
Toimintaa kuvaavin kuvioin toteutettuja logoja 

Mikkelin vesilaitoksen 
ensimmäisestä rakennuksesta
(Naisvuori) toteutettu logo

Ammattiluontokuvaajien logo, 
jossa hahmottuu kameran objektiivin 
lisäksi pöllön, tms. silmä.  

Uuden Etelä-Savon sote-alueen logo,
jossa maakuntakukka lumpeen lehdistä 
hahmottuu yhdistyminen, yhteiset
voimavarat ja sydämen muodoista
lisäksi toimiala.

Mikkelin pesulan toimintaa
kuvaava (pyörivät liinavaatteet,
vedenliike vesimyllyssä..) logo 

Kiinteistöjen hoitoyhtiön nopeaa
ja oikein valittua palvelua viestivä logo

Pohjoismaiden suurimman 
valaisinpylväsvalmistajan logo

Isännöintitoimiston logo, missä 
hahmottuu rakennuksen lisäksi 
avoinna olevat dokumentit.

Suur-Savon Energiasäätiön logo, 
jossa näkyy energian liike (turbiini, 
tuulivoima..) ja energian lähteiden 
värit: vesi, metsä, taivas ja aurinko



Toimintaa kuvaavin kuvioin toteutettuja logoja 

Vauhtia viestivä kuljetusliikkeen logo, 
josta hahmottuu tiekuvio sekä L-kirjain

Vanhalla kasarmialueella toimivan
kiinteistöyhtiön logo, josta hahmottuu 
rakennusten kattojen lisäksi myös 
sotilashistoria arvomerkkien myötä.

Kaavoituspalveluja tarjoavan
asiantuntijayrityksen logo, jossa
näkyvillä kartan symboliikkaa

Asiakkaan omalla etiketillä juomia 
valmistavan yrityksen logo.

Onnistuneen autokaupan
tunnelmia kuvaava logo

Eri käyttötarkoituksiin sopivia 
teolllisuuskiinteistöjä ja tiloja 
omistavan yhtiön logo

Sopimusvalmistusta tarjoavan
yrityksen logosta hahmottuu eri
komponenteista kasattava tuote.



Aiemman Mikkelin kuulo-
vammaisten koulun logo
”vahvoin siivin maailmaan”

Toimintaa kuvaavin kuvioin toteutettuja logoja 

Puhelinpalvelua tarjoava asiakaspalvelu-
keskuksen logo, josta hahmottuu puhelimen 
tai tietokoneen näppäinten lisäksi monet
yhdistyneet toimijat

Ympäristöä suojelevan
yhteisön logo

Mikkelin vanhimman valokuvaus-
liikkeen retrotyylinen logo, joka on
muokattu alkuperäisestä logosta

Vahvana maanrakentajana
tunnettuun kontiaiseen
(talpa europaeus) perustuva logo

Perinteisestä autoilijan kokardista 
ja kirjainyhdistelmästä toteutettu
kuljetusliikkeen logo

Rakennusliikkeen vankkaa
rakennustyötä kuvaava logo



Vahvaa nosturipalvelua
tarjoavan yrityksen logo

Biohiilitekniikkaa kehittävän yrityksen 
logo,missä toiminimi on “puristettu” 
tiiviiksi kuvioksi.

Muokatuin tekstityypein toteutettuja logoja

Prosessiohjausta ja 
turvajärjestelmiä toimittavan
asiantuntijayrityksen logo

Elektronisen avaimen
tuotelogo-

Asianajotoimiston
EK-tunnuksella 
varustettu logo 

Tehokasta kirjapainopalvelua
tarjoavan Teroprint Oy:n logo

Innovaatiokeskuksen toiminimen 
mukainen jakautuvaa solua muistuttava 
logo, mikä viestii kasvusta ja toisaalta 
yhteenliittyneistä osaajista.



Finnish Industrial Design Archives 
-logo, joka tukeutuu muotoiluun

Suunnistusseuran logosta 
hahmottuu kompassineula

Suomen elinkeinoelämän arkiston
ELKA-lyhenteestä toteutettu logo

Muokatuin tekstityypein toteutettuja logoja

Korkealaatuista pihvilihaa
tarjoavan yrityksen logo

Ydinvoimalaitoksille
erikoistuotteita tarjoavan 
yrityksen logo

   Sähköurakointiliikkeen 
logossa on toimialaan viittava 
klassinen salamakuvio.



Toimintaa kuvaavin kuvioin toteutettuja logoja 

Eläinlääkärin logo, jossa hahmottuu
hoidettavat kohteet isommista eläimistä
lemmikkeihin

Juhlapalveluja tuottavan perinteikkään
kartanon kakkupaperi-teemasta
kehitelty logo

Suojelevaa ja hoitavaa yhteisöä
assosioiva logo, jossa lämmin vihreä
ympäröi viileää sinistä.

Iloista musiikki- ja piknik -tapahtumaa
kuvaava “aurinkovarjo” -logo

Toiminimen pohjalta suunniteltu 
iloista mieltä herättävä lemmikkiliikkeen logo 

Kotileipomon tunnelmia assosioiva ja
perinteitä kunnioittava logo


