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1. Esittely

Puhtaaseen luontoon, Venäjän-suhteisiin, hyvinvointiin sekä yrittämisen 

edellytyksiin panostava 160 000 asukkaan kulttuuri- ja vapaa-

ajanmaakunta Etelä-Savo sijaitsee Saimaan rannoilla. Maakunnan 

kaupungit Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki tarjoavat sujuvaa ja 

turvallista arkea, edullisia toimitiloja ja tontteja lähellä palveluita, 

monipuolisia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia. Suomen loma-

asumisen ykkösmaakunnalla on pitkä historia, tuhansia kirkasvetisiä 

järviä ja 45 000 vapaa-ajan asuntoa.

Etelä-Savon uuden visuaalisen ilmeen tavoitteena on viestiä 

maakunnan identiteetistä ja arvomaailmasta sisäisille ja 

ulkoisille sidosryhmille, sekä tarjota yhtenäinen, tunnistettava 

ulkoasu markkinointia ja virallista edustamista varten. Ilme 

pohjautuu maakunnan Uusiutuva Etelä-Savo -strategian 

pääsanomaan.

Etelä-Savon visuaalinen ilme viestii maakunnasta, joka on

• uudistuva ja moderni,  

• kekseliäs ja kehittyvä, 

• puhdas ja kaunis,  

• yhdistelmä luontoa ja kaupunkeja.

Etelä-Savon visuaalinen ilme näyttäytyy kaikissa niissä 

yhteyksissä, joissa ihmiset kohtaavat maakunnan ja 

sen edustajia; esimerkiksi tapahtumissa, messuilla ja 

verkkosivuilla. Jotta viesti toimii, on tärkeää että Etelä-Savo 

esiintyy kaikissa yhteyksissä – sisäisesti ja ulkoisesti – 

yhtenäisesti ja johdonmukaisesti.

Tämä graafinen ohjeisto kuvaa visuaalisen ilmeen 

peruselementit ja yleisimmät käyttökohteet, ja antaa 

suuntaviivoja ilmeen jatkokäyttöä varten. Jos ohjeisto ei anna 

vastausta visuaalista ilmettä koskevaan kysymykseesi, ota 

yhteyttä Etelä-Savon maakunnan markkinointipäällikköön, 

Roosa Kallio, puh. 050 550 45 78 tai roosa.kallio@esavo.fi.
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2. Värit
Etelä-Savon visuaalisen ilmeen päävärit ovat vihreä 

(Pantone 389 C) ja hopeanharmaa (Pantone 429 C). Nämä 

ovat myös Etelä-Savon tunnuksen värit. Raikas vihreä 

kuvastaa kasvua, uudistumista ja vehreyttä. Hopeanharmaa 

viittaa moderniin maakuntaan, luonnon puhtauteen, veden 

välkkeeseen sekä saimaannorpan tai muikun hopeiseen 

kylkeen. 

Puhdasta valkoista käytetään muiden värien ohella 

tyylillisenä tehokeinona luomaan rauhallinen kokonaisuus. 

Valkoisen käyttö lisää julkaisun selkeyttä ja raikkautta.

Taiton tukena käytetään lisävärejä, jotka tuovat elävyyttä ja 

värikkyyttä maakunnan ilmeeseen. Etelä-Savon lisävärit 

ovat violetti (Pantone 2583 C), oranssi (Pantone 164 C) 

ja fuksia (Pantone 213 C). Lisävärejä käytetään tarpeen 

mukaan ”lisämausteena”; esimerkiksi yhdistettynä 

pääväreihin, tai tarvittaessa kerralla useampaa lisäväriä 

– kuitenkin liian kirjavaa tai tunkkaista kokonaisuutta 

välttäen. Päävärit vihreä ja harmaa ovat aina Etelä-Savon 

värimaailman pääosassa. 
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3. Tunnus
Etelä-Savon visuaalisen identiteetin pääelementtinä on tunnus,  

joka viestii kasvavasta, uudistuvasta ja puhtaasta Etelä-Savosta. 

Tunnus koostuu pyöreästä kuviosta ja tekstistä.

Tunnuksen pyöreä kuvio kuvastaa

• versomaista kasvavaa s-kirjainta – Savo, Saimaa 

• verson lehteä/purjetta – uudistuva, kasvava ja 

 moderni maakunta, jossa puhaltavat uudet tuulet 

• alalaidan vettä – puhdas, kaunis luonto ja järvet

Tunnuksen tekstityyppi on Locator. 

Eri käyttökohteita varten tunnuksesta on kaksi versiota, virallinen 

tunnus ja markkinointitunnus, jotka esitellään sivuilla 4–5.  

Tunnuksia voi käyttää joko vaaka- tai pystymallisena 

käyttötarkoituksesta riippuen.

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA
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3.1 Maakuntaliiton virallinen tunnus

Maakuntaliiton virallinen tunnus on käytössä 

maakuntaliiton virallisissa materiaaleissa. Virallisessa 

tunnuksessa on teksti ”Etelä-Savon maakuntaliitto”. 
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Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

3.2    Saimaan maakunnan markkinointitunnus

Markkinointitunnusta voidaan käyttää kaikissa Saimaan maakunnan 

tai maakuntaliiton markkinoinnillisissa materiaaleissa. Myös alueen 

toimijat voivat käyttää markkinointitunnusta markkinoidessaan itseään 

ja palveluitaan Etelä-Savon maakunnassa. 

Markkinointitunnuksessa on teksti ”Etelä-Savo / Saimaan maakunta”. 
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3.3 Tunnuksen englanninkieliset versiot

Etelä-Savon maakuntaliitto 
Englanniksi: Regional Council of South-Savo

Etelä-Savo / Saimaan maakunta 
Englanniksi: South-Savo / Saimaa Region
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Etelä-Savon maakuntaliitto 

Venäjäksi: Региональный Союз Южногo Саво

Etelä-Savo / Saimaan maakunta 
Venäjäksi: Южноe Саво / Регион на озере Сайма

3.3 Tunnuksen venäjänkieliset versiot
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3.4 Tunnuksen käyttö, mitat ja suoja-alue

Tunnuksesta käytetään aina originaalitiedostoja. 

Kun tunnusta käytetään kuvan tai värillisen pohjan päällä, on 

varmistettava, että tausta on riittävän rauhallinen. Tunnuksen 

tekstien on erotuttava taustasta selvästi.

Tunnuksen kuvion ja tekstien keskinäistä suhdetta tai paikkaa ei 

saa muuttaa. Tunnusta ei tule myöskään skaalata muuten kuin 

alkuperäisessä suhteessaan. 

Tunnukselle on määritelty suoja-alue, jonka sisäpuolelle ei saa 

tuoda esimerkiksi toista logoa tai muuta graafista elementtiä. 

Suoja-alueen tehtävä on taata tunnukselle selkeä ja rauhallinen 

ympäristö, jossa tunnus esiintyy edukseen. Etelä-Savon 

maakuntatunnuksen suoja-alue on kaikkiin suuntiin yksi 

kolmasosa tunnuksen korkeudesta/leveydestä. 
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Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA
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25% Black

25% Black

35% Black

35% Black

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Mustavalkoista tunnusta käytetään silloin kun värillisen käyttö ei ole 

mahdollista, esim. yksivärisessä lehti-ilmoituksessa. 

10



4. Tekstityypit

Etelä-Savon tekstityyppi on Locator. 

Locatoria käytetään Etelä-Savon painettavissa 

materiaaleissa sekä tunnuksessa. 

Muissa tapauksissa, kuten word-dokumenttien ja 

PowerPoint-esitysten teksteissä, käytetään Arial-

tekstityyppiä.

Päätteellistä garamond-tekstityyppiä voidaan 

käyttää pitkissä teksteissä sekä kuvituselementtinä 

päätteettömän tekstityypin rinnalla. 

Venäjänkielisissä teksteissä käytetään esimerkiksi 

Helvetica Cyrillic-tekstityyppiä. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFgHIJKLMNoPQRSTUVXyZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEfGHiJKLMNoPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö

Locator
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5. Kuvamaailma

Etelä-Savon markkinoinnissa käytetään 

voimakkaita ja intensiivisiä kuvia aktiivisista 

ihmisistä arkiaskareiden parissa. Kuvissa 

esiintyy kaiken ikäisiä ja näköisiä ihmisiä 

sekä aitoa eteläsavolaista elämää. Kuvien 

värimaailma on intensiivinen ja raikas.
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Hallituskatu 3 A

50100 Mikkeli

Puhelin 015 - 321 130

Faksi 015 - 321 1359

www.esavo.fi

65 mm

16 mm

12,5 mm

169 mm

67 mm

Harmaa kuvio
2 % cyan
6 % black

41 mm

45,5 mm

27 mm yhteystiedot 
Locator Light 8pt

6. Lomakkeisto
Lomakkeiston paperina käytetään kirkasta 

valkoista paperia, esimerkiksi Scandia 2000 white 

tai vastaava. 

6.1 Kirjelomake A4
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Hallituskatu 3 A

50100 Mikkeli

Puhelin 015 - 321 130

Faksi 015 - 321 1359

www.esavo.fi

Kirjelomake A4
Asettelumalli

50 mm

80 mm

12,5 mm

Vastaanottaja
Arial  Regular 10 pt

otsikko
Arial  Bold 14 pt

Väliotsikko
Arial  Bold 11 pt

Leipäteksti
Arial  Regular 10 pt/14 pt
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65 mm

16 mm

12,5 mm

6.2 Jatkolomake A4
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65 mm

16 mm

12,5 mm

6.3 Tiedotepohja

Puhtaaseen luontoon, Venäjän-suhteisiin, hyvinvointiin sekä 
yrittämisen edellytyksiin panostava 160 000 asukkaan kulttuuri-  
ja vapaa-ajanmaakunta Etelä-Savo sijaitsee Saimaan rannoilla.

www.esavo.fi

TiedoTe
xx.x.2009

40 mm

otsikko
Arial  Bold 16 pt

Väliotsikko
Arial  Bold 11 pt

Leipäteksti
Arial  Regular 10 pt/14 pt

garamond Regular 10 pt/14 pt

Locator Medium 11 pt

54 mm

16



Hallituskatu 3 A    •    50100 Mikkeli     •     www.esavo.fi

50 mm

90 mm

45 mm

6 mm

6 mm

Nimi:
Locator Medium 8pt

Muut tekstit: 
Locator Light 8pt
Riviväli 10pt

Teksti tasataan 
logotekstin kanssa

Harmaa kuvio
2 % cyan
6 % black

6.4 Käyntikortti

Käyntikortin toinen puoli painetaan suomeksi 

ja toinen englanniksi.

Etunimi Sukunimi
titteli

puhelin 000 111 2222
matkapuhelin 040 111 44 555
etunimi.sukunimi@esavo.fi
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6.5 Kirjekuoret C5 ja C4

Kirjekuoret painetaan valkoiselle paperille, 

esimerkiksi Scandia 2000 white.

80 mm

21 mm

23 mm

63 mm

15 mm

13 mm
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6.5 Kirjekuori  E5

63 mm
1/2

1/2

Logo tasataan ikkunan 
vasempaan reunaan 
ja keskitetään kuoren 
yläreunan ja ikkunan 
yläreunan väliin.

Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A , 50100 Mikkeli    www.ESAVo.fi
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Esimerkkejä julkaisupohjista

Maakuntaliiton tiedotuslehti (Jousi) 
Maakuntaliiton virallinen julkaisu  
(esim. maakuntakaava, toimintakertomus)

Julkaisupohjissa voidaan käyttää tiettyä  
kuvaa merkitsemään tiettyä julkaisusarjaa.

6.6 Julkaisupohjat

Maakuntaliiton julkaisupohjat noudattelevat yhtenäistä visuaalista 

ilmettä. Julkaisupohjien kansilehdellä hyödynnetään maakunnan värejä 

ja muita visuaalisia elementtejä, kuten pyöreää ja kaarevaa muotoa. 

Maakuntaliiton tiedotuslehti voidaan taittaa 1-palstaiseksi ja muut 

viralliset julkaisut kahdelle palstalle.
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7. Muut sovellukset
ohjeistossa esiteltyä Etelä-Savon visuaalista ilmettä voidaan 

soveltaa joustavasti erilaisissa tulevissa käyttökohteissa, esimerkiksi 

messumateriaaleissa, esitteissä ja ilmoituksissa. 

Sovellettaessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin pääkohtiin: 

• Värimaailma säilytetään yhtenäisenä, ja vihreän sekä  

 hopeanharmaan rinnalla käytetään harkiten lisävärejä  

• Kokonaisuus pidetään ilmavana ja raikkaana 

• Pyöreitä ja kaarevia muotoja voidaan käyttää 

 vahvistamaan keveää ja eläväistä vaikutelmaa 

• Kuvitus on hyvälaatuista, kuvamaailma on ihmisläheistä ja kuvat 

 luovat energisen ja aktiivisen yleisilmeen
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7.1 PowerPoint-esitys 

PowerPoint-esityksiä varten on luotu visuaalisen ilmeen mukainen 

lomakepohja (template), johon kuuluu etusivu ja jatkosivu. 

Etusivusta on kaksi värivaihtoehtoa, joista vaaleapohjainen sopii 

erityisen hyvin tulostukseen.

PowerPoint-esityksissä etusivun otsikko on garamond-tekstityyppiä. 

Väliotsikoissa ja muissa teksteissä käytetään Arialia.

Uuden visuaalisen ilmeen mukaisen PowerPoint-pohjan voi pyytää 

Etelä-Savon maakuntaliiton markkinoinnista. 

Maailman ihmeellisin Saimaa

Maailman ihmeellisin Saimaa

Lenis alit nulputing
 Lenis alit nulput ing erosto el ullumsa ndrercin eum ea alis 

amet, suscilit wis alit alit exero exercin eliquipsusto dolore 
feuis dunt adiam, core tat.

 Lenis alit nulput ing erosto el ullumsa ndrercin eum ea alis 
amet, suscilit wis alit alit exero exercin eliquipsusto dolore.

  • Lenis alit nulput ing erosto el ullumsa ndrercin eum ea alis
     amet, suscilit wis alit alit exero exercin eliquipsusto dolore.

50 mm

179 mm

41 mm

35 mm

11 mm

11,5 mm6,5 mm

66,6 mm

otsikko
Arial  32 pt

Teksti
Arial  Regular 22 pt

otsikko
Arial  Regular 54 pt
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7.2 Verkkosivut

Etelä-Savon visuaalisen ilmeen 

mukaiset verkkosivut ovat kevyet, 

ilmavat ja raikkaat; värejä käytetään 

mausteena ja toiminnallisena 

elementtinä navigaatioissa. 

Mallin mukaisia pyöreitä 

elementtejä voidaan käyttää 

navigointipainikkeina. 

Verkkosivuilla hyödynnetään 

kuvamaailman mukaisia kuvia 

tarpeen ja aiheen mukaan. 

Etelä-Savon verkkofontti on Arial. 

Kuvaelementtien tekstinä käytetään 

Locatoria.

Verkkototeutusten suunnittelussa 

sivujen toiminnallisuus ja 

hyödyllisyys ovat tärkeimmät 

ominaisuudet, joten 

helppokäyttöisyys ja sisällön 

saavutettavuus ohjaavat 

käyttöliittymän ulkoasua 

visuaalisuuden ohella. 
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7.3 Messumateriaalit

Etelä-Savon messuosastolla käytetään runsaasti 

valokuvia, jotka tuovat esiin maakunnan identiteetin. 

Värikkäiden valokuvien vastapainona maakunnan 

tunnusvärit sekä Saimaan maakunnan tunnus luovat 

kokonaisuudesta tasapainoisen, tunnistettavan 

kokonaisuuden. Valkoista väripintaa käytetään 

tarpeen mukaan messurakenteissa tuomaan valoa ja 

selkeyttä kokonaisuuteen. Etelä-Savon messuosasto 

saa kuitenkin olla värikäs, mielenkiintoisen ja elävän 

näköinen.

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

www.ESAVo.fi

Esimerkkejä messumateriaaleista

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

Messujuliste Messujuliste

Kynä

Muistilehtiö

Paperikassi

Messujuliste
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7.4 Esitteet

Etelä-Savon markkinointitarpeisiin voidaan käyttää 

tarpeen mukaan erityyppisiä esitteitä. 

Markkinoinnin ns. perusesite on houkuttelevan 

näköinen ja värikäs, monisivuinen ja laadukkaasti 

painettu julkaisu, jonka formaatti voi poiketa 

perinteisemmästä A4-koosta. Esitteiden hyvälaatuisen 

kuvituksen valintaan kiinnitetään erityistä huomiota 

ja paperiksi valitaan hyvälaatuinen, mahdollisimman 

valkoinen päällystetty paperi, kuten galerie Art Silk. 

Esitteen teksti on eläväistä, ja lukijaa ilahdutetaan 

myös mielenkiintoisilla nostoilla ja otsakkeilla. 

Tietoiskut, kuten esimerkiksi luvut, on koottu selkeisiin 

kokonaisuuksiin.

•   23 880 suscilit acipis atie velit lamet ver secte dipsust ionsed min ulput 

•   78 % suscilit acipis atie velit lamet 13 % dipsust ionsed min ulput 

•   680 suscilit acipis 48 % lamet ver secte dipsust ionsed ulput

•   23 880 suscilit acipis atie velit lamet ver secte dipsust ionsed min ulput 

•   78 % suscilit acipis atie velit lamet 13 % dipsust ionsed min ulput 

•   680 suscilit acipis 48 % lamet ver secte dipsust ionsed ulput
09 0908 0807 0706 0605 05

Atie velit lamet ver Atie velit lamet ver

Et, suscilit acipis atie velit lamet 
ver secte dipsust ionsed min 
ulput augiamet utpat utpat.
Essed deliqui blan exerat augait 
eu feuisse quisi. An ullandre 
dolor se faccum nos eu facillut 
vel in volesse dunt pratum zzril 
erat ad dit

15

3

9

Etelä-Savo
SAIMAAN 
MAAKUNTA

olorem verit vullamet 
nibh eros ea ignibh 
eleseni ssendion

olorem verit vullamet 
nibh eros ea ignibh 
eleseni ssendion

olorem verit vullamet nibh eros 
ea ignibh eleseni ssendion
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Tiettyä aihetta tai tilaisuutta varten voidaan painattaa 

pienempiä ”povitaskuun mahtuvia” esitteitä. 

Taskukokoisiin esitteisiin kootaan lyhyitä tietoiskuja, 

markkinointilauseita ja faktoja. Kuvituksessa 

hyödynnetään karttojen ja muiden tietopitoisten 

kaavioiden lisäksi harkiten yksittäisiä, selkeitä värikuvia. 

Esitteen paperiksi valitaan mahdollisimman valkoinen, 

päällystetty paperi, kuten galerie Art Silk.
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8 EU-merkkien käyttö  
 markkinointimateriaaleissa

Etelä-Savon markkinointiin liittyvissä julkaisuissa tulee käyttää 

EU-rahoituksesta kertovaa merkkiä. 

Kaikissa rakennerahastohankkeissa tulee käyttää EU-

lipputunnusta. Lisäksi on käytettävä Vipuvoimaa EU:lta -logoa, 

tai tekstimuotoista slogania ”Vipuvoimaa EU:lta” esimerkiksi 

otsikkona. 

Logot voi hakea jpg- tai eps-tiedostona osoitteesta:

www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/03_hakijalle/06_

viestinta_ja_graafinen_ohjeistus/01_logot/index.jsp

Mustavalkoista logoa käytetään, jos aineistoa kopioidaan 

mustavalkoisena.

Lisätietoja merkeistä ja niiden käytöstä saa maakuntaliiton 

markkinoinnista. 

   

EU-lippu

Vipuvoimaa EU:lta
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