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SISSEJUHATUS

Käesolev juhend selgitab KIKi logo kasutamise põhimõtteid 
ning pakub erinevaid võimalusi KIKi toetusele viitamiseks.
KIKi toetuse saaja peab korrektselt teavitama avalikkust kesk-
konnaprogrammist saadud toetusest. Teavitustöö tõstab tead-
likkust KIKi toetusvõimalustest ning aitab kaasa kohaliku piir-
konna arendamisele. Nii jäävad head projektid silma ka teistele 
ning pakuvad innustust tulevastele taotlejatele.
Teavitamisega seotud küsimuste korral võib alati pöörduda 
oma KIKi projektispetsialisti poole või võtta ühendust kom-
munikatsiooniüksusega aadressil teavitus@kik.ee.

PEA MEELES!
 Avalikustamisega seotud kulud on abikõlblikud  

ning võib planeerida projekti eelarvesse.
 KIKi toetusele viitamist kohustab toetuse saaja ja  

KIKi vahel sõlmitud sihtfinantseerimise leping.  
Toetusele mitteviitamine võib olla aluseks toetuse 
tagasinõudmisele. 

 Juhul kui projekt sai toetust nii ELi struktuurifondidest 
kui KIKist, tuleb ennekõike lähtuda  
ELi struktuuritoetustele viitamise nõuetest.



LOGO

Keskkonnainvesteeringute Keskuse logoks on tähekombi-
natsioon „KIK”, mille all on suurte tähtedega välja kirjutatud  
„Keskkonnainvesteeringute Keskus”. Logo tekst asub kahel 
real, suurtähtede all. Samuti saab kasutada horisontaalset 
logo, kus „Keskkonnainvesteeringute Keskus” asub ühel real.
Ingliskeelsetes materjalides kasutatakse ingliskeelset logo ja 
venekeelsetes materjalides venekeelset logo.
KIKi logo saab alla laadida KIKi kodulehelt www.kik.ee. Samas  
on olemas ka näidised erinevatest toetusele viitamiste võima- 
lustest.



Suurus
KIKi logo soovitatav minimaalne suurus on 30 x 35 mm. Kui 
trükikvaliteet seda võimaldab, võib logo kasutada ka väik-
semalt, kuid „Keskkonnainvesteeringute Keskus” ei tohi olla 
väiksem kui 6 punkti.

Turvaala
Turvaala on logo ümber olev piirkond, mis peab jääma tüh-
jaks. Turvaalasse on keelatud tuua graafilisi objekte, kujun-
duselemente, tekste, raamjooni, teisi logosid jms. Minimaal- 
suuruses KIKi logo turvaalaks on 5 mm igast servast. Hori-
sontaalse logo turvaala peab jääma vähemalt kahe „K”-tähe 
kõrguse piiridesse. KIKi logo suurendamisel suureneb selle 
turvaala proportsionaalselt.
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PEA MEELES!
 Juhul kui KIKi logo trükitakse materjalile, mille puhul 

tulemus ei sarnane KIKi ametlike värvidega või värvid 
lähevad materjalil kaduma, pöördu oma projektispet-
sialisti või KIKi kommunikatsiooniüksuse poole. Nemad 
oskavad pakkuda alternatiive KIKi logo trükkimiseks.

Värvid
Üldjuhul peab logo kasutama värviliselt. Logo värvid: punane 
PMS 498 C (C=60%, M=100%, Y=100%, K=10%) ja roheline 
PMS 5835 C (C=40%, M=35%, Y=70%, K=10%).
Värvilisel taustal või fotol võib KIKi logo kasutada ka musta 
või valgena. Logo võib kasutada musta või valgena ka juhul, 
kui trükitehnilistel põhjustel või muudel põhjendatud juhtu-
del ei ole võimalik logo värvilisena kujutada.

ÕIGE VALE



KUIDAS TOETUSEST TEAVITADA?

PEA MEELES!
 Kõik teavitamise ja avalikustamisega seotud kulud on 

abikõlblikud ja võib planeerida juba projekti eelarvesse.
 Toetuse viide peab olema vastavas kohas leitav ja  

avalikkusele nähtav 5 aasta jooksul.
 Juhul kui projekt sai toetust nii ELi struktuurifondidest 

kui KIKist, tuleb ennekõike lähtuda ELi struktuuri- 
toetustele viitamise nõudest.

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust KIKi-poolsest rahasta- 
misest, seda nii projekti ehitus- ja korrastustööde ajal kui ka 
projekti lõppemisel.
Teavitamiseks on erinevaid võimalusi ning nende kasutamine 
sõltub projekti olemusest ning teavituskeskkonnast. Rahasta- 
tud objekti tähistamiseks kasutatakse kas ehitusinfotahvlit (ehi- 
tustööde teostamise ajal), tänutahvlit, KIKi logoga kleepsu või  
märgitakse see ära toetuse saaja veebilehel. Toetuse eest valmi- 
nud trükisele, filmile, kodulehele või mõnele muule infokandjale 
tuleb formaadile vastav logo lisada materjali valmimise käigus.

Meediakajastused
KIKi toetusest tuleb rääkida ka projektiga seotud meediaka-
jastustes, üritustel ning projekti turundamisel. 
Toetuse saaja on kohustatud meediale suunatud informat-
sioonis viitama KIKi toetusele. Seda näiteks pressiteadetes, 
-kutsetes. Samuti tuleb toetust mainida projektist rääkivates 
intervjuudes, artiklites.
Meediakajastustega tuleb kursis hoida ka KIKi projektispet-
sialisti ja kommunikatsiooniüksust. Viimase poole võib alati 
pöörduda meediaga seotud koostöö ja küsimuste osas.

LEVINUIMAD VEAD:
 Toetuse saaja ei maini KIKi kui toetajat projektiga 

seotud intervjuudes, arvamusartiklites jm  
meediakajastustes.

 Toetuse saaja ei teavita plaanitavatest  
meediakajastustest projektispetsialisti  
ega kommunikatsiooniüksust.



EHITUSINFOTAHVEL

LEVINUIMAD VEAD:
 Tahvel pole ilmastikukindel.
 KIKi logo asemel kasutatakse keskkonna- 

programmis Euroopa Liidu logo.
 Tahvlilt puudub objekti nimi.
 Pärast ehitustööde lõppu ei võeta tahvlit maha  

ja kasutatakse edasi kui tänutahvlit.

Projektiga seotud ehitus- ja korrastustööde ajal tuleb projekti- 
piirkonda üles panna töödest informeeriv tahvel. Korrastustöö-
de hulka kuuluvad ka tööd loodusobjektidel nagu näiteks pool- 
looduslike koosluste, matkaradade, parkide jms hooldamine.

Mis läheb tahvlile?
Lisaks ehitusseaduse §29 lõige 2 punkt 3 sätestatule peab 
ehitusinfotahvlil olema ka loetavas suuruses KIKi logo. 

Kus tahvel paikneb?
Tahvel paigaldatakse nähtavale kohale, objektide või nende 
juurde viivate teede kõrvale.

Kui suur on tahvel?
Minimaalne suurus on 45 x 30 cm.

Mis materjalist on tahvel?
Tahvel peab olema ilmastikukindlast materjalist, kasutami-
seks sobib näiteks PVC, metall, puit.

Kui kaua tahvel objektil paikneb?
Tahvel pannakse üles ehitustööde alustamisel ning võetak-
se maha nende lõppemisel ja asendatakse võimalusel tänu- 
tahvliga.

TAHVLI NÄIDE

OBJEKTI NIMI
Projekti nimi:
Tööde teostaja:
Valmimise tähtaeg:
Muu seotud lisainfo:

LOgO LOgO



TÄNUTAHVEL

Tänutahvel paigaldatakse ehitatud, renoveeritud või rekonst- 
rueeritud objektile või selle lähedusse kohe peale objekti val-
mimist. Tänutahvlil tuuakse välja KIK kui toetaja, projekti nimi, 
valmimisaeg ning soovi korral ka viide toetuse saajale.

Mis läheb tahvlile?
Tahvlil peab olema selgesti nähtav KIKi logo koos toetusele 
viitava tekstiga. Lisaks ka projekti lihtsustatud nimi ning vaja-
dusel selle lühikirjeldus, projekti valmimise aeg. Ka võib tahv-
lile panna toetuse saaja logo.

Kus tahvel paikneb? 
Tahvel peab asuma avalikkusele nähtavas kohas, kas objek-
til või selle vahetus läheduses. Kui tegemist on mittekäidava, 
varjatud kohaga või puudub tahvlile sobiv koht, pole mõtte- 
kas tänutahvlit paigaldada, vaid tuleb kasutada tänutahvli 
alternatiivi.

Kui suur on tahvel?
Minimaalne suurus on 45 x 30 cm.

Mis materjalist on tahvel?
Tänutahvel peab olema ilmastikukindlast materjalist, kasuta- 
miseks sobib näiteks PVC, metall, puit. 

Kui kaua tahvel objektil paikneb?
Vähemalt 5 aastat. Kui tegemist on mitmeetapiliste töödega, 
siis paigutatakse tahvel objektile peale esimese etapi lõpeta- 
mist ning jääb sinna kuni viie aasta möödumiseni viimase 
etapi lõpetamisest.

ALTERNATIIV TÄNUTAHVLILE
Kui objektile tänutahvli paigaldamine pole otstarbekas ega 
võimalik ning kui projekti objekti pole silmaga näha (nt 
maa-alused veetorud, lammutatud vabrik, jääkreostus), tuleb 
KIKi toetusele viidata toetuse saaja kodulehel. Üheks selliseks 
võimaluseks on luua menüüriba või rubriik, kuhu saab koon-
dada kõik KIKi toetatud projektid. Kodulehe puudumisel võib 
tänutahvli alternatiivina paigaldada toetuse saaja kontorisse, 
näiteks infotahvli juurde.



LEVINUIMAD VEAD:
 Tänutahvlil puudub projekti nimi.
 Tänutahvel pole ilmastikukindlast materjalist — 

näiteks on info välja trükitud paberile, mis on  
omakorda pandud kiletaskusse.

 Tänutahvel on lamineeritud kilest.
 Tänutahvlile on lisatud kõigi projektis osalenute  

andmed (nt ehitaja, projekteerija).
 Tänutahvli alternatiivina pannakse projekti info küll 

toetuse saaja veebilehele, kuid see on sealt raskesti 
leitav.

PEA MEELES!
 Toetuse saaja vastutab tänutahvli puhtuse ning  

korrektsuse eest. Juhul kui tahvel saab 5 aasta jooksul 
kannatada, peab toetuse saaja seda uuendama.

TÄNUTAHVLI NÄIDE

PrOJEKTI NIMI
Lühikirjeldus:
Valmimise aeg:

Projekti rahastas

Kuna projekti 
nimest saab aru, 
mida toetati, pole 
tahvlile eraldi lühi-
kirjeldust vaja, kuid 
soovitav on lisada 
tahvlile ka projekti 
valmimise aeg.



Näited vigadest ehitus- ja tänutahvlitel:
1. Tänutahvel on paberist ning  

varjab infot stendil.
2. Puudub info projekti kohta.
3.  Tänutahvel asub keset tühermaad,  

mittekäidavas kohas.
4.  KIKi logo roheline on valet tooni.
5. Ehitusinfotahvel on kinnitatud puu  

külge ja kahjustab elusloodust. Tahvel 
tuleb kinnitada eraldi posti külge.

6. Pärast projekti lõpetamist kasutatakse  
ehitusinfotahvlit edasi tänutahvlina.  
Õige on paigaldada eraldi tänutahvel.

7.  KIKi logo on paigaldatud eraldi  
tahvlina. Õige on trükkida KIKi logo 
samale ehitusinfotahvlile.

8.  Puudub info projekti kohta ning  
tänutahvel ei vasta mõõtudele.

9.  Tänutahvel on kinnitatud puu külge  
ja kahjustab nii elusloodust. Tahvel  
tuleb kinnitada eraldi posti külge.
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KLEEBIS

LEVINUIMAD VEAD:
 Kleebis pole avalikkusele nähtaval kohal. Näiteks asub 

kleebis sõiduki sees, toetuse eest ostetud seadmel. 
Avalikkusele on aga nähtavaim koht sõiduki välimine 
pind, kuhu kleebis tuleks ka panna. 

 Kasutatakse kleebiseid, kuigi objektile saab  
paigaldada ka tänutahvli.

PEA MEELES!
 Kleebis ei asenda tänutahvlit, vaid on alternatiiv toe-

tusele viitamisele, kui tänutahvlit ei saa kasutada.

KIKi toetuse eest soetatud objekte saab tähistada KIKi logoga 
kleebistega. Kleebist ei pea kasutama juhul, kui rahastatud 
objektiga samasse ruumi on paigaldatud tänutahvel või kui 
objektile on tootmise käigus logo juba lisatud.

Mida tähistan kleebisega?
Objekte, mille rahastusele ei saa viidata tänutahvliga, tuleb 
tähistada kleepsuga. Väikesed objektid on õppevahendid 
nagu näiteks mikroskoop, binokkel. Suured objektid on  
näiteks toetuse eest ostetud sõidukid, seadmed. Samas ei 
pea tähistama kleepsudega igapäevaseks tööks soetatavaid  
vahendeid nagu pastakad, märkmepaber jms.

Kust saan kleebise?
Küsi kleebist oma projektispetsialisti käest, kes annab sulle  
sõltuvalt objektist vastava suurusega kleebise.

Kuhu panen objektil kleebise?
Kleebis peab asuma objekti küljes, avalikkusele nähtaval kohal.

Kas kõik toetatud esemed tuleb tähistada KIKi kleebisega?
Kindlasti mitte. Kleebiseid tuleb kasutada mõistlikult ning nende 
kasutamine on alternatiiviks, kui toetusele ei saa viidata tänu-
tahvliga. Kahtluse korral kontakteeru oma projektispetsialisti või 
KIKi kommunikatsiooniüksusega aadressil teavitus@kik.ee.



TOETUSELE VIITAMINE INTERNETIS

LEVINUIMAD VEAD:
 KIKi logo panemise asemel luuakse toetatud  

veebilehele uudis, mis ajapikku kaob uudisvoogu.
 Veebilehe uuendamisel ja muutmisel kaob viide  

KIKi toetusele.
 Sotsiaalmeedia kontol ja projektiteemalistes teadetes 

ei mainita KIKi kui rahastajat.

VEEBILEHEKÜLJED
Kui KIKi toetuse eest on valminud veebileht või toetatakse 
jooksvalt veebilehe sisuloomet, peab veebilehel asuma KIKi 
logo, koos viitava tekstiga toetamisele.

Kuhu panen veebilehel logo?
KIKi logo koos toetusele viitava tekstiga peab veebilehe ava- 
des olema kasutajale koheselt nähtav.

Kauaks logo veebilehel peab olema?
Vähemalt 5 aastat.

SOTSIAALMEEDIA
Kui projektile on loodud sotsiaalmeedia kanal (nt konto Face-
bookis, Instagrammis), peab kontol olema juures ka viide KIKi 
toetusele. See peab asuma nähtaval kohal (kas tekstina või 
KIKi logona) või peab olema kiiresti leitav. Kui projekti tutvus-
tatakse toetuse saaja kontol, peab seal olema ära mainitud ka 
KIK kui rahastaja. Juhul kui KIKil on olemas ka vastavas kanalis 
oma konto, võib toetatud projektilehte või teadet jagada ka 
KIKi kanalis. Nii saab KIK lüüa kaasa projekti teavituses ning 
suurendada sõnumi leviala.



TRÜKISED, INFOKANDJAD,  
UURINGUD

Kõigil KIKi toetusega välja antud trükistel peab asuma KIKi logo 
koos toetusele viitava tekstiga. Trükiste hulka kuuluvad nt raa- 
matud, voldikud, ajakirjad, ajalehed, infolehed, õppematerjalid, 
kaardid jms. Erandjuhul (nt raamatu impressumis) võib logo jät-
ta kasutamata, kuid kindlasti tuleb kasutada märget „Raamatu 
väljaandmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus”.
KIKi toetuse eest valminud uuringutel peab olema juures KIKi 
logo ning uuringu toetamisele viitav tekst. Seda nii tulemus-
te avalikustamisel kui ka uuringu läbiviimiseks kasutatavatel 
ankeetidel või muudel materjalidel, mis jõuavad avalikkuseni.



FILMID, TELE- JA RAADIOSAATED

KIKi poolt toetatud filmide ja telesaadete lõputiitrites peab ole-
ma KIKi logo koos tekstiga „Toetab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus”. Logo peab asuma ka filmi või saadete DVD-l või muudel 
infokandjatel, mis on mõeldud teose avalikuks levitamiseks.
Raadiosaadetes peab KIKi toetuse ütlema välja tunnussigna- 
tuuris. Erandina võib raadios kasutada KIKi lühendit, ehk sig-
natuuris saab öelda „Saadet toetab KIK”.
KIKi tuleb mainida ka toetatud filmide ja saadete reklaamides.



ÜRITUSED, VÄLJASÕIDUD, NÄITUSED

KIKi toetuse abil korraldatud üritustel on KIKi toetusele viita-
miseks mitmeid võimalusi, mis sõltuvad ürituse formaadist.
Kui on tegemist väljasõidu, ekskursiooni, laagri, talgu vms, 
tuleb üritust osalistele tutvustavale materjalile lisada KIKi logo 
koos lausega „Ürituse nimi  toetab” või alternatiivina tervik- 
lause „Ürituse nimi  toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus”.
Kui tegemist on näituse või väljapanekuga, tuleb KIKi logo 
asetada avalikkusele nähtavale infotahvlile või muule avalik-
kusele nähtavale või kättesaadavale infokandjale.
Kui tegemist on projekti piduliku üritusega (nt avamised, lõpe- 
tamised), peab toimumiskohas olema nähtav ka KIKi sümboo- 

lika. Selleks saab ürituse ajaks tasuta laenutada KIKi kommu-
nikatsiooniüksusest sümboolikaga esitlustarvikuid (surfilipud, 
roll-up stendid). 
Kõigi ürituste turundamisel tuleb ära märkida ka KIK kui 
rahastaja. KIKi logo tuleb lisada näiteks plakatitele, bänne- 
ritele, kutsetele, ürituse veebilehtedele, sotsiaalmeedia reklaa- 
midele jms. Kui logo pole võimalik lisada, tuleb alternatii-
vina kasutada lauset „Ürituse nimi toetab Keskkonnainves- 
teeringute Keskus”. Seda näiteks nii registreerimislehtedel, 
pressikutsetes, -teadetes, intervjuudes, ajalehereklaamides, 
sotsiaalmeedia üleskutsetes ja mujal.

LEVINUIMAD VEAD:
 Registreerimislehel puudub KIKi logo.
 Projektiga seotud pidulikul üritusel pole näha  

KIKi sümboolikat.
 Ürituse reklaamides pole mainitud KIKi.





SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
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Tel: 627 4171 | Mobiil: 5627 4400 | E-post: info@kik.ee
www.kik.ee


