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Kaupunginvaakuna on kaupungin ja sen hallinnon yleinen tunnus.

Helsingin kaupungin vaakunan malli on vuodelta 1639. Nykyinen kaupunginvaakunan kuva on kaupun-
ginvaltuuston vuonna 1951 hyväksymä (24.10.1951, § 275). Vaakunan selitys on ”Sinisessä kentässä kul-
tainen vene uimassa hopeisella, aaltokoroisella tyviöllä; veneen yläpuolella saatteena kultakruunu.”

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupunginvaakunan käyttöä koskevan ohjeen 7.6.2010 (§ 726).
Tämä ohje kumoaa 29.11.1993 (§ 1885) hyväksytyn aiemman ohjeen.

Ohje antaa neuvoja vaakunan käytöstä eri tilanteissa ja sisältää kaupunginvaakunan mallit ja niiden
värimääritykset.

Kaupungin viranomaisroolia, palvelujen tuottamista ja omistusta kuvaavana symbolina käytetään kahta
erilaista kaupunginvaakunaa. Yläkruunullista kaupunginvaakunaa käyttävät kaupunginvaltuusto, kaupun-
ginhallitus ja keskushallinnon virastot. Muut kaupungin lauta- ja johtokunnat, virastot, liikelaitokset, tytär-
yhteisöt ja säätiöt käyttävät kaupunginvaakunaa ilman yläkruunua.

Kaupungin vaakunan käytöstä ohjeistetaan lisäksi kaupunginhallituksen hyväksymissä viestinnän ohjeissa

Vaakunan käytöstä saa neuvontaa hallintokeskuksen viestinnän julkaisuyksiköstä.

Helsingissä 2010







〉 ♠↓♠±÷∂±♥×♠±
Kaupunginvaakuna on kaupungin ja sen hallinnon yleinen tunnus.

Kaupungin vaakunan malli on vuodelta 1639. Kaupunginvaakunan kuva on kaupunginvaltuuston hyväk-
symä (24.10.1951, 275 §). Vaakunan selitys on ”Sinisessä kentässä kultainen vene uimassa hopeisella, aal-
tokoroisella tyviöllä; veneen yläpuolella saatteena kultakruunu.”

〉 ∅≥;×↑♠♠±♠≥≥∂±≡± ×♠↓♠±÷∂±♥×♠±
Yläkruunullista vaakunankuvaa käytetään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sekä keskushal-
linnon virastojen (hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus, henkilöstökeskus ja tarkastusvirasto) tun-
nuksissa. Muut hallintokunnat käyttävät kohdassa 1 tarkoitettua vaakunankuvaa.

〉 ♠↓♠±÷∂±♥×♠±± ←°♥≡≥≥♠×←≡↔
Kaupunginvaakunaa voidaan käyttää sovelluksina eri käyttötarkoituksiin jäljempänä kuvatulla tavalla.

〉 ⋅≥≥∂±↔°×♠±↔∂≡± ♥∂↑←↔°∫ ∝ ≥∂↔°←↔♠±±♠×←≡↔
Kaupunginvaakunan ohella virastot ja laitokset voivat käyttää myös kaupunginhallituksen vahvistamaa
virasto- tai laitostunnusta.

♠↓♠±÷∂±♥×♠±± ∝ ←≡± ←°♥≡≥≥♠←↔≡± ×;ƒ↔↔)

〉 ∅≥≡∂←≡↔ ↓≡↑∂↔↔≡≡↔
Kaupunginvaakunaa on käytettävä sen arvon mukaisella tavalla. Käytettäessä vaakunaa sen tulee olla

〉 ;ƒ↔↔)↔↑×°∂↔♠←
Kaupunginvaakunaa tai sen sovellusta käytetään kaupungin hallinnon ja viranomaistoiminnan tunnuksena
sekä juhlatarkoituksissa ja muussa yhteydessä kaupunginjohtajan tarvittaessa antamien tarkempien ohjei-
den mukaisesti.

Lauta- ja johtokuntien sekä virastojen ja laitosten pöytäkirjoissa, päätösluetteloissa, kuulutuksissa sekä
muussa kaupungin viranomaistoiminnassa on käytettävä kaupunginvaakunaa. Erillistä virasto- tai laitos-
tunnusta ei saa käyttää edellä mainituissa tarkoituksissa.

〉 ♠↓♠±÷∂± ←∂±≡↔↔∂
Kaupunginjohtaja voi käyttää kaupungin sinettiä juhlavissa erityistarkoituksissa.

〉 ∅×←∂↔ƒ∂±≡± ↔∂ ←∂∂•≡± ♥≡↑↑↔↔♥ ×;ƒ↔↔)
Kaupunginvaakuna on koko Helsingin tunnus, ja sellaisena sitä voivat käyttää myös helsinkiläiset yksi-
tyiset henkilöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt esimerkiksi painetussa tai sähköisessä julkaisussa,
lipussa tai jäsenmerkissä. Kaupunginvaakunaa on käytettävä edellä kohdassa 5 mainittuja periaatteita nou-
dattaen ja siten, ettei sitä ymmärretä tai sekoiteta kaupungin viraston tai laitoksen tunnukseen.

〉 ⊃×♠±± ×;ƒ↔↔) ≡≥∂±×≡∂±°↔°∂″∂±±←←
Mikäli kaupunginvaakunaa tai sen sovellusta halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa elinkeinonharjoittajan
tai tuotteen tunnuksena tai tunnuksessa, on siitä tehtävä ilmoitus kaupunginjohtajalle vähintään 30 päivää
ennen käytön aloittamista.

〉 ♠↓♠±÷∂±♥×♠±± ×;ƒ↔)± ♥≥♥°±↔ ∝ ↔↑×≡″″↔ °•∝≡≡↔
Kaupunginjohtaja valvoo kaupunginvaakunan käyttöä ja voi tarvittaessa kieltää kaupunginvaakunan tämän
ohjeen vastaisen käytön. Kaupunginjohtaja voi antaa tarkemmat ohjeet kaupunginvaakunan sovelluksista,
väreistä, ilmoitusmenettelystä ja muista vaakunan käyttöön liittyvistä asioista.

⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂±♥×♠±± ×;ƒ↔↔); ×°←×≡♥ °•∝≡





♠↓♠±÷∂±♥×♠±± ←°♥≡≥≥♠←↔≡± ♥;↑∂↔

⊃∂∂←∂♥;↑∂←≡±; ∉⊂∫♥;↑≡∂≥≥; ∉±↔°±≡
←∂±∂±≡±  ∉⊂ 
↓♠±∂±≡±  ∉⊂ ⊆♠∂± ⊆≡≈
″♠←↔  ∉⊂ ⇑≥…×
×♠≥↔  ∉⊂ 
•°↓≡  ∉⊂ 

°≥″∂♥;↑∂←≡±;  ∉⊂ ⇐∅ ⊆¬∉ ⋅⊄
←∂±∂±≡± ×♠♥∂°∂≈≡± ;;↑∂♥∂∂♥↔ ∉⊂  ⇐∑⌠ ∑⌠ ∑ ⊆∑⌠ ¬∑⌠ ⇑∑ ∧
←∂±∂±≡± �×∂≥♥≡± ↔∂♥←� ∉⊂  ⇐∑⌠ ∑⌠ ∅∑⌠ ∑ ⊆∑⌠ ¬∑⌠ ⇑∑ ⇐
×≡≥↔∂±≡± ♥≡±≡ ∝ ×↑♠♠±♠ ∉⊂  ⇐∑⌠ ∑⌠ ∅∑⌠ ∑ ⊆∑⌠ ¬∑⌠ ⇑∑ ∧∧⇐∨

[;↑∂♥∂∂♥↓∂∂↑↑°← ƒ•≈≡≥≥; ♥;↑∂≥≥;⌠ ∝°← ≡∂ ″♠←↔
←∂±∂±≡±  ∉⊂ 

∇≡÷↔∂∂♥∂←≡± ♥∂∂♥± ♥;↑∂ °± ♥≥×°∂±≡±〉

♠≥↔ ∝ •°↓≡ ×;ƒ↔≡↔;;± ∂±°←↔± ≡↑∂↔ƒ∂←↔; ∝♠•≥≥≥∂←♠♠↔↔ ♥↔∂♥∂←← ↓∂±°↔♠°↔↔≡∂←←〉

∉∂±°↔)∂←←; ×;ƒ↔≡↔;;± ∝°×° ±≡≥∂♥;↑∂↓∂±↔♠×←≡≡± ←°♥≡≥↔♠♥∂ ⇐∅∫♥;↑≡∝; ↔∂ ∉±↔°±≡ ∫↓∂±°♥;↑∂∝;↑∝≡←↔≡≥″;± 
″♠×∂←∂ ∉⊂∫♥;↑≡∝;〉





⊃∂∂←∂♥;↑∂±≡±
;ƒ↔↔)∑ ×♠↓♠±÷∂± ≥♠↔∫ ∝ ∝°•↔°×♠±±↔ ←≡×; ♥∂↑←↔°↔ ∝ 
≥∂∂×≡≥∂↔°×←≡↔⌠ ×♠↓♠±÷∂± ↔ƒ↔;↑ƒ•↔≡∂←)↔ ∝ ←;;↔∂)↔⌠ ♥∂↑←↔°∝≡± 
ƒ•↔≡∂←↔°∂″∂±↔ ×;ƒ↔≡↔;;± ∝♠•≥↔↑×°∂↔♠×←≡←←〉

⊃≡±≡ ∝ ×↑♠♠±♠ ↓∂±≡↔± ×♠≥≥±♥;↑∂←∂×←∂〉
⊃≡←∂ ↓∂±≡↔± •°↓≡±♥;↑∂←≡×←∂〉

°≥″∂♥;↑∂±≡±
;ƒ↔↔)∑ ″♠♠↔ ♥∂↑←↔°↔ ∝ ≥∂↔°×←≡↔ ♥↑↔〉 ƒ≥≥;⌠ ♥∂↑←↔°∝≡± 
ƒ•↔≡∂←↔°∂″∂±↔ ←∂×∂↑∝↔♠°↔±↔°⌠ ×;ƒ±↔∂×°↑↔∂↔⌠ ″♠♠↔ ↓∂±°↔♠°↔↔≡≡↔ 
≡←∂″〉 ∝♠≥×∂←♠↔⌠ ≡←∂↔ƒ×←≡↔⌠ ≥≡•↔∂∫∂≥″°∂↔♠×←≡↔ ∝ ♥≡↑××°←∂♥♠↔ ×←〉 

″≡↑×∂↔←≡″∂±≡±〉

;ƒ↔≡↔↔;≡←←; ×°≥″∂♥;↑∂↓∂±↔♠←↔⌠ ×↑♠♠±♠± ↑♠∂∂±∂↔ °♥↔ ♥≥×°∂←≡↔〉

♠↓♠±÷∂±♥×♠±

∅×←∂♥;↑∂±≡±∑ ♥∂∂♥± ♥;↑∂ ″♠←↔ ↔∂ ←∂±∂±≡± ∉⊂ 
;ƒ↔↔)∑ ″♠♠↔ ♥∂↑←↔°↔ ∝ ≥∂↔°×←≡↔ ♥↑↔〉 ƒ≥≥;⌠ ♥∂↑←↔°∝≡± 
ƒ•↔≡∂←↔°∂″∂±↔ ←∂×∂↑∝↔♠°↔±↔°⌠ ×;ƒ±↔∂×°↑↔∂↔⌠ ∝♠≥×∂←♠↔⌠ ≥≡•↔∂∫

°•∝≡∂←↔°〉

∇≡÷↔∂∂♥∂←≡± ♥∂∂♥± ♥;↑∂ °± ♥≥×°∂±≡±〉





⊃∂∂←∂♥;↑∂±≡±
;ƒ↔↔)∑ ×♠↓♠±÷∂±♥≥↔♠♠←↔°⌠ ×♠↓♠±÷∂±•≥≥∂↔♠← ←≡×; 
×≡←×♠←•≥≥∂±±°± ♥∂↑←↔°↔ •≥≥∂±↔°×≡←×♠←⌠ ↔≥°♠←∫ ∝ 
←♠♠±±∂↔↔≡≥♠×≡←×♠←⌠ •≡±×∂≥)←↔)×≡←×♠← ←≡×; ↔↑×←↔♠←♥∂↑←↔°
×;ƒ↔≡↔;;± ∝♠•≥↔↑×°∂↔♠×←≡←←〉

⊃≡±≡ ∝ ×↑♠♠±♠ ↓∂±≡↔± ×♠≥≥±♥;↑∂←∂×←∂〉
⊃≡←∂ ↓∂±≡↔± •°↓≡±♥;↑∂←≡×←∂〉

∅≥;×↑♠♠±♠≥≥∂±≡± ×♠↓♠±÷∂±♥×♠±

°≥″∂♥;↑∂±≡±
;ƒ↔↔)∑ ×♠↓♠±÷∂±♥≥↔♠♠←↔°⌠ ×♠↓♠±÷∂±•≥≥∂↔♠← ←≡×; 
×≡←×♠←•≥≥∂±±°± ♥∂↑←↔°↔ ←∂×∂↑∝↔♠°↔±↔°⌠ ×;ƒ±↔∂×°↑↔∂↔⌠ ″♠♠↔ 
↓∂±°↔♠°↔↔≡≡↔ ≡←∂″〉 ∝♠≥×∂←♠↔⌠ ≡←∂↔ƒ×←≡↔⌠ ≥≡•↔∂∫∂≥″°∂↔♠×←≡↔ ∝ 

;ƒ↔≡↔↔;≡←←; ×°≥″∂♥;↑∂↓∂±↔♠←↔⌠ ×↑♠♠±♠± ↑♠∂∂±∂↔ °♥↔ ♥≥×°∂←≡↔〉

∅×←∂♥;↑∂±≡±∑ ♥∂∂♥± ♥;↑∂ ″♠←↔ ↔∂ ←∂±∂±≡± ∉⊂ 
;ƒ↔↔)∑ ×♠↓♠±÷∂±♥≥↔♠♠←↔°⌠ ×♠↓♠±÷∂±•≥≥∂↔♠← ←≡×; 
×≡←×♠←•≥≥∂±±°± ♥∂↑←↔°↔ ←∂×∂↑∝↔♠°↔±↔°⌠ ×;ƒ±↔∂×°↑↔∂↔⌠ ∝♠≥×∂←♠↔⌠ 

°•∝≡∂←↔°〉

∇≡÷↔∂∂♥∂←≡± ♥∂∂♥± ♥;↑∂ °± ♥≥×°∂±≡±〉





♠↓♠±÷∂±♥×♠±⌠ ←∂±≡↔↔∂ ∝ ≥≡∂″
°×°∑  ∋  ″″〉
∅×←∂♥;↑∂±≡± ″♠←↔ ↔∂ ←∂±∂±≡± ∉⊂ 〉

∠″∂←♠♠≈≡± ↔♠±±♠←⌠ ∂↑↔∂± °″∂←♠♠←
°×°∑ ∋  ″″⌠ ∋  ″″〉
∅×←∂♥;↑∂±≡± ″♠←↔〉
∂∂″↔↔♥ ↔↑↑ ↔∂ ↓°≥↔↔°↑♠↔″≡↑×∂±↔;〉

∠″∂←♠♠≈≡± ↔♠±±♠←⌠ ×∂∂±↔≡; °″∂←♠♠← ←↑≡↔⌠ 
♠≥×°∂≥♠≥♠≡≡↔ ∝ ±∂∂≈≡± ↑×≡±±♠×←≡↔
°×°∑ ∋  ″″⌠ ∋  ″″ ↔∂ ∋  ″″〉
×←∂♥;↑∂±≡±⌠ ↓∂±≡↔± ♥≥×°∂←≡≥≥≡ ↔↑↑↓°•∝≥≥≡〉
∂∂″↔↔♥ ↔↑↑〉

⊂∂±≡↔↔∂ ∝ ≥≡∂″

∅≥;×↑♠♠±♠≥≥∂±≡± ♥×♠±⌠ ←∂±≡↔↔∂ ∝ ≥≡∂″
♠↓♠±÷∂±♥≥↔♠♠←↔°± ∝ ×♠↓♠±÷∂±•≥≥∂↔♠×←≡± ←≡×; ×≡←×♠←•≥≥∂±±°± 
←∂±≡↔↔∂ ∝ ≥≡∂″〉
°×°∑  ∋  ″″〉
∅×←∂♥;↑∂±≡± ″♠←↔ ↔∂ ←∂±∂±≡± ∉⊂ 〉

♠♠↔ ←°♥≡≥≥♠×←≡↔

∋  ″″

∋  ″″





♠↓♠±÷∂± ↓)ƒ↔;←↔±≈↑∂
×;ƒ↔≡↔;;± ∝♠•≥↔↑×°∂↔♠×←≡←←〉

♠↓♠±÷∂± ≥∂↓↓♠
×;ƒ↔≡↔;;± ∝♠•≥↔↑×°∂↔♠×←≡←←〉

∂↓♠± ×°×°←♠•↔≡≡↔∑ ×°↑×≡♠←  ♣  ≥≡♥≡ƒ←  ƒ×←∂××);〉
∂↓♠± ×°×° ≥∂↓↓♠↔±÷°± ×°↑×≡♠≈≡± ←♠•↔≡≡←← ±〉 ñ〉

♠↓♠±÷∂±♥×♠±≥≥ ♥↑♠←↔≡↔↔♠ ∂←;±±;± ♥∂∂↑∂

⊃∂∂↑∂ ∝ ≥∂↓↓♠





 ∏♠≥×∂←∂∝∑ ⋅≡≥←∂±÷∂± ×♠↓♠±÷∂± •≥≥∂±↔°×≡←×♠←⌠ ♥∂≡←↔∂±↔;
  ∉ ⌠  ⋅∨⊂√∇¬√∇ ⇒⊇∉⊇∇√
 ⊄∂≥♠×←≡↔⌠ ∝×≡≥♠∑ 
  
 ∉∂±°↓∂××∑ ∉∂±↔≡× ∉∂•≥∝″;×∂ ∠ƒ
 ∏♠≥×∂←♠↓∂××∑ ⋅≡≥←∂±×∂ 


