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Alajärven kaupungista löytyy yhdeksän 
Alvar Aallon suunnittelemaa rakennusta 
ja kaupungintalo on yksi niistä. “Aaltojen 
keskellä” kuvaa myös Alajärven vesistöjen 
runsautta ja niiden merkitystä ihmisille.  

Logon on toteuttanut Inka Kangastu-
van alkuperäisidean pohjalta Mainostoi-
misto Ikonos. Logon tekstissä käytetään 

Luciano Vergaran suunnittelemaa Al-
var-fonttia. Fontti on tuore, selkeä ja aja-
ton sekä sopii täydellisesti logoon myös 
tarinaltaan; fontin suunnittelija kiittää 
Alvar Aaltoa inspiraatiostaan kyseiseen 
fonttiin.

Logon aallon osalta päädyttiin Ala-
järven kaupungin vaakunasta tuttuun 

aaltokuvioon. Näin saadaan tietty yhte-
näisyys vaakunan kanssa, jota käytetään 
edelleen viestinnän virallisemmissa yhte-
yksissä.

Logon taustavärinä on kaupungin 
vaakunasta johdettu kirkas sininen, joka 
viestii vesistöjen lisäksi suomalaisuutta ja 
puhtautta.

LOGO

TUNNUSTA SAA KÄYTTÄÄ VAIN  
ALAJÄRVEN KAUPUNGIN  

NIMENOMAISELLA LUVALLA.
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Yllä on kuvattu tunnus mittasuhteineen ja suo-
ja-alueineen. Tunnuksen keskinäisiä mittasuhteita ei 
saa missään yhteyksissä muuttaa, eikä suoja-alueelle 
saa koskaan sijoittaa muuta tekstiä, kuvia tai muita 
elementtejä. 

”Kaupungintalo”, ”Aalto” ja ”Alajärvi-teksti” ovat tun-
nuksen erottamattomia osia.

Seuraavalla sivulla esimerkkejä tunnuksen vääristä 
toteutuksista.

TUNNUS – MITTASUHTEET JA SUOJA-ALUE

SUOJA-ALUE SUOJA-ALUE _alt-versioEnsisijainen:
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ALAJÄRVI

Esimerkkejä vääristä toteutuksista:

Logon mittasuhteet ovat väärät.Tunnuksen värit väärät.

Tunnusta käytetään kuvapohjalla. Logoelementit eivät ole samanvärisiä. Taustalla käytetään tunnuksen väärää muotoa. Taustaväri ei sopiva.

Suoja-alueelle sijoitetaan muita elementtejä.

Tunnusta käytetään ilman sen kaikkia osia.Tunnuksen tekstityyppi on väärä. Tunnusta käytetään esim. kallistettuna.

AALTOJEN AARIOITA
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Esimerkkejä hyväksyttävistä toteutuksista:

Kuvapohjissa logoa ilman yksiväristä pohjaa voidaan käyttää poikkeustapauksissa myös vaaleasävyisillä pohjilla. Hyväksyttyjä sävyjä ovat sinisen, keltaisen ja vihreän vaaleat sävyt. 

Logoa ilman yksiväristä pohjaa voisaan voidaan käyttää poikkeustapauksissa voimakkailla väripohjilla. Hyväksyttyjä värejä ovat esimerkiksi musta ja sininen. 

Näissä yhteyksissä logosta on käytettävä ”_white” -versiota.
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VALITSE VÄRIJÄRJESTELMÄ JA TIEDOSTOTYYPPI  
KÄYTTÖKOHTEEN MUKAAN

_CMYK ja _PMS293 
Käytetään nelivärisissä painotöissä ja korkealaatuisissa 
tulosteissa sekä esimeriksi tarroissa.

_RGB
Käytetään sähköisissä materiaaleissa, kuten esimerkiksi 
toimisto-ohjelmissa, verkkosivuilla ja sosiaalisessa  
mediassa.

.PDF
Yleinen julkaisukäytössä käytettävä tiedostomuoto.  
Painetut lomakkeet, julisteet, lehdet ja julkaisut.

.JPG
Toimisto-ohjelmaympäristöissä tuotetut,  
tulostettavat materiaalit.

.PNG
Verkkosivustot. Läpinäkyvä pohja - ei valkoista taustaa.

KÄYTTÖOPASTUS:
Mainostoimisto Ikonos
Jani Levijoki, p. 050 555 4454
jani.levijoki@ikonos.fi

TUNNUS ON TOIMITETTU SEURAAVINA  
TIEDOSTOINA:

Julkaisukäyttö:
ENSISIJAINEN:

alajarvi_logo2019_cmyk.pdf   
alajarvi_logo2019_pms293.pdf (sisältää Pantone®-värimäärittelyn)

ILMAN PALLOA:

alajarvi_logo2019_alt_cmyk.pdf  
alajarvi_logo2019_alt_pms293.pdf (sisältää Pantone®-värimäärittelyn)

Toimisto- ja verkkokäyttö:
ENSISIJAINEN:

alajarvi_logo2019_rgb.pdf 
alajarvi_logo2019_rgb.jpg
alajarvi_logo2019_rgb.png
ILMAN PALLOA:

alajarvi_logo2019_alt_rgb.pdf 
alajarvi_logo2019_alt_rgb.jpg
alajarvi_logo2019_alt_rgb.png

Muut versiot:
alajarvi_logo_black -versioita     (mustat versiot)

alajarvi_logo_extra -versioita     (valkoiset versiot)

alajarvi_logo_slogan -versioita  (Aito elämää Aaltojen keskellä -lisätekstillä)

KÄYTTÖOIKEUSASIAT:
Alajärven kaupunki, www.alajarvi.fi
Viestintä


