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JOHDANTO
tämä on ohjeisto Staran eli virallisesti helsingin  
kaupungin rakentamispalvelun ilmeestä.

Staralla on pitkät perinteet, vaikka se organisaationa  
on nuori, vuonna 2009 syntynyt. Staran juuret ulottuvat 
1800-luvun loppuun ja kaupungin rakennuskonttorin  
syntyyn.

Staralla on slangisanana monta merkitystä. tässä yhteydessä 
se kuvaa enemmän kokenutta ja taitavaa helsinkiläistä  
kuin tähtikulttuurista persoonaa. Stara-nimi kertoo myös  
rakentamispalvelun roolista Stadin rakentajana.

”Pidetään Stadista huolta” -slogan kutsuu kaikki  
helsinkiläiset mukaan huolehtimaan kaupungistaan samalla, 
kun se kuvaa Staran tehtävää helsingin rakentajana,  
korjaajana, huoltajana ja huolehtijana.

Staran identiteetti muodostuu useasta tekijästä: ilmeestä, 
arvoista ja kulttuurista sekä organisaation tavasta toimia  
ja viestiä.

Staran ilme on näkyvä ja tärkeä osa viraston identiteettiä, 
imagoa ja mainetta. Siksi sitä tulee kunnioittaa ja noudattaa 
ehdottoman tarkasti. tästä ohjeistossa annetuista ohjeista 
saa poiketa vain Staran viestinnästä vastaavien luvalla.

Pidetään huolta Starasta, pidetään Stara starana.



1.0. STARAN LOgO

tämä on Staran logo. Logon kulmikas muotokieli on saanut  
inspiraationsa Staran toimintaympäristöstä, kaupungin kaduilta.  
Se sisältää viitteitä kaupungin ruutukaavan suoraviivaisiin muotoihin ja  
aikaisemmasta ilmeestä tuttuun varoitusnauhaan. Logo tasapainottaa  
nuorekasta kokonaisuutta tuomalla siihen tarkkuutta ja jämäkkyyttä.

Yllä Staran logo on esitetty perusmuodossaan. Pääasiassa logoa käytetään  
yhdistettynä sloganiin ”Pidetään Stadista huolta.”  Logoon liitetään virallinen 
nimi ”helsingin kaupungin rakentamispalvelu“ aina kun asiayhteys tai  
ymmärrettävyys sitä vaatii. nämä versiot esitellään ohjeen seuraavilla sivuilla.

kaikki Staran logot ovat saatavilla sähköisinä tiedostoina miStä. 
ethän tee omia versioita logoista.



1.1. LOgO + SLOgAN

Staran logoa käytetään sloganin kanssa etenkin tilanteissa, joissa Staran ilme 
näkyy kaupunkilaisille. Staran slogan on suomeksi Pidetään Stadista huolta. ja 
ruotsiksi Vi sköter om Stadin. Slogan viestii Staran lupauksen kaupunkilaisille, 
mutta kutsuu myös vastaanottajaa sitoutumaan tavoitteeseen. 

Sloganiin yhdistetystä logosta on suunniteltu sekä pysty- että vaakaversiot  
molemmilla kotimaisilla kielillä. Sloganin paikka logossa on aina vihreässä 
korostusnauhassa. 

Staran logoja käytetään usein eri värisillä pinnoilla, esimerkiksi ajoneuvoissa. 
Jotta logo erottuu selvästi ympäristöstään, on sillä valkoinen tausta. Logoa 
käytetään ilman valkoista taustaa vain poikkeustapauksissa ja aina vain  
Staran viestinnästä vastaavien luvalla.

Pidetään Stadista huolta.

Pidetään Stadista huolta. Vi sköter om Stadin.

Vi sköter om Stadin.
YLLÄ: Logo+ slogan pystyversio.

YLLÄ: Logo+ slogan vaakaversio.



1.2. LOgO + VIRALLINEN NIMI

Staran virallista nimeä ”helsingin kaupungin rakentamispalvelu” käytetään  
aina kun asiayhteys tai ymmärrettävyys sitä vaati. virallinen nimi voidaan  
liittää sovelluksiin kahdella tavalla: logona tai tekstimuodossa. Logomuodossa 
se korvaa sloganillisen logon ja näitä kahta logotyyppiä ei käytetä rinnakkain 
samassa yhteydessä.

viralliseen nimeen yhdistetystä logosta on suunniteltu pysty- että vaaka-
versiot, joihin virallinen nimi tulee aina molemmilla kotimaisilla kielillä. nimien 
paikka on vihreässä korostusnauhassa. Logon ja virallisen nimen yhdistelmää 
käytetään suurempikokoisissa sovelluksissa. Pienemmässä koossa nimi on  
vaikealukuinen ja virallista nimeä on käytettävä tekstimuodossa. minimikoot s. 8.

tekstimuodossa Staran virallinen nimi on ladottava Gotham narrow  
kirjasimella, versaalia käyttäen, jolloin se vastaa kirjoitusasultaan logossa 
käytettyä muotoa. Fonttikoko valitaan sovelluksen mukaan. Sloganillisen logon 
kanssa samassa yhteydessä virallista nimeä käytetään aina tekstimuodossa.
 
esimerkkejä ohjeiston loppupäässä sovellusmalleissa.

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
Helsingfors stads Byggtjänst

 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
  Helsingfors stads Byggtjänst

YLLÄ: Logo+ virallinen nimi pystyversio.

YLLÄ: Logo+ virallinen nimi vaakaversio.



1.3. LOgOT VÄRIPOHJALLA

Pidetään Stadista huolta. Vi sköter om Stadin.

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
Helsingfors stads Byggtjänst

Pidetään Stadista huolta.

Vi sköter om Stadin.

 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
  Helsingfors stads Byggtjänst

Staran logoja käytetään usein eri värisillä pinnoilla, esimerkiksi ajoneuvoissa.  
Jotta logo erottuu selvästi ympäristöstään, on sillä valkoinen tausta, joka sisältyy 
logotiedostoon. valkoisella pohjalla tausta ei näy, mutta värillisillä pinnoilla se tulee 
esiin ja erottaa logon selkeästi taustasta. Logoa käytetään ilman valkoista taustaa 
vain poikkeustapauksissa. 

LoGoJen vaLkoinen väriPohJiLLa:



1.4. LOgON KÄYTTÖOHJE

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
Helsingfors stads Byggtjänst

 
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 
  Helsingfors stads Byggtjänst

Pidetään Stadista huolta.

Staran logon versioille on määritetty suositeltavat minimikoot. ne on ilmaistu logon korkeuden mukaan ja 
sisältävät myös logon taustalla olevan valkoisen tilan. tavoitteena on hyvä luettavuus, joka saavutetaan logon eri 
versioilla eri kokoisena. viralliseen nimeen yhdistettynä logoa käytetään vain suurempikokoisena.

Staran logon ympärille on jätettävä tilaa,  
jolle ei sijoiteta muita elementtejä.  
oheinen esimerkki osoittaa tyhjän tilan määrän. 

                       

X määritellään kaikissa logoversioissa S kirjaimen  
ylälinjan mukaan ja mitataan vastaavasti logon  
uloimmista reunoista alkaen.  

LOgON TURVA-ALUE

LOgON MINIMIKOOT

X

Pidetään Stadista huolta.

3X

3X
3X

3X

3X

3X
3X

3X

LOGO + VIRALLINEN NIMI - PYSTY: minimikorkeus 23 mm

LOGO + VIRALLINEN NIMI - VAAKA: minimikorkeus 10 mm

LOGO: minimikorkeus 4 mm

LOGO + SLOGAN - PYSTY: minimikorkeus 13 mm
(sama ruotsinkielisessä versiossa)

Pidetään Stadista huolta.

LOGO + SLOGAN - VAAKA: minimikorkeus 7 mm 
(sama ruotsinkielisessä versiossa)



2. STADIN MESTAT -KUOSI

Staran ilmeeseen kuuluu logon ohella olennaisena osana kaupunkia kuvaava 
kuosi, jota käytetään graafisena elementtinä elävöittämään Staran ilmettä  
eri sovelluksissa. kuosia voidaan käyttää Staran materiaaleissa aina kun  
mahdollista ja etenkin silloin, kun ilme näkyy kaupunkilaisille.

kuosin nimeksi on annettu “Stadin mestat“ ja logon tavoin se on saanut 
inspiraationsa Staran toimintaympäristöistä. kuosin yksityiskohdista rakentuu 
kaupunkisilhuetti, josta lähemmin tarkasteltuna löytyy Staran eri työmaita  
esitettynä sekä kuvan että tekstin keinoin. kieleksi kuosiin on valittu Stadin 
oma slangi, joka tuo paikallista fiilistä kokonaisuuteen ja antaa sille  
persoonallisen leiman.

ohjeiston sovellusmalleista näkee kuosin käyttöä eri sovelluksissa.



3. STARAN VÄRIMAAILMA

VIHREÄ
PmS 375
CmYk 40/0/85/0
rGB  153/255/0

Päällystämätön paperi
PmS 374
CmYk 25/0/95/0

SININEN
PmS 288
CmYk 100/80/5/30
rGB  0/44/119

VALKOINEN



4. STARAN KIRJASINTYYPIT

PERUSFONTTI:

GOTHAM NARROW LIGHT
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.: 
GOTHAM NARROW LIGHT ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

GOTHAM NARROW BOOK
aBCdeFGhiJkLmnoPqrStUvXYzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.: 
GOTHAM NARROW BOOK ITALIC
abcdefghijkLmnopqrstuvxYzåÄö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

GOTHAM NARROW MEDIUM
aBcdefgHijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.: 
GOTHAM NARROW MEDIUM ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

GOTHAM NARROW BOLD
ABCDEFGHIjKLMNOPqRSTUVXYzåÄö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:
GOTHAM NARROW BOLD ITALIC
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

PÄÄOTSIKOT:

GOTHAM BOOK
AbcDEfgHIJKLMNOPqRSTUVxYzåÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

GOTHAM BOLD
abcdefGhijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

TOIMISTOKÄYTTö:

ARIAL REGULAR
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

ARIAL BOLD
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö 
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
123456789!”#%&/()=?*,;.:

kirjasintyyppi on olennainen osa graafista ilmettä. Staran painetuissa  
materiaaleissa kuten lomakkeistossa ja ilmoituksissa käytettävä kirjasintyyppi  
on Gotham Narrow. Leipäteksteissä siitä käytetään Book leikkausta. typografista 
ilmettä täydentää pääotsikoissa käytettävä Gotham, josta voi käyttää joko Book 
tai Bold leikkausta. otsikon tyypistä riippuen se ladotaan joko versaalia tai  
gemenaa käyttäen. versaalia käytetään lyhyissä, iskulauseen omaisissa 
otsikoissa ja gemenaa pidemmissä, useamman rivin mittaisissa otsikoissa. 
molemmat kirjasinperheet voi hankkia osoitteesta www.typography.com

toimistokäytössä office ohjelmilla, kuten Word pohjissa ja PowerPointissa 
Staran materiaaleissa käytetään aina Arial kirjasinta.  

alla mallina kirjasinperheiden suositeltavat leikkaukset. 



5. KÄYNTIKORTTI ESIMERKKI

WWW.HEL.FI/STARA

HELSINGIN KAUPUNGIN  
RAKENTAMISPALVELU 

ilmalankuja 2 L / PL 1660 
00099 helsingin kaupunki

Maija Meikäläinen 
tiedottaja

puhelin +358 9 310 17000 
 +358 xxx xxx xxxx  
faksi +358 9 310 39601 
e-mail: etunimi.sukunimi@hel.fi

Pidetään Stadista huolta.



6 WORD-POHJA ESIMERKKI

helsingfors stads byggtjänst postadress:  pb 1660, 00099 helsingfors stad besöksadress: lmalagränden 2 l 
telefon +358 9 310 17000 fax +358 9 310 39601 kontonummer 800012-62637 fo-nummer 0201256-6 moms fi02012566

internet ja e-post www.hel.fi/stara, stara@hel.fi, stara.kirjaamo@hel.fi

Vi sköter om Stadin.

helsingin kaupungin rakentamispalvelu postiosoite: pl 1660,00099 helsingin kaupunki käyntiosoite: ilmalankuja 2 l, helsinki
puhelin +358 9 310 17000 faksi +358 9 310 39601 tilinumero 800012-62637 y-tunnus 0201256-6 alv.nro fi02012566

internet ja sähköposti www.hel.fi/stara, stara@hel.fi, stara.kirjaamo@hel.fi

Pidetään Stadista huolta.



7. REKRY ESIMERKKI

titteli

helsingin kaupungin rakentamispalvelu on helsingin kaupungin  
virasto. rakennamme ja hoidamme helsingin katuja, puistoja ja kuntatekniikkaa,  
korjaamme rakennuksia, tuotamme logistiikan palveluja ja teknisiä asiantuntija- 
palveluja. Liikevaihtomme on 200 m€. vuoden 2010 alusta alkaen toimimme  
nimellä stara ja palvelemme asiakkaitamme 1 600 ammattilaisen ja seitsemän  
tuotanto-osaston voimin.
 

katso lisätietoa tehtävästä ja kelpoisuusehdoista  
osoitteessa www.helsinkirekry.fi -> Avoimet työpaikat. 
työavain xx-xx-09 ohjaa suoraan ilmoitukseen. 

tiedusteluihin vastaa rakentamispalvelun Risto  
Rekrytoija puh. 09 310 xx xxx. hakemukset tulee jättää 
xx.xx. 2009 klo 16.00 mennessä sähköisesti osoitteessa 
www.helsinkirekry.fi -> Avoimet työpaikat. 

vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksesi kirjallisena  
liitteineen osoitteella: helsingin kaupungin rakentamis-
palvelu, kirjaamo, PL 16600, 00099 helsingin kaupunki.
hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Leipäteksti tulee tähän. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. duis 
aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. excepteur sint  
caecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui  
officia deserunt mollit anim id est laborum. duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. excepteur sint 
oc-caecat cupidatat non proident.

Pidetään Stadista huolta.

ingressi tulee tähän. ecte magnisi. it alis nibh exeriure consequam, nit prat deliqui sissed  
ting eui ex ex eritvel dolore exerit lor alit, qui blaor iurem zzriure riureet ipsum vero dit  
alisl iliquam conullam at aut am nis niamet, quat. Ut prat. Ut enibh exeriureet.

yläotsikko tulee tähän

mahdollinen alaotsikko tulee tähän



8. AUTO ESIMERKKI

HELSINGIN KAUPUNGIN  RAKENTAMISPALVELU
HELSINGFORS STADS BYGGTjÄNST 

123456

Pidetään Stadista huolta.


