
 

 

Matilda Niemi 

Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus  
luonnonkosmetiikkayritykselle 

Case Luvially 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Medianomi 

Viestinnän koulutusohjelma 

Opinnäytetyö 

11.11.2019 



 Tiivistelmä 

 

Tekijä(t) 
Otsikko 

Matilda Niemi 
Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja toteutus 
luonnonkosmetiikkayritykselle 

Sivumäärä 
Aika 

19 sivua + 2 liitettä 
11.11.2019 

Tutkinto Medianomi 

Tutkinto-ohjelma Viestinnän tutkinto-ohjelma 

Suuntautumisvaihtoehto Graafinen suunnittelu 

Ohjaaja(t) Lehtori Juha Pohjola 

 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä tarkastellaan ekologiseen graafiseen suunnitteluun 
liittyviä seikkoja. Opinnäytetyön tavoitteena on löytää ekologisia ja kestävää kehitystä 
tukevia graafisen suunnittelun keinoja ja soveltaa niitä varsinaiseen toiminnalliseen 
suunnitteluosaan. Työssä tarkastellaan kestävää kehitystä ja ekologisuutta sekä yrityksen 
arvoja tukevan ilmeen suunnittelua. 
 
Osana työtä tehtiin toiminnallinen osuus, joka toteutettiin toimeksiantona nuoren 
helsinkiläisen luonnonkosmetiikkayritys Luviallyn kanssa. Toiminnallisessa osassa 
suunniteltiin yritykselle yhtenäinen visuaalinen ilme, jonka suunnittelussa pyrittiin 
hyödyntämään opittua teoreettista tietoa ekologisesta graafisesta suunnittelusta. 
Toiminnallisen työn valmis osuus koottiin yritykselle käyttöön visuaaliseksi ohjeistoksi. 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa tarkastellaan kestävää kehitystä käsitteenä ja 
esitellään graafisen suunnittelun menetelmiä ekologisuuden näkökulmasta. Työssä 
tarkastellaan erityisesti painetun materiaalin painomenetelmiä ja prosessiin kuuluvien osien, 
kuten värien ja jälkikäsittelyn, vaikutuksia tuotteen ekologisuuteen. Tämän jälkeen työssä 
esitellään toimeksiantajana toimiva yritys ja sen keskeiset arvot sekä tarkastellaan yrityksen 
visuaalisen ilmeen ja yrityksen brändin merkityksiä ja suhdetta toisiinsa. Lopuksi käydään 
läpi visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessia ja sen keskeisiä elementtejä. Loppuvaiheessa 
työn toiminnallinen osuus kulkee teoreettisen osuuden rinnalla. Lähteinä työssä on käytetty 
graafisen suunnittelun ja viestinnän alan kirjallisuutta ja verkkotekstejä sekä alan 
opinnäytetöitä.  
 
Opinnäytetyössä havaitaan, että kaikista ekologisin graafinen työ on painamaton työ. 
Voidaan todeta myös, että yrityksen ekologista ilmettä suunniteltaessa sen tulee rakentua 
erityisesti yrityksen arvojen ympärille pystyäkseen aidosti viestimään yrityksen sanomaa ja 
persoonaa. Toimeksiantona toteutettu yritysilme suunniteltiin onnistuneesti oman 
teoreettisen oppimisen sekä toimeksiantajan toiveiden perusteella. Oman ymmärryksen 
kartuttaminen ekologisesta graafisesta suunnittelusta auttoi olennaisesti tulevaisuuden 
työskentelymahdollisuuksien hahmottamisessa. 

Avainsanat ekologinen graafinen suunnittelu, kestävä kehitys, visuaalinen 
identiteetti, yritysilme, brändi 



 Abstract 

 

Author(s) 
Title 

Matilda Niemi 
Designing a visual identity for an organic cosmetics company 

Number of Pages 
Date 

19 pages + 2 appendices  
11 November 2019 

Degree Bachelor of Culture and Arts 

Degree Programme Media 

Specialisation option Graphic Design 

Instructor(s) Juha Pohjola, Senior Lecturer 

 
This Bachelor’s thesis explores issues related to ecological graphic design. The aim of this 
thesis was to identify graphic design methods that support ecological and sustainable 
development and then to apply them in a functional case study. The thesis examines 
sustainable development and ecology as well as visual identity design. 
 
The theoretical part of the thesis examines sustainable development as a concept and 
introduces graphic design methods from the ecological point of view. The effects and 
methods of ecological printing are explained and studied. In the theory part the reader also 
learns about the client company and about its core values, vision and mission as well as the 
meaning of visual identity and brand, and their relationship. 
 
As part of the project, a case study was carried out, commissioned by a young Helsinki-
based natural cosmetics company called Luvially. The aim was to design a coherent visual 
identity based on the gained theoretical knowledge about eco-graphic design. The process 
of designing the visual identity and its key elements for Luvially are dealt with in a section of 
the thesis that goes through the case study. The outcome of the case study was compiled 
into a visual guide for the company. 
 
Based on the project it can be concluded that the most ecological graphic design work is 
unprinted work. The study also showed that the visual identity of a company must be built 
on the foundation of core values in order to authentically communicate the company’s 
message and personality. The commissioned visual identity was then designed based on 
the client’s wishes as well as the theoretical knowledge that was gained. Increasing one's 
understanding of eco-graphic design was instrumental in helping to identify future 
employment opportunities for the author. 

Keywords ecological graphic design, sustainable development, visual 
identity, corporate identity, brand 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto 1 

2 Kestävä kehitys ja ekologisen graafisen suunnittelun keinot 2 

2.1 Mitä on kestävä kehitys? 2 
2.2 Mitä on ekologinen graafinen suunnittelu? 3 

3 Yritys, vaikuttimet ja brändi 6 

3.1 Yritysesittely: Luvially 6 
3.2 Arvot, visio ja missio 6 
3.3 Yrityksen brändi ja visuaalinen ilme 7 

4 Ekologisen visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi 8 

4.1 Tunnus 8 
4.2 Värit 10 
4.3 Typografia 11 
4.4 Kuvamaailma 13 

5 Pohdinta 15 

Lähteet 17 

Liitteet 
Liite 1. Luvially Visual Guide 2019 
 



1 

 

1 Johdanto 

Opinnäytetyöni aiheeksi valitsin visuaalisen identiteetin suunnittelun nuorelle 

luonnonkosmetiikkayritykselle nimeltä Luvially. Päädyin tähän aihevalintaan siksi, että 

kyseisen yrityksen arvot tuntuivat sopivan hyvin yhteen omieni kanssa, mikä osaltaan 

voisi inspiroida minua työn tekemisessä ja suunnittelussa. Alusta lähtien koin, että työni 

aiheen täytyy olla sellainen, jonka koen jollakin tavalla hyvin merkitykselliseksi omassa 

arvomaailmassani. Luviallyn ideologia jätteettömämmästä kosmetiikasta sopi juuri 

tämän ajatuksen kanssa yhteen. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen visuaalisen ilmeen 

rakentamista yrityksen kestävien ja ekologisten arvojen pohjalle ja pohdin, millä tavoin 

pystyisin ilmentämään yrityksen arvomaailmaa sen visuaalisessa ulkoasussa. 

Toiminnallisena osana työtäni suunnittelen kosmetiikkayritykselle yhtenäisen graafisen 

ilmeen, jota tullaan hyödyntämään yrityksen nettisivuilla sekä tarpeellisissa 

oheistuotteissa, kuten käyntikorteissa ja yritysesitteissä. Työn kulkuun vaikuttaa myös 

se, että olen jo aikaisemmin suunnitellut yritykselle tunnuksen sekä yrityksen 

ensimmäisille tuotteille visuaaliset ilmeet.  

Olennaisena teemana opinnäytetyössäni on kestävyys ja ekologisuus ja niiden 

integroiminen visuaaliseen ilmeeseen. Molemmat käsitteet ovat tällä hetkellä 

ajankohtaisia puheenaiheita niin Suomessa kuin globaalillakin tasolla. Luvially on 

luonnonmukaisena yrityksenä sitoutunut toimimaan luonnon hyväksi, ja tämä näkyy 

esimerkiksi tällä hetkellä jälleenmyynnissä olevien huulirasvojen 

pakkausmateriaalivalinnassa. Kyseiset tuotteet on pakattu helposti kierrätettäviin 

kartonkihylsyihin, jotka eivät sisällä minkäänlaisia muovijohdannaisia. Luvially on myös 

panostanut ympäristöystävällisyyteen raaka-ainevalinnoissaan. Mahdollisimman suuri 

osa tarvittavista raaka-aineista pyritään hankkimaan luonnonmukaisesti tuotettuna niin 

läheltä Suomea kuin mahdollista. 

Luonnon- tai ekokosmetiikkaa myyvien liikkeiden hyllyillä on paljon niin sanottujen 

ympäristöystävällisten kosmetiikkamerkkien tuotteita, jotka on kuitenkin pakattu 

muovisiin purkkeihin ja tuubeihin. Ekologisten ja ympäristöystävällisten 

kosmetiikkatuotteiden pakkaaminen muoviin tuntuu ajatuksena ristiriitaiselta. Öljystä 

valmistettu muovipakkaus viestii kaikkea muuta kuin ympäristöystävällisyyttä tai 

ympäristövastuuta. Muovi itsessään ei ole paha, mutta ongelmia aiheuttaa sen 

päätyminen muualle kuin muovinkierrätykseen. Usein muovipakkausten elinkaari 
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päättyy siihen, että pakkauksen eri osat kierrätetään enemmän tai vähemmän oikealla 

tavalla tai pahimmassa tapauksessa poltetaan. Yle Tieteen (2019) kyselyssä paljastui, 

että jopa 60 prosenttia suomalaisista jättää muovin kierrättämättä tai kierrättää sen 

väärin, sillä läheskään kaikilla paikkakunnilla ei ole omaa kierrätyspistettä muoville tai se 

sijaitsee liian kaukana. (Yle Tiede 2019.) Koen Luviallyn muovittoman kosmetiikan 

hyvänä ratkaisuna näihin ongelmiin, vaikkei se kokonsa puolesta koko maailmaa pysty 

muuttamaan. Se on joka tapauksessa askel oikeaan suuntaan. 

2 Kestävä kehitys ja ekologisen graafisen suunnittelun keinot 

2.1 Mitä on kestävä kehitys? 

Käsitteenä kestävä kehitys ei ole ollut olemassa kovinkaan kauaa, vain noin 

kolmekymmentä vuotta. Sitä käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 1987 YK:n 

Brundtlandin komissiossa, josta sai alkunsa kansainvälisellä tasolla vaikuttava, yhä 

jatkuva prosessi (Kestävän kehityksen toimikunta n.d.). Elämme tällä hetkellä aikaa, 

jolloin moni nuori aikuinen, itseni mukaan luettuna, kokee suurta huolta 

tulevaisuudestaan planeetallamme. Samaan aikaan vaikutusvaltaiset päättäjät tekevät 

valintoja, joilla tulee olemaan olennainen vaikutus tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin 

tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävän kehityksen päätavoitteena onkin taata näille tuleville 

sekä nykyisille sukupolville yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään keneltäkään 

riistämättä (Kestävän kehityksen toimikunta n.d.). 

Kestävälle kehitykselle löytyy monia määritelmiä, mutta se yleisesti käsitetään 

maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi, jatkuvaksi ja ohjatuksi 

muutokseksi. Tällä yhteiskunnallisella muutoksella pyritään huomioimaan kaikki 

kestävyyden osa-alueet, jotka ovat ratkaisevasti linkitettyinä toisiinsa. Ekologinen 

kestävyys käsittelee ekosysteemien toimivuutta sekä biologisen monimuotoisuuden 

säilyttämistä. Sen tärkeimpänä tavoitteena on sopeuttaa ihmiskunnan aineellinen ja 

taloudellinen toiminta luonnon kestokykyyn. (Ympäristöministeriö 2017.) Jos kaikki 

maapallon ihmiset kuluttaisivat luonnonvaroja kuten me suomalaiset, vaadittaisiin siihen 

3,8 maapalloa ja tämän vuoksi Suomessa ylikulutuspäivä saavutettiinkin tänä vuonna jo 

5. huhtikuuta eli noin neljä kuukautta muuta maailmaa ennen (WWF Ylikulutus 2019). 

Ekologisen kestävyyden tavoitteiden saavuttaminen vaatii omalta osaltaan kansallisten 

toimien lisäksi myös kansainvälistä yhteistyötä sekä ympäristöä vaarantavien haittojen 

ennaltaehkäisyä ja torjuntaa jo niiden syntylähteillä (Ympäristöministeriö 2017). 
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Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden päätavoitteena on, että hyvinvoinnin edellytykset 

siirtyvät sukupolvelta toiselle. Valtiollisella tasolla se tarkoittaisi kansalaisen 

perushyvinvoinnin takaavia ja sitä edistäviä toimia, sillä kansalaisen hyvinvointi on 

suorassa kytköksessä ekologisen kestävyyden ja kestävän kehityksen edistymiseen. 

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys pitää sisällään myös monia globaaleja haasteita 

köyhyydestä yhä jatkuvaan väestönkasvuun ja koulutuksen järjestämiseen asti, jotka 

vaativat paljon vaivannäköä niin valtiollisesti kuin kansainvälisestikin. Tämä on kuitenkin 

ehdotonta kestävän kehityksen toteutumisen kannalta. (Ympäristöministeriö 2017.) 

2.2 Mitä on ekologinen graafinen suunnittelu? 

Tässä luvussa käsittelen ympäristöystävällistä graafista suunnittelua ja rajaan 

tarkasteluni siihen, mitä asioita graafisen suunnittelijan tulisi ottaa huomioon, kun 

suunnittelun keskeisenä tekijänä on ekologisuus. Pyrin tarkastelemaan ainoastaan 

ekologisia ratkaisuja syventymättä haitallisiin vaihtoehtoihin. 

Ekologisuuden määritelmä tulee kreikan kielen sanoista oikos (suom. koti, talous) ja  

logos (suom. oppi), jotka yhdessä tarkoittavat ekologiaa eli eliöiden ja niiden elollisen 

sekä elottoman ympäristön vuorovaikutussuhteita tutkivaa tieteen haaraa. Sittemmin 

ekologisuus on terminä laajentunut kuvaamaan enemmänkin elämäntapaa ja kestävän 

kehityksen mukaista toimintaa kuin pelkkää tieteellistä oppia. (Suomen Biokiertotuote 

n.d.)  

Graafisessa suunnittelussa ympäristöystävällisyyteen voidaan viitata päällekkäisillä ja 

samaa tarkoittavilla käsitteillä, kuten vihreä suunnittelu, ekosuunnittelu ja 

ympäristöystävällinen suunnittelu, joilla usein pyritään kuvaamaan erityisesti 

painotuotteiden ekologisuutta.  Painettavien tuotteiden ympäristöystävällisyys on monen 

tekijän summa, johon vaikuttavat yhtä lailla työn aikataululliset seikat kuin materiaali- ja 

painopaikkavalinnatkin. Tästä näkökulmasta katsottuna kaikista ympäristöystävällisin 

vaihtoehto olisi kuitenkin painamaton tuote. Painotuotteiden välttämättömyyttä 

kannattaakin pohtia työn edetessä ja aika ajoin esittää itselleen kysymys: palveleeko 

tämä tarkoitustaan? Jos vastaus ei ole selkeä ”kyllä”, voi olla uudelleenarvioinnin hetki. 

(Karjalainen 2016.) 

Painotuotteen tarpeellisuus määrittyy myös usein asiakkaan tarpeiden mukaan. 

Ympäristöystävällisen painotuotteen suunnittelussa seuraavana tärkeänä tekijänä on 
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suunnittelun malli. Ekologisuuden näkökulmasta suunnitteluun kannattaa soveltaa 

takaperin suunnittelun mallia (Designing Backwards), joka tarkoittaa suunniteltavan 

tuotteen elinkaaren kaikkien vaiheiden miettimistä etukäteen. Takaperin suunnittelussa 

aloitetaan tuotteen elämän parhaimman mahdollisen päätepisteen määrittelystä ja 

siirrytään siitä vaihe vaiheelta aina logistiikan ja tuotannon kautta kohti 

suunnitteluprosessin alkua. Näin voidaan varmistaa, että jokaisessa tuotteen 

elämänkaaren vaiheessa toimitaan mahdollisimman pitkänäköisellä ja tehokkaalla 

tavalla. (Schrauwen 2015.) 

Tuotesuunnitteluvaiheessa tulee erityisesti ottaa huomioon painovaiheessa käytettävä 

painotyön koko, värit ja painoskoot, sillä näistä valinnoista syntyy suurin osa 

painotuotteen ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi suuret painosmäärät voivat olla 

kappalehinnaltaan halvempia, mutta jättävät usein jälkeensä turhia ylijäämätuotteita, 

jolloin resursseja on niin sanotusti käytetty turhaan. Painosmäärien arviointi kannattaakin 

tehdä mahdollisimman tarkasti, jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja tuhlatuilta 

luonnonvaroilta. Painovaiheessa on tärkeää osata valita ympäristöä vähiten kuormittavat 

materiaalivaihtoehdot. (Karjalainen 2016.) 

Paperin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, onko paperi valmistettu neitsyt- 

vai kierrätyskuidusta, onko sillä ympäristösertifikaatteja ja mistä sen kuidut ovat peräisin. 

Vaikka kierrätyskuidun käyttö on yleistynyt painotuotteissa viime vuosina, se ei 

välttämättä Suomessa ole yhtään ekologisempi vaihtoehto kuin neitsytkuitukaan, sillä 

sen kierrättämisen ja keräämisen aiheuttamat kustannukset voivat helposti olla 

korkeammat kuin neitsytkuidun valmistuksen aiheuttamat kulut, kun otetaan huomioon 

Suomen pieni väkiluku ja maamme suuret metsäpinta-alat. Tämän vuoksi Suomessa 

valmistettu, ympäristösertifikaatein varustettu neitsytkuitupaperi saattaa hyvinkin olla se 

ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Kierrätyskuidun ongelmaksi koituu myös sen 

kierrättämisen rajallinen määrä: puun kuitu muuttuu 4–5 kierrätyskerran jälkeen niin 

lyhyeksi, ettei siitä enää voida valmistaa uusiotuotteita. Sen vuoksii tällainen kuitu sopii 

mainiosti alemman jalostusasteen tuotteisiin, kuten vessapaperiin ja sanomalehteen. 

(Karjalainen 2016; Ekosuunnittelu n.d.) 

Painokokoa mietittäessä kannattaa pyrkiä pysymään standardeissa, jolloin paperiarkin 

raakakoosta joutuu mahdollisimman vähän hukkaan. Tällaisia standardikokoja ovat 

muun muassa A- ja B-sarjat, joista yleisimpiä sivukokoja ovat esimerkiksi A4 ja A5. 

Tässä vaiheessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millainen painotuote on kyseessä 
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ja mikä sen käyttötarkoitus on. Käyntikortti voi tarvita materiaalikseen jykevämpää 

paperia, joka kestää kulutusta, kuin vaikka mainoslehtinen, joka luultavasti lukaistaan 

läpi kerran ja heitetään sitten roskiin. Painovaiheessa oleelliseksi taas tulevat 

painamiseen käytettävät musteet ja sen jälkeen lisättävät jälkikäsittelyt. Ympäristöä 

ajatellen olisi suositeltavaa pitäytyä kasviöljypohjaisissa CMYK-väreissä, joista haihtuu 

kuivumisvaiheessa mahdollisimman vähän VOC-kaasuja (Volatile Organic Compound). 

Erikois- ja tehostevärit kuormittavat myös osaltaan ympäristöä, sillä ne sisältävät 

haitallisia raskasmetalleja, jotka eivät ole ihmiselle ongelma ollessaan vielä painetussa 

muodossa mutta joista tulee ongelma siinä vaiheessa, kun painotuote muuttuu 

käyttötavarasta jätteeksi. Kierrätetyn massan kemiallisen pesun liete, johon 

raskasmetallit ja muut haitta-aineet päätyvät, kulkeutuu lopulta luontoon aiheuttaen 

vaaraa sen eliöille. Kasvipohjaisia värejä ympäristöystävällisempi vaihtoehto olisi 

vesiliukoinen painoväri, joka ei haihduta haitallisia kaasuja ja joka olisi helppo pestä pois 

kierrätyspaperista. Toistaiseksi sen käyttömahdollisuudet ovat kuitenkin vielä suppeat. 

Omalta osaltaan painotuotteen kierrättämistä vaikeuttavat erilaiset jälkikäsittelyt ja 

tehosteet, joita löytyy monia erilaisia. Yleisille jälkikäsittelymenetelmille on olemassa 

myös ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi laminoinnissa käytettävän UV-

lakan voi korvata vesipohjaisella dispersiolakalla, joka ei jämähdä pysyvästi paperiin 

kiinni muovikalvon tavoin. Suositeltavaa olisikin pitäytyä jälkikäsittelyjen kanssa 

minimissä tai suosia vaihtoehtoja, jotka eivät hankaloita paperin kierrättämistä. Tällaisia 

ekologisempia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi stanssaus eli muotoon leikkaaminen ja 

preeglaus eli kohopainanta. (Karjalainen 2016; Ekosuunnittelu n.d.; Schrauwen 2015.) 

Ekologinen graafinen suunnittelu lähtee oman kokemukseni mukaan erityisesti itse 

suunnittelijasta. Viime aikoina on havahduttu siihen, että vastuullisuus kuuluu yritysten 

ja organisaatioiden lisäksi myös suunnittelijoille. Tanja Pelkonen (2019) kirjoitti osuvasti 

artikkelissaan siitä, kuinka suunnittelijalla on vastuu ja oikeus kysyä kenelle 

suunnitellaan ja miksi. Design, tai muotoilu, on onnistunut aiheuttamaan 

maailmanlaajuisia ongelmia, joita voidaan nyt suunnittelun keinoin myös ryhtyä 

korjaamaan. Pienetkin valinnat ovat merkityksellisiä, olipa kyse sitten vaikka 

inklusiivisuuden korostamisesta tai ekologisempien toimintatapojen omaksumisesta. 

Pelkkien järjestelmien tai sovellusten suunnittelun sijaan suunnittelijalla on nykyään 

mahdollisuus myös uudelleen määritellä oma työnsä ja vaikuttaa uudenlaisen 

käyttäytymisen ja tottumuksien syntymiseen. Puhutaan niin sanotusti holistisesta 

suunnittelusta, jossa yksittäisen käyttäjäkokemuksen tai estetiikan sijaan huomioidaan 

ennen kaikkea suunnittelutyön vaikutus ympäröivään maailmaan. (Pelkonen 2019.) 
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3 Yritys, vaikuttimet ja brändi 

3.1 Yritysesittely: Luvially 

Luvially on vuonna 2017 Helsingissä perustettu luonnonkosmetiikkaa valmistava yritys, 

joka on keskittynyt ympäristöystävällisten ja luonnonmukaisten kosmetiikkatuotteiden 

valmistamiseen. Luviallyn tuotteita myydään tällä hetkellä jo 30:ssa kosmetiikkaan 

erikoistuneessa liikkeessä ympäri Suomen, ja tämän lisäksi tuotteita on myynnissä 

useassa luonnonkosmetiikan nettikaupassa. Yritys on ehtinyt myös saada jalkaa oven 

väliin kansainvälisillä markkinoilla Saksan Mainzissa sekä Liègessä, Belgiassa. Luvially 

on kuitenkin vielä suhteellisen nuori yritys, mikä näkyy muun muassa yritysilmeen 

puuttumisena. (Koskinen 27.9.2019.) 

3.2 Arvot, visio ja missio 

Yrityksen visuaalisen ilmeen tai identiteetin tulisi lähtökohtaisesti määrittyä yrityksen 

liikeidean, ydinarvojen ja tulevaisuuden visioiden perusteella. Tämä on siksi, että 

sisällöttömällä visuaalisella ilmeellä ei voida saavuttaa halutunlaista yrityskuvaa tai 

menestystä. Jo ennen visuaalisen ilmeen suunnittelun aloittamista tulisikin yrityksen 

ydinsanoman ja viestin olla kristallinkirkkaita. (Laiho 2006, 7–8.) 

Luviallyn keskeisimpiä arvoja ovat kotimaisuus, laatu ja turvallisuus sekä ekologisuus. 

Kotimaisuus näkyy tuotteiden valmistuksessa: kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä 

Suomessa. Laatu ja turvallisuus näkyvät muun muassa lyhyessä ainesosalistassa ja sen 

ymmärrettävyydessä. Kosmetiikkalaatuisilta raaka-aineilta vaaditaan myös valmistajien 

analyysitodistukset, jotta niiden turvallisuudesta voidaan varmistua. Ekologisuus on 

yritykselle hyvin merkityksellinen arvo, sillä se oli osaltaan innoittamassa yrityksen 

perustamista. Yrityksen ekologisuutta ilmentävät raaka-aineiden ympäristöystävällisyys 

ja luonnollisuus sekä valmistajien mahdollisimman läheinen sijainti. Raaka-aineista 

suurin osa pyritään hankkimaan Suomesta. Ekologisuus näkyy myös tuotteiden 

pakkausmateriaalivalinnoissa. Luviallyn huulirasvat on pakattu 100 prosenttisesti 

kierrätettäviin kartonkihylsyihin, jotka eivät sisällä muovijohdannaisia ja jotka on helppo 

kierrättää. (Koskinen 27.9.2019.) 
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3.3 Yrityksen brändi ja visuaalinen ilme 

Brändin määritelmiä on monenlaisia, ja suurin osa niistä täydentää tai sivuaa toisiaan. 

Kilpailun ja tarjonnan lisääntymisen myötä brändäämisestä ja brändeistä yleisesti kuulee 

nykyisin puhuttavan paljon. Yrityksen brändi, imago ja maine ovat hienovaraisin eroin 

varustettuja termejä, mutta nykyisin brändi sanana on yleistymässä kuvaamaan niitä 

kaikkia. (Pohjola 2019, 86–87.) Yrityksen brändi on sen abstrakti (intangible) ominaisuus 

ja lisäarvo yritykselle, sen tuotteelle tai palvelulle, josta asiakas on valmis maksamaan 

enemmän verrattuna samat tarpeet tyydyttävään, merkittömään vaihtoehtoon. Yrityksen 

brändin luoma lisäarvo kehittyy aina asiakkaan kokemusten pohjalta. Brändi kuvaakin 

juuri asiakkaan ja yrityksen välistä psykologista ja kokemuksellista suhdetta. 

(Leszczyńska 2017.) 

Brändin voidaan sanoa olevan imagon ja ansaitun maineen summa. Imago ja maine ovat 

usein brändin kanssa synonyymeinäkin käytettäviä termejä, jotka kuvaavat yrityksestä 

syntyviä mielikuvia. Imago onkin juuri se mielikuva, jonka asiakas vastaanottaa ja joka 

voi mahdollisesti poiketa siitä tavoiteprofiilista, jollaiseksi yritys itsensä haluaa mieltää. 

Tavoiteprofiili on yrityksen itse rakentama, siloteltu mielikuva, joka tarjoillaan asiakkaille 

lupauksin laadusta, tuotteista, arvoista ja toimintatavoista mutta jonka vastaanottoon se 

ei voi itse vaikuttaa. Maine taas on yrityksen toiminnallaan ansaitsemaa, aineetonta 

pääomaa, joka sisältää moniulotteisempia tekijöitä kuin imago. Maineen muodostuminen 

vie aikaa, ja sen muodostumiseen vaikuttaa kaikki yrityksen tekeminen ja tekemättä 

jättäminen. Hyvän maineen omaavalla yrityksellä on virheitä tehdessään tiettyyn 

pisteeseen asti enemmän pelivaraa kuin huonomaineisella yrityksellä. Maineen 

kestävyyteen ei kuitenkaan tule tuudittautua tai asettaa kaikkea sen varaan, sillä sekin 

voidaan menettää. (Pohjola 2019, 76; Peltomaa 2018; Laiho 2006, 7–10.) 

Pohjolan (2019) mukaan näkeminen on tärkein havainnointikeinomme, sillä noin 90 

prosenttia aivojen rekisteröimästä informaatiosta on visuaalista. Teemme suurimman 

osan päätöksistämme juuri visuaalisen informaation perusteella, sillä lukemiseen 

verrattuna aivot käsittelevät kuvallisessa muodossa olevaa informaatiota jopa 60 000 

kertaa nopeammin. (Pohjola 2019, 43.) Yrityksen brändin oleellisena osana on sen 

visuaalinen ilme. Se on yrityksen ulospäin näkyvä (tangible) identiteetti, jonka 

keskeisenä ideana on ilmentää yrityksen brändin ydintä, sen arvoja ja olemassaolon 

syytä. Visuaalinen identiteetti rakentuu yrityksen keskeisten arvojen ja ydinsanoman 

pohjalle. Visuaalisen ilmeen tulee olla kiinnostava ja erottaa brändi ympäristönsä muista 
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saman kategorian vaihtoehdoista, sillä kuluttajan ensimmäinen havainto tuotteesta tai 

brändistä on yleensä juuri visuaalinen. Visuaalinen identiteetti koostuu useista tekijöistä, 

joita ovat logo, slogan eli iskulause, typografia, värit ja kuvamaailma sekä 

materiaalivalinnat. Nämä yhdessä muodostavat hyvin suunniteltuna eheän 

kokonaisuuden, joka tukee yrityksen tavoiteimagoa. (Laiho 2006, 49–50.) 

4 Ekologisen visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessi 

Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella opinnäytetyöni toiminnallisen osan työvaiheita 

ja niitä ratkaisuja, joita olen tehnyt ekologisuuden näkökulmasta. Käyn myös jokaisessa 

kappaleessa läpi sitä, mistä graafisen ilmeen elementistä on kyse ja mitä se merkitsee. 

Pyrin suunnittelutyössäni hyödyntämään oppimaani teoriaa ja luomaan Luviallylle niin 

ekologisesti kuin ajallisestikin kestävän visuaalisen ilmeen.  

4.1 Tunnus 

Yritystunnus on yrityksen ikoninen tunniste, joka esiintyy kaikessa yrityksen 

viestinnässä. Yritystunnuksen tulisi kuvastaa yrityksen identiteettiä, olla mieleenpainuva 

ja yksinkertainen. Yritystunnuksessa esiintyy usein liikemerkki tai symboli, joka on sen 

kuvallinen osuus, sekä logotyyppi eli yrityksen vakiintunut kirjoitusasu (ks. kuvio 1). 

Nykyisin puhekielessä on yleistynyt minkä tahansa yritystunnuksen kutsuminen logoksi. 

(Laiho 2006, 18–19; Pohjola 2019, 182.) 

 

Kuvio 1. World Wildlife Fundin organisaatiotunnuksen evoluutio 1960-luvulta nykypäivään. 

Kuten jo johdannossa mainitsin, olen aikaisempana toimeksiantona suunnitellut 

Luviallylle yritystunnuksen. Tunnuksen suunnittelu tapahtui kohtalaisen nopeasti ja 

miellytti toimeksiantajaa. Tunnuksen suunnittelussa lähtökohtana olivat olennaisesti 
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toimeksiantajan toiveet ja yrityksen arvot. Koska luonnollisuus on yksi yrityksen 

ydinarvoista, päätin sisällyttää tunnukseen siitä viestiviä graafisia elementtejä. 

Tunnuksen logotyyppiin on käytetty päätteetöntä ja modernia Nexa Bold-kirjaintyyppiä 

sopivaksi välistettynä. Kokonaisuutena yritystunnus on yksinkertainen ja herkkä, ja viestii 

luonnollisuutta symbolina toimivien lehtien ja organic-lisäyksen avulla. Päätin myös 

osana yritysilmeen suunnittelua tehdä tunnukseen pieniä korjauksia, kuten siistiä 

graafisten elementtien ulkoasua ja korjata välistyksellisiä yksityiskohtia. Erot eivät 

varsinaisesti näy paljaalla silmällä, ellei niitä etsimällä etsi. Isojen muutosten tekeminen 

ei myöskään olisi ollut mahdollista tunnuksen aktiivisen käytön vuoksi. 

 

Kuvio 2. Luviallyn yritystunnus, vanha ja uusi versio. 
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4.2 Värit 

Värit vaikuttavat meihin niin psykologisesti kuin fysiologisestikin. Eri värien vaikutukset 

pohjautuvat valon aallonpituuksiin. Valon pitkä aallonpituus muodostaa aktivoivia värejä, 

kuten punaista, joilla on pulssia ja verenpainetta nostattava vaikutus. Vastakohtaisesti 

valon lyhyen aallonpituuden värit, kuten sininen, ovat rauhoittavia. Uskotaan, että 

käsityksemme värien merkityksistä juontaa juurensa evoluutioon ja värien esiintymiseen 

luonnossa. Tietyt värit viestivät lähestymisen olevan turvallista (kukat houkuttelevat 

pölyttäjiä kutsuvanvärisillä kukillaan), kun taas toiset viestivät vaarasta (vaarallinen 

nuolimyrkkysammakko varoittaa saalistajia hehkuvan keltaisella värityksellään). Tämän 

lisäksi väreillä on tunnetusti monia kulttuurisidonnaisia eroja ja vaikutuksia. On kuitenkin 

huomattu, että usein värien aikaansaamat reaktiot ja tunteet ovat universaaleja. (Pohjola 

2019, 189–190; Richard 2018.) 

Värit vaikuttavat myös brändin tunnettuuteen ja tunnistettavuuteen (ks. kuvio 3). 

Mieleenpainuvilla väri- ja typografiavalinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, miten asiakas 

muistaa brändin ja miten todennäköisesti hän ostaa samalta brändiltä uudelleen. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tunnusomainen väritys lisää brändin tunnettuutta jopa 

80 prosenttia. Väreillä on myös oleellinen osa impulsiivisten ostopäätösten 

syntymisessä: 90 prosenttia mahdollisista asiakkaista pitää väriä suurimpana 

ostopäätöksen motivoijana. (Richard 2018.) 

 

Kuvio 3. Värien käyttö suurten, kansainvälisten yritysten yritystunnuksissa.  
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Suunnitellessani Luviallyn yritystunnusta pohdimme Luviallyn perustajan Jenni Koskisen 

kanssa useaan otteeseen eri värejä, jotka kuvastaisivat yritystä. Näistä vahvimmaksi 

vaihtoehdoksi jäi haalean pehmeä vaaleanpunainen, joka kuvasti lempeyttä, 

lähestyttävyyttä ja trendikkyyttä vedoten myös nuoreen kohderyhmään. Siitä muodostui 

Luviallyn nimikkoväri, joka esiintyy muun muassa kaikkien tuotteiden pohjavärinä. Päätin 

jatkaa tätä yhtenäisyyttä myös yrityksen visuaaliseen identiteettiin. 

 

Kuvio 4. Luviallyn vaaleanpunainen.  

4.3 Typografia 

”Typografialla tarkoitetaan tekstiin, kirjasintyyppeihin, kirjainten asetteluun ja väritykseen 

liittyvää suunnittelua sekä sommittelua” (Graafinen 2015). Typografian tavoitteena voi 

olla esimerkiksi julkaisun helppolukuisuus ja kirjoitetussa muodossa olevan viestin 

oikeanlainen välittyminen. Typografiassa keskeisiä elementtejä ovat tekstityyppi ja sen 

käyttötavat. Yksittäiset kirjaimet ja niiden tyyli eivät pienen kokonsa vuoksi pääse 

normaalissa tekstissä erottumaan, sillä tutkimusten mukaan ihminen havainnoi ensin 

kokonaisuutta ja sitten vasta sen pienempiä osia. Sen vuoksi tekstityypin sommittelutapa 

ratkaisee, millainen mielikuva ja sanoma vastaanottajalle välittyy. (Laiho 2006, 27–28; 

Pohjola 2019, 197–198.) 

Tyylillisesti typografialla voidaan saada aikaan tasapaino- tai epätasapainovaikutelmaa, 

joissa molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Epätasapainoinen sommittelu voi 

olla ihmissilmälle kiinnostavampi kuin tavallinen, tasapainoinen sommittelu. Näiden 

kahden oikeanlaisella yhdistelyllä on myös mahdollista muodostaa mielenkiintoista 

jännitettä. Typografisia valintoja tehdessä kannattaa pitää mielessä ihmisen luontainen 
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tapa katsoa kohdettaan. Katseen kulku on luontaisesti vasemmalta oikealle ja ylhäältä 

alas. Kirkkaat värit ja isot muodot kiinnittävät huomion ennen hailakoita värejä ja pieniä 

yksityiskohtia. Epäsäännöllisyys on kiinnostavampaa kuin säännöllisyys. Tärkeää olisi 

kuitenkin typografian keinoin pyrkiä selkeyteen ja yhtenäisyyteen, jotta sen välittämä 

viesti tulisi halutulla tavalla ymmärretyksi. (Laiho 2006, 27–28; Pohjola 2019, 197–198.) 

 

Kuvio 5. Kirjaintyypin ulkonäkö vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen mielikuva sen 
välittämästä sanomasta syntyy vastaanottajalle. 

Visuaalisen ilmeen typografisiin tarpeisiin on yksi kirjainperhe usein liian vähän, sillä se 

ei tarjoa tarpeeksi suurta kontrastia eri tekstityyppien välillä. Esimerkiksi leipäteksti on 

yleensä yhtä kirjaintyyppiä ja otsikot sekä muut tarpeelliset lisäykset jotakin toista. 

Kirjaintyyppien ja -perheiden yhdistämisestä ei ole olemassa mitään varsinaista 

säännöstöä, mutta muutamia nyrkkisääntöjä on olemassa valintojen tekemisen 

helpottamiseksi. Yksi niistä on juurikin antiikvan ja groteskin yhdistäminen. Antiikvoita ja 

groteskeja voi yhdistää oman visuaalisen mieltymyksen mukaan tai sitten esimerkiksi 

niiden aikakausien perusteella. Renessanssiantiikva yhdistyy hyvin humanistisen 

groteskin kanssa niiden molempien luonnollisten viivavahvuuksien vaihtelun vuoksi. 

Yleisesti saman aikakauden antiikvat ja groteskit usein jakavat yhteisiä piirteitä kuten 

muoto, akselin kulma tai staattisuus. (Itkonen 2019, 83–84.) 

Luviallyn visuaalista ilmettä tukemaan valitsin näiden ohjeiden mukaisesti sekä 

antiikvaperheen että groteskiperheen. Molemmat kirjainperheet ovat moderneja Google 

Fontsin kirjainperheitä, jotta ne olisi helppo saada käyttöön ja toimisivat niin digitaalisilla 

alustoilla kuin painetuissa materiaaleissakin. Viestinnässä otsikkokäyttöön valitsin 

Poppins-nimisen groteskin, sillä sen ulkomuoto on raikas ja sopivan pyöreä. Poppins 
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sisältää myös hyvin monta eri leikkausta, mikä tekee siitä monikäyttöisen. Leipätekstissä 

käytettävä Spectral-antiikva taas on suunniteltu luettavuus etusijalla, jonka vuoksi se 

toimii erityisen hyvin näytöltä luettavaksi.  

 

4.4 Kuvamaailma 

Yrityksen kuvamaailman merkitys on hyvin samankaltainen kuin typografialla. 

Kuvamaailman avulla yritys viestii visuaalisesti muun muassa arvomaailmastaan ja 

esimerkiksi tuotteistaan tai palveluistaan. Samoin kuvan avulla vastaanottaja voi tehdä 

johtopäätöksiä yrityksen suhtautumistavoista, persoonasta ja muista ominaisuuksista. 

Yrityksen viestintään käytettävän kuvamateriaalin valintaan kannattaakin panostaa, jotta 

materiaali herättää oikeanlaisia ja toivottuja mielikuvia vastaanottajassa. Kuvamaailma 

voi koostua esimerkiksi valokuvamateriaalista, kuvituksista, videosta tai abstraktista 

kuvioinnista. Se voi myös olla näiden yhdistelyä. Usein brändin luonnetta ilmentävä 

kuvamateriaali valitaan joko dokumentaarisen tai symbolisen kuvatyylin väliltä. Lisäksi 

päätetään, käytetäänkö kuvitusta vai valokuvia riippuen sisällön luonteesta ja siitä, 

millaiset tyylilliset keinot tukevat parhaiten yrityksen persoonaa. (Wheeler 2018, 149; 

Pohjola 2019, 195–196; Laiho 2006, 28–29.) 
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Kuvio 6. Esimerkki Luviallyn kuvamaailmasta.  

Luviallyn kuvamaailmaa edustavat kuvat on valittu sillä ajatuksella, että niistä välittyy 

luonnollisuus ja lempeys (ks. kuvio 5). Kuvien tarkoitus on kertoa Luviallyn tarinaa 

helposti lähestyttävällä ja samaistuttavalla tavalla. Valokuvat pystyvät myös tuomaan 

esille sisältöä, johon pelkät graafiset elementit eivät pysty. Kuvituksessa käytettävien 

kuvien tulisi ensisijaisesti henkiä suomalaisuutta, herkkyyttä ja luonnollisuutta, ja 

toivottavinta olisi, että kuvituskuvat otetaan aina itse. Harkinnan mukaan voidaan 

hyödyntää kuvapankkien kuvia, jos ne visuaalisesti tukevat ja edistävät brändin henkeä. 
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5 Pohdinta 

Nyky-yhteiskunnassa ekologinen vastuullisuus kuuluu kaikille. Myös graafisille 

suunnittelijoille. Pohdittuani ja tarkasteltuani graafisen suunnittelun ekologisuutta ja 

siihen kuuluvia osa-alueita, aloin tiedostaa miten paljon enemmän valtaa graafisella 

suunnittelijalla on ekologisuuden näkökulmasta. Vaikuttaminen ei rajoitu vain 

materiaalivalintoihin, vaikka ne ovatkin merkittävässä osassa. Suunnittelijalla on nykyisin 

enemmän sananvaltaa, mutta myös vastuun määrä kasvaa samassa suhteessa. 

Suunnittelija saa toimia oman työnsä uudelleenmäärittelijänä ja valita, millä tavoin hänen 

työpanoksensa vaikuttaa maailmaan. Tavanomaisemmilla valinnoilla kuten värien 

käytöllä ja painomateriaaleilla on kuitenkin edelleen suuri merkitys, ja siksi niiden 

vaikutuksista on hyvä olla tietoinen.  

Ympäristöystävällisyys ja siihen liittyvän vastuun tiedostaminen voi olla myös 

integroituna osaksi yrityksen brändiä. Tällöin saatetaan puhua yrityksistä, joiden nimeen 

voidaan liittää sana eko, esimerkiksi ekokampaamo, ekohoitola, ekomyymälä jne. 

Yrityksen ekologisuus ja halu toimia ympäristön hyväksi tulisi kuitenkin ensisijaisesti 

näkyä yrityksen toiminnassa ja missiossa sekä sen perimmäisissä arvoissa, joiden 

ympärille yrityksen toiminta ja ulkonäkö rakentuu. Ekologisuuden viestiminen 

visuaalisesti on suhteellisen yksinkertaista, mutta edelleen teot kertovat yrityksestä 

enemmän kuin korulauseet tai kaunis ulkokuori.  

Uskon, että Luviallyn visuaalinen identiteetti tulee vielä kehittymään, sillä yritys on ikänsä 

ja toimintansakin puolesta vielä lapsen kengissä. Yritystoiminnan ja tuotetarjonnan 

kasvaessa ja muuttuessa tulee myös Luviallyn visuaalinen identiteetti löytämään sen 

lopullisen muotonsa. Tämän opinnäytetyön toiminnallista osaa tehdessäni tiedostin ne 

ongelmallisuudet, joita asiakkaan mieltymyksien ja suunnittelijan omien näkökulmien 

yhdistäminen voi saada aikaiseksi. Näkemykset eivät välttämättä kohtaa ja joudutaan 

etsimään ratkaisua, joka tyydyttäisi jollain tavalla molempien toiveita. Haasteeksi 

osoittautui muun muassa se, että toimeksiantaja toivoi vihreää väriä jätettäväksi pois 

visuaalisesta ilmeestä, jota juuri käytetään usein ekologisuutta kuvaamaan. Tämän 

vuoksi lopulta päädyttiin värimaailmaan, joka ei ensisilmäyksellä tuo mieleen luontoa, 

mutta joka tuntuu miellyttävältä katsoa. Tällöin voidaan herättää katsojan mielenkiinto ja 

sen jälkeen viestiä yrityksen arvoista esimerkiksi tekstin avulla. Yrityksen materiaaleissa 

haasteeksi osoittautui myöskin värien käyttö ja sen yhdistäminen ekologiseen ajatteluun. 

Päädyin ratkaisuun, jossa esimerkiksi käyntikortissa käytetään maksimissaan kolmea 
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väriä, jotka ovat tavallisia kasviöljypohjaisia CMYK-värejä. Kuvat painetaan kestävälle 

kartongille, jolloin kortin käyttöikä pidentyy näin vähentäen sen hiilijalanjälkeä.  

Visuaalisen identiteetin suunnittelu ja toteutus osoittautui hyvin suureksi ja monialaiseksi 

tehtäväksi, joka vaatii vähintään aloittelijan ymmärrystä markkinoinnin saloista. 

Ekologisen ideologian ja toimeksiantajan omien mieltymyksien yhdistäminen 

visuaalisessa identiteetissä onnistui mielestäni kohtalaisen hyvin. Tämän aihealueen 

tutkimista voisi helposti jatkaa vieläkin syvemmin ja laaja-alaisemmin. Toivon, että tästä 

opinnäytetyöstä on monille hyötyä joko omien töidensä kanssa tai ihan vain oman 

tietämyksen kasvattamisen parissa. 

  



17 

 

Lähteet 

Dvornechuck, Arek 2017. Brand? Branding? Or brand identity? Medium.com 

<https://medium.com/@ebaqdesign/the-differences-between-brand-branding-and-

brand-identity-726f0510c89c> (luettu 20.9.2019) 

Ekosuunnittelu. <http://www.ekosuunnittelu.net/materiaalit/painovarit.html> (luettu 

10.10.2019) 

Graafinen 2015. Yleistä typografiasta. 

<https://www.graafinen.com/suunnittelu/typografia/yleista-typografiasta/> (luettu 

25.10.2019) 

Karjalainen, Sami 2016. Ympäristöystävällisen painotuotteen suunnittelu. Vehree.fi 

<https://www.vehree.fi/ymparistoystavallisen-painotuotteen-suunnittelu/> 

Kestävän kehityksen toimikunta. Mitä on kestävä kehitys? 

<https://kestavakehitys.fi/kestava-kehitys> (luettu 21.8.2019) 

Laiho, Satu 2006. Yrityksen visuaalisen linjan ja tavoiteimagon luominen. Turku: Turun 

Ammattikorkeakoulu 

Leszczyńska, Adrianna 2017. Branding vs. a brand identity. What is a difference 

between brand, identity and logo design. Mintswift.com 

<https://mintswift.com/blog/branding-vs-brand-identity/> 

Nurmilaakso, Tiia 2019. Vain joka kolmas kilo muovia kiertää – Kierrätysinto hiipuu 

käytännön ongelmiin: ”Jos olisi edes se pönttö, mihin ne viedään!” 

<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/23/lajittelemme-heikoiten-jatteita-joita-tuotamme-

eniten> (luettu 9.9.2019) 

Pelkonen, Tanja 2019. Joint Futures 2019: holistinen design vaikuttaa ja ottaa 

vastuuta. Redland. <https://www.redland.fi/joint-futures-2019-holistinen-design-

vaikuttaa-ja-ottaa-vastuuta> (luettu 28.10.2019) 

https://medium.com/@ebaqdesign/the-differences-between-brand-branding-and-brand-identity-726f0510c89c
https://medium.com/@ebaqdesign/the-differences-between-brand-branding-and-brand-identity-726f0510c89c
http://www.ekosuunnittelu.net/materiaalit/painovarit.html
https://www.graafinen.com/suunnittelu/typografia/yleista-typografiasta/
https://www.vehree.fi/ymparistoystavallisen-painotuotteen-suunnittelu/
https://mintswift.com/blog/branding-vs-brand-identity/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/23/lajittelemme-heikoiten-jatteita-joita-tuotamme-eniten
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/01/23/lajittelemme-heikoiten-jatteita-joita-tuotamme-eniten
https://www.redland.fi/joint-futures-2019-holistinen-design-vaikuttaa-ja-ottaa-vastuuta
https://www.redland.fi/joint-futures-2019-holistinen-design-vaikuttaa-ja-ottaa-vastuuta


18 

 

Peltomaa, Juhana. Mikä on brändi? <http://brandnews.fi/mika-on-brandi/> (luettu 

14.10.2019) 

Puumalainen, Anette 2018. Visio näkyväksi – Visuaalinen identiteetti osana yrityksen 

brändiä. Opinnäytetyö. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu.  

<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143481/Anette_Puumalainen_Opinnay

tetyo_0418.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (luettu 14.8.2019) 

Richard 2018. Hidden in plain sight: How to choose your brand’s colors. Custom Logo 

Cases. <https://www.customlogocases.com/blog/choosing-brand-colors/> (luettu 

21.10.2019) 

Schrauwen, Sarah 2015. Designing Backwards. Cargo Collective. 

<https://cargocollective.com/designingbackwards> (luettu 10.10.2019) 

Suomen Biokiertotuote Oy. Ekologia, ekologisuus - määritelmä. 

<https://www.biokiertotuote.fi/ekologia-ekologisuus-maaritelma/> (luettu 8.9.2019) 

Wheeler, Alina 2018. Designing Brand Identity: an essential guide for the entire 

branding team. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

WWF 2019. Ylikulutus. <https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/> (luettu 9.9.2019) 

Ympäristöministeriö 2017. Mitä on kestävä kehitys? <https://www.ym.fi/fi-

fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys> (luettu 21.8.2019) 

Yrityksen-perustaminen.net. Yrityksen arvot, missio ja visio. <https://yrityksen-

perustaminen.net/yrityksen-arvot/#missio> (luettu 22.8.2019) 

Suulliset lähteet 

Koskinen, Jenni 2019. Yrittäjä. Luvially. Haastattelu: 27.9.2019. 

Kuvalähteet 

http://brandnews.fi/mika-on-brandi/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143481/Anette_Puumalainen_Opinnaytetyo_0418.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/143481/Anette_Puumalainen_Opinnaytetyo_0418.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.customlogocases.com/blog/choosing-brand-colors/
https://cargocollective.com/designingbackwards
https://www.biokiertotuote.fi/ekologia-ekologisuus-maaritelma/
https://wwf.fi/uhat/ylikulutus/
https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys
https://www.ym.fi/fi-fi/ymparisto/kestava_kehitys/mita_on_kestava_kehitys
https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/#missio
https://yrityksen-perustaminen.net/yrityksen-arvot/#missio


19 

 

Kuvio 1. Tunnus. World Wildlife Fund. <http://www.bceinternational.us/wp-

content/uploads/wwf-logo-wwf-design-inspirador-no-logo-da-wwf-logos-marcas-

pinterest.jpg> (10.10.2019) 

Kuvio 3. Famous brands’ colours. Ebaqdesign. <https://ebaqdesign.com/wp-

content/uploads/2018/01/famous-brands-colors-1.jpg> (7.11.2019) 

Kuvio 6. Kuvamaailma. Kuvakoosteen kuvat Luviallyn, TwistBe’n sekä Flow 

Cosmeticsin Instagram-tileiltä. < https://www.instagram.com/flowcosmetics/>< 

https://www.instagram.com/luvially.organic/><https://www.instagram.com/_twistbe_/> 

(6.11.2019) 

http://www.bceinternational.us/wp-content/uploads/wwf-logo-wwf-design-inspirador-no-logo-da-wwf-logos-marcas-pinterest.jpg
http://www.bceinternational.us/wp-content/uploads/wwf-logo-wwf-design-inspirador-no-logo-da-wwf-logos-marcas-pinterest.jpg
http://www.bceinternational.us/wp-content/uploads/wwf-logo-wwf-design-inspirador-no-logo-da-wwf-logos-marcas-pinterest.jpg
https://ebaqdesign.com/wp-content/uploads/2018/01/famous-brands-colors-1.jpg
https://ebaqdesign.com/wp-content/uploads/2018/01/famous-brands-colors-1.jpg
https://www.instagram.com/flowcosmetics/
https://www.instagram.com/luvially.organic/
https://www.instagram.com/_twistbe_/


Liite 1 

  1 (1) 

 

Liite 1: Luvially Visual Guide 2019 

Luviallyn visuaalinen ohjeisto  



Visual Guide
2019



Rakkaudesta luontoon ja 
luonnolliseen ihonhoitoon

Slogan



Ensisijaiset värit logolle ovat musta 
ja valkoinen.

Tunnus logotyyppi



Tunnus

Logon suoja-alue on jokaisella sivulla
 vaakatasossa olevan lehdykän kokoinen, 

jos käytetään ilman 10-kulmaista elementtiä.

suoja-alue



Tunnus

Logon lisäksi viestinnässä voidaan käyttää symbolia 
eri variaatioina värillisenä tai mustavalkoisena.

symboli



#f7e0f8
R247 G224 B248
C1 M17 Y0 K0
Pantone 9320 U

#b9c1ff
R185 G193 B255
C32 M23 Y0 K0
Pantone 2708 U

#d3b431
R211 G180 B49
C14 M26 Y94 K3
Pantone P 5-7 C

#ffffff
R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
Pantone P 1-1 C

#000000
R0 G0 B0
C91 M79 Y62 K97
Pantone Black 6 C

Värit

Luviallyn päävärejä ovat musta ja valkoinen sekä vaaleanpunainen. 
Vaaleansininen ja kullankeltainen ovat ilmettä tukevia apuvärejä.



Rakkaudesta luontoon ja 
luonnolliseen ihonhoitoon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ul-
lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat. nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio.

Typografia



Poppins

Aa Aa Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Spectral

Aa Aa Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890

Typografia kir jaintyypit
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