
brändiohjeistus

2 Oranssi
tehosteena
mustavalkoiselle

Verkatehtaan värit ovat musta, valkoinen 
ja corten-teräksen väristä johdettu oranssi. 
Päävärejä ovat musta ja valkoinen, kun taas 
oranssi toimii pääasiassa tehostevärinä.

HEX:
#000000

RGB:
0 0 0

CMYK:
0 0 0 100

HEX:
#FFFFFF

RGB: 
255 255 255

CMYK:
0 0 0 0

HEX:
#FCA217

RGB:
252 162 23

CMYK:
0 36 91  1

3 Tunnistat
Verkatehtaan
corten-teräksestä

4 Kirjasimet
kuvaavat
Verkatehdasta

5 Verkatehtaan
viestinnän
tone of voice

6 Näin
kuvailet
Verkatehdasta

1 Verkatehtaan
tunnuksen
käyttäminen

Tunnuksen voi asettaa myös 
erilaisten taustojen päälle.

Verkatehtaan virallinen tunnus on perinteikäs ja 
tunnistettava Verkatehdas-tekstilogo. Tunnuksesta 
käytetään pääasiassa yksivärisiä versioita, mutta 
myös alkuperäistä moniväristä versiota voidaan 
käyttää yhä esimerkiksi valomainoksissa.

Verkatehtaan tunnistaa niin 
rakennuksena kuin brändinä 
corten-teräksestä. Elementtiä voi 
käyttää erilaisissa Verkatehtaan 
materiaaleissa, kuten... ...kuvituksissa... ...tai painomateriaaleissa.
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Flood
Std

Merriweather
Bold

Merriweather Sans 
SemiBold Italic Verdana Verdana

Pro Light

Verkatehdas-brändin pääasialliset kirjasimet ovat luovaa yhteisöä siveltimenvedoilla 
kuvaava Flood Std sekä Verkatehdas-tunnusta ja rouheaa arkkitehtuuria mukaileva kulmikas 
Merriweather. Myös Verdana on suositeltava fontti esimerkiksi leipäteksteissä. Kirjasinten 
käyttöä voi myös tarpeen tullen varioida, esimerkiksi käyttämällä sisarfontteja tai kirjasinten eri 
ominaisuuksia. Ohessa esimerkkejä.

Tapahtuma  Verkatehtaan toiminta on 
monipuolista, mutta kaiken voi linkittää sanan 
”tapahtuma” alle.

Yhteisö  Verkatehtaan kortteli ja siihen 
liittyvät ihmiset muodostavat yhteisön.

Hämeenlinna  Ylpeys kotikaupunkiin ja sen 
vahvuuksiin on tärkeä tekijä.

Tervetuloa  Kaikki ovat tervetulleita 
Verkatehtaalle.

Persoonallinen  Verkatehdas on paikkana ja 
yhteisönä omalaatuinen, persoonallinen ja 
aina oma itsensä.

Asiantuntijuus  Verkatehdas on 
asiantuntijatalo. Kaikki mitä Verkatehdaalla 
tehdään, tehdään asiantuntemuksella ja 
laadukkaasti.

Intohimo   Jotta voidaan tehdä huippulaadulla, 
pitää tehdä myös täydellä sydämellä.

Verkatehtaan viestinnän 
äänensävyä kuvailevat 
seuraavat sanat:

”Verkatehdas - Tapahtumatalo

”Verkatehdas on paikka tapahtumille 
keskellä Hämeenlinnaa.

”Verkatehdas on paikka tapahtumille 
keskellä Hämeenlinnaa. Vanhaan 
tehdaskiinteistöön rakennettu 
tapahtumatalo tarjoaa mahdollisuudet 
esimerkiksi kokouksille, messuille, 
keikoille ja yritystilaisuuksille. 
Verkatehtaan korttelissa sijaitsee 
myös luovan alan yhteisö.

Sanallisesti Verkatehdasta voi 
kuvailla seuraavilla tavoilla:


