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LOGO

OLVI-säätiön liikemerkki koostuu 
säätiön nimestä, sekä ympyrän 
muotoon asettuvasta tunnuksesta. 
Tunnuksen keskellä on muodoltaan 
ohran tähkää muistuttava kuvio. 
Tunnuksen yläreunassa on säätiön 
perustusvuosi 1955.

Säätiön ensisijaisessa logossa 
tunnuksen ympyrän muotoinen 
tausta on sävyltään harmaa ja 
taustan keskelle asettuva tähkä 
on  väriltään valkoinen. Tunnuksen 
vuosiluvun ja säätiön nimen sävynä 
on musta.

Tunnusta ei lähtökohtaisesti käytetä 
ilman logotekstiä. Poikkeuksen 
muodostavat OLVI-säätiön omaan 
käyttöön tulevat materiaalit, joissa 
tunnusta tai siitä irrotettua tähkän 
muotoista visuaalista elementtiä 
voi käyttää harkitusti myös 
logotekstistä erillään.
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TOISSIJAISET LOGOT

Valkoinen tunnus läpinäkyvällä tähkällä

Tätä toissijaista logoa käytetään tummaa 
taustaa vasten tai esimerkiksi valokuvien tai 
kuvioitujen taustojen päällä. Tämä logo on 
ensisijainen vaihtoehto värillisille pinnoille.

Läpinäkyvä tunnus valkoisella tähkällä

Tätä toissijaista logoa käytetään tummalla 
sekä mahdollisimman tasasävyisellä 
taustalla.

2



Musta tunnus läpinäkyvällä tähkällä

Tätä logoa suositaan vaalean taustan 
kanssa tai esimerkiksi valokuvien tai 
kuvioitujen taustojen kanssa, sekä myös 
mustavalkoisissa tulosteissa.

Mustat ääriviivat

Tätä toissijaista logoa käytetään vaalealla 
mahdollisimman tasasävyisellä taustalla 
tai mustavalkoisissa tulosteissa.
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Musta tunnus valkoisella tähkällä

Tätä toissijaista logoa käytetään 
esimerkiksi valokuvien tai kuvioitujen 
taustojen päällä, sekä tummempisävyisten 
taustojen päällä. Logotekstin tulee 
kuitenkin erottua selkeästi taustasta.

Harmaa tunnus läpinäkyvällä tähkällä

Tätä logoa käytetään tummempaa 
taustaa vasten tai virallisissa asiakirjoissa. 
Versiota tulee käyttää harkitusti, sillä 
sen erottuminen on muihin versioihin 
verrattuna heikompaa. 4



LOGON SUOJA-ALUE

Suoja-alueella tarkoitetaan 
logon ympärillä olevaa aluetta, 
jonka sisäpuolelle ei saa sijoittaa 
muita elementtejä. Suoja-alue 
logon ympärillä varmistaa logon 
näkyvyyden.

OLVI-säätiön logon suoja-alueen 
koko muodostuu O-kirjaimen 
muodosta. Suoja-alue on jokaiseen 
suuntaan sama.

Suoja-alue on kaikkien 
logoversioiden kohdalla sama.

5



LOGON KÄYTTÖ

Logon käytössä tulee ensisijaisesti 
huomioida hyvän näkyvyyden 
varmistaminen. Logon tulee erottua 
taustasta ja tunnuksessa näkyvän 
vuosiluvun tulee olla selkeästi 
luettavissa. 

Logon näkyvyyteen pyritään 
riittävän kontrastin avulla. Tummalla 
taustalla suositaan vaaleampia 
logoversioita ja vaalealla taustalla 
tummempia versioita. 

Lisäksi tulee huomioida logon 
suoja-alueen ja mittasuhteiden 
säilyttäminen. Logoa ei saa venyttää 
tai kääntää, eikä sen osia saa 
irrottaa tai järjestää uudelleen.

Logoa tulee käyttää vain sille 
määritellyissä väreissä. Logoon ei 
saa lisätä muita efektejä, kuten 
värejä tai varjoja.

Yhteistyökumppaneiden tulee 
aina hyväksyttää vedokset säätiön 
asiamiehellä ennen painoa tai 
julkaisua.

OLVI-säätiön logon kaikki viralliset 
versiot löytyvät osoitteesta: 

www.olvisaatio.fi
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NÄIN LOGOA SAA KÄYTTÄÄ:
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NÄIN LOGOA EI SAA KÄYTTÄÄ:

TEKSTIÄ TAI  

GRAFIIKKAA  

SUOJA-ALUEELLA
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VÄRIT

PANTONEPANTONE
428 C428 C

CMYKCMYK
0, 0, 0, 300, 0, 0, 30

RGBRGB
195, 200, 200195, 200, 200

HTMLHTML
C3C8C8

PANTONEPANTONE
433 C433 C

CMYKCMYK
0, 0, 0, 1000, 0, 0, 100

RGBRGB  
27, 36, 4227, 36, 42

HTMLHTML
1B242A1B242A

PANTONE PANTONE 
000 C 000 C 

CMYKCMYK
0, 0, 0, 00, 0, 0, 0

RGBRGB
255, 255, 255255, 255, 255

HTMLHTML
FFFFFFFFFFFF 9



TYPOGRAFIA

OLVI-säätiön fontin kirjainperhe 
on Calibri. Siitä käytetään kaikkia 
leikkauksia. 

Pääasiallisesti teksteissä suosittu 
leikkaus on Regular. Otsikoissa 
ensisijainen leikkaus on Bold tai Bold 
Italic. Kuvateksteissä ensisijainen 
leikkaus on Light tai Light Italic.

Useimmissa materiaaleissa otsikkojen 
fonttikoko on 14 ja leipäteksteissä 
puolestaan 11. Vastaavasti 
kuvateksteissä on lähtökohtaisesti 
käytössä fonttikoko 8.
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KUVAMAAILMA

OLVI-säätiön kuvamaailmasta 
välittyy suomalaisuus. 
Ympäristökuvissa tuodaan esiin 
Iisalmen ja Ylä-Savon aluetta. 
Kotiseudun näkyvyyteen pyritään 
myös tilannekuvissa. 

Kuvamaailmaan liittyvät valinnat 
ovat liitoksissa säätiön arvojen 
mukaisiin avustuskohteisiin, ja 
kuvissa esiintyy usein esimerkiksi 
vesistöön ja hyvinvointiin liittyviä 
aiheita. 

Kuvat:  

https://www.flickr.com/photos/iisalmiregion/albums 
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https://www.flickr.com/photos/iisalmiregion/albums


OLVI-säätiö 
Olvitie I-IV 

74100 Iisalmi
www.olvisaatio.fi 

#olvisäätiö #iisalmi 

#yhteiseksihyväksi 

ILMEEN SOVELLUKSET

Roll Up, 
80cm x 200cm

Lomakepohja

Kirjekuori, C5
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Olvitie I-IV, PL 16, 
74100 Iisalmi

www.olvisaatio.fi 
Puh. 029 000 1050

Asiamies:  
Mervi Toivainen

Sähköposti:  
etunimi.sukunimi@olvi.fi 


