I S ÄNNÖINNIN au kt o ris o int i ISA ry

I S A-t u n nu ks en kä y t t ö o h je
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on isännöintiyrityksiä auktorisoiva ja
valvova yhdistys. Sen taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ja Suomen
Isännöintiliitto. ISA ry. edellyttää myös Hyvä isännöintitapa - Isännöinnin eettiset ohjeet -säädösten noudattamista.

Vain ISA ry:llä on oikeus päättää merkin käytöstä ja tehdä siihen
muutoksia.

Seuraavassa annetaan perusohjeet ISA-tunnuksen soveltamisesta
yrityksen ilmeessä.

Vanhan ISA-tunnuksen käyttöoikeus loppuu vuoden 2011 loppuun
mennessä.

Ainoastaan ISA-auktorisoiduilla yrityksillä on oikeus merkin käyttöön.

ISA-tunnus koostuu kahdesta osasta,
ISA-logosta ja merkkiosasta, oranssista
kehyksestä. Yhdessä ne muodostavat Isa
tunnuksen.

ISA-tunnuksen CMYK-värimäärittely on
esitetty viereisessä kuviossa.

C0, M0, Y0, K90

ISA-logon merkkiosassa tulee käyttää:
mustaa
CMYK 0C 0M 0Y 90K
ISA-logon kehysosassa tulee käyttää:
oranssia
PMS 151 C
CMYK 0C 65M 100Y 0K

C0, M65, Y100, K0

ISA-tunnus tulee aina tuottaa alkuperäistiedostosta. Värillisiin painotöihin
käytetään aina eps-muotoista CMYKtiedostoa [isa_tunnus_cmyk.eps],
musta-valkoisissa 1-väripainotöissä
[isa_tunnus_mv.eps]
pc-käyttöön tarkoittu
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ja täysin musta versio
[isa_tunnus_mv.eps]
ISA-tunnuksen minimikoko nelivärija sävypainotöissä on 8 mm.
Mustan ISA-tunnuksen minimikoko
on 6 mm.
ISA-tunnusta käytettäessä on tarkoin
huomioitava, etteivät sen mittasuhteet tai värit muutu.
ISA-tunnuksen on sijaittava aina
samalla sivulla kuin yrityksen nimi
ja logo. Se ei saa olla esim. erillinen
elementti esitteen sisäsivulla.
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Vain ISA ry:llä on oikeus päättää merkin käytöstä ja tehdä siihen
muutoksia.

Seuraavassa annetaan perusohjeet ISA-tunnuksen soveltamisesta
yrityksen ilmeessä.

Vanhan ISA-tunnuksen käyttöoikeus loppuu vuoden 2011 loppuun
mennessä.

ISA-tunnus voidaan sijoittaa ilmoituksessa oikeaan ylä- tai vasempaan
alakulmaan.
Tunnukseen voidaan liittää syventävä
teksti. Tällöin käytettävä leikkaus on
sama kuin ilmoituksen leipätekstissä.
Tunnus voidaan myös jättää kokonaan pois ja käyttää pelkästään
syventävää tekstiä. Myös tällöin
käytettävä leikkaus on sama kuin
ilmoituksen leipätekstissä.
Mustavalkoisessa ilmoituksessa voidaan käyttää 4-väristä ja neliväri-ilmoituksessa mustavalkoista tunnusta. Ensinmainitussa tapauksessa on
huomioitava, että ilmoitus on tällöin
nelivärinen.
Tätä ohjetta voidaan soveltaa
sellaisenaan kirje-, lasku- ja tiedotelomakkeiden sekä kirjekuorten
painatuksessa.

Ainoastaan ISA-auktorisoiduilla yrityksillä on oikeus merkin käyttöön.

Holma & Holma Isännöintipalvelut nam eos solo. Semporunt ommo mi, tem ipsapel
inimagnam. Tinto debit que enis es essequi nem aut voluptiassit eiur acerspera siminum. Toritibusae natur sunt ullam landi tem re volorem que verepta sed minulpa con comnis ipictorro
blabo. Ut quo ipsam lautest ommoloribus poriam. Velis solent am eostiore sent.

Obis etur abo. Gendae aut quatusdaere odit omni. Dolorae
ide mod que vel maximet.Piciur ibusci ut ullit quam sim doluptas et
ommodit libea non prepellorio. Et la doles modias recto berferum.
Aliquis re occuptis et peditam vero officab. Orporep eratque
voluptatum as dolor. Acimaionsed elendae cerions equamus, ipsunt.
Uci ipsantiunti cupta prepernam fuga. To odignis conserendae simpero volenes ero quos et
quas andia comnis doluptatur, as a dolorio. Namus mil milita int latiate mollam estem. Res di
omnis et atur sunt dis eles derchit, nem eum iur as atis minventin. Nulpa sundica eperum rem
hilitae. Ut am acest mos aut ut expliqui. Uolores magnihi tatquaepres ma dolupta qui acea ius.
Lorerum imenitatem ut ad mo ea etusam aci optiasp. Cilias nonsequam dolore molor arum sequi. Ullat minullo ribusam unditectur, quo esciur. Vel in conectem quis ipicia alit facias. Elluptati
officimus quianto et es dolor. Autassu scilicidit idus reped quiatemposam. Conseca borehen
dandis quat aute. Reiundis sum ulpa nate odi quaerum laboriam.
Asserias quas vit eum ut hillabo restiassimet. Taqui audae doluptiae eum que quis explabo. Et
auda sunt quaepernat.

ISA-tunnuksen tehtävänä on tukea
yrityksen omaa brändiä ja tuottaa
sille lisäarvoa.
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ISA-tunnuksen sijoittaminen nimikortissa riippuu yrityksen graafisesta
ilmeestä.

Matti J. Holma
isännöitsijä, rak.ins.
GSM 045 1515 2554
m.holma@holmat.fi

ISA-tunnus voidaan sijoittaa nimikortissa esimerkiksi oikeaan ylä- tai
vasempaan alakulmaan.
Tunnukseen voidaan liittää syventävä
teksti. Tällöin käytettävä leikkaus on
sama kuin nimikortin tekstissä.

Holma & Holma Isännöintipalvelut Oy
Länsilahdenkatu 2, 70840 KUOPIO, www.holmat.fi

Tunnus voidaan jättää pois ja käyttää
pelkästään syventävää tekstiä. Myös
tällöin käytettävä leikkaus on sama
kuin nimikortin tekstissä.

Matti J. Holma
isännöitsijä, rak.ins.
GSM 045 1515 2554
m.holma@holmat.fi

Holma & Holma Isännöintipalvelut Oy
Länsilahdenkatu 2, 70840 KUOPIO, www.holmat.fi

ISA-auktorisoitu isännöintiyritys

Iiro Kivenisku
isännöitsijä

GSM 055 1515 2554
iiro.kivenisku@ip-isannointi.fi

IsännöintiPalvelut Oy
Kolmentie 21 C, 40840 VARKAUS
www.ip-isannointi.fi

Iiro Kivenisku
isännöitsijä

GSM 055 1515 2554
iiro.kivenisku@ip-isannointi.fi

IsännöintiPalvelut Oy
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Seuraavassa annetaan perusohjeet ISA-tunnuksen soveltamisesta
yrityksen ilmeessä.

Vanhan ISA-tunnuksen käyttöoikeus loppuu vuoden 2011 loppuun
mennessä.

ISA-tunnuksen sijoitaminen kirjekuoressa riippuu yrityksen graafisesta ilmeestä. ISA-tunnus voidaan
sijoittaa kirjekuoressa esimerkiksi
vasempaan alakulmaan tai yrityksennimen yhteyteen kirjekuoren vasempaan reunaan.

Ainoastaan ISA-auktorisoiduilla yrityksillä on oikeus merkin käyttöön.

Holma & Holma Isännöintipalvelut Oy
Länsilahdenkatu 2
70840 KUOPIO
www.holmat.fi

Tunnukseen voidaan liittää syventävä
teksti. Tällöin käytettävä leikkaus on
sama kuin kirjekuoren tekstissä.
Tunnus voidaan jättää pois ja käyttää
pelkästään syventävää tekstiä. Myös
tällöin käytettävä leikkaus on sama
kuin kirjekuoren tekstissä.

IsännöintiPalvelut Oy
Kolmentie 21 C
40840 VARKAUS
www.ip-isannointi.fi

Ikkunan koko 95x35 mm

IsännöintiPalvelut Oy
Kolmentie 21 C
40840 VARKAUS
www.ip-isannointi.fi

ISA-auktorisoitu
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