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JOHDANTO
Päijät-Hämeen liiton viestinnän kir-
kastamiseksi tämä graafinen ohjeis-
tus yhtenäistää ja selkeyttää vies-
tinnän ilmettä. Samalla se vahvistaa 
kuvaa laadukkaasta toiminnastamme 
ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta, 
näkyvyyttä ja tuo voimaa Päijät-Hä-
meen liiton sisäiseen ja ulkoiseen 
viestintään. 
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TUNNUS
Vellamo vaakuna ja tekstilogo
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Vaakunassa on kuvattuna uhkea kalanpyrstöinen nai-
nen, Vellamo. Vellamo on ainoa Suomen maakuntien 
naispuoleinen vaakunahahmo.

Vaakunan heraldiset tunnukset viittaavat kahteen päi-
jäthämäläiseen luonnonelementtiin maakuntaa halko-
vaan Päijänteeseen eli veteen ja toisaalta poimuileviin 
pitkiin harjuihin. Vellamolla on oikeassa kädessään 
käki. Se viittaa seudun karjalaisväestöön ja sen enti-
sen kotikunnaitten kaihoja kukkuvaan tunnuslintuun. 
Vaakunan on suunnitellut professori Tapani Aartomaa 
vuonna 1997.

Vellamo tunnuksen käyttöä valvoo Päijät-Hämeen liit-
to, joka myöntää maakuntatunnuksen käyttöoikeuksia.

VÄRILLINEN VAAKUNA
Vaakunan värimääritykset ovat:

Sininen pohja
Pantone 293
CMYK 100/56/0/0
RGB 14/87/161

Keltainen Vellamo
Pantone Process yellow
CMYK 0/0/100/0
RGB 255/237/0

MUSTAVALKOINEN VAAKUNA
Mustavalkoinen vaakuna on viivapiirros, jossa ei käytetä 
harmaan sävyjä.

Vaakuna

Heraldinen selitys suomeksi: 
Sinisessä kentässä vedenneito ja oikeassa yläkulmassa käki; kaikki kultaa.

Heraldinen selitys englanniksi: 
Azure, a mermaid or, in dexter chief point a cuckoo of the second.

Selkokielellä voisi sanoa: 
On a blue shield a mermaid and in the right upper corner a cuckoo, both gold.

Tämä saattaa hämätä kuitenkin henkilöä, joka ei tunne heraldista oikeaa ja vasen-
ta. Ongelman voisi kiertää sanomalla ”…a mermaid with raised right hand and 
above it a cuckoo,…”
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Päijät-Hämeen liiton tunnus koostuu Vellamo vaakunasta ja Päijät-Hämeen liitto tekstistä. Tekstitunnuksia voidaan käyttää yksin tai Vellamo vaaku-
nan kanssa. Vellamo vaakunaa voidaan käyttää myös ilman tekstitunnusta.

Vaakunan ja tekstien suoja-alueeksi on määritelty P-kirjaimen korkeus. Suoja-alueen sisäpuolelle ei tule sijoittaa muita muotoja, värejä, kirjaimia tai 
kuvaelementtejä eikä sen kokoa saa rajata pienemmäksi. Vaakunasta ja tekstitunnuksesta on aina käytettävä aineistopankista löytyvää originaalia.  

Vaakuna, suomeksi ja englanniksi

P
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P
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Vaakuna, tekstillä 
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VÄRIT
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Liiton viralliset värit muodostuvat Vellamo vaakunan vä-
reistä. Värit ovat sininen ja keltainen.

SININEN VÄRI
Pantone 293
CMYK 100/56/0/0
RGB 27/98/170

KELTAINEN VÄRI
Pantone Process yellow
CMYK 0/0/100/0
RGB 255/237/0

VÄRIEN KÄYTTÖ

Pantone tai CMYK-värejä käytetään painotuotteissa.

RGB-värejä käytetään word-dokumentteihin, PowerPoint-esi-
tyksissä ja sähköisissä sovelluksissa (esim. www-sivut, someme-
dia ym.)

Lisävärejä käytetään erilaisissa grafiikoissa, taulukoissa 
ym. kuvituskuvissa.

PÄÄVÄRIT

CMYK 95/70/25/0
RGB 31/81/135

CMYK 100/0/0/0
RGB 0/159/227

CMYK 0/95/5/0
RGB 231/26/128

LISÄVÄRIT 

CMYK 40/0/70/0
RGB 173/206/109

CMYK 5/45/95/0
RGB 237/155/21

CMYK 0/15/60/0
RGB 255/219/124

Pantone 293
CMYK 100/56/0/0
RGB 27/98/170

Pantone Process yellow
CMYK 0/0/100/0
RGB 255/237/0

Värit
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TYPOGRAFIA
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Typografia toimistotuotteissa (käytetään liiton päivittäisessä arkiviestinnässä)

PIKKUOTSIKKO

OTSIKKO.
Vahva ja lyhyt otsikko.

Ingressiteksteissä käytetään Calibri -kirjasinperheen leikkausta 
kuten Italic tai Bold Italic. Cimintiam et, arum, sequae sequia 
veniste mporibus. Pidunti sequod et eum repediciume.

Leipätekstissä käytetään Calibri -kirjasinperheen kevyttä leikkausta,  
Regularia. Korostuksissa käytetään Bold-leikkausta. Cimintiam et, arum, 
sequae sequia veniste mporibus. Pidunti sequod et eum repediciume 
nihil mint alis eumquam earcitam eost atusamus.Olut parupta ectatus 
ipsa dit ut ture vendaer ionsequi dit ma di asped quatestrum as atusae 
nes aliquam iusam et, aut dis int odigene suntor ad quatention

INDEKSI
Calibri Light
13 pt / 17 pt

OTSIKKO
Calibri Bold
42 pt / 36 pt

2. OTSIKKO
Calibri Regular
24 pt / 44 pt

INGRESSI
Calibri Italic
13 pt / 16 pt

LEIPÄTEKSTI
Calibri Regular
11,5 pt / 13 pt

Typografia

HUOM! Viereiset esimerkit eivät ole ohjekokoja kaikkiin sovelluksiin, vaan 
toimivat tässä esimerkkeinä mallitypografian koko- ja paksuuskontrasteista.

Calibri-fonttiperhettä
käytetään Päijät-Hämeen liiton sähköisissä sovelluksissa ja 
toimisto-ohjelmissa eli Wordilla, Excelillä ja PowerPointilla 
tuotettavissa materiaaleissa. Calibri on office-paketin pe-
ruskirjasintyyppi, joka löytyy kaikista tietokoneista.
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PIKKUOTSIKKO

OTSIKKO.
Vahva ja lyhyt otsikko.

Ingressiteksteissä käytetään Myriad Pro -kirjasinperheen leik-
kausta kuten Italic tai Bold Italic. Cimintiam et, arum, sequae 
sequia veniste mporibus. Pidunti sequod et eum repediciume.

Leipätekstissä käytetään Myriad Pro -kirjasinperheen kevyttä leikkausta,  
Regularia. Korostuksissa käytetään Bold-leikkausta. Cimintiam et, arum, 
sequae sequia veniste mporibus. Pidunti sequod et eum repediciume 
nihil mint alis eumquam earcitam eost atusamus.Olut parupta ectatus 
ipsa dit ut ture vendaer ionsequi dit ma di asped quatestrum as atusae 
nes aliquam iusam et, aut dis int odigene suntor ad quatention

INDEKSI
Benton Sans Medium
13 pt / 17 pt

OTSIKKO
Benton Sans Black
40 pt / 36 pt

2. OTSIKKO
Benton Sans book
22 pt / 33 pt

INGRESSI
Myriad Pro Italic
13 pt / 17 pt

LEIPÄTEKSTI
Myriad Pro Regular
11 pt / 15 pt

Typografia painotuotteissa (käytetään liiton laadukkaammassa viestinnässä)

Typografia

HUOM! Viereiset esimerkit eivät ole ohjekokoja kaikkiin sovelluksiin, vaan 
toimivat tässä esimerkkeinä mallitypografian koko- ja paksuuskontrasteista.

Benton Sans ja Myriad Pro-fontti- 
perheitä
käytetään Päijät-Hämeen liiton laadukkaammassa vies-
tinnässä kuten: esitteet, julisteet, ilmoitukset, roll-upit, 
liikelahjapainatukset, kutsut ja kortit ym.
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GRAFIIKKA
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Kuvituskuvaa, joka koostuu erivärisistä kaarista ja sen eri elementtejä käytetään elävöittämään Päijät-Hämeen liiton visuaalista ilmettä eri 
viestintävälineissä ja -kanavissa. 

Grafiikka
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VALOKUVAT
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Päijät-Hämeen viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävien kuvien 
tulee heijastaa Päijät-Hämeen vahvuuksia, käyttötarkoitus huomioi-
den: perinnettä ja kauniin maakuntamiljöön ajatonta charmia, ystä-
vällistä ja elämäniloista tunnelmaa sekä modernin kaupungin vahvaa 
kasvua ja kehitystä. Kuvista tulee välittyä aito elämänmukaisuus ja 
spontaanisuus sekä dokumentaarinen ja toiminnallinen ote. 

Liitolla on myös mahdollisuus käyttää ulkopuolisten ilmaisia kuva-
pankkeja Päijät-Hämeestä.  Alla linkit niihin.

https://visitlahti.kuvat.fi/kuvat/

https://kuvapankki.vierumaki.fi/

http://lahden.sibeliustalo.fi/galleria/

https://www.flickr.com/photos/lahti-uas?navref=quick-links

Kun käytät kuvia, kuvaajan nimi on mainittava. Ilmoita kuvan tiedot 
aina kuvapankin ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli jaat kuvan sosiaalisessa mediassa, sen yhteydessä tulee käyt-
tää kuvalähdettä ja kuvaajan nimeä. 

Kuva: Visit Lahti kuvapankki, Petri Koivisto

Kuva: Sami Lettojärvi

Valokuvat
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SOVELLUKSET
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Word-kirjepohja A4

Päijät-Hämeen liiton A4-kokoisessa kirjepohjassa käy-
tetään ylätunnisteessa Vellamo vaakunaa kaksikielisen 
tekstitunnuksen kanssa. 

Kirjepohjan alatunnisteessa on liiton yhteystiedot. Ala-
tunniste toistuu monisivuisen kirjeen jokaisella sivulla ja 
sivunumero tulee ylös oikealle.

Kirjepohjan fonttina käytetään Calibri-kirjasinperhettä.

Word-kirjepohja
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Word-muistiopohja A4

Päijät-Hämeen liiton A4-kokoisessa muistiopohjassa 
käytetään ylätunnisteessa Vellamo vaakunaa kaksikielisen 
tekstitunnuksen kanssa. 

Muistiopohjan alatunnisteessa on liiton yhteystiedot. 
latunniste toistuu monisivuisen muistion jokaisella sivulla 
ja sivunumero tulee ylös oikealle.

Muistiopohjan fonttina käytetään Calibri-kirjasinperhettä.

Word-muistiopohja
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PowerPoint etu- ja takasivupohjamalli 

PowerPoint-esitykset luodaan aina vaakasuuntaisina, pystysuun-
taista esitystapaa ei käytetä. 

Etu- ja takasivupohjamalliin  on määritelty paikat kuvitus-
kuvalle, yhteystiedoille, otsikolle ja Vellamo vaakunalle tekstitun-
nuksen kanssa. Otsikon fontti ja koko on Calibri Regular 60 pt. 
Tarpeen vaatiessa tekstikokoa voi muuttaa. Vältä kuitenkin liian 
pitkiä otsikoita.

PowerPoint-etu- ja takasivumalli
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PowerPoint-perussivupohjamallit

PowerPoint-esityksissä voidaan käyttää sivumalleja, 
joissa toisessa mallissa kuvan paikka on määritelty 
vasemmalle puolelle ja logon paikka on oikealla puolella 
joko ylhäällä tai alhaalla. Toinen malli on muuten saman-
lainen mutta ilman kuvaa.

Kirjasimena käytetään Calibri-fonttiperhettä. Otsikko 
on Calibri Regular, 40 pt. Varsinainen teksti on Calibri 
Regular, 28pt. Tarvittaessa Calibrifontin tekstikokoa voi 
muuttaa. Sivupohjiin on valmiiksi määritelty otsikon ja 
leipätekstin paikat. 

Graafeissa ym. piirroskuvissa käytetään tässä graafisessa 
ohjeistuksessa määriteltyjä värejä. Värimäärittelyt löytyvät 
sivulta 8.

Otsikko Calibri Regular 40pt

Teksti Calibri Regular 28pt

Omavalintainen kuva

• Teksti Calibri Regular 28pt

Otsikko Calibri Regular 40pt Otsikko Calibri Regular 40pt

Teksti Calibri Regular 28pt

PowerPoint-perussivupohjamallit
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PAINOTUOTTEET
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Lehti-ilmoitukset

Ilmoituksen koko määräytyy sisällön laajuuden ja medi-
assa käytettävien palstamillimetrien mukaan.

Ilmoituksessa käytetään Calibri-fonttiperhettä. Ilmoitus-
pohjaa voidaan käyttää joko värillisinä tai mustavalkoi-
sina. 

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 15.4.2019 diaarin:o 
978/1/18 hylännyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökses-
tä 29.1.2018 nro 18/0026/2 tehdyn valituksen. Päijät-Hämeen 
liitto kuuluttaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mu-
kaisesti, että Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 3.12.2016 hy-
väksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksen ja tämän kuulutuksen myötä lain-
voimainen ja Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 on kumottu.  

Lainvoimainen maakuntakaava lähetetään myöhemmin tie-
doksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä säädetyille vi-
ranomaisille. Lainvoimaisesta maakuntakaavasta saa tietoa Päi-
jät-Hämeen liiton kotisivuilta www.paijat-hame.fi.

Lisätietoja asiasta antavat:

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317 628
Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen 040 7747 060 
Erityisasiantuntija Jaana Martikainen 044 3719 467
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Lahdessa 13. päivänä toukokuuta 2019

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Maakuntahallitus

KUULUTUS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA-
KAAVAN 2014 LAINVOIMAISUUDESTA

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 15.4.2019 diaarin:o 
978/1/18 hylännyt Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökses-
tä 29.1.2018 nro 18/0026/2 tehdyn valituksen. Päijät-Hämeen 
liitto kuuluttaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 §:n mu-
kaisesti, että Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston 3.12.2016 hy-
väksymä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksen ja tämän kuulutuksen myötä lain-
voimainen ja Päijät-Hämeen maakuntakaava 2006 on kumottu.  

Lainvoimainen maakuntakaava lähetetään myöhemmin tie-
doksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:ssä säädetyille vi-
ranomaisille. Lainvoimaisesta maakuntakaavasta saa tietoa Päi-
jät-Hämeen liiton kotisivuilta www.paijat-hame.fi.

Lisätietoja asiasta antavat:

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317 628
Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen 040 7747 060 
Erityisasiantuntija Jaana Martikainen 044 3719 467
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Lahdessa 13. päivänä toukokuuta 2019

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO
Maakuntahallitus

KUULUTUS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTA-
KAAVAN 2014 LAINVOIMAISUUDESTA

Painotuotteet, lehti-ilmoitukset
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Käyntikortti

Käyntikortin koko on 90 x 50 mm. Käyntikortti on kaksi-
puolinen. 

Käyntikortin etupuoli

Käyntikortin takapuoli

Painotuotteet, käyntikortit
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Kirjekuori

Kirjekuoressa on Vellamo vaakuna ja teksti Päijät-Häme. 
Tunnus sijoitetaan kirjekuoren vasempaan yläreunaan. 
Päijät-Hämeen liiton yhteystiedot on sijoitettu takakan-
nen kuoren sulkijan keskelle.

PÄIJÄT-HÄME

PÄIJÄT-HÄME
Hämeenkatu 9

PL50, 15111 LAHTI
www.paijat-hame.fi

Kirjekuoren etupuoli

Kirjekuoren takapuoli

Painotuotteet, kirjekuori



25Päijät-Hämeen liitto  I   Graafinen ohjeistus

Kutsukortti

Kutsukortti on 2-puolinen ja koko on 210 x 100 mm. Kutsussa käytetään erikoispaperia ja painovärejä. 

Painotuotteet, kutsukortti
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Julkaisut ja raportit

Esimerkkejä Päijät-Hämeen liiton julkaisuista ja raportteista. 

Painoaineistot, julkaisut ja raportit
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