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Konto Oy:n keskeisimpänä tavoitteena on tuoda luonnon elämyksellisyys ja moni-
puolisuus tuoksujen avulla kaupunkeihin ja jokaisen ihmisen kotiin. Se on lähtöisin 
kaukaa pohjoisen luonnon keskeltä ja se haluaa tuotteidensa avulla tuoda ren-
toutusta, stressittömyyttä ja hyvää oloa ihmisille. Näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi yritykselle luotiin yhtenäinen ilme, joka korostaa yrityksen arvoja, tuo esille 
sen ainutlaatuisuuden ja auttaa ihmisiä löytämään luokseen. Luonnon tuoksujen 
valikoima on suunnattoman laaja ja niiden kokeminen elämyksellistä. Tätä ha-
luttiin korostaa myös yrityksen visuaalisessa ulkoasussa muun muassa savu- ja  
jalokivielementtien, värikkyyden ja laadukkaan kuvamaailman avulla. Yrityksen 
äänensävy sen kaikessa toiminnassa on elämyksellisen räväkkä, mutta erittäin 
asiantunteva. Tavoitteena on luoda hyvää oloa ja saada asiakkaat kokemaan 
luonnon parantava voima ja sen monipuolisuus. Ulkoasu saa ulospäin näyttää 
”rönsyilevältä”, mutta tämän illuusion taustalla kaikki toiminta ja käyttötavat ovat 
tarkkaan määriteltyjä ja materiaalien tulee olla aina laadukkaita. Elementeillä, 
väreillä ja kuvamaailmalla on lupa leikitellä, mutta sen tulee tapahtua tämän oh-
jeiston luomien rajojen puitteissa ja hyvän maun mukaisesti.

Tämä graafinen ohjeisto kokoaa yhteen kaikki materiaalit, elementit ja markki-
nointikeinot joita Konto Oy käyttää. Se tarjoaa työkalut Konto Oy:n yhtenäisen 
ilmeen ja tehokkaan markkinoinnin ylläpitämiseen.

JOHDANTO



6 7

TUNNUS TUNNUS / käyttötavat

Konto Oy:n logo ilmentää kiven konkreettisuutta ja vahvuutta. Logoon on haettu yk-
sinkertaisuutta, jotta se olisi helppo tunnistaa kaukaakin ja jotta sen ympärille olisi tilaa 
rakentaa runsasta kuvamaailmaa. Sen yhteydessä on mahdollista käyttää mitä tahansa 
yrityksen graafista elementtiä. Näin visuaalisen ilmeen monipuolisuus ja leikkisyys koros-
tuvat juuri yritykselle ominaisella tyylillä.

Logon perusväri on yllä näkyvä tummanharmaa. Sitä on mahdollista kuitenkin käyttää 
kaikissa väripaletin mukaisissa väreissä.

Logosta käytetään aina ensisijaisesti viereisen sivun tummanharmaata väriversiota.Logon muita väriversioita 
käytetään yllä olevien esimerkkien mukaisesti. Tummalle pohjalle valitaan aina vaalea versio logosta ja vaa-
lealle pohjalle taas tumma. Taustan ja logon väliseen kontrastiin tulee kiinnittää huomiota. Taustaväreinä saa 
käyttää ainoastaan väripaletissa määriteltyjä värejä. Käytettäessä taustana valokuvaa, käytetään logosta 
aina negatiivi-versiota. Mustavalkoisessa versiossa logoteksti on musta. Logon yhteydessä saa käyttää mitä 
tahansa yrityksen graafista elementtiä. Näitä tulee käyttää väripaletin mukaisin värein. Elementin tulee aina 
olla logon vasemmalla puolella jos sitä halutaan käyttää merkkimäisesti.
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TUNNUS / suoja-alue + minimikoko TUNNUS / kielletyt käyttötavat

Tunnuksen ympärillä on erikseen määritelty suoja-alue, johon ei saa sijoittaa tekstiä eikä muita elementtejä. 
Tunnukselle on määritelty minimikoko, jota pienempänä sitä ei saa käyttää luettavuuden, selkeyden ja tunnis-
tettavuuden säilyttämiseksi.

Logon värinä saa käyttää vain värimääritelmän mukaisia värisävyjä. Värilliselle taustalle asetellessa tummaa 
logo-versiota ei saa asettaa tummalle pohjalle eikä vaaleaa vaalealle. Logon mittasuhteita ei saa muuttaa, 
sen vääristäminen kaikin tavoin on siis kiellettyä. Käytettäessä logoa jonkin graafisen elementin kanssa, ele-
mentti tulee asettaa ennalta määrätylle paikalle. Erilaiset efektit, kuten heittovarjot, ovat kiellettyjä.

XX

XX

XX

Min         25mm

x

x

x
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Värikarttaan on määritelty erikseen päävärit ja lisävärit. Päävärejä on 
kolme, joista kaksi tulee suoraan tunnuksen väreistä. Lisäksi käytössä 
on yhdeksän lisäväriä, joita päävärien rinnalla käytetään aktiivisesti 
erilaisissa sovelluksissa ja markkinointimateriaaleissa sekä graafisissa 
elementeissä.
Värien määrällä on haluttu tuoda esiin yrityksen ja sen tuotteiden värik-
kyyttä ja elämyksellisyyttä.
Painotuotteissa käytetään CMYK-sävyjä tai PMS-värejä. Näiden lisäk-
si ohessa on määritetty värit RGB- ja heksadesimaaliarvoina käytettä-
väksi sähköisessä ympäristössä.

VÄRIT

CMYK 0 / 0 / 0 / 90
RGB 60 / 60 / 60
PMS 7C
HEX #3c3c3b

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
RGB 0 / 0 / 0
PMS Black
HEX #000000

CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
PMS 7C
HEX #ffffff

CMYK 0 / 0 / 3 / 60
RGB 135 / 135 / 132
PMS 2332C
HEX #878784

CMYK 3 / 0 / 0 / 40
RGB 174 /177 / 178
PMS 5C
HEX #aeb1b2

CMYK 0 / 0 / 0 / 10
RGB 237 / 237 / 237
PMS 663C
HEX #ededed

CMYK 93 / 58 / 42 / 22
RGB 18 / 82 / 106
PMS 2168C
HEX #12526a

CMYK 39 / 0 / 31 / 15
RGB 151 / 191 / 172
PMS 558C
HEX #97bfac

CMYK 37 / 29 / 100 / 3
RGB 175 / 161 / 26
PMS 398C
HEX #afa11a

CMYK 0 / 66 / 41 / 0
RGB 238 / 118 / 122
PMS 805C
HEX #ee767a

CMYK 0 / 28 / 20 / 4
RGB 242 / 197 / 189
PMS 939C
HEX #f2c5bd

CMYK 0 / 0 / 37 / 0
RGB 255 / 248 / 185
PMS 9121C
HEX #fff8b9
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Konto Oy käyttää painetussa viestinnässään kahta kirjasinperhettä: 
Sofia Pro sekä Mr Eaves Mod OT.

Sofia Prosta ovat käytössä leikkaukset Medium ja Bold, Mr Eaves 
Mod OT:sta taas Light ja Book. Näistä Sofia Prota käytetään pää-
asiallisesti otsikko-käytössä ja Mr Eaves Mod OT:ta leipätekstinä.

Sähköisessä mediassa käytetään Mr Eaves Mod OT:ta ja (Sofia Pron 
tilalta) Montserrat-kirjasinperhettä.

Office-ohjelmilla tuotetuissa materiaaleissa käytetään Calibri-kirja-
sinperhettä.

TYPOGRAFIA

Sofia Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890?!

Sofia Pro Medium
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890?!

Mr Eaves Mod OT Book
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890?!

Mr Eaves Mod OT Light
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
1234567890?!
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GRAAFISET ELEMENTIT

Graafisina elementteinä yrityksen visuaalisessa viestinnässä käytetään 
kahta kokonaisuutta, savuelementtejä ja jalokivielementtejä. 

Näistä ensimmäinen, savuelementtien kokonaisuus perustuu tunnuksen 
savukiehkuraan. Elementtejä on kolme ja niitä saa käyttää kaikissa vä-
ripaletin mukaisissa väreissä. Elementtejä voi käyttää yhdessä tai erik-
seen.

Toinen elementtikokonaisuus koostuu graafisen yksinkertaisista jaloki-
vistä. Ne ovat saaneet inspiraationsa tuoksumaailmojen monipuolisuu-
desta ja elämyksellisyydestä, sekä yrityksen tuotteina toimivista luonnon 
aarteista, kivistä. Elementtien värit on määritelty väripaletin mukaisesti 
valmiiksi, ja jokaisessa jalokivessä käytetään vain tätä kyseistä väriä. 
Jalokivielementtejä on mahdollista käyttää vapaasti eri viestinnän väli-
neissä.
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Kuvituskuvina käytetään laadukkaita luontokuvia, joiden värimaail-
ma on muutettu elämyksellisemmäksi ja aisteja herättelevämmäksi. 
Maisemat ovat palasia suomalaisesta luonnosta. Kuten tuoksu-
maailmojen, myös Konto Oy:n markkinoinnissa käytettävien maise-
mien valikoima on laaja. Näiden kuvien avulla luodaan mielikuvia ja 
tunnelmia, jotta Konto Oy:n asiakkaat pääsevät sukeltamaan vielä 
syvemmälle tuoksumaailmojen syvyyksiin. Luontokuvien maailmaa 
voidaan hyödyntää laajasti erilaisiin markkinointitarkoituksiin.

KUVITUSKUVAT



SOVELLUKSET
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SOVELLUKSET / Kirjekuori C5

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Kirjekuorissa hyödynnetään yrityksen graafista savuelementtiä isossa koossa. Tällä 
tuodaan hieman elävyyttä asialliseen postituskuoreen. Elementti löytyvät aina kuoren 
oikeasta reunasta. Sekä ikkunattomassa että ikkunallisessa versiossa logo löytyy vasem-
masta yläkulmasta. Yrityksen yhteystiedot ovat vasemmassa alakulmassa. C5-kuori on 
vaakamallinen ja sen mitat ovat 162mm x 229mm. Tunnuksen leveys on 55mm.
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SOVELLUKSET / Kirjekuori C4

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi
+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Kirjekuorissa hyödynnetään yrityksen graafista savuelementtiä. Sillä tuodaan hieman 
elävyyttä asialliseen postituskuoreen. Graafinen elementti löytyy aina kuoren oikeasta 
reunasta. Sekä ikkunattomassa että ikkunallisessa versiossa logo löytyy vasemmasta 
yläkulmasta. Yrityksen yhteystiedot ovat vasemmassa alakulmassa. C4-kuori on pysty-
mallinen ja sen mitat ovat 229mm x 324mm. Tunnuksen leveys on 60mm.
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SOVELLUKSET / Kirjelomake + jatkolomake

Konto Oy
Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi

+358 40 593 5069 / info@konto.fi
www.konto.fi

Maija Meikäläinen
Koivukatu 5
00000 Koivukylä

Ulospäin lähtevät asiakirjat kirjoitetaan aina oheisille valmiiksi määritel-
lyille kirje- ja jatkolomakepohjille viestinnän yhtenäisyyden säilyttämiseksi. 

Kirjelomakkeen koko on A4. Logo esiintyy vasemmassa yläkulmassa ja 
infolaatikko lomakkeen alareunassa keskitetysti, marginaalin alapuolella. 
Lisäksi molemmissa lomakepohjissa on savumainen graafinen elementti 
oikeassa yläreunassa. Infotekstien typografiana käytetään Sofia Pro:ta 
pistekoossa 10pt. Leipätekstissä käytetään typografiana Mr Eaves-kirjain-
tyyppiä pistekoossa 13pt. Otsikoissa käytetään Sofia Pro:ta pistekoossa 
15pt. Ylläolevaan kirjepohjaan on merkitty marginaalit sekä logon leveys.

26mm

36mm

60mm 25mm
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SOVELLUKSET / Saatekirje

Saatekirjettä käytetään Konto Oy:n viestinnässä esimerkiksi tuotepak-
kauksen ohessa kiittämässä ostoksesta ja kertomassa lyhyesti yrityksen 
arvoista ja ajatusmaailmasta.
Kirjeen typografiana toimii Sofia Pro. Alalaidan infoteksteissä käyte-
tään pistekokoa 10pt. Muussa tekstissä koot ovat otsikossa 13pt ja lei-
pätekstissä 12pt.

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 au-
gue ipsum. 

Hei!

Konto Oy
+358 40 593 5069 / info@konto.fi

www.konto.fi 
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SOVELLUKSET / Käyntikortti

Konto Oy
Toimitusjohtaja

Noora Typpö
040 843 1340

noora.typpo@konto.fi

Käyntikortissa käytetään jalokivi-elementtejä pohjana ja niiden 
järjestys voi vaihdella. Logosta käytetään negatiivi-versiota. 
Kortin takaosasta löytyvät henkilön infot keskitettynä ja allek-
kain koottuna. Käyntikortin typografiana käytetään Sofia Prota. 
Yrityksen nimessä käytetään Bold-leikkausta, muussa tekstissä 
Mediumia. Kortin mitat ovat 90mm x 50mm.
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SOVELLUKSET / Kirjeensulkijatarra

Kirjeensulkijatarroissa käytetään kuvituksena jalokivi-element-
tejä, jotka tuovat väri-loiskahduksen kirjekuorten rauhalliseen 
värimaailmaan. Logosta on käytössä negatiivi-versio.
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SOVELLUKSET / Paperikassi

Paperikassin kuvituksessa hyödynnetään suomalaisia maisemia. Kas-
sista on olemassa kolme erilaista maisemaversiota, mutta esimerkiksi 
eri sesonkeihin (joulu, kesä jne.) on mahdollista tehdä rajoitettuja eriä 
sesonkiin sopivilla maisemilla. Logosta käytetään kasseissa negatiiviver-
siota.
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SOVELLUKSET / Sanomalehti-ilmoitus

Lehti-ilmoitukset ovat graafisten elementtien ja vä-
rien ansiosta huomion kiinnittäviä. Tekstiosuudet pi-
detään selkeinä ja ytimekkäinä, erotetaan selkeästi 
toisistaan. Ilmoituksen alalaidassa väripalkki jonka 
päällä yrityksen logo.

+358 40 593 5069 
info@konto.fi
www.konto.fi

Käsivarrentie 14734 / 99490 Kilpisjärvi

Haetaan työntekijää!

Tuoksumaailmojen asiantuntija

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit ac-
cumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa tur-
pis 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. Quis-
que sit amet dolor in justo pretium condimentum.
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SOVELLUKSET / Nettisivut

KONTO OY TUOTTEET YHTEYSTIEDOT VERKKOKAUPPA

Konto Oy:n nettisivujen ulkoasu on erittäin pelkistetty ja selkeä. Nä-
kyvimmässä pääosassa ovat laadukkaat, elämykselliset luontokuvat. 
Kaikki infot ja materiaalit löytyvät selkeiden linkkien takaa yläpalkista. 
Myös sosiaalisen median linkit ovat selkeästi esillä, jotta yrityksen seu-
raaminen olisi mahdollisimman helppoa.
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SOVELLUKSET / Sosiaalinen media / Facebook + Instagram

Sosiaalisessa mediassa käytetään profiilikuvana aina 
pelkää Konto Oy:n logoa yksiväristä taustaa vasten. 
Kuvavirtojen ja postausten kuvien tulee aina olla laa-
dukkaita. Sosiaalista mediaa hallinnoi yksi vastuu-
henkilö, jotta kokonaisuus pysyy yhdenmukaisena ja 
selkeänä. Yleinen fiilis sosiaalisen median kanavissa 
on positiivinen, värikäs, inspiroiva ja elämyksellinen.
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SOVELLUKSET / Valomainos

Valomainoksessa tai muussa samantyylisessä mainoskyltis-
sä käytetään logon negatiiviversiota sekä jalokivielementtejä 
omissa väreissään.
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SOVELLUKSET / Henkilöauton teippaus SOVELLUKSET / Pakettiauton teippaukset

Autoteippauksissa näkyvät yrityksen jalokivielementit. Niiden värikkyys ja 
monimuotoisuus kiinnittävät ohikulkijoiden huomion ja yritys saa näin lisää 
näkyvyyttä liikkuvan median keinoin.
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SOVELLUKSET / T-paitaSOVELLUKSET / Ikkunateippaus
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SOVELLUKSET / Taidejuliste
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