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2 JOHDANTO

HYVÄ MERKIN  
KÄYTTÄJÄ

Sydänmerkki on jo pitkään ollut tunnettu brändi. Se on myös ainoa
Suomessa käytössä olevista symboleista, joka kertoo tuotteen
ravitsemuksellisesta laadusta yhdellä vilkaisulla ja auttaa siten kuluttajia
tekemään parempia valintoja kaupassa ja ravintolassa.
 
Nyt Sydänmerkki-viestintään on lisätty elämäniloa sekä ripaus raikasta
huumoria. Samassa yhteydessä itse merkin visuaalista ilmettä on ajan- 
mukaistettu ja ryhdistetty.
 
Tämä ohjeisto kertoo, miten uusittua Sydänmerkkiä käytetään elintarvike- 
pakkauksissa. Jos et löydä ohjeista vastausta sinua askarruttavaan kysymykseen,  
ota yhteyttä Sydänmerkki-tiimiin. Yhteystietomme löytyvät osoitteesta  
www.sydanmerkki.fi.  Samassa osoitteessa on myös Sydänmerkin kuvapankki.
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SYDÄNMERKIN 
OSAT 

PÄÄELEMENT TI

Sydänmerkki muodostuu sydänsymbolista ja sitä ympäröivästä ”parempi 
valinta • bättre val” – tekstistä. Tekstin fontti on Gotham Rounded Bold. 
Merkissä teksti on konvertoitu, joten fonttia ei tarvita merkkiä käytettäessä. 
Sydänmerkkiä ei tule missään tilanteessa PAKKAUKSISSA käyttää ilman 
”parempi valinta • bättre val”–tekstiä. Tekstin värin tulee olla 100 % musta.  
Sydänmerkin värinä tulee käyttää vain punaista (PMS 485 tai 0C 100M 91Y 
0K CMYK-väri). Logon sydäntä ei saa täyttää punaisella värillä.

Painokelpoiset logot löytyvät kuvapankista osoitteesta www.sydanmerkki.fi 
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KUINKA MERKKIÄ 
KÄYTETÄÄN

x x x

MERKIN VERSIOT

SYDÄNMERKIN ENSISIJAINEN VERSIO  
Käytä ensisijaisesti tätä versiota kai-
kissa materiaaleissa. Merkki esiintyy 
aina valkoisella ympyräpohjalla. Ota 
huomioon vieressä kuvattu suoja-
alue.

Tekstin sisä- ja ulkopuolisten val-
koisten alueiden korkeus on sama 
kuin sydänsymbolin ja tekstin väli. 
Merkillä on lisäksi suoja-alue, joka  
on yhtä korkea kuin tekstin ja  
sydänsymbolin väli.

Esimerkki Sydänmerkistä värillisellä 
pohjalla.

10 mm

Sydänmerkin minimikoko esitteessä, 
pakkauksessa tai vastaavassa on 
teksteineen 10 mm x 10 mm.
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MERKIN KÄYTTÖ 
ERIKOISTAPAUKSISSA

MERKIN VERSIOT

SYDÄNMERKIN YKSIVÄRIVERSIO  
Käytä merkin tätä versiota, mikäli
käytössä ei ole punaista painoväriä,
tai esimerkiksi yksivärisissä pak-
kaustarroissa yms.

SYDÄNMERKIN ERIKOISVERSIO  

Merkin tätä versiota on käytettävä 
leivonnaisissa, jäätelö- ja sorbetti- 
tuotteissa.

MUUT POIKKEUSTAPAUKSET

Ota yhteyttä Sydänliittoon

Jos Sydänmerkin ensisijaisen version 

käyttäminen on mahdotonta tai haasta-

vaa, voit poikkeustapauksissa toimia 

seuraavilla tavoilla:
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Sydänmerkin värimaailma koostuu  

kahdesta perusväristä.

Sydänmerkin kaksi brändiväriä, punainen ja musta nousevat merkin itse  
määrittelemistä mielikuvatavoitteista. Merkkiä tulee käyttää aina puna-musta-versiona.

PUNAINEN C0 M100 Y91 K0

NELIVÄRISARJA:

SPOT TIVÄRIT:

PUNAINEN PANTONE 485

MUSTA C0 M0 Y0 K100

PANTONE PROCESS BLACK

ELEMENTIT

MERKIN  
VÄRIT
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MERKIN SIJOITTELU 
TUOTTEESEEN

VISUAALINEN TYYLI

Esimerkkejä yhtenäisestä tavasta käyttää

Sydänmerkkiä.

Sydänmerkki auttaa kuluttajia tekemään hyviä valintoja, ja siksi siitä on 
myös elintarvikevalmistajalle kaupallista etua. Parhaiten merkki palvelee 
kaikkia osapuolia, kun se sijoitetaan näkyvästi pakkauksen etusivulle.
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MITEN MERKKIÄ  
EI PIDÄ KÄYTTÄÄ

VISUAALINEN TYYLI

Älä muuta sydämen väriä. Älä jätä tekstiosaa pois. Älä vaihda tekstiosan väriä tai jätä 
valkoista suoja-aluetta pois.

Älä käytä merkkiä värillisellä pohjal-
la tai muuta koko merkin väriä.


