
GRAAFINEN OHJEISTUS



Yritystunnus
Tunnuksen käyttösovellukset

Tunnuksen ensisijainen muoto.

Tunnuksen vaakaversio käytettäväksi 
matalissa kohteissa.

Tunnuksen pystyversio



Yritystunnus
Tunnuksen käyttö  negana

Tunnusta käytettäessä negana on huomioitava riittävä kontrasti.

tunnuksen negaversio yksivärisenä.



Yritystunnus
Tunnuksen värit

PMS 308

361

Process Blue 60%

60%

40%

40%

RGB R0 • G86 • B133

CMYK C100 • M40 • Y10 • K35

C100 • M0 • Y0 • K0

C65u • M0 • Y100 • K0

R0 • G159 • B227

R101 • G179 • B46

C60 • M0 • Y0 • K0

C50 • M0 • Y100 • K0

C40 • M0 • Y0 • K0

C35 • M0 • Y70 • K0

R91 • G197 • B242

R149 • G193 • B31

R161 • G218 • B248

R185 • G211 • B108



Yritystunnus
Tunnuksen suoja-alue

Suoja-alueen koko on tunnuksissa logon 
K-kirjaimen korkeus.

Suoja-alue on rauhoitettu tila tunnukselle, 
joka tulisi jättää tunnuksen ympärille.



Typografia
Yrityksen kirjasimet eli  käytettävät fontit

Otsikko

Ingressi

Leipäteksti

Väliotsikko

Kuvatekstit

Keminmaan 
Energia ja Vesi
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec convallis sit amet 
erat ac auctor. Fusce a efficitur metus, ac 
maximus nibh. Suspendisse id elit auctor, 
rutrum diam et, suscipit lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis-
cing elit. Donec convallis sit amet erat ac auctor. 
Fusce a efficitur metus, ac maximus nibh. Suspen-
disse id elit auctor, rutrum diam et, suscipit lacus. 
Maecenas sed odio gravida, molestie ex vel, facili-
sis ex. Nunc posuere, mauris non pretium elemen-
tum, est neque pellentesque tortor, a vulputate 
sem lacus a lacus. Ut luctus ex vitae nisl semper 
mattis. Donec commodo neque ante, nec auctor 
nisl porta in. Nullam tincidunt in ipsum nec condi-
mentum.

Keminmaan Energia ja Vesi

Fusce sit amet interdum erat.

Yritys käyttää Ubuntu kirjasinperheen leikkauksia

Ubuntu LIgt

Ubuntu Regular

Ubuntu Light

Ubuntu Bold

Ubuntu Light Italig


