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Viljandi märgi failid 
(jpg, pdf,  AI ,  EPS) ja
fondid leiad failist
viljandivisuaal.zip*
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*  Vajadusel küsi kujundusmaterjalide pakett linnavalitsusest



Logo* fondiks** on
Google Font POPPINS.
See tähendab, et ta on kasutatav 
veebis ja trükis. Font koosneb viiest
tihedusest:
L ight  Regular Medium Semibold Bold
*Logos on kasutusel Bold, seega on just see versioon soovitatav pealkirjadeks.

** Fonti kasutades Illustratoris / Indesignes kujundades tuleb määrata tähtede “tracking” 100.
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Brandi värvideks on veesinine,
tibukollane ,  must ja valge. Täpsed

värvikoodid:

PANTONE 7710

CMYK 98 0 28 4

RGB 0 167 181

HTML 00A7B5

PANTONE

PRICESS

BLACK

PANTONE 3935

CMYK 2 0 60 0

RGB 243 234 93

HTML F3EA5D

FOONI-TOON

PANTONE 635

CMYK 30 0 7 0

RGB 164 219 232

HTML A4DBE8

Värve on sobilik kasutada ka taustatoonidena,

näiteks trükisel värvipaberina. Ka logo 

mustrimotiivi erinevaid elemente võib

kasutada sinise ja kollasena. 

Erandkorras saab taustatoonina

kasutada ka helesinist,

mis pole sealjuures logo osa.
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Must-valge logo peaks olema
kasutusel ilma pooltoonideta, selge
musta ja valgena. Musta või kirju 
tausta puhul kasutada logo vastavalt
vajadusele valgena.
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Värvilist logo kasutada täis-värvina
või värvitud ristikestega.
Värvi-kombinatsioone võib olla mitmeid, 
kuid ainult lubatud branditoonides:
sinine, kollane, sinikollane ,  
sinimust, mustkollane .
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Muster.
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Igal logo elemendil on ajalooline
ning semiootiline tähendus. 
Elemente võib kasutada ka iseseisvalt
i l lustreeriva materjaline nii nagu 
antud raamatus läbivalt igal leheküljel 
on näha.

Sõõr sümboliseerib  universumit, kõiksust, 

lõpmatust, täiuslikkust, korda ja harmooniat. 

Sõõr on olnud ka aja ringkäigu tähis. Müstilise 

tsentrumiga on sõõr kõigil rahvastel päikese 

sümbol ja maa märk. Sõõrist on tuletatud 

täiendavad motiivid:  poolsõõrid, rõngasristid, 

kodarrattad ja kaheksaharuline täht.

Elupuu okste ja risti lõikumist nimetatakse 

elupuuõieks ehk kaksikristiks, mis on omakorda 

eostumise ja viljakuse sümbol. Elupuud on 

seostatud paradiisipuu mõistega.

Rist  on tasakaalu sümbol ja tähistab taeva 

ja maa vahelisi suhteid. Mitmekordsete 

kontuuridega ristil  on kaitse tähendus.

Roosi motiiv. Lil lede kuningannana oli roos 

Neitsi Maarja sümboliks, tähistades 

andumust, kannatust ja vaikimist. Ka 

õielehtede arv andis kujundile oma 

tähenduse. Nii on viielehelisel vaikimise, 

kuuelehelisel ühtsuse, tasakaalu ja õnne, 

seitsmelehelisel pühaduse ja kaheksalehelisel 

taassünni tähendus. Mulgi tikandikirjades 

tulevad selgemalt esile kuue- ja 

kaheksaleheline roos.
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JÄRVELUPUUÕIS

JA ELUPUU

KAITSE JA

 TASAKAAL

ROOS

LAISKLEVAD

KASSID

SÕÕRKULTUUR MAJAD

Kõik logo olemenid on joonistatud puhta vektor kontuurjoonena. Elemendid on eraldi saadaval viljandivisuaal.zip failis.

Elementide kasutamisel koos logoga tuleb jälgida, et joone paksus ei muutuks. Selleks soovitame kasutada faile, kus kontuurjoon 

on liidetud täidetud elemendiks. Elementide kasutamisel üksinda või il lustratiivsetel eesmärkidel võib joone paksust 

kahandada ja suurendada vastavalt materjalile,  kinnitades kujunduse logo disaineriga.

KONDASE

MAASIKAD
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Logo kaitseala
on võrdeline
logo V tähega.
Vajadusel võib muidugi kaitseala

suurendada.

Igasugune logo
moonutamine on
keelatud. 
Samuti kõik kujundusprogrammide

effektid (Shadow; Glow; Emboss jne)
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Viljandi linna graafika on ajas täienev,
muutustega ja eriolukordadega
arvestav, kuid alati äratuntava
disainikeelega.
Erakorralisi kujundusi tuleks enne 
avaldamist anda ülevaatamiseks
graafika originaaldisainerile.
Logoraamatusse tuleks suhtuda 
austusega, järgida reegleid ning 
improviseerides etteantud stiil iga jääda 
selle tegumoele truuks. 

Järgnevalt mõned näited 
Viljandi kaubamärgi korrektsest 
kasutamisest.
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Logo ja graafika kasutamisega seotud küsimuste ja kahtluste 

korral võta julgelt ühendust logo autorite või linnvalitusega:

HMMM CREATIVE STUDIO

Helene Vetik helene@hmmm.ee

Karl Saluveer karl@hmmm.ee

5235031

VILJANDI LINNAVALITSUS

Johan-Kristjan Konovalov

avalike suhete spetsialist

Tel: 435 4732; 5855 2332

johankristjan.konovalov@viljandi.ee


