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Graafinen ohjeisto 2022 Fontit

Be Vietnam Pro

Be Vietnam ProOtsikko

Leipä teksti

TULOSTUSTA VARTEN WEBIÄ VARTEN 

Segoe UI

Segoe UI Otsikko

Leipä teksti



Graafinen ohjeisto 2022 Värit

Päävärit
UPL:lle on kaksi pääväriä: 

Sininen
Kuvastaa juuria vedessä ja Suomen maan lipun väriä.

CMYK: 100, 91, 30, 14

RGB: 13, 35, 114

Hex: #0D2372

Oranssi
Kuvastaa juuret tulen äärellä sekä lämpimän yhteisön arvon.

CMYK:  0, 62, 96, 0

RGB: 244, 122, 11

Hex: #F47A0B

Sininen

Oranssi



Graafinen ohjeisto 2022 Logo / Hihamerkki

> ITC Avant Garde Gothic Std 

> ITC Avant Garde GothicCEDem

UUSI  

FONTTI VERSIO

NYKYINEN  

VERSIO

UUSI  

VERSIO

> Kirveet näkyvät paremmin suuremmassa koossa

> Enemmän tilaa säikeiden välissä

NYKYINEN  

FONTTI VERSIO



Liikemerkki



Graafinen ohjeisto 2022 Liikemerkki / Suoja-alue

Logon ympärillä tulee olla 

tarpeeksi tyhjää tilaa, jotta 

sen näkyvyys ja tunnistetta-

vuus ei heikkene.

UPL:n logolle on määritelty 

suoja-alue, jonka sisäpuo-

lelle ei saa sijoittaa mitään 

muita visuaalisia elementte-

jä.



Graafinen ohjeisto 2022 Liikemerkki / Perusversiot

ITC Avant Garde GothicCEDemLiikemerkki fontti >



Brändikirja 2022 Liikemerkki / Mustavalkoinen versiot

ITC Avant Garde GothicCEDemLiikemerkki fontti >



Graafinen ohjeisto 2022 Liikemerkki / Lisää versioita

Liekki ääriviivalla. Yksi väri logo.



Graafinen ohjeisto 2022 Liikemerkki / Sosiaalinen media

SOME 

Valkoinen >

SOME

Sinininen >



Graafinen ohjeisto 2022  Liikemerkki / Esimerkkejä / Desktop ja puhelin

Nettisivu.



Brändikirja 2022  Liikemerkki / Esimerkkejä / Kirjelomake
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Nimi 
Katuosoite 
20100 Kaupunki 
 
 
 
8.6.2021 
 
 
 
Tervehdysteksti, 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 
Väliotsikko 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Esa Esimerkki 
Järjestöpäällikkö 
 
 
 
 

 
 

Käytä aina originaali-tiedostoa painotuotteessa. 
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Nimi 
Katuosoite 
20100 Kaupunki 
 
 
 
8.6.2021 
 
 
 
Tervehdysteksti, 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 
Väliotsikko 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 
 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Esa Esimerkki 
Järjestöpäällikkö 
 
 
 
 

 
 



Valokuvien tyyli
UPL:n valokuvissa – niin omissa kuin kuvapankkikuvissakin – korostetaan tilanteen mukaan

• Nuoret / aikuiset / veteraanit

• Yhtenäisyyttä

• Luottamus

• Aitoja ihmisiä

• Asiantuntemusta

• Iloa

• Ammattitaitoisuus

• Elinvoimaa

• Ihmisarvoa 

• Opettaa pelastusta

• Vapaaehtoistyötä

Graafinen ohjeisto 2022 UPL visuaalinen ilme / Kuvamaailma



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Vaateet

VERSIO 1 VERSIO 2



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Mask



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Rannekorut / kynä / heijastin / termospullo



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Beach flag



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Roll up 85x200cm



Graafinen ohjeisto 2022 Sovellukset
Teltta



Uudenmaan Pelastusliitto
Nylands Räddningsförbund

Kiitos


