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“SPL Saimaa”

“SPL Saimaa vuodesta”

“SPL Saimaa ikoni”

Erilaisia logoja on toteutettu kolme: “SPL Saimaa vuodesta”, “SPL Saimaa” ja “SPL Saimaa ikoni”. 
Lähtökohtaisesti on tarkoitus käyttää aina logoa “SPL Saimaa vuodesta”, jos se vain on järkevää. 
Mikäli vuodesta -teksti skaalautuu käyttötarkoituksessa liian pieneksi, voidaan tilalla käyttää logoa 
“SPL Saimaa”, joka ei sisällä vuodesta -tekstiosuutta.



“SPL Saimaa ikoni” on tarkoitettu käytettäväksi erilaisissa ohjelmakuvakkeissa, kuten esimerkiksi 
ohjelmistojen kuvakkeena tai kotisivun faviconina. Ikonia voi soveltaa myös tarroihin tai 
brodeerattuihin hihamerkkeihin, joissa SPL Saimaa ry:tä halutaan ilmaista pelkällä logolla.

“SPL Saimaa ikonia” voi käyttää myös vesileimana, ilman taustaväriä.



Typografia

Otsikko 1

Montserrat Bold 700

Montserrat Regular 400
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

https://fonts.google.com/specimen/Khand

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö0123456789

Khand Regular 400

Otsikko 2

Leipäteksti

www.hyperlinkki.fi

OTSIKKO 3

LOGOTEKSTI

Typografian osalta käytetään kahta eri tekstityyppiä, jotka ovat Montserrat ja Khand. Molemmat 
tekstityypit ovat ilmaiseksi saatavilla Google Fonts -palvelusta ja ne voi asentaa myös 
tietokoneelle käytettäväksi missä tahansa sovelluksessa (Word, Photoshop, yms.). 
Oletustekstityyppinä käytetään Montserrat’ia ja korostuksiin voidaan käyttää Khand -
tekstityyppiä. Khand -tekstityyppiä on käytetty myös SPL Saimaa ry:n uudessa logossa. Khand -
tekstityyppiä tulisi käyttää aina niin, että kirjaimet on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, eikä pieniä 
kirjaimia käytetä.



Tämä teksti on kirjoitettu tekstityypillä Montserrat Regular 400.

Esimerkkejä Khand -tekstityypin käytöstä korostuksissa.
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P A I N I K E



Värit
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Ensisijaisesti käytetään sinistä pääväriä (“SPL Saimaan sininen”) ja mustaa tai valkoista tekstin tai 
logon väriä.



Muita värejä käytetään korostusväreinä sekä tarpeen vaatiessa, kuten infografiikassa ja linkkien 
hoovereissa.

#001AE5
RGB: 0, 26, 229
CMYK: 90, 80, 0, 0

#0054E3
RGB: 0, 84, 227
CMYK: 85, 69, 0, 0

#CBD1FB
RGB: 203, 209, 251
CMYK: 17, 14, 0, 0

#FFFFFF

SPL SAIMAAN SININEN

RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0

CMYK: 0, 0, 0, 100

#000000
RGB: 0, 0, 0



Esimerkit
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Kun pelkkää logoa käytetään kuvan päällä, tulee huomioida taustan riittävän tumma tai vaalea 
sävy. Tummalla taustalla käytetään valkoista logoa ja vaalealla mustaa logoa.

Logoa voidaan käyttää myös vesileimana kuvan päällä.

Logon ympärille tulee varata riittävästi tyhjää tilaa.

Mikäli kuvan tausta ei ole suoraan sopiva läpinäkyvälle logolle, voidaan logon taakse lisätä musta, 
sininen tai valkoinen taustaväri. Taustaväriä voidaan käyttää läpinäkymättömänä (100%) tai 
osittain läpikuultavana (85% läpinäkyvyys).

85%100%

100%85%


