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TURKU BUSINESS REGION SISÄLLYSLUETTELO

GRAAFISEN OHJEISTON
KÄYTTÖ JA TARKOITUS

Graafinen ohjeisto sisältää perustiedot Turun seudun 
elinkeinotoimijoiden brändistrategiasta ja sitä ilmentä-
vistä graafisista materiaaleista ja elementeistä (logot, 
värimääritykset ja fontit). 
 
Graafisen ohjeiston tarkoitus on opastaa Turku Science 
Park Oy:n henkilöstöä ja tärkeimpiä seudullisia yritys-
palvelu- ja innovaatiotoimijoita Turun seudulla.

Yhtenäinen visuaalinen ilme ja esiintyminen vahvis- 
tavat ja rakentavat sekä Turun seudun imagoa ja 
tunnettuutta, että Turku Science Park Oy:n yrityskuvaa 
alueen yritys- ja innovaatiopalveluita tuottavana ja 
koordinoivana kehitysyhtiönä.  

Ohjeita noudattamalla seudun kehitysyhtiö Turku 
Science Park Oy ja kaikki muut keskeiset seudulliset 
toimijat – Turun seudun kunnat, alueen korkeakoulut 
ja alueen muiden toimijoiden laaja yhteistyöverkosto – 
voivat varmistaa yhtenäisen ja selkeän imagon koko 
Turun seudun yritys- ja innovaatiokeskittymälle. 

Turku Science Park Oy:n Markkinointi– ja viestintä- 
tiimi neuvoo ja opastaa ohjeiston soveltamisessa.
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TURKU BUSINESS REGION TURUN SEUDUN BRÄNDISTRATEGIA

TURUN SEUDUN 
BRÄNDISTRATEGIA
 
Turun seudun tavoitteena on olla Suomen dynaa-
misin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä, 
joka kilpailee ja erottuu valituilla kärkialoilla myös 
kansainvälisesti.

Turun seudun innovaatiotarinan vahvistamiseksi 
luotu Turku Business Region on markkinointibrändi, 
joka viestii koko Turun seudun yritysmaailman, 
koulutus- ja tutkimusyhteisön ja julkisen sektorin 
toimijoiden yhteistyöstä ja sen saavutuksista 
alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi, kasvatta-
miseksi, kansainvälistämiseksi ja uusien innovaa-
tioiden synnyttämiseksi.

Turku Business Region toimii kattobrändinä 
kehitystyön keskiössä oleville Turun seudun kärki- 
aloille ja niiden kehittämistä tukeville palveluille. 
Kärkialat yhdistävä kattobrändi pysyy, vaikka 
kärkialojen nimet ja määrä elävät reagoidessaan 
ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin ja elinkeino-
elämän tarpeisiin.  
 

Kansainvälisesti merkittäviä kärkialoja on 
Turun seudulla tällä hetkellä viisi: 

• Health Turku
• Maritime Turku
• Tech Turku
• Clean Turku
• Experience Turku

Kärkialoille on luotu omat brändinimet ja logot 
tukemaan viestintää ja markkinointia kärkialan 
vahvuuksista ja toimijoista, erityisesti silloin kun 
houkutellaan alueelle uusia investointeja, osaajia 
ja yrityksiä. 

Turku Business Region –brändin ja kärkialojen 
brändien tunnettuuden kasvattamisessa Turku 
Science Park Oy:n tarjoamilla yritys- ja innovaati-
opalveluilla on keskeinen rooli.
 
Näiden palvelujen viestinnän tulee aina tukea 
kattobrändin ja toimiala-/tapauskohtaisesti 
myös kärkialojen brändiviestintää.

Brändistrategian jalkauttamisessa pyritään 
siihen, että alueen yritys- ja innovaatiopalve-
lujen käyttäjien asiakaskokemus on kaikissa 
tilanteissa yhtä korkealaatuinen ja sisällöl-
lisesti ja visuaalisesti harmoninen. Seudun 
yrityspalvelujen markkinoinnissa kärkialojen 
brändinimiä ja logoja tulee käyttää harkiten ja 
asiakasnäkökulma huomioiden.

Turku Business Region -brändin viestintää 
tukevat omassa viestinnässään myös kaikki 
Turun seudun julkisen sektorin ja koulutus- ja 
tiedeyhteisön toimijat ja Turun seudun kunnat 
huomioimalla nämä ohjeet soveltuvin osin 
omassa seudun elinkeinotoiminnan kehittämi-
seen liittyvässä viestinnässään.
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TURKU BUSINESS REGION TURUN SEUDUN BRÄNDISTRATEGIA

ASIAKASLUPAUS
 
Asiakaslupauksemme on Vaikuttavaa verkostoi-
tumista (englanniksi Networking with impact). Se 
kuvaa Turun seudun kaikkien eri toimijoiden laajaa 
yhteistyötä verkostossa, joka vauhdittaa uusien 
tuotteiden ja palveluiden syntymistä, yritystoiminnan 
kasvua sekä alueen hyvinvointia. 
 
Se myös ohjaa kaikkia seudun toimijoita päivittäi-
sessä työssään pyrkimään mahdollisimman hyvään 
vaikuttavuuteen elinkeinoelämän kehittämiseksi 
Turun seudulla.

Asiakaslupaus näkyy mm. Turku Business Region 
-logon yhteydessä power point -pohjissa ja ilmoituk-
sissa.

Vaikuttavaa verkostoitumista

Networking with impact
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TURKU BUSINESS REGION TURUN SEUDUN BRÄNDISTRATEGIA

TURKU SCIENCE PARK 
OY:N YHTIÖNIMEN ROOLI 
BRÄNDISTRATEGIASSA

Turku Science Park Oy on Turun seudun yritys- ja 
innovaatiopalveluja tarjoavan ja koordinoivan yhtiön 
nimi ja Turku Business Region -brändin vahvistami-
seksi työskentelevän ja yritys- ja innovaatiopalveluja 
toteuttavan henkilöstön työnantaja (mukaan lukien 
siis myös esimerkiksi SparkUpin, WFFC:n ja Smart 
Chemistry Parkin henkilöstön).

Brändistrategiassa ja -hierarkiassa Turku Science 
Park Oy on toimija ja toteuttaja. Yhtiön nimi jätetään 
seutua yrityksille, osaajille ja sijoittajille markkinoidessa 
taustalle ja Turku Science Park -logoa käytetään 
tukemaan yrityspalvelujen viestintää ja markkinointia 
erityisesti silloin kun viitataan juridiseen toimijaan ja 
Turku Science Park -logon täytyy esim. rahoitussyistä 
näkyä materiaaleissa.

Uudistuksia ja uutta rahoitusta
Maakuntauudistuksen valmistelu ja siihen kytkeytyvä 
kasvupalvelulaki pitävät edelleen monet yrityspalve- 
luihin liittyvät roolit avoimina. Finpron ja Tekesin 
yhdistyminen Business Finlandiksi on merkittävä askel 
yritys- ja innovaatiopalveluiden rakenteiden selkeyttä- 
misessä. Kasvusopimuksen osalta saatiin rahoitus 
pitkien vaiheiden jälkeen käyntiin. Rahoitus kohdentuu 
alueen keskeisille vahvuusalueille; globaalisti merkittä-
vä innovaatiokeskittymä sekä sinisen ja vihreän talou-
den symbioosit. Yhtiön vahvistunut rahoitusosaaminen 
näkyi toiminnan volyymin kasvuna ja onnistumisina 
kilpailussa ulkoisesta rahoituksesta.

Katsausvuoden aikana valmisteltiin myös markkinoin-
timme uutta kärkeä, yhteiselle seudulliselle yritys- ja 
innovaatiotoiminnalle annettua Turku Business Region 
-nimeä. Työ tämän eri toimijoita yhdistävän nimen ja 
palvelukokonaisuuksien kehittämisen parissa jatkuu 
myös vuonna 2018. 

Niko Kyynäräinen
Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Positiivinen rakennemuutos, 
positiiviset haasteet

VUOSIKATSAUS 2017

Keskusteluympäristö Turun seudulla ja Varsinais- 
Suomessa muuttui vuoden 2017 aikana voimak-
kaasti. Termi positiivinen rakennemuutos tuli mu-
kaan keskusteluun. Termillä kuvataan aluettamme 
kohdannutta tilaa, jossa todennetut kasvunäkymät 
ovat poikkeuksellisen pitkät. 

Kasvunäkymien tueksi alueen toimijat nostivat vah-
vasti esiin vaatimuksen yliopistotasoisen teknillisen 
koulutuksen lisäämisestä. Saavutettavuuden osalta 
vietiin eteenpäin tavoitetta Helsingin ja Turun välisen 
ns. tunnin junan toteuttamisesta. Alueen yritykset, 
kaupunki ja korkeakoulut puhaltavat hienolla tavalla 
yhteen hiileen.

Hyvien yritysuutisten vuosi
Positiivisen rakennemuutoksen myötä Turun seu-
dulta saatiin runsaasti positiivisia yritysuutisia. Meyer 
investoi Turun telakkaan 185 miljoonaa euroa, Bayer 
myi hormonikierukka Mirenaa ensimmäistä kertaa yli 
miljardin euron edestä ja Perkin Elmerin liikevaihto 
ylitti 200 miljoonaa. Esimerkkejä Turkuun viime vuon-
na sijoittautuneista toimijoista ovat Rolls-Roycen uusi 
etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja 
kehityskeskus, Valmet Automotiven tuotekehitys- ja 
suunnittelutoimisto ja ohjelmistokehitysyhtiö Vincit. 
Kaikissa prosesseissa yhtiömme asiantuntijat olivat 

vahvasti mukana.

Invest in -toimintomme onnistumisiin lukeutuu venäläi-
sen lääkeyhtiö Biocadin sijoittuminen Turkuun. Muusta 
kansainvälisestä toiminnasta mainittakoon yhtiömme 
vastuulla olevan av-alan tuotantokannustimen markki-
noinnin eteneminen, ensimmäisten sitä kautta tulleiden 
kansainvälisten elokuvatuotantojen käynnistyminen, 
sekä Enterprise Europe Networkin palvelun 370 
asiakasta. Tärkeä kasvun ja kansainvälisyyden tuki on 
myös joulukuussa Turun tiedepuistoaueen sydämessä 
avautunut Suomen ensimmäinen alueellinen vierailu- ja 
innovaatiokeskus Joki.

Yhtiömme koordinoiman startup-yhteisö SparkUpin 
tiloissa järjestettiin vuonna 2017 yli 600 eri tapahtu-
maa. Merkittävä askel alkuvaiheen yrityksille suun-
natuissa palveluissa oli Life Science -kiihdyttämön 
(Life Science Accelerator) käynnistäminen 14 tiimin 
voimin, sekä meriteollisuuden kiihdyttämön (Maritime 
Accelerator) valmistelun aloittaminen. Raision Smart 
Chemistry Parkissa toiminta vakiintui, Turku Future 
Technologies -verkoston prosessissa 11 yrityksen 
tutkimusaihiot etenivät ja käynnistettiin meriklusterin 
ekosysteemitason kehittäminen. Osallistuimme myös 
aktiivisesti Turun kaupungin Smart & Wise -kärkihank-
keen toteutukseen.
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LOGOT

TURKU BUSINESS REGIONIN 
LOGOJEN KÄYTTÄMINEN
Turku Business Region -logon tulee olla kaikissa 
Turku Science Park Oy:n palveluihin ja Turun seudun 
kärkialoihin liittyvissä materiaaleissa.

Kärkialan tai palvelun logoa ei käytetä yksin vaan se 
esiintyy aina yhdessä Turku Business Region -logon 
kanssa. Seudun yrityspalvelujen markkinoinnissa 
kärkialojen brändinimiä ja logoja tulee käyttää harki-
ten ja asiakasnäkökulma huomioiden.

Turku Science Park Oy:n logoa käytetään silloin kun 
viitataan juridiseen toimijaan (esim. yrityspalvelujen 
tarjoajaan) ja aina silloin kun Turku Science Park 
-logon täytyy esim. rahoitussyistä näkyä materiaa-
leissa. Yrityspalvelujen markkinoinnissa näkyy aina 
myös Turku Business Region -logo.

Turku Business region -logosta käytetään aina 
ensisijaisesti neliskulmaista versiota. Vaihtoehtoisia 
versioita käytetään esim. mikäli pääversio ei mahdu 
materiaaliin muotonsa vuoksi tai logoteksti ei ole 
kokonsa puolesta luettavissa (yksirivistä logoa 
käytetään esim. avainnauhoissa, mainoskynissä ja 
muissa vastaavissa).

Logojen värejä, rakennetta tai mittasuhteita ei saa 
muuttaa� Vain tässä ohjeistossa annettuja logoja, 
niiden versioita ja värejä saa käyttää. Mikäli muita 
versioita tarvitaan, otathan yhteyttä markkinointi- ja 
viestintätiimiin. Huomioithan, että logojen ympärille 
tulee aina jättää niille määritelty suoja-alue�

Turku Business Region -logon pääversio Vaihtoehtoiset versiot

LOGOHIERARKIA
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LOGOT LOGOHIERARKIA

Kärkialalogojen pääversiot

Vaihtoehtoiset versiot

Palveluiden logot

Yhtiön logon pääversio Vaihtoehtoinen versio
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TURKU BUSINESS REGION -LOGO



9

TURKU BUSINESS REGION -LOGO SYMBOLI

ALUE
Symbolin muoto tulee 
neliöstä, joka kuvaa Turun 
seutua.

LAAJENEVA  
JA AVOIN
Symbolin reunat ovat avo-
naiset; sisäänpääsy on 
mahdollista. Kulmanuolet 
kuvaavat laajenevaa seutua.

SKAALAUTUVA
Kulmamerkit ovat perin-
teisesti totuttu näkemään 
skaalaamisen merkkeinä.
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TURKU BUSINESS REGION -LOGO SUOJA-ALUE

x

x

x



TURKU BUSINESS REGION -LOGO VARIOINTI

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO  
VAALEALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO
TUMMALLA TAUSTALLA

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.
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TURKU BUSINESS REGION -LOGO VAAKAVERSIO

x

x

x



TURKU BUSINESS REGION -LOGO VARIOINTI

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO  
VAALEALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO
TUMMALLA TAUSTALLA

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.
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TURKU BUSINESS REGION -LOGO PYSTYVERSIO

x

x

x



TURKU BUSINESS REGION -LOGO VARIOINTI

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO  
VAALEALLA TAUSTALLA

MUSTAVALKOINEN LOGO
TUMMALLA TAUSTALLA

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään tilanteissa, joissa 
värejä ei voi toistaa.

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.



16

PALVELUT
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Palveluiden symbolit muodostuvat pää-
symbolin kulmista. Jokainen palvelu saa 
oman tarkkaan harkitun muotokielimerki-
tyksensä. 

PALVELUT SYMBOLIT
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"Spark"

"Up"

PALVELUT SPARKUP -SYMBOLI
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PALVELUT SPARKUP-LOGO
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PALVELUT SPARKUP-LOGON SUOJA-ALUE

x

x

x
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SPARKUP-LOGON VARIOINTI

VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.

PALVELUT
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Play Fast forward

Pause

PALVELUT WFFC-SYMBOLI
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PALVELUT WFFC-LOGO
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PALVELUT WFFC-LOGON SUOJA-ALUE

x

x

x
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PALVELUT WFFC-LOGON VARIOINTI

VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.
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DNA

Kemian kaava

PALVELUT SCP-SYMBOLI
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PALVELUT SCP-LOGO
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PALVELUT SCP-LOGON SUOJA-ALUE

x

x

x
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PALVELUT SCP-LOGON VARIOINTI

VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.



KÄRKIALAT
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KÄRKIALAT VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio. Käytetään aina, kun mahdollista.
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Suoja-alue määritellään 
kaikissa kärkiala-logoissa 
vastaavalla tavalla. Aina 
logon uloimmista reunois-
ta mitattuna.

x

x

x

KÄRKIALA-LOGOT SUOJA-ALUE
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KÄRKIALAT LOGOT TUMMALLA POHJALLA

Käytetään tummalla taustalla tai esimerkiksi kuvien päällä.
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KÄRKIALAT LOGOT VÄRILLISELLÄ POHJALLA

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä ei erotu kunnolla taustasta.
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KÄRKIALAT PIENET LOGOT / KÄYTETÄÄN KUN TEKSTI SKAALAUTUU LIIAN PIENEKSI  

LOGOT VÄRILLISELLÄ POHJALLA
Pientä logoa käytettäessä tätä versiota käytetään, mikäli jokin logon väreistä ei erotu kunnolla taustas-
ta.

LOGOT VÄRILLISELLÄ POHJALLA
Pientä logoa käytettäessä tätä versiota käytetään tummalla taustalla tai esim. kuvien päällä.

VÄRILLINEN LOGO
Pientä logoa käytettäessä tätä versiota käytetään aina kun mahdollista



YHTIÖ
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TURKU SCIENCE PARK-LOGO

Pystyversio

Vaakaversio
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TURKU SCIENCE PARK-LOGO PYSTYVERSIO SUOJA-ALUE

x

x

x
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TURKU SCIENCE PARK-LOGO PYSTYVERSION VARIOINTI

VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO  
TUMMALLA TAUSTALLA

Käytetään tummalla taustalla  
tai esimerkiksi kuvien päällä.

LOGO VÄRILLISELLÄ TAUSTALLA

Käytetään, mikäli jokin logon väreistä  
ei erotu kunnolla taustasta.
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TURKU SCIENCE PARK-LOGO VAAKAVERSION SUOJA-ALUE

x

x
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TURKU SCIENCE PARK-LOGO VAAKAVERSION VARIOINTI

VÄRILLINEN LOGO

Logon pääversio.
Käytetään aina, kun 

mahdollista.

VÄRILLINEN LOGO 
TUMMALLA TAUSTAL-

LA

Käytetään tummalla 
taustalla tai esimerkiksi 

kuvien päällä.

LOGO VÄRILLISELLÄ 
TAUSTALLA

Käytetään, mikäli jokin 
logon väreistä ei erotu 

kunnolla taustasta.
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VÄRIEN SYMBOLIIKKA
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"Main Green"

"Main Dark"

"Light Green"

Kasvuun suuntaava, 
ekologinen, tulevai-

suutta syleilevä

Auktoriteettinen, 
älykäs, täynnä tietoa 

ja tyyliä, ajaton

VÄRIT PÄÄVÄRIT

C:  49
M:  0
Y:  80
K:  0

R: 150
G: 196
B:  86

#96C456

C:31  M:0  Y:75  K:0, R:196  G:214  B:94, #C4D65E 

C:  50
M: 40
Y:  20
K:  70

R:  64
G:  66
B:  78

#40424E
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VÄRIT LISÄVÄRIT

"Orange" "Grey" "Magenta"

Älykäs, uutta luova, energinen Nerokas, tietoon nojaava, rohkea Kokeileva, pulppuava, luova

C:0   M:80   Y:100   K:0
R:232   G:78   B:15

#E84E0F

C:0   M:45   Y:100   K:0
R:245   G:156   B:0

#F59C00

C:10   M:0  Y:0   K:24
R:193   G:203   B:210

#C1CBD2

C:15   M:70   Y:0   K:0
R:213   G:106   B:166

#D56AA6

C:10   M:0   Y:0   K:75
R:92   G:96   B:98

#5C6062

C:19   M:100   Y:0   K:0
R:201   G:0   B:127

#C9007F
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VÄRIT LISÄVÄRIT

"Turquoise" "Aqua" "Blue"

Kasvua ja hyvinvointia viestivä, 
uutta luova

Puhdistava, valtameriä kuvastava, 
tulevaisuuteen katsova

Vakuuttava, puhdas, seesteinen, 
vakaa

C:30   M:0  Y:50   K:0
R:196   G:219   B:155

#C4DB9B

C:52   M:0   Y:16   K:0
R:128   G:204   B:217

#80CCD9

C:80   M:0   Y:0   K:10
R:0   G:164   B:217

#00A4D9

C:49   M:0   Y:50   K:10
R:135   G:187   B:143

#87BB8F

C:74   M:0   Y:23   K:10
R:0   G:167   B:185

#00A7B9

C:100   M:0   Y:0   K:34
R:0   G:119   B:169

#0077A9



TYPOGRAFIA
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Leipäteksti:

Roboto Light
Roboto Regular
Roboto Medium
Roboto Bold
Roboto Black Italic

Bus nem voluptat voluptiam fugit, test ut 
destium quiant omni blanda vendem. Porest 
offici de prae la quam, volorem idenessitia 
quid es corem idi con cus qui tet estecti atu-
ribus audis am, elis aut aut aut por solla esti 
ra cus dem et aut plam volesecti is mo qua-
erum qui assus apit. Idi aut laccaer chitias 
vollit, volo bla nime: "Runtin ra non et prest 
omnimodit in nam, te in cum serferrumque 
cum dolupta speliquiam."

Otsikot:

Maven Pro Regular

Maven Pro Medium
Maven Pro Bold
MAVEN PRO BLACK

Office:  

Arial Regular

Arial Bold
ARIAL BLACK

TYPOGRAFIA FONTIT



48

Headline
Ingressi niendandam, quis rerum ut et alibusciis eribusc illant 
verferro veror aut eatis eum quibus alis ea aut la qui aut estis 
auta dolut qui berionem aut utat verem ipsam

Bus nem voluptat voluptiam fugit, test ut destium quiant omni blanda ven-
dem. Porest offici de prae la quam, volorem idenessitia quid es corem idi 

con cus qui tet estecti aturibus audis am, 

SUBHEADLINE
Elis aut aut aut por solla esti ra cus dem et aut plam volesecti is mo quae-
rum qui assus apit, idi aut laccaer chitias vollit, volo bla nime. Runtin ra non 
et prest omnimodit in nam, te in cum serferrumque cum dolupta speliquiam.
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Kuvat
Lämpö, ihmisläheisyys, työskentely,  
lämpimät ja kylmät sävyt.

Kuvissa näkyy ihmisiä ja työn tuloksia; asiakkaita omassa 
työssään. Sävytykseltään kuvat ovat hyvin luonnollisia ja 
lämpimän sävyyn kallellaan. 
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