
1

KVPS Tukena Oy
Graafinen ohjeisto

09/2019



2

Tervetuloa tutustumaan KVPS Tukena Oy:n 
graafisiin ohjeisiin. Tämä ohjeisto sisältää ohjeita 
ja vinkkejä brändi-identiteetin käyttöön ja 
markkinointiviestinnän suunnitteluun. 

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentteja,  
ota yhteyttäsähköpostilla info@tukena.fi
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Tukenan tunnus koostuu liikemerkistä (tulppaani) 
ja logosta (tukena-teksti). Tunnus on yksi 
graafinen kokonaisuus ja liikemerkin suhde 
logoon pysyy aina samana.

Tunnuksesta on käytössä kaksi värillistä versiota. 
Ensisijaisesti pyritään aina käyttämään värillisiä 
versioita. 

Lisäksi voidaan tarpeen mukaan käyttää 
harmaasävyistä tai valkoista versiota. 

Tunnus

Logon mittasuhteita, värejä tai 
tekstityyppiä ei saa muuttaa. Valitse 
käyttötarkoitukseen sopiva logo oheisista 
vaihtoehdoista.

Logot ovat ladattavissa sekä sähköiseen 
että painettuun viestintään osoitteesta 
www.tukena.fi/tukena/materiaalipankki/

HUOM!

/ versiot
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Kunnioita turvaetäisyyttä.

Turvaetäisyys määritetään  
suhteessa logon A-kirjaimen kokoon. 
Turvaetäisyys on vasemmalla,  
oikealla ja alla vähintään  
1 x A-kirjaimen koko sekä yllä  
vähintään 2 x A-kirjaimen koko. 

Tunnus
/ turvaetäisyys

1 x

2 x

x

1 x1 x
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Tukenan tunnusta käytetään ensisijaisesti 
värillisenä ja valkoisella taustalla. 

Valkoista tunnusta käytetään vain tarpeen 
vaatiessa, esim. julisteissa tai tapauksissa, joissa 
Tukenan tunnus on osa muuta kokonaisuutta, 
jossa vaaditaan valkoisen tunnuksen käyttöä.

Valkoista tunnusta käytetään pääsääntöisesti 
yksivärisillä pinnoilla, jolloin saavutetaan  
riittävä kontrasti.

Harmaansävyistä tunnusta saa käyttää vain 
mustavalkomateriaaleissa valkoisella pohjalla.

Tunnus
/ käyttö väritaustalla

Vaikka riittävä kontrasti,  
ei harmaata taustaa.

Riittämätön kontrasti.  
Ei harmaata taustaa.

Riittämätön kontrasti.  
Ei harmaata taustaa.

Riittävä kontrasti. Riittävä kontrasti, 
sallittu vain mustavalko-
materiaaleissa.

Riittävä kontrasti. Riittämätön kontrasti. Riittämätön kontrasti.

tukena.fi



6

Tukenan tunnusta käytetään ensisijaisesti 
värillisenä ja valkoisella taustalla. 

Tunnusta voidaan joutua tietyissä tapauksissa 
käyttämään myös kuvan päällä, esim. julisteissa 
tai tapauksissa, joissa Tukenan tunnus on osa 
muuta kokonaisuutta.

Harmaasävytunnusta saa käyttää vain valkoisella/
vaalealla pohjalla.

Valkoista tunnusta käytetään pääsääntöisesti 
yksivärisillä pinnoilla, jolloin saavutetaan riittävä 
kontrasti.

Tunnus
/ käyttö kuvan päällä

Riittävä kontrasti.

Riittämätön kontrasti.

Ei varjoa tunnukseen.

Riittävä kontrasti.

tukena.fi

Ei läpinäkyviä taustoja. Riittämätön kontrasti.

Riittämätön kontrasti.

Riittämätön kontrasti.

Tunnukseen ei saa lisätä varjostuksia, 
ääriviivoja, läpinäkyviä taustoja tai 
muita elementtejä, joilla yritetään lisätä 
tunnuksen erottuvuutta taustasta.

HUOM!
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Tukenan Iskulause kuuluu: 
Mukana hyvässä elämässä
Tukenan iskulause on patentti- ja 
rekisterihallituksen rekisteröimä 
tavaramerkki. Sloganin yhteydessä 
käytetään aina ®-merkkiä.

Iskulause kirjoitetaan Tukenan 
päätekstityypillä Amaranth ja 
käyttämällä Regular-leikkausta.

Käyttäessäsi slogania huolehdi,  
että luettavuus säilyy ja kontrasti 
taustaan on riittävä.

Slogan
/  Iskulauseen käyttö
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  Tukena sininen
Pantone 3015 C 
CMYK: c 95, m 37, y 0, k 17
RGB: r 0, g 112, b 173

  Tukena turkoosi
Pantone 311C 
CMYK: c 65, m 0, y 13, k 0
RGB: r 55, g 194, b 219

  Tukena harmaa
Pantone 877 C (hopea) tai Pantone Cool Gray 5 C
CMYK: k 35
RGB: r 177, g 179, b 182

Värit
/ päävärit ja harmaasävyt

Tukena-brändin päävärit muodostuvat kolmesta, 
tunnuksessakin esiintyvästä väristä.

Päävärien lisäksi voidaan lisävärinä käyttää 
harmaansävyjä skaalalla 0-100%.

Älä käytä harmaita (k 16-100%) väripintoja esim. 
taustoina tai muina isompina väripintoina.

Tukena sininen Tukena turkoosi

Tukena harmaa Harmaasävyt
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Värit
/ värien käyttö

Tukena-brändin päävärejä käytetään aina kaikessa 
viestinnässä. Värejä voidaan käyttää tausta-, 
tehoste- ja/tai tekstivärinä yhdessä tai yksittäin. 

Päävärejä voidaan käyttää yhdessä harmaan 
sävyjen kanssa. Huolehdi aina, että kontrasti on 
riittävä käytettäessä tekstiä taustavärin päällä.

Ohessa malleja värien käytöstä tekstin taustana.

Harmaasavyjä (k 16-100 %) ei saa käyttää 
isoina väripintoina, esim. taustavärinä. 

HUOM!

Hyvä 
otsikko 

Hyvä 
otsikko

Huono 
otsikko

Hyvä 
otsikko

Hyvä 
otsikko

Huono 
otsikko

Hyvä 
otsikko

Huono 
otsikko

Huono 
otsikko

Riittävä kontrasti. Riittävä kontrasti. Riittävä kontrasti.

Riittämätön kontrasti.

Vaikka riittävä kontrasti,  
ei harmaata taustaa.

Riittävä kontrasti.

Riittämätön kontrasti.  
Ei harmaata taustaa.

Riittävä kontrasti.

Riittämätön kontrasti.  
Ei harmaata taustaa.
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Tekstityypit
/ käyttö

Tukenan viestinnässä käytetään kahta 
päätekstityyppiä ja yhtä lisätekstityyppiä. 
Kaikkia tekstityyppejä voidaan käyttää 
vapaasti edellyttäen, että lopputulos 
on selkeä, tyylikäs ja teksti on helposti 
luettavissa.

Ohessa vinkkejä tekstityypin käyttöön 
viestinnässä.

Amaranth Regular -tekstityyppiä käytetään pääsääntöisesti otsikoinnissa ja  
muissa lyhyissä, muutaman sanan teksteissä sekä tehostetekstinä. Tekstityypistä  
on käytössä vain Regular-leikkaus. 

Calibri -tekstityyppiä käytetään pääsääntöisesti leipätekstissä, muissa  
pidemmissä teksteissä ja ns. yleisfonttina. Calibrista käytetään vain  
Light-, Regular- ja Bold-leikkauksia.

Amaranth italic -tekstityyppiä käytetään esim. tekstinostoissa ja -korostuksissa, 
tehostetekstinä sekä lainauksissa. Käytä harkiten ja säästeliäästi!

Päätekstityyppi

Päätekstityyppi

Lisätekstityyppi

Calibri Light
Calibri Regular
Calibri Bold

Amaranth italic

Amaranth regular

Calibri 

Amaranth 

Amaranth italic
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(1) Tukenan tunnusta voidaan käyttää mm. 
esitteen kannessa ja ilmoituksissa valkoisella, 
suorakaiteen muotoisella ja alakulmistaan 
pyöristetyllä taustalla. Muista tunnuksen 
turvaetäisyys suhteessa taustaan.

(2) Esim. esitteen kannessa ja ilmoituksissa 
käytetään Tukenan turkoosin väristä ylä- tai 
alapalkkia.

(3) Koivun lehteä käytetään viestinnässä 
symboloimaan Tukenan juuria; tarinaa koivusta 
ja tähdestä. Koivun lehti voi olla myös tekstin 
taustana lyhyissä teksteissä.

Esimerkkejä elementtien käytöstä löydät 
seuraavilta sivulta.

Graafiset  
elementit

/  esitteissä, ilmoituksissa  
ym. viestinnässä käytettävät 
vakioelementit.

(1)

(2)

(3)

Tunnus ja graafisia elementtejä on 
ladattavissa osoitteesta: www.tukena.fi/
tukena/materiaalipankki/

HUOM!
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Esitteiden kansissa ja ilmoituksissa käytetään 
ylä- tai alapalkkia, jonka yhteydessä esiintyy 
Tukenan tunnus valkoisella taustalla ja slogan.

Elementit sijoitetaan taittoon oheisen 
“mittatikun” mukaan. Taittoalueen leveys 
jaetaan 21:een osaan. Osat jaetaan 
käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

Esitteet ja  
ilmoitukset
/  ylä- ja alapalkki.

TunnusSuoja- 
alue

Suoja- 
alue

Slogan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Tätä mittatikkusuhdetta käytetään vain 
leveydeltään A5 pysty (148 mm) kokoon  
ja sitä suurempiin taittoihin. 

HUOM!
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Esitteet ja  
ilmoitukset
/  ylä- ja alapalkki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Kuvat, joita käytetään Tukenan 
viestinnässä voidaan jakaa karkeasti 
kahteen ryhmään.

(1) Koivuaiheiset kuvat, jotka kuvaavat 
Tukenan arvoja, juuria ja brändi-
mielikuvaa.
Kuvat eivät saa olla piirroskuvia; vain 
valokuvia käytetään.

(2) Konkreettiset kuvat, jotka kuvaavat 
asiakkaita, henkilökuntaa, tapahtumia, 
ympäristöä ja/tai tiloja.
Kuvissa ei saa olla aitoja, portteja tai 
lasiovia kuvattavien henkilöiden edessä. 
Kuvat eivät saa esittää henkilöitä 
epäedullisesta (esim. kasvokuvat ruokailun 
aikaan) tai loukkaavasta näkökulmasta.

Kuvat
/  käyttö

Kuvia markkinointitarpeisiin voi 
tiedustella osoitteesta info@tukena.fi

HUOM!

(1)

(2)


