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TUNNUKSEN TARINA

Savogow -tunnus on logotyyppi, jonka keskeltä nousee symbolisesti kasvua 
ja kehitystä kuvaava verso tai liekki; suuren vahvan puun tai tulen alku. 
Silmu viestii uudesta energisestä toiminnasta sekä kertoo alati versoavista 
innovaatiivisistä ideoista että ihmisistä niiden takana. 

Lämpimät, aktiivisen energiset värit symboloivat erityisesti niitä teollisuus- 
ja osaamisaloja, joiden kehittämiseen ja olemassaolon varmistamiseen 
Savogrown on perustettu.

Vihreä väri kuvaa alueen kasvua, kehitystä ja tulevaisuutta. Oranssi viestii 
tekijöiden energiasta, rohkeudesta sekä luovuudesta. Punainen väri kertoo 
vahvasta asiantuntijuudesta ja aktiivisesta kehityskumppanista Savogrowsta, 
joka toimii alueensa seutuviestijänä, edistää alueensa pysymistä elinvoimai-
sena, kehittyvänä ja uusiutumiskykyisenä.
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VÄRILLINEN TUNNUS

KEHITYSYHTIÖ
Keitele  Pielavesi  Rautalampi  Suonenjoki  Tervo  Vesanto
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KEHITYSYHTIÖ
Keitele  Pielavesi  Rautalampi  Suonenjoki  Tervo  Vesanto

1-VÄRINEN TUNNUS
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Pantone: 1795 C
CMYK: C=0, M=100, Y=100, K=0
RGB: R=194, G=14, B=26
#c20e1a

VÄRIMÄÄRITYKSET – tunnuksen päävärit

Pantone: 144 C
CMYK: C=0, M=55, Y=100, K=0
RGB: R=217, G=134, B=28
#d9861c

Pantone: 361 C
CMYK: C=80, M=0, Y=100, K=0
RGB: R=94, G=164, B=67
#5ea443

Pantone: Pro. Black C
CMYK: C=40, M=40, Y=40, K=100
RGB: R=22, G=20, B=17
#161411
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TUNNUKSEN KÄYTTÖ – suoja-alue

Suoja-alueen koon määrittämisessä käytetään 
mittayksikkönä tunnuksen kirjainkorkeutta = x. 

Suoja-alueelle ei saa sijoittaa kuvaa, tekstiä * tai muuta elementtiä, lisäksi 
tunnusta ei saa viedä suoja-aluetta lähemmäksi esim. paperin reunassa. 
Tunnuksen suoja-alue rauhoittaa ja takaa sille erottuvuutta.

* Poikkeuksena on Kehitysyhtiö-tekstillä varustettu tunnus.
    Tunnukseen sovelletaan suoja-aluetta samalla logiikalla.
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Vaalealla pinnalla käytetään värillistä tai mustaa tunnusta. 
Tummalla pinnalla valkoista eli negatiivitunnusta.
Valkoisia tai värillisiä hiusviivoja tai ulkoisia ns. hehku- tai 
varjoefektejä tulee välttää.

TUNNUKSEN KÄYTTÖ – tunnus valokuvan päällä
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TUNNUKSEN KÄYTTÖ – kielletyt käyttötavat

Värillistä tunnusta ei saa käyttää valokuvan päällä, jossa 
on häiritseviä elementtejä tunnuksen luettavuuden tai 
hahmottamisen suhteen.
Tunnuksen mittasuhteita eikä värejä saa muuttaa.
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GRAAFINEN OHJEISTO – typografia

Kehitysyhtiö-tunnuksen typografia: Futura-fontti

Futura book (versaali)

Futura book (gemena)

KEHITYSYHTIÖ
Keitele  Pielavesi  Rautalampi  Suonenjoki  Tervo  Vesanto
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GRAAFINEN OHJEISTO – logotiedostot

Logo-tiedostot ja käyttö

PDF -  on vektorigrafiikkamuoto, joka sopii käytettäväksi kaikissa yleisimmissä 
julkaisuohjelmissa ja medioissa.

EPS -  on vektorigrafiikkamuoto, joka sopii käytettäväksi sekä office-ohjelmissa, että 
julkaisuissa

JPG -  on kuvamuoto, joka sopii käytettäväksi kaikissa Office-ohjelmissa, sekä nettisivuilla 
jossa tiedostotarkenne www. 

PNG -  on läpinäkyvällä taustalla oleva kuvamuoto, joka sopii käytettäväksi Office-ohjelmissa 
sekä www-sivuilla

Logon värivaihtoehdot:
•	 4-värinen
•	 1-värinen (sisältää vain mustan värin)
•	 Valkoinen (negatiivinen versio eli sopii käytettäväksi värillisellä taustalla tai kuvan päällä)


