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Helsingin kaupunginvaakunan käyttöä koskeva ohje, liite 1

Kaupunginvaakunan mallit ja sovellukset
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Kaupunginvaakunan sovellusten värit

Viisivärisenä PMS-väreillä (Pantone)
sininen  PMS 300
punainen  PMS Rubin Red
musta  PMS Black
kulta  PMS 873
hopea  PMS 877

Kolmivärisenä  PMS CMYK RGP HTML
sininen (kuvioiden ääriviivat) PMS 288 C:100, M:80, K:30 R:0, G:51, B:127 00337F
sininen (”kilven taivas”) PMS 300 C:98, M:50, Y:0, K:0 R:0, G:114, B:198 0072C6
keltainen (vene ja kruunu) PMS 123 C:0, M:22, Y:90, K:0 R:255, G:198, B:30 FFC61E

Ääriviivapiirros yhdellä värillä, jos ei musta
sininen  PMS 288

Negatiivisena viivan väri on valkoinen.

Painotöissä käytetään joko neliväripainatukseen soveltuvia CMYK-värejä tai Pantone -painovärijärjestelmän 
mukaisia PMS-värejä.
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Viisivärinen
Käyttö: kaupungin lauta- ja johtokunnat sekä virastot ja liikelaitokset, 
kaupungin tytäryhteisöt ja säätiöt, virastojen yhteistoiminta;
käytetään juhlatarkoituksessa

Vene ja kruunu painetaan kullanvärisiksi
Vesi painetaan hopeanväriseksi

Kolmivärinen
Käyttö: muut virastot ja laitokset (vrt. yllä), virastojen yhteistoiminta;
asiakirjatuotanto, käyntikortit, muut painotuotteet esim. julkaisut, esitykset, 
lehti-ilmoitukset ja verkkosivut (ks. Helsingin kaupungin graafinen ohjeisto) 
sekä omaisuuden merkitseminen

Käytettäessä kolmiväripainatusta, kruunun rubiinit ovat valkoiset.

Kaupunginvaakuna

Yksivärinen: viivan väri musta tai sininen (PMS 288)
Käyttö: muut virastot ja laitokset (vrt. yllä), virastojen yhteistoiminta;
asiakirjatuotanto, käyntikortit, julkaisut, lehti-ilmoitukset ja verkkosivut (ks. 
Helsingin kaupungin graafinen ohjeisto)

Negatiivisena viivan väri on valkoinen.
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Viisivärinen
Käyttö: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä keskushallinnon virastot 
(hallintokeskus, talous- ja suunnittelukeskus, henkilöstökeskus sekä 
tarkastusvirasto);
käytetään juhlatarkoituksessa

Vene ja kruunu painetaan kullanvärisiksi
Vesi painetaan hopeanväriseksi

Yläkruunullinen kaupunginvaakuna

Kolmivärinen
Käyttö: Käyttö: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä keskushallinnon 
virastot; asiakirjatuotanto, käyntikortit, muut painotuotteet esim. julkaisut, 
esitykset, lehti-ilmoitukset ja verkkosivut (ks. Helsingin kaupungin graafinen 
ohjeisto)

Käytettäessä kolmiväripainatusta, kruunun rubiinit ovat valkoiset.

Yksivärinen: viivan väri musta tai sininen (PMS 288)
Käyttö: Käyttö: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä keskushallinnon 
virastot; asiakirjatuotanto, käyntikortit, julkaisut, lehti-ilmoitukset ja 
verkkosivut (ks. Helsingin kaupungin graafinen ohjeisto)

Negatiivisena viivan väri on valkoinen.
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Kaupunginvaakuna, sinetti ja leima
Koko:  ø 35 mm
Yksivärinen; musta tai sininen (PMS 288)

Omaisuuden tunnus, irtain omaisuus
Koko:  15 mm, 35 mm
Yksivärinen; musta
Liimattava tarra tai polttorautamerkintä

Omaisuuden tunnus, kiinteä omaisuus (saaret, 
ulkoilualueet ja niiden rakennukset)
Koko:  15 mm, 35 mm tai 65 mm
Kaksivärinen, painetaan valkoiselle tarrapohjalle
Liimattava tarra

Sinetti ja leima

Yläkruunullinen vaakuna, sinetti ja leima
Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sekä keskushallinnon sinetti ja leima
Koko:  ø 45 mm
Yksivärinen; musta tai sininen (PMS 288)

Muut sovellukset
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Kaupungin pöytästandaari;
käytetään juhlatarkoituksessa

Kaupungin lippu;
käytetään juhlatarkoituksessa

Lipun kokosuhteet: korkeus 9 x  leveys 18 yksikköä
Lipun koko lipputangon korkeuden suhteessa n. 1/6

Kaupunginvaakunalla varustettu isännän viiri

Viiri ja lippu


