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TUTVUSTUS

Põltsamaa logo sobib kasutamiseks iseseisvalt kõikides oma variatsioonides,
samuti ka muudes kontekstides, kus eesmärgiks on
Põltsamaa kohaturundusliku brändi kommunikeerimine.
Logo sisaldab endas kolme konkreetset motiivi:
1) Kuningakroon/kuningaloss.
2) Roosisaar/roosiaed.
3) Jõgi, mis kõike koos saarte ja sildadega oma embuses hoiab.

Sellisena sobib logo tuumikvisuaal esindama nii linna kui valda.
Kroon ehk lossist lähtuv kuninglikkuse mõõde laieneb kogu ümbruskonnale, mida sellest lossist on valitsetud,
ehk huumoriga pooleks kogu Liivimaale. Ja ka Jõgevamaa eelmisele tunnuslauses sisaldunud „kuninglik väärikus”
on pärit sellest lossist.
Roos kui lille ja loodusliku ilu sümbol on samuti linna piiridest laiem.
Ning jõgesidki on Põltsamaa vallas mitmeid.
Logo baasvärvid on sinine ja kuldne (vt ka lk 8).
SININE

CMYK - 93, 53, 7, 22
RGB - 16, 91, 145

KULDNE

CMYK - 5, 21, 97, 20
RGB - 208, 171, 16

Logo elemendid on esitatud vektorina ja täisvärvides (ilma varjude ja üleminekuteta).
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SÜMBOOLIKA
LOSS
Emotsionaalselt kannab loss endas ajalugu, kuninglikku tugevust, teguderohket tähendusvälja.
+
ROOS
Roos lisab pehmuse, tundelise, romantilise tähendusvälja.
+
JÕGI
Ja jõgi hoiab seda kõike elus, liikumises, rikastades positiivsuse ja energiaga.
KOHA VAIM + HING + KEHA
SININE
Sinine värv on logos tänu veele, mida linnas ja vallas on väga erineval
jõgedena, ojadena, kanalitena, kraavidena, koskedena, kärestikena, paisuna, järvedena.
Ka roos on logos sinine (mitte trafaretselt punane ega kollane), et vihjeliselt sümboliseerida
loovat mõtet ja uuenduslikke ideid, mis Põltsamaa kandist pärit.
KULDNE
Kuldne on kuningate värv. Võitude ja julguse värv. Kannab endas sära ja uhkust, samas ka armastust ja romantikat.
Tegude ja actioni värv. Sümboliseerib Põltsamaa hiilgeaegu minevikus kui ägedaid ettevõtmisi kaasajal.
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ELEMENDID
Logol on kolm baasvormi.
1) Tuumikvisuaal
2) Tuumikvisuaal + Põltsamaa
3) Tuumikvisuaal + Põltsamaa + On põnev

PÕLTSAMAA ON PÕNEV
Põltsamaa on põnev - on linna/valla tunnuslause,
mida on võimalik esitleda ka siin näidatud viisil,
kõik koos üheks tervikuks sidustatuna.

FONT
Logos kasutatav font on sisuliselt originaallooming,
baseerudes pisut fontidel Brasspounder ja Hitch Hike.
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VARIANDID
Teksti asukohast tulenevalt on logol kaks varianti.
1) Tuumikvisuaal + Põltsamaa: vertikaalselt rühmitatud:

2) Tuumikvisuaal + Põltsamaa: horisontaalselt rühmitatud:

„On põnev“ asub alati kõikidest teistest elementidest allpool.
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KAITSETSOON

Logo lähiümbrus ehk tema ümber asuv ala peaks olema
piisavas ulatuses tühi.
Muid tekste ega pilte ei tohi sellesse ulatuda.
Ühtlasi markeerib kaitsetsoon kõige minimaalsemat ala,
mida logo ka üksi esindatult enda ümber vajab.

Kaitsetsooni suurust saab määrata logos sisalduva roosi õiesisu spiraaliga.
Selle spiraali laius on distants, mis määrab igas suunas ära kaitsetsooni piirid.
NB!
Välja arvatud kolmanda (koos tunnuslausega) baasvormi puhul,
kus roosi õiespiraal määratleb küll kaitsetsooni piirid ülal ja külgedel,
kuid alumine piir on 1/2 spiraali laiusest, „p”-tähe sabast mõõdetuna.
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PÕHIVÄRVID: SININE, KULDNE
Logo 3 baasvormi põhivärvide kombinatsioonis:
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MUUD VÄRVIVÕIMALUSED
Ühevärviline logo võib olla kas:
1) must
2) sinine (logo enda värv)
3) valge (tumeda tausta korral)

TAUST

SINIMUSTVALGE

Logo taust on ideaalis valge või väga hele.
Tumeda tausta puhul:
1) kas tekitatakse logo ümber valge turvatsoon

Kuna Põltsamaa on Eesti (esimese) lipu häll,
siis on ka võimalik presenteerida logo
sinimustavalge
värvikombinatsioonina.
Rohelise asemel on must,
sinine on lipusinine
(CMYK 91, 43, 0, 0; RGB 0, 114, 206)
ja taust (või kaitsetsoon) on valge.

2) või kasutatakse negatiivis logo, mis on ühevärviline, eelistatult valge.
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PIIRANGUD
X Logo ei tohi kasutada värvikombinatsioonides, mida käesolevas dokumendis näidatud pole.
X Logo ei tohi kasutada greyscale hall-mustvalgena. Selle asemel kasutada vajadusel ühevärvilist logo:
musta, sinise või valgena. Muud kombinatsioonid ja värvid on keelatud.

X Logo ei tohi venitada ega muul moel proportsioone muuta.
X Logo ei tohi kallutada muu kujunduse suhtes viltu.
X Logo ei tohi rasterdada.

MINIMAALNE SUURUS
Logo minimaalseim suurus pole millimeetri täpsusega määratud, kuna trüki tulemus sõltub nii
aluspinna struktuurist kui muudest konteksti nüanssidest.
Oluline on kujundajal endal tajuda seda piiri, kus logo sisu on veel arusaadav ja tekst loetav.

11

SAHVER

Logod vektoris kasutamiseks.
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