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Johdanto

Ylöjärven kaupungin tavoitteena on olla rohkea edelläkävijä. Tätä tavoitet-
ta ja asennetta tukevat kaupungin arvot eli kehitysrohkeus, vastuullisuus, 
oikeudenmukaisuus ja turvallisuus (kaupunkistrategia 2018-2028). 

Ylöjärven visuaalinen ilme viestii kaupungin rohkeutta uudistua ja kehittää 
toimintatapojaan. 

Kaupungin tunnus on Ylöjärvi-logo. Visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat 
graafiset elementit pohjaavat Ylöjärven tunnettuihin rakennuksiin, joista 
muodostuu kaupungin siluetti.

Tämä graafinen ohjeisto määrittelee kaupungin viestintämateriaaleissa 
käytettävät värit ja elementit sekä ohjaa visuaalisen ilmeen käyttöä eri 
tilanteissa. Yhtenäinen ilme lisää viestinnän tunnistettavuutta ja vahvistaa 
viestiä. Ilmeen toistuminen samanlaisena kaikissa käyttöympäristöissä 
selkeyttää käytännön viestintää sekä vahvistaa sen ammattimaisuutta. 
Eheä ilme voimistaa yhteistä identiteettiä ja sanomaa. 

Ajan tasalla oleva graafinen ohjeisto löytyy kaupungin kotisivuilta 
www.ylojarvi.fi sekä henkilöstön intranetistä, Ylönetistä. Ohjeistoa täy-
dentävät sähköiset dokumenttipohjat (esimerkiksi kirjelomakkeet, juliste-, 
kansi- ja esityspohjat sekä logotiedostot) löytyvät Ylönetistä, osa myös 
suoraan toimisto-ohjelmista. Dokumenttipohjissa on huomioitu saavutet-
tavuusvaatimukset. 

Ohjeistoa täydennetään ja laajennetaan viestinnän tarpeiden mukaan.

Tämä graafinen ohjeisto on hyväksytty kaupunginjohtajan päätöksellä 
11.11.2020.

Viestinnän yhteystiedot

Kaikissa kaupungin visuaalisen ilmeen käyttöön ja graafiseen 
ohjeistoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä tiedot-
tajaan. 

Tiedottaja Tiina Helminen 
p. 050 437 1247, tiina.helminen@ylojarvi.fi 
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Logo

Ylöjärven kaupungin tunnus on Ylöjärvi-logo. Logo koostuu 
oranssi-sinisestä liikemerkistä ja sinisestä tekstiosasta. Logon 
on suunnitellut graafikko Timo Koljonen ja se on otettu käyt-
töön vuonna 2004.
 
Logoa uudistettiin hienovaraisesti vuonna 2012 ja uudestaan 
vuonna 2020. Viimeisimmässä uudistuksessa määriteltiin uusi 
tekstityyppi. Uudistetun tekstilogon kirjaimet ovat keskenään 
tasavahvoja ja teksti toistuu selkeästi eri ympäristöissä ja pai-
nomateriaaleissa. On tärkeää, että kaikessa kaupungin viestin-
nässä käytetään vain uutta, päivitettyä logoa.

Logon muoto ja mittasuhteet ovat tarkoin harkittuja, eikä niitä 
saa muuttaa. Logoa käytetään aina yhtenä kokonaisuutena. 
Logon kokoa skaalattaessa mittasuhteiden ja käytettyjen värien 
tulee säilyä alkuperäisinä, määrittelyjen mukaisina. Logon ym-
pärille on syytä jättää riittävä suoja-alue. Suositeltavaa on, että 
logoa käytetään aina alkuperäisistä tiedostoista.

Kaupungin ulkopuoliset tahot tarvitsevat logon käyttöön luvan. 
Lisätietoja saa tiedottajalta.

Uusi logo

Vanha logo
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Logon käyttö

Ylöjärvi-logosta käytetään värillistä versiota aina kun vain mah-
dollista. Käytettävissä on sini-oranssi versio valkoisella pohjalla 
tai kokonaan valkoinen logo sinisellä tai muualla selkeän kont-
rastin mahdollistavalla pohjalla.

Logoa käytetään aina yhtenä kokonaisuutena. Logon kokoa 
skaalattaessa mittasuhteiden ja käytettyjen värien tulee
säilyä alkuperäisinä, määrittelyjen mukaisina. Logon ympärille 
on syytä jättää riittävä suoja-alue. 

Logon sijoittamista kuvan päälle tulee välttää. Jos kuitenkin 
logo on sijoitettava kuvan päälle, on huolehdittava, että logo 
erottuu taustasta riittävästi.

Suositeltavaa on, että logoa käytetään aina alkuperäisistä tie-
dostoista.

Painotuotteisiin suositeltava muoto on pdf. 
Nettiin ja Microsoft Office -ohjelmiin sopiva muoto on jpeg, 
negatiiviversiosta käytetään png-muotoa.

Negatiiviversio sinisellä taustalla

Neliväriversio valkoisella taustallla
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Suoja-alue

Logon ympärille tulee jättää riittävä suoja-alue. Suoja-alueella 
rauhoitetaan logon ympärillä oleva alue, mikä takaa logolle 
vaadittavan näkyvyyden.

Suoja-alueella tarkoitetaan viereisessä kuvassa logon ympä-
rille määriteltyä ohjeellista aluetta. Logon perusmuodossa 
suoja-alue muodostuu viereisen kuvan tekstiosan L-kirjaimen 
mitan etäisyytenä liikemerkin reunasta.

Logon muoto ja mittasuhteet ovat tarkoin harkittuja, eikä niitä 
saa muuttaa. Logon kokoa skaalattaessa mittasuhteiden tulee 
säilyä alkuperäisinä, määrittelyjen mukaisina.

Suositeltavaa on, että logoa käytetään aina alkuperäisistä tie-
dostoista.

Suoja-alue
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Visio ja slogan: Rohkea edelläkävijä

Ylöjärven kaupungin strategisena visiona on olla rohkea edel-
läkävijä. Rohkea edelläkävijä -sloganilla varustettua logoa voi 
käyttää harkiten asiayhteyteen sopivissa tilanteissa, esimerkiksi 
markkinointimateriaaleissa.

Sloganin väri on on sama sininen kuin logossakin. 

Sloganilla täydennettyä logoa koskevat samat säännöt kuin pe-
ruslogoakin. Suositeltavaa on, että logoa käytetään aina alkupe-
räisistä tiedostoista.

Slogan-logon minimileveys on 40 mm. Pienemmällä
logoa ei tule käyttää, jotta slogan on vielä luettavissa.

Minimileveys 40 mm
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Värit

Pääväri on sininen

Ylöjärven kaupungin viestinnän pääväri on kaupungin logon 
sininen.

Lisävärit

Päävärin ohella kaupungin viestinnässä on käytössä lisä-
värit, joita voidaan käyttää ohjeiden ja pohjien mukaisesti 
kaikissa Ylöjärven viestintämateriaaleissa. Lisävärejä ovat 
vaaleammat sinisen sävyt, oranssi, vihreä, violetti ja tum-
manharmaa sekä näiden vaaleammat sävyt. Värien tarkat 
määrittelyt löytyvät seuraavalta sivulta.

Värien tulee säilyä määrittelyjen mukaisina.

Pääväri

Lisävärit

Lisävärit

Lisävärit
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Harmaa
CMYK 0c 0m 0y 60k
PMS Cool Gray 8 C
RGB 135r 135g 135b
HTML 878787

Vaaleanharmaa
CMYK 0c 0m 0y 20k
PMS Cool Gray 4 C
RGB 204r 204g 204b
HTML CCCCCC

Tummanharmaa
CMYK 0c 0m 0y 90k
PMS Cool Gray 11 C
RGB 51r 51g 51b
HTML 333333

Värit

Limenvihreä
CMYK 35c 0m 100y 0k
PMS 382 C
RGB 190r 214g 0b
HTML BED600

Vaaleanvihreä
CMYK 16c 0m 40y 0k
PMS 372 C
RGB 217r 236g 156b
HTML D9EC9C

Vihreä
CMYK 96c 0m 99y 0k
PMS 347 C
RGB 0r 155g 72b
HTML 009B48

Pinkki
CMYK 0c 83m 16y 0k
PMS 205 C
RGB 218r 72g 126b
HTML DA487E

Vaaleanpunainen
CMYK 0c 40m 0y 0k
PMS 203 C
RGB 231r 174g 198b
HTML E7AEC6

Violetti
CMYK 75c 100m 0y 0k
PMS 2603 C
RGB 110r 37g 133b
HTML 6E2585

Vaalea oranssi
CMYK 0c 31m 87y 0k
PMS 136 C
RGB 255r 188g 61b
HTML FFBC3D

Keltainen
CMYK 0c 0m 90y 0k
PMS 102 C
RGB 250r 231g 0b
HTML FAE700

Oranssi
CMYK 0c 78m 100y 0k
PMS 166 C
RGB 224r 82g 6b
HTML E05206

Taivaansininen
CMYK 83c 0m 0y 0k
PMS 2995 C
RGB 0r 169g 244b
HTML 00A9E0

Vaaleansininen
CMYK 35c 0m 0y 0k
PMS 291 C
RGB 160r 207g 235b
HTML A0CFEB

Sininen
CMYK 90c 48m 0y 0k
PMS 285 C
RGB 0r 115g 207b
HTML 0073CF
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Graafiset elementit

Ylöjärven kaupungin siluettia voidaan käyttää ohjeiden ja 
pohjien mukaisesti kaikissa Ylöjärven viestintämateriaaleissa. 
Siluetin pääväri on sininen. Se on saatavissa myös monivärise-
nä versiona. 

Ylöjärven kaupungin visuaaliseen ilmeeseen kuuluvat myös 
ikonityyppiset kuvat, joita on hyödynnetty muun muassa kau-
pungin kotisivuilla sekä joissakin dokumenttipohjissa.

Lisätietoja saa tiedottajalta.
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Keltainen
CMYK 0c 15m 80y 0k
PMS 122 C
RGB 252r 121g 80b
HTML FCD450

Kulta
PMS 876 C

Punainen
CMYK 0c 96m 90y 2k
PMS 1795 C
RGB 205r 32g 44b
HTML CD202C

Vaakuna

Ylöjärven kaupungin vaakunaa voidaan käyttää
erityisen virallisissa ja arvokkaissa tilanteissa.

Kaupungin vaakunan on suunnitellut G. von Numers ja se on 
hyväksytty 12.5.1954. Virallisen vaakunaselityksen mukaan pu-
naisessa kentässä on haaruristi, jonka yläkulmassa on saattee-
na risti, molemmat kultaa. 

Kultaväriä käytetään vain silloin, kun on mahdollista painaa 
Pantone-väreillä (PMS). Normaaleissa neliväripainotuotteissa 
väri on keltainen. Näin värin sävy saadaan pysymään puhtaana.

Mustavalkoisessa versiossa punainen korvataan
mustalla ja kulta valkoisella.

Painotuotteisiin suositeltava muoto on pdf. Nettiin ja 
Microsoft Office -ohjelmiin sopiva muoto on jpeg.

Lisätietoja saa tiedottajalta.
4-väriversio

PMS-versio
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Calibri Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Calibri Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Calibri Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Calibri Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Microsoft Office -ohjelmissa tulee käyttää peruskirjaisimena 
Calibria ja sen saatavilla olevia leikkauksia.

Graafiseen ohjeistoon sisältyvissä dokumenttipohjissa nouda-
tetaan mallipohjassa olevaa visuaalista ilmettä.

Asiakirjojen, kuten kirjeiden, tekstien asettelussa noudatetaan 
asiakirjastandardia.

Microsoft Office -ohjelmat

Typografia
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Typografia

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Open Sans Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 

Open Sans Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Open Sans Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Open Sans Condensed Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Open Sans Condensed Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Peruskirjaisimena painettuihin materiaaleihin ja 
nettiin on käytössä Open Sans ja sen saatavilla 
olevat leikkaukset.

www-sivut sekä painetut materiaalit
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Kirjelomakkeet

Kirjelomake

Logolla ja kaupunkisiluetilla varustettu kirjelomake on 
kaupungin peruskirjelomake. 

Kokousmuistioita varten on oma peruskirjelomaketta 
mukaileva pohja.

Typografia:
Otsikko: Calibri Bold 14 pt
Leipäteksti: Calibri Regular 11 pt
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Vaakunakirjelomake

Vaakunakirjelomaketta tulee käyttää harkiten. Se 
sopii vain erityisen virallisiin yhteyksiin ja tilanteisiin. 
Lisätietoja saa tiedottajalta.

Typografia:
Otsikko: Calibri Bold 14 pt
Leipäteksti: Calibri Regular 11 pt

Kirjelomakkeet
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Kirjelomakkeet

Vapaamuotoinen kirjelomake

Vapaamuotoinen kirjelomake sopii 
esimerkiksi kutsuihin ja tervehdyksiin.

Vapaamuotoinen kirjelomake on saatavissa sekä peruslogolla 
että slogan-logolla varustettuna.

Typografia:
Otsikot: Calibri Bold 24, 18 tai 14 pt
Leipäteksti: Calibri Regular 11 pt
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Ylöjärven kaupunki
PL 22, 33471 Ylöjärvi
www.ylojarvi.fi

Kirjekuoret

Kaupungin kirjekuorissa on logo, kaupunkisiluetti sekä 
osoitetiedot. Painoväri on musta. Kirjekuoret tilataan 
keskitetysti.

Esimerkkejä kirjekuorista.

E4 kirjekuori 
324 x 229 mm

E5 kirjekuori 
229 x 162 mm

C5 kirjekuori 
229 x 162 mm

Ylöjärven kaupunki
PL 22, 33471 Ylöjärvi
www.ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki
PL 22, 33471 Ylöjärvi
www.ylojarvi.fi
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Kutsut

Painettavat kutsukortit ovat nelivärisiä ja nelisivuisia. 
Kutsukorteissa käytetään oheista asettelumallia.

Arkisemmassa kutsukortissa on sininen kansi tai valokuva 
ja juhlavammassa valkoinen kansi. Sinikantinen kortti sopii 
esimerkiksi päiväkotien ja koulujen avajaisiin ja vihkiäisiin. 
Juhlavampi valkoinen kortti sopii kaupungin virallisiin vas-
taanottoihin.

Kutsukorttipohjat ovat InDesign-taittotiedostoja. Mallin mu-
kaiset kutsukortit ja niiden kuoret tilataan keskitetysti.

Kutsuna voi käyttää myös vapaamuotoista kirjelomaketta.

Paperisuositus: Scandia 2000 White 200 g/m2 tai vastaava. 
Juhlavampaan kutsuun sopii paperiksi myös Conqueror Gold 
Dust Idirescent 250 g/m2 tai vastaava.

Kirjekuoret kutsuille: Scandia 2000 White tai vastaava.
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Ylöjärven kaupunki | Hallintopalvelut
Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi

Maija Meikäläinen
Titteli

p. 050 123 4567
maija.meikalainen@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi

43 mm

11 mm

Tittelit ja yhteystiedot:
Open Sans Regular 6,5/8pt

Yhteystiedot:
Open Sans Regular 6,5/8pt

Nimi:
Open Sans Bold 9/8pt

Käyntikortit

Käyntikortit ovat kaksivärisiä, vaakamallisia ja yleensä 
yksipuoleisia.

Tiedot esiintyvät personoidusti oheisen mallin mukaan. 

Käyntikortit tilataan keskitetysti. 

Koko: 90 x 50 mm
Paperi: Focus Card 320 g tai vastaava Ylöjärven kaupunki | Hallintopalvelut

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi

Maija Meikäläinen
Titteli

p. 050 123 4567
maija.meikalainen@ylojarvi.fi

www.ylojarvi.fi
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Banneripohjat ovat saatavissa PowerPoint-tiedostoina.

Bannereita voi käyttää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa 
ja sähköisissä näyttötauluissa.

Esimerkkejä banneripohjista.

Banneripohjat
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Juliste/tiedotepohjat ovat saatavissa sekä Word- että 
InDesign-tiedostoina, joko peruslogolla tai slogan-logolla 
varustettuna.

Juliste tulostetaan joko koossa A4 tai A3.

Pieniä tiedotteita (ilmoituslappuja) varten on oma Word-
pohja. Siinä yhdelle A4-paperille on aseteltu neljä tiedote-
pohjaa.

Typografia A4:
Otsikko: Calibri Bold 52 pt 
Väliotsikko: Calibri 24 pt 
Leipäteksti: Calibri 12 pt

Julistepohjat
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Julkaisujen kansipohjat ovat saatavissa sekä Word- että 
InDesign-tiedostoina. Kaikkien julkaisujen kansissa (rapor-
teissa, ohjekirjoissa jne.) tulee käyttää dokumenttipohjien 
mukaista asettelumallia.

Julkaisun kantta voidaan käyttää kuvan kanssa tai ilman 
oheisen asettelumallin ja typografian mukaisesti (korvaa 
esimerkkikuva aiheeseen sopivalla kuvalla).

Julkaisujen kannet
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Kaikki kaupungin ja sen työntekijöiden nimissä pidettävät 
esitykset laaditaan kaupungin PowerPoint-pohjalle.

Esitysten tekstityyppi on kaupungin peruskirjasintyyppi 
Calibri.

Tekstisivun otsikon ja tekstin tyylit ja paikat on valmiiksi 
määritelty. Kuvasivuja voi käyttää esityksen lomassa oman 
harkinnan mukaan.

PowerPoint-esitykset
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Rekrytointi-ilmoittelussa noudatetaan kaupungin rekrytoin-
tiohjetta. Ohessa on esimerkkejä rekrytointi-ilmoituksista 
sanoma- ja aikakauslehdissä.

Muut ilmoitukset

Rekrytointi-ilmoituksiin suunniteltua ilmettä voidaan joissa-
kin tapauksissa hyödyntää myös muissa kaupungin ilmoi-
tuksissa. Kaupungin viikoittaisten virallisten ilmoitusten 
ilme on määritelty erikseen. 

Lisätietoja saa tiedottajalta. 

Esimerkkejä lehti-ilmoituksista.

Lehti-ilmoitukset

Kaavasuunnittelija
Rohkeiden edelläkävijöiden Ylöjärvi hakee sinua

www.kuntarekry.fi

www.kuntarekry.fi

Lapsen osallisuus, pienryhmätoiminta ja laadukas
pedogogiikka. Tervetuloa työskentelemään näiden 

asioiden pariin keskusta-alueen päiväkoteihin.

Kysy lisää: varhaiskasvatuksen johtaja Etunimi Sukunimi, 
p. xxx xxx xxxx, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Varhaiskasvatuksen opettajia
Rohkeiden edelläkävijöiden Ylöjärvi hakee

Lastenvalvoja

Rohkeiden edelläkävijöiden 
Ylöjärvi hakee sinua

www.kuntarekry.fi

Ylöjärven kaupunki myy tai 
vuokraa xx omakotitalotonttia. 

Tontit sijaitsevat suosituilla 
alueilla Siivikkalassa, Siltatiellä 
Kirkonseudulla ja Työläjärvellä 
Metsäkylässä.
 
Hakuaika päättyy 
xx.xx.xxxx klo xx.

www.ylojarvi.fi/omakotitontit
 

Uusia tontteja
omakotiunelmiin

Parhaillaan peruskorjattava, kesällä 2019 valmistuva Räikän 
talo tarjoaa yrittäjälle ainutlaatuisen ympäristön toteuttaa 

uudenlaista kahvila-ravintolakonseptia. Kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä rakennus sijaitsee keskeisellä ja kehittyvällä Räikän 

alueella Ylöjärven keskustassa.

www.ylojarvi.fi/tarjouspyynnot

Kahvila-ravintolayrittäjää
Haemme Vanhaan Räikkään 29.10.2018 klo 12 mennessä 
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Roll-up

Suositellaan käytettäväksi esimerkiksi messuilla, soveltuu 
myös muuhun markkinointikäyttöön.

Liikelahjat

Liikelahjojen ensisijainen väri on sininen. Logoa käytetään 
tällöin valkoisena.

Markkinointimateriaalit

Sininen
CMYK 90c 48m 0y 0k
PMS 285 C
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Autoteippaukset

Kaupungin ajoneuvoihin teipataan kaupungin logo sekä 
haluttaessa myös kaupunkisiluetti. Autoteippaukset tulee 
suunnitella yksilöllisesti kuhunkin ajoneuvoon sopivaksi ja 
esimerkiksi Väyläviraston ohjeet huomioiden.

Esimerkkejä autoteippauksista.
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Viestinnän yhteystiedot ja aineiston saatavuus

Kaikissa kaupungin visuaalisen ilmeen käyttöön ja 
graafiseen ohjeistoon liittyvissä kysymyksissä voit olla 
yhteydessä tiedottajaan. 

Visuaalisen ilmeen mukaiset dokumenttipohjat 
löytyvät Ylönetistä.

Esitys- ja lomakepohjia löytyy myös suoraan Word- 
ja PowerPoint-ohjelmista: Tiedosto > Uusi > Jaettu.

Tiedottaja 
Tiina Helminen
p. 050 437 1247
tiina.helminen@ylojarvi.fi

ylojarvi.fi
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