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Valitsinko minä Porvoon vai se minut, sillä ei oikeastaan ole 
väliä. Elän unelmaani, koska tunnistan itseni tämän kaupungin 
vanhoilta kujilta. Rakastun jokirantaan, kaupungin ravintoloihin 
ja pikkuputiikkeihin, joissa voin kulkea kuin turisti tai kohdata 
ystäviäni aina uudelleen. Porvoo valitsi minut tai minä Porvoon, 
koska jaamme yhteiset arvot, ja kaupunki antaa minulle tilaa 
toteuttaa niitä omalla tavallani. Arvostamme hyvää ja kaunista 
ja luomme yhdessä kestävää huomista. Sytymme kaupunkielämän 
vilskeestä. Nautimme lasten naurusta, hyvistä mauista ja erilaisten 
ihmisten kohtaamisesta. Rauhoitumme luonnon äärellä, retkellä 
ruskametsässä. Annamme saariston kertoa meille tarinansa ja kylien 
kutsua luoksensa.



Porvoo on kaksikielinen, tunnelmallinen ja värikäs kaupunki. 
Kaupungilla on erinomainen maine, ja se hyötyy sijainnistaan metro
poli alueella ja kansainvälisen lentokentän läheisyydessä. Kaupunki 
houkuttelee uusia asukkaita, osaajia sekä kilpailukykyisiä ja ympäristö
ystävällisiä yrityksiä. Kaupungin väkiluku kasvaa selkeästi. Porvoo saa 
muuttovoittoa lapsiperheistä, elinkeinoelämän tarvitsemista osaajista 
ja maahanmuuttajista.

suosituin
KotiKauPunKi



Suomen viihtyisin ja vetovoimaisin kotikaupunki

Elävöitämme, laajennamme ja tiivistämme kaupunkikeskustaa sekä kehitämme 
kyläkeskusten elinvoimaisuutta. Tarjoamme kohtuuhintaisia ja monipuolisia 
asumisen mahdollisuuksia sekä muuttajia houkuttelevia asuinalueita ja palve-
luita. Varmistamme sen, että kaupunki pystyy hankkimaan kasvun edellyttämiä 
yhtenäisiä maa-alueita. Porvoon kaupunki on vetovoimainen työnantaja.  

Menestyvät ja kasvavat yritykset

Kehitämme elinvoimapolitiikkaa ja koulutusta alueen yritysten tarpeista lähtien. 
Yritysten toimintaedellytykset näkyvät kaupungin päätöksenteossa. Luomme 
edellytyksiä cleantech- eli ympäristöliiketoiminnan menestymiselle. Kehitämme 
ympärivuotista matkailua. Hyödynnämme ainutlaatuisen saaristomme veto-
voimaa, muun muassa yrittäjyyttä tukemalla. Ylläpidämme elävää maaseutua.

Vastuullinen talous ja omistajapolitiikka

Kaupungin toimitilat ovat hyvässä kunnossa ja tehokkaassa käytössä. Tasapai-
notamme kaupungin taloutta 2020-luvun alkuvuosina. Kaupungin velan kasvu 
pysähtyy ja uudet investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti tulorahoituksella. 
Asukkaiden verotus pysyy kilpailukykyisellä tasolla Uudenmaan alueen kuntiin 
verrattuna. Koko kaupunkikonserni osallistuu yksituumaisesti kaupunkistrategian 
toteuttamiseen. 

Kasvu metropolialueen imussa itäisen Uudenmaan solmukohtana

Kytkeydymme vahvasti metropolialueen kehitykseen ja työssäkäyntialueeseen. 
Edistämme kaupungin työpaikkaomavaraisuutta ja kehitämme sujuvan liik-
kumisen ja pendelöinnin edellytyksiä esimerkiksi liityntäpysäköinnin kautta. 
Edistämme aktiivisesti ratayhteyden saamista Porvooseen.

Aktiivinen vaikuttaminen

Vahvistamme Porvoon asemaa kansallisessa ja kansainvälisessä kehityksessä 
vaikuttamalla ja verkostoitumalla. Toimimme yhteistyössä itäisen Uudenmaan 
kuntien kanssa ja tehostamme yhteistä edunvalvontaa. Tuemme myönteistä 
Porvoo-brändiä aktiivisella viestinnällä ja markkinoinnilla.



Porvoo on kotoisa ja turvallinen kaupunki, jossa palvelut 
toimivat kahdella kielellä. Asukkaat arvostavat kaupungin 
monipuolisuutta ja luonnonläheisyyttä ja kantavat aktiivisesti 
vastuuta kaikenikäisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta 
sekä yhteisestä ympäristöstä.

Paras 
arKenaKin



Vaivaton ja sujuva arki

Porvoossa on monipuoliset palvelut, joita asukkaat voivat 
käyttää vaivattomasti suomeksi ja ruotsiksi ja yhä useam-
min englannin kielellä. Uudistamme kaupunkia ja sen palve-
luita ennakkoluulottomasti yhdessä eri-ikäisten asukkaiden 
kanssa. Tarjoamme tukea, opastamme asioimaan itsenäisesti 
ja turvallisesti digitalisoituvassa maailmassa. 

Oppimisen ja kasvamisen kaupunki

Porvoo on lapsiystävällinen  kaupunki. Laadukas koulutus ja 
varhaiskasvatus luovat edellytyksiä kasvulle, hyvinvoinnille, 
osallistumiselle ja kaupungin kilpailukyvylle. Järjestämme 
koulutusta turvallisissa ja terveellisissä oppimisympäristöissä. 
Huomioimme myös kansainvälisen koulutustarpeen kasvun. 
Kaikenikäisillä on monipuolisia ja kohtuuhintaisia harrastus-
mahdollisuuksia. 

Turvallinen, hyvinvoiva ja tasavertainen 
kaupunki asukkaille

Kehitämme kaupungin turvallisuutta ja ehkäisemme yhdessä 
asukkaiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Tuemme aktii-
vista ikääntymistä painottaen terveyttä edistäviä toimen-
piteitä. Panostamme ennalta ehkäisevään työhön.

Fiksut arkiliikkumisen mahdollisuudet

Kehitämme kaupunkiympäristön esteettömyyttä kaiken-
ikäisille. Parannamme julkisen liikenteen ja kevyen liikenteen 
toimivuutta. Pidämme huolta monipuolisista ulkoilumah-
dollisuuksista ja viheralueista. Teemme Porvoosta toimivan 
arkipyöräilykaupungin, jossa pyörällä pääsee vaivattomasti 
töihin, ostoksille ja harrastuksiin. Edistämme innovatiivisia 
kestävän liikenteen ratkaisuja ja ympärivuotista kaupunki-
pyöräilyä sekä rakennamme uusia pyöräilyväyliä. 

Aktiivisesti hyvinvoinnistaan vastuun ottavat asukkaat

Kaupungin asukkaat voivat toimia aktiivisesti omassa naa-
purustossaan paikallisissa yhteisöissä ja yhdistyksissä. Asuk-
kaat synnyttävät yhteisöjä ja kaupunki tarjoaa toiminnalle 
monenlaisia mahdollisuuksia.



KauPunKieLÄMÄÄ

Porvoo menestyy, kasvaa ja kehittyy tekemällä asioita 
yhdessä, avoimessa ja innostavassa ilmapiirissä. 
Kaupungissa on monipuolisia, houkuttelevia ja yhteisöllisiä 
toimintamahdollisuuksia. Asukkaat ja matkailijat viihtyvät 
elävässä kaupunkikeskustassa ja aktiivisissa kylissä. 
Hyödynnämme teknologisen kehityksen tarjoamia 
mahdollisuuksia työssä ja palveluissa.



Viihtyisä, elävä ja vetovoimainen kaupunkikeskusta

Tuomme lisää ”kaupunkia” Porvooseen: pöhinää, tapahtu-
mia, toimintaa ja kulttuuria. Kehitämme kansallista kaupunki-
puistoa kestävällä tavalla.

Vahva yhdessä tekemisen meininki

Tuemme luovan vuorovaikutuksen kehittymistä. Luomme 
avoimia ja yhteisöllisiä tiloja työn tekemiselle, vuorovaikutuk-
selle, harrastamiselle ja oppimiselle. Julkinen sektori, oppi-
laitokset, yhdistykset, yritykset ja asukkaat voivat yhdessä 
kehittää ja kokeilla uusia ideoita ja liiketoimintamahdolli-
suuksia.

Digitaalisen muutoksen kärjessä

Kaupunki tukee digitaalisen muutoksen kulttuuria. Hyödyn-
nämme aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti uusien teknolo-
gioiden ja innovaatioiden tuomia mahdollisuuksia. Avaamme 
kaupungin datavarantoja ja kehitämme tiedolla johtamista. 
Porvoon keskustassa on nopeat langattomat yhteydet.

Rohkeat kokeilut

Edistämme kokeilukulttuuria ja mahdollistamme kaupunki-
laisten ja yritysten kokeiluja. Olemme kansallisesti ja kansain-
välisesti tunnettu kokeileva kaupunki. Kaupungin päätöksen-
tekokulttuuri on avointa, ketterää, vaihtoehtoja tarjoavaa ja 
tietoon perustuvaa. 





Porvoo tunnetaan hiilineutraalista asumisesta, kestävistä yhdys kunta
suunnittelu, energia, joukkoliikenne ja pendelöintiratkaisuista sekä 
Kilpilahden bio ja kiertotalousklusterista. Porvoolaiset koulut, päiväkodit, 
kotitaloudet ja yritykset elävät kestävää arkea ja ottavat aktiivisesti osaa 
ympäristö ja ilmastotavoitteiden edistämiseen. Ilmastotyö tuo Porvooseen 
lisää hyvinvointia, terveyttä edistävää kaupunki ympäristöä 
sekä houkuttelevia palveluita asukkaille ja matkailijoille.

Hiilineutraali kaupunki

Porvoo kehittyy hiilineutraalin asumisen edellä-
kävijäksi. Luomme kaavoituksen avulla tiivistä ja 
energiatehokasta yhdyskuntaa sekä edellytyk-
siä yksityisautoilusta riippumattomille alueille. 
Tiivistämme kaupunkia täydennysrakentamisen 
avulla niin, että viheryhteydet ja luonnonlähei-
syys säilyvät. Edistämme rakennusten elinkaa-
ritehokkuutta ja niiden omaa energiantuotan-
toa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä. 
Otamme kaupungin hankinnoissa, päätöksissä 
ja palvelutuotannossa huomioon ilmasto- ja 
ympäristötavoitteet sekä luonnon monimuotoi-
suuden. Haemme ilmastotyöhön uusia ajatuksia 
kansainvälisiltä kumppaneilta ja verkostoilta. 
Jaamme aktiivisesti omaa osaamistamme. 

iLMastotYÖn 
eDeLLÄKÄviJÄ

Kestävä arki

Tuemme asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja 
innostamme asukkaita aktiivisesti ympäristöys-
tävällisiin valintoihin. Profiloidumme kestävän 
liikkumisen kaupunkina, jolla on toimiva syöttö- 
ja joukkoliikenne, jaettuja kyytejä ja liikkumista 
palveluna.

Kiertotalouskaupunki

Porvoo on kiertotaloutta edistävä kaupunki. 
Yrityksille kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia ja asukkaille mahdollisuuden 
tehdä kestäviä valintoja.   




