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Johdanto
METSO-ohjelmalla turvataan metsien monimuotoisuutta. Etelä–Suomen
metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman eli METSOn tavoitteena
on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja
vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.
METSOn visuaalinen ilme juhlistaa luonnon monimuotoisuutta.
Ilmeen elementteinä käytetään valokuvia, joissa luonto ja sen
kauneus ovat läsnä.
METSOn ilmeen visuaalinen päivitys on luonteva jatkumo edellisestä
tunnuksesta ja sen aiheista. Uusi ilme jatkaa METSO-ohjelman
perinnettä ja ylläpitää sen vahvaa brändiä.
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Tunnus
metso-ohjelman

tunnuksessa on tyylitelty
haavanlehti ja metson
jalanjälki.
Metsien monimuotoisuudelle
haapa on tärkeä puulaji.
Metso suosii luonnollisesti
ikääntyneitä metsiä ja
varovaisesti muokattuja
talousmetsiä.
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Tunnuksen versiot
Suomenkielinen

Ruotsinkielinen

Englanninkielinen

Tunnusversio 2

Tunnusversio 3

Tunnusversio 4 (vaaka)

Tunnusversio 1

Tunnusversio 4
teksteillä
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Koltansaamenkielinen

Inarinsaamenkielinen

Pohjoissaamenkielinen

Tunnuksen tiedostot
metso-ohjelman

tunnuksen versioista löytyy
tiedostot eri tarkoituksiin.
Painotiedostoihin
käytetään pdf-tiedostoja:
• cmyk-väriversioita
• valkoisena väripohjilla
kuvien päällä käytettävää
nega-versiota.
Sähköisiin aineistoihin
käytetään RGBväriversioita, joko
png- tai svg-tiedostoja.
Svg on vapaasti
skaalattavissa oleva
formaatti.

Metso-tunnuksen versiot ilman
Metsien monimuotoisuus -tekstiä

Metso-tunnuksen kieliversiot
Metsien monimuotoisuus -tekstillä

Metso-tunnus / iso merkki

Suomenkielinen tunnus
kiertotekstillä

Inarinsaamenkielinen tunnus
kiertotekstillä

Suomenkielinen vaakaversio tekstillä

Ruotsinkielinen tunnus
kiertotekstillä

Koltansaamenkielinen tunnus
kiertotekstillä

Ruotsinkielinen vaakaversio tekstillä

Englanninkielinen tunnus
kiertotekstillä

Pohjoissaamenkielinen tunnus
kiertotekstillä

Englanninkielinen vaakaversio tekstillä

Metso_tunnus_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_RGB.png
Metso_tunnus_RGB.svg
Metso_tunnus_Nega.pdf
Metso_tunnus_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_Nega_RGB.svg

Metso-tunnus / keskitetty
pienellä merkillä
Metso_tunnus_keskitetty_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_keskitetty_RGB.png
Metso_tunnus_keskitetty_RGB.svg
Metso_tunnus_keskitetty_Nega.pdf
Metso_tunnus_keskitetty_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_keskitetty_Nega_RGB.svg

Metso-tunnus /
vaakaversio
Metso_tunnus_vaaka_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_vaaka_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_RGB.svg
Metso_tunnus_vaaka_Nega.pdf
Metso_tunnus_vaaka_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_Nega_RGB.svg
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Metso_tunnus_teksti_suomi_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_teksti_suomi_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_suomi_RGB.svg
Metso_tunnus_teksti_suomi_Nega.pdf
Metso_tunnus_teksti_suomi_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_suomi_Nega_RGB.svg

Metso_logotyp_text_svenska_Cmyk.pdf
Metso_logotyp_text_svenska_RGB.png
Metso_logotyp_text_svenska_RGB.svg
Metso_logotyp_text_svenska_Nega.pdf
Metso_logotyp_text_svenska_Nega_RGB.png
Metso_logotyp_text_svenska_Nega_RGB.svg

Metso_logo_text_english_Cmyk.pdf
Metso_logo_text_english_RGB.png
Metso_logo_text_english_RGB.svg
Metso_logo_text_english_Nega.pdf
Metso_logo_text_english_Nega_RGB.png
Metso_logo_text_english_Nega_RGB.svg

Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_RGB.svg
Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_inarinsaame_Nega_RGB.svg

Metso_tunnus_teksti_koltansaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_teksti_koltansaame_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_koltansaame_RGB.svg
Metso_tunnus_teksti_koltansaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_teksti_koltansaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_koltansaame_Nega_RGB.svg

Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_RGB.svg
Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_teksti_pohjoissaame_Nega_RGB.svg

Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_RGB.svg
Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_Nega.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_suomi_Nega_RGB.svg

Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_Cmyk.pdf
Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_RGB.png
Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_RGB.svg
Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_Nega.pdf
Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_Nega_RGB.png
Metso_logotyp_horisontell_text_svenska_Nega_RGB.svg

Metso_logo_horizontal_text_english_Cmyk.pdf
Metso_logo_horizontal_text_english_RGB.png
Metso_logo_horizontal_text_english_RGB.svg
Metso_logo_horizontal_text_english_Nega.pdf
Metso_logo_horizontal_text_english_Nega_RGB.png
Metso_logo_horizontal_text_english_Nega_RGB.svg

Inarinsaamenkielinen
vaakaversio tekstillä

Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_RGB.svg
Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_inarinsaame_Nega_RGB.svg

Koltansaamenkielinen
vaakaversio tekstillä

Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_RGB.svg
Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_koltansaame_Nega_RGB.svg

Pohjoissaamenkielinen
vaakaversio tekstillä

Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_Cmyk.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_RGB.svg
Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_Nega.pdf
Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_Nega_RGB.png
Metso_tunnus_vaaka_teksti_pohjoissaame_Nega_RGB.svg

Tunnuksen suoja-alue
ja minimikokosuositukset
Tunnusversio 1

Suoja-alueen ja minimikoon huomioimisella
varmistetaan tunnuksen
erottuvuus ja näkyvyys.
Suoja-alue on tunnuksen
kaikissa versioissa neljäs
osa (0,25) tunnuksen
leveydestä (X)

Tunnusversio 2

0,25 X

0,25 X
Tunnusversio 3

0,25 X
0,25 X

0,25 X

0,25 X
Tunnusversio 4

0,25 X

0,25 X

0,25 X
0,25 X
0,25 X

0,25 X
0,25 X

X > 34 mm
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X > 22 mm

X > 40 mm

0,25 X

Tekstillisen <tunnusversio 4:n suoja-alue määräytyy tunnuksen leveyden osalta.
Tätä versiota käytetään vain, kun tilaa on tarpeeksi ja tekstiosa on luettavaa,
esimerkiksi metson verkkosivuston etusivulla.

0,25 X

Tunnuksen erikoistekniikat
Painomateriaaleissa
suositeltava erikoistekniikka
tunnukselle on preeglaus.
Värillisen logon yhteydessä
voi metson jalan osuuden
painaa alaspäin. Tässä
tilanteessa on varmistettava
onnistunut kohdistus.
Koko tunnuksen
preeglaus ylöspäin
toimii kaikissa tunnuksen
versioissa, kunhan
tunnuksen koko on
riittävän iso.
Kunniakirjoja varten on tehty
monitasopreeglauslaatta
kelokuviosta.
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Värit
metson

pääväri on
maanläheinen oranssi, jota
käytetään vain tunnuksessa ja
otsikoissa. Oranssi ei esiinny
taustaväreissä tai muissa
muodoissa.

metson

ilmeen kolme
lisäväriä yhdessä ilmeen
kuvaelementtien kanssa
muodostavat monimuotoisuutta
viestivän ilmeen.
Lisävärejä käytetään
ilmeen lehtimuodoissa ja
taustaväreissä.

RGB 240 / 115 /0
HEX cf07300
CMYK U & C 0 / 65 / 100 / 0
PMS 3564 U / 1595 C

RGB 190 / 210 / 130
HEX bed282
CMYK U 19 / 0 / 54 / 0
CMYK C 21 / 0 / 52 / 0
PMS 4211 U & C

Monipuolisuutta väripalettiin
tuo läpinäkyvien (multiply)
muotojen ja kuvaelementtien
päällekkäinen käyttö.
Mustaa väriä käytetään
teksteissä (esim. leipätekstit).
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RGB 65 / 65 / 85
HEX 414155
CMYK U 80 / 70 / 30 / 40
CMYK C 80 / 70 / 30 / 50
PMS 655 U / 648 C

RGB 100 / 25 / 15
HEX 64190f
CMYK U 0 / 100 / 73 / 40
CMYK C 0 / 100 / 73 / 50
PMS 704 U / 202 C

Typografia
metson

ilmeen pääkirjaisintyyppi on
Larken Bold. Fonttia käytetään
ostikoissa ja pääteksteissä
metson oranssilla sekä valkoisella
taustavärin tai valokuvan päällä.

Larken

Larkenin suunnittelija on Ellen Luff.
Fontin lisenssin voi hankkia
esimerkiksi osoitteesta:

METSO-ohjelma
turvaa metsien
monimuotoisuuden

https://www.myfonts.com/fonts/ellenluff/larken/

Muissa teksteissä käytetään
Strawford-fontin Regular- ja
Medium-, sekä niiden kursiivileikkauksia.
Leipätekstissä on suositeltavaa
käyttää metso-nimeä kapiteelein
(smallcaps) ja medium-leikkausta
ja harvennusta kirjainväleissä (10).
metso-ohjelman
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Larken Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%

Strawford
Metsien monimuotoisuutta turvaavan metso-ohjelman avulla omistaja voi saada
tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta. Ohjelma tarjoaa vaihtoehtoja, joista
metsänomistaja voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimman. metso:ssa on mahdollisuuksia,
joihin kannattaa tutustua.
metso-ohjelman keskeisenä tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon
monimuotoisuus. Suojelemalla tai hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan myös
niissä eläviä harvinaisia tai taantuvia lajeja.
metso-ohjelmalla pyritään turvaamaan erityisesti luonnontilaisia metsiä. Luonnon
tilaisuudesta kertovia ominaisuuksia ovat esimerkiksi lahonneen ja kuolleen puuston
määrä ja laatu, kookkaat ja vanhat lehtipuut tai

Strawford Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%
Strawford Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%

Typografia
Tilanteissa, joissa ilmeen
fontit eivät ole käytettävissä
(kuten toimistosovelluksissa
Powerpointissa ja Wordissa),
korvaavina fontteina
käytetään:
• otsikoissa Georgia Boldia
• muissa teksteissä
Arial Regularia tai Boldia,
sekä näiden kursiivi-leikkauksia.

Georgia Bold

METSO-ohjelma
turvaa metsien
monimuotoisuuden
Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%

Arial
• Fugitat a dicima consed quiam voluptature
• Guassum illab int aut magniae nos ad maio
• Nam ex et eum aciis simossusam ut alitistias
• Quam reheniet am aut ma nus parumquia
• Oluptae coribus et haritam doluptae dem quiatin
• que nonsecus atus dolestia volupta sit aut qui
• doluptat quiam voles simpe corum velent

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%
Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890?!%
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Kuvaelementit
metson

visuaalisen ilmeen
kiinteinä elementteinä on
käytössä valikoima valokuvia,
jotka edustavat monimuotoista
metsää ja sen lajistoa.
Kuvia käytetään pääosin
lehtimuodossa mallin mukaisesti
rajattuna tai taustakuvana ks.
esimerkit Soveltaminen s. 13–16.

metson

viestintämateriaaleissa
käytetään kuvituksena myös
muita valokuvia, mutta niitä ei
käytetä lehtimuotojen sisällä.
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Haavankeltajäkälä

Kelo

Hämähäkki ja seitti

Lehväsammal

Vesi

Tervakääpä

Kuvatyyli
metson

viestinnässä
kuvaelementtien rinnalle
suositellaan valokuvaa, jossa
aiheena on monimuotoisuuden
lisäksi ihmisen suhde luontoon.
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Julkaisuissa pyritään käyttämään
sekä laajempaa miljöökuvaa että
lähikuvaa.
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Kuvavalinnoissa pyritään löytämään
harkittuja ja vahvoja
kuvallisia sisältöjä.

Soveltaminen
metson

tunnistettava
visuaalinen ilme syntyy
tunnuksen, värillisten ja
kuvallisten lehtielementtien
sekä oranssin tekstin (Larken
Bold -fontti) kombinaatioista.
Eri materialeissa suositellaan
käytettävän toimitettujen
aineistojen ja tämän
ohjeistuksen mukaisia
sommitelmia.
Metsänomistajan
valinta Suomen
luonnon hyväksi
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Soveltaminen
Esimerkkejä kannesta ja
sivuista metson esitteessä.
Värillistä lehtielementtiä
käytetään esimerkiksi noston
kanssa elävöittämässä taittoa.

Kymmenen
METSOohjelmaan
soveltuvaa
elinympäristöä:
• Lehdot
• Monimuotoisuudelle
merkittävät kangasmetsät
• Monimuotoisuudelle
merkittävät suot
• Vesistöjen lähimetsät
• Metsäluhdat ja tulvametsät
• Metsäiset kalliot, jyrkänteet
ja louhikot
• Kalkkikallioiden ja
ultraemäksisten maiden
elinympäristöt
• Harjujen paahdeympäristöt
• Puustoiset perinneympäristöt
• Maankohoamisrannikon
monimuotoisuuskohteet

Metsänomistajan
valinta Suomen
luonnon hyväksi

Turvaa metsäsi
monimuotoisuus
metso-ohjelma

Kuka tekee
päätöksen
METSOkohteista?
• Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus (ELY)
päättää luonnonsuojelulain
mukaisesta pysyvästä ja
määräaikaisesta suojelusta.
• Metsäkeskus päättää
kestävän metsätalouden
rahoituslain mukaisesta
ympäristötuesta ja
luonnonhoidosta.

on antanut metsälle
wuuden merkityksen. Metsien monimuotoisuutta turvaavan metso-ohjelman
avulla omistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta. Ohjelma
tarjoaa vaihtoehtoja, joista metsänomistaja voi valita omiin tarpeisiinsa sopivimman. metso:ssa on mahdollisuuksia, joihin
kannattaa tutustua.
metso-ohjelman keskeisenä tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus. Suojelemalla tai
hoitamalla arvokkaita metsiä suojellaan
myös niissä eläviä harvinaisia tai taantuvia lajeja.
metso-ohjelmalla pyritään
turvaamaan erityisesti luonnontilaisia
metsiä. Luonnontilaisuudesta kertovia
ominaisuuksia ovat esimerkiksi lahonneen ja kuolleen puuston määrä ja laatu,
kookkaat ja vanhat lehtipuut tai palanut
puusto.
Luonnonarvoiltaan myös tavanomaisempi kohde saattaa olla arvokas, jos se
täydentää lähistöllä olevaa suojelualuetta.
metso-ohjelmaan valittavilla luontokohteilla on tarkat valintaperusteet,
jotka esitellään erillisessä oppaassa.
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Soveltaminen
Esimerkkejä
Powerpoint- esityksien
visualisoinneista.

Videon välisivulle
max 4 riviä tekstiä
lorem ipsum dolot
dolupid modigendia

Otsikko 1–2
riviä tekstiä
Fugitat a dicima consed quiam voluptature cumquis
apelest velestest faccus es dit, sitio ma et lique ne
quo bla ande ne millandeniet adipienite autataqui
ut eos eliqui dolupta tioremquiae soloritem es nima
dolorem que nobis etur sint et es quos maxim
lat ati dia duntintiande cum quam fugias volupta
pelestectist quaestium voles veratios ad utatatem a
vendaes restrum excepta dolor aut is et expeliquosa
que alique net verepe cum inciendici cuptumquam

Esityksen nimi

Otsikko 1–2 riviä tekstiä
lorem ipsum dolot
KPL

Dolestia volupta
Simpe corum
Oluptae coribus et haritam
Oluptae coribus et haritam

20.11.2021
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134
94
66
2

%

20.11.2021

Esityksen
otsikko 4 riviä
tekstiä lorem
ipsum dolotam
retem iumetur

45,3
31,8
22,3
0,7

Esityksen nimi

20.11.2021

Soveltaminen
Esimerkkejä sosiaalisen
median valmiista
kuvapohjista.
Postauksiin, joissa voi käyttää
vapaavalintaista kuvaa, on
olemassa omat pohjat
(esimerkkinä niistä
oikeanpuoleisin).

Ovit sitiae vendit
dia vendam volore
nihit ut quatur am
si reperiam exerchit
quis aditisque
ceris velluptat.
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Ovit sitiae vendit
dia vendam volore
nihit ut quatur am
si reperiam exerchit
quis aditisque
ceris velluptat.
quis aditisque.
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Tekstiä lorem
ipsum dolot lupit,
offic tentor apic tes
dignimodi alissim
porestorent.

Soveltaminen
Suomenkielinen
metsänomistajien
kunniakirja.

Kunniakirja

Diplom

Metsänomistaja

Skogsägare

Kiitämme teitä toiminnasta
Suomen metsäluonnon hyväksi.

Vi tackar er för ert arbete
för den finländaska skogsnaturen.

päiväys
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/

/

datum

/

/

Juhani Damski

Jaana Husu-Kallio

Juhani Damski

Jaana Husu-Kallio

kansliäpäällikkö
ympäristöministeriö

kansliäpäällikkö
maa- ja metsätalousministeriö

kanslichef
miljöministeriet

kanslichef
jord- och skogsbruksministeriet

visuaalinen identiteetti / Soveltaminen

Soveltaminen
Animaatiossa metson
tunnuksen ja ilmeen
lehtielementtien
liike mukailee alas
leijailevan lehden liikettä.

19

metso

visuaalinen identiteetti / Soveltaminen

