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Tämä graafinen ohjeisto linjaa Laukaan kunnan visuaalista ilmettä ja tarjoaa työvälineet viestinnän
toteuttamiseen. Yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa asukkaita, potentiaalisia laukaalaisia ja kunnan eri
sidosryhmiä tunnistamaan Laukaan palvelut ja mieltämään kunnan yhdeksi kokonaisuudeksi.
Ohjeisto määrittelee logon ja vaakunan käytön sekä typografian ja eri elementtien käyttötavat. Lisäksi
ohjeisto antaa esimerkkejä ilmeen käytöstä. Tämä ohjeisto astui voimaan joulukuussa 2016.
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Logo, vaakuna
ja slogan
kuvastavat
Laukaata
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LOGO SYMBOLOI
LAUKAATA

VAAKUNALLA
VIRALLISEMPI LAUKAA

Logo on visuaalisen ilmeen keulakuva ja

Vaakuna on käytössä silloin, kun kunta viestii

muodostaa tärkeimmän symbolimme. Hirvi

viranomaisen roolissa. Vaakunaa käytetään

kuvastaa Laukaan vahvuutta ja sen muotokieli

esimerkiksi virallisessa kirjepohjassa ja

korostaa pitkää historiaa kalliomaalauksista

kuulutusilmoituksissa.

lähtien.

SLOGAN VIESTII LAUKAASTA
Sydäntä ja elinvoimaa -slogania voi käyttää joko itsenäisesti tai Laukaan hirvitunnuksen kanssa
graafisen ohjeistuksen mukaisesti. Sydän viestii kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamista, pyrkimystä
asiakaslähtöiseen tapaan tuottaa ja järjestää tarvittavat palvelut. Elinvoimaa on toimintatapa, jolla
pyritään kehittymään eteenpäin tulevaisuudessa yhteisönä ja kuntana.
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Logon
käyttäminen
KÄYTTÖVARIAATIOT

Logosta on olemassa kolme väriversiota:
graniitin sininen, tummanharmaa ja valkoinen.

Logosta on versiot Sydäntä ja elinvoimaa -sloganilla

Graniitin sinistä logoa käytetään aina valkoisella

ja ilman. Slogania käytetään erityisesti silloin,

tai todella vaalealla pohjalla. Mikäli ympäristö

kun halutaan viestiä laukaalaisille. Yhdistelmää

on kovin värikäs, valitaan mielummin käyttöön

voidaan käyttää mm. julisteissa, esittelytelineissä,

tummanharmaa versio. Tummanharmaa logo

seinäkkeissä ja erilaisissa tuotteissa. Slogania

on tarkoitettu käytettäväksi vaalealla pohjalla

ei tarvitse käyttää, jos se ei tunnu sopivan

ja valkoinen logo tummalla pohjalla. Jos tunnus

asiayhteyteen. Slogan on hyvä jättää pois, jos

asetetaan valokuvan päälle, kuvan täytyy tarjota

esimerkiksi mainoksessa on jo toinen pääviesti.

riittävästi kontrastia tunnuksen erottumiseksi.

Logoa ja sen sovelluksia käytetään kaikissa muissa

Logon hirveä voidaan käyttää yksin ainoastaan

paitsi virallisissa yhteyksissä (ks. ohjeet vaakunan

silloin, kun asiayhteys Laukaaseen on todella selkeä:

käytöstä). Slogania voidaan käyttää, mikäli se istuu

esimerkkinä Facebook-sivun profiilikuva.

visuaaliseen kokonaisuuteen pelkkää logotunnusta

Kunniotamme logoamme ja esitämme sen aina

paremmin.

edustavasti ja ohjeistuksen mukaisesti.

GRANIITIN
SININEN
CMYK 45, 0, 0, 60
RGB 78, 114, 130
HEX #4d7282
PANTONE 5405 C
Slogan on tummanharmaa

TUMMANHARMAA
CMYK 0, 0, 0, 85
RGB 74, 74, 73
HEX #4a4a49
PANTONE Cool Gray 11 C

VALKOINEN
CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #ffffff
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SUOJA-ALUE

Logon väriä ei
saa muuttaa.

Mittasuhteita
ei saa muuttaa.

Logon asettelua
ei saa muuttaa.

Logoa ei saa
kirjoittaa millään
muulla fontilla.

Logon ympärillä on aina ns. näkymätön suojaalue, joka rauhoittaa logon ympäristöstään.
Suoja-alueen sisään ei tule sijoittaa muita
elementtejä. Jos logon yhteyteen halutaan
sijoittaa tekstiä, kuvia tms., ne on sijoitettava
suoja-alueen ulkopuolelle. Logon suoja-alue on

Laukaa

logon L-kirjaimen leveys.

Logon alle ei saa
kirjoittaa itse
keksittyä lisätekstiä.

MINIMIKOKO

Logoa ei saa
sijoittaa sekavalle
taustalle.

Paikoista paras

Logoa ei saa käyttää liian pienenä vaan logon
tekstin tulee olla aina luettavissa.

RAJOITUKSET
Logoa käytettäessä on otettava huomioon sille
asetetut rajoitteet. Logoa, sen mittasuhteita tai väriä
ei saa muuttaa, eikä sitä saa sijoittaa sellaisen kuvan
Suositus: tekstiosan leveys min. 10 mm

tai pinnan päälle, jossa logon luettavuus kärsii.
Valokuvia käytettäessä logon taustan tulee olla
mahdollisimman rauhallinen.

Vanhaa logoa ei tule
käyttää enää missään.
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LOGON PAIKKA
Normaalisti logo tulee sijoittaa materiaalin
kulmaan. Kulma tulee valita muun aineiston
mukaan sopivaan kohtaan siten, että logolle jää
hyvin tilaa ja kokonaisuus on eheä.
Logoa voi käyttää myös aineiston keskellä
alareunassa tilanteissa, jossa sen ympärillä ei ole
muuta, esimerkiksi esitteen takakannessa.
Etäisyys reunaan tulee olla aina vähintään logon
suoja-alueen verran.
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Vaakuna ja sen
käyttäminen
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KÄYTTÖVARIAATIOT

RAJOITUKSET

Vaakunasta on olemassa värillinen

Vaakunaa ei saa sijoittaa väripohjalle tai

ja mustavalkoinen versio.

kuvan päälle. Vaakunan väristystä ei saa muuttaa,
eikä sen mittasuhteita saa muuttaa.

VIRALLISEMPI LAUKAA
Vaakuna on käytössä silloin, kun kunta viestii
viranomaisen roolissa. Vaakunaa käytetään
virallisissa ja tarkkaan harkituissa tilanteissa.
Lomakkeista tällaisia ovat esimerkiksi kokouksien
asiakirjat, tarjouspyynnöt ja tarjoukset, viralliset

Vaakunan versiot
(värillinen, mustavalkoinen)

päätökset, sopimukset sekä työ- ja koulutodistukset.
Laukaan vaakunan aihe viittaa kunnan runsaisiin
havumetsiin ja sijaintiin Suomen sydämessä.
Vaakunan selitys on ”hopeakentässä punainen
sydän, josta kasvaa kolmihaarainen vihreä
havunoksa.” Vaakunan on suunnitellut Olof
Eriksson, ja Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi
sen kokouksessaan 6. kesäkuuta 1955.
Sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan käyttöön 5.
syyskuuta samana vuonna.

SUOJA-ALUE
Vaakunan ympärillä on aina suoja-alue. Suojaalueen sisään ei tule sijoittaa muita elementtejä.
Jos vaakunan yhteyteen halutaan sijoittaa
tekstiä, kuvia tms., ne on sijoitettava suoja-alueen
ulkopuolelle. Vaakunan suoja-alue on 1/5 osaa
vaakunan leveydestä.
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Väriversiot (Tekstiosuus on tummanharmaa, 85 % musta)

SININEN
CMYK 70, 0, 30, 0
RGB 49, 183, 188

Tytäryhtiöillä
omat logot

HEX #31b7bc
PANTONE 7710 C

VIHREÄ
CMYK 86, 0, 63, 0
RGB 0, 164, 125
HEX #00a47d
PANTONE 3278 C

PUNAINEN

TYTÄRYHTIÖIDEN LOGOT

CMYK 0, 60, 60, 0

Laukaan kunnan tytäryhtiöiden logoissa on

Logoista on olemassa kolme versiota:

käytössä sama fontti kuin kunnan logossa. Hirvi on

värillinen, tummanharmaa (85 % musta) ja valkoinen.

asetettu o-kirjaimen muotoisen ”lätkän” sisään, jotta

Värillistä logoa käytetään aina valkoisella tai

muotokieli eroaa kunnan logosta. Asiayhteyden

todella vaalealla pohjalla. Tummanharmaa logo

tunnistaa, mutta logoja ei sotke toisiinsa. Lätkiin on

on tarkoitettu käytettäväksi vaalealla pohjalla ja

valittu kunnan ilmeen mukaiset värit: vesihuollolle

valkoinen logo tummalla pohjalla.

RGB 240, 130, 98
HEX #f08262
PANTONE 1635 C

aiheeseen sopiva sininen ja kehitysyhtiölle
luotettavuutta ja kasvua kuvastava vihreä sekä
vuokrayhtiöille kotoisuuteen sopiva punainen.

Tytäryhtiöiden logoissa noudatetaan samoja

Kaikissa näissä tekstiosuuden väri on 85 % musta.

ohjeita kuin kunnan logossakin.
Valkoinen

Tummanharmaa
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Vapaa-aikatoimi
ja Vattiukko

KESÄ 2017

Laukaan kunta, vapaa-aikatoimi
Vapaa-aikatoimi 014 2675 725
Kansalaisopisto 014 2675 761
Kirjastotoimi 014 2675 710
Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa • laukaa.fi

VATTIUKKO SEIKKAILEE
VAPAA-AIKATOIMEN
YHTEYDESSÄ

ESIMERKKI KÄYTTÖTAVASTA
Esitteen kansi on Laukaan kunnan graafisen ilmeen

Laukaan kunnan vapaa-aikatoimella on oma

mukainen, mutta siinä on mukana Vattilogo ja

”Vatti” -logo ja maskotti. Maskotti esiintyy vapaa-

maskotti.

aikatoimen omissa materiaaleissa ja mainonnassa.
Vattiukosta on eri variaatioita ja niitä käytetään

Tässä tapauksessa Vattiukon tulee olla kannessa

asiayhteyden mukaan.

pienemmässä roolissa kuin kunnan logo.

Laukaan kunnan logon tulee olla näissäkin

Kannen värimaailma muuttuu vuodenajan ja kuvan

materiaaleissa ”allekirjoittajana”.

mukaan, mutta asettelu säilyy muuten samana.
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Typografia
TUOTANTO
Painotuotteissa käytetään otsikoissa
Bw Surco, Black tai Light -fontteja.
Pääsääntöisesti on käytössä vahvempi
Black, mutta mikäli sisältö kaipaa
kevyempää ilmettä, vaihtoehtona on Light.
Mikäli otsikossa käytetään light-leikkausta,

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
Otsikot tekstissä • Bw Surco, Bold

Otsikko toimii visuaalisesti voimakkaana ja

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+

otsikkoa tahdotaan korostaa, voi otsikon
kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla ja
asettaa merkkiväliksi 200.
Leipätekstissä käytetään Bw Surcon Book
-leikkausta. Tekstin seassa olevat väliotsikot
tulee olla Boldilla. Tekstin seassa olevissa
nostoissa voi käyttää Book Italic -leikkausta.

Korostukset • Manus

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!#%&/()=?+

Pääotsikot • Bw Surco, Black / Bw Surco, Light

All Caps on suositeltavaa.

isona elementtinä painotuotteissa. Mikäli

Korosta asioita
tällä Manus
fontilla!

TOIMISTO
Toimistokone- ja www-ympäristöissä
otsikkofonttina on Calibri, Bold ja
leipätekstinä Calibri, Regular.

Nämä ovat käytössä aina silloin
kun Bw Surco ei ole saatavilla.

Pääotsikot • Calibri, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
Otsikot tekstissä • Calibri, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
Leipäteksti • Calibri, Regular

Leipäteksti • Bw Surco, Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
Nostotekstit • Bw Surco, Book Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
Nostotekstit • Calibri, Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
abcdefghijklmnopqrstuv
0123456789!”#€%&/()=?+
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Värimaailma
ja kuvitus
VÄREISSÄ LUONTOA
JA RAIKKAUTTA
Värimaailma on rikas. Brändin viestinnässä
käytetään pääsääntöisesti graafisessa ohjeistossa
määriteltyjä värejä.
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METSÄNVIHREÄ
CMYK 86, 0, 63, 0
RGB 0, 164, 125
HEX #00a47d
PANTONE 3278 C

TAIVAANSININEN

VEDENSININEN

CMYK 70, 0, 30, 0

CMYK 86, 0, 34, 24

RGB 49, 183, 188

RGB 0, 138, 146

HEX #31b7bc

HEX #008a92

PANTONE 7710 C

PANTONE 321 C

PELLONKELTAINEN

MARJAPUURONPUNAINEN

PUOLUKANPUNAINEN

CMYK 12, 0, 100, 0

CMYK 0, 60, 60, 0

CMYK 0, 86, 43, 10

RGB 240, 130, 98

RGB 215, 60, 92

HEX #f08262

HEX #d73b5c

PANTONE 1635 C

PANTONE 7636 C

RGB 238, 227, 0
HEX #eee300
PANTONE 395 C

Pääväreinä toimivat sinisen sävyt, mutta niihin
yhdistetään piristämään muita ohjeiston värejä.
Graafisissa elementeissä toistuu väriparit:
veden- ja taivaansininen, metsänvihreä
ja pellonkeltainen sekä marjapuuron- ja
puolukanpunainen.
VALKOINEN
Väreistä on mahdollista käyttää myös vaaleampia
sävyjä erikoistapauksissa harkinnan mukaan.

JÄÄNHARMAA

cmyk 0, 0, 0, 0

cmyk 10, 0, 0, 10

rgb 255, 255, 255

rgb 217, 229, 236

HEX #ffffff

HEX #d9e5ec
PANTONE 642 C
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800

GRAAFISET ELEMENTIT

700
600
500

Laukaan ilmeen tunnistettavana elementtinä
toimivat eripituiset väripalkit. Palkit kuvastavat
dynaamista ja muuntautumiskykyistä Laukaata.

Vihtavuori

400

Vehniä
Äijälä

300
200

Elementit asetetaan materiaalin reunoihin
tulemaan esiin vasemmalta tai oikealta. Yhdessä
kokonaisuudessa käytetään aina vain yhtä

100
0

Tammi

Helmi

Maalis

Huhti

Touko

Kesä

Heinä

Elo

Syys

Loka

Marras

Joulu

väriparia kerrallaan. Pääsääntöisesti käytössä ovat
väriparit: veden- ja taivaansininen, metsänvihreä
ja pellonkeltainen sekä marjapuuron- ja
puolukanpunainen, mutta näitä voi tehdä
tarvittaessa lisää ohjeiston väreistä.

INFOGRAFIIKKA
JA KUVITUS
Informaatiografiikka on pelkistettyä ja raikasta.
Käytettävät värit ovat poimittu virallisesta väripaletista.

Laukaa on
monipuolinen
kasvukunta.
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Esimerkiksi tämän kuvan
päällä on 40% läpinäkyvä
(veden sininen) väripinta.

VALOKUVIEN KÄYTTÖ
Laukaan ilmeen valokuvat ovat lämminhenkisiä,
paikallisia ja niiden funktio on tukea kussakin
tilanteessa pääviestiä. Kuvia käytetään harkitusti
ja ne ovat laadukkaita ja selkeitä.
Kuvien päälle voi laittaa värikalvon, mikäli sen
päälle tulee sijoittaa tekstiä tai jos se sopii
muuten kokonaisuuteen.

Esimerkiksi tämän kuvan
päällä on 40% läpinäkyvä
(metsän vihreä) väripinta.
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ESIMERKKI KUVALLISESTA
IMAGOMAINOKSESTA

Ilmoituspohjat

Imagomainoksessa suuressa roolissa on kuva ja

kuvan päältä hyvin, voi siihen laittaa läpinäkyvän

sen yhteydessä vahva viesti sekä kuvan sävyihin

värikalvon. Ilmoituksen alaosa on rauhoitettu logolle

sopiva graafinen elementti. Jos teksti ei erotu

ja sen yhteydessä voi olla esim. verkko-osoite.

Graafinen elementti kuvaan sopivassa
kohdassa esim. oikeassa yläkulmassa.

ILMEEN MUKAINEN
PERUSASETTELU

Tässä esimerkissä taustalla olevan kuvan päällä
on 40% läpinäkyvä (metsän vihreä) väripinta,
jotta teksti on hyvin luettavissa.

Laukaan ilmeen rungon muodostavat vahva

Oletusriviväli on yleisimmissä tapauksissa toimiva.

otsikointi, kuva, leipäteksti ja logo. Layoutissa

Tekstikoon määrittämisessä pitää ottaa huomioon,

jätetään aina tyhjää tilaa asiasisällön ympärille.

ettei leipätekstistä tule liian pientä tai turhan

Näin viestin merkitys korostuu. Sisältö ja

suurta. Tekstikoon yleisenä ohjearvona toimii min.

viestittävä asiaa tulee aina pyrkiä kiteyttämään

7 pt ja maks. 12 pt -koko.

vain olennaiseen. Otsikko ja leipäteksti voidaan
tasata joko keskelle tai vasemmalle.

YHTEYKSIEN
LAUKAA
Hyvä paikka elää ja yrittää

Otsikko: Bw Surco Bold, All Caps

Lisäteksti: Bw Surco, Book Italic

Perusasettelun tarkoituksena on luoda visuaalisen
yhtenäisyyden pohja. Asettelusta voidaan

Leipätekstin koko riippuu käytettävissä olevasta

harkitusti poiketa tapauskohtaisesti, kunhan

pinta-alasta. Riviväli pidetään aina ilmavana.

tunnistettavuus säilytetään.

www-osoite: Bw Surco, Book Italic
väri: graafiseen elementtiin sopiva tai 85%
musta.

laukaa.fi
Ilmoituksen alareuna on rajattu 0,5pt
vahvuisella koko leveyden pituisella mustalla
viivalla.
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ESIMERKKEJÄ
MAINOSKAMPANJOISTA
Laukaan mainonnassa toistuvat lämminhenkiset
kuvat ja vahvat viestit. Otsikot ovat ytimekkäitä
ja niissä voi korvata jonkun sanan myös selkeällä
ikonilla. Graafista elementtiä voi käyttää kuvan
värimaailman mukaisesti tai kampanjakohtaisesti.

Kuvista välittyy tunne, lämpö ja yhteisöllisyys, vaikka kasvoja ei näy.
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KANNATUSILMOITUS,
KUVATON IMAGOMAINOS

Pysty (perus)

Pysty (yksinkertainen)

Pysty (teema)

Harmaasävy

Logo sijoitettuna keskelle alareunaa ja
slogan keskitetysti ilmoituksen yläosassa.
Graafinen elementti oikeassa ylälaidassa.
Taustaväri on jäänharmaa, jonka kanssa
saa käyttää sinistä logoversiota.

Logo sijoitettuna keskelle alareunaa ja
slogan keskitetysti ilmoituksen yläosassa.
Taustaväri pääsääntöisesti vedensininen.

Logo sloganilla sijoitettuna keskelle
alareunaa ja teemaan sopiva viesti
keskitetysti ilmoituksen yläosassa.
Viesti voi olla korostusfontilla. Pohjaväri
teeman mukaan ohjeiston väreistä.

Mustavalkoisissa julkaisuissa ilmoitusten
värityksiä voi sovaltaa alla olevien
esimerkkien mukaisesti. Värit toimivat
yksinkertaisiin ja teemailmoituksiin.

Laukaan kannatusilmoitukset muodostuvat
yhtenäisestä väripohjasta, logosta ja sloganista.
Mikäli asiayhteydessä on selkeä teema,
voi siihen liittyvän viestin nostaa mukaan.
Teemailmoituksissa voi käyttää korostusfonttia.
Marginaalin tulee olla ainakin 1/10 lyhyemmän
sivun pituudesta.

Sydäntä ja
elinvoimaa.

Slogan tai muu viesti:
Bw Surco, Book Italic

Sydäntä ja
elinvoimaa.

Sydäntä ja
elinvoimaa.

Jouluiloa
kuntalaisille!

Taustaväri 85 % musta. Valkoinen logo.

Taustaväri 15 % musta. Harmaa logo.

Logo sloganilla tai ilman,
väriversio pohjavärin mukaan.

Ilmoituksen koko: 50x100mm
Marginaali: 50/10=5mm

85 % musta 0,5 pt kehys. Harmaa logo.
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ESIMERKKEJÄ
KÄYTTÖTAVOISTA

Pysty (teema)

Mini (yksinkertainen)
Logo sloganilla sijoitettuna
keskelle ilmoitustilaa.

Mini (perus)
Logo sloganilla sijoitettuna keskelle
alareunaa. Graafinen elementti oikeassa
ylälaidassa. (Tämän ilmoitusmuodon tulee
olla hieman korkeampi kuin leveä.)

Nyt ovat
heijastimet
tarpeen!

Jätti (perus)

Hyvä paikka elää
ja yrittää.

Logo sloganilla sijoitettuna
vasempaan alalaitaan. Graafinen
elementti oikeassa ylälaidassa ja
aiheeseen sopiva viesti keskellä
reilulla fonttikoolla.
Vaaka (perus)

Vaaka (yksinkertainen)

Logo sijoitettuna vasempaan laitaan
ja slogan oikeaan. Graafinen elementti
oikeassa ylälaidassa.

Logo sijoitettuna vasempaan
laitaan ja slogan oikeaan.

Sydäntä ja elinvoimaa.

Sydäntä ja elinvoimaa.
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REKRY

KUULUTUS

Kunnan rekry rakentuu logosta, graafisesta

Kuulutukset ovat mustavalkoisia.

elementistä, sisältötekstistä sekä Laukaa-infosta.

Vaakunan muotokieli toistuu ilmoituspohjassa.

Logo on sijoitettu vasempaan ylälaitaan
ja oikeassa yläreunassa on sinisävyinen
graafinen elementti.

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä
kokeneen ja hyvän työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on
jatkuvasti kehittää toimintaamme ja henkilöstöämme.

Leipäteksti: Bw Surco Book 8 pt,
riviväli: auto, väri: musta.
Aiheet erotetaan tyhjällä rivivälillä.

Laukaan kunnan sivistystoimen tulosyksikkö hakee
ERITYISOPETUKSEN
PÄÄTOIMISTATUNTIOPETTAJAA ja
LASTENTARHANOPETTAJAA vakituisiin toimiin.

Nimikkeet: Bw Surco Bold 8 pt, All Caps,
väri: musta.

Lisätietoja haettavista toimista osoitteessa:
www.laukaa.fi/tyopaikat

Väliotsikko: Bw Surco Bold 8 pt,
väri: musta.

Jätä sähköinen hakemus osoitteessa: www.kuntarekry.fi
Hakuaika päättyy tiistaina 24.5.2016 klo 15.00
Alaosan erottava viiva: 0,5 pt, väri: musta.
Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen n. 19 000
asukkaan kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on
monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut,
korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.

Laukaan esittelyteksti: Bw Surco, Book Italic
8 pt, riviväli: auto, väri: Veden sininen.

KUULUTUS
LAUKAAN RAKENNUSVALVONTA
TIEDOTTAA

Otsikko: Bw Surco Bold 10 pt, All Caps
Leipäteksti: Bw Surco Book 8 pt,
riviväli: auto

Ohjelmistojen vaihdon ja koulutusten vuoksi
lupapäätöksiä ei voida tehdä 4.–17.4.2016 välisenä
aikana, jolloin kuitenkin toimisto ja rakennustarkastajat
palvelevat normaalisti lukuun ottamatta kolmea päivää
4.–5.4. ja 12.4.2016, jotka rakennusvalvonta on kokonaan
asiakkailta suljettu.

Väliotsikko: Bw Surco Bold 8 pt, All Caps

YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: Laukaan kunta,rakennusvalvonta, PL 6,
41341 Laukaa. Käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk.
Telefax: 014 831 525. Sähköposti: kirjaus@laukaa.fi
Rakennustarkastajat: Pertti Ylönen, p. 0400 642 427 ja
Tapio Kainu, p. 0400 641 112. Henkilökohtaiset
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Laukaassa 16.2.2016

Nostot: Bw Surco Bold 8 pt
Alaosan erottava viiva: 0,5 pt, väri: musta.
Paikka ja aika: Bw Surco Bold 8 pt,
(vasen reuna). Allekirjoittaja: Bw Surco
Bold 8 pt, All Caps (oikea reuna).

RAKENNUSVALVONTA

4mm
4mm

Vaakuna on vasemmassa ylälaidassa
ja kuulutus-teksti on sijoitettu
oikeaan laitaan graafisen elementin
ääriviivamuodon sisään.

4mm
Reunoilla on 4mm marginaali,
kehys: 0,5 pt, väri: musta.

4mm

Reunoilla on 4mm marginaali,
kehys: 0,5 pt, väri: musta.
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KÄYNTIKORTTI
Käyntikortit ovat vaakamallisia ja kaksipuoleisia.
Etupuoli on varattu henkilön tiedoille ja kääntöpuolella
on Laukaan kunnan logo ja yhteystiedot.
Kieliversiot tehdään erillisinä kortteina tarvittaessa.

Nimi: Bw Surco Black, 12 pt,
merkkiväli 200

JA AKKO KIISKIL Ä
kunnanjohtaja
+358 50 340 3401 • 014 267 5010
jaakko.kiiskila@laukaa.fi

Lomakkeet ja
esityspohjat

Lisätiedot: Bw Surco Book, 8 pt

@jaakkokiiskila • facebook.com/laukaankunta

Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa • 014 267 5000

laukaa.fi

Sosiaalinen media: Bw Surco Book, 6 pt

Yhteystiedot: Bw Surco Book, 7 pt
WWW-osoite: Bw Surco Bold, 7 pt
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ESIMERKKI KÄYTTÖTAVASTA
Pääosin sisältösivuissa kannattaa suosia

Vinkki!

valkopohjaisia asetteluja, mutta sisältöä voi
rytmittää väritaustaisilla dioilla. Esitys voisi
koostua esimerkiksi alla olevan mallin mukaisesti.

Kevennä esitystä isoilla
välikuvilla ja ytimekkäillä
teksteillä.

Esityksen nimi ja sisältösivuja (korostuksena kuvapohjainen dia)

Vihreäsävyinen väliotsikko ja sisältösivuja (korostuksena vihreäpohjainen dia)

Sinisävyinen väliotsikko ja sisältösivuja (korostuksena sinipohjaiset diat)

Sisältösivuja (korostuksena kuvapohjainen dia)

Lopetus
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KIRJEKUORI VAAKUNALLA
Kirjekuoresta vaakunalla on versiot C4 ja C5
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WORD-LOMAKE VAAKUNALLA
Lomakkeesta on värillinen ja mustavalkoinen versio.

koossa. C5 kokoisesta on myös ikkunallinen versio.
Laukaan kunta

Asiakirjan nimi

Yksikkö

XX.XX.2016

1 (1)

Vastaanottaja/organisaatio
(osasto/käsittelijä)
Lähiosoite
Postitoimipaikka

Ylätunnisteessa on vaakuna
ja asiakirjan tiedot.

Fonttisuositukset: 12 pt
Leipäteksti: Calibri Regular
Otsikko: Calibri Bold
Otsikoiden on hyvä olla
suurempia kuin leipäteksti, esimerkiksi:
Pääotsikko, 28 pt (tai 18 pt)
1. otsikko, 16 pt
2. otsikko, 13 pt

Viitetiedot
Asiakirjan otsikko
Sivuotsikko
Sisältöteksti…

Huom! asiakirjassa voi myös käyttää
Word-teeman tyylejä.

Toinen sivuotsikko
Tässä on tarkempaa tietoa…

Tervehdys
Laukaan kunta

Etunimi Sukunimi
titteli
Liitteet

Suunnitelma 1
Suunnitelma 2

Jakelu

Etunimi Sukunimi
Etunimi Sukunimi2

Tiedoksi

Etunimi Sukunimi

Laukaan kunta
Laukaantie 14, PL 6
41341 Laukaa

014 267 5000

www.laukaa.fi
etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Y-tunnus 0176478-2

Alatunnisteessa on Laukaan
kunnan tarkemmat tiedot.
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KIRJEKUORI LOGOLLA

WORD-LOMAKE LOGOLLA

Kirjekuoresta logolla on versiot C4 ja C5

Värillisiä versioita kuorista voidaan tehdä

koossa. Molemmista on myös versiot graafisella

tapauskohtaisesti.

Lomakkeesta on värillinen ja mustavalkoinen versio.

elementillä, erikoistapauksia kuten kutsut yms.
varten.

Laukaan kunta

Asiakirjan nimi

Yksikkö

XX.XX.2016

1 (1)

Vastaanottaja/organisaatio
(osasto/käsittelijä)
Lähiosoite
Postitoimipaikka

Ylätunnisteessa on vaakuna
ja asiakirjan tiedot.

Fonttisuositukset: 12 pt
Leipäteksti: Calibri Regular
Otsikko: Calibri Bold
Otsikoiden on hyvä olla
suurempia kuin leipäteksti, esimerkiksi:
Pääotsikko, 28 pt (tai 18 pt)
1. otsikko, 16 pt
2. otsikko, 13 pt

Viitetiedot
Asiakirjan otsikko
Sivuotsikko
Sisältöteksti…

Huom! asiakirjassa voi myös käyttää
Word-teeman tyylejä.

Toinen sivuotsikko
Tässä on tarkempaa tietoa…

Tervehdys
Laukaan kunta

Etunimi Sukunimi
titteli
Liitteet

Suunnitelma 1
Suunnitelma 2

Jakelu

Etunimi Sukunimi
Etunimi Sukunimi2

Tiedoksi

Etunimi Sukunimi

Laukaan kunta
Laukaantie 14, PL 6
41341 Laukaa

014 267 5000

www.laukaa.fi
etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Y-tunnus 0176478-2

Alatunnisteessa on Laukaan
kunnan tarkemmat tiedot.

Sydäntä ja elinvoimaa.

