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Graafiset ohjeet

Nämä ovat Vesivek Oy:n graafiset ohjeet. Kaikki materiaali on tarkoitettu sisäisen ja ulkoisen vies-
tinnän tukivälineeksi. Ohjeistuksessa on esitelty ohjeilla ja selkeillä esimerkeillä Vesivekin brändin 
visuaalisen ilmeen, graafisten elementtien ja typografian käytön pääperiaatteet.

Ohjeistoa noudattamalla pystymme luomaan yhtenäisen linjan kaikkiin Vesivekin materiaaleihin.

Ohjeistossa esiteltävät materiaalit ovat ladattavissa osoitteessa:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Mikäli sinulla herää jotain kysyttävää, ota yhteyttä markkinointiosastoon niin autamme sinua. 
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Arvot

Asenne
>   Toimimme heti
>   Viestimme positiivisesti
>   Kehitämme itsestämme jatkuvasti parempia

Yhdessä
>   Autamme ilolla
>   Toimimme kaikkien parhaaksi
>   Olemme lojaaleja

Tulokset
>   Palvelemme korkeatasoisesti kaikkialla
>   Toimimme turvallisesti ja vastuullisesti
>  Menestymme yhdessä

Nämä arvot näkyvät ja vaikuttavat kaikessa yrityksemme toiminnassa ja viestinnässä. 
Graafisella ohjeistolla näymme ulos haluamallamme tavalla ja arvojemme mukaisesti.
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Tunnus
1.1 Yritystunnus

Tunnus on visuaalisen ilmeemme kivijalka. 
Se on tarkan suunnittelutyön lopputulos 
eikä sen muotoa tai mittasuhteita saa 
muuttaa. Sitä tulee käyttää aina yhtenä 
kokonaisuutena.

Tunnus ilmentää alaa millä toimimme 
kuvastaen kattoja ja kattotuotteita. Tun-
nuksemme on omaperäinen ja viestittää 
luotettavuutta sekä laatua.

Lataa tiedostot osoitteesta:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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01
Tunnus
1.2 Tunnuksen suoja-alue

Tunnuksen ympärille tulee jättää riittävä 
suoja-alue. Suoja-alue rauhoittaa logon ym-
pärillä olevan alueen, tuoden tunnukselle 
vaadittavan näkyvyyden.

1X

1X

0,5X

0,5X
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01
Tunnus
1.3 Tunnus ja slogan

Tehtävämme on yllättää asiakkaamme 
neljän suoralla: palvelulla, tehokkuudella, 
laadulla ja siisteydellä. Teemme kattoja, 
joiden alla on hyvä olla.

Slogan tiivistää meidät arvoihimme ja 
työmme jälkeen. Sitä käytetään tunnuk-
sen yhteydessä aina kun mahdollista.

Tarvittaessa slogania voidaan käyttää 
myös esimerkkejä suurempana tai 
pienempänä suhteeessa logoon.

Lataa tiedostot osoitteesta:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/
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Tunnus
1.4 Tunnuksen käyttö

Vieressä on nähtävissä millaisia versioita 
Vesivekin tunnuksesta voi käyttää. Käytä 
tunnuksesta aina ensisijaisesti värillistä 
versiota.

Tunnuksen sijoittamista kuvan päälle 
tulee välttää. Skaalatessa mittasuhtei-
den ja käytettyjen värien tulee säilyä 
alkuperäisinä, määriteltyjen mukaisina. 
Huolehdi tunnuksen erottuvuudesta 
varmistamalla riittävä kontrasti taus-
tan suhteen.
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Värimääritykset

Pääväri

Toinen pääväri

Huomioväri

Vesivekin viestinnässä päävärit, vihreä ja 
sininen ovat samat kuin tunnuksessa.

Huomio- ja korostevärinä käytämme 
oranssia.

Vihreä
C80, Y100
R51, G160, B44
PMS 361 C
HEX #13a538

Oranssi
M75, Y100
R255, G64, B0
PMS 1665 C
HEX #ff4000

Sininen
C100, M45
R10, G88, B165
PMS 3005 C
HEX #006fb9
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Typografia
3.1 Ensisijainen fontti on Roboto

Typografiamme antaa meille ryhtiä ja oikean 
sävyn viesteillemme. Näin tulemme huoma-
tuksi ja viestillämme on selkeä painoarvo.

Roboto on muodoiltaan puhdaslinjainen 
kirjasin, mutta tarkemmin katsottuna sillä 
on kuitenkin oma sekeä luonne.

Käytä Robotoa aina kun se vain on 
mahdollista. 

Käyttökohteita ovat mm.: 
- esitteet 
- ilmoitukset 
- lehdet 
- autoteippaukset 
- displayt 
- suoramarkkinointi

Roboto on ladattavissa ilmaiseksi: 
https://fonts.google.com/ 
specimen/Roboto

Roboto Rergular
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Roboto Bold
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Roboto Black
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Roboto Italic
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Roboto Bold Italic
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Roboto Black Italic
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890
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03
Typografia
3.2 Sisäinen ja sähköinen viestintä

Ohessa typografinen ohjeistuksemme 
sisäiseen ja sähköiseen viestintään. Arialia 
käytetään Office-ohjelmistoissa. 

Käyttökohteita ovat mm.: 
- kaikki Word-dokumentit 
- PowerPoint-presentaatiot

Arial Regular
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Arial Bold
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Arial Italic
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
01234567890

Arial Bold Italic
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890
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Typografia
3.3 Muut käyttökohteet

Pitkissä teksteissä, esim. asiakaslehdissä 
tms. voit luettavuuden helpottamiseksi 
käyttää Rasa-kirjasinta.

Rasaa voit käyttää myös arvokkuutta 
vaativissa kohteissa. Se on perinteinen, 
mutta moderni kirjasin.

Rasa Regular
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890

Rasa Bold
abcdefghijklmnöpqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNÖPQRSTUVWXYZÅÄÖ
01234567890
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Visuaaliset elementit
4.1 Sloganit

Kattoihin ja ränneihin liittyvistä rennoista 
sloganeistamme on tehty uudet logot. Pel-
kisetetty, jota tulee käyttää ensisijaisesti, 
sekä humoristisempi versio. 

Lataa tiedostot osoitteesta:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Pelkistetyt

Humoristiset

12



04
Visuaaliset elementit
4.2 Sävytetyt Vesivek-kattoprofiilikuvat

Sävytetyissä kattoprofiilikuvissa käytetään 
Vesivekin vihreää (katto) ja sinistä (rännit). 

Lataa tiedostot osoitteesta:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Vihreä

Sininen
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Visuaaliset elementit
4.3 Graafisia muotoja

Ohessa Vesivekin viestinnässä toistuvia 
graafisia elementtejä. Muodot kertovat 
toimialastamme.

Lataa tiedostot osoitteesta:  
https://www.vesivek.fi/mediapankki/

Oranssi laatikko

Aaltoviiva

Talo-muoto
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05
Kuvamaailma

Kuvien on viestittävä Vesivekin arvomaailmaa, 
eli positiivisuutta, edelläkävijyyttä, tehokkuut-
ta, turvallisuutta ja helposti lähestyttävyyttä. 
Huomioi erityisesti seuraavat seikat: 

Ihmiskuvat ovat aina huomiota herättä-
vämpiä ja tuovat yrityskulttuuria esille pa-
remmin kuin kylmät tuotekuvat. Ihmisillä 
positiivinen ilme ja olemus. Huumori hy-
vällä maulla toteutettuna sopii Vesivekin 
brändiin.  

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, 
eli kuville on hyvä antaa tilaa ja huomio-
arvoa. Käytetään ennemmin yhtä isoa 
kuin montaa pientä kuvaa.

Pyritään käyttämään autenttisen 
oloisia työskentelykuvia, eli työmie-
het aidosti työn touhussa. Vältä 
kuvapankkikuvia.

Työntekijöillä oltava yrityksen vaa-
tetus, työntekijöiden vaatteiden 
ja yleisilmeen on oltava siisti ja 
luotettavuutta viestittävä.

Työturvallisuusnäkökohdat 
oltava kunnossa eli kypärät, 
kuulosuojaimet ym. päälle. 
Työympäristö mahdollisim-
man siistiksi, eli ei jäte- ja 
roskapinoja näkyviin. 
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Lomakkeisto
6.1 Käyntikortti, konserni

Vesivekin käyntikorteissa tiedot tulevat 
esille personoidusti oheisen mallin 
mukaisesti.

Meidän katon alla on hyvä olla.

Etunimi Sukunimi
Titteli suomeksi
Titteli enkku

+ 358 40 123 4567
etunimi.sukunimi@vesivek.fi
Vesivek-konserni
Osoite

www.vesivek.fi

16



06
Lomakkeisto
6.2 Käyntikortti, myyjä

www.vesivek.fi

Etunimi Sukunimi
Titteli 1
Titteli 2

040 123 4567
etunimi.sukunimi@vesivek.fi
Toimipiste
Osoite

Meidän katon alla on hyvä olla.

Vesivekin myyjien käyntikorteissa tiedot 
tulevat esille personoidusti oheisen mallin 
mukaisesti. Kortissa oleva myyjän kuva 
auttaa muistamaan kenen kanssa yhteis-
työtaho on asioinut. Huolehdithan, että 
kuvasi on ajan tasalla ja siisti.
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Lomakkeisto
6.3 Kirjekuori, C5 vaaka
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06
Lomakkeisto
6.4 Word-pohja

	

	

 

Käytäthän aina valmiita ja ajantasaisia 
pohjiamme niin sisäisessä kuin ulkoisessa 
viestinnässä.
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Lomakkeisto
6.5 Tiedotepohjat

www.vesivek.fi 
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06
Lomakkeisto
6.6 PowerPoint-pohja

Käytäthän aina valmiita ja ajantasaisia 
pohjiamme niin sisäisessä kuin ulkoisessa 
viestinnässä.

PowerPoint-esityksissä käytä vain hyvä-
laatuisia kuvia ja riittävän isossa koossa. 
Älä sisällytä yhdelle sivulle liikaa tekstiä, 
niin että informaatio on helposti omak-
suttavissa.
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07
Ilmoitukset
7.1 Kattoremonttien kausi-ilmoitukset

Vuodenaikaan sopivilla painotuksilla neljästi 
vuodessa.

Käytä lyhyttä ja nasevaa otsikointia, jota tu-
kemassa on brändimäärittelyn mukainen, 
hyvälaatuinen kuva. 

Pidä tekstimäärä mahdollisimman lyhye-
nä, huolehdi että kontaktointitiedot ovat 
helposti löydettävissä.

Soita heti
03 3390 0401

• Turvallinen 
telineasennus

• Oma tehdas, 
ei välikäsiä

• Nyt entistä 
kattavampi 
palvelu: 
Vesivek ja 
Hämeen 
Laaturemontti 
yhdistyivät!

PAIKALLISET 
POJAT!

Meidän katon alla on hyvä olla.vesivek.fi 

Yli 97 % suosittelee 
kattoremonttiamme!

Turvallisin
valinta
Asiakastyytyväisyys-
tutkimus 12/2017

Meidän katon alla on hyvä olla.

Soita heti
03 3390 0401
vesivek.fi

Sateet tulee varmasti. 
Suojaako katto? 
Vielä ehdit varmistaa 
katon kunnon.

• Varaa maksuton 
kuntoarvio nyt!

• Säältä suojaan  
1 päivässä

• Tuotteet suoraan 
tehtaalta ilman 
välikäsiä

…kevät, kesä,
sy...SADE!

PAIKALLISET 
POJAT!
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07
Ilmoitukset
7.2 Rännien kausi-ilmoitukset

Vuodenaikaan sopivilla painotuksilla neljästi 
vuodessa.

Käytä lyhyttä ja nasevaa otsikointia, jota tu-
kemassa on brändimäärittelyn mukainen, 
hyvälaatuinen kuva. 

Pidä tekstimäärä mahdollisimman lyhye-
nä, huolehdi että kontaktointitiedot ovat 
helposti löydettävissä.

Soita heti
03 3390 0312

Meidän katon alla on hyvä olla.vesivek.fi 

PAIKALLISET 
POJAT!

Kaikki pitää:
rännit ja aikataulut
Toimitustakuu: 
rahat takaisin, jos 
asennuksemme 
myöhästyy!
Kysy lisää.

Nyt entistä 
kattavampi 
palvelu: 
Vesivek ja 
Hämeen 
Laaturemontti 
yhdistyivät!

Isäntäkin relaa,
kun rännit pelaa

PAIKALLISET 
POJAT!

• Arvo-kouru ei ruostu eikä raidoitu
• Tehdään paikanpäällä mittatilaustyönä
• 5 vuoden asennustakuu

Valuvatko sadevedet kotisi perustuksiin? 
Varaa maksuton kuntoarvio!

Meidän katon alla on hyvä olla.

Soita heti
03 3390 0312
vesivek.fi
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Ilmoitukset
7.3 Yleisilmoitukset

Meidän katon alla on hyvä olla.

Puh. 019 211 3800  •  vesivek.fi

Hämeen Laaturemontti ja Vesivek palvelevat nyt yhden nimen alla. Se tarkoittaa, että saat kaiken 
– katot, sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet – samasta osoitteesta. Huippuunsa hiotun 
toimintamallimme ansiosta kaikki hoituu alusta loppuun saumattomasti. Katso lisää: vesivek.fi

Turvallinen
 • 25 000 kattoremonttia ja  
yli 200 000 ränni- tai  
kattoturvatuoteasennusta.

 • Kotimainen toimija ja yksi selkeä 
vastuutaho kaikissa tilanteissa.

 • Edelläkävijä asennustoiminnassa: 
huippuluokan työturvallisuus ja 
lopputulos.

Vaivaton
 • Kaikki tuotekehityksestä  
asennukseen ja pihan loppu- 
siivoukseen samasta osoitteesta.

 • Kattavan palvelun kruununa omat 
paikalliset asentajat ja valtakun-
nallinen toimipaikkaverkosto.

Nopea ja täsmällinen
 • Täsmälliset toimitukset –  
teemme sen minkä lupaamme.

 • Ripeät asennukset tarkan etukä-
teissuunnittelun ja työtehtävien 
roolituksen ansiosta.

 • Riittävillä resursseilla yhtäjaksoi-
nen toteutus ja omalta tehtaalta 
toimitukset ilman välikäsiä.

PAIKALLISET 
POJAT!

Paikalliset pojat rakentavat uuden katon säältä suojaan 1 päivässä!
• Ainoa 100 % kotimainen toimitusketju  • Sertifioitu asennus, 5 vuoden asennustakuu

• Tuotteet suoraan omalta tehtaalta • Markkinoiden ainoa ruostumaton ja raidaton Arvo-kouru
• Koneellinen, telineiltä tehtävä asennus takaa turvallisuuden ja tehokkuuden

www.vesivek.fi / Kattoluuri 02 3619 7961

Hämeen Laaturemontti ja Vesivek 
yhdistyivät saman nimen alle.

 Nyt saat kaiken katolle yhdestä Kattoluurista.

Hämeen Laaturemontti ja Vesivek palvelevat nyt yhden  
nimen alla. Se tarkoittaa, että saat kaiken – katot, sadevesi

järjestelmät ja kattoturvatuotteet – samasta osoitteesta!

Meidän katon alla  
on hyvä olla.

• Yli 97 % suosittelee katto remonttiamme 
Asiakastyytyväisyystutkimus 12/2017

• Tuotteet omalta tehtaalta, ei välikäsiä

• Kattoremonteissa turvallinen  
telineasennus

• Säältä suojaan 1 päivässä,  
kokonaan valmista jopa 2 päivässä

• Ränniremonteissa toimitustakuu:  
rahat takaisin, jos toimitus myöhästyy

• Asentajina omat paikalliset pojat

Puh. 019 211 3800  •  vesivek.fi

PAIKALLISET 
POJAT!

 
Turvallinen ja vastuullinen 
kumppanisi kattoasioissa 

www.vesivek.fi

Taloyhtiön katto- ja ränniremontin toteuttajaksi kannattaa valita luotettava ja 
kokenut kumppani. Vesivekillä on yli 25 vuoden ja 25 000 kattoremontin kokemus, 

ränni- ja kattoturva-asennuksia olemme tehneet yli 200 000. 

• Telineasennus maksimoi turvallisuuden
Telineet tuovat turvaa sekä asentajille että asukkaille,                                                               

joten voit taloyhtiön vastuuhenkilönä olla rauhallisin mielin. 

• Koko tuotanto- ja palveluketju omissa käsissä
Emme ole riippuvaisia alihankkijoista, mikä takaa täsmällisen ja laadukkaan                        
lopputuloksen. Vastuu on aina yksissä käsissä, myös reklamaatiotilanteissa.

•  Yhtäjaksoinen toteutus
Toteutamme urakan aina yhtäjaksoisesti. 

Olemme 100%:sti aikataulussa taloyhtiöiden remonteissa. 

PYYDÄ KUNTOARVIO, 
SOITA 019 211 3800
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Esitteet

ME OLEMME VESIVEK

Meidän katon alla on hyvä olla

M
E O

LEM
M

E V
ESIV

EK

vesivek.fi Ota yhteyttä 019 425 2235

Meidän katon alla on hyvä olla.

Vesivek Hämeenlinna
Asentajantie 12, 13500 Hämeenlinna 
Vesivek Joensuu
Lylykoskentie 22, 80130 Joensuu
Vesivek Jyväskylä
Heinämäentie 8, 40250 Jyväskylä
Vesivek Kerava
Sementtikuja 3, 04260 Kerava
Vesivek Kokkola
Lekatie 8 c, 67800 Kokkola 
Vesivek Kuopio
Takojantie 5, 70900 Toivala
Vesivek Lahti
Harkkotie 2, 15560 Nastola
Vesivek Lohja
Sauvonrinne 4, 08500 Lohja 

Vesivek Mikkeli
Ratatie 10, 50600 Mikkeli
Vesivek Nurmijärvi
Ilveskuja 8, 01900 Nurmijärvi 
Vesivek Oulu
Merisarantie 5, 90440 Kempele 
Vesivek Pirkkala 
Jasperintie 273, 33960 Pirkkala
Vesivek Pori
Hyveläntie 20, 28200 Pori
Vesivek Seinäjoki
Vaihdetie 6, 60120 Seinäjoki
Vesivek Turku
Vakiotie 9, 21420 Lieto
Vesivek Vaasa
Silmukkatie 15, 65100 Vaasa

Jälleenmyyjämme:
HTM-Kouru Ky
Raivaajantie 16, 80100 Joensuu 
KaikenKattava Oy
Kettukalliontie 11, 87100 Kajaani
Lappeen Peltisepät Oy
Lentokentäntie 52, 53600 Lappeenranta
PS-Kouru Oy
Saumaajantie 5 d, 96910 Rovaniemi

Tehtävämme

24

Tehtävämme on yllättää 
asiakkaamme neljän 
suoralla: palvelulla, 
tehokkuudella,  laadulla 
ja siisteydellä. Teemme 
kattoja, joiden alla on 
hyvä olla. 

”
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Kiitos, kun suosit suomalaista takuutyötä.
Olemme kotimainen alan johtava palveluyritys, joka toimittaa katot tarvikkeineen asen-

nettuna suoraan omalta tehtaalta. Vesivekin asiakastyytyväisyys on erittäin korkea, oman 
toimitusketjun, kattavien takuiden sekä nopean ja vaivattoman palvelun ansiosta.

Siksi voimmekin ylpeinä sanoa, että Vesivek-katon alla on hyvä olla.

Kattoluuri 019 425 2235 · www.vesivek.fi

 

Kattosaneeraustyömaan turvallisuussuunnitelma 
ja nosturin pystytystarkastuspöytäkirja

Vesivek Oy toimii päätoteuttajana tällä työmaalla ja vastaa työmaan
turvallisuudesta. Tämä asiakirja toimii myös tilaajan turvallisuusasiakirjana

(VNA 2009/205 ja VNA 702/2006)

Myyntiedustaja täyttää:

1. Kulkutiesuunnitelma

Nousutorni

Asennuksella tarvitaan henkilönostin

 Asennusvastaava / yksikönpäällikkö

2. Putomissuojaussuunnitelma

Kaide

Telineet

Kohde tehtävä valjailla

 

3. Kohteesta on otettu putoamissuojauksen suunnittelun 
kannalta tarvittavat valokuvat (räystäs, piha, yleiskuva)        
 
 Kyllä

Edustajan kuittaus Työnjohtajan kuittaus
 

 

 

Nosturin ja henkilönostimen pystytystarkastuspöytäkirja

Auton rek. nro.

Tukijalkojen alapuolisen maan kantavuus riittävä

Nostokoukku kiinni ja varmuussokat paikoillaan

Hätä-seis painikkeet toimii

Tukijalat levitetty riittävästi

Ei haitallisia öljyvuotoja

Nostin silmämääräisesti kunnossa

Ylläolevien kohtien täytyy olla kunnossa ennen nostimen
ottamista työkäyttöön.

Tarkastaja   Pvm.
 

Perehdytystodistus

Olen perehdyttänyt kaikki tiimini ja viimeistelyryhmän 
jäsenet työmaasuunnitelmaan ja työmaan riski- ja 
vaarapaikkoihin.

Olen varmistanut, että jokaiselle tiimin jäsenellä on 
tarvittavat suojavarusteet käytössä (turvakengät, kypärä, 
kuulosuojaimet, viiltohanskat ja suojalasit, valjasliivit).

Työnjohtaja   Pvm.

Olen saanut perehdytyksen työmaan riski- ja vaarapaikkoihin.

nimi                nimi

nimi                nimi 

nimi                nimi 

 

Työnjohtaja täyttää:

1. Kulkutiesuunnitelma        OK       Muutetaan    
                                Toteutetaan ao. tavalla

Nousutorni

Telineet

Kulkutiet merkitty

Henkilönostin

2. Putoamissuojaus         OK            Muutetaan    
                 Toteutetaan ao. tavalla

    Kaide

 Telineet

 Valjaat

Meidän katon alla on hyvä olla.

Onnistunut 
kattoremontti

Remonttiin valmistautuminen
Katon hoitaminen

Tehtävämme on parantaa 
asiakkaidemme elämänlaatua 

Vesivek-kattoremonteilla. 
Haluamme yllättää asiakkaat 

palvelulla, tehokkuudella, laadulla ja 
siisteydellä.

 * 100 %
 O

M
A JA KOTIMAINEN TOIM

IT
US

KE
TJ

U * 
PAIKALLISET 

POJAT!

Säältä suojaan päivässä

– ympäri vuoden!

Asiakas

Osoite

Edustaja                       Pvm.          /        20

Joka neljäs asiakkaistamme 
tulee suosittelun kautta. 

Suosittelisitko sinä meitä 
tuttavallesi?

 Sadevesijärjestelmä- ja kattoturva-asennustyömaan 
turvallisuussuunnitelma ja henkilönostimen tarkastuspöytäkirja

Vesivek Oy toimii päätoteuttajana tällä työmaalla ja vastaa työmaan
turvallisuudesta. Tämä asiakirja toimii myös tilaajan turvallisuusasiakirjana

(VNA 2009/205 ja VNA 702/2006)

Myyntiedustaja täyttää:

1. Putomissuojaussuunnitelma

Asennuksella tarvitaan henkilönostin

Kohde tehdään valjailla

 Asennusvastaava / yksikönpäällikkö

 

2. Kohteesta on otettu putoamissuojauksen suunnittelun   
    kannalta tarvittavat valokuvat (räystäs, piha, yleiskuva)        
 
 Kyllä

Edustajan kuittaus Työnjohtajan kuittaus
 

 

 

Henkilönostimen pystytystarkastuspöytäkirja

Nostimen rek. nro.

Tukijalkojen alapuolisen maan kantavuus riittävä

Nostokoukku kiinni ja varmuussokat paikoillaan

Hätä-seis painikkeet toimii

Tukijalat levitetty riittävästi

Ei haitallisia öljyvuotoja

Nostin silmämääräisesti kunnossa

Ylläolevien kohtien täytyy olla kunnossa ennen nostimen
ottamista työkäyttöön.

Tarkastaja   Pvm.
 

Perehdytystodistus

Olen perehdyttänyt kaikki tiimini ja viimeistelyryhmän 
jäsenet työmaasuunnitelmaan ja työmaan riski- ja 
vaarapaikkoihin.

Olen varmistanut, että jokaiselle tiimin jäsenellä on 
tarvittavat suojavarusteet käytössä (turvakengät, kypärä, 
kuulosuojaimet, viiltohanskat ja suojalasit, valjasliivit).

Työnjohtaja   Pvm.

Olen saanut perehdytyksen työmaan riski- ja vaarapaikkoihin.

nimi                nimi

nimi                nimi 

nimi                nimi 

 

Työnjohtaja täyttää:

1. Putomissuojaussuunnitelma        

 OK       Muutetaan, toteutetaan ao. tavalla

Kulkutiet merkitty

Henkilönostin

Kohde tehdään valjailla

2. Kohde toteutettiin         
 OK                 Muutettiin, toteuttiin ao. tavalla

 Henkilönostin

 Valjaat

 

Meidän katon alla on hyvä olla.

Onnistunut 
ränniremontti

Asennukseen valmistautuminen
Sadevesijärjestelmän hoito

Valitse kokenein, valitse kestävin!
Asiakas

Osoite

Edustaja                       Pvm.          /        20

Kiitos, kun suosit suomalaista takuutyötä.
Olemme kotimainen alan johtava palveluyritys, joka toimittaa katot tarvikkeineen asen-

nettuna suoraan omalta tehtaalta. Vesivekin asiakastyytyväisyys on erittäin korkea, oman 
toimitusketjun, kattavien takuiden sekä nopean ja vaivattoman palvelun ansiosta.

Siksi voimmekin ylpeinä sanoa, että Vesivek-katon alla on hyvä olla.

Kattoluuri 019 425 2235 · www.vesivek.fi

Tehtävämme on parantaa 
asiakkaidemme elämänlaatua 

Vesivek-kattoremonteilla. 
Haluamme yllättää asiakkaat 

palvelulla, tehokkuudella, laadulla ja 
siisteydellä.

Joka neljäs asiakkaistamme 
tulee suosittelun kautta. 

Suosittelisitko sinä meitä 
tuttavallesi?

 * 100 %
 O

M
A JA KOTIMAINEN TOIM

IT
US

KE
TJ

U * 
PAIKALLISET 

POJAT!
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Ulkomainokset

Ulkomainonnassa tärkeää on selkeys, jotta 
pääviesti saa tarvittavan huomion. Älä käy-
tä pientä fonttia tai pitkiä lauseita.

Kampanjakohtaisissa mainoksissa koros-
tetaan taktisia ajankohtaisia herätteitä. 
Jos mainos on pitkäaikainen, käytä 
yleistason brändimainontaa.

Kampanjakohtaiset pylväs- ja digitaulut

Pitkäaikaiset bränditaulut

Meidän katon alla  
on hyvä olla.

Syksyn
sateet

tulee

PAIKALLISET 
POJAT!

Varmista kattosi kunto!

PAIKALLISET 
POJAT!

Isäntäkin relaa,
kun rännit pelaa

Varaa maksuton kuntoarvio!
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Bannerimainonta

Bannereissa viestin on oltava omaksuttavis-
sa hyvin nopeasti, siksi yksinkertaisuus ja 
huomiotaherättävyys on tärkeää.

Käytä raikkaita ja vahvoja värejä, sekä 
ajankohtaista herätettä. Tuo toimintoke-
hote selkeästi esille.
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Ajoneuvot

Ajoneuvot ovat erinomainen ja parhaimmil-
laan korkean huomioarvon omaava mainos-
paikka, joten ne kannattaa suunnitella huo-
lella. Käytä määriteltyjä brändin visuaalisia 
elementtejä, lisäksi brändiohjeistuksen 
mukaiset ihmishahmot herättävät aina 
huomiota. Pyri yksinkertaisuuteen ja 
selkeyteen, jotta kokonaisuudesta ei 
tule levoton.

Ajoneuvosta on käytävä ilmi toimiala ja 
yhteystiedot, eli nettisoite ja mahdolli-
sesti puhelinnumero oltava selkeästi 
havaittavissa.

  

Soita Kattoluuriin

Soita Kattoluuriin
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Vaatteet

Yrityksen työntekijät, sekä myyjät että 
asentajat, ovat aina asiakasrajapinnassa 
työskennellessään yrityksen brändin 
edustajia. Siksi on tärkeää, että heillä on 
yhteneväiset, yritysilmeeseen istuvat, 
siistit ja puhtaat työvaatteet.

Yriyksen nimen on tultava esille, mutta 
tyylikkäällä tavalla, jottei työasuista tule 
liian mainosmaisia ja ”hyökkääviä”. 

TU 060417

Miesten Pusero

1H162-456-240

Myyjän vaatteet, esimerkkiAsentajan vaatteet, esimerkki
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Messut

Messuilla käytetään aina valmista modulaarista 
osastoa. Sen peruskoko on 4x6, mutta se  taipuu 
oheisiin 9 eri variaatioon. Pakkauksesta löydät 
tarkempia ohjeita eri mallien kasaamiseen. 
Messumatto tilataan osaston koon mukaan 
messujärjestäjältä. Väri on antrasiittiharmaa, 
joka löytyy perusväreistä.

Messuosastoon kuluu T-lisäke jossa on 
vakiovarusteena 2 kpl TV-näyttötauluja. T-li-
säke muodostaa ikäänkuin takahuoneen. 
Takahuoneen varustukseen kuuluu pyöreät 
”baaripöydät” molempiin takahuoneisiin, 
sekä kaksi jakkaraa molempiin pöytiin. 

Osaston etualalla käytetään 1-2 kpl 
promopöytiä arvontapöytinä osaston 
koosta riippuen. Kolmiomuotoinen 
lattiamallin arvontalaatikko kuuluu 
messuvarustukseen.

Roll uppeja tai muita mainospintoja 
ei lähtökohtaisesti tarvita. Osasto 
itsessään on värikäs, ja riittävästi 
valaistuna se on paras huomion 
herättäjä.

Muista vuokrata messujärjestä-
jältä:

- Messumatto (antrasiitti harmaa)
- Pyöreät baaripöydät 1-2 kpl
- Baarijakkarat 2-4 kpl

4 x 6 U 4 x 6 oikea L4 x 6 vasen L 3 x 6 U 3 x 6 vasen L

3 x 6 oikea L 8 6 4
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Jakotavara

Messuilla, ständeillä ja asiakastapaamisissa 
jaettavia  jakotavaroita on mm: kauppakas-
sit, tulitikkuaskit, kynät, kahvipaketit jne. 

Tuotteissa on oltava yrityksen logo sekä 
esimerkiksi www-osoite, mutta hillitysti. 
Tärkeämpää kuin mainosmaisuus on 
houkutteleva ulkonäkö, joka saa kulutta-
jan käyttämään tuotetta.

Jakotavarassa voidaan visuaalisena 
elementtinä käyttää oheisissa mal-
leissa esiintyvää kaupunkikuosia. Sen 
voi ladata osoitteesta https://www.
vesivek.fi/mediapankki/

www.vesivek.fi www.vesivek.fi

Kauppakassi

Tulitikkuaski
Kynä

Kahvipaketti
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