
Graafinen ohjeisto



Yritystunnus

Saimaan Kuidun yritystunnus koostuu kahdesta elementistä, Saimaan Kuitu -nimen 
logotyypistä (Ubuntu medium), sekä nimen eteen sijoitettavasta 4-värisestä 
liikemerkistä.

Liikemerkkiä tulee käyttää vain tässä ohjeistossa olevassa muodossaan, 
eikä merkin ja logon suhteita tai paikkaa saa muuttaa.

Saimaan Kuidun liikemerkki ilmentää nopeita yhteyksiä. Neliöt kuvastavat hankealueita. 
Alueita yhdistävä aalto kuvaa alueita yhdistävää runkoverkkoa, jolla mahdollistetaan 
tietoliikenneyhteydet eri alueiden ja kylien välillä.
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Yritystunnus

Yritystunnusta ympäröivä tyhjä alue
Yritystunnuksen ympärille jätetään tyhjää tilaa vähintään logon n-kirjaimen leveys



Yritystunnuksen värimäärittelyt

Värillistä yritystunnusta käytetään vain valkoisella tai hyvin vaalealla pohjalla. 
Tunnusta ei saa käyttää levottomalla väripinnalla.

Yritystunnuksen saa esittää vain näiden määritelmien mukaisissa väreissä

SININEN
CMYK: C 100, M 33, Y 0, K 21
RGB: R 47, G 105, B 162

VIHREÄ
CMYK:  C 46, M 0, Y 100, K 0
RGB: R 157, G 200, B 57

VAALEA SININEN
CMYK: C 100, M 0, Y 0, K 0
RGB: R 52, G 167, B 233 

VAALEA PUNAINEN
CMYK: C 0, M 80, Y 0, K 0
RGB: R 205, G 85, B 144 

SININEN HÄIVE
CMYK: C100, M45, Y 0, K 34  ------- C 100, M 0, Y 0, K 0
RGB: R 43, G 80, B 130 -------- RGB: R 52, G 167, B 233
Gradient ramp location 50%
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Yritystunnuksen värimäärittelyt

Yritystunnus on mustavalkoisena käytettäessä 
kokonaisuudessaan musta 100%

Yritystunnus voidaan esittää yksivärisenä
SININEN
CMYK: C 100, M 33, Y 0, K 21
RGB: R 47, G 105, B 162

Yritystunnus on negatiivisena käytettäessä 
kokonaisuudessaan valkoinen



Saimaan Kuidun mainos- ja markkinointimateriaaleissa käytetään 
Ubuntu-kirjasinperheen leikkauksia. 

Typografia

Ubuntu regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Ubuntu italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Ubuntu medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Ubuntu bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Ubuntu medium italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Ubuntu bold italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
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Graafiset elementit ja värimaailma

Saimaan Kuidun tunnusväreinä käytetään logon värimaailmaa,
Mainos- ja markkinointi materiaaleissa voidaan käyttää graafisina elementteinä:

-  Värimaailman mukaisia väripintoja ja laatikoita

-  Tunnuskuviota osittain rajattuna tai kokonaisena  
 ilman tekstilogoa. Tunnuskuvion käyttö kuvituksena  
 on oltava tarkoin harkittua ja hillittyä.

Internet ei ole pelkkää viihdettä vaan entistä 
tärkeämpi osa arjen hallintaa, elinkeinoelämää 
ja yrittämistä. Tarve entistä paremmille yhteyk-
sille kasvaa vuosi vuodelta. 

Maahan kaivetun kuitukaapeloinnin käyttöikä 
on vähintään 50 - 100 vuotta ja verkon nopeutta 
voidaan nostaa aina tarpeen vaatiessa. 

Tekemällä liittymävarauksen ajoissa, olet suo-
raan vaikuttamassa yhteyden saatavuuteen 
omalla alueellasi. 

Tilaukset ja lisätietoja

www.saimaankuitu.fi
040 701 1230

info@saimaankuitu.fi

Toimiva yhteys on jokaisen oikeus

Voittoa tavoittelematon osakeyhtiö Saimaan Kuitu on 
perustettu toteuttamaan valokuituverkko Savitaipa-
leen ja Taipalsaaren kuntiin.
 
Valokuituverkon kautta taajamiin ja haja-asutusalueille  
saadaan tasavertaiset, nopeat ja virheettömät tietolii-
kenneyhteydet. Aiemmin huippunopeita valokuituyh-
teyksiä on ollut saatavilla lähinnä suurten kaupunkien 
keskustoissa.
 
Valokuituliittymä on jokaisen kodin, vapaa-ajan asun-
non ja yrityksen perusliittymä, joka ei ole pelkästään 
nettiyhteyksiä varten vaan mahdollistaa aivan uuden-
laisten palvelujen käyttämisen. Nopeiden yhteyksien 
yleistyessä palvelut kehittyvät koko ajan monipuoli-
semmiksi ja vaativat laajakaistaliittymältä enemmän 
”potkua”.

Saimaan Kuitu mahdollistaa Savitaipaleelle ja Taipal-
saarelle nopeat, laadukkaat ja edulliset tietoliiken-
neyhteydet. 

Tulevaisuuden
yhteydet

www.saimaankuitu.fi

Rakentaminen on 
käynnissä 

Savitaipaleen ja 
Taipalsaaren oma
valokuituverkko 

Esimerkkejä:

Valokuitu tuo 
arkeesi modernit 

palvelut

Etätyö ja yritystoiminta

Noin puolet suomalaisista tekee tietotyötä, ja tästä 
työstä osan voisi tehdä kotona. Nopeaa tietoliikenne-
yhteyttä vaativat videoneuvottelut ovat valokuidun 
avulla mahdollisia. Etätyö pitää maaseudun asuttuna 
myös tulevaisuudessa. Työmatkakustannukset piene-
nevät, aikaa säästyy ja samalla ympäristön rasitus ja 
ruuhkat vähenevät. Maaseudun yrityksille valokuitu 
on elintärkeä. Sen avulla päivittäinen yhteydenpito, 
markkinointi, tiedonsiirto ja sähköisten palveluiden 
käyttö onnistuvat katkoksitta.

Uudenlainen televisio

Valokuitu tuo haja-asutusalueille runsaan valikoiman 
sekä maksuttomia että maksullisia TV-kanavia. Lähe-
tysten vastaanottamiseen ei tarvita antennia vaan lähe-
tykset välitetään internet-liikenteenä. Älytelevisiosta  
voi katsoa ohjelmia silloin kun se itselle parhaiten sopii. 

Verkossa toimivista palveluista on helppoa ja edullista 
vuokrata elokuvia, sarjoja, dokumentteja ja lastenoh-
jelmia. Kaikki nämä suoraan kotisohvalta, teräväpiirto-
laadulla ja ilman ärsyttäviä mainoksia.

Etäopiskelu

Oppilaitokset voivat hyödyntää nopeaa nettiyhteyttä 
tarjoamalla uudenlaisia tapoja opiskella. Videokuva-
yhteyden avulla voi osallistua opetukseen aivan kuin 
olisi itse paikalla. Etäopetus antaa mahdollisuuden 
tasa-arvoiseen opiskeluun kotipaikasta riippumatta, 
myös kyläkouluille tarjoutuu mahdollisuus lisätä kurs-
sivalikoimaa. 

Verkkopalvelut

Henkilökohtainen asiointi eri viranomaistahojen kans-
sa on siirtynyt verkkoon. Tänä päivänä asiointi pankin, 
Kelan, verottajan tai TE-toimiston kanssa tapahtuu 
helpoiten kyseisen toimijan verkkopalvelussa. Nopea 
ja varmatoiminen valokuituun perustuva laajakaista-
yhteys tekee asioinnista nopeaa ja sujuvaa.

Sisältö internetistä

Ohjelmistot, TV-palvelut, elokuvat, musiikki ja sähköi-
set kirjat siirtyvät hiljalleen netin kautta käytettäviksi 
niin sanotuiksi pilvipalveluiksi. Palveluita ja ohjelmis-
toja ei enää ladata omalle koneelle, vaan niitä voidaan 
käyttää alustasta riippumattomasti esimerkiksi netti-
selaimessa.

Pilvipalveluissa ohjelmapäivitykset tapahtuvat auto-
maattisesti. Voit käyttää tiedostojasi mistä vain, eikä 
sinun tarvitse itse huolehtia varmuuskopioinnista.

Terveydenhuolto ja vanhuspalvelut 

Valokuidun mahdollistama laadukas videokuvayhteys 
tuo terveyspalvelut tulevaisuudessa kotiin. Etäsairaan-
hoito on valokuituyhteyksien ansiosta arkipäivää jo mo-
nella paikkakunnalla. 

Valokuidun avulla voidaan järjestää kotona asuvalle 
vanhukselle tukea, turvaa ja virikkeitä. Kotipalvelun 
henkilöstö voi videokuvayhteyden kautta olla yhtey-
dessä vanhukseen tarvittaessa useita kertoja päivässä. 

Etävalvonta

Kiinteistöjä voidaan luotettavasti valvoa valokuitu-
yhteydellä joko kameravalvontana tai erilaisilla liike-, 
lämpö- ja kosteusantureilla. Maatiloilla varmatoimi-
nen valokuituyhteys on nykyään välttämätön. Valokui-
tuyhteyden avulla maatalousyrittäjä voi mistä ja mil-
loin tahansa tarkistaa, että navetassa on kaikki hyvin. 

Mihin valokuitua 
tarvitaan



Malleja markkinointimateriaaleista
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Sinäkin tarvitset 
valokuidun 

Tilaukset ja lisätietoja
www.saimaankuitu.fi • 040 701 1230 • info@saimaankuitu.fi
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Malleja markkinointimateriaaleista

Saimaan Kuidun 
liittymätyypit 
ja alustava 
hinnasto

Tilaukset ja lisätietoja

www.saimaankuitu.fi
040 701 1230

info@saimaankuitu.fi

Sinäkin tarvitset 
valokuidun 

www.saimaankuitu.fi


