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Logo





Logon rakenne

Digivision logon muotokieli mukailee verkko-elementin 
muotokieltä. Logossa käytetyt kirjasimet eivät perustu 
olemassaolevaan kirjasintyyppiin, vaan ne ovat yksilöllisesti 
muotoiltuja.

Logon ympärille määritelty suoja-alue perustuu logon 
G-kirjaimeen. Suoja-aluetta tulee kunnioittaa, ja sen 
sisäpuolelle ei sijoiteta muita elementtejä. Logon etäisyys 
alustan reunasta tai muista elementeistä on aina vähintään 
suoja-alueen mitta.

Logon minimikoko on 20 mm / 200 pikseliä leveydeltään. 
Logolle ei ole määritelty maksimikokoa.

Käytä aina virallisia logotiedostoja alkuperäisessä 
muodossaan. Älä muokkaa logoa ja käytä sitä vain  
sallituissa väreissä.

20 mm / 200 px
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Logon väriversiot

Logon ensisijainen väri on musta. Sovelluksen 
muusta värityksestä riippuen logoa voidaan käyttää 
kaikissa ilmeen pääväreissä. Varmista aina, että 
logo erottuu taustasta riittävän selkeästi.

Jos logoa käytetään kuvituksen kaltaisena 
elementtinä, voidaan sen värityksessä hyödyntää 
myös keltaisen ja beigen väriyhdistelmää.
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Logo voidaan sijoittaa alustan ylä- tai alareunaan, 
oikeaan tai vasempaan kulmaan. Logo voidaan 
sijoittaa alustalle myös keskitetysti. Logon etäisyys 
alustan reunasta tai muista elementeistä on aina 
vähintään logon suoja-alueen mitta.

Logon sijoittelu
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Kuvakonsepti:
Oppimisen uudet muodot

Digivision valokuvamaailma näyttää oppimisen uusia 
muotoja. Valokuvissa esineet ja ihmiset tulevat yhteen 
muodostaen uusia kokonaisuuksia, jotka kertovat oppimisen 
tulevaisuudesta sekä ihmisten aktiivisesta roolista sen 
tekemisessä. 

Valokuvamaailma rakentuu kolmella eri tasolla:

Ihmisjoukot
Eri-ikäiset elinikäiset oppijat 

Asetelmat
Tutun oloiset esineet jotka luovat välilleen uusia yhteyksiä

Ihmiset ja esineet
Ihmiset ja asetelmista tutut esineet
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Ihmisjoukot  Asetelmat Ihmiset ja esineet

Valokuvamaailma
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Graafinen elementi: Verkko

Verkko-elementti on dynaaminen, verkoston lailla uusia 
muotoja ottava visuaalinen elementti, jonka estetiikka 
kytkeytyy ihmisten mielissä tulevaisuuteen.

Verkko-elementtiä käytetään

•	Liikkuvan	kuvan	ja	liikegrafiikan	toteutuksissa

• ”Pysäytyskuvina” staattisilla pinnoilla

•	Itsenäisenä	graafisena	elementtinä

• Valokuvien yhteydessä

Tarkemmat ohjeet verkko-elementin käyttöön ja 
sommitteluun löydät kohdasta Sommittelu ja pinnanjako  
(s. 25 )
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Väripaletti

Digivision väripaletin hallitsevat sävyt ovat kirkas keltainen 
sekä maanläheinen beige. Kirkas keltainen kytkeytyy 
tulevaisuuden estetiikkaan ja maanläheinen beige tuo 
ilmeeseen humaania lähestyttävyyttä.

Keltaisen ja beigen lisäksi käytössä on musta ja 
valkoinen, joiden avulla väripaletista voidaan muodostaa 
saavutettavia väriyhdistelmiä.
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Keltainen

HEX #ffff87
RGB 255, 255, 135
CMYK 0, 0, 50, 0

Beige

HEX #dcceac
RGB 220, 206, 172
CMYK 16, 16, 36, 0

Musta

HEX #000000
RGB 0, 0, 0
CMYK 0, 0, 0, 100

Valkoinen

HEX #FFFFFF
RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0, 0
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Osasävyt

Päävärien lisäksi käytössä on myös valikoima 
pääväreistä johdettuja osasävyjä, jotka ovat ensisijaisesti 
digipalvelujen (esim. nettisivut) käytössä.

100%

50%

25%

100%

50%

25%

100%

20%

10%
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Värien käyttö

Tekstiä tai muuta välttämätöntä informaatiota sisältävissä 
sovelluksissa on erityisen tärkeää huomioida materiaalien 
saavutettavuus. Oheisesta taulukosta löydät saavutettavat 
väriyhdistelmät joita käyttämällä varmistat, että teksti 
erottuu taustasta riittävän selkeästi. Älä ikinä käytä keltaisen, 
beigen ja valkoisen väriyhdistelmiä tekstisisällössä.
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Graafisen elementin väritys

Toteutuksissa	joissa	graafista	elementtiä	käytetään	
koristeellisena kuvituselementtinä voidaan käyttää myös 
keltaisen, beigen ja valkoisen muodostamia väripareja.
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Valokuvien lisäsävyt

Ilmeen väripaletin lisäksi valokuvien elementeissä ja 
stailauksessa voidaan käyttää erilaisten sinisten, vihreiden  
ja oranssien kirkkaampia ja murretumpia sävyjä.

Väripaletti 18
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Typografia

Typografialla	on	tärkeä	rooli	eheän	ilmekokonaisuuden	
rakentumisessa. Digivisiolle on määritelty virallinen 
brändifontti, jota käytetään aina, kun se on mahdollista. 
Tilanteissa, joissa virallinen brändifontti ei ole käytettävissä, 
käytetään korvaavaa fonttia.
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Ensisijainen fontti: 
Poppins

Digivision ensisijainen fontti on Poppins. Poppinsia käytetään 
aina, kun se on mahdollista.

Poppinsista käytetään sen Bold, Semibold, Medium, Regular 
ja Light leikkauksia, sekä näiden Italic-versioita.

Lihavampia	leikkauksia	käytetään	otsikkotypografiassa	ja	
kapeampia	leikkauksia	leipätekstitypografiassa.

Typografia 21



Korvaava fontti

Tilanteissa, joissa Poppins ei ole saatavilla 
(esim.	Microsoft	Office-	sovellukset)	käytetään	
korvaavana fonttina Century Gothicia.

Typografia 22
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Sommittelu ja pinnanjako

Sovellusten tuotannon tueksi on rakennettu ruudukko, joka 
ohjaa elementtien sommittelua ja pinnanjakoa. Ruudukko 
mukautuu erilaisiin formaatteihin, ja sen avulla erilaisista 
sovelluksista rakentuu yhtenäinen ilmekokonaisuus.

Ruudukko koostuu kuudesta (6) pysty- ja vaakasuuntaisesta 
sarakkeesta, joiden avulla pintaa jaetaan valokuvan ja 
väripinnan	välillä.	Ruudukko	ohjaa	myös	graafisten	
elementtien sijoittelua. Ulkomarginaalit ja esimerkiksi 
(tekstin) palstoitus määritellään sovelluskohtaisesti.

24



Esimerkkejä ruudukon käytöstä

Valokuva & 
väripinta

Valokuva & 
Graafinen	
elementti

Valokuva & 
Graafinen	
elementti

Graafinen	
elementti & 
väripinta

Sommittelu ja pinnanjako 25
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Brändihierarkia

Digivisiolla on useita yhteistyökumppaneita, jotka toimivat omilla visuaalisilla 
ilmeillään ja tulevat viestimään hankkeesta oman ilmeensä puitteissa.

Taso 1:
Digivision omissa kanavissa ja tilanteissa, joissa Digivisio on viestin 
ensisijainen allekirjoittaja, noudatetaan Digivision ilmettä koko laajuudessaan.

Taso 2:
Omilla ilmeillään toimivat yhteistyökumppanit voivat hyödyntää hankkeeseen 
liittyvässä	viestinnässään	Digivision	logoa	ja	/	tai	graafista	elementtiä	omaan	
kuvamaailmaansa yhdistettynä. 

Digivision brändikuvien käyttö:
Yhteistyökumppanit voivat hyödyntää Digivision brändikuvia hankkeeseen 
liittyvässä viestinnässään, mutta valokuvien yhteydessä tulee aina käytttää 
Digivision logoa, sekä toteutustavasta riippuen ilmeen muita elementtejä 
tämän ohjeistuksen mukaisesti.
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Taso 1
Digivision omat kanavat &  
Digivisio pääasiallisena allekirjoittajana

Digivision ilmettä käytetään kokonaisuudessaan  
tämän ohjeiston mukaisesti.

Brändihierarkia 28



Taso 2
Yhteistyössä Digivision kanssa

Yhteistyökumppanit käyttävät Digivision logoa ja / tai 
graafista	elementtiä	omaan	kuvamaailmaansa	yhdistettynä.

Digivision logo sijoitetaan toteutuksiin 
yhteistyökumppaneiden logolle varattuun paikkaan.

Graafista	elementtiä	voidaan	käyttää	yhteistyökumppanin	
oman kuvamaailman yhteydessä, valokuvan päällä, 
nurkkaan rajattuna.

Logossa	ja	graafisessa	elementissä	käytetään	Digivision	
väripaletissa määriteltyjä värejä.
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Digivision brändikuvien käyttö

Yhteistyökumppanit voivat hyödyntää Digivision brändikuvia 
hankkeeseen liittyvissä viestinnän toteutuksissaan. 

Valokuvien yhteydessä tulee aina käyttää  
vähintään Digivision logoa. 
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Esimerkki- 
sovellukset
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www.digivisio2030.fi

http://www.digivisio2030.fi
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