
TUNNUKSEN GRAAFINEN OHJEISTUS



YLEISTÄ
Tunnuksessa suomalaiset sisävesistöt soljuvat graafisesti 
kuvattuna. Pienet purot ja joet kasvavat ja yhtyvät 
suuremmaksi virraksi ja edelleen kookkaaksi aalloksi. 
Tunnuksessa kuvastuu veden virtaus, sen kierto sekä 
yhteistyö. Kalan pystön voi nähdä myös ylöspäin 
kurkottavana lumpeenkukkana. Pyrstön linjat kuvaavat 
monimuotoisuutta ja kala viittaa myös vesimaailman 
virkistyskäyttöön. Sävymaailma on raikas sininen ja 
oranssi tuo voimaa ja lämpöä. 

Älä tee muutoksia tunnusoriginaalin elementtien  
suhteisiin, väreihin ja värien järjestykseen tai lisää  
tunnukseen siihen kuulumattomia efektejä,  
kuten heittovarjoa tai häivytyksiä.

TUNNUS

Tunnus esiintyy aina värillisenä ja painotöissä  
neliväripainatuksena. Se voi esiintyä valkoisella  
tai mustalla taustalla, mutta erityistapauksissa  
(esimerkiksi maastotaulut) tunnusta saa tarvittaessa 
käyttää myös muulla, erittäin vaaleavyisellä taustalla,  
kunhan varmistetaan tunnuksen vaaleansinisen pinnan 
riittävä erottuminen taustasta.
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Tunnukselle on määritelty suoja-alue.  
Sen tarkoituksena on turvata tunnuksen riittävä  
näkyminen ja erottuminen muusta informaatiosta.  
Suoja-alueen sisään ei saa sijoittaa muita elementtejä.

Tunnuksen näkymätön suoja-alue on vähintään  
sama kuin tunnuksen tekstiosan korkeus.

Suoja-alue = X
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Yllä esitettynä tunnuksen väriarvojen määrittelyt.  
Tunnus esiintyy aina värillisenä ja sen tekstiosa on aina  
oranssi. Tunnuksen värejä voidaan käyttää viestinnässä  
muiden visuaalisten elementtien, esimerkiksi sivupohjien, 
tekstipalstojen ja otsikoiden värityksessä.

Taustan vaaleansininen C28 M0 Y0 K0   I   R192 G230 B250   I   PANTONE 291 Laineet C70 M0 Y13 K0   I   R34 G186 B218   I   PANTONE 311

Pystön taustasävy C40 M0 Y0 K0   I   R161 G218 B248   I   PANTONE 297 Pienin laine 75% sävy yllä esitetystä väristä

Suuri aalto C86 M8 Y0 K0   I   R0 G163 B226   I   PANTONE 299 Teksti C0 M68 Y75 K0   I   R237 G110 B67   I   PANTONE 7416

VÄRIT



PDF-tiedosto on vektoritiedosto, jota voi vapaasti 
pienentää tai suurentaa. Suurentaminen ei heikennä 
vektoroidun tunnuksen laatua, koska vektori ei ole 
riippuvainen resoluutiosta. Kirjapainokäyttö ja  
painotuotteet.
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PNG-päätteiset tiedostot ovat bittikarttatiedostoja, 
joita voi pienentää, mutta ei suurentaa. 
Suurennettaessa tunnuksen tarkkuus vähenee.
Näyttö- ja tulostuskäyttö.
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