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Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeistus kattaa Peltosiemenen yritysil-
meeseen liittyvät päälinjaukset. Ohjeistus on tukena
suunniteltaessa ja toteutettaessa kaikkea Peltosie-
menen ulkoista ja sisäistä viestintää.

Graafinen ohjeistus välittää nykyaikaista Peltosie-
menen yritysilmettä ja pitää huolen siitä, että vies-
tintä kaikissa muodoissaan noudattaa yhdenmu-
kaista ja yhdessä sovittua linjaa. Opas sisältää tiedot 
Peltosiemenen tunnuksesta, väreistä, typografiasta 
ja yritysgrafiikasta. 

Graafinen ohjeistus on ohjeellinen ja tapauskohtai-
sesti sovellettavissa. Logo-, väri- ja fonttimäärityksiä 
tulee kuitenkin noudattaa.

Lisätiedot graafisesta ohjeistosta:

Peltosiemen Oy

Timo Uusi-Rauva
040 7602 777 
timo.uusi-rauva@peltosiemen.fi



Logo

Peltosiemen logo koostuu yritysnimestä sekä täh-
kää kuvaavasta graafisesta elementistä.

Peltosiemenen tunnuksen tulee näkyä ohjeiston 
mukaisena kaikessa visuaalisessa materiaalissa: lo-
makkeissa, opasteissa, esitysmateriaaleissa jne. Tun-
nus koostuu tähkästä ja sanalogosta PELTOSIEMEN.
Tähkämerkkiä ja sanalogoa käytetään aina yhdessä. 
Sanalogoa yksinään ei saa käyttää.

Logoa ei saa vääristää tai muuttaa vaan siitä on käy-
tettävä aina alkuperäistä versiota.



Logon suoja-alue

Tunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisälle ei 
saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. 
Suoja-alue määrittää pienimmän mahdollisen etäi-
syyden elementteihin ja pinnan reunoihin tunnusta 
käytettäessä. Suoja-alue määrittyy P-kirjaimen 
mittojen mukaan.



Logon versiot

Tunnuksesta on kolme erilaista versiota, joista 
ensisijaisesti käytetään värillistä versiota valkoisella 
pohjalla. Valkoista versiota voidaan käyttää esimer-
kiksi kuvan, tai kompaktin väripinnan päällä. Yksivä-
ristä versiota voidaan käyttää painoteknisistä syistä 
esimerkiksi rajoitetulla värimäärällä painettaessa. 
Yksiväristä versiota voidaan käyttää joko vihreänä tai 
mustana, riippuen käyttökohteesta.



Yritysvärit

Peltosiemenen pääväri on vaaleanvihreä PANTONE 
P 160-7 C.

Ohessa määriteltyjä lisävärejä voidaan käyttää esi-
merkiksi graafeissa ja muissa grafiikoissa.

Yritysväreistä voidaan käyttää myös vaaleampia 
tooneja 80/50/20 % esimerkiksi taulukoissa ja 
graafeissa.

Painomateriaaleissa käytetään PMS ja CMYK -vä-
rejä. RGB ja HEX-määrityksiä käytetään kaikissa 
sähköisissä materiaaleissa. 

Vaalean vihreä
PANTONE P 160-7 C
CMYK 37  0  100  0 
RGB 188  204  48
#BCCC3

Keltainen
PANTONE 7548 CP
CMYK 0  15  89  0 
RGB 245  212  60
#F5D43C

Tumma vihreä
PANTONE 363 C
CMYK 74 23 100 7 
RGB 98  138  55
#628A37

80% 50% 20%

Tumma ruskea
PANTONE 2322 CP
CMYK 50 70 80 70 
RGB 63  45  31
#3F2D1F

Lisävärit



Typografia

Peltosiemenen kirjasintyyppi on Cabin. Siitä voi-
daan käyttää useita eri leikkauksia, pääasiassa Bold 
Italic ja Regular.

Bold Italic on pääasiassa otsikkofontti ja regular 
leipätekstin fontti.

Vaihtoehtoisena fonttina voidaan käyttää Helvetica 
fonttia.

Cabin on Google fontti.

Abcdef

Abcdef

Abcdef

Dollaborumqui quam aut explique architaquae praectio 
omnimus velendia plibus, vel in pa nienimu saperum volupta 
volor ad eos nonsed ma coremodipsam que consero modis-
cia dolupta tioremo lorendandae sunt.

Dollaborumqui quam aut explique architaquae praectio 
omnimus velendia plibus, vel in pa nienimu saperum volu-
pta volor ad eos nonsed ma coremodipsam que consero 
modiscia dolupta tioremo lorendandae sunt.

Dollaborumqui quam aut explique architaquae praectio om-
nimus velendia plibus, vel in pa nienimu saperum volupta 
volor ad eos nonsed ma coremodipsam que consero modis-
cia dolupta tioremo lorendandae sunt.

Cabin Bold italic ja  regular

Cabin SemiBold

Helvetica Bold oblique ja regular



Graafiset elementit

Peltosiemenen markkinoinnissa ja viestinnässä 
voidaan tapauskohtaisesti käyttää myös muuta-
maa graafista elementtiä elävöittämään visuaalista 
ulkonäköä ja vahvistamaan yritysidentiteettiä.

Kaarielementtiä käytetään pääasiassa printti-
materiaalissa. Kaaren sisin osa on aina ruskea 
ja päällimmäinen vaaleanvihreä ja/tai vihreä. 
Kaaresta voidaan käyttää eri leikkauksia ja 
muunnelmia, kunhan värijärjestys ja kaareva 
muoto säilyy. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää 
myös yksiväristä kaarta kaikissa yritysväreissä tai 
valkoisena.

Tähkäelementti on logosta irroitettu tunnus, 
joka kuvaa viljan tähkää. Tähkää voidaan käyttää 
kuvituksen yhteydessä ja erilaisissa korostusta 
vaativissa tilanteissa. Tähkä on joko keltainen 
tai valkoinen, riippuen taustan väristä. Tähkän 
taustalla voidaan käyttää valkoista tai vihreää 
ympyrää.

Vaaleanvihreä palkki esiintyy lähinnä printtimate-
riaalin ylä- tai alareunassa. Palkkia voidaan käyttää 
joko ainoana elementinä tai yhdessä muiden graa-
fisten elementtien kanssa. Katso esim. käyntikortti ja  
säkkipainatus.
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