Pieni suuri
kaupunki.
GRAAFINEN OHJEISTO KERAVAN KAUPUNKI 2017

TUNNUS

pystytunnus

PYSTY- JA VAAKATUNNUS

vaakatunnus

Keravan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta
elemen�stä: vihreästä käpyaiheisesta merkistä ja
mustasta nimilogosta. Luontovaiku�einen
liikemerkki kuvaa Keravaa vihreänä, turvallisena ja
ihmisläheisenä kaupunkina, elämän ja kasvun
lähtökohtana. Tunnuksesta on kaksi versiota: pystyja vaakatunnus.

TUNNUS

YKSIVÄRINEN TUNNUS

Tunnusta tulisi aina käy�ää värillisenä: liikemerkkiä
vihreänä ja Keravan nimilogoa mustana. Mikäli se ei
ole painokelpoises� mahdollista, tällöin käytetään
täysin mustaa tunnusta.

NEGATUNNUS

Tunnuksen negaversio on aina täysin valkoinen ja
sitä käytetään pääsääntöises� vihreällä taustalla.
Mikäli se ei ole painokelpoises� mahdollista, tällöin
tunnusta voidaan käy�ää mustalla taustalla.
Negaversiota voidaan käy�ää myös Keravan
kaupungille määriteltyjen lisävärien päällä, mu�a
tällöin on tarkas� huomioitava �lanne ja
käy�ötarkoitus. Kun tunnusta käytetään
kuvataustalla on tunnuksen ja taustan kontras�n
oltava mahdollisimman voimakas. Valokuvia
käyte�äessä merkin taustan tulee olla
mahdollisimman rauhallinen.

TUNNUS

SUOJA-ALUE

Tunnuksien sijoi�elussa on ote�ava huomioon
niiden suoja-alueet, jonka mukaan tunnukselle jätetään
ohjeistuksen mukainen tyhjä alue rauhoi�amaan sen
ympäristöä.
Suoja-alueesta voidaan �nkiä ainoastaan
poikkeustapauksissa, kun käyte�ävissä on vähän
�laa kuten esimerkiksi pienikokoisissa liikelahjoissa.

MINIMIKOKO

Käyte�äessä tunnusta pienessä koossa, on
Kerava-sanan minimikorkeus oltava vähintään 2 mm.

2 mm

2 mm

TUNNUS

KESKUSHALLINTO

TOIMIALAKOHTAISET TUNNUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA

LIIKUNTAPALVELUT

Kaupungin eri toimialoilla tunnusta sovelletaan
esimerkkien osoi�amalla tavalla. Toimialan tunnus
muodostuu Keravan kaupungin vaakatunnuksesta,
jonka alle on sijoite�u toimialan, palvelualueen tai
yksikön nimi.

VÄRIT

perusvärit
VIHEREÄ
Pantone 376 C

MUSTA
Pantone Process Black C

CMYK C56 M0 Y100 K0
RGB R132 G189 B0

CMYK C0 M0 Y0 K100
RGB R0 G0 B0

lisävärit

VÄRIT
KELTAINEN
Pantone 137 C

SININEN
Pantone 2925 C

CMYK C0 M41 Y100 K0
RGB R255 G165 B0

CMYK C85 M21 Y0 K0
RGB R0 G156 B222

VIININPUNAINEN
Pantone 675 C
CMYK C18 M100 Y0 K8
RGB R174 G37 B115

HARMAA
Pantone Process Black C 30 %

HARMAA
Pantone Process Black C 60 %

CMYK C0 M0 C0 K30

CMYK C0 M0 C0 K60

Värit sisältävät perusväripale�n ja sitä
tukevat lisävärit. Perusvärit ovat pysyviä,
lisävärejä voidaan muu�aa trendien mukaan.
Toimialakohtaisia värejä ei ole.
Vihreä ja musta ovat Keravan kaupungin perusvärit.
Keltainen, viininpunainen, sininen ja harmaa
täydentävät perusvärejä ja pitävät yllä ilmeen
ajanhenkisyy�ä. Kaikki toimialat voivat käy�ää
näitä värejä vapaas�.

TYPOGRAFIA

A
A

Calibri (kaikki leikkaukset)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
Pieni suuri kaupunki. Onnellinen arki.

TYPOGRAFIA

Keravan kaupungin materiaaleissa käytetään
Calibri-kirjasinperhe�ä.
Ensisijaisen kirjasinperheen rinnalle on vali�u
KG The Fighter-kirjasin elävöi�ämään
typograﬁsta ilme�ä.

KG The Fighter

Pieni suuri kaupunki.
Onnellinen arki.

KUVAT

KUVATYYLI

Keravan kaupunki tunnistetaan aidosta ja ihmisläheisestä kuvatyylistä. Onnellinen arki
näkyy pienen suuren kaupungin kuvamaailmassa inhimillisinä kokemuksina.

KUVATYYLI

KUVATYYLI

KUVAT

Kerava onlorem ipsum
dolor
sit amet, consec
adipiscing elit.

Kerava on lorem ipsum
dolor
sit amet, consec
adipiscing elit.

Maija Meikäläinen
Yritys Oy

Maija Meikäläinen
Yritys Oy

Kerava on lorem ipsum
dolor.
Maija Meikäläinen
Yritys Oy

Kerava onlorem
ipsum dolor sit
amet, consec
adipiscing elit.
Maija Meikäläinen
Yritys Oy

HENKILÖKUVATYYLI

Henkilökuvatyyli nouda�elee Keravan kaupungin muuta kuvatyyliä.
Henkilökuvien hankinnassa on huomioitava kuvan sivulle jäävä �la,
jossa voidaan käy�ää henkilön lainausta.

VIESTITYYLI

Pieni suuri kaupunki
Onnellinen arki
VIESTITYYLI

Keravan kaupunki tunnistetaan aidosta ja ihmisläheisestä vies�tyylistä.
Pääviesteinä: Pieni suuri kaupunki ja Onnellinen arki.

INFOGRAFIIKKA

40 000
30 000

66,3 %

20 000
10 000

infografiikan tyylejä

kuvituselementtejä

INFOGRAFIIKKA

Keravan kaupungin visuaalista ilme�ä rikastetaan informaa�ograﬁikalla.
Kuvituselemen�t ovat skandinaavisen raikkaita ja selkeitä.

Graaﬁsen ilmeen
sovellukset

KIRJE- JA LOMAKEPOHJAT

SAATE
Päivämäärä

Kirjeen tai lomakkeen otsikko
Sisältö lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin non augue et
nisi aliquam vulputate at sit amet metus. Nullam laoreet viverra dui vel eleifend.
Sed fringilla, turpis id congue fringilla, nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo
dui laoreet augue. Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet. Pellentesque ut gravida
nunc. Sed posuere bibendum tellus sit amet bibendum. Integer ullamcorper nunc
in quam scelerisque, nec dignissim ex malesuada. Nullam vitae dolor augue.

Pieni suuri kaupunki kerava.ﬁ

Sed sit amet ex eu nulla placerat commodo ac in ex. Vivamus �ncidunt leo vitae
est lobor�s, et maximus augue hendrerit. Sed id nunc eget nulla sagi�s mollis at
vitae lacus. Nam por�tor urna ut pulvinar laoreet. Sed laoreet eget purus nec
lobor�s. In congue lectus sed eros sagi�s, sed aliquam libero lobor�s. Donec a
urna et risus vulputate rhoncus. In facilisis sit amet magna nec pre�um.
Ves�bulum vel erat sem. Maecenas malesuada dui id est dignissim placerat. Fusce
id tempor leo. Duis sagi�s magna ac fermentum placerat. Sed lacinia laoreet ex,
vitae sagi�s augue venena�s quis. Curabitur laoreet urna eu ligula rhoncus
eﬃcitur. Suspendisse porta eget est ut luctus. Donec aliquam �ncidunt urna, et
laoreet erat maximus at. Aliquam sapien risus, ornare ut tempor �ncidunt, suscipit
nec erat.
Donec id neque eget elit tempor lobor�s. E�am vulputate, mauris nec elementum
pharetra, neque erat facilisis sapien, in euismod lectus velit nec purus. Phasellus
non lectus augue. In posuere dapibus sem, a bibendum ligula dapibus eu. Nam vel
risus eu odio bibendum vehicula.
Sed sit amet ex eu nulla placerat commodo ac in ex. Vivamus �ncidunt leo vitae
est lobor�s, et maximus augue hendrerit. Sed id nunc eget nulla sagi�s mollis at
vitae lacus. Nam por�tor urna ut pulvinar laoreet. Sed laoreet eget purus nec
lobor�s. In congue lectus sed eros sagi�s, sed aliquam libero lobor�s. Donec a
urna et risus vulputate rhoncus. In facilisis sit amet magna nec pre�um.
Ystävällisin terveisin,

allekirjoitus
Etunimi Sukunimi
Ti�eli
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Keravan kaupunki
PL 123, 04201 Kerava
Vaihde 09 294 91
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KUTSU-POHJAT

KUTSU
Keravan kaupungilla on ilo kutsua teidät
Tapahtuman nimi 17.2.2017

KUTSU

Kutsun sisältö lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin non augue et nisi
aliquam vulputate at sit amet metus. Nullam laoreet viverra dui vel eleifend. Sed fringilla,
turpis id congue fringilla, nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet. Pellentesque ut gravida nunc. Sed posuere bibendum
tellus sit amet bibendum. Integer ullamcorper nunc in quam scelerisque, nec dignissim ex
malesuada. Nullam vitae dolor augue.
Sed sit amet ex eu nulla placerat commodo ac in ex. Vivamus �ncidunt leo vitae est lobor�s,
et maximus augue hendrerit. Sed id nunc eget nulla sagi�s mollis at vitae lacus. Nam
por�tor urna ut pulvinar laoreet. Sed laoreet eget purus nec lobor�s. In congue lectus sed
eros sagi�s, sed aliquam libero lobor�s. Donec a urna et risus vulputate rhoncus. In facilisis
sit amet magna nec pre�um.

Keravan kaupungilla on ilo kutsua teidät
Tapahtuman nimi 17.2.2017

Ves�bulum vel erat sem. Maecenas malesuada dui id est dignissim placerat. Fusce id tempor
leo. Duis sagi�s magna ac fermentum placerat. Sed lacinia laoreet ex, vitae sagi�s augue
venena�s quis. Curabitur laoreet urna eu ligula rhoncus eﬃcitur.
Suspendisse
porta
egetdolor
est sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin non augue et nisi
Kutsun
sisältö lorem
ipsum
ut luctus. Donec aliquam �ncidunt urna, et laoreet erat maximus
at. Aliquam
sapien
aliquam
vulputate
at sit risus,
amet metus. Nullam laoreet viverra dui vel eleifend. Sed fringilla,
ornare ut tempor �ncidunt, suscipit nec erat. Donec id nequeturpis
eget id
elitcongue
temporfringilla,
lobor�s.nisl
E�am
tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
vulputate, mauris nec elementum pharetra, neque erat facilisis
sapien, insagi�s
euismod
lectus velit
Ves�bulum
dignissim
aliquet. Pellentesque ut gravida nunc. Sed posuere bibendum
nec purus. Phasellus non lectus augue. In posuere dapibus sem,
a bibendum
ligula dapibus
tellus
sit amet bibendum.
Integer ullamcorper nunc in quam scelerisque, nec dignissim ex
eu. Nam vel risus eu odio bibendum vehicula.
malesuada. Nullam vitae dolor augue.

Tervetuloa!

allekirjoitus
Etunimi Sukunimi
Ti�eli

Kutsu on avec
Lippuja rajoitetus�
Paikat täytetään ilmoi�autumisjärjestyksessä

Sed sit amet ex eu nulla placerat commodo ac in ex. Vivamus �ncidunt leo vitae est lobor�s,
et maximus augue hendrerit. Sed id nunc eget nulla sagi�s mollis at vitae lacus. Nam
por�tor urna ut pulvinar laoreet. Sed laoreet eget purus nec lobor�s. In congue lectus sed
eros sagi�s, sed aliquam libero lobor�s. Donec a urna et risus vulputate rhoncus. In facilisis
sit amet magna nec pre�um.
Ves�bulum vel erat sem. Maecenas malesuada dui id est dignissim placerat. Fusce id tempor
leo. Duis sagi�s magna ac fermentum placerat. Sed lacinia laoreet ex, vitae sagi�s augue
venena�s quis. Curabitur laoreet urna eu ligula rhoncus eﬃcitur. Suspendisse porta eget est
ut luctus. Donec aliquam �ncidunt urna, et laoreet erat maximus at. Aliquam sapien risus,
ornare ut tempor �ncidunt, suscipit nec erat. Donec id neque eget elit tempor lobor�s. E�am
vulputate, mauris nec elementum pharetra, neque erat facilisis sapien, in euismod lectus velit
nec purus. Phasellus non lectus augue. In posuere dapibus sem, a bibendum ligula dapibus
eu. Nam vel risus eu odio bibendum vehicula.

KUTSU
Kreavan kaupungilla on ilo
kutsua teidät tapahtuman nimi

Perjantaina 17.2.2017 klo 18–20
Keravan kaupungintalolla
Kauppakaari 11, 04201 Kerava

tervetuloa!

Etunimi Sukunimi
Ti�eli

Kreavan kaupungilla on ilo
kutsua teidät tapahtuman nimi

Perjantaina 17.2.2017 klo 18–20
Keravan kaupungintalolla

Tervetuloa!

allekirjoitus

KUTSU

kerava.ﬁ

Kauppakaari 11, 04201 Kerava

tervetuloa!

Kutsu on avec
Lippuja rajoitetus�
Paikat täytetään ilmoi�autumisjärjestyksessä

kerava.ﬁ

A4 KUTSUPOHJA
Kutsusta on kaksi vaihtoehtoa,
vihreä- ja valkotaustainen.

A5 KUTSUPOHJA
Kutsusta on kaksi vaihtoehtoa,
vihreä- ja valkotaustainen.

ILMOITUSPOHJAT

Keravan kaupunki hakee

Vies�ntäjohtajaa
Vies�ntäjohtajaa

KUULUTUS

Keravan kaupunki hakee

Lisä�etoa, hakuohjeet ja myös muut
avoinna olevat tehtävät löydät osoi�eesta
kerava.ﬁ/rekry.

KUULUTUS OTSIKKO

Keravan kaupunki on ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Proin non augue et nisi aliquam vulputate at sit amet metus. Nullam
laoreet viverra dui vel eleifend. Sed fringilla, turpis id congue fringilla,
nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet.

Haku pää�yy 17.2.2017

Lisä�etoa, hakuohjeet ja myös muut
avoinna olevat tehtävät löydät osoi�eesta
Keravan kaupunki on ipsum dolor sit amet,kerava.ﬁ/rekry.
consectetur
adipiscing elit. Proin non augue et nisi aliquam vulputate
at sit amet metus. Nullam laoreet viverra dui vel eleifend.
Sed fringilla, turpis id congue fringilla, nisl Haku
tellus dictum
pää�yy
ante, quis pharetra justo dui laoreet augue. Ves�bulum
sagi�s dignissim aliquet.

tervetuloa!
17.2.2017

KUULUTUS OTSIKKO

Keravan kaupunki on ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Proin non augue et nisi aliquam vulputate at sit amet metus. Nullam
laoreet viverra dui vel eleifend. Sed fringilla, turpis id congue fringilla,
nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet.

KUULUTUS OTSIKKO

Keravan kaupunki on ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin non augue et nisi aliquam vulputate
at sit amet metus. Nullam laoreet viverra dui vel
kerava.ﬁ
eleifend. Sed
fringilla, turpis id congue fringilla, nisl
tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet.

Keravan kaupunki on ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Proin non augue et nisi aliquam vulputate at sit amet metus. Nullam
laoreet viverra dui vel eleifend. Sed fringilla, turpis id congue fringilla,
nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet. Sed fringilla, turpis id congue
fringilla, nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet. Sed fringilla, turpis id congue
fringilla, nisl tellus dictum ante, quis pharetra justo dui laoreet augue.
Ves�bulum sagi�s dignissim aliquet.

kerava.ﬁ
kerava.ﬁ

ILMOITUSPOHJA / REKRYILMOITUS
Ilmoituspohjasta on kaksi vaihtoehtoa,
vihreä- ja valkotaustainen.

ILMOITUSPOHJA / KUULUTUS

POWERPOINT-POHJAT

Pieni suuri
kaupunki.

Perussivu

Kuvanosto
lorem ipsum
dolor sit.

Ingressi dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod �ncidunt ut laoreet dolore magna aliquam.
Väliotsikko
Leipäteks� minim veniam, quis nostrud exerci ta�on ullam
suscipit lobor�s nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Suis nostrud exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl aliqui.

Lisä�etoa kuvasta

Etunimi Sukunimi | Päivämäärä

Nonummy nibh euismod �ncidunt ut laoreet.

kerava.ﬁ

Kuvalla

Infograﬁikalla

Ingressi dolor sit amet,
consectetuer adipis anum.

Ingressi dolor sit amet, consectetuer adipis
nonummy nibh euismod �ncidunt ut aliquam.

•
•
•
•

• Leipäteks� minim veniam
quis nostrud exerci ta�on ullam
• Leipäteks� minim ullam
• Leipäteks� minim veniam ullam
• Leipäteks� minim veniam
quis nostrud exerci ta�on ullam

Leipäteks� minim
Leipäteks� minim
Leipäteks� minim
Leipäteks� minim

kerava.ﬁ

kerava.ﬁ

15–64-v.
yli 64-v.

66,3 %
0–14-v.

kerava.ﬁ

Välilehden ja lopetussivun teks� keskitetys�.
kerava.ﬁ

ESITTEET

Pieni suuri
kaupunki.

KERAVA2020
35531 asukasta
123 yritystä
2345 työpaikkaa
2345 opiskelijaa

Lorem ipsumia dolor
dolor sit amet.
kerava.ﬁ

Hyvää ja onnellista
arkea Keravalla
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.
Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia
quis facilisis sed sapien.
Consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem.
Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisi.
Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper
quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing. Sed posuere interdum sem. Quisque
ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisi.

allekirjoitus
Etuni Sukunimi
��eli

Onnellista arkea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis,
lacinia quis facilisis sed sapien.

50%

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Sed
posuere interdum sem. Quisque
ligula eros ullamcorper quis, lacinia
quis facilisis sed sapien.

Lorem ipusmi
dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod �ncidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci ta�on ullamcorper suscipit lobor�s nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.

66,3 %

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit
esse moles�e consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipumia

cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
�ncidunt ut laoreet dolore.
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Loremipsumia.ﬁ

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Sed posuere interdum sem.
Quisque ligula eros
ullamcorper quis, lacinia quis
facilisis sed sapien.
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