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Kuopion kaupungin vaakunan ja logon käyttösääntö

1 § Yleislinjoitus
Kuopion kaupungin materiaaleissa käytetään kaupungin vaakunaa tai uutta logoa. Logoa käytetään, ellei jäljempänä ole toisin määrätty. Tällä halutaan selkeyttää yleistä tietoutta siitä, mitä Kuopion kaupungin toimintoihin kuuluu ja että uusi logo yhdistetään eri yhteyksissä Kuopioon. Vaakunaa käytetään ainoastaan sen virallisessa muodossa eli kruunullisena.
Vaakunan ja logon tai logon ja liikemerkin samanaikaista käyttöä vältetään.
Päätös logon käytöstä koskee myös kaupungin liikelaitoksia. Ne saavat
edelleen käyttää asiakaspalvelumateriaalissaan pelkästään omaa liikemerkkiään. Samaa suositellaan myös kaupunkikonserniin kuuluville muille osapuolille. Kaupungin edustajilla yhtiö- ja vuosikokouksissa on vastuu
asian käsittelemisestä.
Työpaikkailmoituksissa ja kuulutuksissa käytetään logoa. Tämä koskee
myös kaupungin liikelaitoksia.
Logoa siirrytään käyttämään, tarvittaessa ilman slogania, myös kirjelomakkeissa, kirjekuorissa, pääsylipuissa, painotuotteissa, lahjoissa, kansioissa, kalentereissa, käyntikorteissa, muovikasseissa, onnittelu- ja surunvalitteluadresseissa sekä kunniakirjoissa. Adresseissa logoa käytetään ilman slogania.
Kaupungin postituskoneissa on otettu käyttöön uusi logo. Tämä tulee koskemaan myös kaupungin liikelaitoksia ja samaa suositellaan kaupunkikonserniin kuuluville. Postituskoneissa ja kirjekuorissa logoa käytetään
ilman slogania.
Logon ja vaakunan käytössä tulee ottaa huomioon taiteellinen kokonaisuus.
Kaupallisissa tuotteissa käytetään logoa. Tuotetussa opetusmateriaalissa
käytetään pääsääntöisesti logoa.
Koulu- ja työtodistuksissa käytetään logoa ilman slogania.
Koulujen päästötodistuksissa voidaan edelleen käyttää kaupungin vaakunaa.
Maksulomakkeissa käytetään logoa. Kaupungin liikelaitokset saavat käyttää omia liikemerkkejään.
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Kaupungin autoissa ja työkoneissa käytetään logoa. Samoin työkohteiden
merkitsemisessä käytetään logoa. Edellä oleva koskee myös kaupungin liikelaitoksia kuitenkin siten, että logon ohella voidaan käyttää myös laitoksen liikemerkkiä.
Virka- ja työpuvuissa siirrytään käyttämään logoa niitä uusittaessa. Tämä
koskee myös kaupungin liikelaitoksia.
Logon yhteydessä voidaan aina käyttää myös konserniyhtiön, viraston tai
liikelaitoksen nimeä.
2 § Tulkinta ja luvat
Luvan logon tai vaakunan käyttöön myöntää ja tulkinnanvaraiset kysymykset ratkaisee tiedotuspäällikkö tai kansliasihteeri.
Lupa voidaan myöntää myös ulkopuoliselle käyttötarkoituksesta riippuen.
3 § Eerityisohjeita
Logoa ryhdytään käyttämään mahdollisimman laaja-alaisesti. Näin ollen
esimerkiksi käyntikorteissa käytetään logoa, ellei erityissyistä muuta johdu.
Slogan on mukana logossa vain silloin, kun sinetin leveys on enemmän
kuin 30 mm. Tarvittaessa slogan voidaan jättää pois. Slogania ei käytetä
erillään tunnuksesta. Vieraskielisessä materiaalissa käytetään vieraskielistä slogania.
Kaupungin painatuskeskuksessa painetussa materiaalissa käytetään aina
painopaikan yhteydessä logoa.
Kuopion kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän säännön kokouksessaan
22.4.2002.
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