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Tunnus

Tunnuksen perusmuotona on vaakunasta 

tuttu muurinharja.Punainen väri on 

keltaista erottuvampi ja vastaa paremmin 

punatiilistä miljöötä, jota Janakkalasta 

löytyy. Tunnuksen kirjasimena on saman-

aikaisesti perinteitä ja moderniutta henkivä 

kirjasin. Kokonaisuudesta muodostuu 

tunnistettava ja monipuolisesti käytettävä 

tunnus.
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Tunnuksen variaatiot

Logoon voidaan sijoittaa 

Janakkalan www-osoite. Sen 

paikka ja koko logossa on vakio. 

Logon värejä tai mittasuhteita ei 

saa muuttaa. 

Logon minimikoko on 17 mm 

(leveys). Www-osoitteellisen 

logon minimikoko on 30 mm 

(leveys). Tällöin on kuitenkin 

otettava huomioon, että 

painoresoluutio on tarpeeksi 

korkea www-osoitteen 

näkyvyyden takaamiseksi.

Mustavalkoisissa julkaisuissa 

logosta käytetään versiota, jossa 

punainen väri on korvattu 90% 

mustalla.

17 mm 30 mm

3

Tunnuksen variaatiot

Logoon voidaan sijoittaa 

Janakkalan www-osoite. Sen 

paikka ja koko logossa on vakio. 

Logon värejä tai mittasuhteita ei 

saa muuttaa. 

Logon minimikoko on 17 mm 

(leveys). Www-osoitteellisen 

logon minimikoko on 30 mm 

(leveys). Tällöin on kuitenkin 

otettava huomioon, että 

painoresoluutio on tarpeeksi 

korkea www-osoitteen 

näkyvyyden takaamiseksi.

Mustavalkoisissa julkaisuissa 

logosta käytetään versiota, jossa 

punainen väri on korvattu 90% 

mustalla.

17 mm 30 mm



4

Tunnuksen variaatiot, mustavalkoisuus

Mustavalkoisissa julkaisuissa 

logosta käytetään versiota, jossa 

punainen väri on korvattu  90% 

mustalla.
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Tunnuksen suojaetäisyys

Logolle on määritelty suoja-

alue, jonka sisäpuolelle ei 

saa sijoittaa muita vahvoja 

elementtejä, kuten toisia logoja 

tai voimakaskontrastisia valokuvia. 

Suoja-alue on puolet logon 

korkeudesta.

2X

X

X
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Tunnuksen käyttö

Painettavissa tuotteissa tulee 

huomioida leikkuuvarat. Jos logo 

sijoitetaan arkin reunaan, tulee 

sen ylimenopuolelle sijoittaa 

punainen logon levyinen laatikko, 

jonka korkeus on niin suuri, että 

paperin leikkauksen jälkeen logo 

ulottuu paperin reunaan asti.
Tunnuksen sijainti voi vaihdella

yläreunan, alareunan tai oikean

reunan välillä. Yläreunassa 

sakarakuvio kääntyy ylösalaisin.

Logo pyritään sijoittamaan joko

sivun reunaan, tai kohtaan johon

logo kiinnittyy, kuten valokuvan 

tai värialueen reunaan.
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Värit

PMS 1797

C10 M100 Y95 K0

R206 G18 B32

#CE1220

PMS 116

C 0  M15 Y100 K0

R251 G221 B0

#FBD00

PMS 550

C53 M14 Y22 K0

R21 G158 B198

#159EC6

PMS 550, TINT 50%

C27 M7 Y11 K0

R198 G219 B223

#C6DBDF

PMS 90% K

C0 M0 Y0 K90

R61 G60 B63

#3D3C3F

Punainen väri on Janakkalan 

identiteetin päävärinä. Lisäväreinä 

ovat keltainen, turkoosi, sininen, 

vihreä ja harmaa. Kaikkia lisävärejä 

ei suositella käytettäväksi samalla

kertaa, vaan niistä valitaan 1–2 

käytettäväksi punaisen kanssa.

PMS 567 (TINT 80%)

C45 M9 Y87 K0

R163 G185 B66

#A3B942
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Lorem ipsum

Typografia

Janakkalan kirjasimet ovat Clarendon, jota käytetään otsikoissa 
ja väliotsikoissa sekä Relato Sans, jolla ladotaan leipätekstit ja 
jota käytetään nostoissa. Lisäksi on käytössä Monoline Script, 
jota käytetään otsikkotasolla kun halutaan tuoda mukaan 
pehmeyttä ja puhuttelevuutta.

Sähköisissä medioissa voidaan 
Relaton tilalla käyttää 
Lucida Sans -kirjasinta, 
otsikoissa käytetään 
Clarendonia. Kirjasimista on 
saatavissa myös webbifontit.

Lorem
Ipsum

Painotuotteet

Relato Sans Bold

Relato Sans Regular

Verkko

Lorem
impsum
Relato Sans Italic

Lorem
ipsum
Monoline Script

Lorem 
impsum

Lorem 
Ipsum
Clarendon Bold

Clarendon 

Lorem ipsum
Lucida Sans
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Graafiset elementit

Voidaan käyttää suhteuttaen 

ympäristön käyttötarkoitukseen.

Kunnan materiaaleja voi kuvittaa The Ilves-kuvilla.
Ilvekset konkretisoivat kunnan palveluja, ja tekevät 
toiminnasta helposti lähestyttäviä. Ilveksen on 
luonut sarjakuvapiirtäjä Harri ”Wallu” Vaalio.
Ilveshahmoja voi tiedustella viestinnästä.
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MiKSi JANAKKALA?

•	 Erinomainen logistinen sijainti Etelä-Suomessa

•	 Edulliset tonttien ja toimitilojen hinnat

•	 Monipuoliset toimitilavaihtoehdot

•	 Joustavat kunnalliset ja seudulliset 
elinkeinotoimen palvelut

Kiinnostuitko Janakkalasta? Ota yhteyttä, niin 
mietitään yhdessä yrityksesi tarpeisiin sopivat 
tontti- ja yritystilasopimusratkaisut.

Janakkalan Teollisuusalueet Oy
Markus Myhrberg
toimitusjohtaja
Puh. 040 568 9505
markus.myhrberg@janakkala.fi

Anna Kirjalainen
yritysasiamies
Puh. 050 325 1244
anna.kirjalainen@janakkala.fi

Janakkalan kunta on perustettu vuonna 
1866, mutta alueen teollisuuden perinteet 
ulottuvat vielä kauemmaksi historiaan. 
Tervakoskelle vuonna 1818 rakennettu 
paperitehdas on alallaan Suomen vanhin 
toimiva tehdas. 

Yritystoiminta on Janakkalassa vireää 
ja monipuolista. Kunnassa toimii useita 
tunnettuja oman alansa huippuyrityksiä. 
Kunnan lisäksi suurimmat työllistäjät 
ovat paperia valmistava Tervakoski Oy, 
pumppuja ja sähkömoottoreita rakentava 
Kolmeks Oy, Kiipulasäätiö oppilaitoksi-
neen, kauppapuutarhoineen ja kuntou-
tuskeskuksineen sekä UHT-tuotteistaan 
tunnettu Valio Oy ja jäätelöä valmistava 
Suomen Nestlé Oy.

TOiMivA YriTYSiLMASTO

Elinkeinoelämän vireydestä kertoo noin 
800 toimivaa yritystä. Kaupalliset kulut-
tajapalvelut sijaitsevat pääosin kahdessa 

kauppakeskuksessa Turengissa ja Terva-
koskella. Niissä toimii yli sata palveluyri-
tystä ja -yrittäjää. 

Janakkalan vahvuutena on nopea ja 
yritysystävällinen päätöksenteko. Yrittäji-
en ajatuksia kuunnellaan, yhteistyö ja yh-
teydenpito paikallisten yrittäjien kanssa 
on mutkatonta ja aktiivista.

JANAKKALA ON eduLLiNeN

Tonttien ja toimitilojen neliöhinnat ovat 
vain murto-osa pääkaupunkiseudun hin-
tatasosta. Myös työvoimakustannukset 
ovat pääkaupunkiseutua huomattavasti 
edullisempia. 

Alueella on paljon ammattitaitoista 
työvoimaa ja työntekijöiden rekrytointi 
Janakkalan ulkopuoleltakin on helppoa 
nopeiden yhteyksien ansiosta. Janak-
kalassa on tällä hetkellä myynnissä tai 
vuokrattavana tuotanto- ja toimistotilaa 
sekä yritystontteja useilla alueilla.

Info

Työ ja yrittäminen

vahva teollinen perinne ja 
monipuolinen yritysrakenne

2424

reilu  
tekemisen 
meininki!
 

”Janakkalan sairaala on nuorekas ja hoi-
totyötä tehdään tasapuolisesti. Työyhtei-
sömme on pieni, mutta älyttömän hyvä. 
Vietämme vapaa-aikaakin yhdessä.

Kunta työnantajana tarjoaa sopivasti 
työnkiertoa ja työhyvinvointia. Se saa jak-
samaan ja vahvistaa myös hoitotyön ke-
hittämistä. Haluamme jatkossakin mennä 
yhdessä eteenpäin ja toivomme löytäväm-
me henkilökuntaan uusia ammattilaisia. 
Tässä työyhteisössä on yhdessä tekemisen 
meininkiä, josta voi olla ylpeä!”

Kunta on Janak-
kalassa suurin 
työnantaja ja sen 
keskeinen tehtä-
vä on tuottaa 

peruspalveluja laadukkaasti ja asu-
kaslähtöisesti. Henkilökuntaa oli 
vuoden 2011 lopussa 1130 henkilöä, 
joista vakinaisia 812. Suurimmat 
ammattiryhmät ovat hoitohenkilö-
kunta, opettajat, päivähoidon hen-
kilökunta, tekninen henkilökunta ja 
hallintohenkilökunta.

Janakkalan henkilöstöstrategi-
an mukaan Janakkala on turvalli-
nen, moderni ja henkilöstöstään 
huolta pitävä työnantaja. Janak-
kala tarjoaa henkilöstölleen kilpai-
lukykyiset palvelussuhteen ehdot 
ja henkilöstön palvelusuhdeturva 
on toiminnan lähtökohtana. 
Henkilöstö viihtyy työssään, sillä 
viimeisimmän työtyytyväisyys-
kyselyn mukaan 85,2 % kunnan 
henkilökunnasta on tyytyväinen 
Janakkalan kuntaan työnantajana. 

Janakkalan kunnan henkilös-
tön virkistystoimintaa tuetaan 
eri tavoin. Henkilökunnalla on 
mahdollisuus käyttää maksutta 
kunnan uimahallia ja kuntosalia 
sekä osallistua henkilökunnalle 
järjestettyyn kuntoliikuntaan. 
Lisäksi henkilöstölle järjeste-
tään yhteisiä matkoja teatteriin, 
konsertteihin, jääkiekko-otteluihin 
sekä tuetaan elokuvissa käyntiä. 

Janakkalan tavoite on olla 
jatkossakin haluttu työpaikka eri 
alojen ammattilaisille. Janakkalas-
sa kiinnitetään erityistä huomiota 
henkilöstön jatkuvaan koulutuk-
seen osaamisen turvaamiseksi. 
Myös työntekijöiden omaehtoista, 
vapaa-ajalla tapahtuvaa koulut-
tautumista tuetaan. 

Lähihoitaja Anne Kisonen, 35 v, 
kuusi vuotta töissä Janakkalan 
sairaalassa. 

Työ ja yrittäminen

J A N A K K A L A 
Paras paikka 
tehdä työtä

Janakkala kasvavana  
kuntana hakee vuosittain  
uusia osaajia joukkoonsa.  
Katso avoimet työpaikat  
www.janakkala.fi/rekrytointi

Ilmoittaudu sijaiseksi
Onko sinulla mahdollisuus työskennellä opintojesi tai 
töidesi ohella, tai oletko vailla työpaikkaa? Sijaisena voit 
ottaa töitä vastaan silloin kun se sinulle parhaiten sopii. 
Tarvetta sijaisista on eniten sosiaali- ja terveyspalveluis-
sa, perusopetuksessa ja ruokapalveluissa. Janakkalan 
vahvuutena sijaisrekrytoinnissa on paikallisuus ja pienet 
yksiköt, joissa pääsee tekemään monipuolisia töitä. 

www.janakkala.fi/sijaishaku

vahva teollinen perinne ja 
monipuolinen yritysrakenne
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Toimivaa arkea 
JANAKKALASSA

”P arasta on se, että asiat toimivat ja pal-
velut löytyvät läheltä, toteavat turenki-
laiset Kirsi ja Antti Roos lähes yhteen 
ääneen.

Palveluiden monipuolisuus ja ulkoi-
lumahdollisuudet ilahduttavat Parolasta kolme vuotta sitten 
Turenkiin muuttanutta Roosin perhettä.

– Kotoamme on kirjastoon kilometri ja silti tuossa nurkal-
la käy kirjastoauto. Kaiken tarvitsemansa saa omasta kylästä, 
ja niin sen täytyy ollakin, Kirsi iloitsee.

Turenkiin muuttaminen oli nuorelle perheelle hienoinen 
sattuma. Tulevan kotipaikan määritteli toiveita vastaavan 
kodin löytyminen. Ostopäätös uudesta rivitaloasunnosta 
syntyi nopeasti, ja junayhteydet mahdollistivat myös Antin 
sujuvan työmatkaliikkumisen Helsinkiin. Samoihin aikoihin 
syntyi myös esikoispoika Elias.

Kaksi vuotta sitten Antti päätti ryhtyä yrittäjäksi ja tekee 
nyt valokuvaus- ja graafisia töitä Turengin toimistossa.

– Yrittäjyyskin on Janakkalassa toimivaa. Samanhenkisiä 
yrittäjiä löytyy yhteistyöhön ja asiakaskuntaakin on kivasti, 
Antti toteaa.

Kirsin työ paikallisen hyvinvointikeskuksen My Linen 
liikuntavastaavana on vaihtunut äitiyslomaan perheen kuo-
puksen synnyttyä. Janakkalan kunta on huomioinut myös 
Niilon syntymän hienosti.

- Pieni lahja vastasyntyneelle oli lämmin ja kiva ele, Kirsi 
sanoo.

HAAveiSSA OMAKOTiTALO

Kirsi ja Antti ylistävät kilvan asuinpaikkansa luonnonlähei-
syyttä ja sijaintia.

– Olemme sopeutuneet hienosti Turenkiin ja arki on toi-
mivaa. Itsenäinen kunta takaa monia palveluja ja päivähoi-
toasiatkin ovat hyvin, iloitsee Kirsi.

Vaikka oma koti on tähän elämäntilanteeseen oikeinkin 
sopiva, haaveitakin Roosin perheellä on.

– Tulevaisuuden haaveenamme on rakentaa omakotitalo. 
Olisi hienoa löytää tontti luonnon helmasta, veden ääreltä, 
Antti toivoo.

Janakkalan tontteihin ja ympäristöön nämä kriteerit 
sopivatkin, joten rakentaminen lienee Roosin perheen arkea 
vielä jonain päivänä. 

Asuminen ja arki
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Asuminen ja arki

Oma pala Janakkalaa
Minkälaisen palan sinä haluat? Janakkalasta löydät 
toi vei desi mukaisen tontin edullisesti ja läheltä palveluita. 
Tonteille pääset heti rakentamaan, heti asumaan!

Tällä hetkellä rakentamisen pääkohde on Turengin ja 
Hämeenlinnan välillä oleva Harviala, jossa on runsaasti 
tonttivaihtoehtoja. Asuinalue sijaitsee Hiidenjoen tuntu-
massa, Harvialan kartanon vanhassa kulttuurimaisemassa. 
Asuinalueelta löytyy viihtyisä paikka monen perheen kodille. 
Harviala on kauniilla paikalla joen varrella, omassa rauhassa 
mutta kuitenkin vain vaivaisen kymmenen minuutin ajo-
matkan päässä palveluista: Turenkiin on matkaa noin 6 km, 
ja alueelta on hyvät yhteydet myös kymmenen kilometrin 
päässä sijaitsevaan Hämeenlinnaan. Lapsiperheitä palve-
levat koulu sekä uusi päiväkoti. Laajat viheralueet tekevät 
Harvialasta viihtyisän asuinpaikan, jonka kruunaavat joen  

tarjoamat virkistysmahdollisuudet. Hiidenjoki on osa 
merkittyä venereittiä, jota pitkin pääsee aina Tampereelle 
saakka! Tonttien koot alkaen 1 200 m², ja niiden neliöhinta 
alkaen 10 €. Tontit voi joko ostaa tai vuokrata.

Tervakoskella Eväsojan alue sekä Tammirannan uudet 
tontit sijaitsevat keskeisellä paikalla Tervakosken palvelujen 
läheisyydessä. Tonttien koot vaihtelevat 1 200 – 2 400 m2 
välillä, ja niiden neliöhinta on 15 €.

Lisäksi Leppäkosken Emilianpolulla on varattavana tont-
teja rauhallisessa metsäympäristössä. Leppäkoski on noin 
500 asukkaan kylä, jossa Puujoki, Haukankallio, Rahitun-
lammen uimaranta ja 3 km:n mittainen kuntopolku tarjoavat 
hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja virkistykseen. Turengin ja 
Tervakosken palveluihin on matkaa noin 10 km ja moottori-
tien Tervakosken liittymään noin 6 km. 

Tutustu kuntaamme ja 
tonttitarjontaamme 

www.palajanakkalaa.fi

Tonttiasioissa sinua palvelee:
Eija Paturi, Maankäyttöinsinööri

p. (03) 680 1343
eija.paturi@janakkala.fi 
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Taittoesimerkki – kuntaesite

Aukeamat Janakkalan kuntaesitteestä. Vaihtelevaa, värikästä ja raikasta.

— JULISTE
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Taittoesimerkki – rekrytointi-ilmoitukset

Rekrytointi-ilmoitukset kuvallisena

ja ilman. ”Paras paikka” -konseptia

käytetään kaikessa ilmoittelussa.

— REKRYTOINTI-ILMOITUS
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www.janakkala.fi

puh.
fax
gsm
Toimipiste
Katuosoite 1, 14200 Turenki

(03) 000 0000
(03) 000 0000
0x0 000 0000

etunimi sukunimi
titteli

etunimi.sukunimi@janakkala.fi

www.janakkala.fi

puh.
gsm
Katuosoite 1, 14200 Turenki

(03) 000 0000
0x0 000 0000

etunimi sukunimi
titteli

etunimi.sukunimi@janakkala.fi

Käyntikortit

Kaksipuoleisen kortin kääntöpuolella  

Janakkalan tunnus on vasemmassa 

laidassa, ja kortin tiedot on tasattu 

oikealle. Tunnus on kortissa molem-

milla puolilla samassa kohtaa. 

Paperi: Terreus (verkkokuvioitu, 

vesileimaton), kirkkaanvalkoinen,  

250 g/m2.

Eri yhteystietoja on korteissa eri mää-

riä. Tiedot täytetään alhaalta ylös-

päin, Katuosoite-rivin pysyessä aina 

samalla paikalla. Tietojen keskinäinen 

järjestys pysyy aina samana.

Clarendon Light, 7,2 / 9,3 pt, musta
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Janakkalan kunta  |  Juttilantie 1  |  14200 Turenki

Kirjekuori

Janakkalan logo painetaan kuoren

etupuolelle ja läppään siten, että niistä

muodostuu yhtenäinen jatkuva 

elementti. Kuoren yläreuna ”halkaisee”

elementin tasan kahtia.

Kuoren läppä on tasareunainen.  

Läpän koko voi vaihdella erityyppisisssä

kuorissa, joten lähetetyissä tiedostoissa

logo ei välttämättä ole oikeassa  

kohdassa.

Painettaessa käytetyt värit ovat PMS

1797 ja musta. 

E5-kuoressa ikkunan paikka on merkitty

magentalla värillä. Tätä väriä ei paineta.
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PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitysten  

otsikko- ja sisältödiat.

Powerpoint-pohjissa on tarjolla kaksi 
vaihtoehtoa, virallisempi ja leikkimieli-
sempi Ilves-pohja.

Pohjat ovat ladattavissa intrasta.
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Kuvat

Janakkalan kunnan kuvissa näkyy 

positiivinen kunta kuntalaisineen. 

Tunnusta voidaan käyttää kuvien 

yhteydessä sellaisessa paikassa 

jossa se ei häiritse kuvan var-

sinaista kohdetta. Tällöin kuva 

rajautuu kuvan – ja yleensä myös 

sivun – laitaan. Katso tarkemmin 

sivu 6 tunnuksen käyttö.

Janakkalan kunnan kuvissa näkyy postiivinen, 
luonnoläheinen kunta. Kuvia eri käyttö-
tarkoituksiin voi tiedustella viestinnästä.
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Verkkosivut

Verkossa käytetään samoja 

värejä ja visuaalista ilmettä kuin 

printtimateriaaleissakin ottaen 

huomioon verkkokäyttöliittymän 

vaatimukset.


