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1. Hattula-tunnukset

1.1 Vaakuna

1.2 Markkinointilogo

Hattulan kunnan punakul-

taista vaakunaa käytetään 

kunnan virallisessa, erityis-

tä arvokkuutta korostavas-

sa viestinnässä; esimerkiksi  

virallisissa kannanotoissa, 

pöytäkirjoissa sekä talous-

arvion ja taloussuunnitel-

man yhteydessä. Punainen 

ja kultainen värimaailma 

kuvastavat perinteitä, itse-

näisyyttä sekä historiaa. 

Vaakunasta käytetään vain 

versiota, jossa värimaailma 

on punakultainen tai hyvin 

lähellä sitä. Keltaista sävyä 

ei ole sallittua käyttää. Har-

maasävy ja mustavalkoinen 

värimaailma sallittu vain 

silloin kun värillinen ei ole 

mahdollista. Vaakunan 

kuvasuhdetta ei saa muut-

taa.

Markkinointilogo muodos-

tuu tunnuslauseesta, logon 

nimestä sekä kunnan 

nimestä. �Lupa tehdä 

toisin� kuvastaa NASTA 

�toimintamalliin kytkeyty-

vää perusideaa henkilöstö- 

ja kuntalaislähtöisessä 

kehittämistyössä. Vihreä 

väri kuvaa nuoruutta, 

uudistumista sekä luovuut-

ta.

Markkinointilogoa käyte-

tään epämuodollisemmassa 

markkinointi- ja mainostar-

koituksessa, kuten tapahtu-

mamarkkinoinnissa ja 

markkinointituotteissa.

Markkinointilogoa ei käyte-

tä virallisessa viestinnässä. 

Kuvasuhdetta ei saa muut-

taa.

Vaakunan harmaasävy- ja musta-
valkoversiot

Markkinointilogon harmaasävyversio
(K=90%).

Markkinointilogon negaversio 
sinisellä pohjalla
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1. Hattula-tunnukset

1.3 Viestintälogo

Hattula-viestintätunnuksen 

muodostavat piirretty, 

graafinen elementti, joka 

ilmaisee samalla kunnan 

nimen sekä NASTA-leima, 

joka kertoo kunnassa vallit-

sevasta uudistus- ja kehit-

tämishengestä. Viestintälo-

goa käytetään ulkoisessa ja 

sisäisessä tiedottamisessa, 

lomakkeissa, erilaisissa 

presentaatioissa sekä 

markkinointiviestinnässä. 

Viestintälogo tulee liittää 

myös sähköpostin allekirjoi-

tus-osuuteen nimen, tittelin 

ja yhteystietojen alle (suo-

siteltu koko: korkeus 

2,43cm / leveys 4,21cm). 

Viestintälogo on kunnan 

päälogo, jota käytetään, 

ellei ole ohjeistettu käyttä-

mään toista tunnusta. 

Logon kuvasuhdetta ei saa 

muuttaa.

Hattu la- tunnus lauseen 

taustalla on mielikuva 

kunnan keskeisestä roolista 

ihmisten elämässä, mutta 

samalla ajatus Hattulasta 

joustavana ja uudistumis-

kykyisenä kuntana, joka 

kehittyy kuntalaisten tar-

peiden mukana.

Sininen väri ja aaltokuvio 

tunnuksen alareunassa 

symboloivat Hattulan sijain-

tia Vanajaveden laaksossa. 

Tunnus sisältää myös visu-

aalisia elementtejä, jotka 

viittaavat kunnan keskeisiin 

maamerkkeihin ja yhteyk-

siin; kirkkoihin sekä moot-

toritiehen. Vihreä väri 

kuvaa nuoruutta, uudistu-

mista ja luovuutta.

Sähköisen yhteystiedon 

käyttö tunnuksessa on suo-

siteltavaa.

Viestintälogon negaversio sinisellä taustalla Viestintälogon harmaasävyversio (K=90%)
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1. Hattula-tunnukset

1.4 Hattula-tunnus

Perinteinen Hattula-logo 

muodostuu samoista ele-

menteistä kuin NASTA 

�viestintälogo, mutta ilman 

NASTA �leimaa. Lisäksi 

värimaailma on hieman eri-

lainen. Sininen väri ja aalto-

kuvio tunnuksen alareunas-

sa symboloivat Hattulan 

sijaintia Vanajaveden laak-

sossa. Hattula-tunnuslau-

seen taustalla on mielikuva 

kunnan keskeisestä roolista 

ihmisten elämässä, mutta 

samalla ajatus Hattulasta 

joustavana ja uudistumis-

kykyisenä kuntana, joka 

kehittyy kuntalaisten tar-

peiden mukana. 

Tunnus sisältää myös visu-

aalisia elementtejä, jotka 

viittaavat kunnan keskeisiin 

maamerkkeihin ja yhteyk-

siin; kirkkoihin sekä moot-

toritiehen.

 

Perinteinen Hattula-logo on 

kunnan päälogo. Sitä käy-

tetään sellaisessa virallises-

sa viestinnässä, jossa vaa-

kunan käyttö siihen liittyvi-

ne mielikuvineen ei ole tar-

peenmukaista. Esimerkkinä 

www.kuntarekry.fi �palvelu 

sekä kunnan päätöksente-

koon liittyvät dokumentit.

Sähköisen yhteystiedon 

(.fi) käyttö tunnuksessa on 

suositeltavaa.
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1. Hattula-tunnukset

1.4.1 Käytettävät versiot Hattula-tunnuksesta
 

Posa, liukuvärillä, neli- ja erillisväripainatus sloganilla ja sähköisellä 
yhteystiedolla

Posa, kompaktivärillä, neli- ja erillisväripainatus sloganilla ja sähköisellä 
yhteystiedolla 

Posa, kompaktiväreillä, harmaasävypainatus (K90%) sloganilla ja 
sähköisellä yhteystiedolla. 

Nega, liukuvärillä, neli- ja erillsväripainatus sloganilla ja sähköisellä 
yhteystiedolla

 

Nega, kompaktivärillä, neli- ja erillisväripainatus sloganilla ja 
sähköisellä yhteystiedolla

Nega, kompaktiväreillä, musta-valkoinen painatus sloganilla ja 
sähköisellä yhteystiedolla.
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Tunnusten minimisuo-

ja-alue on esitetty oikealla 

olevissa kuvissa. Suo-

ja-alueen leveys ja korkeus 

ovat 8% tunnuksen levey-

destä tunnuksen yläpuolel-

la, alla ja molemmilla 

sivuilla.

2. Hattula-tunnusten käyttö

Tunnusten harmaasävyver-

siota tulee käyttää ainoas-

taan tilanteissa, joissa väril-

lisen version käyttö ei ole 

mahdollista.

Tunnukset voidaan sijoittaa 

myös kuvan päälle taustan 

ollessa sini- tai vihreäsävyi-

nen. Tällöin on käytettävä 

negaversiota ja huolehdit-

tava, että sävyero tunnuk-

sen ja taustalla olevan 

kuvan välillä on riittävä.

Esimerkkejä:

Kaikista tunnuksista tulee 

käyttää aina värillistä ver-

siota, kun tämä on mahdol-

lista. Tunnusten negaversi-

oita tulee käyttää niissä 

tapauksissa, joissa pohjan 

ja tunnuksen kontrasti jää 

muuten riittämättömäksi.  

Vaakunasta ei ikinä käytetä 

negaversiota.

NASTAHattula-logot ja vaa-

kuna sijoitetaan ensisijai-

sesti vasempaan yläkul-

maan. Muu sijoittelu vain, 

mikäli vasen yläkulma ei ole 

mahdollinen tai muutoin 

sopiva. Markkinointilogon 

sijoittelu on vapaamuotoi-

sempaa.

Kunnan henkilöstön käytös-

sä olevasta intranetistä löy-

tyvät viralliset logomallit 

sekä kirjepohjat osoittees-

ta:

http://intra.hattula.fi/

etusivu/kehittaminen/

Suoja-alue 8% logon leveydestä

8%

8%

8%8%

Suoja-alue 8% logon leveydestä

8%

8%

8% 8% Suoja-alue 8% logon leveydestä

8%8%

8%

8%

2.1 Tunnusten käyttö ja rajoitukset

2.2 Käytettävät versiot

2.3 Tunnusten suoja-alueet
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2. Hattula-tunnusten käyttö 3. Sloganit

3.1 Slogan - Elämää varten.

 

Slogan liittää kunnan palvelut kehittyväksi osaksi 

kuntalaisten jokapäiväistä elämää. Slogania käyte-

tään aina logon yhteydessä edellä esitetyillä väreil-

lä ja asemoinneilla.

  

3.2. Slogan - Lupa tehdä toisin.

Slogan juontaa juurensa avoimuuteen uudenlaisia 

toimintatapoja ja ideoita kohtaan.

2.4 Kielletyt versiot

 

Käytä tunnuksissa aina ohjeistuksen mukaisia värejä.

Käytä tunnuksia aina vaakasuorassa.

Tunnuksien mittasuhteita tai rakennetta ei saa muuttaa.
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Ikkuna- ja muiden pintojen teippauk-

set toteutetaan annettujen CMYK-ar-

vojen mukaisesti neliväritulostuksella. 

Käytettäessä värjättyjä merkintäkal-

voja, pyritään sävy valitsemaan mah-

dollisimman lähelle Pantone-värimää-

ritystä hyväksi käyttäen.

4. Hattula-värit

4.1 Nelivärijärjestelmä CMYK 

Cyan  100%
Magenta 70%
Keltainen 0%
Musta  0%

Cyan  100%
Magenta 30%
Keltainen 0%
Musta  0%

Cyan  100%
Magenta 0%
Keltainen 100%
Musta  0%

Cyan  100%
Magenta 70%
Keltainen 0%
Musta  0%

4.3 Erillisvärijärjestelmä Pantone

Pantone 287 C

Pantone 291 C

Pantone 355 C

Pantone 3 C

4.4 Vaakunan värit

Pantone 485 C Cyan  0% 
Magenta 100%
Keltainen 100%
Musta  0%

Cyan  13%
Magenta 31%
Keltainen 100%
Musta  4%

Cyan  0%
Magenta 0%
Keltainen 0%
Musta  100%

Cyan  35%
Magenta 46%
Keltainen 92%
Musta  31%

Cyan  100%
Magenta 70%
Keltainen 0%
Musta  0%

Pantone 110 C

Pantone Black C

Pantone 1265 C

Pantone 427 C

Huom! Vaakunan kanssa ei ole

sallittua käyttää keltaista sävyä.

4.2 Näyttövärijärjestelmä RGB

Red  14
Green  65
Blue  145

Red  177
Green  204
Blue  238

Red  40
Green  148
Blue  72

Red  25
Green  25
Blue  25

4.5 Teippien värit
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Painetussa materiaalissa, 

kuten virallisissa asiakir-

joissa, tiedotteissa ja 

muissa dokumenteissa Hat-

tula �tekstityypit käyttävät 

Times New Romania tai 

Arialia.

Toissijaista tekstityyppiä 

käytetään sellaisissa ympä-

ristöissä, joissa ensisijaisia 

ei voida käyttää tai suositel-

la käytettäväksi. Tällaisia 

ympäristöjä ovat esimerkik-

si verkkosivut, lomakkeet ja 

jotkin sähköiset sovelluk-

set. Toissijaisena teksti-

tyyppinä Hattulassa suosi-

tellaan käytettäväksi Ver-

danaa.

Toissijaista tekstityyppiä 

käytettäessä otsikkotasolla 

isot kirjaimet ja boldaus. 

Fonttikoko määritellään 

tapauskohtaisesti, tarkoi-

tukseen sopivalla tavalla.

5.1. Ensisijaiset tekstityypit

5.2. Toissijainen tekstityyppi

Rivinväli asiakirjoissa, 

kuten raporteissa, pöytäkir-

joissa, esityslistoissa ja eri-

laisissa kannanotoissa 1,15. 

Muutoin 1,5. Käytetty pals-

taleveys 45mm. Käytettävä 

maksimi palstaleveys Hat-

tulan materiaalissa on 

100mm. Tekstin ladonta on 

vasen tasan, oikea liehu.

5.3. Tekstin muotoilu

5.2.1. VERDANA BOLD

5.2.2.  Verdana Bold

5.2.3.  Verdana 

5. Hattula-typografia

5.1.1. Times New Roman Bold, pt 14

5.1.2. Times New Roman Bold, pt 12

5.1.3. Times New Roman, pt 12

5.1.4. Arial Bold, pt 14

5.1.5. Arial Bold, pt 12

5.1.6. Arial, pt 12

Huom! Markkinointiviestinnässä 

voidaan soveltaa myös muita 

tekstityyppejä, kuitenkin 

kunnan arvomaailmaa, yleistä 

viestinnällistä ilmettä sekä 

hyvää makua kunnioittaen.
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5. Hattula-typografia

5.3. Esimerkkejä typografian hierarkiasta

LOREM IPSUM DOLOR 
SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, 

eos at tota maiestatis mne-

sarchum. Ei facete pertina-

cia vis.

Ut aliquando interesset 

nam

Ut aliquando interesset 

nam, ut eum porro facilis 

evertitur, usu ei placerat 

verterem conceptam. Ei 

nam persius definiebas, duo 

in nostrud quaestio. Qui 

ceteros philosophia at, quas 

bonorum vim at.

Ut aliquando interesset

Eum porro facilis evertitur, 

usu ei placerat verterem 

conceptam. Ei nam persius 

definiebas, duo in nostrud 

quaestio. Esimerkissä otsikkotyyppi on Times New 

Roman bold 14 pt ja väliotsikko on Times New 

Roman bold 12pt. Leipäteksi on Times New 

Roman 12 pt. Rivinväli on 1,15. Käytetty pals-

tanleveys on 45mm. Tekstin ladonta on vasen 

tasan, oikea liehu.
Esimerkissä otsikkotyyppi on Verdana bold 14 pt ja väliot-

sikko on Verdana bold 12pt. Leipäteksi on Verdana 12 pt. 

Rivinväli on 1,5. Tekstin ladonta on vasen tasan, oikea 

liehu.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit 

amet, eos at tota maiestatis 

mnesarchum. Ei facete 

pertinacia vis, sensibus 

electram appellantur eum 

et. Perfecto euripidis 

concludaturque sed in, vis 

vocent urbanitas inciderint 

in. No viris partiendo mel, 

vix at brute lucilius. An 

eos possim convenire 

assentior. Te atqui vidisse 

singulis sea. An eam com-

modo platonem, his id 

mucius pertinacia.

Ei recusabo constituto

Ei recusabo constituto vis, 

illum dictas tractatos eu 

duo. 
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