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Turun seudun puhdistamo Oy:n graafinen ohjeistus on työkalu niille, jotka suunnittelevat yrityksen viestintä- ja 
markkinointimateriaaleja sekä medialle.

Ohjeistus on laadittu helpottamaan yrityskuvan hallintaa ja pitämään visuaalinen ilme yhtenäisenä kaikissa medioissa. 
Itämeren hyvinvointi on tärkeää Turun seudun puhdistamolle, joten sen tuominen esiin ilmeessä on erityisen tärkeää.

Ilmettä korostetaan hyvillä valokuvilla ja niitä voidaan käyttää taustalla muun muassa esityksissä ja verkkosivuilla. 
Valokuvissa on pääsääntöisesti vesialue tai tarvittaessa laitos tai sen osa.

Avainsanat ovat puhtaus, raikkaus ja tehokkuus.
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1. info



tehokkaiden prosessien, luotettavien palveluntuottajien ja osaavan 
henkilökunnan avulla pidämme itämeren puhtaana.



g
r

a
a

fin
en o

h
jeisto

2. logo



LOGON KÄYTTÖ
SININEN LOGO
Tätä logoa käytetään aina kun mahdollista.
Logo on väriltään merensininen.  
Tekstiosan fontti on Lato Black.

MUSTA LOGO
Mustaa logoa käytetään mm. lomakkeissa.

VALKOINEN LOGO
Valkoista logoa käytetään tarvittaessa kuvan tai 
värillisen taustan päällä.

LOGON SUOJA-ALUE
Logon suoja-alue on logon P-kirjaimen korkeus
joka suuntaan. Tämän alueen sisälle ei laiteta 
mitään ylimääräistä materiaalia.
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2.1. logo



SYMBOLIN KÄYTTÖ
Symboli kuvastaa veden puhdistusprosessia.  
Symbolia voidaan käyttää tarvittaessa yksinäänkin.

SININEN SYMBOLI
Tätä versiota käytetään aina kun mahdollista.
Symboli on väriltään merensininen. 

MUSTA SYMBOLI
Mustaa logoa käytetään mm. lomakkeissa.

VALKOINEN SYMBOLI
Valkoista logoa käytetään tarvittaessa kuvan tai 
värillisen taustan päällä.

SYMBOLIN SUOJA-ALUE
Symbolin suoja-alue on logon P-kirjaimen korkeus
joka suuntaan. Tämän alueen sisälle ei laiteta 
mitään ylimääräistä materiaalia.
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3. symboli



PÄÄVÄRIT
Ilmeen pääväri on merensininen.

Toissijaisia päävärejä luonnonvihreää ja 
okraa käytetään lisä- ja korostevärinä.
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4. värit

MERENSININEN

CMYK: 100,71,22,5
RGB: 0,104,157
HEX: 00689D
PMS: 7462C

LUONNONVIHREÄ

CMYK: 81,15,100,2
RGB: 76,159,56
HEX: 4C9F38
PMS: 7739C

OKRA

CMYK: 0,45,96,0
RGB: 253,157,36
HEX: FD9D24
PMS: 1375C



g
r

a
a

fin
en o

h
jeisto

4.1. värit

LISÄVÄRIT
Lisävärejä käytetään käytetään jos 
tarvitaan tummempaa tai vaaleampaa 
versiota pääväreistä.

TUMMANSININEN

CMYK: 100,86,29,23
RGB: 25,72,106
HEX: 19486A
PMS: 294C

TUMMANVIHREÄ

CMYK: 74,32,95,19
RGB: 63,126,68
HEX: 3F7E44
PMS: 7742C

KIRKKAAN ORANSSI

CMYK: 0,71,98,0
RGB: 253,105,37
HEX: FD6925
PMS: 1585C

VAALEANSININEN

CMYK: 96,41,6,0
RGB: 10,151,217
HEX: 0A97D9
PMS: 7461C

VAALEANVIHREÄ

CMYK: 75,4,100,0
RGB: 86,192,43
HEX: 56C02B
PMS: 361C

KELTAINEN

CMYK: 0,31,100,0
RGB: 252,195,11
HEX: FCC30B
PMS: 1235C
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5. elementit

AALTO
Aalto-elementtiä voidaan käyttää tarvittaessa 
rytmittävänä elementtinä tunnistettavuuden 
lisäämiseksi.



PÄÄFONTTI
Käytettävä pääfontti web-, julkaisu- ja 
esitysmateriaaleissa on Lato. 

Otsikkofontti on Lato Black.

Leipätekstin fontti on Lato Regular.

Myös muita leikkauksia voidaan käyttää 
tarvittaessa.

Lato on Google Fonts -fontti.
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6. fontit



TOISSIJAINEN FONTTI
Dokumenteissa ja Microsoft Office 
-ohjelmistoissa käytettävä fontti on Arial.

Otsikkofontti on Arial Black.
Leipätekstin fontti on Arial Regular.

Myös muita leikkauksia voidaan käyttää 
tarvittaessa.

Arial on Microsoft -fontti.
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6.1 fontit



KUVAMAAILMA
Turun seudun puhdistamon kuvamaailma 
koostuu pääsääntöisesti valokuvista, joissa 
on vesialue tai tarvittaessa laitos tai sen osa. 
Käytettävät kuvat tulee olla hyvälaatuisia ja 
aina tarpeeksi suuria tarkoitukseen.

Verkkosivuilla valokuvien tiedostokoko 
pidetään mahdollisimman pienenä.

Painomateriaaleissa käytetään vain 
painolaatuisia kuvia.
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7. kuvat



KÄYNTIKORTIT
Käyntikorteissa toistuu ilmeen elementit. 
Turun seudun puhdistamon ilme näkyy kaikissa 
medioissa samanlaisena printistä digiin.  
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8. sovellukset

Etunimi Sukunimi 
TITTELI | TITLE 

+358 40 123 4567
etunimi.sukunimi@turunseudunpuhdistamo.fi

Turun seudun puhdistamo Oy
Polttimonkatu 2, 20100 Turku, Finland
info@turunseudunpuhdistamo.fi
www.turunseudunpuhdistamo.fi 
Y-tunnus: 1774713-5



OTA YHTEYTTÄ
Kaikki logo- ja kuva-aineisto löytyy Turun seudun puhdistamon  
verkkosivuilta osoitteesta turunseudunpuhdistamo.fi/media

Turun seudun puhdistamo Oy 
Polttimonkatu 2 
20100 Turku

info@turunseudunpuhdistamo.fi
www.turunseudunpuhdistamo.fi
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9. aineisto




