
Ymparisto.fi
Identiteetti



Saatesanat

Uudistetun palvelun arvot ohjaavat identiteettiä

 Asiakaslähtöisyy

 Asiantuntijuu

 Vastuullisuus



Palvelun kohderyhmänä ovat käytännössä kaikki suomalaiset, joten sisältöjen 

tulee olla kansantajuisia ja ymmärrettäviä. Hyvä yleiskieli toimii kaikille, ja on 

osa sisällön saavutettavuutta. Ymparisto.fi:n identiteetin tulee olla helposti 

lähestyttävä ja ystävällinen.



Palvelu ei tarjoa pelkästään neutraalia tutkimustietoa, vaan sen tehtävä on 

myös inspiroida ja kannustaa ympäristön kannalta kestävien ratkaisuiden 

tekoon. Sisällöissä nostetaan esiin näkökulmia, mutta ne eivät pyri koskaan 

shokeeraamaan.



Ymparisto.fi-palvelun  
identiteetti
Ymparisto.fi on luotettavan ympäristötiedon ykköspalvelu, joka 

auttaa, inspiroi ja kannustaa ihmisiä tekemään ympäristön 

kannalta kestäviä ratkaisuja. Palvelun identiteetti toistuu sekä 

visuaalisessa ilmeessä että äänensävyssä.

Avainsanat

Saavutettava

Kokenut

Ystävällinen

Yksinkertainen

Vakava

Klassinen

Suunnitteleva

Moderni



Logo



Logon suunnittelua ohjaavat samat arvot, avainsanat ja tausta-ajatukset 
kuin identiteettiäkin

 Pyöreä muotokieli 
 Väri
 Yksinkertaine
 Toimii verkkoympäristössä (pieni koko, saavutettavuus
 Ei liian leikkisä tai abstrakti (vakava, moderni, klassinen)



FI-pääte on mukana logossa, koska kyseessä on verkkopalvelu. FI-pääte ohjaa 
käyttää myös suoraan oikeaan verkko-osoitteeseen. Logon yhteydestä 
päätettiin jättää pois lisäämääre Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. 
Lisämäärettä voidaan käyttää sivustolla esimerkiksi sen alaosassa eli 
footerissa.



Logo
Logon tulee ensisijaisesti toimia verkossa sekä olla yhteensopiva 
muun visuaalisen identiteetin kanssa. Logosta on toteutettu 
suomenkielisen version lisäksi logoversiot ruotsiksi ja englanniksi.



Logo vaalealla pohjalla Logo tummalla pohjalla

Toissijainen tunnus, musta Toissijainen tunnus, valkoinen



Logon suoja-alue ja minimikorkeus

Logon minimikorkeus 25 px

f-kirjaimen

korkeus = 1X

Logon suoja-alueen sisäpuolelle ei tule sijoittaa mitään

1X



Logon virheellinen käyttö

Logon mittasuhteita ei saa muuttaa. Logoa ei saa kääntää.

Logoon ei saa lisätä tehosteita. Logon osia ei saa siirtää. Logon osia ei saa poistaa.Logon osia ei saa siirtää. Logoon ei saa lisätä siihen kuulumattomia 

elementtejä eikä logoa saa sijoittaa 

toisen elementin sisälle.

Logon väriä ei saa muuttaa. Logon tulee erottua taustasta.



Tekstityyli



Tekstityyli 1.

2.

3.

4.

5.

Noudata yleisiä verkkokirjoittamisen hyviä periaatteita. Tee tekstistä helposti 

silmäiltävää ja varmista, että se toimii myös mobiililaitteilla.



Käytä tuttuja yleiskielen sanoja ja rakenteita. Vältä lyhenteitä ja erikoisalan sanastoa. 

Asiantuntijoille tarkoitettu syventävä tieto voi tarvittaessa sisältää ammattisanastoa. 

Useimmat sisällöt on kuitenkin suunnattu kaikille eikä kohderyhmäerottelua ole tarpeen 

tehdä.



Käytä aktiivista kieltä ja suoraa puhuttelua varsinkin silloin, kun ohjaat lukijaa. Puhuttele 

lukijaa sinä-muodossa

 “Hae rakennuslupa kirjallisesti…”



Yleisluontoisissa teksteissä suora puhuttelu ei aina toimi, ja silloin passiivinen rakenne voi 

olla käyttökelpoinen.



Miten puhutaan ympäristöhallinnosta? Käytetäänkö me-muotoa?  

Vertaa Ympäristöministeriö

 “Ympäristöministeriössä asiat valmistellaan…

 “Ympäristöministeriön tavoitteena on taata parempi ympäristö…

 “Työssä jaksaminen on meille tärkeää

 “Me ympäristöministeriöläiset…”



Typografia



Typografia

Ymparisto.fi:n kirjasintyypiksi esitetään Google Fontin Poppins-kirjasinperhettä. 
Poppins on luonteeltaan geometrisen selkeä ja suoraviivainen, mutta 
pyöristetyt muodot tuovat olemukseen ystävällisyyttä ja pehmeyttä. Poppins 
on yhtenäinen ja monikäyttöinen kirjasinperhe, josta löytyy runsaasti eri 
vahvuisia leikkauksia. Tämä mahdollista rikkaan ja elävän typografisen ilmeen.

Typografia antaa kirjoitetulle kielelle visuaalisen muodon. Oikein 
valittu kirjasintyyppi tukee muuta visuaalista ilmettä ja välittää 
haluttuja mielikuvia. Typografian valinnassa tärkeintä on 
saavutettavuus ja selkeys. Hyvällä typografialla lukemisesta 
tehdään miellyttävää.

Fontit: Poppins

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!@#$%

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNn
OoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz 
1234567890!@#$%

AaBbCcDd

EeFfGgHhIi

Lue lisää: https://fonts.google.com

https://fonts.google.com/specimen/Poppins?query=poppins


Värit



#000000

#FFFFFF

Värit

Väreillä sivuston käyttäjää voidaan ohjata haluttuihin toimintoihin tai 
kokonaisuuksiin. Väreillä voidaan myös korostaa ja erottaa haluttuja sisältöjä 
ja kiinnittää käyttäjän huomio niihin. Värien ja niiden yhdistelmien avulla 
voidaan myös luoda haluttuja mielikuvia, viestiä Ymparisto.fi:n arvoista sekä 
inspiroida ja kannustaa käyttäjiä.   

Ymparisto.fi:n esitettyyn väripalettiin kuuluvat päävärin vihreän lisäksi viisi (5) 
lisäväriä sekä musta ja valkoinen. Esitetty klassinen vihreä väri perustuu 
kantavaan kattoteemaan: ympäristöön. Koska palvelussa ympäristö 
mielletään laajasti koskemaan niin luontoa kuin rakennettuakin ympäristöä, on 
vihreän rinnalle tuotu raikkaita moderneja lisävärejä.



Esitetyt pää- ja lisävärit kattavat Ymparisto.fi-sivuston visuaalisen identiteetin. 
Värit eivät ota kantaa tilastoihin ja graafeihin.

Värit ovat osa visuaalista identiteettiä ja ne ovat tärkeä osa 
Ymparisto.fi-sivuston käyttökokemusta ja -liittymää. Värien 
valinnassa sekä käytössä tulee huomioida saavutettavuus.

Ensisijainen väri

Toissijaiset värit

#244439

#A3D1DE #9FD4B7 #FACDCB #FDF5B6

#FEFBEC



Väriyhdistelmät & saavutettavuus

6.49:1 6.41:1 7.47:1 9.64:1 10.31:1 10.7:1

6.49:1

21:1

6.41:1 7.47:1 9.64:1 10.31:1 10.7:1



Ikonit ja kuvatyyli



Ikonit

Ikoneiden muotokieli tulee olla linjassa muun visuaalisen ilmeen kanssa. 

Ymparisto.fi ensisijaiseksi ikonikirjastoksi esitetään Streamline Icons:n  

Regular-ikoneita. 



Ikoneiden avulla voidaan visuaalisesti nostaa esiin esimerkiksi erilaisia 

sivuston teemoja. Ikoneita voidaan myös hyödyntää tarvittaessa kuvitusten 

omaisesti. Ikonit ovat myös tärkeä osa sivuston käyttöliittymää. 

Ikoneita voidaan käyttää Ymparisto.fi-sivustolla niin 

informatiivisina, ohjaavina kuin kuvallisinakin elementteinä. 

Ikoneiden valinnassa sekä käytössä tulee huomioida 

saavutettavuus.

Ikonityyli

Katso myös: Streamline Icons

https://app.streamlinehq.com/icons/streamline-regular


Tärkeintä käytettävissä valokuvissa on aitous ja selkeys. Kuvissa pyritään 

näyttämään jokin objekti: ihminen, eläin, kasvi tai rakennus. Käytetään 

laadukkaita ja realistisia värivalokuvia. Kuvissa ei tule näyttää tunnistettavasti 

ihmisten kasvoja. Esitetty kuvatyyli ottaa kantaa sivuston pääkuviin eikä 

niinkään sivustolla oleviin sisältökuviin.



Kuvien tulee toimia sekä itsenäisesti että yhdistettynä valittuihin ikoneihin. 

Parhaiten ikoneihin yhdistettynä toimivat pelkistetyt, taustaltaan rauhalliset ja 

tasaiset valokuvat. Kuvan ja ikonin tulee viestiä samaa eli niissä tulee olla 

sama aihe tai teema.



Kuvatyyli
Ymparisto.fi:n kuvatyyli ilmentää Suomen monimuotoisuutta. 

Palvelussa ympäristö mielletään laajasti: se kattaa luonnon 

lisäksi myös rakennetun ympäristön.

Luonnos: ei vastaa lopullista toteutusta



Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen 
ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusta sekä aluehallintovirastot.

Ymparisto.fi 

on valtion 
ympäristöhallinnon 
yhteinen 
verkkopalvelu.

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
arvioimaan 
ympäristön 

tilaa ja 
tulevaisuutta.

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
tekemään

ympäristön 

kannalta kestäviä 
päätöksiä.

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
toimimaan oikein 
ympäristöön 
liittyvissä 
hallinnollisissa 
prosesseissa.

Palvelua ylläpitävät ympäristöministeriö, Suomen 
ympäristökeskus SYKE, 13 elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusta sekä aluehallintovirastot.

Ymparisto.fi on  
ympäristöhallinnon 
yhteinen 
verkkopalvelu.

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
toimimaan oikein 
ympäristöön 
liittyvissä 
hallinnollisissa 
prosesseissa.

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
tekemään

ympäristön 

kannalta kestäviä 
päätöksiä.

Luonnos: ei vastaa lopullista toteutusta

Ymparisto.fi 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Autamme 
arvioimaan 
ympäristön 

tilaa ja 
tulevaisuutta.

Luonnos: ei vastaa lopullista toteutusta


