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JOHDANTO
Kalajoen kaupunki toteuttaa markkinointia ja viestintää vuoden 2022 alusta tämän 
graafisen ohjeiston mukaisesti. Ohjeisto korvaa aiemmin käytössä olleen ohjeiston. 
Ohjeisto toimii työkaluna kaiken markkinoinnin ja viestinnän johdonmukaisessa 
hallinnassa.
 
Kalajoki-merkkiä on raikastettu, ja fonttia on säädetty modernimmaksi. Uutena tulevat 
merkin yksiväriset vaihtoehdot, joista voi valita eri tilanteisiin parhaiten sopivan. 
Muutoksista huolimatta elementtien tunnettuus säilyy.

Kalajoen slogan “Viiden tähden elämää” kuvaa sitä, kuinka Kalajoki antaa asukkailleen 
kokemuksen elämänmittaisesta viiden tähden lomasta, omassa kotikaupungissa. 
Kaupungin aktiivinen työ uusien palvelujen ja asuinalueiden kehittämiseksi tekevät 
elämisestä mukavaa kaikenikäisille kalajokisille. Kalajoella on viiden tähden puitteet 
viettää vapaa-aikaa ja lomailla kattavan palvelutarjonnan ja kansainvälisestikin upean 
meriluonnon äärellä.

Kalajoki panostaa myös uusiin asukkaisiin, erityisesti toisen asteen opiskelijoihin 
sekä kaupungin tai lähialueiden työpaikoista kiinnostuneisiin. Viestintä alueesta 
kiinnostuneille yrityksille ja sijoittajille on myös tärkeässä roolissa, samoin 
olemassaolevan, tekevän ja aikaansaavan yrittäjäyhteisön tukeminen ja siitä 
kertominen. 

Viiden tähden Kalajoella elämä muodostuu sellaiseksi kuin sen tekee.  
Se tekee ihmiselle hyvää.
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1. GRAAFISET ELEMENTIT

1.1. Logo
Kalajoen kaupungin logosta käytetään imagomarkkinoinnissa 
ensisijaisesti positiivista, värillistä versiota, joka soveltuu sekä vaaleaa 
että tummaa taustaa vasten.

Logosta on toteutettu myös yksiväriset versiot sekä vaaleaa että tummaa 
taustaa vasten käytettäväksi. Ensisijainen versio voidaan harkitusti 
korvata myös yksivärisellä logolla esimerkiksi tilanteessa, jossa käyttö on 
visuaalisen harmonian tai luettavuuden kannalta perusteltua. 

Virallisissa yhteyksissä, ja tilanteissa, joissa logon tulee mahtua 
pieneen tilaan, on suositeltavaa käyttää yksiväristä versiota paremman 
luettavuuden vuoksi.  

Yksiväriset versiot, vaalea tausta

Yksiväriset versiot, tumma tausta

Ensisijainen, nelivärinen versio
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1.2. Logon käyttö
Logosta käytetään vain tässä ohjeistuksessa esiteltyjä logoversioita. 
Värivariaatioita ei saa tilata tai toteuttaa itse.

Logon suoja-alue voidaan määritellä puolikkaan logomitan mukaan, 
hyödyntäen oheista mallia.

Logon minimileveys on painotuotteissa 15mm ja digitaalisissa 
ympäristöissä 25px.

Logon päälle ei saa sommitella mitään.

Logon muokkaaminen ei ole sallittua. Logoa käytetään 
kullekin medialle erikseen valmistetuista originaaleista.

15 mm

x

x x

x

x

25 px
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1.3. Vaakuna
Virallisissa ja juhlallisissa käyttötarkoituksissa, kuten lausunnoissa 
ja päätöksissä, voidaan käyttää Kalajoen vaakunaa. Ulkopuolisten 
toimijoiden käyttötarkoituksiin esim. liikelahjoihin, vaakunan käyttöön 
on oltava lupa.  Käytöstä päättää kaupunginjohtaja. Kaikessa muussa 
viestinnässä, tiedotteissa, ilmoituksissa ja markkinoinnissa käytetään 
Kalajoen kaupungin logoa, katso sivu 4.

Vaakuna merkataan lomakkeisiin ja liikelahjoihin tyylikkäästi. Väritön 
versio tuodaan näkyviin paperiin preeglaamalla ja esim. metalliin, lasiin 
jne. pintoihin laserkaiveruksella. 
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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.”

1. Graafiset peruselementit 
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1.4. Värimaailma 
Kalajoen värit löytyvät sitä ympäröivästä 
ainutlaatuisesta meriluonnosta. 

Visuaalisen ilmeen väreistä voidaan 
ketterästi soveltaa useita erilaisia 
yhdistelmiä. Rantahiekka ja Kari toimivat 
tekstiväreinä. Meri, Autere, Pitkospuut ja 
Jääkansi puolestaan toimivat myös suurina 
pintoina.

Huomioi värejä käyttäessäsi 
saavutettavuusvaatimukset; 
tekstin ja tekstiä esittävien kuvien 
visuaalisen esitystavan kontrastisuhde 
tulee olla vähintään 4,5:1, paitsi 
saavutettavuusvaatimuksissa 
määritellyissä poikkeustapauksissa 
(Isokokoisen tekstin kontrasti 3:1, 
Oheissisältö, Logotyypit). 
 
Lisätietoja: saavutettavuusvaatimukset.fi

Meri 
PMS 2728 C 

C:100 M:60 Y:0 K:20

HEX #024f91

Autere 

PMS 290 C 

C:33 M:0 Y:5 K:0

HEX #adefff

Rantahiekka 

PMS 146 C 

C:28 M:54 Y:100 K:25

HEX #9e6914

Pitkospuut 

PMS 143 C 

C:0 M:28 Y:78 K:0

HEX #fcc049

Kari 
PMS 446 C  

C:0 M:0 Y:0 K:90

HEX #3c3c3b

Jääkansi 
PMS  -  

C:0 M:0 Y:0 K:0

HEX #ffffff

7

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/digipalvelulain-vaatimukset/wcag-2-1/
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1.5. Typografia

Kalajoen kaupungin viestinnässä käytetään ensisijaisesti Sora, Syne ja 
Hahmlet -fonttiperheitä. Fonttiperheet ovat avoimen lisenssin Google-
fontteja ja ladattavissa Google Fonts -palvelusta.

Leipätekstinä käytetään Hahmlet Medium -fonttia, pääotsikoissa 
Sora ExtraBold -fonttia ja korostuksissa tai nostosisällöissä Syne-
fonttiperheen leikkauksia. 

Väliotsikoissa käytetään Sora-fonttiperheen Bold-leikkausta. 

Jos ensisijaista fonttia ei ole saatavilla, käytetään Arial ja Georgia fontteja 
mukaillen ensisijaisen ohjeen kirjainpaksuuksia. Valikoi otsikoihin Arial 
Black - tai Bold -leikkaus, leipätekstiin Georgia Regular -leikkaus.

Sora Extrabold 
pääotsikko 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
(.,:;?!£$&@*) 0123456789

Syne  Bold 
nosto / korostus 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

(.,:;?!£$&@*) 0123456789

Hahmlet Medium 
leipäteksti 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
(.,:;?!£$&@*) 0123456789

https://fonts.google.com/
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1.6. Kuvat

Kalajoen visuaalisessa ilmeessä käytetään paljon laadukkaita valokuvia, joilla tuodaan 
esiin kaupungin palveluita ja ympäröivän luonnon erottuvuustekijöitä. Kaupungilla 
on käytössään kuvapankki, joka täydentyy uusilla kuvilla säännöllisesti. Jos 
kuvapankista ei löydy johonkin tarkoitukseen sopivaa kuvaa, lisäkuvia voi tiedustella 
tämän ohjeiston takakannen yhteystietojen kautta.
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1.7. Ikonit

Kalajoen visuaalisessa ilmeessä käytetään ikoneja selkeyttämään palveluita ja 
aktiviteetteja. Ikonit noudattavat ohjeiston värimääritteitä ja ovat muodoltaan 
pyöristettyjä sekä ääriviivoitettuja. Pienikokoisilla ikoneilla on funktionaalinen 
tehtävä, mutta saman muotokielen pohjalta voidaan totetutaa myös isokokoisia 
kuvituksellisia elementtejä. Ikoneita voidaan käyttää myös kuvituksena aiheille, 
joista ei löydy valokuvaa.
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2. LOMAKKEISTO

2.1. Käyntikortit

Kortti viestii näyttävällä ulkoasullaan ja 
perinteisestä poikkeavalla materiaalillaan 
laadukkaasta ja elinvoimaisesta kaupungista 
jokaisen tapaamisen yhteydessä.

Käyntikorttien kieliversioita ja hankelogoversioita 
voidaan toteuttaa tarpeen mukaan.

Kortit painetaan paksulle päällystämättömälle 
kartongille. Luonnonmukainen materiaali viestii 
Kalajoesta ilmastoystävällisenä toimijana.

ETUNIMI SUKUNIMI
Markkinointivastaava

040 123 1234
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
kalajoki.fi

ETUNIMI SUKUNIMI
Markkinointivastaava

040 123 1234
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
kalajoki.fi
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Menesty Viiden 
tähden Kalajoella!

kasvunkalajoki.fikodiksikalajoki.fi

Hyvän elämän 
tähden.

ETUNIMI SUKUNIMI
Markkinointivastaava

040 123 1234
etunimi.sukunimi@kalajoki.fi
kalajoki.fi
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Vapaamuotoinen tiedote/kirjepohja Virallinen asiakirjapohja vaakunalla 
päätöksiin ja lausuntoihin. Värillinen ja 
mustavalkoinen versio.

2.2. Asiakirjapohjat

Kalajoen kaupunki  |  Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki  |  +358 8 46 911  |  Y-tunnus: 0185924-7  |  www.kalajoki.fi    

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 
85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki - kirjepohja 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros 
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor 
vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec 
ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, 
eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer 
porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero 
nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque 
purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non 
tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor 
mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi 
in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. 
Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum. 

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque, dui enim adipiscing lacus sit amet sagittis, libero enim vitae 
mi. In neque magna posuere, euismod ac tincidunt tempor est. Ut suscipit nisi eu purus. Proin ut pede 
mauris eget ipsum. Integer vel quam nunc commodo consequat. Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. 
Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed 
nec mauris id quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. Nulla 
vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue.

Ystävällisin terveisin

Kalajoen kaupunki 
Palvelualue

Etunimi Sukunimi
virka/toimi 
puhelin
sähköposti

Kalajoen kaupunki  |  Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki  |  +358 8 46 911  |  Y-tunnus: 0185924-7  |  www.kalajoki.fi    

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan 
velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, 
interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec 
sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Integer ac eros eu tellus dignissim viverra. Maecenas erat aliquam erat volutpat. Ut 
venenatis ipsum quis turpis. Integer cursus scelerisque lorem. Sed nec mauris id 
quam blandit consequat. Cras nibh mi hendrerit vitae, dapibus et aliquam et magna. 
Nulla vitae elit. Mauris consectetuer odio vitae augue.

Ystävällisin terveisin

Kalajoen kaupunki 
Palvelualue

Etunimi Sukunimi
virka/toimi 
puhelin
sähköposti

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 
85100 Kalajoki

Vastaanottaja, rivi 8
Yhteyshenkilö 
Jakeluosoite tai PL 
00000 Postitoimipaikka

Viittaus aikasempaan yhteydenottoon, rivi 16 

Asiasisällön pääotsikko, rivi 18

Väliotsikko

Liite

Asiakirjatyyppi

Päiväys Asianumero

1 (1)

Jakelu

Tiedoksi

1. Liitteen nimi

Tarvittaessa

Tarvittaessa

12
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3. VIESTINTÄ

3.1. PowerPoint-esityspohja

PowerPoint-pohjissa tekstin ja kuvien asettelu on määritelty 
valmiiksi. Käytettävissä on erilaisia kansilehtiä ja sisältösivuja 
erilaisiin aiheisiin yhdistettäväksi. Esitystä voidaan elävöittää 
yhdistämällä kuvattomia ja kuvallisia sisältösivuja samaan 
esitykseen. 

13
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4. MAINONTA JA ILMOITTELU

4.1. Imagomainonta

Imagomainoksissa käytetään näyttäviä kuvia ja riittävän suuria ilmoituskokoja. Ytimekäs teksti yhdistettynä näyttävään ulkoasuun herättää 
mielenkiinnon ja viestii vahvasta sekä houkuttelevasta kaupungista.

Tekstin suositeltava määrä vaihtelee käytettävän kanavan mukaan. Mobiililaitteella luettaessa tekstin ytimekkyys on tärkeämpää kuin 
sanomalehti-ilmoituksessa. Hyvä nyrkkisääntö on, että pääviestin tulisi selvitä nopealla silmäyksellä laitteesta tai kanavasta riippumatta.

K O D I K S I K A L A J O K I . F I

A N N A  I T S E L L E S I  A I N E E TO N  L A H JA : 

Vähemmän veroja, 
enemmän aikaa!
 
Lahjoita itsellesi lisää aikaa: valitse kodiksesi viiden tähden 
Kalajoki. Tee töitä sujuvin yhteyksin ja vaihda vartissa 
vapaalle, kun kaikki on lähellä. Sinulle jää enemmän vapaa-
aikaa, mutta myös rahaa: veroprosentti on alueensa alhaisin, 
21.

Sopivan kokoisella Kalajoella on hulppeiden palvelujen lisäksi 
virkeät verkostot ja matkailukaupungin letkeä meininki. Sen 
Suomen kauneimman merimaiseman lisäksi. 

Kalajoella elämä muodostuu sellaiseksi kuin sen tekee. 
Se tekee ihmiselle hyvää.

 Jos nyt keskituloisena 
maksat  kuntaveroa 
23%, saat Kalajoella 

huippupalvelut n. 700€ 
halvemmalla per vuosi!

Tontti 
Kesärannasta?

K A L A J O K I . F I /
VAPAAT-TONT I T

Rakennusoikeudet: 150 - 200 k-m2

Tonttien pinta-alat: 536 – 940 k-m2

Hinnat: 23 350 – 60 850 €

14
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4.2. Kuntailmoitukset

Kuntailmoitukset noudattavat lomakkeiston ilmettä. Perusilmoittelussa voidaan  
käyttää kuvattomia ilmoituksia, joiden korkeus määritellään sisällön pituuden mukaan.  
Kun ilmoitettavalle asialle halutaan saada enemmän huomiota, voidaan käyttää 
kuvallista ilmoituspohjaa. 

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
kalajoki.fi

OTSIKKO TÄHÄN
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia 
laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et 
sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, 
interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, 
posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit 
pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Esimerkki väliotsikosta
Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. 
Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris 
consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper 
venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, 
erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo 
nec erat. 

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque! 

OTSIKKO TÄHÄN
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia lao-
reet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 
Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum 
non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget 
imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum 
eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Esimerkki väliotsikosta
Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. 
Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris 
consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper 
venenatis augue. Quisque purus lectus, posuere eget im-
perdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, 
viverra non tincidunt eu ligula. Quisque purus lectus, posu-
ere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede 
dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque! 

Kalajoen kaupunki
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki  |  kalajoki.fi

OSIKKO TÄHÄN 
Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia lao-
reet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. 
Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum 
non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget 
imperdiet nec sodales id arcu.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. 
Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris 
consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper 
venenatis augue. 

Vivamus placerat lacus vel vehicula scelerisque! 

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
kalajoki.fi
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4.3. Työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitukset toteutetaan lähtökohtaisesti aina kuvallisina. 
Ilmoituksen teksti pidetään mahdollisimman lyhyenä ja ilmoituksella 
ohjataan sivustolle tutustumaan tarkemmin.

16

Kalajoen kaupunki 
Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki
kalajoki.fi

Kalajoen kaupungilla on haettavana

INFORMAATIKON TOIMI  
HALLINTOPALVELUISSA

LISÄTIEDOT: KALAJOKI.FI
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4.4. Sosiaalisen median julkaisut

Sosiaalisen median julkaisuissa käytetään näyttäviä kuvia ja riittävän ytimekkäitä 
viestejä kuvaan upotettuna. Ytimekäs teksti yhdistettynä näyttävään ulkoasuun 
herättää mielenkiinnon ja viestii vahvasta sekä houkuttelevasta kaupungista.

17
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5. TAPAHTUMAMATERIAALI

5.1. Roll upit

Roll upit toimivat tehokkaina huomionherättäjinä 
messuilla ja tapahtumissa. Painatuksia toteutetaan 
kuva-aiheiltaan ja markkinointikärjiltään muutamia 
erilaisia, jolloin viesti puhuttelee kussakin tapahtumassa  
tavoiteltua kohderyhmää.



19

5.2. Messuosasto
Messuosasto koostetaan taustakankaasta, messupöydästä, 
suuresta näytöstä, roll upista, esitetelineestä ja hiekan 
värisestä matosta. Jos mahdollista, osasto toteutetaan ilman 
metallista kehikkoa ja otsalautaa, jolloin osasto näyttää avaralta 
ja taustakankaan rantamaisema pääsee parhaiten oikeuksiinsa.

Pöytä, taustakangas ja matto toimivat yleisinä taustaelement-
teinä. Roll up, esitteet ja näytöllä esitettävä materiaali (video  
tai slideshow) puolestaan valitaan aina kyseisen tapahtuman  
ja tavoitteiden mukaan.
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5.3. Vaatepainatukset
Kalajoki-merkki toteutetaan sileäpintaiseen vaatteeseen 
prässäämällä. Prässäys tuottaa selkeät rajat ja värit, sekä kestää hyvin 
pesua. Vaate- ja merkkaustilaukset kannattaa toteuttaa yhteistyössä 
mainostoimiston kanssa, jolloin tuotteet voidaan määritellä brändi-
ilmeeseen sopiviksi ja merkkaus voidaan suunnitella tyylikkäällä 
tavalla toteutettavaksi. 



21

6. TEIPPAUKSET 

6.1. Oviteippaukset
Oviteippausten tarkoituksena on tuoda kaupungin 
palvelupisteet näkyvästi esille. Palvelupisteiden ovien 
teippaukset helpottavat löydettävyyttä ja luovat yhtenäistä 
ilmettä markkinointimateriaalien kanssa.

Oviteippaus toteutetaan puhtaaseen lasipintaan,  
ilman värillistä taustapalkkia tai hiekkapuhalluskalvoa.

Kalajoki-merkki tulee ylimmäksi keskitettynä. Merkin leveys 
normaalilevyisessä ovessa on 9 cm. Palvelualueen/toimipisteen 
nimi teipataan lasioveen valkoisilla irtokirjaimilla, sivulla 8 
määriteltyjä fontteja hyödyntäen.

Muihin kuin lasioviin sovelletaan samaa ohjeistusta: tummiin 
oviin teksti valkoisella, vaaleisiin harmaalla. Värikoodit sivulla 7.

Y RITYSPALVELUKESKUS
Avoinna 8-16
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6.2. Ikkunateippaukset

Näkyvillä paikoilla sijaitsevia toimipisteitä voidaan tuoda 
näyttävästi esiin kuvallisilla ikkunateippauksilla.

Kuvaruutujen teipit toteutetaan reikäkalvolla, jolloin teipit 
päästävät sisälle valoa mutta toimivat näkösuojana ulkoa 
katsottaessa.

Sisätiloissa näkösuojateippaukset toteutetaan 
hiekkapuhalluskalvolla samaa ruudukkoajatusta noudattaen.
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6.3. Autoteippaukset / pakettiauto
Autot ovat liikkuva ja näyttävä viestintä- ja markkinointikeino. 
Autoteippausten tarkoituksena on tuoda kaupungin palveluja 
näyttävästi esille katukuvassa.

Autoteippausten ilme jatkaa samaa linjaa muun ilmeen kanssa. 
Tarvittavat palvelualuetekstit ladotaan irtokirjaimin. 
Autoteippauksissa suositaan yksivärisiä tunnusversioita. Valikoi 
logoversio niin, että värikontrasti on mahdollisimman hyvä auton 
värityksen kanssa. Värikoodit sivulla 7.

KALAJOEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut

KALAJOEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut
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6.4. Autoteippaukset / lava-auto
Lava-auton teippaus koostuu Kalajoki-logosta sekä 
palvelualueteksteistä.

Tarvittavat palvelualuetekstit ladotaan irtokirjaimin. 
Valikoi tunnusversio niin, että värikontrasti on 
mahdollisimman hyvä auton värityksen kanssa. 
Värikoodit sivulla 7.

KALAJOEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut

KALAJOEN KAUPUNKI
Tekniset palvelut



Tarvitsetko apua?
Kalajoen kaupungin viestintään ja visuaaliseen

ilmeeseen liittyvissä asioissa sinua auttavat:

Anne Tullila
anne.tullila@kalajoki.fi

044 469 1203

NTRNZ media oy 
info@ntrnz.com 

045 634 3073

V I I D E N  T Ä H D E N  E L Ä M Ä Ä


