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YLEISTÄ  |  Miksi graafinen ohjeisto?

Graafinen ohjeisto on Mikkelin kaupungin visuaalisen ilmeen pelisääntöpaketti, 

työkalupakki ja mallikuvasto kaupungin ja kaupungin yhteistyökumppaneiden käyttöön.  

Ohjeisto on tarkoitettu helpottamaan ja yhdenmukaistamaan kaikkien Mikkelin 

viestintää ja markkinointia tekevien työtä.

Ohjeistossa on paitsi yksityiskohtaisia tietoja kaupungin visuaalisen ilmeen väreistä ja 

typografiasta, myös vaihtoehtoja niiden soveltamisesta erilaisiin tarpeisiin. 

Tämä ohjeisto ei ole ikuinen, saati täydellinen. Elämme muuttuvassa maailmassa, joten 

ohjeistokin elää ja täydentyy jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan kommentteja ja 

kehittämisehdotuksia, jotta tämä työkalupakki pysyy järjestyksessä. 

Mikkelissä toukokuussa 2017

Satu-Mari Tolonen

Viestintäpäällikkö



Mikkeli-logo, 
värit ja typografia
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Logot

Mikkeli-logoa käytetään kaikissa 

viestintämateriaaleissa.

Mahdollisten virallisten todistusten, lausuntojen ja muiden asiakirjojen pohjat, joissa on lupa 

käyttää kaupungin vaakunaa, on aina tarkistutettava kaupungin viestinnässä.

Mikkelin kaupunki -logoa käytetään  

VAIN organisaation virallisissa 

materiaaleissa, joissa on juridinen taho 

oltava näkyvillä (esimerkiksi viralliset päätökset).

HUOM!

HUOM!
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Logon suoja-alue

Suoja-alueen koko on i-kirjaimen korkeus 

logon jokaisella puolella. Suoja-alueelle ei 

saa sijoittaa mitään elementtejä.

Samat suoja-alueet koskevat myös 

virallisissa materiaaleissa käytettävää 

Mikkelin kaupunki -logoa.
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Typografia  |  Mikkelin tekstityypit

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

Kaupungin sisäisessä ja henkilökunnan itse 
tekemissä materiaaleissa käytettävä fontti 
on Calibri.

Bold

Regular

Light

Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

Bold

Regular

Light

Cairo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyzåäö
1234567890

Ensisijainen fontti kaikessa ulkoisessa 
viestinnässä on Neo Sans.

Mikäli Neo Sans -fonttia ei ole käytettävissä, 
voidaan käyttää maksutonta Googlen  
Cairo-fonttia.

Bold

Medium

Regular

Light

Neo Sans

HUOM! Samassa työssä ei koskaan saa käyttää useampaa kuin yhtä tekstityyppiä.



Mikkel i  -  Graafinen ohjeisto •  Kysy ja  kommentoi :  v iest inta@mikkel i . f i
8

VÄRIT  |  Käytettävissä olevat värit

PÄÄVÄRIT LISÄVÄRIT

MUSTIKKA
C90 M65 Y0 K20
R36 G78 B141
HEX #224C8E
PMS 286 U / 287 C

RUOHO
C65 M0 Y90 K10
R93 G167 B64
HEX #5CA740
PMS 368 U / 369 C

AURINKO
C0 M15 Y100 K0
R255 G213 B0
HEX #FFD400
PMS Yellow 012 U/C

SAIMAA
C60 M9 Y0 K0
R98 G186 B234
HEX #62BAE9
PMS 2915 U/C

KERKKÄ
C25 M0 Y90 K0
R211 G217 B43
HEX #D2D92A
PMS 388 U / 381 C

ORVOKKI
C40 M100 Y0 K0
R167 G22 B128
HEX #A61680
PMS 247 U / 248 C

KALLIO
C20 M10 Y5 K60
R113 G118 B125
#70767C
PMS 7540 U/C

AAMURUSKO
C0 M60 Y90 K0
R240 G126 B38
HEX #EF7D25
PMS 144 U/C

MARJAPUURO
C0 M80 Y30 K10
R217 G76 B112
HEX #D84C6F
PMS 205 U/C

TERVA
K100 TAI C60 K100
R0 G0 B0
HEX #000000
PMS BLACK

Kaupungilla on kolme pääväriä, joita voidaan tarvittaessa elävöittää lisäväreillä. 
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Logon värit

Logoa käytetään ensisijaisesti  

mustassa tai värillisessä palkissa, 

jolloin logo on aina valkoinen. 

Logoa voidaan käyttää  

myös mustana tai harmaana 

valkoisella pohjalla.

Esimerkkejä logon käytöstä. Talousarvio 2020 Talousarvio 2020 Leikkikenttä lapsille.

Mikkelin kaupunki -logoa käytetään  

VAIN organisaation virallisissa 

materiaaleissa, joissa on juridinen taho 

oltava näkyvillä (esimerkiksi viralliset päätökset).

HUOM!
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Yksikkönimen liittäminen Mikkeli-logoon

Nimi liitetään Mikkeli-logoon 

pienaakkosin ladottuna. Nimen etäisyys 

Mikkeli-logosta on i-kirjaimen korkeus.

Useampirivinen nimi liitetään Mikkeli-logoon 

i-kirjaimen korkuisena siten, että teksti 

keskitetään Mikkeli-logon väripalkkiin.

X

X

X

X

Loremipsum

Loremipsum 
muspi merol

X
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Yksikkönimen liittäminen Mikkeli-logoon

Malli palvelualueen nimestä: Malli tulosalueen nimestä:

Asuminen ja 
toimintaympäristö

Sivistys ja 
hyvinvointi

Konserni- ja
elinvoimapalvelut

Kaupunkikehitys

Taide, kulttuuri
ja tapahtumat

Hallinto- ja  
elinvoimapalvelut
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Logo yhteistyökumppanilistauksissa

Yhteistyökumppaneiden listauksessa 

käytetään pääsääntöisesti 

pääväripalkissa olevaa tekstilogoa.



Mikkeli-silhuetti ja 
Saimaanmuikku
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Silhuetti ja Saimaanmuikku

Mikkelin graafisessa ilmeessä 

voidaan käyttää tekstilogon apuna silhuettia 

ja Saimaanmuikkua. Kumpaakaan graafista 

elementtiä ei saa käyttää ilman Mikkeli-logoa.

Silhuetti on Mikkelin kaupunkimarkkinoinnin 

tunnus.

Saimaanmuikku on Saimaan seudun toimijoiden 

yhteinen tunnus. Se kuvastaa  yhteistyötä, 

monimuotoisuutta ja eteenpäin menemistä. 

Jokaisella toimijalla on oma design, mutta 

muikun muoto on kaikilla yhteinen.

Silhuetti (ks. käyttöohjeet sivulta 14 alkaen)

Saimaanmuikku (ks. käyttöohjeet sivulta 17 alkaen)
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Silhuetti

Silhuettia voidaan käyttää kaikissa Mikkelin 

viestintä- ja markkinointimateriaaleissa 

täydentämässä tekstilogoa.

Silhuetin osien läpinäkyvyyttä tai 

mittasuhteita ei saa muuttaa

Silhuetti on aina vaakasuorassa Silhuetin värejä ei saa muuttaa Aaltosilhuettia ei saa käyttää

Tekstilogo sijoitetaan aina silhuetin yläpuolelle suoja-alue huomioiden siten,  

että tekstilogo on leveydeltään puolet silhuetin leveydestä

silhuetin leveys = X

tekstilogon leveys
1/2 X
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Silhuetti

Perussilhuetin lisäksi voidaan 

käyttää erikoisversiota, jossa 

silhuetti heijastuu vesipinnasta. 

Heijasteisen silhuetin käyttö 

on sallittu vain ammattilaisten 

tekemissä materiaaleissa. 

InDesign CC Effects -valikon 

määritykset eli yläreunan 

opacity 50 % ja liukuma 

lineaarisesti 90°:een kulmassa 

logon korkeudelta.
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Silhuetti materiaaleissa

Silhuetti on pääsääntöisesti aina lyhyempi kuin käytettävissä olevan pinnan leveys. Poikkeuksen tekee vain tilanteet,  

joissa on käytettävissä todella kapea tila, tai erikoistilanteet, kuten autoteippaukset, liikelahjamerkinnät jne.

Esitekansi A5 
148x210 mm

Esite A5 
148x210 mm

148 mm

74 mm

Saimaan 
rannalla.
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Saimaanmuikku

Saimaanmuikkua voidaan käyttää 

kaikissa Mikkelin viestintä- ja 

markkinointimateriaaleissa 

täydentämässä tekstilogoa.

Saimaanmuikun rasvaevä  
on aina ylöspäin

Saimaanmuikun suunta aina oikealle

Saimaanmuikun suunta on aina eteenpäin ja se on aina vaakatasossa – ei koskaan vinoittain tai pystysuunnassa.
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Saimaanmuikun yhdistäminen Mikkeli-logoon

Tekstilogo sijoitetaan aina muikun yläpuolelle suoja-alue huomioiden siten,  

että tekstilogo on leveydeltään puolet Saimaanmuikun leveydestä.

Saimaanmuikun leveys = X

tekstilogon leveys
1/2 X
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Saimaanmuikkutapetti

Mikkelin Saimaanmuikku on mahdollista toteuttaa myös osana muikkutapettia, jolloin ympäröivät muikut ovat joko muita 

Saimaanmuikkuverkostoon kuuluvia muikkuja tai kaupungin omilla väreillä toteutettuja muikkuja.

Muikkutapettipinnat ja niistä tehtävät toteutukset on aina hyväksytettävä erikseen Saimaanmuikku-tavaramerkkioikeuden 

haltijalla eli mainostoimisto Kixit Oy:llä.



Toteutusluonnoksia
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Kampanjatunnusluonnos

Mikkeli-logo voidaan yhdistää esimerkiksi kaupungin omiin kampanjatunnuksiin 

tämän graafisen ohjeiston mukaisesti.

LO
R

EM IPSUM

L O

R
E

M

M
A

AILMAN

SU

OMEN

SA
IM

AAN 

P A R
A

S

P A R
A

S

K A U

N
IS

LO
R

E
M

 IP
SUM

L O

R
E

M

Minimi koko 15 x 12 mm, 

jossa tunnus on vielä 

luettavissa.

Teksti koko minimissään 4 pt.

Esimerkkejä 

kampanjatunnuksista.
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mikkeli.fi 

Käyntikortin taustapuoli 
90x50 mm

90 mm

5
0

 m
m

Matti Mallinen
Titteli suomeksi, koulutus
Englanniksi, koulutus
Palvelualue suomeksi
Palvelualue englanniksi

matti.mallinen@mikkeli.fi 
+358 40 123 456
Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

Hankkeiden osoite.fi 

GRAAFISET ELEMENTIT  |  Käyntikorttimalli

Käyntikortin taustapuoli

Poikkeus

Käyntikortti

Jos käyntikorttiin tulee myös 

yhteistyökumppanin tai rahoittajan 

logoja, käytetään tekstilogoa  

MIKKELI-tekstilogoa vaakunan sijaan.

tekstilogo värisävyltään graafisen 

ohjeiston mukaan "mustikka".

Käyntikorteissa käytetään vaakunaa.

Taustapuolelle voidaan tarvittaessa lisätä 

yhteistyökumppaneiden nettiosoitteet.

Käyntikortti  
90x50 mm

Matti Mallinen
Titteli suomeksi, koulutus
Englanniksi, koulutus
Palvelualue suomeksi
Palvelualue englanniksi

matti.mallinen@mikkeli.fi 
+358 40 123 456
Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

90 mm

mikkeli.fi 
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Henkilöstökortti 

mukailee graafisen 

ohjeistuksen linjauksia. 

Henkilöstökortissa pääsääntöisesti 

käytetään vain henkilön nimeä ja titteliä, 

mutta poikkeuksellisesti voidaan käyttää 

myös palvelualue- tai tulosaluenimitystä 

tarvittaessa. 

Minna Mallinen
viestintäpäällikkö

Minna Mallinen
viestintäpäällikkö

Hallinto- ja  
elinvoimapalvelut

Matti Mallinen
titteli suomeksi

(Palvelualue tai 
tulosalue suomeksi)

GRAAFISET ELEMENTIT  |  Henkilöstökortti vaakamalli
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Matti  
Mallinen

titteli suomeksi

(Palvelualue tai 
tulosalue suomeksi)

GRAAFISET ELEMENTIT  |  Henkilöstökortti pystymalli

Minna
Mallinen

viestintäpäällikkö

Hallinto- ja  
elinvoimapalvelut

Minna
Mallinen

viestintäpäällikkö
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Kirjelomake

Word-lomakkeiden pohjamalleja Vaakunallinen lomakemalli

Mikkelin kaupungin lomakemalli

  
   
         Hallintopalvelut  TIEDOTE	

29.5.2017	
 

HALLINTOPALVELUT	|	Raatihuoneenkatu	8-10	|	50100	Mikkeli	 
PL	33,	50101	Mikkeli	|	Puhelin	015	1941 

	
Vastaanottajan	/	Organisaation	tiedot	
(Osasto	/	käsittelijä)	
Nimi	Sukunimi	
Lähiosoite		
00000	Postitoimipaikka	
(vararivi	esim.	Maa)	
	
Viite	
	

Otsikko	20	pt	
Asiaotsikko	(Heading	1)	Ohjeita:	

Varsinainen	teksti	alkaa	sarkainkohdasta	6.	Tämä	asiakirja	on	aseteltu	vuonna	2007	
voimaan	tulleen	asiakirjastandardin	SFS	2487	mukaan,	pienillä	muutoksilla.	
Asiakirjateksti	on	sijoiteltu	ohjeita,	miten	standardin	mukainen	asiakirja	kirjoitetaan	
ja	mitä	asioita	tulee	ottaa	huomioon.	Tekstin	koko	tulee	olla	10	pt	-	12pt.	
	

Otsikko	(Heading	2)	 Otsikko	alkaa	aina	sarkain	kohdasta	0	ja	jos	otsikko	on	niin	pitkä,	että	se	menee	sarkain	
4,6	yli	niin	varsinainen	teksti	alkaa	tyhjän	rivin	jälkeen	sarkain	kohdalta	4,6.	Käytäthän	
aina	sarkainta	varsinaisen	tekstiä	kirjoittaessa.	

	
Ylätunniste	(Heading	2)	 Pääset	muokkaamaan	esim.	Asiakirjan	nimeä	tuplaklikkaamalla	yläviitettä.	Aktivoi	teksti	

jota	haluat	muuttaa	ja	muuta	teksti.	
	

Alaotsikko	(Heading	2)	 Osoitteettomassa	asiakirjassa	asiakirjan	pääotsikko	aloitetaan	riviltä	yksi	(vastaanottajan	
/	organisaation	tiedot-riviltä).	Voit	myös	lisätä	ennen	vastaanottaja	tietoja	riville	
Tarjouksenne	6.11.	/	Lehti-ilmoitus	Länsi-Savoon	jne.	tekstin,	mutta	muutoin	se	jätetään	
tyhjäsi.	

	
Alaotsikko	(Heading	2)	 Tur?	Quia	dis	sed	magnam	quiant	eatur	se	rent	officatem	restis	se	volorenis	volut	res	

dolut	unt	reperoreium	ad	ut	ist,	nos	aliqui	unt	esequi	nonet,	quosam	quodi	occatio	
beatur	rerfererchil	ipis	rem.	Ut	facesto	taquam	voluptistio	quam	sit,	nest,	quamus,	con	
natur	as	earum	fugit	alignihil	excerio.	Pudam	aut	dolupta	temporpore	nitae	eniscit	
eventio	to	consequiam	corestium	re	net,	sum	volum,	qui.	

	
Alaotsikko	(Heading	2)	 Tur?	Quia	dis	sed	magnam	quiant	eatur	se	rent	officatem	restis	se	volorenis	volut	res	

dolut	unt	reperoreium	ad	ut	ist,	nos	aliqui	unt	esequi	nonet,	quosam	quodi	occatio	
beatur	rerfererchil	ipis	rem.	Ut	facesto	taquam	voluptistio	quam	sit,	nest,	quamus,	con	
natur	as	earum	fugit	alignihil	excerio.	Pudam	aut	dolupta	temporpore	nitae	eniscit	
eventio	to	consequiam	corestium	re	net,	sum	volum,	qui.	

	

  
   
         Hallintopalvelut  TIEDOTE	

29.5.2017	
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Alaotsikko	(Heading2)	 Tur?	Quia	dis	sed	magnam	quiant	eatur	se	rent	officatem	restis	se	volorenis	volut	res	
dolut	unt	reperoreium	ad	ut	ist,	nos	aliqui	unt	esequi	nonet,	quosam	quodi	occatio	
beatur	rerfererchil	ipis	rem.	Ut	facesto	taquam	voluptistio	quam	sit,	nest,	quamus,	con	
natur	as	earum	fugit	alignihil	excerio.	Pudam	aut	dolupta	temporpore	nitae	eniscit	
eventio	to	consequiam	corestium	re	net,	sum	volum,	qui.	

	
Loppu	tervehdys	(Heading	1)	 Lopputervehdystä	ei	kirjoiteta	koskaan	yksinään	seuraavalle	paperille.	Mukana	tulee	

olla	muutama	rivi	asiakirjan	asiatekstiä-	Lopputervehdyksen	ylä-	ja	alapuolella	on	yksi	
tyhjä	rivi.	Lopputervehdys	kirjoitetaan	sarkainkohtaan	4,6.	Jos	kirjeen	kirjoittaja	on	
yritys,	yrityksen	nimi	kirjoitetaan	lopputervehdyksen	jälkeen	ja	se	erotetaan	
lopputervehdyksestä	yhdellä	rivivaihdolla.	Nimen	selvennyksen	yläpuolelle	jätetään	
kolme	tai	neljä	tyhjää	rivivaihtoa.	Alla	aktiivinen	solu	johon	voi	sijoittaa	(esimerkin	
mukaisen)	jpg.	kuvan	nimikirjoituksestaan.	Huom!	Otathan	huomioon	lähettäessäsi	
Word-tiedostoa	eteenpäin	allekirjoituksesi	kanssa,	että	olet	sulkenut	muokkaus	
mahdollisuuden	ja	että	allekirjoituksesi	päällä	on	vesileimallinen	kuva.	

	
	 	 Ystävällisin	terveisin,	
	 	 	
	 	 Mikkelin	kaupunki	
	
	 	 	
	

Allekirjoittajan	nimen	selvennys		
Tehtävänimike	

                                     Mikkelin	kaupunki	
	
	

24.5.2017	
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Faksi	(015)	194	2040	

Vastaanottaja	
	
	
	
	
	
	
	
Viite	
	
Otsikko	
	

Teksti	alkaa	tästä	

	 	 ETÄTYÖSOPIMUS	
Henkilöstöpalvelut	

		
	
Sopijapuolet		 Työntekijä		

	 	 	 	 	 	
Työyksikkö		
	 	 	 	 	 	

Esimies		
	 	 	 	 	 	

Sopimuksen	voimassaolo		 Etätyön	kestoaika	ja	määrä	viikossa	
	 	 	 	 	 	

Vakituinen	työpaikka		 Työyksikkö		
	 	 	 	 	 	
Osoite		
	 	 	 	 	 	
Puhelin,	telefax,	sähköpostiosoite		
	 	 	 	 	 	

Etätyön	suorituspaikka		 Osoite		
	 	 	 	 	 	
Puhelin,	telefax,	sähköpostiosoite		
	 	 	 	 	 	
Työntekijällä	on	velvollisuus	ilmoittaa	muutoksista	ja	työnantajalla	on	oikeus	määrätä	
työntekijä	työskentelemään	vakituisessa	työpaikassaan.		

Etätyönä	tehtävä	työ		 Etätyön	tehtävät:		

	 	 	 	 	 	

Palkkaus		 Palkkaus	on	vastaava	kuin	ko.	palvelussuhteessa	muutoinkin	..		
Työaika		 Sama	kuin	työntekijän	nykyinen	päivittäinen	työaika,		

klo:		 	 	 	 	 	
Yhteydenpito,	työajan	
seuranta	ja	raportointi		

Työntekijä	on	tavoitettavissa	edellä	määritetyn	työajan	aikana		
seuraavasti:		
	 	 	 	 	 	

Seuranta	ja	raportointi	tapahtuu	seuraavasti:		
	viikoittain,	kuukausittain	jne.		
	projektin	väliraportointien	yhteydessä		
	muutoin,	miten		

	 	 	 	 	 	

Muut	palvelussuhteen	
ehdot		

Noudatetaan	voimassa	olevia	lakeja,	työsopimusta	ja	ao.	virka-	ja	työehtosopimuksia	sekä	
kaupungissa	voimassa	olevia	määräyksiä.		

Työvälineet	ja	laitteet		 Etätyösopimuksen	voimassaolon	aikana	työntekijä	voi	käyttää	omia	työvälineitään	ja		
tietotekniikkalaitteitaan,	joista	ei	makseta	korvausta	ellei	toisin	sovita.		

Kustannusten	
korvaaminen		

Etätyön	aikana	ei	makseta	matkakustannusten	korvauksia	eikä	lisä-	ja	ylityökorvauksia.		

Työhön	liittyvät	
velvoitteet	etätyön	aikana		

Velvoitteet	ovat	samat	kuin	työnantajan	tiloissa	suoritettavassa	työssä.	Työntekijän	on	
huolehdittava	mm.	salassapitovelvollisuuden	toteutumisesta.		

Huom! 

Vaakunallinen ja Mikkelin 

kaupungin lomakemalleja 

käytetään pääsääntöisesti 

virallisissa dokumenteissa.
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Ohjelmapohja 100 x 210 mm

Malleja erilaisista ohjelmapohjista.

Ohjelmaversio 2 Ohjelmaversio 3Ohjelmaversio 1

9.00 Lorem ipsum dolorest
 Matti Mallinen, titteli

10.00 Doluptatem sit remos etus 
 enimagn aturiones am es
 Tiina Taitava, titteli

11.30 Ruokailu

13.00 Velentem et laut et quam 
 autvoleste mo te illatatus
 Erkki Erinomainen, titteli

14.00 Aturiones amesetlab
 in poratur abor
 Aino Aikaimoinen, titteli

JUHLAOHJELMA
9.00 Lorem ipsum dolorest
 Matti Mallinen, titteli

10.00 Doluptatem sit remos etus 
 enimagn aturiones am es
 Tiina Taitava, titteli

11.30 Ruokailu

13.00 Velentem et laut et quam 
 autvoleste mo te illatatus
 Erkki Erinomainen, titteli

14.00 Aturiones amesetlab
 in poratur abor
 Aino Aikaimoinen, titteli

JUHLAOHJELMA
9.00 Lorem ipsum dolorest
 Matti Mallinen, titteli

10.00 Doluptatem sit remos etus 
 enimagn aturiones am es
 Tiina Taitava, titteli

11.30 Ruokailu

13.00 Velentem et laut et quam 
 autvoleste mo te illatatus
 Erkki Erinomainen, titteli

14.00 Aturiones amesetlab
 in poratur abor
 Aino Aikaimoinen, titteli

JUHLAOHJELMA
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Tapahtumakutsu malli  210 x  120 mm, taitettava

KUTSU

Kutsukorttiluonnos |  Rohkeilla väreillä ja raikkailla viesteillä saadaan 
tunnelmaa jo kanteen.

Sivu 1

Sivu 3

Sivu 4

Sivu 2

mikkeli.fi

Arvoisa yhteistyökumppani

Ame plignat dit lab il idellabore doluptation conector 

magnitiam essundi ciusapid utassini sam qui inimus aut 

que corumquam, cuptatum ex et.

JUHLAOHJELMA
9.00 Lorem ipsum dolorest 
 Matti Mallinen, titteli

10.00 Doluptatem sit remos etus  
 enimagn aturiones am es 
 Tiina Taitava, titteli

11.30 Ruokailu

13.00 Velentem et laut et quam  
 autvoleste mo te illatatus 
 Erkki Erinomainen, titteli

14.00 Aturiones amesetlab 
 in poratur abor 
 Aino Aikaimoinen, titteli
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GRAAFISET ELEMENTIT  |  Kutsumalli A4 kaksi- tai yksipuoleinen 

KUTSU

Kutsumalli A4 kaksipuoleinen Jos kutsu julkaistaan esim. ilmoitustaululla, 
käytetään yksipuoleista taittopohjaa.

Juhlan nimi
aika ja paikka

Ame plignat dit lab il idellabore 
doluptation conector magnitiam 
essundi ciusapid utassini sam 
qui inimus aut que corumquam, 
cuptatum ex et.

JUHLAOHJELMA

9.00 Lorem ipsum dolorest 
 Matti Mallinen, titteli

10.00 Doluptatem sit remos etus  
 enimagn aturiones am es 
 Tiina Taitava, titteli

11.30 Ruokailu

13.00 Velentem et laut et quam  
 autvoleste mo te illatatus 
 Erkki Erinomainen, titteli

14.00 Aturiones amesetlab 
 in poratur abor 
 Aino Aikaimoinen, titteli
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Graafinen ilme  |  Esitemallipohjia

Riittävästi tyhjää 
marginaalia tekstin 
ja kehyksen väliin

Sivistys ja
hyvinvointi

Lorem ipsum dolorest anemet 
lorem ipsum

autemperunt exceptatem es eveliam quo ex et laut offi  cil ipsus dent vel eate 

nitatur itatur, tem facepro qui ut acessunt dollectota eos ut occuptas duntin et 

facit quam faceperibea.

LOREM IPSUM DOLOREST
quam evella sin perum il es nemolorae. Itatiunt es autam am quia dolut 

volupta nihic te prest, quo blaut etur? Ruptati alique nam, sequae commo et, 

autemperunt exceptatem es eveliam quo ex et laut offi  cil ipsus dent vel eate 

nitatur itatur, tem facepro qui ut acessunt dollectota eos ut occuptas duntin et 

facit quam faceperibea.

Borit aut vendisc iasimi, ad maion eius dem alia vendi optibus. Git quaepre 

et alit videst, nes voluptas nim inverrum facia con pora nus, volorem. Nam ex 

et rereperum veligniet, utas ea nectota quibus entiis ma natquam, odit que 

sam fugitatur, ut is dolore nonse sequam, cusdand itatumet alitatiis alictores 

dolorro ritatat aut quae. As et as prescia venis el.

Lisätietoja aiheesta
mikkeli.fi /loremipsumdolorest

Konserni- ja
elinvoimapalvelut

Lorem ipsum dolorest anemet 
lorem ipsum

autemperunt exceptatem es eveliam quo ex et laut offi  cil ipsus dent vel eate 

nitatur itatur, tem facepro qui ut acessunt dollectota eos ut occuptas duntin et 

facit quam faceperibea.

LOREM IPSUM DOLOREST
quam evella sin perum il es nemolorae. Itatiunt es autam am quia dolut 

volupta nihic te prest, quo blaut etur? Ruptati alique nam, sequae commo et, 

autemperunt exceptatem es eveliam quo ex et laut offi  cil ipsus dent vel eate 

nitatur itatur, tem facepro qui ut acessunt dollectota eos ut occuptas duntin et 

facit quam faceperibea. 

Borit aut vendisc iasimi, ad maion eius dem alia vendi optibus. Git quaepre 

et alit videst, nes voluptas nim inverrum facia con pora nus, volorem. Nam ex 

et rereperum veligniet, utas ea nectota quibus entiis ma natquam, odit que 

sam fugitatur, ut is dolore nonse sequam, cusdand itatumet alitatiis alictores 

dolorro ritatat aut quae. As et as prescia venis el.

Lisätietoja aiheesta
mikkeli.fi /loremipsumdolorest
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Graafinen ilme  |  Esitemallipohjia

Kaikki
lähellä.

Esimerkki 
esitteiden kannen 
ulkoasusta.
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Graafinen ilme  |  Lehti-ilmoituksia

Etsii osaajia

• Liikennesuunnittelija
• Kiinteistöpäällikkö
• Rakennuttajapäällikkö
Lisätietoja ja hakuohjeet
mikkeli.fi /rekry

Mitäpä jos tulisit meille töihin?

Sujuvaa elämää Saimaan rannalla.

Rekrytoi

Asuntomessujen 
ryhmäkoordinaattori
Lisätietoja ja hakuohjeet
mikkeli.fi /rekry

Osaajalle on tarjolla työtä.

Juhlii

Hauskaa ja monipuolista tekemistä koko 
perheen sekä sisällä että ulkona.
Tapahtumassa voi viedä nuken tai nallen neuvolaan, 
tutustua paloautoon tai etsiä arkeologisia löytöjä. 
Luvassa on myös mm. kasvomaalauksen tekoa 
kaverille sekä hulvattoman hauskan Professori 
Bluff on esitys!
Tapahtumapaikkana on Rouhialan koulun 
liikuntasali ja piha-alue (Rouhialankatu 39) sekä 
Rouhialan leikkipuisto. Tapahtuman järjestää Mikkelin 
kaupungin kulttuuripalvelut.
Lapsen oikeuksien päivänä nähdään myös 
Onneli ja Anneli -elokuva Ritzissä klo 10. 
Lippu 3 €/lapset (2-16v.) ja 5 €/aikuiset (yli 16.v) 
Huom! Lippuna käy myös Hulivilikarnevaalin ranneke. 
Lippujen myynti tapahtuu elokuvateatterin ovelta.

Lapsen oikeuksien päivän
tapahtuma sunnuntaina
20.11. klo 9–11 Emolassa

Vapaa
pääsy!
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Graafinen ilme  |  Virallinen lehti-ilmoituspohja

Kaupunki tiedottaa

Veniscilitem quid quam faccus dolorepero totas expellest, 
to to esto illatquam et qui dolorepe prepelitat voluptate 
nus, sinullor alitatis aut volorem et ad quid quia sitiume 
destrumquas dolessequos volum rem. Maio tendus derat. 
Ga. Cuptatur si andant harum, volupic iaspedit fuga.

Mikkelissä 12.12.2020
Mikkelin kaupunki
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Katusuunnitelmia nähtävillä

Kaupunki tiedottaa

Veniscilitem quid quam faccus dolorepero totas expellest, 
to to esto illatquam et qui dolorepe prepelitat voluptate 
nus, sinullor alitatis aut volorem et ad quid quia sitiume 
destrumquas dolessequos volum rem. Maio tendus derat. 
Ga. Cuptatur si andant harum, volupic iaspedit fuga.

Mikkelissä 12.12.2020
Mikkelin kaupunki
Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

Veniscilitem quid quam faccus dolorepero totas expellest, 
to to esto illatquam et qui dolorepe prepelitat voluptate 
nus, sinullor alitatis aut volorem et ad quid quia sitiume 
destrumquas dolessequos volum rem. Maio tendus derat. 
Ga. Cuptatur si andant harum, volupic iaspedit fuga.

Mikkelin kaupunki
Konserni- ja elinvoimapalvelut

Katusuunnitelmia nähtävillä

Ilmoitus tärkeästä asiasta

Mikkelin kaupungin virallisissa ilmoituksissa käytetään Mikkelin kaupunki -tekstilogoa. Jos samanaikaisesti on monta ilmoitettavaa asiaa, ne kootaan 
samaan ilmoitukseen.
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Graafinen ilme  |  Julkaisu- ja esitekansiluonnoksia

Ei vettä, rantaa
rakkaampaa.

Kaupunkisuunnittelu

Ei vettä, rantaa
rakkaampaa.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkiasumisen
uudet suunnat.

Kaupunkisuunnittelu
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Graafinen ilme  |  Sähköpostin allekirjoitus

Mustikkapaikka.

Luonnostaan 
luomua.

Saimaalla.

Terveydeksi.

Rannalla.

Se aidan  
vihreämpi puoli.

Orvokki, lehdokki,  
vuokko ja moni muu.

Marjapuuroa 
ja mansikkaa.

Aurinkoranta.

Aurinkoranta.

Yllätyksellisyys toimii myös sähköpostiviesteissä. 
Sähköpostin allekirjoituksen yhteydessä käytetään 
tekstilogoa kaikissa eri väreissä ja eri viesteillä. Jokainen 
allekirjoitusta käyttävä voi valita oman viestin, joka on 
graafisesti yhdenmukainen.

Hauskoilla ja yllättävillä 
sähköpostiallekirjoituksilla  
voidaan markkinoida Mikkeliä  
helposti ja edullisesti.

Allekirjoitus voi olla esimerkiksi:

-Emmi-
 
 
------------------------------
Emmi Eronen
markkinointisuunnittelija

Mikkelin kaupunki
Raatihuoneenkatu 8–10
50100 Mikkeli
puh. 040 129 4647
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Graafinen ilme  |  PowerPoint-presentaatio

Ei vettä, rantaa
rakkaampaa.

Aiheen otsikko Aiheen otsikko

Aiheen otsikko

alaotsikko tai aiheen avaus alaotsikko tai aiheen avaus

alaotsikko tai aiheen avaus

Talousarvio 2018
Parumet, ni restion nam natur as dolut dolorporem 
erorum quosam voluptas acercillor accabore net
• Parumet, ni restion nam natur as dolut 
• Dolorporem erorum quosam
• Acercillor accabore
• Sperument volorep erfere
• Iillatius mos dolupta ssequi

Saimaan rannalla.

Katse tulevaisuuteen.

Talousarvio 2018
Parumet, ni restion nam natur as dolut dolorporem 
erorum quosam voluptas acercillor accabore net
• Parumet, ni restion nam natur as dolut 
• Dolorporem erorum quosam
• Acercillor accabore
• Sperument volorep erfere
• Iillatius mos dolupta ssequi

Katse tulevaisuuteen.

Talousarvio 2018
Parumet, ni restion nam natur as dolut dolorporem 
erorum quosam voluptas acercillor accabore net
• Parumet, ni restion nam natur as dolut 
• Dolorporem erorum quosam
• Acercillor accabore
• Sperument volorep erfere
• Iillatius mos dolupta ssequi

Katse tulevaisuuteen.

PERUSPOHJA
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Graafinen ilme  |  Tienvarsi-, opastus- ja infotaulut

Neliön mallinen ulkokyltin logoasettelu

Vaakamallinen ulkokyltin logoasettelu

Pystymallinen ulkokyltin logoasettelu

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum



Mikkeli-brändi ja 
muut tunnukset
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Graafinen ilme  |  Tuote- ja palvelutunnukset

Kaupungin tuote- ja palvelutunnukset suunnitellaan ja 
toteutetaan siten, että ne toimivat tämän ohjeistuksen 
mukaisesti typografiaa, värejä ja muotokieltä noudattaen.

Tuote- ja palvelutunnukset toteutetaan pääasiassa 
palloelementin sisälle sijoitettuna.

Yritystonttien 
tunnukset:

Tekee hyvää
TIKKALA

Antaa hyvän kiertää
ECOSAIRILA

Monta kotoisaa syytä
PURSIALA

Hyvässä vireessä
NAISTINKI

Tulevaisuuden kauppapaikka
RATINLAMPI

Vieressä vitostie
VISULAHTI

Kiitotie maailmalle
TUSKU

Menestyksen mäki
ORAVINMÄKI

Saimaan sylissä
PELLOS

Saimaansivun 
asuinaluetunnukset

ANNILAN- 
RANTA

LINNA- 
NIEMI

SATAMA- 
LAHTI

LAUNIALA

SALOSAARI

KIRKON- 
VARKAUS
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Graafinen ilme  |  Esimerkki toimintayksikön tunnuksesta

Toimintayksiköiden tunnusten tulee 
noudattaa mahdollisimman hyvin kaupungin 
graafista ilmettä ja värimaailmaa.

Mikkeli lukio -tunnus toistaa Mikkelin typografiaa 
ja värimäärityksiä. Tunnuksen eri variaatioissa 
Mikkeli-logo noudattaa aina tämän graafisen 
ilmeen määrityksiä.

Mikkelin
lukio

Mikkelin
lukio

Mikkelin
lukio
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Graafinen ilme  |  Esimerkki konserniyhtiön tunnuksesta
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Graafinen ilme – toimintayksiköt   |  Esimerkki konserniyhtiön ja Mikkelin logon yhdistämisestä

Etusivulla ja 
keskiaukeamalla 

Mikkeli-logo

Takasivulla vain 
Miksei Mikkeli 
-logo



Mikkeli-brändituotteet
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Graafiset elementit  |  Saimaanmuikku lahjakassissa

Mikkelin Saimaanmuikku on mahdollista toteuttaa myös osana muikkutapettia, jolloin ympäröivät muikut ovat joko muita 

Saimaanmuikkuverkostoon kuuluvia muikkuja tai kaupungin omilla väreillä toteutettuja muikkuja.

Muikkutapettipinnat ja niistä tehtävät toteutukset on aina hyväksytettävä erikseen Saimaanmuikku-tavaramerkkioikeuden 

haltijalla eli mainostoimisto Kixit Oy:llä.

mikkeli.fi mikkeli.fi

Saimaan kaunis kaupunki tuo hyvälle tuulelle.Saimaan kaunis kaupunki tuo hyvälle tuulelle.
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Graafiset elementit  |  Logo liikelahjoissa

Esimerkkejä pelkän  

teksilogon käytöstä liikelahjoissa.
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Graafiset elementit  |  Logo liikelahjoissa

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

kangas:
96% Polyesteri, 4% Elastaani

Paino: 280 g/m2

Toiminnallinen Softshell-takki suojaavalla kalvolla sekä lämmittävällä
fleecevuorella. Rinta- ja etutaskut sekä kontrastisävyiset YKK-
vetoketjut viimeistelevät takin tyylikkäästi. Joustava kiristysnauha
helmassa, säädettävät kiristystarrat hihansuissa. Naisten
kavennettu malli takaa tyylikkään istuvuuden.

KOKO

MATERIAALI

Tuotteita on saatavana eri väreissä, mutta ei välttämättä markkinoillasi. Tarkasta saatavuus myyjältäsi.

VERT
SUOSITELTU

HINTA :

34.95 EUR2261049

Kirkas

oranssi

(305)

Punainen

(400)

Sininen

(530)

T.sininen

(600)

Lime (730) Musta

(900)

Metallin-

harmaa

(950)

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

kangas:
96% Polyesteri, 4% Elastaani

Paino: 280 g/m2

Toiminnallinen Softshell-takki suojaavalla kalvolla sekä lämmittävällä
fleecevuorella. Rinta- ja etutaskut sekä kontrastisävyiset YKK-
vetoketjut viimeistelevät takin tyylikkäästi. Joustava kiristysnauha
helmassa, säädettävät kiristystarrat hihansuissa. Naisten
kavennettu malli takaa tyylikkään istuvuuden.

KOKO

MATERIAALI

Tuotteita on saatavana eri väreissä, mutta ei välttämättä markkinoillasi. Tarkasta saatavuus myyjältäsi.

VERT
SUOSITELTU

HINTA :

34.95 EUR2261049

Kirkas

oranssi

(305)

Punainen

(400)

Sininen

(530)

T.sininen

(600)

Lime (730) Musta

(900)

Metallin-

harmaa

(950)

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

kangas:
96% Polyesteri, 4% Elastaani

Paino: 280 g/m2

Toiminnallinen Softshell-takki suojaavalla kalvolla sekä lämmittävällä
fleecevuorella. Rinta- ja etutaskut sekä kontrastisävyiset YKK-
vetoketjut viimeistelevät takin tyylikkäästi. Joustava kiristysnauha
helmassa, säädettävät kiristystarrat hihansuissa. Naisten
kavennettu malli takaa tyylikkään istuvuuden.

KOKO

MATERIAALI

Tuotteita on saatavana eri väreissä, mutta ei välttämättä markkinoillasi. Tarkasta saatavuus myyjältäsi.

VERT
SUOSITELTU

HINTA :

34.95 EUR2261049

Kirkas

oranssi

(305)

Punainen

(400)

Sininen

(530)

T.sininen

(600)

Lime (730) Musta

(900)

Metallin-

harmaa

(950)

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

kangas:
96% Polyesteri, 4% Elastaani

Paino: 280 g/m2

Toiminnallinen Softshell-takki suojaavalla kalvolla sekä lämmittävällä
fleecevuorella. Rinta- ja etutaskut sekä kontrastisävyiset YKK-
vetoketjut viimeistelevät takin tyylikkäästi. Joustava kiristysnauha
helmassa, säädettävät kiristystarrat hihansuissa. Naisten
kavennettu malli takaa tyylikkään istuvuuden.

KOKO

MATERIAALI

Tuotteita on saatavana eri väreissä, mutta ei välttämättä markkinoillasi. Tarkasta saatavuus myyjältäsi.

VERT
SUOSITELTU

HINTA :

34.95 EUR2261049

Kirkas

oranssi

(305)

Punainen

(400)

Sininen

(530)

T.sininen

(600)

Lime (730) Musta

(900)

Metallin-

harmaa

(950)

VERT 730
TAKKI

MUSTIKKA
C90 M65 Y0 K20
R36 G78 B141
HEX #224C8E
PMS 286 U / 287 C

PAITA
LIME
730 

TAKKI  | takaa  ja edestä

NEUTRAL 061001
MIESTEN T-PAITA

PAITA
ORANGE
PMS 021 C 

PAITA VERSIO 1  | takaa  ja edestä

KERKKÄ
C25 M0 Y90 K0
R211 G217 B43
HEX #D2D92A
PMS 388 U / 381 C

NEUTRAL 061001
MIESTEN PIKEEPAITA

PAITA
SAPPHIRE
PMS 533 C 

PIKEEPAITA  | takaa  ja edestä

SAIMAA
C60 M9 Y0 K0
R98 G186 B234
HEX #62BAE9
PMS 2915 U/C
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Mikkelin vaakuna  |  Vaakunaa käytetään harkiten

Vaakuna on kaupungin arvokkain tunnus, ja sen 

käyttö on rajoitettu vain erikseen määriteltyihin 

tapauksiin. 

Vaakunan käyttölupa voidaan antaa myös 

kaupungin ulkopuoliselle taholle. Käyttölupaa 

pyydetään vapaamuotoisella hakemuksella 

osoitteesta kirjaamo@mikkeli.fi.

Vaakunan käyttö perustuu kaupungin- 

valtuuston päätökseen ja siitä tehtyyn 

ohjeistoon. 



Lisätietoa: Mikkelin kaupungin viestintä

viestinta@mikkeli.fi • mikkeli.fi/viestinta


