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LOGO

Pudasjärven visio on olla modernisti luonnonmukainen Euroopan hirsipääkaupunki, 
persoonallisuuksia kiehtova ja avosylin vastaanottava kaupunki.

Avainsanat suunnittelussa olivat: hirsi, luonnonmukaisuus, luontoelämykset, moderni 
nostalgisuus, hyvinvointi, maaseutumaisuus ja kansainvälisyys.

Logo on nostalginen ja samalla ajassa elävä. Logon kirjaimet ovat vahvat ja  persoonal-
liset. Kirjaimet ovat jämäkät ja jämerät, kuten hirren puu, ja niitä rajaa kaunis idyllinen 
kehys, joka tuo logoon persoonallisuutta ja saa sen toimimaan veikeästi sloganin kans-
sa yhteen.

ITSETUNTOINEN 
juureva, rohkea,  

eteenpäin katsova

LUONNOLLINEN 
aito, kodikas,  
maanläheinen

ELOISA  
utelias, veikeä,

iloinen

TERVEELLINEN  
ekologinen, puhdas,  

hyvää tekevä

Pudasjärvi on suomalainen ja:
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VÄRIT
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Pudasjärven värimaailma henkii luonnonmukaisuutta modernilla tavalla. Värisuunnittelun läh-
tökohtana olivat auringonnousussa hehkuvan hirren sävyt sekä soiden, järvien, erämaamaise-
mien sinivihreät sävyt, jotka tuovat kauniisti kontrastia lämpimiin värisävyihin. Värivalinnat 
tukevat Pudasjärven persoonallisuutta: juurevuutta, rohkeutta, luonnonmukaisuutta, maanlä-
heisyyttä ja veikeyttä.

PANTONE 130 C
CMYK: 0 / 32 / 100 / 0

RGB: 250 / 181 / 0

#FFDC4C
(CMYK: 2 / 12 / 77 / 0)

#4FAFC2
(CMYK: 66 / 11 / 22 / 0)

#C18600
(CMYK: 21 / 46 / 100 / 10)

#005264
(CMYK: 92 / 50 / 41 / 32)

WHITE
CMYK: PAPER

RGB: 255 / 255 / 255

PANTONE 7713 C
CMYK: 100 / 0 / 30 / 26

RGB: 0 / 127 / 145

GREY
CMYK: 10 / 0 / 0 / 92

RGB:  #313435

LIGHT GREY
CMYK: 0 / 1 / 0 / 5
RGB: #F4F5F6

LISÄVÄRIT

VERKON 
LISÄVÄRIT

#fab500 #ffffff #007F91

VÄRIEN SUHTEET VIESTINNÄSSÄ,
ESIMERKKI YHTEENSOPIVUUDESTA

Värien sävyerojen tulee olla 
riittäviä, niin että eri väripinnat 
erottuvat kauniisti ja selkeästi 
toisistaan.

PÄÄVÄRIT



FONTIT 
LADATTAVISSA

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

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

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Maecenas tincidunt mi ac dolor tincidunt, 
et tempor lacus fringilla. Morbi malesuada nulla 
tempus pretium euismod.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Maecenas tincidunt mi ac dolor tincidunt, 
et tempor lacus fringilla. Morbi malesuada nulla 
tempus pretium euismod.

OTSIKOT /  OSWALD / 
BOLD /  ALL CAPS /  VA: 50 ARVOT

OTSIKOT /  OSWALD / 
BOLD /  ALL CAPS /  VA: 50 ARVOT

PIENET OTSIKOT YM. /  OSWALD / 
BOLD /  ALL CAPS /  VA: 50 ARVOT

PIENET OTSIKOT YM. /  OSWALD / 
BOLD /  ALL CAPS /  VA: 50 ARVOT

LEIPIS /  GLEGOO / 
REGULAR / VA: 0 ARVOT

LEIPIS /  GLEGOO / 
REGULAR / VA: 0 ARVOT

KUVATEKSTIT JA PIENET TEKSTIT / 
GLEGOO / BOLD /  VA: 25 ARVOT

KUVATEKSTIT JA PIENET TEKSTIT / 
GLEGOO / BOLD /  VA: 25 ARVOT

INGRESSIT /  GLEGOO / 
BOLD /  VA: 0 ARVOT

INGRESSIT /  GLEGOO / 
BOLD /  VA: 0 ARVOT

Duis lobortis ex quis luctus pulvinar. 
Pellentesque eget posuere augue.

Duis lobortis ex quis luctus pulvinar. 
Pellentesque eget posuere augue.

OTSIKKO 
NÄIN IKÄÄN

OTSIKKO 
NÄIN IKÄÄN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

Millaista olisi 
kirjoittaa ingressi 
tällaisella fontilla?

Millaista olisi 
kirjoittaa ingressi 
tällaisella fontilla?

Proin eros magna, congue vitae pulvinar eget, ul-
trices in lorem. Quisque quis lectus egestas, fini-
bus nisi ac, porta risus. Nulla ligula ante, ornare 
tristique dui pellentesque, finibus suscipit ipsum.

Proin eros magna, congue vitae pulvinar eget, ul-
trices in lorem. Quisque quis lectus egestas, fini-
bus nisi ac, porta risus. Nulla ligula ante, ornare 
tristique dui pellentesque, finibus suscipit ipsum.
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FONTIT PAINOTUOTTEISSA JA VERKOSSA

Pudasjärven verkkosivuilla ja painotuotteissa käytettvät fontit ovat ”Oswald” ja ”Glekoo”. Jämäkkä 
vintagehenkinen otsikkofontti edustaa Pudasjärven juurevuutta. Päätteellinen Glegoo-fontti tuo il-
meeseen kodikkuutta, pehmeyttä, luonnonmukaisuutta, lämpöä ja läheisyyttä. Typografiassa tärkein 
perussääntö on, että eri fonttityylit eroavat selkeästi toisistaan, riittävän kontrastin aikaansaamiseksi. 
Pudasjärven ilmeessä tämä toteutuukin erinomaisesti.
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FONTIT - WINDOWS

Windows- ohjelmilla käytetään ohjelmistopaketin fontteja: Arial ja Georgia.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc-
ing elit. Maecenas tincidunt mi ac dolor tincidunt, 
et tempor lacus fringilla. Morbi malesuada nulla 
tempus pretium euismod.

OTSIKOT / ARIAL / BOLD / ALL CAPS 

PIENET OTSIKOT YM. / ARIAL / 
BOLD / ALL CAPS

LEIPIS / GEORGIA / REGULAR    

KUVATEKSTIT JA PIENET TEKSTIT / 
GEORGIA / BOLD

INGRESSIT / GEORGIA/ 
BOLD / VA: 0 ARVOT

Duis lobortis ex quis luctus pulvinar. 
Pellentesque eget posuere augue.

OTSIKKO 
NÄIN IKÄÄN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

VÄLIOTSIKOT 
MUKAVASTI NÄIN

Millaista olisi 
kirjoittaa ingressi 
tällaisella fontilla?

Proin eros magna, congue vitae pulvinar eget, 
ultrices in lorem. Quisque quis lectus egestas, fini-
bus nisi ac, porta risus. Nulla ligula ante, ornare 
tristique dui pellentesque, finibus suscipit ipsum.

WINDOWS 
FONTIT 

ARIAL 
Georgia
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Logoa ei saa venyttää mihinkään suuntaan, sitä ei saa kääntää vinottain, 
eikä sen väriä saa muuttaa. Logo on esitettävä kuva- tai väripinnalla 

aina niin, että se erottuu selvästi.

Logon suoja-alue on merkattu harmaalla. Tähän alueeseen ei siis saa sijoittaa 
muita elementtejä. Suoja-alueen koko määrittyy aina logon i-kirjaimen 

mukaan, eli kun logon koko kasvaa myös suoja-alueen koko kasvaa.
Logoa voi käyttää joko sloganlogona ylhäällä kuvattuun tapaan, mutta niitä 

voi käyttää myös erikseen (esim. alla).

LOGON 
MINIMIKOKO

Sloganlogon 
minimikorkeus

painotuotteissa: 9,5 mm.

Logon 
minimikorkeus

painotuotteissa: 6 mm.


