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1.1 Logon esittely
Suomen poliisijärjestöjen liiton logo on typografinen. Se muodostuu  
turkoosista SPJL-tunnus osasta sekä tummansinisestä selittävästä  
logo-osasta ”Suomen Poliisijärjestöjen Liitto”. Tunnusosan S-kirjain  
muistuttaa pykälämerkkiä, joka esiintyi myös aiemmassa logossa.

Tunnusosan muotoilu on kevennetty, ja sen gemena-pohjainen  
typografia on lähestyttävää ja nuorekasta. Pilarimaiset korkeat  
kirjainmuodot viestivät luotettavuudesta ja uskottavuudesta.

Värimaailma yhdistyy kontekstiinsa: sininen edustaa luotettavuutta,  
perinteitä ja suomalaisuutta. Syvän tummansinisen ja kirkkaan turkoosin  
yhdistelmä on kuitenkin moderni ja raikas. Tummansinistä on helppo  
käyttää mustan sijaan leipätekstinä, kun taas kirkas turkoosi on  
erottuva huomioväri.
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1.2 Logon minimikoko
Logon minimileveys on 30 mm.

1.3 Logon suoja-alue
Logolla on suoja-alue: tekstiä, kuvaa tai muita graafisia elementtejä  
ei tule sijoittaa tätä lähemmäs logoa. Suoja-alue on määritelty siten,  
että se on joka puolella tunnusosan S-merkin leveys. 

Logo ei myöskään saa koskaan rajautua sivun tai dokumentin reunaan,  
vaan sen ympärille tulee aina jättää vähintään suoja-alueen levyiset marginaalit. 

30 mm
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1.4 Logon eri versiot

Pääsääntöisesti logosta käytetään värillistä versiota. 

Värillistä logoa käytetään valkoisella pohjalla ja  
poikkeustapauksissa myös hyvin vaalean ja rauhallisen  
taustakuvan päällä. 

Negatiiviversiossa logo on valkoinen ja tätä versiota  
käytetään värillisen taustan tai kuvan päällä.  
Tällöin kuvataustan on oltava rauhallinen. 

Osoitteellisia versioita käytetään vain informatiivisesti  
esimerkiksi esitteen tai muun julkaisun alalaidassa.

Pääsääntöisesti logo sijoittuu sivun/painopinnan vasempaan 
yläreunaan, mutta sen paikka voi olla myös allekirjoituksen 
omaisesti sivun vasemmassa alalaidassa.
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1.5 Logon kielletty käyttö

Logon värejä ei tule muuttaa. 

Muotoa tai mittasuhteita ei pidä muuttaa,  
eikä tekstiä tule latoa uudelleen. 

Logon ja taustan välisen kontrastin pitää olla riittävä.  
Värillistä logoa ei saa käyttää tummien ja rauhattomien neli-
värikuvien päällä, vaan taustan tulee olla hyvin rauhallinen ja 
vaalea (ks. kohta 1.4). Kuvien päällä on suositeltavaa käyttää 
negatiiviversiota.

Logon ympärille pitää jättää suoja-alue.

Tunnusosaa ei tule käyttää ilman seliteosaa  
kuin poikkeustapauksissa.
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SPJL:n päävärit ovat tummansininen ja turkoosi. Lisäksi käytetään  
mustaa, valkoista ja harmaata. Tehostevärinä voidaan käyttää oranssin-
punaista (esim. lehdessä ja www-sivuilla typografiassa sekä taustoissa). 
Väriarvot on esitelty alla. CMYK- ja PMS-arvoja käytetään painotuotteissa, 
kun taas RGB-arvot ovat sähköistä viestintää varten. Sinisen ja oranssin 
PMS-arvot on määritelty erikseen päällystetylle (C) ja päällystämättömälle 
(U) paperille. SPJL:n materiaaleissa on suositeltavaa käyttää päällystä-
mätöntä paperia.

TURKOOSI
C80 M0 Y10 K0 
PMS 638 C/U
R0 G185 B220 

TUMMANSININEN
C80 M30 Y0 K70 
PMS 539 C  540 U 
R0 G60 B95 

ORANSSI
C0 M75 Y85 K0
PMS 173 C  179 U
R206 G92 B52

HARMAA 
C10 M0 Y0 K40
PMS 429 C/U 
R165 G171 B176

VALKOINEN MUSTA


