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1.1. Tunnus
Kalajoki tunnusta käytetään kaikessa Kalajoen kaupungin 
viestinnässä, niin tiedottamisessa, ilmoittelussa kuin 
mainonnassakin. 

Kalajoen vaakuna varataan virallisiin ja juhlallisiin 
käyttötarkoituksiin kts. 1.7. Vaakuna.

Vuoden 2013 alusta lähtien tunnuksen liikemerkkiä ja nimilogoa ei 
enää käytetä erikseen, vaan ainoa oikea käyttömuoto on 
tunnuksen käyttäminen kokonaisuudessaan.  Myöskään 
tunnuksesta poimittuja aaltoelementtejä ei enää käytetä, vaan ne 
korvataan muilla tukielementeillä myöhemmin ohjeistossa kuvatulla 
tavalla.

Tunnuksen muokkaaminen tai muuttaminen millään tavalla ei 
ole sallittua ja tunnusta käytetään kullekin medialle erikseen 
valmistetuista originaaleista.

Tunnuksen originaalitiedostot ovat saatavilla intrasta sivuvalikon 
kohdasta kuvapankki/logot.

• Tunnus painettuihin materiaaleihin (printti)
• Tunnus sähköisiin kanaviin (netti, powerpoint, av) 
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1.2. Tunnuksen suoja-alue ja käyttö
Tunnusta pyritään käyttämään aina nelivärisenä. Värivariaatioita 
ei saa tilata tai toteuttaa itse.

Tunnuksen suoja-alue on mielellään vähintään 4 mm vapaata 
tilaa tunnuksen ympärillä, mutta isommassa koossa esitettäessä 
suoja-alueen koko kasvaa suhteessa . Käytännön ohjeistuksena 
on, että suoja-alue on vähintään KALAJOKI-kirjainten kokoinen 
etäisyys logon reunoista joka suuntaan.

Tunnuksen päälle ei saa sommitella mitään.

Tunnusta ei suositella käytettävän  leveydeltään 15 mm 
kapeampana. Tunnus pyritään sijoittamaan aina valkoiselle 
pohjalle. Poikkeavissa tilanteissa kysytään ohjeistusta 
viestintätiimiltä.

KALAJOKI-tunnusta saa käyttää myös Kalajoen matkailun 
yhteismarkkinoinnissa ja aluemarkkinoinnissa.

Tunnuksen saa antaa käyttöön vain asianmukaiseen 
tarkoitukseen, jossa tunnuksen käyttöyhteys on tunnettu ja 
soveltuu Kalajoen imagoon.

Tunnuksen originaalitiedostot ovat saatavilla intrasta sivuvalikon 
kohdasta kuvapankki/logot.

• Tunnus printti materiaaleihin
• Tunnus sähköisiin materiaaleihin
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1.3. Slogan
Kalajoen kaupungin brändilupaus on ”Piirun verran parempi.”  

Piirun verran parempi  
on Kalajoen slogan, josta voidaan johtaa viisisanaisia positiivisia 
versiointeja markkinointiviestinnässä viestintätiimin päättämällä 
tavalla. 
Esimerkkejä:
• KALAJOKI - Piirun verran parempia työpaikkoja.
• KALAJOKI - Piirun verran parempia mahdollisuuksia.
• KALAJOKI - Piirun verran parempia tontteja.

EI esimerkiksi  KALAJOKI - Piirun verran parempaa yritystoimintaa.

Yleisesti slogania käytetään sinisessä palkkielementissä valkoisella 
ja tunnuksen alla tunnuksen levyisenä mustalla tekstillä Myriad Pro 
–fontilla kirjoitettuna.  

Mikäli et ole varma sloganin käytöstä tai sen versioinnista, kysy siitä 
viestintätiimiltä.

1. Graafiset peruselementit
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1.4. Tunnuksen värit
Sininen:
PMS 640
CMYK Cyan 95%, Magenta 0%, Yellow 12%, Black 0%
RGB Red 0, Green 153, Blue 204
HTML #0099CC

Oranssi:
PMS 1375
CMYK Cyan 0%, Magenta 40%, Yellow 100%, Black 0%
RGB Red 255, Green 153, Blue 0
HTML #ff9900

Harmaa:
CMYK Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0%, Black 50%
RGB Red 150, Green 150, Blue 150
HTML #969696

Kalajoen kaupungin värit ovat sininen ja oranssi.
Tekstissä fontin väri on musta, elementtipalkkien päällä väri on 
valkoinen. 
Otsikoinnissa voidaan käyttää tarvittaessa sinistä tai harmaata.

1. Graafiset peruselementit
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1.5. Typografia

Kalajoen kaupungin graafisen suunnittelun viestintätuotteita 
tilattaessa käytetään Myriad Pro –fonttiperheen fontteja:
Fonttikoon on oltava vähintään 9 pt.
Perustekstissä käytetään Myriad Pro Regular –fonttia, 
otsikoihin ja korostuksiin voi käyttää Myriad Pro Bold –
fonttia. Nostoissa ja tehostetekstinä käytetään Myriad Pro 
Italic –fonttia. 
Muita Myriad Pro –fonttiperheen fontteja ei käytetä.

Kalajoen kaupungin omina töinä tehtävissä viestintätuotteissa 
käytetään Arial-fonttia PowerPoint- esityksissä ja Word-
dokumenteissa. 

Oikean fontin säilymiseksi voit tallentaa Word- tai 
PowerPoint- tiedoston PDF-muotoon, jolloin fontti ja muu 
muotoilu säilyy.

Tilatuissa viestintätuotteissa:
• Myriad Pro  (regular)
• Myriad Pro (bold)
• Myriad Pro (italic)

Omina töinä tehtävissä  
viestintätuotteissa:
• Arial (regular)
• Arial (bold)
• Arial (italic)
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1.6. Muut graafiset elementit
Aiemman käytössä olleet aalto-elementit korvautuvat vuoden 2013 
alusta sinisellä  (ylhäällä) ja oranssilla (alhaalla) palkilla. 

Sininen:
PMS 640
CMYK Cyan 95%, Magenta 0%, Yellow 12%, Black 0%
RGB Red 0, Green 153, Blue 204
HTML #0099CC

Oranssi:
PMS 1375
CMYK Cyan 0%, Magenta 40%, Yellow 100%, Black 0%
RGB Red 255, Green 153, Blue 0
HTML #ff9900

Elementit ovat valmiina tietyissä viestintätuotteiden pohjissa. 
Elementtien korkeus A4 kokoisissa aineistoissa sekä lehti-
ilmoituspohjissa on 7 mm. Tekstit elementin reunasta alkavat 3,5 mm 
päästä. Fontin koko on 10 pt.

Mikäli et ole varma elementtien käytöstä, kysy siitä viestintätiimiltä tai 
käytä pelkkää tunnusta.
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1.7. Vaakuna
Kalajoen vaakuna varataan virallisiin ja juhlallisiin käyttötarkoituksiin 
(virallisiin kirjeisiin kuten lausunnot ja päätökset). Käytettäessä 
Kalajoen vaakunaa ulkopuolisten toimijoiden käyttötarkoituksiin 
(esim. liikelahjat) on sen käyttöön on oltava lupa. Käytöstä päättää 
kaupunginjohtaja kaupunginhallituksen delegointipäätöksen 
mukaan.

Kaikessa muussa viestinnässä, niin tiedotteissa, ilmoituksissa kuin 
markkinoinnissakin käytetään KALAJOKI-tunnusta katso kohta 
1.1. Tunnus. 

Kalajoen ja Himangan yhdistyessä vuoden 2010 alussa, otettiin 
laajemman Kalajoen kaupungin alueella käyttöön Himangan kunnan 
aikaisempi vaakuna, jonka on suunnitellut taiteilija Gustaf von 
Numers vuonna 1958.

Kuvaus: Kultakentässä sininen, kaksimastoinen kaljaasi.

”Tunnus kuvaa merenrantakunnan asukkaiden harjoittamaa 
itsenäistä merenkulkua ja Himangan jo vanhoilta ajoilta tunnettua 
satama- ja ankkuripaikkaa.”
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1.8. Vaakunan värit
Sininen:
PMS 293
CMYK Cyan 100%, Magenta 60%, Yellow 0%, Black 0%
RGB Red 0, Green 92, Blue 169
HTML

Oranssinkeltainen:
PMS 137
CMYK Cyan 0%, Magenta 35%, Yellow 100%, Black 0%
RGB Red 249, Green 176, Blue 0
HTML

Kalajoen kaupungin vaakunan väritys on päivitetty kesäkuussa 2013. 
Tällöin vaakunan kultainen väritys on muunnettu oranssinkeltaiseksi. 
Muunnostyö on tehty painatuksellisista syistä, värinä kulta vaatii 
painolta aina eritystarkkuutta, myös ekonomiset syyt ovat taustalla. 

Kalajoen kaupungin vaakunan värit painotöissä ovat sininen ja 
oranssinkeltainen.


