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Logon suoja-alue
ja pienin koko
Suoja-alueen korkeus ja
leveys on puolet logon
korkeudesta. Suoja-alueen
sisäpuolelle ei saa sijoittaa
elementtejä tai tekstiä.
Suoja-alue ei saa myöskään
mennä esim. sivun reunan yli.

Logon pienin koko on
42 x 7 mm, jossa logon
slogan on vielä luettavissa.

Pienin koko 42 x 7 mm

Suoja-alue
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Logo strokella
ja ilman
Ensisijaisesti käytetään
punaista logoa ilman valkoista 
kehystä, strokea. Jos logo 
tulee punaiselle taustalle,
käytetään stroke-versiota.

Mustavalkoversioita tulee 
käyttää vain erityis-
tapauksissa – kun värillinen 
versio ei ole sallittu.

Mustavalkoversiot

Väriversiot

Ensisijainen
logo

Stroke-logo

Logo

3



Värit
Logoversioiden määrättyjä 
värejä tulee noudattaa
kaikissa tapauksissa ja niitä
ei saa muuttaa.

Logon musta:

CMYK Black – 0, 0, 0, 100
RGB Black – 0, 0, 0

Logon punainen:

CMYK Red – 0, 100, 100, 0
RGB Red – 227, 16, 27

PANTONE 185 C
RAL 3000
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Kieliversiot
Ensisijaisesti käytetään 
logon Suomi-versiota. 
Muita versioita ovat Ruotsi, 
Englanti ja Venäjä. Kaikista 
logon eri kieliversioista 
löytyy myös stroke- ja
mustavalkoiset versiot.

Englanti

Venäjä

Ruotsi

SuomiLogo
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V-logo
V-logoa käytetään kun
pääsääntöinen logo ei
muotonsa vuoksi taivu tai 
pienimmässä koossa 
mahdu tiettyyn formaattiin. 
Tällaisia tapauksia ovat
esimerkiksi mobiilikuvake, 
favicon ja Facebook-
profiilikuva.

V-logon pienin koko on
faviconin koko 16 x 16 px.

Favicon ja
mobiilikuvake

Facebook
-profiilikuva

V-logo

Pienin koko
16 x 16 px
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Logon käyttö 
taustoilla
Vieressä esimerkkikuvia
logon käytöstä erilaisilla 
taustoilla. Logon stroke-
versiota käytetään vain
kun tausta on saman-
tai lähes samanvärinen
kuin itse logo. Logon saa
sijoittaa kuvan päälle kun 
tausta on tarpeeksi hillitty. 

Oikein Väärin
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Ei näin!
Logoa ei saa muuttaa,
sen sisältöön koskea,
käyttää muun värisenä kuin 
sovittu, käyttää pystyssä 
tai muussa kulmassa kuin
vaakatasossa.

Ei vapaata skaalausta!

Ei muita värejä!Ei muokkausta!

Ei muita esityskulmia tai muotoja!
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