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Graa�nen ohjeisto

Naantalin kaupungin graa�sen ohjeiston tarkoitus on yhdenmu-
kaistaa kaupungin järjestämien palveluiden julkista näkyvyyttä. 
Selkeä ja tunnistettava viestintä vahvistaa Naantalin positiivista 
imagoa ja kuvastaa palveluhenkistä ja dynaamista organisaatiota.

Graa�nen ohjeisto varmistaa yhtenäisen ilmeen kaikessa kaupun-
gin viestinnässä. Se helpottaa jokapäiväistä työtä tarjoten pohjan 
selkeiden viestien luomiselle. Graa�nen ohjeisto antaa yhtenäiset 
ohjeet viestintään ja markkinointiin. Ohjeisto määrittelee logon ja 

tunnuksen värit ja käytön, typogra�an, eri elementtien keskinäiset 
suhteet sekä antaa esimerkkejä ilmeen sovelluksista. Ohjeistus 
sisältää uusia malleja arkista viestintää varten kuten mallitiedostot 
kirjeille, esityksille, ilmoituksille, käyntikorteille ja saatteille.

Graa�sessa ohjeistuksessa on vaakunan rinnalle suunniteltu logo, 
jota käytetään sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. 
Myös vaakunan käyttö määritellään ohjeistossa.
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Naantalin kaupungin logo

Logon sydän on aurinko ja ilmassa kaartava lintu. Siinä voi nähdä 
mäenrinteen siluetin ja aallon kaaren. Logo kuvaa saaristokaupun-
gin monimuotoisuutta. Ylöspäin kohti aurinkoa liitävä lintu taas 
dynaamista ja uudistumiskykyistä kaupunkia. 

Uudella logolla halutaan ylläpitää Naantalin jo ennestään aurin-
koista ja myönteistä imagoa. Logo kuvastaa kaupungin toiminta-
ajatusta: ”Naantali on hyvä paikka elää, viihtyä ja tehdä työtä”. 

Graa�nen ohjeisto on tehty yleiskäyttöä varten. Tunnus on luon-
teeltaan vaakunaa tuttavallisempi ja sitä käytetään jokapäiväisessä 
toiminnassa kuten lomakkeissa, kirjekuorissa, saatteissa ja mainos-
materiaaleissa.

Tunnuksen käyttöön kaupungin ulkopuolisiin tarkoituksiin on 
haettava kirjallinen lupa kaupungin viestinnän vastuuhenkilöltä.
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Vaakuna

Naantalin kaupungin vaakuna on saanut aiheensa keskiaikaisesta 
sinetistä, joka viittaa kaupungin nimeen. Nykyisen Naantalin alueel-
le perustettiin 1440-luvulla birgittalaisluostari, jonka nimi oli 
latinaksi Vallis Gratiae, ”armon laakso”, ”nådens dal”. Syntynyt 
kaupunki nimettiin luostarin mukaan. Latinan kielisen nimen alku-
kirjaimet päätyivät kaupungin sinettiin ja myöhemmin sen kautta 
kaupungin vaakunaan. Vaakunan on piirtänyt uudelleen Olof 
Eriksson. Sisäasiainministeriö on vahvistanut 11. lokakuuta 1966 
seuraavan vaakunaselityksen: ”Mustassa kentässä minuskelikirjai-
met vg, joiden yläpuolella avonainen ritarikruunu; kaikki kultaa”.

Vaakuna on tarkoitettu kaupungin virallisen toiminnan ja luotta-
muselinorganisaation symboliksi sekä arvokkaaseen edustukselli-
seen käyttöön. Vaakunaa käytetään virallisissa, tarkasti harkituissa 
tilanteissa ja esimerkiksi henkilökohtaisissa, kauan säilytettävissä 
asiakirjoissa kuten kunniakirjoissa, työ- ja koulutodistuksissa sekä 
pöytästandaareissa.
 
Kaupunginjohtaja päättää vaakunoiden käytöstä ja antaa luvan 
kaupungin ulkopuoliseen käyttöön.
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Logon rakenne

Naantalin kaupungin logo koostuu turkoosista tekstiosasta ja 
turkoosi- oranssista merkistä. Tekstiosaa voi joissakin tapauksissa 
käyttää ilman merkkiä. Tunnus soveltuu parhaiten 

käytettäväksi vaaleilla taustoilla. Tunnuksen muoto on vakioitu, sen 
muotoa, värejä ja mittasuhteita ei saa muuttaa. Paino-originaaleina 
suositellaan käytettävän Adobe Illustrator-originaalitiedostoja.
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Logon suoja-alue ja pienin koko

Logon käyttö muiden graa�sten elementtien yhteydessä edellyttää 
suoja-aluetta sen ympärillä. Logon suoja-alueiden sisälle ei saa
sijoittaa mitään muita graa�sia elementtejä.

Logon minimikoko on 18 x 7,284 mm
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kontrasti. Ohessa esimerkkejä tunnuksen sallituista ja kielletyistä 
käyttötavoista.

Yhtenäisen ilmeen säilyttämiseksi logon graa�sia elementtejä ja 
mittasuhteita ei saa muuttaa. Muuten logoa voidaan vapaasti
skaalata käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Naantalin logon värit ovat turkoosi ja oranssi. Logoa tulee pääasial-
lisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla pohjalla. 

Jos pohjan väri on jokin muu, on mahdollista käyttää valkoista 
tunnusversiota. Käytettäessä tunnusta väripinnoilla tai kuvapinnan 
päällä tulee huomioida tunnuksen ja taustan välinen riittävä 

Logon käyttö
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Värit

Värillinen logo koostuu tekstiosan turkoosista ja merkin turkoosi- 
oranssista yhdistelmästä. 

Mustavalkoinen  logo koostuu 100 % mustasta. 

Turkoosin ja oranssin lisäksi mukaan on liitetty punamullan ja
vihreän värit, jotka edustavat graa�sen ohjeiston perinnevärejä. 
Nämä ovat esimerkkivärejä, joita voidaan käyttää pohjaväreinä 
valkoista tunnusta käytettäessä. Ne eivät sido valkoisen tunnuksen 
käyttöä vaan ohjaavat sitä. 

On hyvä muistaa, että erilaisia värejä ja taustoja käytettäessä 
erityistä huomiota kiinnitetään tunnuksen ja taustan kontrastiin. 

Vaakunan väreissä noudatetaan heraldiikan sääntöjä. Vaakunan 
värit ovat musta, sininen, punainen ja kulta. Kulta painetaan PMS-
värillä 871 C. Mikäli kullan käyttö ei ole mahdollista, se voidaan 
korvata keltaisella värillä (PMS 116 C). Ota huomioon ohjeet 
vaakunan käytöstä sivulta 5.

PANTONE  PMS 314 C/U
CMYK  100 % cyan, 5 % magenta, 14 % yellow, 17 % black
RGB  R 0, G 127, B 163
HTML  007FA3

PANTONE  PMS 576 C/U
CMYK  54 % cyan, 5 % magenta, 94 % yellow, 24 % black
RGB  R 120, G 157, B 74
HTML  789D4A

PANTONE  PMS 185 C/U
CMYK  0 % cyan, 93 % magenta, 79 % yellow, 0 % black
RGB  R 228, G 0, B 43
HTML  E4002B

PANTONE  PMS 286 C/U
CMYK  100 % cyan, 75 % magenta, 0 % yellow, 0 % black
RGB  R 0, G 51, B 160
HTML  0033A0

PANTONE  PMS 116 C/U
CMYK  0 % cyan, 14 % magenta, 100 % yellow, 0 % black
RGB  R 255, G 205, B 0
HTML  FFCD00

PANTONE  PMS 144 C/U
CMYK  0 % cyan, 50 % magenta, 100% yellow, 0 % black
RGB  R 237, G 139, B 0
HTML  ED8B00

PANTONE  Process Black C/U
CMYK  0 % cyan, 0 % magenta, 0 % yellow, 100 % black
RGB  R 44, G 42, B 41
HTML  2C2A29

PANTONE  PMS 484 C/U
CMYK  8 % cyan, 92 % magenta, 100 % yellow, 33 % black
RGB  R 154, G 51, B 36
HTML  9A3324



Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Arial Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Myriad Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Myriad Pro Semibold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Myriad Pro Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@

Myriad Pro Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwyzåäö
1234567890+-=%&€@
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Logon tekstiosan perustana on käytetty Myriad Pro Regular  
-kirjasintyyppiä. 

Naantalin kaupungin graa�sissa tuotteissa käytetään  
Myriad Pro -kirjasintyyppiä. 

O�ce- ja verkkokäytössä

Arial-fonttia käytetään sähköisessä viestinnässä sekä Word- ja 
Powerpoint- dokumenteissa. Arial-fonttia käytetään myös siinä 
tapauksessa, että Myriad Pro -kirjasinperhettä ei ole käytettävissä.

Typogra�a
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Originaalien värijärjestelmät ja tallennusmuodot

 Tallennusmuodot

.eps: Sisältää painotöihin käytettävät korkealaatuiset
originaalitunnukset Illustrator.eps –muodossa

.jpg: Sisältää jpg-muotoiset tunnukset toimistosovelluksiin, 
esim. Word, Excel, PowerPoint

Painotöihin käytettävät korkealaatuiset originaalitunnukset

PANTONE: Pantone Matching System (PMS), painovärijärjestelmä
cmyk: CMYK nelivärisarja
mv: Mustavalkoiset tunnukset

Tunnukset, jotka eivät sovellu painotöiden originaaleiksi

RGB: RGB-värijärjestelmä näytöille ja elektronisille julkaisuille.
Värit on säädetty erityisesti verkkokäyttöön sopiviksi.
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Graa�nen elementti

Graa�sen elementin tarkoitus on korostaa ja pro�loida kaupungin 
visuaalista ilmettä eri sovelluksissa sekä lisätä sen tunnistettavuutta 
erilaisissa käyttöympäristöissä. Graa�sen elementin muoto
perustuu Naantalin tunnuksen merkkiosan siluettiin.

Graa�nen elementti tulee aina asemoida oikeaan alalaitaan. 
Elementti on vapaasti skaalattavissa, mutta sen mittasuhteita ei
saa muuttaa.

Värinä graa�sessa elementissä käytetään yleensä logon tekstiosan 
turkoosia ja merkin oranssia väriä ja niiden eri prosenttiasteita.

Graa�sta elementtiä voidaan käyttää esimerkiksi lomakkeistossa 
sekä koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa.

Graa�sen elementin ylittämistä tekstillä tai kuvituksella tulee välttää.



Käyntikortti
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Käyntikortin koko on 50 x 90 mm.
Käyntikortin kirjasintyyppi on Myriad Pro Regular ja Myriad Pro 
Bold. Henkilön nimen kirjasinkoko on 11 ja muu teksti on 8.

Käyntikortin värit ovat PMS 144 C ja PMS 314 C



Naantali

Naantali
Vastaanottaja

Lähettäjä

Viite 

allekirjoitettavaksi

hyväksyttäväksi

tiedoksi

pyydän palauttamaan
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Kirjelomake, kirjekuoret, saate ja palautelomake

Kirjelomakepohjia on kahta eri versiota. Värillinen malli on tarkoitettu 
painettavaksi ja väritulostimella tulostettavaksi. Harmaasävymalli
on mustavalkotulostukseen.

C4-kirjekuorissa osoite sijoitetaan vasempaan ylälaitaan ja logo 
alalaitaan 15 mm:n päähän reunoista ja C5-kirjekuorissa  samoin 
10 mm:n päähän reunoista. Kirjekuoret ovat joko värillisiä tai  
mustavalkoisia. 



Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla 
kun Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistus-s-
ohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lor em I psumista.

On todistettu, että lukijaa häiritsee sivun ulkoasu 
lukiessaan sivua. 

Yksinkertaisesti testausteksti

TOIMIELIMEN NIMI

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

On todistettu, että lukijaa häiritsee sivun ulkoasu 
lukiessaan sivua. 

Yksinkertaisesti testausteksti

TOIMIELIMEN NIMI

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

On todistettu, että lukijaa häiritsee sivun ulkoasu 
lukiessaan sivua. 

Yksinkertaisesti testausteksti

KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kuulutus
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Kuulutus
Kuulutus vaihtoehto 1 − toimielimiä on yksi, kuulutuksia on yksi                
•  Kuulutuksissa ei pääsääntöisesti käytetä vaakunaa
•  Kirjoita pitkien tekstien sijaan tiivistä tekstiä 
•  Vaakunaa käytetään vain kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kuulutuksissa ja silloin kuulutus on aina mustavalkoinen
•  Kuulutus tulee julkaista aina värillisenä, jos sen hinta on sama kuin mustavalkoisen kuulutuksen
•  Seuraavissa lehdissä värillinen ja mustavalkoinen kuulutus on samanhintainen: Kaupunkiuutiset, Rannikkoseutu ja Vakka-Suomen Sanomat



TOIMIELIMEN NIMI

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

TOIMIELIMEN NIMI

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

KAUPUNGINHALLITUS

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

Yksinkertaisesti testausteksti

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kuulutus
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Kuulutus
Kuulutus vaihtoehto 2 − toimielimiä on yksi, kuulutuksia on kaksi tai useampi   
•  Kuulutuksissa ei pääsääntöisesti käytetä vaakunaa
•  Kirjoita pitkien tekstien sijaan tiivistä tekstiä 
•  Vaakunaa käytetään vain kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kuulutuksissa ja silloin kuulutus on aina mustavalkoinen
•  Kuulutus tulee julkaista aina värillisenä, jos sen hinta on sama kuin mustavalkoisen kuulutuksen
•  Seuraavissa lehdissä värillinen ja mustavalkoinen kuulutus on samanhintainen: Kaupunkiuutiset, Rannikkoseutu ja Vakka-Suomen Sanomat



Yksinkertaisesti testausteksti
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

TOIMIELIMEN NIMI

Yksinkertaisesti testausteksti
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. 

TOIMIELIMEN NIMI

Yksinkertaisesti testausteksti
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. Se tuli kuuluisuuteen 1960-luvulla kun 
Letraset-paperiarkit, joissa oli Lorem Ipsum pätkiä, 
julkaistiin ja vielä myöhemmin tietokoneen julkistu-
sohjelmissa, kuten Aldus PageMaker joissa oli versioita 
Lorem Ipsumista.

TOIMIELIMEN NIMI

Yksinkertaisesti testausteksti
Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota 
tulostus- ja ladontateollisuudet käyttävät. Lorem Ipsum on 
ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-luvulta 
asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti 
sen tehdäkseen esimerkkikirjan. 

Se ei ole selvinnyt vain viittä vuosisataa, mutta myös loikan 
elektroniseen kirjoitukseen, jääden suurinpiirtein 
muuntamattomana. 

TOIMIELIMEN NIMI
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Kuulutus
Kuulutus vaihtoehto 3 − toimielimiä ja kuulutuksia on kaksi tai useampi        

•  Kuulutuksissa ei pääsääntöisesti käytetä vaakunaa
•  Kirjoita pitkien tekstien sijaan tiivistä tekstiä 
•  Vaakunaa käytetään vain kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kuulutuksissa ja silloin kuulutus on aina mustavalkoinen
•  Kuulutus tulee julkaista aina värillisenä, jos sen hinta on sama kuin mustavalkoisen kuulutuksen
•  Seuraavissa lehdissä värillinen ja mustavalkoinen kuulutus on samanhintainen: Kaupunkiuutiset, Rannikkoseutu ja Vakka-Suomen Sanomat
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Rekrytointi-ilmoitus
•  Ilmoitus on aina värillinen
•  lmoitukseen tulee aina hakuajan päättyminen
•  Ilmoituksen kuvan voi vaihtaa
•  Naantalin logo ja graa�nen elementti löytyvät Intrasta

Nämä tiedot
ovat pakolliset

• Kuvaton rekrytointi-ilmoitus on standardi ilmoitus. Se 
löytyy valmiiksi joistakin alueellisista lehdistä.
• Jos haluat kuvallisen rekrytointi-ilmoituksen, ota 
yhteyttä viestintään. 

Aurinkoa arkenakin

Aurinkoa arkenakin

Aurinkoa arkenakin



 

Lorem Ipsum on yksinkertaisesti testausteksti, jota tulostus- ja 
ladontateollisuudet käyttävät. 

Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 1500-0-
luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan ja sekoitti
sen tehdäkseen esimerkkikirjan.

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum on ollut normaali testausteksti 
Lorem Ipsum on ollut normaali testausteksti 
Lorem Ipsum on ollut normaali testausteksti 
Lorem Ipsum on ollut normaali testausteksti 

Lorem Ipsum on ollut teollisuuden normaali testausteksti jo 
1500-luvulta asti, jolloin tuntematon tulostaja otti kaljuunan 
ja sekoitti sen tehdäkseen esimerkkikirjan.  

Yksinkertaisesti testausteksti
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Markkinointi-ilmoitus

•  Ilmoitus on aina värillinen
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Naantali-kuosi

Naantalille on suunniteltu kuosi, jota voidaan käyttää erilaisissa 
sovellutuksissa. 

Kuosin suunnittelusta on vastannut muotoilutoimisto Muovo.

Niistä on mahdollista käyttää eriasteisia väriprosenttiarvoja.  
Alarivin esimerkissä väriprosenttiarvo on 30 %.



Naantali

Naantali

Naantali

Naantali
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Autojen teippaus



Kokonaispinta-ala 683 km²

Maapinta-ala 311 km2 

Vesipinta-ala 372 km2 

Saaria n. 1000 kpl

Rantaviiva n. 1000 km
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Kokonaispinta-ala 683 km²

Maapinta-ala 311 km2 

Vesipinta-ala 372 km2 

Saaria n. 1000 kpl

Rantaviiva n. 1000 km

Naantalin pinta-ala
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PowerPoint-esityspohjat


