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PORVOON TARINA

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.



UNELMIEN 
KOTIKAUPUNKI

PERINTEINEN
VIIHTYISÄ JOKI

KOTOISA

KESÄ

IDYLLINEN
PIKKUKAUPUNKI

KESÄKAUPUNKI

HISTORIALLINEN

VANHA

BRUNBERG
ROMANTTINEN

SUKLAA

VIEHÄTTÄVÄ

KAUNIS

PUUTALOT

KIRKKO
KOTOISA

Porvoo on esimerkki unelmien 
kaupungista, paikasta, jonka tehtävänä on 
tarjota ihmisille elinvoimainen kasvualusta 
unelmien konkreettiseen toteuttamiseen. 
Unelmien kaupunkia luodaan ja kehitetään 
hyväksytyn strategian mukaisesti yhdessä 
kumppaneiden ja kaupunkilaisten 
kanssa. Onnistumisen merkkinä on elävä 
kaupunki, jossa viihdytään, johon jäädään 
ja jonne halutaan.

Unelmien Porvoo ei ole koskaan valmis, 
vaan uudistuu jatkuvasti, uskaltaa olla 
epätäydellinen ja rosoinen sekä löytää aina 
uusia unelmoijia ja unelmia täytettäväksi. 
Unelmien Porvoo ei ole koskaan 
lopullisesti valmis.



TAPA PUHUA

Porvoo puhuu positiiviseen sävyyn, katsoo 
tulevaisuuteen unohtamatta mielenkiintoista 
historiaansa. Puhetyylissä nostetaan esiin 
kaupungin ainutlaatuisuutta ja viehättävyyttä. 
Asioita tarinallistetaan, mutta unohdetaan 
liika maalailu. Mielenkiintoisten otsikkojen 
jälkeen mennään suoraan asiaan, jotta tekstin 
luettavuus säilyy.



KUVAMAAILMA

Viestinnässä ja markkinoinnissa käytettävien kuvien 
tulee heijastaa Porvoon vahvuuksia, käyttötarkoitus 
huomioiden: perinnettä ja kauniin kaupunkimiljöön 
ajatonta charmia, ystävällistä ja elämäniloista 
tunnelmaa sekä modernin keskuskaupungin 
vahvaa kasvua ja kehitystä. Kuvista tulee välittyä 
aito elämänmukaisuus ja spontaanisuus sekä 
dokumentaarinen ja toimituksellinen ote.

Tunnelma
Haluttuja ominaisuuksia voidaan korostaa tarkan 
ja epätarkan kuva-alueen kontrastilla, voimakkailla 
syvyysvaikutelmilla, epätarkalla liikkeellä, tuttujen 
asioiden kuvaamisella kiinnostavasta ja epätavallisesta 
kulmasta sekä lähikuvilla, näyttämällä kuvissa 
yksityiskohtia, rakenteita ja pintoja. Kuvien 
värimaailman tulisi olla luonnollinen ja kirkas, 
harmoniassa Porvoon väripaletin kanssa.



VÄRIT

KELTAMULTASYKEPORVOON SININEN TAIVAS TERVA

RUUSUPUISTOPUNAMULTA PORVOON HARMAA LUMI

Porvoon värit ovat saaneet inspiraationsa kaupungin 
tunnelmallisesta kaupunkimiljööstä ja perinteisten 
punamultamaalien sävyistä. 

rgb 0 101 189
hex 0065bd
cmyk 89 62 0 0

rgb 200 68 54
hex c84436
cmyk 15 87 86 4

rgb 100 210 167
hex 64d2a7
cmyk 56 0 47 0

rgb 230 187 180
hex e6bbb4
cmyk 8 28 23 0

rgb 137 150 160
hex 8996a0
cmyk 50 35 31 1

rgb 255 255 255
hex ffffff
cmyk 0 0 0 0

rgb 253 73 92
hex fd495c
cmyk 0 86 55 0

rgb 255 217 83
hex ffd953
cmyk 0 13 79 0

rgb 138 191 219
hex 8abfdb
cmyk 44 12 7 0

rgb 49 35 34
hex 312322
cmyk 61 69 66 70



Erottamaton osa Porvoon ilmettä on kaupungin 
oma logotunnus. Tunnus muodostuu 
kehäsymbolista ja tekstilogosta. Tunnus kuvaa 
Porvoon ainutlaatuista menneisyyttä sekä 
vahvaa kehitystä kohti tulevaisuutta.Tunnuksen 
kehäsymboli koostuu Porvoon vanhan ja 
arvokkaan vaakunan kilpimuodoista, jotka 
toistavat Porvoon kaunista kaupunkimiljöötä 
kuvaavia päävärejä. Kehäsymboli ilmentää 
keskiaikaista linnoitusta (”borg”, C = 
”castellum”). Sen keskellä voi erottaa myös 
Porvoon kansallismaisemaan kuuluvan ranta-
aitan.

TEKSTILOGO

KEHÄSYMBOLI
Monivärinen ja -osainen kehäsymboli kertoo lisäksi Porvoon kaksikielisen 
kulttuurin rikkaudesta ja yhteisöllisyydestä.

LOGOTUNNUS



Tunnuksen käytöllä pyritään 
korostamaan Porvoon kaksikielisyyttä. 
Sitä käytetäänkin Suomessa pääasiassa 
kaksikielisenä.Tunnuksesta on tehty 
myös yksikielinen suomenkielinen ja 
yksikielinen ruotsinkielinen versio. 
Yksikielisiä tunnuksia käytetään 
pääasiassa kansainvälisessä
viestinnässä ja markkinoinnissa.

LOGOTUNNUS KIELI



Porvoon tunnuksen ympärille 
tulee aina jättää riittävä suoja-
alue. Tunnus ei saa koskaan 
olla liian lähellä tekstiä, kuvia 
tai grafiikkaa.

LOGOTUNNUS SUOJA-ALUE



Tunnuksen väreillä on 
symbolinen merkitys. Siksi 
sitä tulisi käyttää värillisenä 
aina kun se on mahdollista.

Tunnuksesta on luotu 
harmaasävyversiot takaamaan 
tunnuksen laatu silloin, 
kun esimerkiksi tulostus tai 
tuotantotekniikat eivät tue 
neliväriversion käyttämistä.

KÄÄNTEINEN

MUSTA NEGATIIVI

LOGOTUNNUS



 

 

 

Tunnusta ei saa käyttää liian 
pienikokoisena, jotta sen 
vaikuttavuus ja luettavuus säilyisi.
Kaksikielistä tunnusta ei 
saa käyttää 50 millimetriä 
kapeampana. Yksikielisen 
suomenkielisen tunnuksen pienin 
sallittu leveys on 30 millimetriä. 
Yksikielisen ruotsinkielisen 
tunnuksen pienin sallittu leveys 
on 26 millimetriä.

Tunnuksen osana kehäsymboli ei 
saa olla 6,5 millimetriä kapeampi. 
Yksinään (ilman tekstilogoa) 
käytettäessä kehäsymboli ei saa 
alittaa 10 millimetriä leveyttä.

6,5 mm

6,5 mm 6,5 mm

6,5 mm

50 mm

30 mm 26 mm

Tunnuksen pienin sallittu leveys 
painotuotteessa on 50 mm

Kun kehäsymbolia käytetään 
erillään, on sen pienin sallittu 
leveys 10mm.

Tunnuksen pienin sallittu leveys 
painotuotteessa on 30 mm

Tunnuksen pienin sallittu leveys 
painotuotteessa on 36 mm

LOGOTUNNUS KOKO



Tunnusta ei saa käyttää 
seuraavilla tavoilla

LOGOTUNNUS KIELLETYT KÄYTTÖTAVAT

Älä koskaan käytä logoa 
muutoin kuin vaakatasossa.

Älä koskaan käännä tunnusta 
tai sen osaa peilikuvaksi.

Älä koskaan pienennä tunnusta 
sen minimikokomääritelmää 
pienemmäksi

Älä koskaan käytä symbolia 
osittaisena.

Älä koskaan käännä symbolia 
tai osaa siitä pystysuunnassa.

Älä koskaan käytä symbolia 
muissa kuin sille määritellyissä, 
Porvoon ensisijaisen värikartan 
väreissä.

Älä koskaan kavenna 
logoa sen alkuperäisistä 
mittasuhteista.

Älä koskaan venytä 
logoa sen alkuperäisistä 
mittasuhteista.



Tunnusta ei saa käyttää 
seuraavilla tavoilla

LOGOTUNNUS KIELLETYT KÄYTTÖTAVAT

Älä koskaan käytä tunnusta 
pohjalla, joka on jonkin tunnuksen 
osan värinen tai liian lähellä sitä.

Älä koskaan käytä yksiväristä 
tunnusta sellaisella väripinnalla, 
joka ei tarjoa riittävää kontrastia.

Älä koskaan käytä tunnusta 
niin, että se yhdistyy jonkin 
toisen brändin identiteettiin. 
Säilytä minimivaroalue, eritoten 
yhteisbrändäyksessä.

Älä koskaan käytä tunnusta 
sellaisen valokuvan päällä, joka 
ei tarjoa riittävästi kontrastia 
tunnukselle.

Älä koskaan käytä tunnusta pohjalla, 
joka on jonkin tunnuksen osan 
värinen tai liian lähellä sitä.

Älä koskaan käytä tunnusta pohjalla, 
joka on jonkin tunnuksen osan 
värinen tai liian lähellä sitä.



Porvoon ensisijainen kirjaisintyyppi 
on MrsEaves. Tämä kirjaisintyyppi on 
samaan aikaa klassisen kaunis ja virkeän 
moderni. MrsEaves on myös Porvoon 
tunnuksen kirjaisintyyppi.

Ensisijaista kirjasintyyppiä käytetään 
vaativammissa painotöissä, jotka 
toteutetaan erillisillä taitto-ohjelmilla.

MRSEAVES ITALIC

MRSEAVES PETIT CAPS

MRSEAVES ROMAN

TYPOGRAFIA

Ensisijainen



Porvoon toissijainen kirjaisintyyppi 
on Frutiger. Tätä kirjasintyyppiä 
voidaan käyttää vaativammissa 
painotöissä MrsEavesin parina. 

Toissijainen

FRUTIGER LIGHT

FRUTIGER ROMAN

FRUTIGER BOLD

TYPOGRAFIA



Sähköisessä ympäristössä

Sähköisissä sovelluksissa ja päivittäisessä 
arkiviestinnässä (kuten word-dokumentit 
ja PowerPoint -esitykset) käytetään 
Georgiaa MrsEavesin tilalla. Frutigerin 
tilalla käytetään Arialia.

Georgia ja Arial ovat jokaisen 
koneesta löytyvän office-paketin 
peruskirjasintyyppejä.

ARIAL REGULAR

ARIAL ITALIC

ARIAL BOLD

TYPOGRAFIA



KILPI

Kilpi-tunnus on turvan symboli, ilmentäen samaa suojaa, jota 
kaupunkikin asukkailleen tarjoaa. 

Kilpi toimii Porvoon kaupungin visuaalisessa 
ilmeessä ei vain tunnuksena, vaan ovena 
uusiin kokemuksiin. Graafisena elementtinä 
kilpi auttaa meitä yhdistämään historian, 
nykyhetken ja tulevaisuuden ainutlaatuisella 
tavalla.



Kilpi on identiteetin keskeisin elementti 
edustaen kaupunkia kautta aikojen.

KILPI

MENNEISYYS NYKYHETKI TULEVAISUUS





Kilven sisään lisätään pelkästään 
yksi kuva. Kuvan asettelussa 
kannattaa erityisesti huomioida 
kilven aukossa näkyvä kohta.

KILPI JA KUVA



Kuvan voi myös yhdistää 
kilpivärikenttään.

KILPI JA VÄRI

Kuva- ja väriyhdistelmä aina valkoisella pohjalla.



Kahta kuvaa ei saa 
yhdistää kilvessä. 

KILPI JA KUVA



Kuviot edustavat monenkirjavaa porvoolaista 
elämänmenoa. Kuvioita voidaan käyttää 
elävöittämään eri materiaaleja. 

Kilpikuvio lisätään aina valkoiselle pohjalle. 

Kilpielementit ovat kuvioissa saman 
kokoiset.

KUVIOT

Kilpeä voi hyödyntää vapaammin kun siitä 
tehdä kuvituksia. 





Kilpielementeissä saa käyttää vapaasti Porvoon 
värejä, mutta pelkästään kahta punaista aluetta 
kohden. Jos käytetään pelkästään punaisia, 
voivat ne olla samalla kuvioalueella.

KUVIOT

Värejä käytetään monipuolisesti ja hallitusti. 



KUVITUKSET

Kilpi-tunnusta voi käyttää myös 
kuvitusten tekemiseen. 

LIIKUNTA JOKI TUULIVOIMA



KUVITUKSET

Kilpi-tunnusta voi käyttää myös 
kuvitusten tekemiseen. 

LIIKUNTAVAUNUN KUVITUS



Ikoneja voidaan käyttää vapaasti 
ilmentämään mm. erilaisia 
aktiviteetteja, tapahtumia ja 
nähtävyyksiä.

IKONIT



Graafisen ohjeistuksen eri elementit täydentävät toisiaan 
ja luovat oman uniikin visuaalisen kielensä, joka elää ja 
kehittyy käytännön toteutuksissa. 

ELEMENTIT YHDESSÄ

VÄRIT + + +IKONIT KUVIOTKILPI




