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Mitä ja miten viestimme  
Valkeakoskesta?

Tervetuloa Valkeakosken sineen!

Vesi on Valkeakosken elementti ja yksi sen vahvuuk-

sista. Upeista riippu silloista on tullut kaupungin  

tunnusmerkkejä. Valkeakosken sydänhämäläinen  

sijainti takaa, ettei mihinkään ole pitkä matka.  

Tänne on helppo tulla niin maa kunnasta, maasta  

kuin maailmaltakin. 

Jokainen meistä luo mielikuvaa kaupungista

Kaikilla paikkakunnilla on oma mielikuva, brändi.  

Jokainen Valkeakosken kaupungin palveluksessa  

oleva, täällä asuva ja toimiva luo sitä omalta osaltaan. 

Töissä, vapaa-ajalla, matkoilla. 

Tekemällä ja puhumalla muille siitä, millaista täällä  

on olla, asua tai yrittää. Mielikuvan voima on vahva,  

mutta vahvat ovat siihen meillä eväätkin. Avulias, 

osaava ja uudelle avoin Valkeakoski on juuri oikean 

kokoinen, terveesti kehittyvä ja mukavan mutkaton 

kaupunki. 



Valkeakosken kaupungin graafinen 
ohjeisto

Ohjeisto selvittää, miten käytetään Valkeakosken kaupungin  
viestinnän keskeisiä tunnuksia ja elementtejä.

Yhtenäinen, vahva visuaalinen ilme voimistaa sanoman tehoa  
– kaupungin sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Yhtenäinen  
ilme auttaa myös asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita tunnistamaan 
ja löytämään kaupungin tarjoamat palvelut. Kaupunki näyttäytyy 
ulospäin yhtenä kokonaisuutena ja sen toiminnan läpinäkyvyys 
paranee. 

Ohjeiden tarkoitus

Graafiset ohjeet on tarkoitettu lähinnä Valkeakosken kaupungin 
oman organisaation käyttöön. Yhtä lailla niitä voivat tarvita tahot, 
jotka tekevät yhteistyötä markkinoinnissa kaupungin kanssa. 

Kaikissa sovelluksissa tulee käyttää alkuperäisiä originaaleja,  
joita saa kaupungin markkinointi viestinnästä.

Ohjeista poikkeavasta ilmeestä on aina sovittava erikseen  
kaupungin markkinointiviestinnän kanssa.



Markkinointitunnus

Valkeakosken kaupungin graafisena tunnuksena käyte-
tään mansikkaa, johon on yhdistetty Valkeakoski-sana ja 
slogan ”Kun haluat palvelukseesi kaupungin”.  
Tunnusta voi käyttää myös ilman slogania.  
Logosta käytetään ensisijaisesti 4-väriversiota.

Turva-alue antaa tunnukselle tilaa ja paremman 
erottuvuuden. Tunnuksen päälle tai turva-alueelle 
ei saa latoa tekstiä! 

Vältä logon sijoittamista kuvan päälle, ja varmista 
aina sen hyvä erottuvuus taustastaan. Älä venytä  
tai muokkaa logoa muuten kuin oikeassa suhteessa.

X

X suoja-alue

X



Vaakunatunnus

Vaakunatunnusta käytetään virallisissa asiayhteyksis-
sä, kun halutaan korostaa asian viranomaisluonnetta esi-
merkiksi asioinnissa muiden viranomaisten kanssa. 

Vaakunaa ja mansikkatunnusta ei koskaan käytetä  
samanaikaisesti.

Tunnuksen ympärille jätetään turva-alue  
selkeyden säilyttämiseksi.

Paras lopputulos saavutetaan valkoisella pohjalla. 
Haluttaessa tunnus voidaan syvätä kuvaan tai  
väripohjaan. Palvelukeskuksen tai yksikön nimi  
kirjoitetaan nimen alle mallin mukaisesti.

X

X suoja-alue

X



Typografia

Selkeä perustypografia perustuu kahteen kirjasin-
perheeseen Myriad Pro ja Arial.

Myriad Pro kirjasinperhettä ja sen eri leikkauksia  
käytetään painotuotteissa, kuten esim. käyntikorteissa 
ja esitteissä.

Pitkissä leipäteksteissä voi käyttää kirjasimena Times 
New Roman -fonttia, joka on hyvin luettavaa.

Arialia käytetään pääkirjasimena yleisesti toimisto-
ympäristössä asiakirjapohjissa ja esitysmateriaaleissa 
sekä internetissä.

Myriad Pro Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Myriad Pro Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Myriad Pro Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Myriad Pro Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Myriad Pro Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Myriad Pro Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

Times New Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Times New Roman Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890

Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890
Arial Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö1234567890



Värit

Ensisijainen väri on punainen ja musta 
ja niiden lisäksi voidaan käyttää oheisia 
tukivärejä.

CMYK c0 m96 y97 k0
PMS 486
RGB R196 G 36 B30
HEX #c4241e

BLACK CMYK c19 m0 y91 k0
PMS 389
RGB R222 G221 B61
HEX #dedd3d

CMYK c98 m59 y0 k0
PMS 2935
RGB R38 G95 B167
HEX #265fa7

CMYK c100 m0 y100 k10
PMS 348
RGB R37 G139 B67
HEX #258b43

CMYK c0 m68 y96 k0
PMS 166
RGB R209 G107 B36
HEX #d16b24

CMYK c40 m0 y91 k0
PMS 375
RGB R182 G 202 B70
HEX #b6ca46

CMYK c0 m100 y0 k0
PMS Process Magenta
RGB R196 G0 B122
HEX #c4007a

CMYK c85 m20 y0 k0
PMS 2925
RGB R62 G149 B212
HEX #3e95d4
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Lomakkeet  
markkinointi- 
tunnuksella

Kirjelomake A4

Kirjekuori C5 ja C4

Kirjekuoret, käyntikortit ja muut  
vakiopainotuotteet tilataan  
kaupungin sähköisen tilaus-
järjestelmän kautta.

Kirjelomakkeista on tehty myös  
sähköiset versiot.
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Käyntikortti 90x50 (fi)

Käyntikortin painettu taustapuoli
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Etunimi Sukunimi
Titteli, nimike jne.



Lomakkeet  
vaakuna-
tunnuksella

Kirjelomake A4

Jukka Varonen
Mayor, Master of Philosophy
jukka.varonen@valkeakoski.fi

City of Valkeakoski 
Sääksmäentie 2, FI-37600 Valkeakoski, Finland 
Tel. +358 3 5691 6100, +358 40 335 6000

www.valkeakoski.fi

Valkeakosken kaupunki
PALVELUKESKUS, Yksikön nimi 
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski

puhelin 03 5691 100
valkeakosken.kaupunki@valkeakoski.fi
www.valkeakoski.fi

www.valkeakoski.fi

VALKEAKOSKI

www.valkeakoski.fi
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Kirjekuori C5 ja C4

VALKEAKOSKI

City of Valkeakoski
Sääksmäentie 2 / P.O. Box 20
FI-37601 Valkeakoski, Finland

etunimi.sukunimi@valkeakoski.fi
tel.  +358 3 5691 100
mobile +358 40 333 3333
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Etunimi Sukunimi
Titteli, nimike jne.

VALKEAKOSKI

Käyntikortti (engl.)

Kirjekuoret, käyntikortit ja muut  
vakiopainotuotteet tilataan  
kaupungin sähköisen tilaus- 
 järjestelmän kautta.

Kirjelomakkeista on tehty myös  
sähköiset versiot.
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Sähköpostin allekirjoitus
--------------------------------------------------
Etunimi Sukunimi
Titteli
Valkeakosken kaupunki
Sääksmäentie 2 / PL 20
37601 Valkeakoski
Puh. 040 335 0000
etnimi.sukunimi@valkeakoski.fi
www.valkeakoski.fi
 
Valkeakoski – kun haluat palvelukseesi kaupungin !
--------------------------------------------------
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• Organized by ...
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Perusilmoitukset

www.valkeakoski.fi

KUULUTUSILMOITUS
Dolorporit utatur, cum quaspiduciti rem delles est, inciet assum 
ratectem dolent officiur ad maio. Ciuntum consequam, vitas et 
rem res explam dus. Uptatem olorescid milla dolenis con pa con-
sequ idipsuntiae. Unte percid essit laut lacimol oriaes et, sincia sa 
erum voluptatem ut apelit quat abor am, et mod et eari aut eici-
pit exercimi, quid quia disimusamus. Em es volorup tataece rro-
rerumqt.

Axim audigende perum videbis accusan dandest rumquam fuga. 
Nem reribus mo te non ped moditatio. It es eum quunt.
Ficitiumquam ipicipsandis nimus moluptas volora que voluptae 
nimpere peliqui dias corions eribus et doluptas ipidele niteseca-
bori dolent es demos verferf erspero odictet volestent rae con-
send iatur, apero volupta tquatis doloris dolores tiatiat.

Qui del molorumquam conecae. Occaepe rferestiati cuscili quat-
qua tibusa anim nemos sant et esed undene dion consed quam 
denis imi, ommolup tatisinciis nonsedis exerument aut quias er-
rupta cus vitiae volupta pro con et essinct otatibus mo debitatur 
mosande lendit praerum suntent.

Met maximi, que apel et eate nistrumquos qui cupturitias rae si-
ta dolupti onseque nullaut faciti rempori orescipsam et repta se-
que estorum que ex et ides dolupta nis dolorpor sae excepre 
iumquam eum etur si dollupta.

Lisätietoja: moluptis venit labor acipsuntur, aliquunt, que 
coristescia volupie ntenest, andi voluptate moluptatur? 
Rum cus es reperio. Niaspe poreptat re nonsequas doluptat.

Perusilmoitukset, viralliset, tiedottavat ilmoitukset / MV
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KUULUTUSILMOITUS

VALKEAKOSKI
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Axim audigende perum videbis accusan dandest rumquam fuga. 
Nem reribus mo te non ped moditatio. It es eum quunt.
Ficitiumquam ipicipsandis nimus moluptas volora que voluptae 
nimpere peliqui dias corions eribus et doluptas ipidele niteseca-
bori dolent es demos verferf erspero odictet volestent rae con-
send iatur, apero volupta tquatis doloris dolores tiatiat.

Qui del molorumquam conecae. Occaepe rferestiati cuscili quat-
qua tibusa anim nemos sant et esed undene dion consed quam 
denis imi, ommolup tatisinciis nonsedis exerument aut quias er-
rupta cus vitiae volupta pro con et essinct otatibus mo debitatur 
mosande lendit praerum suntent.

Met maximi, que apel et eate nistrumquos qui cupturitias rae si-
ta dolupti onseque nullaut faciti rempori orescipsam et repta se-
que estorum que ex et ides dolupta nis dolorpor sae excepre 
iumquam eum etur si dollupta.

Lisätietoja: moluptis venit labor acipsuntur, aliquunt, que 
coristescia volupie ntenest, andi voluptate moluptatur? 
Rum cus es reperio. Niaspe poreptat re nonsequas doluptat.

Perusilmoitukset, viralliset, tiedottavat ilmoitukset / 4v

Perusilmoituspohjista on muokattavat 
.indd-pohjat, joiden avulla mainostoimisto 
tai sanomalehti voi taittaa/valmistaa valmiin 
ilmoituksen käsikirjoituksen mukaan. 
Perusilmoitukset lähtökohtaisesti 2-palstaisia.



Tapahtumailmoitukset
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TAPAHTUMAILMOITUS
Dolorporit utatur, cum quaspiduciti rem delles est, inciet assum 
ratectem dolent officiur ad maio. Ciuntum consequam, vitas et 
rem res explam dus. Uptatem olorescid milla dolenis con pa con-
sequ idipsuntiae. Unte percid essit laut lacimol oriaes et, sincia sa 
erum voluptatem ut apelit quat abor am, et mod et eari aut eici-
pit exercimi, quid quia disimusamus. Em es volorup tataece rro-
rerumqt.

Axim audigende perum videbis accusan dandest rumquam fuga. 
Nem reribus mo te non ped moditatio. It es eum quunt.
Ficitiumquam ipicipsandis nimus moluptas volora que voluptae 
nimpere peliqui dias corions eribus et doluptas ipidele niteseca-
bori dolent es demos verferf erspero odictet volestent rae con-
send iatur, apero volupta tquatis doloris dolores tiatiat.

Qui del molorumquam conecae. Occaepe rferestiati cuscili quat-
qua tibusa anim nemos sant et esed undene dion consed quam 
denis imi, ommolup tatisinciis nonsedis exerument aut quias er-
rupta cus vitiae volupta pro con et essinct otatibus mo debitatur 
mosande lendit praerum suntent.

Met maximi, que apel et eate nistrumquos qui cupturitias rae si-
ta dolupti onseque nullaut faciti rempori orescipsam et repta se-
que estorum que ex et ides dolupta nis dolorpor sae excepre 
iumquam eum etur si dollupta.

Lisätietoja: moluptis venit labor acipsuntur, aliquunt, que 
coristescia volupie ntenest, andi voluptate moluptatur? 
Rum cus es reperio. Niaspe poreptat re nonsequas doluptat.

 Tapahtumailmoitukset  / MV
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Tapahtumailmoituspohjista on muokattavat 
.indd-pohjat, joiden avulla mainostoimisto 
tai sanomalehti voi taittaa/valmistaa valmiin 
ilmoituksen käsikirjoituksen mukaan. 
Ilmoitukset lähtökohtaisesti 2-palstaisia.



Työpaikkailmoitukset
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SIIVOOJA

Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkea kos
kella on yli 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntu
massa sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.

Por sed moluptis que coristescia vo? Rum cus es reperio. Nias-
pe poreptat re nonsequas doluptat doles ulpa lut pos.

Dolorporit utatur, cum quaspiduciti rem delles est, inciet assum ra-
tectem dolent officiur ad maio. Ciuntum consequam, vitas et rem 
res explam dus. Uptatem olorescid milla dolenis con pa consequ 
idipsuntiae. Unte percid essit laut lacimol oriaes et, sincia sa erum 
voluptatem ut apelit quat abor am, et mod et eari aut eicipit exer-
cimi, quid quia disimusamus.

Lisätietoja: moluptis venit labor acipsuntur eprovit omni de 
nus, sita dendande ra volorias nobistiunde eum.

Pienet rekrytointi-ilmoitukset, 4v

Työpaikkailmoituspohjista on muokattavat 
.indd-pohjat, joiden avulla mainostoimisto 
tai sanomalehti voi taittaa/valmistaa valmiin 
ilmoituksen käsikirjoituksen mukaan.  
Ilmoitukset lähtökohtaisesti 2-palstaisia.
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Ilmoituksen  

leveyttä muokataan

kasvattamalla/kaventamalla 

alapalkin elementtien  

välissä olevaa

punaista värialuetta.

Ilmoituksen korkeutta voidaan kasvattaa

tekstimäärien mukaan, kunhan

elementtien välissä olevat

tyhjät/valkoiset alueet pysyvät

mallin mukaisina.

www.valkeakoski.fi

Pienet rekrytointi-ilmoitukset, 4v



Imagolliset työpaikka- ja lehti-ilmoitukset

IT-ASIANTUNTIJA
Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkan
maan keskus kahden veden välissä. Erinomainen  
sijainti, kaikki kaupungin palvelut lähes maa
seudun mukavuuksilla perheille ja yrityksille.

Lyhyt kuvaus ... cides ratur andae. Ihicips 
antenit esciliquis pos ex et eritaquost ea nim 
dolupta sunt adipsame eos exerion restrup 
exceprata voluptat fuga. Ut quas derum et 
harum quasseces cusa vene maioreius molore.

Lisätietoja saat ... eos exerion restrup tasinul 
dolupta tasinulparum.

www.valkeakoski.fi

Iskä!
Mä saisin 
siellä
oman 
treenikämpän

Oletko ajatellut Valkeakoskea 
vaihtoehtona nykyiselle 
asuin paikallesi? 
Samalla rahalla treeni- tai 
muu huone lisää ja loistavat 
yhteydet joka suuntaan. 
Ja oikean kaupungin kaikki 
palvelut lähes maaseudun 
mukavuuksilla.

Kun haluat palvelukseesi kaupungin

www.valkeakoski.fiwww.valkeakoski.fi

Imagolliset ilmoitukset 
suunnitellaan ja valmistetaan 
erikseen tapauskohtaisesti tai 
sarjana.



Esimerkkimalli
esitetaitosta

Meillä on kivaa olla pieni

10
Lasten TOP 5:

•  pyöräile tai polje autoa   
 liikennepuistossa

• kiipeile Seikkailupuistossa

• potki palloa Saharan  
 keinonurmella

•  polski ja sukeltele Apialla

•  narraa kaloja kanavassa

Valkeakoski on lapsiperheelle ihan paras. Turvallisessa  
ympäristössä kelpaa kasvaa. Heti keskustassa on tarjolla virikkeitä,
joissa riittää tekemistä pienille kullan muruille ja muille kasvaville 
kaupunki laisille.

9   Upeassa Apian Seikkailu-
puistossa kuluu vaikka koko päivä. 
Siellä voi kiipeillä torneissa, roikkua 
verkoissa, livahtaa liukuputkeen,  
pistää mieli kuvituksen peliin hirsi-
vallileikeissä. Ja pulahtaa välillä  
vilvoittavaan laguuniin.

Puistossa toimii kesäteatteri ja 
siellä järjestetään myös tapahtumia 
kaiken ikäisille. Aluetta täydentävät 
skeittiparkki ja Apian uimaranta.

Lasten liikennepuisto 
Tallikatu 2  
040 335 6051
Avoinna touko–elokuussa.
Vapaa pääsy.

Apian Seikkailupuisto  
Pässinmäenkatu  
Avoinna touko–syyskuussa.  
Vapaa pääsy.  
Tapahtumien ajaksi  
Seikkailupuisto suljetaan.

Saharan keinonurmi  
Tallikatu 
040 335 6812

9

10   Lasten liikennepuisto kehit-
tää ajotaitoja ja tilannesilmää. Kesä-
puiston löydät Saharan lämmitet-
tävän keinonurmen vierestä. Siellä 
palloilu ja muut liikunnalliset touhut 
onnistuvat ympäri vuoden.

Kesäsade ei haittaa. Käykää keilaa-
massa tai ihmetelkää menneen ajan 
menoa Kauppilanmäen museossa. 
Visavuoressa voi käydä kakarakierrok-
sella ja Voipaalassa osallistua opaste-
tulle kummituskierrokselle. 

LASTEN JA NUORTEN  
TAPAHTUMIA VOIPAALASSA
8.3. Lasten talvitapahtuma 

9.6., 12.6. ja 18.6.  
Kesäkäpälä-taidetyöpajat  
klo 14–17. Pajoihin voi tulla 
7–14-vuotiaat ja 5–6-vuotiaat 
yhdessä aikuisen kanssa.
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Opas luonnon,  

liikunnan ja   

kulttuurin kaupunkiin



Esimerkki 
lomaketaitosta

Lomake A4

Lomakkeet

Kaupungin lomakkeet yksilöidään tarpeen mukaan, kuten oheinen malli.

Valkeakosken kaupunki, Sääksmäentie 2, 37600 Valkeakoski

Rakennusvalvonta


