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Vahvistaessaan asemaansa energia-alan innovatiivisena ja ratkaisukeskeisenä 
edelläkävijänä, ilme positioi Vantaan Energia -konsernin vastaamaan sitä 

toimintaa, jonka kautta se johtaa toimialan muutosta.

Ilme pohjautuu visuaalisen kielen löytämisestä sille, miltä energia tuntuu.  
Koska se kehkeytyy ja syntyy eri tavoin, se myös näyttäytyy ja tuntuu erilaiselta 

eri tilanteissa. Yhteistä kaikella energialla on liike ja ilmeen logo on heijastuma 
tästä – se on liikkeen ja tulevaisuuteen katsovan yrityksen kiteytymä.

#latautunut #humaani #energisoiva #aktiivinen

Intro
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Liike on energiaa, 
se on visuaalisen 
identiteetin 
alkuvoima.



Graafiset 
elementit
1.1   LIIKE-MERKKI
1.2   LOGO
1.3  LOGOVERSIOT
1.4  VÄRIT
1.5  TYPOGRAFIA
1.6  ENERGIA-PATTERNI
1.7  PIKTOGRAMMIT
1.8  GRAAFIT
1.9  VALOKUVAT
1.10  KUVITUKSET
1.11  LIIKKUVA IDENTITEETTI 1
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Liike-merkki on visuaalisen 
identiteetin ydin ja keskeisin 
tunniste. Se muotoilu perustuu 
katkeamattomaan liikkeeseen 
ja se sisältää viittellisesti v ja e 
-kirjaimet.

Pääsääntöisesti Liike-merkki 
esiintyy sinisenä valkoisella 
taustalla, staattisena tai 
animoituna. 

1.1 Liike-merkki



61.2 Logo

Logo on Liike-merkin ja 
tekstilogon yhdistelmä.
Pääsääntöisesti logo esiintyy 
sinisenä valkoisella taustalla, 
staattisena tai animoituna. 

Asettelussa käytetään 
ainoastaan oheista tapaa. 
Poikkeuksena elementtien 
erilliskäyttö, josta on kerrottu 
seuraavalla sivulla. 
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Logo Tekstilogo Liike-merkki

1.3 Logoversiot

Logoa voidaan käyttää kolmella eri tavalla.
1. Logo (sininen tai valkoinen)
2. Tekstilogo ja Liike-merkki erillään (sininen tai valkoinen)
3. pelkkä Liike-merkki (sininen tai valkoinen)
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1.4 Logon suoja-alue

Logon ja Liike-merkin suoja-alue 
on rauhoitettu alue, jonka sisälle 
ei saa sijoittaa kuvaa, tekstiä tai 
muita graafisia elementtejä. Näin 
varmistetaan logon selkeys ja 
erottuvuus.

Ohessa määritelty suoja-alue 
on asetettu logotiedostoihin 
valmiiksi tyhjänä pintana. 
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RGB     255 50 0
HEX     FF3200
CMYK    0 85 90 0
PANTONE 3556
NCS     S 0585-Y80R
KALVO   3M Series 50 Opaque: SC 50-42

RGB    0 0 50
HEX    000032
CMYK   0 0 0 100
PANTONE 282

RGB    235 235 235
HEX    EBEBEB
CMYK   0 0 0 10
PANTONE COOL GRAY 1 

TERÄS/HOPEA
PANTONE 877

VALKOINEN

RGB    80 255 145
HEX    50FF91
CMYK    40 0 60 0
PANTONE  358 U / 359 C

RGB     0 100 255
HEX     0064FF
CMYK    95 40 0 0
PANTONE 2195
NCS     S 2065-R90B
KALVO   3M Series 50 Opaque: SC 50-834

1.5 Värit

Vantaan Energia Sähköverkkojen pääväri on 
sininen. Sitä käytetään keskeisissä graafisissa 
elementeissä sekä toisinaan kokonaisina 
pintoina. 

Lisävärejä käytetään esim. kuvituksissa, 
graafeissa sekä tarpeen mukaan UI-
elementeissä. Tumminta lisäväriä käytetään 
vain tekstissä.

Sininen Lisävärit
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Sunset Gothic Pro Aa Bb
Aa Bb
Aa Bb

Light
Regular
Medium

Leipäteksti Sunset Gothic Pro Light, 
otsikoiden ja leipätekstien kokosuhteet 
ja lopullinen käyttökoko vaikuttavat 
kontrastiin joten on hyvä ottaa se 
huomioon kun valitsee fontteja.

Leipäteksti Sunset Gothic Pro Regular, 
otsikoiden ja leipätekstien kokosuhteet 
ja lopullinen käyttökoko vaikuttavat 
kontrastiin joten on hyvä ottaa se 
huomioon kun valitsee fontteja.

Otsikko
Sunset Gothic Pro 
Regular tai Medium

1.6 Typografia

Sunset Gothic Pro muodostaa 
ensisijaisen typografian.



111.5 Korvaava typografia

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Otsikko
Arial Bold

Silloin kun ensisijaista typografiaa 
ei voida käyttää, korvataan se 
Arial-fonttiperheellä. Esim. MS 
Office-ympäristö sekä mahdolliset 
muut järjestelmät joihin ei ole 
tarkoituksenmukaista asentaa uusia 
fonttitiedostoja.

Aa Bb
Aa Bb
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890!"#€%&/(/)=?*

Arial
Bold
Bold Italic

Arial
Regular
Italic



121.6 Energia-patterni

Patterni perustuu energian 
liikkeeseen sekä Liike-merkin 
muotoiluun.  
Patternia käytetään sekä staattisena 
että animoituna versiona.



131.6 Energia-patterni

Ohessa on esitetty muutamia erilaisia 
Energia-patternin muotoja. Niissä 
noudatetaan samaa suhdetta viivan 
paksuudessa mutta asento ja suunta 
voivat vaihdella sovelluksen mukaan. 



141.7 Piktogrammit

Piktogrammien muotokieli pohjautuu 
typografian kevyesti terävöitettyihin 
linjoihin. Pyritään valitsemaan 
asiasisällöstä keskeisin visualisoitava 
aihe jolloin piktogrammit pysyvät 
mahdollisimman yksinkertaisina.



151.8 Brändikuvat

MILTÄ ENERGIA TUNTUU

Kuvataan ihmisiä liikkeessä pitkällä 
valotusajalla jolloin saadaan liike 
näkyviin. Liikkeen visualisoinnissa 
käytetään punaista valoa. 

Taustat ovat hieman sinisensävyiset ja 
vaaleita värimaailmaltaan.

Kuvien aiheet valitaan monipuolisesti, 
erilaisia ihmisiä eri tilanteissa. 
Kuvataan studiossa jotta taustat ja 
valaisu saadaan halutunlaiseksi. 

Toisinaan liike voi olla vähäisempää, 
silloinkin käytetään punaista valoa 
tehokeinona.

Oheiset esimerkkikuvat ovat liikunta-
aiheisia ja toimivat vain referenssinä 
valaisusta, liikkeestä ja värimaailmasta. 
Lopulliset kuva-aiheet suunnitellaan ja 
tuotetaan erikseen.



161.8 Teknologiakuvat

Teknologiakuvilla tuodaan esiin 
innovatiivisuutta. Uudet teknologiat, 
visuaalisesti kiinnostavat 
yksityiskohdat  sekä tuotantolaitokset 
ovat hyviä kuvausaiheita.

Kuvattavat kohteet ja niiden 
mahdollisesti näkyvät ympäristöt ovat 
mahdollisimman puhtaita ja siistejä. 



171.8 Luonto- ja ympäristökuvat

Luonto- ja ympäristökuviin tuodaan 
vahvoja aiheita ja kiinnostavia 
kuvakulmia. Pyritään välittämään 
energian tuntua myös kuvilla joita 
valitaan kuvapankista.

Oheiset esimerkit ovat Vastavalo-
kuvapankista.



181.9 Kuvitukset

Kuvitusten muotokieli on 
yksinkertaista ja graafista. 
Kuvituksissa käytetään brändipaletin 
tasaisia väripintoja ja luodaan muotoja 
asettamalla suurikontrastisia värejä 
vierekkäin. Kuvitusten yleisilme on 
aina kirkas ja värikäs, ei koskaan 
synkkä.



19

Sujuva
arki

Kiertotalouden energiaa

JätemateriaalitKierrätyskelpoiset jakeet

Materiaalin-
kierrätys-
ratkaisut

Energia-
ratkaisut

Hukkaenergian talteenotto

Fiksua ja huoletonta energiaa

1.9 Kuvitukset

Esimerkki kuvitustyylin  
konkreettisesta käytöstä.



201.10 Graafit

Infograafit ovat selkeitä ja vahvan 
visuaalisia. Tarvittaessa datapisteissä 
käytetään laajennettua väripalettia.



211.11 Liikkuva identiteetti

Liike on tärkeä keino Vantaan Energia 
Sähköverkkojen visuaalisessa 
identiteetissä. Sitä pyritään tuomaan 
mahdollisuuksien mukaan esityksiin, 
verkkosivuille, ja muihin markkinoinnin 
digitaalisiin kanaviin.

Animoitavia elementtejä on Liike-
merkki, logo sekä Energia-patternit.
Lisäksi voidaan animoida 
verkkosivujen sisältöjä ja UI-
elementtejä tarpeen mukaan 
korostamaan energian tuntua sekä 
parantamaan käyttökokemusta.

Ohessa esimerkkiframejä 
animaatioista.
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Sovellus-
esimerkit

22.1   PPT
2.2  WORD
2.3  KÄYNTIKORTIT
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Footer information Footer information

Footer information

Footer information

Footer information Footer information

Footer information

2 3

4

7

5 6

8

Pääotsikko
Arial Bold

Väliotsikko
Arial Bold

Otsikkotyyli Arial Bold 
max kaksi riviä

Otsikko, kuva ja teksti

Otsikko, teksti tai bulletit 
ja kuva tai graafi

Otsikko, kuva tai kuvitus

Alaotsikko Arial Regular

• Teksti tai yksinkertainen bullet point lista
• Teksti tai yksinkertainen bullet point lista
• Teksti tai yksinkertainen bullet point lista
• Teksti tai yksinkertainen bullet point lista
• Teksti tai yksinkertainen bullet point lista

Num, et, simoditium es 
sa si bearum cumquo 
molorerepera am quodisq 
uosserum venima qui a 
sae pernatur se porrorem 
voluptates est qui blaci 
disto et quam eturerum 

koko näytön 
kuva ja 
kuvateksti 
kuvan päällä

Num, et, simoditium es 
sa si bearum cumquo 
molorerepera am quodisq 
uosserum venima qui a 
sae pernatur se porrorem 
voluptates est qui blaci vantaanenergiasahkoverkot.fi

2.1 Powerpoint

Presentaatiopohja on suunniteltu 
valmiiksi sivulayoutien, typografian  
ja kiinteiden elementtien osalta.  

Typografiassa käytetään  
Arial-fontteja (Regular, Italic, Bold, 
Bold Italic.
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 Esitys   1 (1) 
 Sisäinen   
    
 Strateginen suunnittelu/Susanna Schauman-

Hynes 
3.11.2021   
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Aika Kirjoita tähän 
 

Paikka   
 

Läsnä Kirjoita tähän 
 

Poissa Kirjoita tähän 
 

1  Lorem ipsum 

 
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem 
Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti 
kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta 
myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli 
kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä 
myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem 
Ipsumista. 
 
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem 
Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti 
kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta 
myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli 
kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä 
myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem 
Ipsumista. 
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Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti 
kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta 
myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli 
kuuluisuuteen 1960-luvulla kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, julkaistiin ja vielä 
myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem 
Ipsumista. 
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Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti 
kaljuunan ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan. Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta 
myös loikan elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein muuntamattomana. Se tuli 
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myöhemmin tietokoneen julkistusohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita Lorem 
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2.2 Word-dokumenttipohja

Word-dokumenttipohjaan 
on valmiiksi asemoitu Liike-merkki  
sekä footer.

Typografiassa käytetään  
Arial-fontteja (Regular, Italic, Bold, 
Bold Italic.
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Etunimi Sukunimi
titteli
+358401231234
etunimi.sukunimi@vantaanenergia.fi
vantaanenergiasahkoverkot.fi

Firstname Lastname
title
+358401231234
etunimi.sukunimi@vantaanenergia.fi
vantaanenergiasahkoverkot.fi

2.3 Käyntikortit

Käyntikortti on kaksipuoleinen sekä kaksikielinen, 
suomi ja englanti. Materiaali päällystämätön 
puhtaan valkoinen kartonki. Typografiassa 
käytetään Arial-fontteja (Regular, Bold).

Koko 85 x 55 mm
Kartonki 300–350 g/m2
Painoväri Pantone 2195 
1/1
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vantaanenergiasahkoverkot.fi


