
Nostemedia.
Brändivärit ja 
niiden käyttö.



Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa 
työkaluja värien käyttöön Nostemedian 

visuaalisen ilmeen mukaisten materiaalien 
tuotannossa. Ohjeet eivät ole kiveen hakattuja 

sääntöjä, vaan ohjenuoria, joiden avulla 
lopputuloksesta saadaan brändin mukainen, 

moderni ja raikas.



01. Päävärit

Nostemedian visuaalinen ilme rakentuu kolmen päävärin ympärille.

Vaalea sininen on brändin pääväri. Sitä voidaan käyttää aina, kun 
materiaaliin kaivataan lisää väriä tai “mielenkiintoa”, tai kun halutaan 
antaa painoarvoa jollekin asialle kuitenkaan korostamatta sitä liikaa.

Tumma sininen on ns. mustan korvike. Sitä on hyvä käyttää 
esimerkiksi tekstin perusvärinä ja ja oikeastaan missä tahansa 
muuallakin.

Oranssi on ennen kaikkea tarkoitettu huomioväriksi, ja sitä tuleekin 
käyttää harkiten. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi korostamaan 
avainsanoja tekstistä tai kiinnittämään graafeissa huomio olennaisiin 
kohtiin.

Brändivärien käytössä tulee huomioida, että kaikissa materiaaleissa 
hallitsevan pohjavärin tulisi aina olla valkoinen. Tällä varmistetaan 
se, että ilme säilyy ilmavana ja raikkaana. Brändivärejä tulee 
aina käyttää harkiten ja välttää esimerkiksi suurien väripintojen 
muodostamista niiden avulla (esim. koko sivun peittävä oranssi). 

Toki tällaistakin ratkaisua voidaan käyttää tehokeinona, mutta sen 
ei tule olla hallitseva tyyli materiaaleissa.

CMYK 
0 / 75 / 80 / 0

RGB 
248 / 97 / 50 

HEX  
#F86132

CMYK 
95 / 70 / 50 / 55

RGB 
0 / 47 / 63 

HEX  
#002F3F

CMYK 
75 / 20 / 0 / 0

RGB 
0 / 162 / 221

HEX  
#00A2DD



Vaalea
CMYK 75 / 20 / 0 / 0

RGB 0 / 162 / 221

HEX #00A2DD

Oranssi
CMYK 0 / 75 / 80 / 0

RGB 248 / 97 / 50

HEX #F86132

Vaalea
CMYK 75 / 20 / 0 / 0

RGB 0 / 162 / 221

HEX #00A2DD

02. Lisävärit

Kolmen päävärin kesken on mahdollista muodostaa väripareja, joiden 
välille tehdystä liukuväristä pystytään poimimaan päävärejä tukevia 
lisävärejä. Nämä ovat hyödyllisiä silloin, kun brändivärit tuntuvat 
liian voimakkailta, tai jos värejä yksinkertaisesti tarvitaan kolmea 
enemmän – esimerkiksi erilaisia graafeja tehtäessä.

Jotta värien käyttö säilyisi mahdollisimman harmonisena, kannattaa 
lisävärejä käyttää sarjoittain. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 
yhteen graafiin ei kannata poimia lisävärejä useasta eri liukusarjasta, 
koska tällöin on riskinä ettei lopputulos ole välttämättä väreiltään 
niin tasapainoinen.

Osaväri 1
CMYK 90 / 60 / 35 / 15

RGB 0 / 85 / 116 

HEX #005574

Osaväri 1
CMYK 60 / 65 / 60 / 47

RGB 83 / 64 / 59 

HEX #53403B

Osaväri 1
CMYK 35 / 55 / 50 / 8

RGB 165 / 119 / 107 

HEX #A5776B

Tumma
CMYK 95 / 70 / 50 / 55

RGB 0 / 47 / 63

HEX #002F3F

Sarja 1

Sarja 2

Sarja 3

Tumma
CMYK 95 / 70 / 50 / 55

RGB 0 / 47 / 63

HEX #002F3F

Oranssi
CMYK 0 / 75 / 80 / 0

RGB 248 / 97 / 50

HEX #F86132

Osaväri 2
CMYK 85 / 40 / 15 / 0

RGB 0 / 124 / 168 

HEX #007CA8

Osaväri 2
CMYK 85 / 40 / 15 / 0

RGB 165 / 80 / 54 

HEX #A55036

Osaväri 2
CMYK 70 / 35 / 25 / 0

RGB 83 / 140 / 164 

HEX #538CA4



03. Osavärit

Kahdesta pääväristä muodostettavan liukusarjan lisäksi on 
mahdollista hyödyntää myös yhden yksittäisen päävärin 
osavärejä. 

Osavärejä käytettäessä on hyvä muistaa, että kahden 
vierekkäisen värin sävyero saattaa olla hyvinkin pieni. 
Tästä johtuen värien erottuvuuteen kannattaa kiinnittää 
erityistä huomiota – etenkin, jos osavärejä käytetään 
esimerkiksi graafeissa eri kategorioita kuvaavina 
tunnisteväreinä.
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04. Värien käyttö  
kuvapinnoilla

Brändivärejä voidaan käyttää myös tyylikeinona 
kuvapintojen päällä. Värin käyttäminen myös yhtenäistää 
kuvia, mikä on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun 
eri lähteistä kootut, lähekkäin sijoitetut kuvat eivät 
sellaisenaan istu värimaailmaltaan hyvin yhteen. Väreillä 
pystytään myös tyylikkäästi parantamaan kuvan päälle 
sijoitetun tekstin erottuvuutta.

Jotta brändivärillä sävytetyt kuvat olisivat sävyiltään 
yhenmukaisia, kannattaa ne muuttaa mustavalkoiseksi 
ennen “värikalvon” lisäämistä. Näin kuvan alkuperäinen 
väri ei paista värikalvon läpi.

Väripintaa käyttämällä kokonaisuudesta saadaan 
harmonien ja kuvan “häiritsevät” värit minimoitua. Tämä 
ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki Nostemedian kuvat 
kannattaisi toonata yhteen sävyyn – tässäkin kannattaa 
käyttää harkintaa.

Tummansininen ja oranssi brändiväri 50% läpinäkyvyydellä mustavalkoisen kuvan päällä. 
Värillisellä kuvalla kuvan värit paistaisivat värikalvojen läpi.



05. Logon väriversiot

Nostemedian logosta on lähtökohtaisesti vain kaksi 
väriversiota: Nostemedian brändiväri vaalea sininen, sekä 
valkoinen niissä tapauksissa, kun sinistä brändiväriä 
ei voida käyttää – esimerkiksi tummilla taustoilla tai 
sellaisten valokuvien päällä, joista sininen logo ei erotu 
riittävästi. 

Logosta ei tule tarpeettomasti käyttää muun värisiä 
versioita, koska tämä heikentää logon ja brändin 
tunnistettavuutta ja materiaalien yhdenmukaisuutta.

Valkoisilla ja muilla vaaleilla 
pinnoilla  käytetään aina ensisijaisesti 
Nostemedian sinistä logoa. Huolehdi 
logon riittävästä erottuvuudesta sekä 
siitä, että taustan ja logon väri eivät  

riitele keskenään.

Tumman taustan ja valokuvien 
päällä kannattaa lähes aina  

käyttää valkoista logoversiota. 

Valkoista logo käytetään myös 
silloin, kun taustan väri on selvästi 
ristiriidassa sinisen logon kanssa.

Huolehdi tällöinkin logon  
riittävästä erottuvuudesta.

Älä käytä logoa muun värisenä kuin 
Nostemedian sinisenä tai valkoisena.

Älä käytä sinistä logoa taustalla, jonka 
väri on ristiriidassa logon värin kanssa.

Älä käytä valkoisen logon taustalla 
kuvaa, jossa on niin vaaleita kohtia,  

että logon erottuvuus kärsii.  
Tummenna taustaa tarvittaessa.


