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Mihin graafista ohjeistusta  
tarvitaan?

Graafinen ohjeistus antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Loimaan 
kaupunki näyttää visuaalisesti. Graafinen ohjeisto sisältää 
tunnuksen, värien ja typografian käytön periaatteet ja  
niiden soveltamisen erilaisissa materiaaleissa. 

Yhteiset ohjeet ja käytännöt helpottavat ja nopeuttavat 
jokapäiväistä työskentelyä. Yhtenäinen graafinen ilme 
muokkaa Loimaan kaupunkiin liittyviä mielikuvia ja lisää sen 
tunnistettavuutta. Ohjeita noudattamalla luodaan yhtenäinen 
graafinen ilme Loimaan kaupungin tuottamiin materiaaleihin: 
kirjeisiin, esitteisiin, ilmoituksiin, esityksiin jne. Graafinen 
ohjeistus helpottaa visuaalisen ilmeen säilymistä Loimaan 
kaupungin näköisenä, vaikka materiaaleja tilataan eri 
palveluntarjoajilta. Ohjeistus helpottaa myös paino- 
tuotteiden kilpailuttamista ja hintojen vertailemista.  

Graafinen ohjeistus on tarkoitettu Loimaan kaupungin kaikkien 
toimijoiden ja mainostoimistokumppanien käyttöön.

Loimaan kaupungin markkinointisihteeri auttaa mielellään 
graafisen ohjeen soveltamisessa käytäntöön.
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Tunnus
Loimaan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta  
osasta: tekstistä ja koivun lehden muotoisesta  
kuviosta. Osien muotoa, keskinäistä sijoitusta  
tai suhdetta ei saa muuttaa, eikä tekstiä saa  
esittää ilman lehtikuviota.

Tunnuksesta on neljä väriversiota: 
• värillinen tunnus vaalealle taustalle 
• värillinen tunnus tummalle taustalle 
• musta vaalealle taustalle
• valkoinen tummalle taustalle. 

Pääsääntöisesti käytetään ylimmäistä,  
vaalealle taustalle tarkoitettua, värillistä  
tunnusta. Tunnuksen taustan on oltava  
rauhallinen ja mieluiten yksivärinen.

Tunnuksen ympärille tulee jättää tyhjä alue,  
jolle ei sijoiteta muita graafisia elementtejä.  
Suoja-alue on pääsääntöisesti vähintään  
a-kirjaimen levyinen.
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Tunnus
Eri yksiköiden tunnukset rakentuvat aina johdon- 
mukaisesti Loimaan kaupungin tunnuksen yhtey- 
teen. Niiden pääelementtinä on Loimaan kaupungin  
tunnus, jonka alapuolelle, suoja-alueen ulkopuolelle,  
yksikön nimi kirjoitetaan suuraakkosin ITC Stone Sans 
-kirjasimella mustalla tai valkoisella värillä. 

Yrityspalveluilla ja Vesihovilla on oma tunnuksensa.

Mahdolliset muut yksiköiden tunnukset tilataan  
Loimaan kaupungin elinvoimayksiköstä.

TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS

KIRJASTOPALVELUT
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Värit
Loimaan kaupungin tunnusväreiksi on valittu sininen, 
joka symboloi jokia, ja keltainen, joka kuvastaa 
viljapeltoja.

Tunnusvärien rinnalle lisäväreiksi on määritelty 
punainen, vihreä, valkoinen ja musta, joita voidaan 
käyttää oheisessa järjestyksessä ja suhteessa 
tunnusväreihin.

Julkaisuissa päävärinä on valkoinen, jotta yleisilme 
näyttää väljältä ja ilmavalta. Leipätekstit taitetaan 
pääsääntöisesti mustalla. Otsikoissa voidaan käyttää 
tunnus- ja lisävärejä.

Väreille on määritelty painokäyttöön CMYK- ja PMS-
väriarvot, näytöille RGB-arvot ja verkkosivuille HEX-
arvot. Värijärjestelmien tuottamat värisävyt poikkeavat 
toisistaan jonkin verran, ja värit voivat toistua erilaisina 
painopinnasta tai näytöstä riippuen.

Määriteltyjä värejä voidaan käyttää eri vaaleusasteina 
(10–100 %), esimerkkinä sininen.

Metallisävyt ovat mahdollisia esimerkiksi liikelahjoissa.

CMYK: 100/70/0/0 RGB: 0/91/170
PMS: 2935  HEX: 005BAA

CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
HEX: FFFFFF

CMYK: 0/35/100/0 RGB: 226/187/21
PMS: 130  HEX: E2BB15

CMYK: 1/87/75/0
PMS: 179
RGB: 199/62/61
HEX: c73e3c

CMYK: 91/4/100/13
PMS: 348
RGB: 63/138/64
HEX: 3e8a3f

CMYK: 0/0/0/100
RGB: 0/0/0
HEX: 000000
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Typografia
Loimaan kaupungille määritelty typografia on tunnuksen ja 
värien ohella tärkeä visuaalinen elementti, jonka yhtenäinen 
käyttö luo tunnistettavan ilmeen teksteille.

Otsikot

Otsikot kirjoitetaan ITC Stone Sans -fontilla tai sen puuttuessa 
Noto Sans -fonttia. Otsikoissa suositaan lihavoitua tai 
puolilihavoitua leikkausta. 

Leipätekstit

Leipäteksteissä voi käyttää ITC Stone Sans -fontin perus- 
leikkausta tai Noto Sans-fonttia.

Loimaan kaupungin verkkosivuilla käytetään Karla-fonttia.

Noto Sans- ja Karla-fontit voi ladata osoitteesta  
https://fonts.google.com/

ITC Stone Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789”#%&/()=?

Noto Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
123456789”#%&/()=?

Karla

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
123456789"#%&/()=?
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Visuaaliset elementit

Loimaan kaupungin tunnusta täydentävät visuaaliset elementit, 
joiden tarkoitus on elävöittää kaupungin visuaalista ilmettä sekä 
lisätä sen tunnistettavuutta erilaisissa yhteyksissä.

Lehtielementin muoto perustuu Loimaan tunnuksen lehden 
muotoiseen kuvioon. Sitä käytetään sellaisenaan paikoissa, 
joihin Loimaan koko tunnus ei sovi, harmaasävyisenä, vesileiman 
tapaan tai ääriviivoina. Lehteä voi käyttää myös osittain näkyvänä 
kuten tämän ohjeiston sisällyssivulla.

Toisen visuaalisen elementin muodostavat sininen ja keltainen 
suora viiva. Viivat esitetään aina samanlevyisinä. 

Visuaalinen elementti on myös sininen liukuvärjätty palkki. Palkin 
tummemman pään sävy on 100 % ja vaaleamman 85 %. Loimaan 
tunnus sijoitetaan aina palkin tummempaan päähän.

Palkkia ei käytetä samassa yhteydessä edellä mainittujen  
viivojen kanssa.

Mainospohjassa lehtielementin kanssa käytetään tasaväristä  
(100 %) palkkia.
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Valokuvat

Markkinointi- ja viestintämateriaalien 
valokuvat valitaan tapauskohtaisesti. 
Kuvien tulee olla laadukkaita ja niin 
ilmeeltään kuin sisällöltään nykyaikaisia, 
raikkaita ja asianmukaisia. Kuvien 
valinnassa suositaan mieluummin 
laatua kuin määrää.

Kuvista tulee välittyä myönteinen, 
strategiaa tukeva kuva Loimaasta: 
maaseutukaupungista, sujuvasta 
elämästä, yhteisöllisyydestä, 
tyytyväisistä asukkaista, palveluista, 
luonnosta ja ympäristöstä.

Tekijänoikeus käytettäviin valokuviin  
on tarkastettava.
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Asiakirjat
Asiakirjoja laadittaessa käytetään 
Word-pohjaista asiakirjamallia. Asia- 
kirjamallista on laadittu eri käyttö- 
tarkoituksiin sopivia vaihtoehtoja.
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Kirjekuoret
Kirjekuoria on kahta kokoa, C4 ja 
C5. C4 vastaa paperikokoa A4 ja C5 
paperikokoa A5.

Loimaan tunnus sijoitetaan vasempaan 
yläkulmaan ja postiosoite sen ala-
puolelle, suoja-alueen ulkopuolelle.
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Käyntikortit
Käyntikortin koko on 90 x 50 mm. Peruskortti on  
yksipuolinen, mutta tarvittaessa toiselle puolelle  
voidaan sijoittaa englanninkieliset yhteystiedot. 

Kortti painetaan hyvälaatuiselle, 300 g / m2  
paksuiselle käyntikorttikartongille.
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Ilmoitukset
Lehti-ilmoitukset ovat leveydeltään yksi- tai 
kaksipalstaisia. 

Otsikon fontti on ITC Stone Sans ja leipätekstin 
Noto Sans. Loimaan kaupungin tunnus sijoitetaan 
vasempaan yläkulmaan ja verkkosivujen osoite 
vasempaan alakulmaan. Ilmoitusta ympäröi  
0,75 pt levyinen viiva. 

Ilmoitukset julkaistaan pääsääntöisesti nelivärisenä. 
Harmaasävyisissä julkaisuissa käytetään yksiväristä 
versiota.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. 
Sed posuere interdum sem. 

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 tinci-
dunt 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 vo-
lutpat. Sed congue augue 
vitae neque. Nulla consec-
tetuer porttitor pede. Fusce 
purus morbi tortor magna 
condimentum vel.

www.loimaa.fi

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.

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 inter-
dum 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.

www.loimaa.fi
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Mainokset
Lehtimainokset voivat olla yhden tai usean palstan levyisiä.

Mainokset ovat nelivärisiä, mutta päävärinä on valkoinen, jotta 
yleisilme näyttää raikkaalta.

Otsikon fontti on ITC Stone Sans ja leipätekstin Noto Sans. 
Loimaan kaupungin tunnus sijoitetaan väripalkin vasempaan 
reunaan ja verkkosivujen osoite tai muu tarkentava tieto oikeaan 
reunaan. Ilmoitusta ympäröi musta 0,75 pt levyinen viiva. 

Mainospohjaa käytetään kaikissa tapahtumamainoksissa,  
paitsi jos tapahtumalle on määritelty oma visuaalinen ilme  
(esim. Sillanalusrock).

Lacinia quis facilisis
20.1.2018 klo 18–20
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. 

Aliquam erat volutpat.

www.loimaa.fi
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Raportit
Raportin kansi mukailee Loimaan 
kaupungin ilmettä. 

Otsikko kirjoitetaan lihavoidulla ITC 
Stone Sans -fontilla, koko 28 pt, väri 
musta ja alaotsikko ITC Stone Sans 
-fontilla, koko 16 pt, väri musta. Jos  
niitä ei ole käytössä, otsikot kirjoite- 
taan Noto Sans -fontilla.

Noto Sans -fontti on ladattavissa 
osoitteesta https://fonts.google.com/

Kannen oikeassa alakulmassa on 
osittain näkyvä lehtielementti joko 
vesileiman tapaan tai ääriviivaversiona.
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Esitykset
PowerPoint-pohja mukailee Loimaan 
kaupungin ilmettä. Tunnuksen ja sinisen 
ja keltaisen viivan päälle ei saa sijoittaa 
elementtejä. PowerPoint-esityksissä 
käytetään aina Noto Sans -fonttia. 
Tekstin väri on musta lukuun ottamatta 
harmaalla kirjoitettavia alatunnisteita. 

Noto Sans -fontti on ladattavissa 
osoitteesta https://fonts.google.com/

PowerPoint-pohja voidaan asentaa 
kaikille kaupungin tietokoneille.


