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Visuaalisen ilmeen avulla tuemme Finnsementin 
strategiaa ja arvoja. Visuaalinen ilme ja 
yritystarina ovat myös tärkeimpiä tekijöitä 
yhteisökuvan syntymisessä. Eri yhteyksissä 
tunnistettava ja johdonmukainen ilme lisää 
tunnettavuuttamme ja uskottavuuttamme.

Tavoitteena on vahvistaa kohderyhmien mieli-
kuvaa Finnsementistä ja tarjota rakennusalan 
paras asiakaskokemus. Haluamme antaa 
itsestämme helposti lähestyttävän ja ammatti-
maisen kuvan.

Tähän ohjeistoon on koottu ohjeet eri elementtien,  
kuten tunnusten, typografian ja värien käytöstä. 
Ohjeisto sisältää esimerkkejä käytännön 
sovelluksista ja toimii myös työkaluna brändin 
ilmeen ja tarinan soveltamisessa eri kanavissa.

Ohjeistoa noudattamalla Finnsementin ilme 
säilyy yhtenäisenä ja helposti tunnistettavana 
kaikkialla missä näymme – olipa kyse sitten 
uutiskirjeestä, messuista, lehti-ilmoituksesta tai 
toimipistelipuista.

Visuaalista ilmettä koskevissa asioissa ole 
yhteydessä Finnsementin markkinointiin,  
essi.kylmaluoma@finnsementti.fi. 

Reijo Kostiainen
myyntijohtaja  

JOHDANTO

SISÄLLYSLUETTELO
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Finnsementin tunnus on graafisen ilmeen perus-
elementti. Sen johdonmukaisella käytöllä varmis-
tetaan yhtenevän ja uskottavan mielikuvan synty-
minen ja visuaalisen identiteetin vahvistaminen.

Tunnus kertoo modernista asiantuntijaorganisaa-
tiosta. Se on visuaalisesti jämäkkä ja uskottava. 
Globaalia ulottuvuutta tunnukseen luo siihen liitetty  
CRH-teksti. Tunnusta käytetään aina CRH-tekstin 
kanssa.

Käytä tunnuksesta ainoastaan originaaliversiota. 
Tunnus on suunniteltu yksinomaan Finnsementille, 
eikä sitä saa latoa tai piirtää uudelleen.

Tunnus tulisi sijoittaa aina valkoiselle taustalle. 
Jätä tunnuksen ympärille vähintään ohjeen mu-
kainen suoja-alue. Suoja-alueelle ei saa sijoittaa 
muita elementtejä.

Tunnuksen kielletyt käyttötavat ovat seuraavalla 
sivulla.

TUNNUS JA KÄYTTÖ

Minimileveys 40 mm

2/3 X

X

X
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Älä poista CRH-tekstiriviä tunnuksesta.

Älä venytä tai muuten muokkaa tunnusta.

Älä sijoita tunnusta väripinnan päälle tai laatikkoon.

Älä sijoita tunnusta kuvan päälle. Älä muuta tunnuksen keskinäisiä suhteita tai niiden paikkaa.

Älä muuta tunnuksen värejä.

Älä käytä tunnusta ääriviiva-versiona.

Älä lisää tunnukseen varjoa tai muita efektejä.

Tällä sivulla esitetään Finnsementin tunnuksen 
kielletyt versiot. 

Tunnukseen liittyvää CRH-tekstiriviä ei saa  
poistaa. Finnsementin tunnusta käytetään aina 
sen alla olevan CRH-tekstin kanssa.

Älä sijoita tunnusta valokuvan tai väripinnan 
päälle. Tunnusta käytetään aina valkoisella 
taustalla.

Älä muuta tunnuksen värejä tai tunnuksen  
mittasuhteita.

Finnsementin tunnus on kokonaisuus, eikä siitä 
saa irrottaa osia muuhun käyttöön tai muuttaa 
tunnuksen elementtien paikkaa.

Käytä tunnuksesta aina originaaliversiota ja jätä 
ympärille vähintään ohjeen mukainen suoja-alue.

KIELLETTY KÄYTTÖ
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Finnsementin väripaletti koostuu sinisestä päävä-
ristä sekä sitä tukevista lisäväreistä ja apuväreistä. 

Käytä värejä aina tällä sivulla annettujen väri- 
arvojen mukaisesti.

Käytä painomateriaaleissa ensisijaisesti PMS- ja 
CMYK-värejä. RGB- ja HEX-määrityksiä käyte-
tään kaikissa sähköisissä materiaaleissa.

Finnsementin värien keskinäiset suhteet noudat-
tavat tämän sivun värien suhteita. Lisävärit ovat 
aina alisteisia siniselle päävärille. 

Lisävärejä käytetään tuomaan eloisuutta ja 
rikkautta eri käyttökohteisiin esimerkiksi korostuk-
sissa, graafeissa ja kaavioissa. 

Apuvärit perustuvat lisävärien vaaleampiin 
sävyihin oheisten prosenttiarvojen mukaisesti.  
Vaaleampia sävyjä voidaan käyttää esimerkiksi 
tekstin taustasävyinä.

Finnsementin sinistä pääväriä käytetään aina 
kompaktina sävynä.

VÄRIT

Finnsementin sininen
Pantone 3005

CMYK 100/31/0/0
RGB 0/126/196
#007EC4

Pantone 3005 Pantone Black

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
#000000

60 %

20 %

Pantone 2577

CMYK 45/54/0/0
RGB 157/128/186
#947FB6

Pantone 1585

CMYK 0/61/100/0
RGB 239/123/0
#D57A1C

Pantone 2995

CMYK 83/0/0/0
RGB 0/174/234
#41ACE7

Pantone 368

CMYK 65/0/100/0
RGB 120/190/32
#78BE20

Pantone 7409

CMYK 0/31/100/0
RGB 251/184/0
#FBB800

Pääväri Lisävärit Apuvärit
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Finnsementin typografiaksi on määritelty  
Open Sans ja Futura Std.

Open Sans on tarkoitettu otsikoihin ja teksti- 
nostoihin. Futuraa käytetään leipätekstissä ja sen 
eri leikkauksia korostuksissa ja väliotsikoissa. 

Toimistosovelluksissa, esimerkiksi sähköpostien  
allekirjoituksissa ja sähköisissä lomakkeissa  
Futura Std korvataan Arialilla.

TYPOGRAFIA

Leipäteksti

Toimistosovellukset

Otsikkotyyppi

Futura Std Light

Que ne nest rem quidem eserferspel molorem poribus 
ulpa duntiate nis ipis volorrum a parit rero ius, acerferiat 
qui omnitatia consequi des mi, voloremodion cus dolori 
tenda dolupta testrum asin pra voloremolum ipsam 
rem qui omnim et hicitem dolorro tem que lam.

Futura Std Book

Que ne nest rem quidem eserferspel molorem 
poribus ulpa duntiate nis ipis volorrum a parit 
rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi, 
voloremodion cus dolori tenda dolupta testrum asin 
pra voloremolum omnim et hicitem tem que lam.

Open Sans Light
Open Sans Extra Bold
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Kuvamaailma on tärkeä osa Finnsementin visu-
aalista identiteettiä. Konseptin mukaisten kuvien 
käyttö edistää Finnsementin laatumielikuvaa.

Finnsementin kuvat ovat dokumentaarisia. 
Ne kertovat hyväntuulisesta yhteisöllisyydestä ja 
korostavat yhdessä tekemisen merkitystä. Kuvien 
henki on iloinen ja hyväntuulinen, niiden visuaali-
suus värikästä ja lämmintä. Valo on luonnon-
valoa ja tilanteet ihmisten kesken luontevia.

Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat eri-ikäisiä ja 
taustoiltaan erilaisia.

Kuvissa vältetään mainosmaisuutta ja kliinisyyttä.

KUVAKONSEPTI

Persoonallisuus

Henkilökuva

Yhteinen 
tekeminen

Tunnelma

Muodot ja linjat
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Finnsementin graafinen elementti on 30 asteen 
kulmassa oleva väri- tai kuvapinta.

Tällä sivulla esitetään muutama esimerkki vinon 
pinnan käytöstä. Pinta voi olla läpinäkyvänä 
kuvan päällä, kompaktina väripintana tai vino- 
reunaisena kuvana.

Pinnan koko ja suhde voivat vaihdella, mutta 
vino reuna on aina 30 asteen kulmassa.

Tarkempi ohjeistus graafisen elementin käytöstä 
on saatavissa viestinnästä. 

GRAAFINEN ELEMENTTI

Käytä graafista elementtiä läpinäkyvänä kuvan päällä.
Peittävyys esim 50 %.

Graafisen elementin käyttö väripohjana tai kuva-alana.
Vinon kulman kaltevuus on aina 30 astetta.

30o
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Finnsementin puhetyyli on välitön ja rento, mutta 
samalla asiallinen. Kerronnan lähtökohtana on 
vankka osaaminen ja asiantuntemus, jonka  
taustalta löytyy yli 100 vuoden kokemus  
sementin valmistamisesta. 

Tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa siitä, miten 
Finnsementti on mukana rakentamassa kestävää 
Suomea. Omistaja CRH, yksi maailman suurim-
mista rakennusmateriaaliyrityksistä, takaa vakaat 
puitteet toimia ja kehittyä.

Asiat ilmaistaan napakasti ja ytimekkäästi.  
Kieli on selkeää, helppolukuista ja ymmärrettä-
vää. Teksteissä vältetään monimutkaisia lause- 
rakenteita ja vaikeasti ymmärrettäviä termejä. 

Asialinjasta huolimatta tyyli on ihmisläheistä 
ja dynaamista: siinä näkyy tekemisen meininki 
ja tunne siitä, että finnsementtiläisiä on helppo 
lähestyä. Finnsementtiläiset ottavat työnsä  
tosissaan, mutta ei kuitenkaan liian vakavasti. 
Pieni rosoisuus saa näkyä.

Rakentamassa kestävää Suomea

Olemme olleet mukana rakentamassa Suomea 
jo yli 100 vuoden ajan. Se näkyy rakennetussa 
ympäristössä joka puolella: betonisissa rakennuk-
sissa, tunneleissa ja vaikkapa silloissa. Betonin 
pääraaka-ainetta sementtiä tuotamme Paraisten 
ja Lappeenrannan tehtaillamme, joiden viereisiltä 
avolouhoksilta saamme tarvitsemamme kalkkikiven. 

Sementtimme kotimaisuusaste on 80-90 prosenttia. 
Valikoimaamme kuuluvat myös kuonajauhe, betonin 
lisäaineet sekä kivirouheet. Jaamme mielellämme 
osaamistamme antamalla opastusta ja tukea betonin 
valmistukseen ja lisäaineisiin liittyvissä kysymyksissä. 
Visiomme on tarjota rakennusalan paras asiakas-
kokemus. 

Meille on kunnia-asia auttaa suomalaista betoni- 
teollisuutta menestymään. Emme anna pölyn 
laskeutua päällemme, vaan kehitämme omaa 
toimitusketjuamme, tuotteitamme, valikoimaamme ja 
palvelujamme jatkuvasti. Sitkeä ja määrätietoinen 
työmme työturvallisuuden eteen on tuottanut tulosta, 
ja olemme siinä aivan alan kärkikastia. 

Työmme taustalla on vahva kansainvälinen tuki.  
Kuulumme kansainväliseen CRH-konserniin,  
joka on yksi maailman suurimmista rakennus- 
materiaaliyrityksistä. 

Missiomme on olla mukana rakentamassa Suomea 
jatkossakin ja nimenomaan kestävää Suomea. 
Betoni on jo itsessään kestävä materiaali, mutta 
toimintamme perustuu myös kestävään kehitykseen. 
Olemme onnistuneet vähentämään sementin valmis-
tamisessa aiheutuvia päästöjä uuden tekniikan ja 
investointien avulla merkittävästi. Työmme päästöjen 
vähentämiseksi jatkuu edelleen. 

KERRONTATYYLI JA -SÄVY

Kiteytys

Kattotarina
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Malli Finnsementin käyntikortista ja asiakirja- 
pohjasta. Käyntikortin koko on 50 x 90 mm ja 
se on kaksipuoleinen.

Kun tarvitset käyntikortteja, ole yhteydessä 
viestintään. 

Käytä Finnsementin valmista asiakirjapohjaa. 
Dokumentissa on valmiiksi määriteltyinä typografia 
ja värit.

Tarkempi ohjeistus Finnsementin asiakirjapohjien 
käytöstä on saatavissa viestinnästä. 

LOMAKKEISTO

Finnsementti	Oy,	PL	115,	Lars	Sonckin	kaari	16,	02601	Espoo,	www.finnsementti.fi

Etunimi	Sukunimi
titteli

Puh.	0201	123	456
GSM 050 123 4567
Fax 0201 206 202
etunimi.sukunimi@finnsementti.fi

Finnsementti	Oy
PL	115,	Lars	Sonckin	kaari	16
02601 Espoo
www.finnsementti.fi
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PowerPoint-esityspohja sisältää valmiit
kansi-, sisältö- ja väliotsikkosivut esityksen
rytmitystä helpottamaan.

Esityspohjassa on valmiiksi määriteltyinä
typografia ja tyylit. Graafien ja taulukoiden
väritys noudattaa Finnsementin väripalettia.

Valmista esityspohjaa ei saa muokata.

POWERPOINT-POHJAT

Finnsementin
uusi visuaalinen
ilme

12.2.2018

• Que ne nest rem quidem eserferspel molorem ulpa duntiate nis ipis  
   volorrum a parit rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi.

• Voloremodion cus dolori tenda dolupta testrum asin. 

• Pra voloremolum ipsam rem qui omnim etque lamapitat  
   opt ndele stiscia a pro que cor aut adissint.

• Enditis sitatur reictius es pressi id expero temporum haribea.

• Que ne nest rem quidem eserferspel molorem ulpa duntiate nis ipis  
   volorrum a parit rero ius, acerferiat qui omnitatia consequi des mi.

Finnsementin	strategian	jalkautus

Esittäjän nimi    |    Paikkakunta    |    12.2.2018   

Väliotsikko
sijoitetaan
useammalle
riville

Finnsementin
uusi visuaalinen
ilme

12.2.2018
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1 | Tunnus kaksivärisenä valkoisella taustalla

Tunnuksen visuaalinen ilme säilyy samana kuin 
muissa käyttökohteissa.

HUOM!
Jos CRH-tekstin korkeus on pienempi kuin 1,5 mm, 
voidaan teksti jättää pois.

Teksti voidaan jättää pois myös harkinnanvaraisesti, 
jos esimerkiksi tekninen toteutus sitä vaatii.

Vaatteissa logo sijoitetaan joko vaatteen etupuolelle 
rintaan tai hihaan.

HUOM! 
Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen  
laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan 
tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista 
elementeistä.

2 | Tunnus valkoisena värillisellä pohjalla

Tunnus voidaan sijoittaa myös siniselle, mustalle tai  
harmaalle taustalle.

Jos tunnusta käytetään sinisellä taustalla, täytyy 
liikelahjan sinisen sävyn olla täysin sama kuin  
Finnsementin pääväri (Pantone 3005).

Värillisellä taustalla tunnusta käytetään aina valkoisena.

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen  
laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan 
tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista 
elementeistä.

3 | Tunnus ja pohjaväri samaa sävyä

Arvokkaammissa liikelahjoissa voidaan tunnus  
toteuttaa samalla sävyllä kuin taustan väri.

Tunnus voidaan painattaa esimerkiksi kiiltävään 
metalliin mattapintaisena tai mattapintaiselle pohjalle 
kiiltävällä lakalla.

Jos tunnusta käytetään sinisellä taustalla, täytyy 
liikelahjan sinisen sävyn olla täysin sama kuin  
Finnsementin pääväri (Pantone 3005).

Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen  
laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan 
tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista 
elementeistä.

TUNNUS LIIKELAHJOIHIN

PÄÄASIALLINEN KÄYTTÖTAPA VAIHTOEHTOISET KÄYTTÖTAVAT

Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-aluetta

Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-aluetta

Laatikko kuvaa tunnuksen suoja-aluetta
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A
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TOIMIPISTELIPUT

PÄÄASIALLINEN KÄYTTÖTAPA EPÄVIRALLINEN KÄYTTÖTAPA

Noudata tunnuksen suoja-aluetta.

Tunnus sijoitetaan lipun 
keskelle. Tunnuksen ylä- ja alapuolelle 
jätetään yhtä suuri tila (A).

Finnsementin tunnus sijoitetaan lipun keskelle 
noudattaen tunnuksen suoja-aluetta.

Suoja-alue ulottuu sivusuunnassa lipun reunoihin. 
Tunnuksen yläpuolelle ja alapuolelle jäävä tila 
on yhtä suuri.

Virallinen lippu on valkopohjainen, jossa tunnus 
kahdella värillä.

Harkinnan mukaan voidaan epävirallisissa 
yhteyksissä käyttää sinipohjaista lippua, jossa 
Finnsementin tunnus on valkoisella. Sinisen lipun 
pohjaväri täytyy olla sama kuin Finnsementin 
pääväri (Pantone 3005).
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TYÖVAATTEET

Finnsementin tunnus sijoitetaan työvaatteisiin 
joko vaatteen etupuolelle tai selkään noudattaen 
tunnuksen suoja-aluetta.

Kun tunnusta käytetään pienessä koossa sen 
minimileveys on 120 mm.

Finnsementin tunnuksen värillistä versiota voidaan 
käyttää valkoisissa tai vaaleanharmaissa vaat-
teissa. Muun värisissä vaatteissa käytetään joko 
kokonaan valkoista tai mustaa tunnusta. 

HUOM! 
Tunnusta ei saa sijoittaa valkoiseen tai värilliseen  
laatikkoon. Suoja-alueen rajat kertovat ainoastaan 
tunnuksen vähimmäisetäisyyden muista mahdollisista 
elementeistä.

Muun väriset vaatteet: 
tunnus valkoisena tai mustana.

Tarkista aina tunnuksen hyvä näkyvyys.

Vaaleanharmaat tai valkoiset 
vaatteet: tunnus värillisenä.
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FINNSEMENTTI-IKONI

Finnsementin tunnuksesta on muokattu oma versio 
sosiaalisen median ikonikäyttöön.

Tarkempi ohjeistus Finnsementin ikonin käytöstä 
on saatavissa viestinnästä.



Finnsementti Oy

PL	115,	Lars	Sonckin	kaari	16
02601 Espoo
essi.kylmaluoma@finnsementti.fi


