydänmerkkiä käytetään elintarvike- ja 
myymäläpakkauksissa. Jos et löydä näistä 
ohjeista vastausta sinua askarruttavaan 
kysymykseen, ota yhteyttä Sydänmerkki-
tiimiin. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta  
sydanmerkki.fi/yhteystiedot

Sydänmerkin pakkauslogojen  
paino-originaalit voi ladata osoitteesta
ammattilaiset.sydanmerkki.fi/
elintarviketeollisuus/logot

https://www.sydanmerkki.fi/yhteystiedot
https://ammattilaiset.sydanmerkki.fi/elintarviketeollisuus/logot
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Pakkauslogon osat
Sydänmerkin pakkauslogo 
muodostuu punaisesta 
sydänsymbolista ja sitä ympäröivästä 
mustasta versaalista ”PAREMPI 
VALINTA | BÄTTRE VAL” -tekstistä. 
Tekstin fontti on Gotham Rounded 
Bold. Logossa teksti on konvertoitu 
grafiikaksi, joten fonttia ei erikseen 
tarvita merkkiä käytettäessä. 

Logoa tulee käyttää aina  
puna-musta-versiona.

Logon sydäntä ei saa täyttää 
punaisella värillä. Tekstin värin on 
100 % musta. Logo esiintyy aina 
valkoisella ympyräpohjalla. 

HUOM! Logoa ei voi missään 
tilanteessa pakkauksissa käyttää 
ilman ”PAREMPI VALINTA | 
BÄTTRE VAL” -tekstiä. 

 



4Pakkauslogon graafinen ohjeSydänmerkki

Värit
Pakkauslogossa on  
käytössä punainen sekä 
musta. 

Pantone Process BlackPantone 485 C

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

C: 0
M: 100
Y: 91
K: 0

R: 0
G: 0
B: 0

R: 237
G: 27
B: 46
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Pakkauslogon  
ensisijainen versio 
Käytä ensisijaisesti tätä 
versiota kaikissa materiaaleissa. 
Logo esiintyy aina valkoisella 
ympyräpohjalla. Ota huomioon 
vieressä kuvattu suoja-alue.

Suoja-alue
Tekstin sisä- ja ulkopuolisten 
valkoisten alueiden korkeus on 
sama kuin sydänsymbolin ja 
tekstin väli. Logolla on lisäksi 
suoja-alue, joka on yhtä korkea 
kuin tekstin ja sydänsymbolin 
väli.

Minimikoko
Logon minimikoko esitteessä, 
pakkauksessa tai vastaavassa on 
teksteineen ja taustoineen  
10 mm x 10 mm.

x

10 mm

x x
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Logon käyttö erikoistapauksissa
Pakkauslogosta on olemassa 
erikoisversioita seuraaviin 
käyttötarkoituksiin

Punainen erikoisversio  
Logon tätä versiota on 
käytettävä leivonnaisissa, sekä 
jäätelö- ja sorbettituotteissa.

Musta erikoisversio  
Yksiväristä versiota voi käyttää, 
jos käytössä ei ole punaista 
painoväriä, esimerkiksi 
yksivärisissä pakkaustarroissa 
yms. 

Huom! Tämä logoversio 
toimitetaan pyynnöstä, se ei ole 
ladattavissa verkosta. 

Muut poikkeustapaukset
Ota yhteyttä Sydänmerkki-
tiimiin:  
sydanmerkki@sydanliitto.fi



7Pakkauslogon graafinen ohjeSydänmerkki

Pakkauslogon sijoittelu tuotteisiin
Esimerkkejä yhtenäisestä 
tavasta käyttää Sydänmerkin 
pakkauslogoa.

Sydänmerkki auttaa kuluttajia 
tekemään helposti terveellisempiä 
ruokavalintoja, ja siksi siitä on 
myös elintarvikevalmistajalle 
kaupallista etua. 

Parhaiten logo palvelee kaikkia 
osapuolia, kun se sijoitetaan 
näkyvästi riittävän isona 
pakkauksen etusivulle, ja/tai 
tuotteen kanteen. 

Logon voi lisäksi sijoittaa myös 
käyttöoikeuden saaneiden 
tuotteiden myymäläpakkaukseen.
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Sydänmerkin pakkauslogon  
väärät käyttötavat
Esimerkkejä Sydänmerkin 
pakkauslogon vääristä 
käyttötavoista.

Älä käytä vanhaa logoversiota,  
jossa teksti ei ole versaalilla.  
Älä jätä logon valkoista suoja-
aluetta pois väripohjan tai kuvan 
päällä. ( K UVA  1 ) 

Älä jätä tekstiosaa pois. ( K UVA  2 )

Älä vaihda tekstiosan väriä. ( K UVA  3 )

Älä käytä logoa valkoisena värillisellä 
pohjalla ilman taustaa tai muuta 
logon väritystä millään tavoin.  
( K UVA  4 )

Älä käytä leivonnaisiin tarkoitetun 
pakkauslogon vanhaa versiota.  
Älä käytä erikoisversiossa valkoista 
reunusta tai muuta logoa millään 
tavoin. ( K UVA  5 ) 

Älä muuta logon väritystä.  
( K UVAT  6 – 7 )

KUVA 1

KUVA 4

KUVA 2

KUVA 5

KUVA 3

KUVA 6

KUVA 7




