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Yritystunnus

Kymijoen Kyläkuidun yritystunnus koostuu kahdesta elementistä, Kymijoen Kyläkuitu 
-nimen logotyypistä (Myriad Pro Semibold), sekä nimen eteen sijoitettavasta kolmiväri-
sestä liikemerkistä.

Liikemerkkiä tulee käyttää vain tässä ohjeistossa olevassa muodossaan, eikä merkin ja 
logon suhteita tai paikkaa saa muuttaa.

Kymijoen Kyläkuidun liikemerkki ilmentää Osuuskunnan tarkoitusta ja tavoitetta. 
Värikkäät valokuidut kuvastavat yhdeksää hankealuetta. Kaari kuvaa hankealueita yh-
distävää runkoverkkoa, jolla mahdollistetaan tietoliikenneyhteydet eri alueiden ja kylien 
välillä.
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Yritystunnus

Yritystunnusta ympäröivä tyhjä alue

Yritystunnuksen ympärille jätetään tyhjää tilaa vähintään logon u-kirjaimen korkeus

u

u

u

u
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Yritystunnuksen värimäärittelyt

Värillistä yritystunnusta käytetään vain valkoisella tai hyvin vaalealla pohjalla. 
Tunnusta ei saa käyttää kuvanpäällä tai  muulla levottomalla väripinnalla.

Yritystunnuksen saa esittää vain näiden määritelmien mukaisissa väreissä

SININEN/CYAN
CMYK: C100, M0, Y0, K0
RGB: R 0, G 159, B 218
PMS: Pro Cyan C

PUNAINEN/MAGENTA
CMYK:  C0, M100, Y0, K0
RGB: R 209, G 0, B 116
PMS Pro. Mag. C

HARMAA
CMYK C0, M0, Y0, K 75
RGB R 85, G 85, B 85 
PMS 431C
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Yritystunnuksen värimäärittelyt

Yritystunnus on mustavalkoisena käytettäessä kokonaisuudessaan musta 100%

Yritystunnus on negatiivisena käytettäessä kokonaisuudessaan valkoinen

Erikoistapaus: 
Kun logoa käytetään värillisenä mustalla pohjalla 
TEKSTI:  50% musta
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Kymijoen Kyläkuidun mainos- ja markkinointimateriaaleissa 
käytetään Myriad Pro-kirjasinperheen leikkauksia. 

Typografia

Myriad Pro Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Myriad Pro Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Myriad Pro Semibold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Myriad Pro Semibold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Myriad Pro Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ

Myriad Pro Bold Italic

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖ
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Graafiset elementit ja värimaailma

Kymijoen Kyläkuidun tunnusväreinä käytetään logon värimaailmaa, 
cyan, magenta, harmaa.

www.kyläkuitu.fi
020 775 0880

Rakennamme maaseudulle
tulevaisuuden

tietoliikenneyhteydet
Nuorista yli 70 % on sitä mieltä, että 
internet on jo televisiota tärkeämpi. 
Tarve entistä paremmille yhteyksille 
kasvaa vuosi vuodelta.

Valokuituliittymä on jokaisen kodin 
perusliittymä, aivan kuten sähkö-, 
vesi- ja puhelinliittymäkin ja se 
nostaa asuntosi arvoa. 

Tekemällä liittymäsopimuksen 
ajoissa, olet suoraan vaikuttamas-
sa yhteyden saatavuuteen omalla 
kylälläsi.

Tilaukset ja lisätietoa

www.kyläkuitu.fi
020 775 0880

info@kylakuitu.fi

Osuuskunta Kymijoen Kyläkuitu
Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola

Rakennamme
maaseudulle tulevaisuuden

tietoliikenneyhteydet

Kerralla jokaiseen kotiin
Valokuitua ei voida haaroittaa samalla tavalla 
kuin vesi- tai sähköjohtoa ja siksi verkkoon on 
vaikeaa ja kallista liittyä rakentamisen jälkeen.

Jokaisen kannattaakin hankkia liittymä silloin, 
kun  runkoverkkoa rakennetaan omalla alueella. 
Liittymä rakennetaan sinulle valmiiksi ja voit 
ottaa sen käyttöön vasta silloin kun haluat.

Valokuituverkon ylläpito on rakentamisen jäl-
keen todella edullista. Kaapelit ovat maan alla 
suojassa tuulelta ja tuiskulta. Verkko kuluttaa 
muita tekniikoita vähemmän sähköä ja kuitu-
keskus riittää palvelemaan 400-500 haja-asu-
tusalueen tilaajaa. 

Kun verkko on kokonaisuudessaan valmis, Ky-
mijoen Kyläkuitu mahdollistaa Kouvolan ja iitin 
laadukkaimmat ja edullisimmat yhteydet.
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Mainos- ja markkinointi materiaaleissa voidaan käyttää graafisina elementteinä:
-  Värimaailman mukaisia väripintoja, palkkeina tai pyöreinä (magenta ja cyan)
-  Tunnuskuviota osittain rajattuna tai kokonaisena ilman tekstilogoa. 
 Tunnuskuvion käyttö kuvituksena on oltava tarkoin harkittua ja hillittyä.

Esimerkkejä:
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Malleja markkinointimateriaaleista

Mihin valokuitua tarvitaan?

Töitä etänä
Suomalaisista noin puolet tekee tietotyötä, ja osan 
työviikosta voisi tehdä kotona. Etätyö pitää maaseu-
dun asuttuna myös tulevaisuudessa.

Pitkien välimatkojen Suomessa aikaa säästyy 
etenkin työmatkoissa. Samalla ympäristörasitus ja 
ruuhkat vähenevät. 

Ihan uudenlainen televisio
Valokuitu tuo haja-asutusalueille runsaan valikoi-
man maksuttomia ja maksullisia TV-kanavia. 

Laajakaista-TV:llä voit katsoa ohjelmat silloin kun itse 
haluat.  Palveluista on helppoa ja edullista vuokrata 
elokuvia, sarjoja, dokumentteja ja lastenohjelmia. 
Kaikki nämä suoraan kotisohvalta, teräväpiirtolaa-
dulla ja ilman ärsyttäviä mainoksia.

Etäopetus ja koulu
Etäopetus antaa mahdollisuuden tasa-arvoiseen 
opiskeluun kotipaikasta riippumatta. Oppilaitokset 
hyödyntävät nopeaa nettiyhteyttä tarjoamalla uu-
denlaisia tapoja opiskella, esimerkiksi kielikursseille 
voi osallistua kotoa. 
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Kymijoen Kyläkuitu rakentaa Kouvolan ja Iitin 
haja-asutusalueille Kaakkois-Suomen suu-
rimman avoimen valokuituverkon. Verkko 
rakennetaan omakustannushintaan ja myös 
loma-asukkailla on nyt mahdollisuus liittyä 
verkkoon edullisesti.

Hankkeeseen saadaan yhteiskunnan tukea ja liitty-
minen on rakentamisvaiheessa jopa edullisempaa, 
kuin kaupallisten operaattoreiden valokuituliittymät 
kaupungeissa ja taajamissa. 

Kyläkuidun kuituverkko on valmistuessaan avoin 
kaikille palveluntarjoajille. Sinun ei tarvitse sitoutua 
yhteen operaattoriin, vaan voit valita itsellesi sopivim-
man palveluntarjoajan ja hintatason. 

Operaattorit voivat tarjota Kyläkuidun verkossa täysin 
vapaa-ajan asunnoille räätälöityjä palveluja.  Esimer-
kiksi yhteydet voidaan kytkeä käyttöön vaikkapa vain 
kesän ajaksi.

Valokuitua nyt
myös loma-asuntoihin

Vietä mökillä enemmän aikaa
Valokuidun kautta loma-asunnolle saa kaikki nykyiset 
ja tulevat sähköiset palvelut. Mökillä on mahdollista 
viettää enemmän aikaa, kun asiointia varten ei tarvitse 
lähteä kaupunkiin ja osan työviikosta voi tehdä etänä.

Katso TV:tä uudella tavalla
Valokuitu mahdollistaa runsaan valikoiman maksut-
tomia ja maksullisia TV-kanavia. Laajakaista-TV:llä voit 
katsoa ohjelmat silloin kun itse haluat ja verkossa 
toimivista palveluista on helppoa ja edullista vuokrata 
teräväpiirtolaatuisia ohjelmia.

Valvo mökkiä kotoa käsin
Valokuidun kautta loma-asuntoa voidaan luotettavas-
ti valvoa joko kameravalvontana, tai erilaisilla liike-, 
lämpö- ja kosteusantureilla. Samalla voidaan säätää 
lämpötiloja tai vaikka valaistusta.

Rakentaminen on jo käynnissä

Tee tilaus nyt, maksat vasta kun liittymäsi toimitetaan

VIELÄ EHDIT MUKAAN 


