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 Olukorras, kus meid ümbritseb kaubamärkide kirevus, 
reklaami üleküllus ja informatsiooni rohkus, on väga 
oluline kommunikeerida Keskkonnainvesteeringute  
Keskuse (KIK) olemust terviklikuna ning pidada kinni selles 
stiiliraamatus esitatud graafilisest reeglistikust.
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Keskkonnainvesteeringute Keskuse logo kujutab 
tähekombinatsiooni KIK, mis tuleneb sõnade 
esitähtedest. Tähtede väljavenitatud kuju viitab 
loodusele, kasvamisele, puudele, kõrrelistele. 
Värvitoonid on samuti looduslähedased (pruunid, 
rohelised).

“Keskkonnainvesteeringute Keskus” on välja 
kirjutatud alati suurte tähtedega, kusjuures sõna 
“investeeringud” on välja toodud, kasutades teist 
värvitooni.

Üldjuhul peab logo kasutama värviliselt ning tekstiga. 
Lubatud on logo kasutamine ka ilma väljakirjutatud 
tekstita, disainielemendina ning värvilisel taustal 
negatiivis või valgelt. Sel juhul peab olema samal 
lehel või pöördel välja kirjutatud ka asutuse nimi või 
asutuse veebiaadress www.kik.ee.

Logo antakse kasutamiseks edasi ainult digitaalselt. 
Seda ise konstrueerida ei saa.

Logo värvid on PMS 498 C  
(C=60%, M=100%, Y=100%, K=10%) ja  
PMS 5835 C (C=40%, M=35%, Y=70%, K=10%).

LOGO
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Võimalusel tuleb logo alati kasutada värviliselt ning 
tekstiga. Juhul kui trükitehnilised või muud põhjused 
seda takistavad, võib logo kasutada mustvalgena. 

Lubatud on logo kasutamine ka ilma väljakirjutatud 
tekstita, disainielemendina ning negatiivis mustal 
taustal valgelt. Sel juhul peab olema samal lehel või 
pöördel välja kirjutatud ka asutuse nimi või asutuse 
veebiaadress www.kik.ee.

LOGO

Mustvalge logo
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KIKi logo suurus ametipaberitel ning reklaamidel peaks  
jääma samaks: väljavenitatud tähekombinatsiooni 
“KIK” tähekõrgus on 32 mm, suurte tähtedega välja 
kirjutatud “Keskkonnainvesteeringute Keskus” 7 pt.  
Soovitatav on kasutada alati seda suurust. 

Äärmisel juhul (ning kui trükikvaliteet seda võimaldab) 
võib kasutada KIKi logo ka väiksemalt, kuid 
“Keskkonnainvesteeringute Keskus” ei tohi kunagi olla 
väiksem kui 6 pt ning peab olema selgelt loetav. 

KIKi logo võib vastavalt vajadusele (näiteks välis 
reklaamides) olla suurem, kuid mitte kunagi eespool 
kirjeldatust väiksem. Erandjuhtudel, kui olukord seda 
nõuab, võib kasutada tähekombinatsiooni “KIK” eraldi 
“Keskkonnainvesteeringute Keskusest”, kuid sel juhul 
peab “Keskkonnainvesteeringute Keskus” paiknema 
samal lehel või äärmisel juhul pöördel. 

LOGO 
Lubatud suurused

Horisontaalset KIKi logo on soovitatav kasutada 
juhtudel, kus trükitav pind on laiuti ristkülik ja 
kompaktset vertikaallogo ei ole võimalik või 
otstarbekas kasutada. 

Kasutatav suurus on vaba, ainsaks piiriks on, et 
“Keskkonnainvesteeringute Keskus” ei tohi kunagi olla 
väiksem kui 6 pt.
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Turvaala on logo ümber olev piirkond, mis peab jääma 
tühjaks. Turvaalasse on keelatud tuua graafilisi objekte, 
kujunduselemente, tekste, raamjooni, teisi logosid 
jne. KIKi logo peaks soovitatavalt seisma alati eraldi 
teistest logodest. 

Kui olukord seda ei võimalda, siis on KIKi vertikaal-
logo turvaalaks soovitatavalt logo tekstiosa neljakordne 
kõrgus (joonisel märgitud “K”) ülemisest ja alumisest 
servast ning viiekordne kõrgus paremal ja vasakul 
servas. 

Erandina on lubatud KIKi logo lõikumine paberi või 
mõne muu kujunduspinna ülaservaga.

Horisontaalse KIKi logo turvaala peab jääma  
vähemalt kahe K-tähe kõrguse piiridesse.

LOGO 
Turvaala
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PROGRAMMIDE 
PIKTOGRAMMID

VEEMAJANDUSE 
PROGRAMM

JÄÄTMEKÄITLUSE 
PROGRAMM

KESKKONNAKORRALDUSE 
PROGRAMM

KESKKONNAKORRALDUSE 
PROGRAMM

METSANDUSE 
PROGRAMM

KALANDUSE 
PROGRAMM

KESKKONNATEADLIKKUSE 
PROGRAMM

ATMOSFÄÄRIÕHU KAITSE 
PROGRAMM

MEREKESKKONNA 
PROGRAMM

MAAPÕUE 
PROGRAMM

BIOMETAANI 
PROGRAMM

ENERGEETIKA 
PROGRAMM

KESKKONNASEIRE 
PROGRAMM

KESKKONNALAENUDE 
PROGRAMM



VISUAALSED MATERJALID
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KIKi logo elementide hulka kuuluvad fotod sipelgatest. 

Üldjuhul peab sipelgafotosid kasutama värviliselt. 
Taustata sipelgad peaksid trükimaterjalidel olema alati 
õiges proportsioonis ning elusuuruses. 

Blankettide ning ümbrikute alumisel serval asetsevad 
sipelgad kahekaupa, visiitkaartidel üksikult.  
Sipelgaid võib reklaammaterjalidel kasutada ka 
mitmekaupa ja suuremas hulgas, kui see toetab disaini 
ning sõnumit. 

VISUAALSED 
MATERJALID
Loodusfotodel on KIKi identiteeti toetav roll.

Fotosid kasutatakse graafilise maailma elavdamiseks ja 
visuaalseks toetamiseks.

Fotosid iseloomustab looduslik puhtus ja terviklikkus 
ka kadreerimise korral. Lähifragment peab 
iseloomustama terviklikku sisu.



9



10



11

Homse hoidjad

Homse hoidjad

Homse hoidjad

Homse hoidjad

„Homse hoidjad” on KIKi positsioneering, vastates küsimusele, kes me oleme. Me oleme homse hoidjad, säilitajad, taastajad, ja 
seeläbi ka kestlikuma tuleviku loojad. Homse hoidjad on ka KIKi partnerid ja teised projektidesse kaasatud osapooled, samuti need, 
kellele on teenused suunatud – ikka homse maailma hoidjatele. „Homse hoidmine” iseloomustab kõiki tegevusi ja eesmärke, mille 
eest seisab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

TUNNUSLAUSE

Homse hoidjad
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Tunnuslause „Homse hoidjad” teine, käekirjaline versioon on alternatiiviks. See versioon on mõeldud kasutamiseks pehmema sisuga 
kandjatel, nagu tänukaardid, tänukirjad, sotsiaalmeedia, meened, sise- ja välireklaamid.

TUNNUSLAUSE  
2. versioon

Homse hoidjad Homse hoidjad

Homse hoidjad Homse hoidjad

Homse hoidjad
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Keepers of tomorrow

Хранители будущего

Хранители будущего

Keepers of tomorrow

Tunnuslause tõlked on kasutamiseks inglise- ja venekeelsetel materjalidel.

TUNNUSLAUSE TÕLGE 
inglise ja vene keeles

Keepers of tomorrow Keepers of tomorrow
Хранители будущего Хранители будущего



VÄRVID
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Aktsentvärv 
R=162, G=192, B=55 
Kasutamiseks eelkõige digimeedias ja Powerpointi materjalides.

KIKi kujundustes kasutatavad põhivärvid on: 

PMS 498 C (C=60%, M=100%, Y=100%, K=10%) 
ja PMS 5835 C (C=40%, M=35%, Y=70%, K=10%) 

Antud värvikombinatsioon peab firmastiilis 
ülekaalukalt domineerima. 

Lisavärvina võib kasutada heledamat rohelist 
PMS 5777 C (C=30%, M=20%, Y=50%, K=0%) 
Ekstratoonina võib kasutada ka maalähedastes, 
looduslikes toonides paberit.

Juhul kui KIKi reklaammaterjale trükitakse teistele 
materjalidele (näiteks kangad, erinevast materjalist 
uksesildid või välireklaamide kleepsud) ning 
materjalide piiratud valiku tõttu täpset tooni pruuni 
või rohelist ei ole võimalik leida, siis tuleb valida  
KIKi Stiiliraamatus antud põhivärvidele võimalikult 
lähedased toonid (vt KIKi poolt toetatavate projektide 
väliposterid).  

VÄRVID



TÜPOGRAAFIA
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KIKi põhilisteks kirjatüüpideks on Times New Roman 
ja Myriad, kasutada võib kogu fondiperekonda. 

Kirjatüüpi Times New Roman tuleb kasutada 
suuremahulistes tekstides. Reklaamide põhitekstides, 
ka pealkirjades ning hüüdlausetes on soovitatav 
kasutada kirjatüüpi Myriad (võib kasutada ka Times 
New Romanit).

Reklaammaterjalide pealkirjades ja hüüdlausetes on 
lubatud kasutada ka teisi kirjatüüpe, kui see annab 
kujundusele lisaväärtust. Näidisena ei ole välja toodud 
kõiki Times New Romani ja Myriadi fondiperekonna 
alatüüpe. Juhul kui neid kirjatüüpe ei ole võimalik 
kasutada, tuleb kasutada kirjatüüpi Arial (v.a logos). 

Logo tähekombinatsioon “KIK” on tuletatud 
kirjatüübist Futura, kuid on tundmatuseni muudetud 
ning ei ole taastatav. “Keskkonnainvesteeringute 
Keskus” on välja kirjutatud kirjatüübis Myriad Bold. 
Sõna “investeeringud” on alati teist värvi, et rõhutada 
selle sõna sisu ja tähendust.

Tunnuslause 2. versiooni font on 
Noteworthy Light.

TÜPOGRAAFIA

Times New Roman Regular
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()

Times New Roman Bold
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()

Times New Roman Italic
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()

Times New Roman Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()

Myriad Roman
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()

Myriad Bold
abcdefghijklmnopqrstuvõäöüwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVÕÄÖÜWXYZ 
0123456789.,:;!?-””()



AMETIPABERID
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Paber: Keaykolour 100% Recycled

Grammkaal: 100 g 
Trükk: 4/0 
Tähekombinatsiooni “KIK” kõrgus 32 mm 
Logo tekst: Myriad Bold, tähesuurus 8 pt,  
reavahe 10 pt  
Aadressi tekst: Myriad Roman, tähesuurus 8 pt,  
reavahe 12 pt 

KIKi esinduse eestikeelne blankett on alati trükitud 
eespool kirjeldatud või sarnase kvaliteediga ning 
välimusega paberile. Blanketi alumisel paremal 
äärel asetsevad kaks elusuuruses sipelgat ja KIKi 
tunnuslause. 

BLANKETT 
Eestikeelne

Homse hoidjadNarva mnt 7a 10117 Tallinn Reg nr 90005946 Telefon 627 4170 www.kik.ee
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Paber: Keaykolour 100% Recycled

Grammkaal: 100 g 
Trükk: 4/0 
Tähekombinatsiooni “KIK” kõrgus 32 mm 
Logo tekst: Myriad Bold, tähesuurus 8 pt,  
reavahe 10 pt  
Aadressi tekst: Myriad Roman, tähesuurus 8 pt,  
reavahe 12 pt 

KIKi esinduse ingliskeelne blankett on alati trükitud 
eespool kirjeldatud või sarnase kvaliteediga ning 
välimusega paberile. Blanketi alumisel paremal 
äärel asetsevad kaks elusuuruses sipelgat ja KIKi 
tunnuslause. 

BLANKETT 
Ingliskeelne

Keepers of tomorrowNarva mnt 7a 10117 Tallinn Estonia Reg nr 90005946 Phone +372 627 4170 www.kik.ee
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Paber: Multicopy Pearl 
Grammkaal: 100 g 
Trükk: 4/0

Üldblanketi alumisel paremal äärel asetsevad kaks 
elusuuruses sipelgat ja KIKi tunnuslause.

ÜLDBLANKETT

Homse hoidjad
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Homse hoidjadKeepers of tomorrow

TänukiriLetter of Gratitude
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Nimi Perenimi
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Nimi Perenimi
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 

ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

20.10.2015 20.10.2015Nimi Perenimi  
ametinimetus

Nimi Perenimi  
ametinimetus
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Nimi Perenimi 
ametinimetus

Homse hoidjad

Paber: Keaykolour 100% Recycled  
Grammkaal: 250 g  
Trükk: 4/1  
KIKi visiitkaardid on kahepoolsed.  
Ühel pool on ühtlane PMS 498 C ning KIKi 
tunnuslause valgena.  

Tekstid 
Nimi: Myriad Bold 8 pt, reavahe 9 pt  
Ametinimetus: Myriad Italic 8 pt  
Asutuse nimi, aadress, telefon, GSM, faks,  
e-post: Myriad Regular 8 pt, reavahe 9 pt

VISIITKAART

Eestikeelne 
(90 x 55 mm)

Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Narva mnt 7a, 10117 Tallinn 
tel 627 4170, GSM 505 1234 
nimi.perenimi@kik.ee
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Paber: Keaykolour 100% Recycled 
Grammkaal: 250 g  
Trükk: 4/1  
KIKi visiitkaardid on kahepoolsed.  
Ühel pool on ühtlane PMS 498 C ning KIKi 
tunnuslause valgena (paberi toon).  

Tekstid  
Nimi: Myriad Bold 8 pt, reavahe 9 pt  
Ametinimetus: Myriad Italic 8 pt  
Asutuse nimi, aadress, telefon, GSM, faks,  
e-post: Myriad Regular 8 pt, reavahe 9 pt

VISIITKAART

Ingliskeelne 
(90 x 55 mm)

Nimi Perenimi 
ametinimetus

Keepers of tomorrow

Environmental Investment Centre 
Narva mnt 7a, 10117 Tallinn, Estonia 
Phone +372 627 4170, GSM +372 505 1234 
nimi.perenimi@kik.ee
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Paber: KIKi värvitoonides, heledama looduslähedase 
roheka tooniga paber või tavaline valge (Postac)
Grammkaal: 100 g

KIKi igapäevane ümbrik on trükitud värvilisena 
tavalisele valgele (Postac) või looduslähedasele 
heledale rohelisele paberile. 
Ümbriku alumises paremas servas asuvad tunnuslause 
kohal kaks elusuuruses sipelgat (ilma taustata).

Ümbriku vasakus ülemises servas asub ülemise servaga  
lõikuv KIKi logo. 

Tekst: Myriad Bold, 9 pt  
Trükk: 4/0

ÜMBRIK 

E65 (220 x 110 mm) 
Toonpaberil
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ÜMBRIK 
E65 (220 x 110 mm)

Homse hoidjad
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Parimate soovidega

Homse hoidjad

Paber: Multicopy Pearl 
Grammkaal: 100–150 g 
Trükk: 4/0

TERVITUSKAART 
A65
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Trükk: 4/0

AJALEHEKUULUTUS

Otsime oma meeskonda keskkonnast lugupidavat

KREDIIDIANALÜÜTIKUT,
kelle ülesandeks on analüüsida ja hinnata laenuklientide 
krediidiväärsust ja -riske. 

Krediidianalüütiku tegevusvaldkonda kuuluvad keskkonnainvesteeringu
projektid, mis on suunatud keskkonnaseisundi hoidmisele, loodusvarade 
taastootmisele ja keskkonnakahjustuste heastamisele. KIK laenab omavahenditest 
ning vahendab Euroopa Investeerimispanga laenu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 
toetatud veemajanduse projektide omafinantseeringuks.

Sobival kandidaadil on majandusalane kõrgharidus, vähemalt kaheaastane 
erialane töökogemus äriühingutele laenude andmisega seotud finantsasutuses või 
üksuses, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning inglise keele oskus. 
Edukaks tööks pole vähem tähtis ka täpsus, korrektsus, koostöövõime ja esinemisoskus.

Kui Sul on neid oskusi ja kogemusi, mida ühel edukal töötajal KIKis 
vaja läheb ja kui Sa oled oma keskkonnateadliku käitumisega 
teistele eeskujuks, siis oled oodatud kandideerima!

Pakume Sulle võimalust oma töö kaudu mõjutada looduskeskkonna hoidu, 
huvitavat tööd arenevas ja muutuvas organisatsioonis, asjatundlikku, avatud ja koostööd 
väärtustavat töökollektiivi, meeldivat töökeskkonda, erialast täienduskoolitust ja 
mitmekesist motivatsioonipaketti.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga 
18. oktoobriks 2015. Keskkonnainvesteeringute Keskuse aadressil Narva mnt 7a, 
10117, Tallinn või Katrin.Pedaja@kik.ee märgusõnaga “Krediidianalüütik”. 
Lisainfo telefonil: 6274 172 või 6274 184.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab 

riigieelarvelisi ja Euroopa Liidu toetusi ning annab laenu keskkonnaprojektide 

elluviimiseks.

Homse hoidjad



REKLAAMKINGITUSED
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Homse hoidjad

Ho
ms

e h
oid

jad

REKLAAM- 
KINGITUSED
T-särk
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REKLAAM- 
KINGITUSED
Termos
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Homse hoidjad

Homse hoidjad

REKLAAM- 
KINGITUSED
Pastapliiats
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Homse hoidjad
PABERKOTT



POWERPOINT
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Homse hoidjad

Pealkiri Myriad Pro Bold 
Alapealkiri Myriad Pro Semibold

„Homse hoidjad” on KIKi positsioneering, 
vastates küsimusele, kes me oleme.

Esineja Nimi 
Ametinimetus

Me oleme homse hoidjad, säilitajad, taastajad, ja seeleäbi ka 
kestlikuma tuleviku loojad. Homse hoidjad on ka KIK-i partnerid 
ja teised projektidesse kaasatud osapooled, samas need kellele 
on teenused suunatud – ikka homse maailma hoidjatele. „Homse 
hoidmine” iseloomustab kõiki tegevusi ja eesmärke, mille eest 
seisab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Homse hoidjad

Homse hoidjad

Presentatsiooni teevad mõnusaks hea sisu ja korrektne 
stiil. Hea sisu võtmesõnaks on lihtsus. Mõte tuleb  
edasi anda lühidalt, täpselt ja särtsakalt, hoides samas 
sõbralikku ja vestluslikku tooni. 

Punktid peavad tulema ekraanile ühekaupa, 
hiireklõpsamise peale.  
Slaidi tekstid ei tohi ekraanile ilmuda ühekorraga, sest 
siis ei keskendu kuulaja räägitavale, vaid kirjutatule. 
Hea stiili tagab kujundusprintsiipidest kinnipidamine.

SISSEJUHATUS
Presentatsioonis kasutatakse tiitelslaidi ja tekstislaide. 
(Tiitelslaidile võib taustaks olla pilt terves ulatuses, 
tekstislaidil võivad pildid olla teksti kõrval.) 
Slaidide vahetus: Random Bars Horizontal.



Töö pealkiri
alapealkirja koht

Homse hoidjad



Töö pealkiri
alapealkirja koht
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed  
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud  
exerci tation ullamcorper

Homse hoidjad



Ut wisi enim ad minim veniam,  
quis nostrud exerci tation  
ullamcorper.
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed  
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud  
exerci tation ullamcorper

Homse hoidjad



Töö pealkiri
alapealkirja koht

Homse hoidjad



40

Pikemat sorti pealkiri
ja suurem tekstimassiiv 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper. Nostrud exerci tation ullamcorper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 

diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ullamcorper. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper.
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