
Graafinen ohje



Kaikissa FH Asuntojen markkinointimateriaaleissa – niin kuvissa, teksteissä, väreissä kuin kuvien ja tekstien 

keskinäisessä asettelussa valoisuus, avaruus, selkeys sekä modernisuus ovat lähtökohtia. 

Myös graafi set elementit näyttäytyvät suurina, yksinkertaisina pintoina, joissa on paljon valkoista tyhjää tilaa 

ja läpinäkyvyyttä pieninä ripauksina lisäämässä valon tuntua.  Valkoista tilaa ei pelätä!

Noudatathan tämän graafi sen ohjeen linjauksia FH Asuntojen markkinointimateriaaleissa.



FH Asunnot -tunnuksia  

on kaksi, valko- ja 

tummapohjainen.

Muut tunnuksen versiot

Mustaa tunnusta 

käytetään mustavalko-/

harmaasävyjulkaisuissa.

Negatunnusta käytetään  

tummalla pohjalla.

Tunnus 1.

Musta tunnus

Tunnus 2.

FH Asunnot  
tunnus

Negatunnus



FH Asunnot I  tunnuksen käyttö

x x

x

x

x x

x
Tunnuksen suoja-alue määrittyy tekstin korkeuden mukaan.

Suoja-alueelle ei saa sijoittaa tekstiä tai muita elementtejä.

Tunnuksen väriä 

ei saa muuttaa.

Rasterikuvan 

päällä käytetään 

negatunnusta 

tai valkoista 

laatikkoa 

tunnuksen alla.

Tunnusta ei saa 

suhteettomasti 

venyttää.

Kokosuhdetta 

tekstin ja 

grafi ikan välillä 

ei saa muuttaa.

Tekstin 

etäisyyttä 

grafi ikkaan ei 

saa muuttaa.

Tunnuksen minimikoot

13 mm 20 mm
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FH Asunnot I  fontti

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - extra light

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- extra light italic

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - light

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - light italic 

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - regular

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- italic

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - demi

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- demi italic 

DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567 - bold
DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- bold italic
DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- extra bold
DIN-fontti on moderni, selkeä ja siinä on riittävä määrä leikkauksia tekstien erittelyyn ja korostukseen 1234567- extra bold italic

FH Asuntojen markkinointimateriaaleissa tulee käyttää Din 2014 -fonttia. Fontti on Adoben Typekit-fontti.

Calibri Light 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calibri Light italic 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calibri Regular 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calibri Italic 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calibri Bold 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Calibri Bold Italic 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mikäli Adoben fontteja ei ole käytettävissä, voidaan fontti korvata Calibri-fontilla.



Myös fontin 

käyttössä 

huomioidaan 

yleisilmeen 

keveys, avaruus 

ja valoisuus.  

Minimi 

kirjasinväli +10. 

Rivivälin 

suositellaan 

olevan vähintään 

5 pistettä 

suurempaa, 

kuin leipätekstin 

pistekoko on. 

Tekstiosiot tulee 

erottaa toisistaan 

selkeästi. 

Valkeata ei 

pelätä, vaan 

julkaisuissa 

marginaalien 

tulee olla suuret.
ratur, in cullate nimusam nonsequi quis 

exceatiumque odiciume quis elest eicienda exceatiumque odiciume quis 
elest eicienda volut exerroviti 
beatem qui re pa solorae 

OVITIA CORATUR SINCI CUS 

dus di dolest autem nobitecus nus 

ate quatur ant rerumquat magnisit et exersped ma idus explabo remqui 
ommolup tatiis sunt aboribu scitibus.
Volorehent quisit facimus iliscit utaerum, exere etur? Qui que dolor 
rectorem quia netum, iur?
Temqui core non pa eume core ne eic to torecul parchicitate pliquaectur, 
quos vel earuntiis audignatusam ut optatemporia corum quidessit ut asi-
molorpor alitas maximol uptumqu aestotas susam qui aut offi catur, sunt 
ratur, in cullate nimusam nonsequi quis exceatiumque odiciume quis elest 
eicienda volut exerroviti beatem qui re pa solorae cesequi prae es aut que 
dit, sim apitem reicia quis reprae simillam quatectae. Fugitemquia sam 
qui odi volor audandi taquas verupti oratecab iur apitior porepra cul-
paruptam exerrovide ipid qui am, non perionestrum ra acculpa volendip-
sam fugitese earum harisquiam se repellu ptatio dipsam fugitese earum 
harisquiam se repellu ptatiores d res d

OVITIA CORATUR SINCI CUS 
dus di dolest autem nobitecus nus ate quatur ant rerum-

quat magnisit et exersped ma idus explabo remqui ommo-

lup tatiis sunt aboribu scitibus.Volorehent quisit facimus 

iliscit utaerum, exere etur? Qui que dolor rectorem quia 

netum, iur?

Temqui core non pa eume core 
ne eic to torecul parchicitate pliquaectur, quos vel earunt-
iis audignatusam ut optatemporia corum quidessit ut 
asimolorpor alitas maximol uptumqu aestotas susam qui 
aut officatur, sunt ratur, in cullate nimusam nonsequi quis 
exceatiumque odiciume quis elest eicienda volut exerrovi-
ti beatem qui re pa solorae cesequi atendes

FH Asunnot I  julkaisun yleisilme

OVITIA CORATUR SINCI CUS 

\\ X
quos vel earuntiis audignatusam ut optatemporia corum quidessit ut asi-

X
quos vel earuntiis audignatusam ut optatemporia corum quidessit ut asi-
molorpor alitas maximol uptumqu aestotas susam qui aut offi catur, sunt Xmolorpor alitas maximol uptumqu aestotas susam qui aut offi catur, sunt 
ratur, in cullate nimusam nonsequi quis exceatiumque odiciume quis elest Xratur, in cullate nimusam nonsequi quis exceatiumque odiciume quis elest 
eicienda volut exerroviti beatem qui re pa solorae cesequi prae es aut que Xeicienda volut exerroviti beatem qui re pa solorae cesequi prae es aut que 
dit, sim apitem reicia quis reprae simillam quatectae. Fugitemquia sam Xdit, sim apitem reicia quis reprae simillam quatectae. Fugitemquia sam 
qui odi volor audandi taquas verupti oratecab iur apitior porepra cul-Xqui odi volor audandi taquas verupti oratecab iur apitior porepra cul-XX



FH Asunnot I  värit
FH Asuntojen värimaailma viestii valoisuudesta, arvokkuudesta,  

varmuudesta ja luotettavuudesta. Pääväreinä ovat valkoinen, tumman- 

sininen ja siniseen taittuva tummanharmaa.

Lisäväreinä pieninä määrinä korostukseen tarkkaa harkintaa voidaan  

käyttää vihreää ja vaaleansinistä. Julkaisun ilmeen tulee säilyä maltillisena, 

selkeänä ja tyylikkäänä, joten julkaisussa tulee käyttää vain yhtä lisäväriä/julkaisu.

Päävärit

Lisävärit

FH Asuntojen graafisen ilmeen perustana 

toimii valkea, joka ilmentää valoisuutta, 

modernisuutta ja puhtautta. 

CMYK vihreä 
C76 M0 Y50 K33

Pantone vihreä 
Päällystetty paperi  
Pantone coated 327 C

Päällystämätön paperi 
Pantone uncoated P 128-15 U

CMYK vaaleansininen 
C20 M0 Y0 K5

Pantone vaaleansininen 
Päällystetty paperi 
Pantone coated 290 C

Päällystämätön paperi 
Pantone uncoated 642 U

CMYK tummansininen 
C100 M0 Y0 K86

Pantone tummansininen 
Päällystetty paperi  
Pantone coated 303 C

Päällystämätön paperi 
Pantone uncoated 5463 U

CMYK tummanharmaa 
C10 M0 Y0 K90

Pantone tummanharmaa 
Päällystetty paperi 
Pantone Neutral Black C

Päällystämätön paperi 
Pantone uncoated 546 U



Kuvissa 
ilmenee
valoisuus
avaruus
raikkaus
modernisuus
tunnelma
elämä

X X X
Ilmeen tulee olla raikas ja valoisa!

Kuvien valinnassa vältetään rustiikkisiä 

ja sävytettyja kuvia, joissa on kuluneita 

materiaaleja, tai haalistuneista 

sävyjä, mikäli ne luovat tunkkaisen ja 

vanhanaikaisen tunnelman.

Kuvamaailma on ensisijaisen tärkeää FH Asuntojen markkinoinnissa.

Kuvista tulee välittyä onnellisuus, ilo ja kotielämä parhaimmillaan. 

Kuvissa pyritään tuomaan kaiken kokoisten asuntojen tunnelmaa esiin, 

niin perhe-elämän iloa – kuin yksin asuvan urbaania elämäntyyliä 

parhaimmillaan. Kuvissa ei arastella, vaan luodaan totuudenmukainen 

kuva siitä, kuinka jokainen asunto voi oikeilla materiaalivalinnoilla, 

hyvällä visuaalisella silmällä ja tyylitajulla näyttää vaikkapa palatsilta.

Kuvien päälle voidaan sijoittaa tekstejä, jonka alla  käytetään 

läpikuultavaa valkoista palkkia. Seuraavilla sivuilla näet esimerkit. 

Läpikuultavilla palkeilla tulee keventää suuria kuvia.

KUVAKATEGORIAT
Kuvituskuvat (ns. pääkuvat) I  Tunnelmakuvat I  Sisustuskuvat

Asuntokohteiden markkinoinnissa käytetään vähintään yhtä kuvaa 

jokaisesta kategoriasta, niin että kuvituskuva on pääkuvana. Jollei 

kolmea kuvaa ole mahdollista käyttää, valitaan kuva kuvituskuva- eli 

ns. pääkuvakategoriasta.

FH Asunnot I  kuvat



Kuvitus-
kuvat
Kuvituskuvissa tuodaan esiin elämää, 

jota FH Asunnot mahdollistavat.

Kuvituskuvissa on ihminen/ihmisiä,  

upea asunto ja hyvä fi ilis. Näihin 

kuviin on jokaisen helppo samaistua: 

Tuo voisin olla minä, tai tuo voisi olla 

meidän perhe. 

Kuvissa tuodaan esiin myös 

tyylikkäitä materiaalivalintoja. 

Kuvat välittävät tilanteita, joita 

oma koti parhaimmillaan 

mahdollistaa. 



Tunnelmakuvat
Tunnelmakuvissa esitellään yksityiskohtaisempia kotielämän 

tilanteita, joista huokuu haaveiltu ja odotettu – tai jo eletty 

“ihana hetki” – muisto tai toive. Ihana oma hetki kahvikupin 

äärellä aamun sarastaessa tai ammeessa pitkän työpäivän 

jälkeen, laatuaikaa lapsen kansa tai iloinen illanvietto 

kaveriporukalla. Tunnelmakuva on lähikuva jossa tilanne/

tunne on ensisijainen, ei asuntomiljöö.



Sisustuskuvat
Sisustuskuvat ovat kuin “piilovinkkejä” visuaalisesti 

kauniiseen kotiin. Kuvilla luodaan inspiraatiota, kerrotaan 

kuinka “FH Asunto on täynnä mahdollisuuksia”. Näillä 

kuvilla esitellään mahdollisimman monipuolisia 

sisustusratkaisuja asunnon eri huoneisiin, joista löytyy 

oma tyyli kaikille. Olohuone, keittiö, makuuhuone, 

lastenhuone, kylpyhuone. Moderni, tunnelmallinen, 

käytännöllinen, boheemi. Sisustuskuvissa ei tarvitse olla 

ihmisiä, niillä esitellään asunnnon ilmettä.



Pyöreitä pintoja voidaan 

käyttää rauhoittamaan 

liikaa kulmikkuutta 

markkinointimateriaaleissa. 



Kohdekuvat
Kohdekuvissa pyritään samaan selkeyteen, 

valoisuuteen ja moderniin ajankuvaan kuin 

muussakin kuvamaailmassa.  



FH Asunnot -elementt i
Graafi sena elementtinä käyteään eripaksuisia kaareilevia linjoja. Linjat korostavat valon tuntua, avaruutta ja 

raikkautta ollen kuin valoverhon kevyt heilahdus. Moderni muotomaailma tukee graafi sta viestiä



Elementin linjojen tulee olla solid-tyyppiä. Kaarien tulee 
olla loivat ja tasaiset. 

Elementintin tulee ulottua kuvan reunaan ta katketa 
toiseen graafi sen elementin rajaan. Elementin linjojen päät 
eivät saa jäädä näkyviin!

Elementin väreinä käytetään FH Asunnon värejä, 
ensisijaisesti tummansinistä ja valkoista.
Muita värejä ei saa käyttää. 

Elementti korostaa ja/tai kehystää kuvaa. Yhden elementin kaikkien linjojen tulee olla yhtä paksut. Mikäli julkaisussa on 

käytetty useampaa elementtiä, voi elementeillä olla keskenään eri paksuiset linjat ja opasiteetti.

Julkaisuun ei tule sijoittaa kuin max 2 elementtiä, eikä 
elementtiin tule määrittää liian paksuja linjoja; mallien 
mukainen selvä läpinäkyvyys täytyy säilyä.

X

X XX

\ \\\\\\



FH Asunnot I  lomakkeet

Malli A4 kirjelomakkeestaMalli C5 kirjekuoresta

MIKKELI
Maaherrankatu 10, 
50100 Mikkeli
050 571 4043

KOUVOLA
Torikatu 4,
45100 Kouvola
050 570 9929

PORVOO
Kirkkokatu 1 C , 
06100 Porvoo
050 466 4889

JÄRVENPÄÄ
Kartanontie 9, 
04410 Järvenpää
050 326 1617

Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli
050 571 4043 I  fhasunnot.fi

CATARINA HELENIUS
Myyntijohtaja, LKV

050 466 4889
catarina.helenius@fhinvest.fi

Kirkkokatu 1 C, 06100 Porvoo
www.fhasunnot.fi

Malli 90x50mm käyntikortista

FH INVEST



FH Asunnot I  markkinointi

Malli A4 kirjelomakkeesta

Kirkkokatu 1 C, Porvoo
Kartanontie 9, Järvenpää

Rakennuttaja
FH Invest

Esittely ja myynti
Catarina Helenius  050 466 4889
Paula Piela  050 326 1617

Rakentaja 
FH Rakentajat

1h+kk  .......  27,0 m2  ........  Vh. 129 600 
2h+kk+s  ...  53,5 m2  ........  Vh. 214 000
3h+k+s  .....  80,5 m2  ........  Vh. 374 325

LAADUKAS I HYVÄ SIJAINTI I OMA TONTTI

Asunto Oy Järvenpään Kipinä sijaitsee erinomaisella 
paikalla Järvenpään keskustan läheisyydessä omalla 
tontilla. (Vaarinkatu 1). Monipuoliset palvelut ovat 
kävelymatkan päässä ja Helsinkiin matkustaa puolessa 
tunnissa! Modernista varustelusta ja laadukkaista 
materiaaleista syntyvät ylelliset kodit.

jarvenpaankipina.fi 

Huoneistojen
esimerkki-
hintoja 

Nyt varattavissa

UNELMA-
KODIT palveluiden 

ääreltä

ENNAKKO-
MARKKINOINTI

Aleksanterinrannan taloyhtiö käsittää kaksi 

hissillistä taloa, joissa on molemmissa kolme 

asuinkerrosta ja kellarikerros. Taloissa on 

yhteensä 46 asuntoa – yksiöitä, kaksioita, 

kolmioita ja neliöitä valoisilla ja toimivilla 

pohjaratkaisuilla. Nykyaikaisin menetelmin ja 

materiaalein rakennetut talot ovat edullisia 

ja turvallisia asua. Omalle tontille rakennetut 

talot on toteutettu teräsbetonista kestämään 

sukupolvelta toiselle.

Asumismukavuutta luo nykyaikainen ja tasokas 

varustelu sekä laadukkaat pintamateriaalit. 

Kattavaan varusteluun kuuluu mm. 

asuntokohtainen viilennys, lasitetut 

parvekkeet, parkettilattiat ja kuvallinen 

ovipuhelinjärjestelmä. Autohallista on erikseen 

ostettavissa autopaikka.

Tasokkaat Aleksanterinrannan asunnot 

sijaitsevat arvoisellaan paikalla 

Porvoonjoen länsirannassa. 

ASUNTOKOHTAINEN VIILENNYS

LASITETUT PARVEKKEET

INTEGROIDUT KEITTIÖN KODINKONEET

PARKETTILATTIAT

KYLPYHUONEISSA LATTIALÄMMITYS

KUVALLINEN OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ

AUTOHALLI, JOSSA OSASSA PAIKOISTA 
SÄHKÖAUTON LATAUS

AURINKOPANEELIT PIENENTÄMÄÄN 
YHTIÖN KULUJA

66

Porvoon suosittu Länsi-
rannan alue sijaitsee lähellä 
keskustan palveluja,
kauniissa jokimaisemassa.

Tontti sijaitsee taidetehtaan vastapäätä 

Läntisellä Aleksanterinkadulla. Kävely-

siltaa pitkin on vain puolen kilometrin 

matka Porvoon torille - keskustaan 

käveleekin noin viidessä minuutissa.

Länsirannan aluetta rajaavat Kokonniemen 

ja Näsinmäen metsät sekä Porvoonjoki. 

Kaupungin välittömästä läheisyydestä 

huolimatta luonto on vahvasti alueella 

läsnä. Vieressä on mm. kaupat, useita 

ravintoloita, puisto ja elokuvateatteri. 

Porvoonjoen rannalla pääsee nauttimaan 

terasseista ja kahviloista, jotka sijaitsevat 

tontilta katsottuna joen toisella puolella.

Tähän Mikolta positiivinen 
huomio rakennusprojek-
tista, paljastus erityisen 
upeasta arkkitehtuurisesta 
yksityiskohdasta. jokin muu 
ylpeyden aihe, tms.

MIKKO VISKARI, FH INVEST
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Borgå simhall

Kaupunginpuisto
Linnankoski

park

Porvoon kaupungintalo
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Paahtimo
Bar & Cafe

Lidl

Alko

Porvoon taidetehdas

Vanha Porvoo

Porvoon tuomiokirkko

Albert Edelfeltin koulu
Point College

Porvoon
ortodoksinen kirkko

McDonald´s

ABC Deli

PORVOO

Porvoonjoki

Porvoonjoki

Porvoonjoki

Porvoonjoki

Sijainti
Porvoon suosittu Länsirannan alue sijaitsee lähellä

keskustan palveluja, kauniissa jokimaisemassa.

Tontti sijaitsee taidetehtaan vastapäätä Läntisellä aleksanterinkadulla. 
Kävelysiltaa pitkin on vain puolen kilometrin matka Porvoon torille -

keskustaan käveleekin noin viidessä minuutissa.

Länsirannan aluetta rajaavat Kokonniemen ja Näsinmäen metsät sekä 
Porvoonjoki, joten tämä kohde sopii myös luonnossa liikkujalle keskus-

tan läheisyydestä huolimatta. Lähimmät ruokakaupat ovat kassinkan-
taman päässä. Vieressä on mm. puisto, elokuvateatteri ja ympäristössä 

on myös useita kauppoja ja ravintoloita. Kauniina kesäpäivänä Por-
voonjoen rannalla voi nauttia terasseista ja kahviloista, jotka sijaitsevat 

tontilta katsottuna joen toisella puolella.

Näin upea sijainti jokimaisemissa, jossa kaikki on lähellä, lisää elämän-
laatua ja asumisviihtyvyyttä sekä kodin arvoa myös tulevaisuudessa.

”
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Esimerkki esitetaiton aukeamasta Esimerkki lehti-ilmoituksesta




