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TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

HISSIPUHE

Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä tuulena työssä, yrittämisessä ja opiskelussa. Se maistuu elämältä kaupungin yössä ja kodin lämmössä.
Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys ja olemisen
vapaus ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä kasvavat
ainutlaatuisiksi ilmiöiksi, elämyksiksi ja menestystarinoiksi. Siksi Kuopion alue on kannustava kasvualusta osaajille, yrityksille ja uusille sukupolville.

LYHYT VERSIO

PITKÄ VERSIO

Kuopio on paikka,
jossa on oivallettu elämästä jotain.

Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys
ja olemisen vapaus ovat luonnonvoimia,
jotka yhdessä kasvavat ainutlaatuisiksi
ilmiöiksi, elämyksiksi ja menestystarinoiksi.

LOGO, VAAKUNA JA I LOVE KUOPIO -TUNNUS
Kuopio-logoa käytetään kaikissa kaupungin
markkinointi- ja viestintämateriaaleissa. Logoa
käytetään ensisijaisesti mustana ja tummilla
väripohjilla valkoisena.

Logon ympärille jätetään turva-alue,
johon ei tule sijoittaa muita elementtejä

SOVELLUKSET

Logosovellukset suunnitellaan ja toteutetaan markkinointiyksikössä.

Kuopion kaupungin vaakunaa
käytetään kaupunginvaltuuston ja
kaupunginhallituksen sineteissä ja
muissa virallisissa yhteyksissä.

I love Kuopio (ILK) -tunnus on
kaupunkilaisten oma merkki ja
kenen tahansa käytettävissä.
ILK-tunnusta käytetään muun
muassa erilaisten tapahtumien
yhteydessä, markkinointimateriaaleissa ja liikelahjoissa.

TYPOGRAGIA JA PÄÄVÄRIT
Pääfontti
(Markkintointimateriaalit)

Sisältö- ja www-fontti
Adobe TypeKit -kirjastosta
(Markkinointimateriaalit)

Vaihtoehtoinen fontti
(Office -ohjelmat)
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Sähköiset aineistot:

Painotuotteet:
R238G238B238

R240G30B0

R25G45B155

R0G0B0

PANTONE RED 032
C0M88Y80K0

PANTONE Cool Gray2
C0M0Y0K10

PANTONE Ref. Blue
C100M88Y0K5

PANTONE Black6
C100M35Y0K100

MATERIAALIT
OFFSET:

KÄYNTIKORTIT JA MUUT KORTIT/FLYERIT:

Mm. imagolliset aineistot
Munken Polar

Paksumpaa kartonkia vaativat painotyöt:
Norsunluu kartonki 280 g

Päällystämätön ja sileäpintainen premium oﬀsetpaperi.

KUTSUT:
DIGIPAINO:

Perusaineistot
G-print

Mattapintainen, keskivahvasti päällystetty valkoinen
painopaperi.

Juhlavat kutsut (VIP):
Curious Metallics Ice Silver 250 g
Kuoret E65:
Curious Metallics Ice Silver 120 g
Peruskutsut:
Norsunluu kartonki 280 g
Peruskutsukuoret:
Conqueror Brilliant White

KEHYS JA SEN KÄYTTÖ

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

Kehystä käytetään markkinoinnillisissa
yhteyksissä. Ensisijaisesti kehyksessä
käytetään inspiraatio-sanaa. Brändikäsikirja määrittää vaihtoehtoisten
sanojen käytön. Kehyksen käyttö
linjataan ja sen sovellukset toteutetaan
markkinointiyksikössä.

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

Viivan paksuus
2/3 kirjaimen
viivan paksuudesta

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

KEHYKSEN KÄYTTÖ KUVISSA, JOISSA ON IHMISIÄ

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

Oikein

HERE INSPIRATION
IS A FORCE OF NATURE

Väärin

KEHYSMALLEJA

KUVATYYLI

Kuvamaailmassa suositaan aitoja hetkiä ja tunteita välittäviä kuvia. Niistä välittyy elämänmakuisuus ja aitous.

KUVITUS
Kuvituksia voidaan varioida tilanteen mukaan ja
niistä voidaan irrottaa yksittäisiä elementtejä
taittoa elävöittämään. Kuvituksia voidaan käyttää
myös yhdessä kehysten kanssa.

SOVELLUKSIA: ILMOITUKSET

YH
Kuopion kaupunki hakee osaajaa

Katso lisää osoitteesta:
úúúîøòóìòĤ¦õèîõü
Kun elämässämme on oikeita asioita, seuraa siitä
väistämättä hyvää. Puhdas luonto, salliva ilmapiiri sekä
kannustava ympäristö inspiroivat meitä tavoittelemaan
ja elämään unelmiamme. Kuopio on tänään 120 000
asukkaan kansainvälinen kasvualusta - niin yrityksille,
osaajille kuin lapsillekin. Menestystarinat syntyvät siellä
missä niillä on tilaa kasvaa.

T
www.kuopio.fi

virkaan/tehtävään elinvoima- ja
konsernipalveluiden palvelualueelle
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Kuopio on paikka, jossa on oivallettu
elämästä jotain. Se näkyy elämänrytmissä ja ihmisten kohtaamisissa.
Se tuntuu eteenpäin työntävänä
tuulena työssä, yrittämisessä ja
opiskelussa. Se maistuu elämältä
kaupungin yössä ja kodin lämmössä.

Kuopiossa inspiraatio, sydämellisyys
ja olemisen vapaus ovat luonnonvoimia, jotka yhdessä kasvavat
ainutlaatuisisi ilmiöiksi, elämyksiksi
ja menestystarinoiksi. Siksi Kuopio
on kannustava kasvualusta osaajille,
yrityksille ja uusille sukupolville.

Power Cup Kuopiossa
7.-10.6.2018

www.kuopiotahko.fi

SOVELLUKSIA: ROLL-UP, BEACH FLAG

SOVELLUKSIA: TAITTOMALLEJA

SOVELLUKSIA: KUTSU JA KUTSUKUORI, KÄYNTIKORTTI

Etunimi Sukunimi
TITTELI SUOMEKSI
TITTELI ENGLANNIKSI
Kuopion kaupunki - City of Kuopio
Palvelualue suomeksi
Palvelualue englanniksi
Katuosoite 00 - PL 000 - POB 000
FI-70000 Kuopio - Finland
Puh. - Tel.
Gsm - Mobile
Faksi - Fax

+358 17 000 000
+358 00 000 000
+358 17 000 000

etunimi.sukunimi@kuopio.�

www.kuopio.�

SOVELLUKSIA: BUSINESS KUOPIO

SOVELLUKSIA: TYÖLLISYYSPALVELU

SOVELLUKSIA: SAVILAHTI

@savilahtikuopio

ILOA &

SAVILAHDESSA -tapahtuma
Musiikkia – taidetta – toimintaa –
liikuntaa – kulttuuria – hyvää ruokaa...
Mitä sinä haluaisit järjestää?
Tutustu tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan:

SAVILAHDEN VALO-KONSEPTI

www.savilahti.com

Valo-konsepti on
yhteinen kattoteema,
johon kaikki Savilahden toimijat voivat
linkittyä.

Valotaiteen, kaupunki-

ympäristön valaistuksen
ja tapahtumien lisäksi Savilahdessa valoon kytkeytyy
myös alueen toiminta ja
huippuosaaminen.

Valoa tunneliin

-valaistuskilpailu
linkittyy myös Valon
kaavaan. Uusi tunnelivalaistus Hatsalan
koulun ja KYS:n väliseen kevyen liikenteen
alikulkuun saadaan
kesällä 2018.

VALO-KONSEPTIN TARINA

VALO-KONSEPTIN JALKAUTUS

Tausta

Näkyvyys

Savilahden ainutlaatuinen luonnonvalo on inspiroinut hyödyntämään
valoa alueen kehittämisessä. Valo ja valon hyödyntäminen on noussut
esille sekä kaupungin sisällä että erilaisissa työpajoissa, kuten
• Ideointityöpaja muotoilijoille ja taiteilijoille 2/2016,
•
4/2017 sekä
• Savilahden tulevaisuustyöpaja 5/2017.

Konkreettisesti Valo-konsepti tulee näkymään esimerkiksi alueen
nimistössä, taiteessa ja muotoilussa, valaistuksen suunnittelussa ja
alueen luonnonvalon hyödyntämisessä. Valo näkyy kaupunkikuvassa
myös opastusratkaisuissa, tapahtumina, toimintana ja osaamisena.

VALON KAAVA
Savilahden Valo-konseptia lähdetään jalkauttamaan
Valon kaavalla.

Valon kaava on Savilahden valaistus-, taide-,
muotoilu- ja kulttuuriohjelma.
Valon kaava toimii alueen yhtälönä, johon kaikki
voivat liittyä.

www.savilahti.com/valon-kaava
www.savilahti.com/valoa-tunneliin

Tällä hetkellä alueen nimistöä pohditaan Valo-konseptin näkökulmasta
ja syksyksi suunnitellaan Iloa ja Valoa Savilahdessa -tapahtumaa.

Miksi kokonaiskonseptia tarvitaan?

Eteneminen

Kuopion kaupungin Savilahti-projekti sekä Savilahden smarteimmat
ratkaisut -hanke (SmaRa) ovat hakeneet tarjouspyynnöllä konsulttia
toteuttamaan Savilahden Valon kaavan sekä Valon kaavaa pohjustavan
selvityksen. Konsultti tulee ottamaan alueen toimijoita mukaan Valon
kaavan laatimiseen.

Miksi juuri nyt?

Valo-konsepti on tärkeä saada etenemään yhdessä kaavoituksen ja
alueen rakentumisen kanssa. Valon kaavassa tullaan selvittämään myös
parhaat rahoitusmallit ja hankintakäytännöt Valon kaavan toteutusta
varten.

www.savilahti.com/iloa-valoa

Valo yhdistää aluetta ja vahvistaa sen
omaleimaisuutta sekä identiteettiä.
Valo-konsepti on yksi väline kohti
tavoitetta luoda Savilahteen elämää
vuorokauden ja vuoden ympäri.

Valo toimii koko Savilahden alueen kokoavana teemana. Valo yhdistää
aluetta ja vahvistaa sen omaleimaisuutta sekä identiteettiä. Valo-konsepti on yksi väline kohti tavoitetta luoda Savilahteen elämää vuorokauden ja vuoden ympäri.

Miksi Valo?

Savilahden Valo-konsepti pitää sisällään sekä alueen omaleimaisen
luonnonvalon että energiatehokkaasti ja vähähiilisyyttä edistävästi
käytettävän keinovalon. Valo voi tuottaa elämyksiä taidetta hyödyntäen.
Savilahdessa valo kytkeytyy vahvasti myös alueen toimintaan, kuten
erilaisiin tapahtumiin, ja oppilaitos- ja yrityskeskittymän sekä tutkimuslaitosten ja KYS:n valoon liittyvään huippuosaamiseen.

Kuopion kaupunki
Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut
www.kuopio.fi

