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Rahvuspargi logo on 
meie rahvusparkide 

visiitkaart, mis 
annab edasi selle ala 

iseloomu üheskoos 
loodusväärtuste ja 

inimtegevusega. 

Logo on lubatud kasutada isikutel, 
kes tunnevad, et nende tegevus on 
kooskõlas rahvuspargi eesmärkidega. 
Kasutades rahvuspargi logo oma tootel 
või üritusel antakse edasi sõnum, et 
tegija väärtustab ja hoiab rahvusparki 
– nii sealset loodust kui ka säästliku 
tegutsemise põhimõtteid. 

Kui sa tunned, et sinu tegevus/toode on 
harmoonias selle ala eesmärkidega ning 
tutvustab rahvusparki ja selle väärtusi, 
siis oled sa oodatud logo kasutama.

Kui sa soovid  kasutada rahvuspargi logo, 
siis anna sellest teada Keskkonnaametile, 
kirjeldades, mis tootel, üritusel, trükises 
vm infokandjal sa soovid seda kasutada. 

Keskkonnaametil on õigus mitte lubada 
logo kasutamist, kui selle kasutaja või 
ürituse põhimõtted ei vasta rahvuspargi 
kaitse-eesmärkidele.

Eesti Rahvusparkide logode kujundamist ja juhendi 
koostamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
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Eesti looduses on 
palju väärtuslikku –

maismaast on 
kaitse all 18% ja 

vetest 30%.

Rahvuspargid on erilise rahvusliku 
väärtusega alad looduse ja kultuuripärandi 
kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks.

Käesolev graafiline juhend tutvustab Eesti 
viie rahvuspargi uuendatud logosid ja annab 
juhiseid nende kasutamiseks visuaalses 
kommunikatsioonis.

Logode failid ja kasutusjuhis asuvad:

http://www.keskkonnaamet.ee/
keskkonnakaitse/looduskaitse-3/
kaitsealad/

Kasuta erinevates meediumites selleks ette 
nähtud õigeid faile!
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Eesti rahvusparkide 
uuendatud logodes on 

säilitatud juba klassikaks 
muutunud sümbolid: 
Matsalu märgiks jääb 

endiselt kolm lendavat 
lindu, Soomaale 

laukad koos kolme 
rabamänniga.

Piltmärke on aga lihtsustatud, detailide 
hulka vähendatud. Need on joonistatud 
uuesti – ühtse joone ja stiliseerituse 
astmega. 

Märkide üldkuju on orgaaniline ja varieeruv, 
käekirjaks korrastatud vabakäejoon. 
Värvideks on Eesti loodusest leitud 
looduslikud toonid, lisavärvideks must ja 
valge ning hall  – kodumaisest loodusest ju 
pärit needki. 

Tüpograafia on lihtne, loetav ja ajatu. Selline, 
mida ei pea viie aasta pärast häbenema ega 
uuendama hakkama.
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lahemaa
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Eesti vanima 
rahvuspargi 

Lahemaa sümboliks 
on tammelehed.

Lahemaa rahvuspark on loodud 
aastal 1971 Põhja-Eestile iseloomuliku 
looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas 
ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, 
maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku 
looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja 
tutvustamiseks. 

Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.

Logo põhiversioon.
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Tammelehed 
pöörlevad   

tuulekeerises 
päripäeva.

Positiivselt!

lahemaaeestimaa
rahvuspargid

lahemaaestonian
national parks

Lahemaal kaitstakse metsa-, 
soo- ja rannaökosüsteeme, samuti 
poollooduslikke kooslusi (loopealsed), 
geoloogiamälestisi (Balti klint) ning ajaloo- ja 
arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa 
tähtsamaid metsakaitsealasid. 

Lahemaa rahvuspark kuulub üle-
euroopalisse Natura 2000 võrgustikku 
Lahemaa linnu- ja loodusalana.

Rõhtne logo. Eestikeelne ja ingliskeelne versioon. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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KARULA
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Karula märgiks on 
maastikuvaade: 

metsased kuplid, 
järvesilm ja 

käänuline tee.

Karula rahvuspark asub Valga- ja Võrumaa 
piiril Antsla, Karula, Mõniste ja Varstu 
valla maadel. 1979. aastal asutatud 
maastikukaitseala sai rahvuspargiks 1993. 
aastal.

Karula rahvuspark on loodud, et säilitada 
Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja 
järverikkaid kuppelmaastikke, pinnavorme, 
loodust ja kultuuripärandit. 

Karula rahvuspark kuulub üleeuroopalisse 
Natura 2000 võrgustikku.

Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.

Logo põhiversioon.
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Kultuurmaastik ja 
metsamassiivid, 
sügavad orud ja 

avarad vaated.

karulaestonian
national parks

karulaeestimaa
rahvuspargid

Karula rahvuspargi omapärane 
kuppelmaastik on tekkinud mandrijää 
ebaühtlase sulamise tulemusena. 

Metsade, põldude ja heinamaaga kaetud 
küngaste vahele jäävad pisikesed rabad, 
sood ja 40 järve. 

Karula rahvuspargi olulisemateks 
väärtusteks on iseloomulik looduse 
mitmekesisus ning pika ajaloo vältel 
kujunenud asustus, kultuuripärand ja 
taluarhitektuur.

Rõhtne logo. Eestikeelne ja ingliskeelne versioon. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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soomaa
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Soomaa märgil on 
kujutatud laugaste 

ja mändidega  
rabamaastikku. Soomaa rahvuspark on loodud suurte soode, 

lamminiitude ja metsade kaitseks Vahe-Eesti 
edelaosas. 

Maastikuliselt liigestuselt paikneb Soomaa 
Madal- ja Kõrg-Eesti piiril: Sakala kõrgustiku 
läänenõlval ja Pärnu madalikul Navesti, 
Halliste ja Raudna jõe vesikonnas, jäädes 
siiski Madal-Eestisse.

Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.

Logo põhiversioon.
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soomaaestonian
national parks

soomaaeestimaa
rahvuspargid

Soomaa suurvett 
tuntakse ka viienda 

aastaaja nime all.

Soomaa nimi pärineb professor Teodor 
Lippmaalt. Tema koostatud Eesti 
geobotaanilises liigestuses on Vahe-
Eesti piirkond jagatud kaheks osaks: 
lõunapoolseks Soomaaks ja põhjapoolseks 
Kõrvemaaks. 

Kitsamalt käsitletakse Soomaana Navesti ja 
Halliste alamjooksu vahelist, Ida- ja Lääne-
Eesti rabatüüpide siirdevööndis asuvat 
suurte soode ala. 

Soomaa rahvuspark on organisatsiooni
PAN Parks liige.

Rõhtne logo. Eestikeelne ja ingliskeelne versioon. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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vilsandi
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Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.Vilsandi logoks on 

veelinnu pesa kolme 
tähnilise munaga.

Logo põhiversioon.

1910. aastal moodustati Vaika loodus-
reservaat, mis on Baltikumi vanim kaitseala. 

Pika tegevusaja jooksul on kaitseala pidevalt 
laiendatud ning 1993. aastal reorganiseeriti 
looduskaitseala Vilsandi rahvuspargiks. 
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Vilsandi 
rahvuspargis 

asub meile lähim 
troopilise mere 

korallriff.

vilsandiestonian
national parks

vilsandieestimaa
rahvuspargid

Piirkonda iseloomustavad mereline kliima, 
rikkalik merelinnustik, suurimad hallhülge 
lesilad Eestis ning huvitav merepõhja fauna. 
Siin on kohatud 247 linnuliiki.

Vilsandist läänes paiknevad looduskaitseala 
tuntuimad linnusaared – Alumine Vaika, 
Keskmine Vaika, Ülemine Vaika, Mustpank, 
Kullipank ja Karirahu, kus paljandub Alam-
Siluri geoloogiline pealiskord kunagise 
troopilise mere korallriffidega.

Rõhtne logo. Eestikeelne ja ingliskeelne versioon. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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matsalu
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Lagled, haned või  
ristpardid? Matsalu 

sümboliks  on  kolm 
veelise eluviisiga 

rändlindu.

Rahvuspargi eelkäija, Matsalu Riiklik 
Looduskaitseala loodi 1957. aastal 
pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate 
lindude kaitseks. 

1976. aastal kanti Matsalu rahvusvahelise 
tähtsusega märgalade ehk Ramsari 
nimekirja. Ramsari konventsioon tunnustab 
neid kaitsealasid, kus märgalad on säilitatud 
ning neid kasutatakse jätkusuutlikult.

2004. aastal nimetati Matsalu 
looduskaitseala ümber Matsalu 
rahvuspargiks.

Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.

Logo põhiversioon.
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Haned läevad, 
hallad maas, luiged 

läevad, lumi taga.

matsaluestonian
national parks

matsalueestimaa
rahvuspargid

Lisaks lindudele, kaitseb Matsalu 
rahvuspark ka Lääne-Eestile iseloomulike 
poollooduslikke kooslusi (ranna- ja 
luhaniidud, loopealsed ja puisniidud, 
roostikumassiivid, väikesaared) ja Väinamere 
kultuuripärandit. 

Matsalu rahvuspark on üks Euroopa 
tähtsamaid veelindude pesitsus- ja 
rändepeatusalasid.

Matsalu on ainukesena Baltimaades pärjatud 
Euroopa Nõukogu Diplomiga.

Rõhtne logo. Eestikeelne ja ingliskeelne versioon. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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kobarlogo
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Rahvusparkide 
ühine kobarlogo 

ühendab kõiki 
viit Eestimaa 

rahvusparkide    
piltmärki.

eestimaa rahvuspargid

Kobarlogo kasutatakse juhtudel, kui 
kommunikatsioonis osaleb korraga mitu 
rahvusparki. Mitme logo kõrvuti paigutamise 
asemel tuleb siis eelistada Eestimaa 
rahvusparkide ühist kobarlogo.

Kobarlogo ühendab kõiki viit Eestimaa 
rahvusparkide piltmärki ja tunnusvärvi. 
Ühevärvitrüki puhul kasutatakse kobarlogos 
Lahemaa tammerohelist tunnusvärvi.

Ühevärviline ja mustvalge versioon 
positiivis ja negatiivis.

Logo põhiversioon.
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eestimaa
rahvuspargid

estonian
national parks

Corporate logo of 
Estonian 

National Parks

Rahvusvahelises suhtluses kasutatakse 
Eesti rahvusparkide kobarlogo rõhtsat 
kakskeelset versiooni.

Ühevärvitrüki puhul kasutatakse kobarlogos 
Lahemaa tammerohelist tunnusvärvi.

Rõhtne kakskeelne logo. Ühevärviline ja mustvalge versioon positiivis ja negatiivis.
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värvid
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Eestimaa 
rahvusparkide 

tunnusvärvid 
on valitud Eesti 

loodusest.
Tunnusvärvid on määratud Pantone 
numbriga ning kirjeldatud neljavärvitrükiks 
CMYK- ja ekraanil kuvamiseks 
heksadetsimaal-väärtustega. Värvide 
kirjeldamise hõlbustamiseks on igale värvile 
leitud eestikeelne nimi.

Tammeroheline
Pantone 377
CMYK: C 55 M 0 Y 100 K 20
RGB / Hex: # 669933

Roostepunane
Pantone 167
CMYK: C 0 M 80 Y 100 K 20
RGB / Hex: CC3300

Okkaroheline
Pantone 349
CMYK: C 100 M 0 Y 90 K 50
RGB / Hex: 006633

Mereroheline
Pantone 7473
CMYK: C 75 M 0 Y 40K 10
RGB / Hex: 339999

Õhtusinine
Pantone 383
CMYK: C 100 M 45 Y 0 K 30
RGB / Hex: 006699
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Rahvusparkide 
värvipalett on 

tuletatud viiest 
tunnusvärvist. 

Pantone 356Must
MYK: C 0 M 0 Y 0 K 100

RGB / Hex: 000000

Igast tunnusvärvist võib kasutada kahte 
helendatud tooni: 50% ja 25% värvide 
Pantone või CMYK algväärtustest. 
Helendatud toone ei tohi kasutada 
logodes.

Lisavärvideks on Eestimaa rahvusparkide 
värvipaletis must, valge ja pajuhall. 

Pajuhall
Pantone 400
CMYK: C 5 M5 Y10 K15

100% 100%50% 50%25% 25%

100% 100%

100%

50% 50%

50%

25% 25%

25%

Tammeroheline
Pantone 377
CMYK: C 55 M 0 Y 100 K 20
RGB / Hex: # 669933

Roostepunane
Pantone 167
CMYK: C 0 M 80 Y 100 K 20
RGB / Hex: CC3300

Okkaroheline
Pantone 349
CMYK: C 100 M 0 Y 90 K 50
RGB / Hex: 006633

Mereroheline
Pantone 7473
CMYK: C 75 M 0 Y 40K 10
RGB / Hex: 339999

Õhtusinine
Pantone 383
CMYK: C 100 M 45 Y 0 K 30
RGB / Hex: 006699
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kiri
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A B D E F G H I
J K L M N O P R
S T U V Õ Ä Ö Ü

Eesti rahvusparkide 
sõnamärgid on 

laotud kirjatüübis
Novecento Wide.

A B C D E F G H i j k l m n o p r s š z ž t u v w 
õ ä ö ü x y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ! ? ; : , .

Novecento Wide DemiBold

Logode tekstiline osa ehk sõnamärgid on 
laotud läbivalt suurtähtedega kirjatüübis 
Novecento Wide DemiBold, optiline 
tähevahede seadistus (optical kerning), 
+30 sõrendus (+30 tracking in 1/1000 of em).

Kasuta alati ainult logode ametlikke faile, 
ära kirjuta ise, ära lisa ega muuda 
sõnamärke!

Ära kasuta mitte mingil juhul Novecento 
kirjatüüpi pealkirjades ega tekstis.
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Eesti rahvuspargid
kasutavad 

kommunikatsioonis 
Source Sans Pro  
pere kirjatüüpe.

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.
Source Sans Pro Regular

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.

Source Sans Pro Italic

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.
Source Sans Pro Semibold

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.
Source Sans Pro Semibold Italic

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.
Source Sans Pro Bold

Aa Bb Cc DD Ee FF GG HH Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Šš 
Zz Žž Tt Uu Vv Ww Õõ Ää Öö Üü Xx Yy 0123456789  !?;:,.
Source Sans Pro Bold Italic

Source Sans Pro on kaasaegne, kuid 
ajatu, selge ja loetav kirjatüüpide pere. 
Kasuta Source Sans Pro kirjatüüpe läbivalt 
kogu Eestimaa rahvusparkide visuaalses 
kommunikatsioonis.

Erandina võib Source Sans Pro internetis 
vajadusel asendada Ariali või Helveticaga.

Lülita telekas välja ja
tule metsa! Täielik 3D
ning uskumatud eri- ja 
heliefektid.

Ennem saab hundist hobune 
kui karust koduloom.
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reeglid

soomaa.ee

Tule, kallis, põgeneme sohu!
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Rahvusparkide 
logode kaitseala on 
määratud kirjatähe 

A kõrguse ja 
laiusega.

Kõigis Eestimaa rahvusparkide 
nimedes sisaldub kirjatäht A. 

Ka logo tahab hingata. Jäta rahvusparkide 
logode ümber vähemalt kahe A kõrguse ja 
laiuse jagu vaba ruumi! Sellesse mõttelisse 
kaitsealasse ei tohi paigutada teisi logosid, 
kujunduselemente ega teksti.
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Eesti rahvusparkide 
ühine kobarlogo 

vajab kolme A jagu 
vaba ruumi.

Jäta Eesti rahvusparkide ühise kobarlogo 
ümber vähemalt kolme A kõrguse ja laiuse 
jagu vaba ruumi! Sellesse mõttelisse 
kaitsealasse ei tohi paigutada teisi logosid, 
kujunduselemente ega teksti.



62 63

Rahvusparkide 
logosid tohib 

kasutada ka foto 
taustal.

Eesti rahvusparkide logosid ja ühtset 
kobarlogo võib kasutada kujundus-
elemendina  foto taustal. Sellisel juhul 
kasutatakse logo sõnamärgiga või ilma 
sõnamärgita valget versiooni. 

Ilma sõnamärgita piltmärki võib ka lõigata 
ning kasutada 50-70% läbipaistvusega.

Kasuta logo taustal vaid siis, kui see jääb 
loetav ja sobib kokku taustapildil kujutatuga.

Juhindu siintoodud näidistest. 
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Ära tee logole seda, 
mida sa ei taha, et 

sulle tehtaks!

Ära hakka leiutama, ära riku reegleid, suhtu 
rahvusparkide logodesse aupaklikult!

Kui tekib kahtlusi kujundusvõtte sobivuses, 
jäta parem tegemata. Mida lihtsam ja 
selgem, seda parem!

Keelatud on muuta logode värve
ja sõnamärgi kirjatüüpi.

Kasuta alati logo ametlikku faili. Ära kasuta 
veebist leitud madala resolutsiooniga logo 
kujutisi!

Ära muuda logo elementide omavahelist 
paigutust! Ära moonuta logo proportsioone.

Keelatud on kõik eriefektid ja filtrid. Ära lisa 
logole varje, läikeid ega muid veidrusi! 

Paiguta logo vaid ettenähtud taustale ja 
jäta logo ümber vähemalt kaitseala jagu 
vaba ruumi. Hoolitse, et logo oleks nähtav ja 
loetav.
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näited

karula.ee

Kõige suvem suvi. Karu ausõna!
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Eesti rahvusparkide 
logode kasutamise 

põhireegel on lihtne:
jää lihtsaks!

Mida lihtsam, seda parem! Mida vähem, 
seda uhkem! Üks pealkiri, üks sõnum, üks 
logo, üks kujunduselement või pilt on alati 
parem kui mitu, tühi leht on üldjuhul ilusam 
kui täidetud, alakujundatud pind mõjub 
paremini kui ülekujundatud.

soomaa.ee

Asfalt hammustab. Põgeneme linnast!

eestimaa
rahvuspargid

estonian
national parks

Mida vähem, seda uhkem! Üks pealkiri, üks sõnum, üks logo, üks 
kujunduselement või pilt on alati parem kui mitu, tühi leht on üldjuhul ilusam 

kui täidetud, alakujundatud pind mõjub paremini kui ülekujundatud.
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Paigutades 
rahvuspargi logo 

suveniiridele, mõtle
eelkõige sisulisele 

sobivusele!
Logo on kommunikatsioon. Ka iga suveniir 
on kommunikatsioon ning peab edasi andma 
logoga sama sõnumit. 

Eelista looduslikke eestimaiseid materjale 
kunstlikele, käsitööd masstootmisele, siirust 
ja lihtsust vigurdamisele, funktsionaalsust 
kitšile, taaskasutatavust ja ajatust 
lühinägelikule konsumerismile.



Eestimaa rahvusparkide logod
Asko Künnap ja Rakett 2014

Logode failid ja juhised
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/kaitsealad/

Fotod Rahvusparkidest: Tiit Sillaots, Herdis Fridolin ja Merike Linnamägi


