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Oulun Mainoskeskus Oy - Suomen Opastekeskus on erikoistunut 
opasteiden, opastejärjestelmien, liikennemerkkien, mainosteippausten ja 

tulostepintojen suunnitteluun, valmistamiseen sekä asentamiseen. Yrityksen 
toimialueena on koko Suomi.

Oulun Mainoskeskus Oy valmistaa opastejärjestelmiä laitosten, matkailun, 
teollisuuden, liikenteen, sekä yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Myös 

suurten juhla- ja kongressitapahtumien opastaminen kuuluu yrityksen 
palveluvalikoimaan.

Digitaaliset opasteet ja Info-TV -järjestelmät ovat moderni ja joustava tapa 
tuoda viestisi näyttävästi esille. Oulun Mainoskeskus Oy:n valikoimista löytyy 

laadukkaat laitteistot niin pieniin kuin suuriinkin kokonaisuuksiin.

Kuvatulosteet ovat keskeinen osa Oulun Mainoskeskus Oy:n osaamista. 
Huippumodernilla tulostinlaitteistolla pystytään tuottamaan parasta 
mahdollista tulostuslaatua mitä monimuotoisimmille materiaaleille.
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Digitaaliset INFO-TV -järjestelmät ovat joustavina ja kus-
tannustehokkaina nykypäivää. INFO-TV:tä  käytetään 
viestintään ja tiedottamiseen yrityksissä, kaupoissa, kah-
viloissa, hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, lentoasemilla 
jne. INFO-TV - opasteiden ylläpito on tehokasta, edullis-
ta ja nopeaa. Opasteet pysyvät helposti aina ajan tasalla. 
Tarjoamme myös korkeatasoista suunnittelu- ja sisällön-
tuotantopalvelua. Laadukas sisältö takaa järjestelmän 
huomioarvon.

Finnsign info-TV
• Hallitse yhtä tai useampaa näyttöä
• Etähallittavissa netin yli
• Helppo ja nopea käyttöönotto, kalenterointi ja 

aikataulutus
• Näyttää tekstin, kuvat, videot, RSS-uutissyötteet, 

HTML-sivut, Flash-animaatiot, kellon, säätiedot, TV-
lähetyksen ym.

• 3G, LAN / WLAN yhteensopiva
• Ei kuukausimaksuja (Basic- ja Pro-sarja)
• Sekä paljon muuta

INFO-TV -JÄRJESTELMÄT

FINNSIGN info-TV
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YLIVOIMAINEN KÄYTETTÄVYYS
Järjestelmämme etuna on sen turvallisuus, nopea ja helppo 
päivitettävyys sekä suuri huomioarvo. Järjestelmän käyttö 
ei edellytä erillisten ohjelmistojen hankintaa, vaan laitteen 
hallinta on mahdollinen www-selaimella tai laitteen muka-
na toimitettavalla ohjelmistolla. 
(Ominaisuudet vaihtelevat laitesarjoittain, kysy lisätietoja) 

LIITETTÄVYYS
Järjestelmämme laitteet voidaan liittää tarvittaessa  
useisiin näyttöihin ja projektoreihin. Järjestelmämme tu-
kevat kosketusnäyttöjä sekä painonappitekniikkaa, joilla 
voidaan luoda itsenäisiä INFO-pisteitä. Myös erilaisten 
tietokantojen,  liiketunnistimien ja ulkoisten RS232 -lait-
teiden liittäminen onnistuu. 

SISÄLLÖNTUOTANTO 
Käytettävissänne on korkeatasoinen suunnittelu- ja sisäl-
löntuotantopalvelumme. Ajan tasalla oleva laadukas si-
sältö takaa INFO-TV -järjestelmän huomioarvon sekä lisää 
kohteen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 

”Sujuvaa, aina 
ajan tasalla 

olevaa opastamista”
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Ulko-opasteet valmistetaan erittäin kestävästä opaste-
alumiinista. Opastetaulut pyritään rakentamaan moduu-
limitoituksella, jolloin opasteiden päivittäminen esim. 
toimintojen muuttuessa tai muuttojen yhteydessä on 
mahdollisimman helppoa. Opasteet ovat muunneltavissa 
niin, etteivät vanhat lamellit jää käyttökelvottomiksi.

Valmistamme opasteita myös asiakkaan suunnitelmien 
mukaisesti. Materiaaleina voidaan käyttää terästä, alumii-
nia, puuta, lasia sekä erilaisia muovivalmisteita.

Opasteisiimme on  helppo lisätä sarjan oma valaisin. Myös 
erikoisvalmisteisiin opasteisiin voidaan suunnitella ja to-
teuttaa niihin sopiva valaisin. 

Yrityksemme tiloissa on nähtävillä useita erilaisia opaste-
malleja. 

ULKO-OPASTEET
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SISÄOPASTEET

8 SISÄO
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Tuotevalikoimassamme on runsaasti erilaisia sisäopastei-
ta. Valikoimaamme kuuluu viisi täydellistä opastesarjaa, 
joiden valikoimista löytyy oikeanlainen opaste jokaiseen 
paikkaan ja käyttötarkoitukseen.

Sisäopasteita valmistetaan myös erikoisvalmisteina asiak-
kaan vaatimusten ja toivomusten mukaisesti. Erikoisopas-
teiden kohteina voivat olla esimerkiksi museosuojellut 
kohteet.

Pyrimme rakentamaan opasteet moduulimitoituksel-
la, jolloin päivittäminen esim. muuttojen yhteydessä on 
mahdollisimman helppoa. Opasteet ovat muunneltavissa 
niin, etteivät vanhat lamellit jää käyttökelvottomiksi.

Profiilisarjoihin kuuluu sisä- ja ulko-opastamiseen sopi-
vat profiilit aina suuria, valaistuja toteemeita myöten. 
Suomen laajimmasta opasteprofiilivalikoimasta löydät 
varmasti näyttävän ja tarkoituksiisi sopivan opasteprofii-
lisarjan.
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Opastetoteemit ovat erittäin näyttäviä, tehokkaasti opas-
tavia opaste- ja mainospintoja.

Valaistut toteemit soveltuvat sisälle tai ulos. Sisätoteemeis-
sa on kiinnitetty huomiota infopintojen helppoon ja edul-
liseen päivittämiseen. Ulkona olevat toteemit ovat valoar-
voiltaan omaa luokkaansa ja ne näkyvät varmasti.

Sisäkäyttöön soveltuvat  opastetoteemit ovat helpon siir-
rettävyytensä ansiosta ihanteellisia käyttää myös messu- 
ja näyttelytapahtumissa.

MODULAARISET TOTEEMIT
Rakenna yksilölliset toteemit sisä- ja ulkokäyttöön FINN-
SIGN-profiileilla. Valikoimassa on useita välikappaleita, 
joiden avulla kokoat kaksi- tai kolmesivuisen opastetotee-
min käyttäen järjestelmämme vakioprofiileita.

FS-opastetoteemeissa yhdistyvät helppo päivitettävyys 
vaihdettavilla opastepinnoilla sekä moderni muotoilu.
FS-toteemi on varma katseenvangitsija!

 

OPASTETOTEEMIT
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DIGITOTEEMIT
Digitoteemi on näyttävä ratkaisu Info-TV -järjestelmälle. Vali-
koimastamme löytyy useita erilaisia opastetoteemeja ja me-
diakabinetteja, joita voidaan soveltaa tarjoamissamme Info-TV 
-ratkaisuissa. Muiden toteemien tapaan modulaarinen rakenne 
antaa paljon vaihtoehtoja juuri oikeanlaisen ilmeen ja raken-
teen löytämiseksi. 

Kosketusnäyttö tai painonapit muuttavat Info-TV:n interaktiivi-
seksi infopisteeksi, joka sopii esimerkiksi kauppakeskuksiin tai 
aulatiloihin. Myös osana muuta Finnsign Info-TV -järjestelmää.

Kysy lisää tai tule tutustumaan valikoimaamme!
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Huolella tehty, kattava opastesuunnitelma lisää turval-
lisuutta ja viihtyvyyttä sekä säästää opastejärjestelmän 
rakentamisessa ja sen ylläpitämisessä.

Opastekartoitusten laatiminen on yksi yrityksemme 
erikoisosaamisen alueista. Olipa kyseessä sisä- tai ulko- 
alueen opastamistarpeen kartoituksesta, valmistamme 
ne ammattitaidolla ja luotettavasti.

Opastekartoituksen lopputuloksen kokoamme asiakkaal-
lemme PDF-tiedostoksi sekä kansioksi, joista on helppo 
nähdä kaikki yksityiskohdat kohteen opasteista. Kartoi-
tuksen selkeyttämiseksi valokuvaamme kaikki vaikeimmat 
paikat, jolloin valmiista suunnitelmasta on helppo havain-
noida ongelmapaikkojen johdonmukainen opastaminen.

Olemme valmistaneet opastekartoituksia kouluille, viran-
omaisille, sairaaloille, yrityksille, laitoksille, parkkitaloille, 
väestönsuojiin, maanpuolustuslaitokselle sekä useisiin 
muihin kohteisiin. Käsittelemme kaikki kartoituksen yhtey-
dessä saamamme tiedot luotettavasti poissa asiaankuulu-
mattomien ulottuvilta.

OPASTEKARTOITUKSET
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ASENNUSPALVELU
Ammattitaitoinen tiimimme suorittaa tuotteidemme 
asennuksen kohteessa kuin kohteessa. Huomioimme 
asennuskohteen vaatimukset ja panostamme laatuun 
sekä työturvallisuuteen kaikissa asennuksissamme.

Kaikki asennukset hoidetaan tarvittaessa ”avaimet käteen” 
-periaatteella. Suoritamme asennukset koko Suomen 
alueella.

Huoltopalvelu ylläpitää ja huoltaa kaikkia toimitettuja 
opasteita ja opastejärjestelmiä asiakkaan haluamalla ta-
valla. Modulaarisia opasteitamme on myös helppo ylläpi-
tää itse.
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Valomainokset ja valaistut opasteet kiinnittävät huomion 
ja näkyvät kauas. Valomainoksella saat helposti lisätehoa 
viestillesi!

Valomainokset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan 
toivomusten mukaisesti. Valomainokset valmistamme 
korkealuokkaisesta aluminiiniprofiilista, ruostumattomas-
ta teräksestä tai muovista asiakkaan käyttötarpeeseen so-
pivaksi. Valikoimastamme löydät mm. valomainoslaatikot, 
valokuutiot, irtokirjaimet, valaistut pylonit sekä myös yk-
silöllisemmät ratkaisut.

Valaisu toteutetaan nykyaikaisilla LED-komponenteilla 
tai perinteisillä loisteputkilla. LED-valaisimet ovat erittäin 
energiatehokkaita ja pitkäikäisiä. LED-tekniikalla säästät 
valomainoksen sähkökuluissa jopa satoja euroja vuodessa 
verrattuna loisteputkilla toteutettuun valomainokseen.

VALOMAINOKSET
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Valovoimainen LED-näyttöjärjestelmä on varma katseen-
vangitsija. Valmiista moduuleista voit rakentaa haluamasi 
kokoisen näytön, jossa on laaja katselukulma. Moduulit 
on helppo purkaa ja kasata, joten suurenkin näytön mu-
kaanotto esim. messuille on helppoa. 

Ulkokäyttöön on saatavilla myös IP68/IP54 -luokituksella 
varustetut moduulit.

• 3-in-1 SMD Ledit = laaja katselukulma
• Ohjausjärjestelmä ja lähetinkortti sisältyvät aina  

toimitukseen
• Jokaisen moduulin kirkkaudet ja värit ovat säädettä-

vissä erikseen
• Huoltoystävällinen rakenne
• Laadukaat Neutrin Powercon/Ethercon -liittimet
• Moduulit voit kasata haluamaasi muotoon

LED-NÄYTÖT
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Väritulosteet kuten julisteet, kuvasuurennokset, tarratu-
losteet, liput ja bannerit valmistetaan yrityksen omana 
tuotantona. Tarrojen käyttökohteina voivat olla näyteik-
kunat, ajoneuvot, tienvarsitaulut tai vaikkapa jalkakäytä-
vän asfalttipinta.

Mainospinnat valmistetaan aina tarkoitukseen parhaiten 
sopiville materiaaleille. Näin saadaan kuvapintoihin täyte-
läiset sävyt, takuuvarmasti.

LAMINOINTI JA POHJUSTUS
Tulosteet saavat lisää käyttöikää laminoinnilla, joka naar-
mujen lisäksi suojaa tulostepintaa myös auringon haalis-
tavalta UV-säteilyltä. Lisäksi ilkivaltaa vastaan voidaan va-
rautua asentamalla tulosteen pintaan graffitinsuojakalvo, 
jolloin töhrimiset voidaan pyyhkiä pinnasta pois vaivatto-
masti.

Suuret tulosteet suosittelemme pohjustamaan levylle. 
Valikoimassamme on mm. alumiini-, alumiinikomposiitti-, 
kenno- ja kapalevyt useissa eri paksuuksissa. Kysy myös 
kehysvaihtoehdoistamme!

VÄRITULOSTEET
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Teippaukset voidaan tehdä monenlaisille pintamateriaa-
leille.  Käytettäessä rei’itettyä ikkunakalvoa saadaan sisäti-
loihin avaruutta – ulos näkee normaalisti, mutta kun kat-
sot ulkoa päin, näet ainoastaan halutun mainospinnan.

AJONEUVOJEN TEIPPAUKSET
Teippaukset valmistetaan ja asennetaan ”avaimet käteen” 
periaatteella.   Olemme teipanneet lukuisia ajoneuvoyh-
distelmiä sekä kuorma-, paketti- ja henkilöautoja. Hoi-
damme myös ajoneuvojen yliteippaukset.

JULKISIVUTEIPPAUKSET
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Näyttävillä ja kestävillä messu- ja esitystuotteilla luot am-
mattimaisen kuvan yrityksestäsi sekä tuotteistasi. Autam-
me sinua luomaan juuri haluamasi näköisen myynti- tai 
esittelyosaston jokaiseen tapahtumaan. 

Valikoimastamme löytyy valmiita ratkaisuja moneen läh-
töön. Myös asiakaskohtaisesti räätälöidyt osastot ja näyt-
telytilat ovat helposti toteutettavissa. 

Suunnittelupalvelumme auttaa luomaan yrityksellesi juu-
ri oikeanlaisen ilmeen!

ROLL-UPIT JA POP-UPIT

Meiltä saat näyttävät ja monipuoliset Roll-Up ja Pop-Up 
tuotteet. Helposti liikuteltavat kuvaseinät auttavat sinua 
luomaan juuri halutun näköisen myynti- tai esittelyosas-
ton jokaiseen tapahtumaan.

MESSUTUOTTEET
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SUUNNITTELU
Ammattitaitoinen suunnitteluosastomme luo kaiken sen 
yritysgrafiikan, jota yrityksesi tarvitsee. Www-sivustot 
suunnitellaan vastaamaan asiakasyrityksen ilmettä. Esit-
teiden ja aikakausilehtien suunnittelu- ja taittotyö kuuluu 
myös palveluvalikoimaan.

ESITTEET, JULISTEET JA FLYERIT
Yritysesite on usein tärkein kontakti asiakkaaseen. Var-
mistamme, että tuottamamme esitteistöt täyttävät kaik-
ki ne vaatimukset, joita nykypäivän yritysesitteistöiltä 
vaaditaan.  Myös flyerit tuotetaan nopeasti, laadukkaasti 
ja edullisesti. Suuret julisteet valmistetaan isolla, 2,4m le-
veällä tulostimella. Materiaalina voidaan käyttää paperia, 
muovitarraa tai vaikka kangasta. Erilaisia materiaaleja on 
valikoimassa kymmenittäin.

KÄYNTIKORTIT JA KIRJEKUORET
Käyntikortit ja kirjekuoret ovat olennainen osa yrityksen 
viestintää. Yhtenäinen visuaalinen ilme yrityksen paino-
tuotteissa herättää luottamusta ja antaa huolitellun ku-
van asiakkaalle.

19 SU
U

N
N

ITTELU
PALVELU

T
19 SU

U
N

N
ITTELU

 JA PAIN
O

TU
O

TTEET



20 SU
U

N
N

ITTELU
PALVELU

T

Oulun Mainoskeskus Oy on Suomen 3M sertifioima taso-
lasikalvojen toimittaja ja asennusliike. 

Sirpalesuoja- ja turvakalvoilla saadaan luotettava suoja 
lasin aiheuttamia vaaroja vastaan - aiheutuivatpa ne rä-
jähdyksestä, ilkivallasta, luonnonmullistuksista tai muusta 
syystä. Turvakalvotus on kustannustehokas keino varkauk-
sien ja ilkivallan torjumiseen sekä henkilösuojaukseen.

Sirpalesuoja- ja turvakalvot ovat yksi- tai useampikerroksi-
sia kirkkaita laminaatteja. Kalvot laminoituvat osaksi lasia, 
jolloin lasiin kohdistunut iskuenergia jakaantuu laajemmal-
le alueelle ja heikkenee. Turvakalvo sitoo syntyneet sirpa-
leet itseensä estäen lisävahingot ja sisälle tunkeutumisen.

3M Scotcshield
• Ehkäisevät varkauksia ja ilkivaltaa
• Kustannustehokas
• Sirpalesuoja tapaturmatilanteessa
• Läpinäkyvä, huomaamaton ja nopeasti  

asennettavissa.
• Myös ajoneuvoihin (rajoituksin)
• Meiltä myös UV-suojakalvot koteihin,  

laboratorioihin ja sairaaloihin.

SIRPALESUOJA- JA TURVAKALVOT
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AURINGONSUOJAKALVOT
Auringonsuojakalvot suojaavat auringon lämpö- ja UV-
säteilyltä, tuotteiden haalistumiselta sekä auringon häi-
käisyltä. Auringonsuojakalvoja on saatavana hopean-, 
savunharmaan- ja pronssinsävyisinä sekä kirkkaina kal-
voina.  Auringon heijastukset, epämiellyttävä kuumuus ja 
voimakas valo huonontavat työtehoa. Auringonsuojakal-
vot poistavat nämä ongelmat.

UV-suojakalvot

UV-suojakalvo (optisesti kirkas) antaa suojan 100-420nm 
säteilyalueelle tasolaseilla (kodit ja konttorit).  Ajoneuvo-
kalvoissa (värillinen) suoja-alue on 100-380nm säteily- 
alueella. UV-suojakalvoa käytetään mm. sairaaloiden iho-
tautiosastojen ikkunapinnoissa. 

Kalvojen puhdistaminen

Käyttämillämme kalvoilla on naarmunkestävä pinta, joka 
tekee niistä erittäin kestävät ja helppohoitoiset.

Henkilöturvallisuutta

Auringonsuojakalvo antaa lasille myös sirpalesuojaa. Jos 
lasi rikkoutuu, kalvo pitää lasinpalaset paikoillaan ja lasin 
aiheuttamat henkilövahingot pienenevät. 

Auringonsuojakalvot
• Suojaavat lämpösäteilyltä kesällä
• Vähentävät lämmönhukkaa talvella
• Vähentävät häikäisyä ja haalistumista sekä poistavat 

UV-säteilyä
• Kohentavat rakennuksen ulkonäköä ja yleisilmettä
• Myös ajoneuvoihin!
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Oulun Mainoskeskus Oy on liikenneviraston hyväksymä 
liikennemerkkien valmistaja.

Liikenne- ja varoitusmerkit valmistetaan standardien mu-
kaisesti. Toimitamme myös liikennemerkkitarvikkeet, ku-
ten putket, liikennemerkkikiinnikkeet ja betoniset asen-
nuselementit.

TIENVARSI- JA TYÖMAATAULUT
Taulut valmistetaan joko kestävästä alumiinista tai edul-
lisemmasta muovimateriaalista. Tarrapintana käytetään 
laadukkaita tulostusmateriaaleja. Näin varmistetaan mai-
nospinnan kestävyys vaihtelevissa olosuhteissa.

LIIKENNE- JA VAROMERKIT
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ULKOILUALUEIDEN 
OPASTEET JA KALUSTEET
Valikoimastamme löydät liikennemerkit ja lähestymis-
opasteet, kartta- ja opastetaulut sekä reittimerkinnät ja koh-
deopasteet. Selkeä opastus takaa positiivisen kokemuksen 
kohteesta, ja vierailija voi nauttia luonnosta huoletta.

Rakennamme myös retkeilyreittien kalusteet ja pienraken-
nelmat, kuten laavut ja katokset. Asennuspalvelumme pys-
tyttää opasteet ja rakennelmat ammattitaidolla.

ULKOILU JA URHEILU
Ulkoilun ja urheilun merkkien standardissa SFS 4424 on 
runsaat 200 merkkiä. Ne on jaettu varoitusmerkkeihin, kiel-
to- ja rajoitusmerkkeihin, määräysmerkkeihin, ohjemerk-
keihin ja opastusmerkkeihin.

Standardin merkit ovat tarkoitettu virkistys- ja luonnon-
suojelualueilla, urheilu- ja liikuntapaikoilla sekä niihin liit-
tyvissä laitoksissa, puistoissa, leikkikentillä, ulkoilureiteillä 
sekä muistomerkkien ja muiden nähtävyyksien yhteydes-
sä yleisön opastamisessa käytettäväksi. 

Lisäksi valikoimassamme on rinnekeskusten erikoismerkit.
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