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Turun kaupungin graafinen ohjeisto linjaa kaupungin 
visuaalista viestintää ja tarjoaa työvälineet sen toteuttami-
seen. Yhtenäinen ja tunnistettava ilme auttaa turkulaisia ja 
Turun kaupungin eri sidosryhmiä tunnistamaan kaupun-
gin erilaisia palveluja ja mieltämään kaupungin yhdeksi 
kokonaisuudeksi. 

Tämä graafinen ohjeisto astui voimaan helmikuussa 2015 
ja korvaa graafisen ohjeiston version 10/2013. Ohjeiston 
päivitetty versio julkaistiin lokakuussa 2016. Ohjeisto mää-
rittelee logojen ja tunnusten värit ja käytön sekä typogra-
fian ja eri elementtien keskinäiset suhteet. Lisäksi ohjeisto 
antaa esimerkkejä ilmeen sovelluksista. 

Turku-tunnuksen perustana on Turun vaakuna, joka poh-
jautuu kaupungin sinettiin vuodelta 1309. Keskiaikaisessa 
sinetissä on goottilainen A-kirjain, joka on johdettu kau-
pungin latinankielisen nimen Aboa a-kirjaimesta. Liljat 
ovat Tuomiokirkon suojeluspyhimys Neitsyt Marian tun-
nus. Suomen ensimmäisenä kaupunkina Turku on ylpeä 
historiallisesta tunnuksestaan ja tuo sen esille myös vies-
tinnässään.

Tunnuksia ja muuta viestintäaineistoa voi ladata kaupungin materiaaleihin sisäisessä käytössä olevalta digitaaliselta 
työpöydältä https://tyo.turku.fi/ohjeet/viestinta. Verkossa logoja saa käyttöön osoitteesta www.turku.fi/logot. 

Graafisesta ohjeistosta vastaa Turun kaupungin konsernihallinnon viestintä, viestinta@turku.fi.

01 Johdanto



TURUN KAUPUNGIN PERINTEINEN  
KRUUNUVAAKUNA
Turun kaupungin perinteinen kruunuvaakuna koostuu 
nelivärisestä Turun vaakunasta ja kruunusta sen yllä. 

Herttuankruunu vaakunan laella viittaa Turun sijaintiin 
Varsinais-Suomen maakunnassa, jonka vaakunaan on 
kuulunut herttuankruunu vuodesta 1557. Nykyinenkin 
kaupungin virallinen lippu perustuu vaakunakuvioon ja 
on vahvistettu vuonna 1978.

Turun vaakunan sinisessä kentässä on kultainen 
goottilainen A-kirjain, jota ympäröi neljä hopealiljaa. 
Vaakunakuvissa, standaareissa, lipuissa ja tunnuksissa 
käytettävä sininen on koboltinsininen. Tarvittaessa kul-
lan voi korvata keltaisella ja hopean valkoisella värillä.

Turun kaupungin kruunuvaakunatunnus koostuu kruu-
nuvaakunasta eli merkistä sekä siihen yhdistetystä Tur-
ku-logosta. Niiden keskinäisen asettelun muuttaminen 
on kielletty. 

02 Kruunuvaakuna

Merkki

Logo

Merkki + logo 
= tunnus

Kruunuvaakuna = tunnuksen merkkiosa

KÄYTTÖ
Perinteistä kruunuvaakunaa ja kruunuvaakunatunnusta 
käytetään vain Turun kaupungin virallisissa korkean 
tason yhteyksissä sekä kaupunginjohtajan, kaupungin-
valtuuston ja kaupunginhallituksen sineteissä ja muissa 
tunnuksissa. 

Lisäksi perinteistä kruunuvaakunatunnusta käytetään 
yhteyksissä, joissa kaupunki lähettää viranomaiselle 
lausunnon tai kirjeen, jossa edustetaan koko kaupunkia. 
Kaikissa muissa yhteyksissä käytetään Turun kaupungin 
pelkistettyä tunnusta, jonka käyttöä käsitellään kohdas-
ta 03 alkaen.

Pelkkää merkkiosaa tunnuksesta voidaan käyttää silloin, 
kun asiayhteys Turun kaupunkiin on selkeä.

Vaakunan arkistoituja paino-originaaleja voit tiedustella
viestinnästä viestinta@turku.fi sekä Hankinta- ja logis-
tiikkakeskuksesta hankinnat@turku.fi. Vain edellä mainit-
tujen tahojen käyttöön.

Merkki



02 Kieliversiot



03 Tunnus

TURUN KAUPUNGIN TUNNUS
Turun kaupungin yksivärinen tunnus koostuu pelkistetystä, tyylitellystä kruunuvaakunamerkistä ja Turku-logosta. Tun-
nuksesta on sekä pysty- että vaakaversiot mustavalkoisina, negatiiveina ja sinisinä.

Huom! Merkin kruunua ja vaakunaa ei saa missään yhteydessä irrottaa toisistaan ja käyttää erikseen.

Kaksikielistä Turku Åbo -tunnusta käytetään kun tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäksi Turku Åbo -tunnusta 
käytetään tiedotepohjissa ja PowerPoint-esityksissä, vaikka tekstit olisivat vain suomeksi. 

KIELIVERSIOT 
Turun kaupungin tunnuksesta on käytössä seitsemän eri kieliversiota: Turku, Åbo, Turku–Åbo, City of Turku, Turku–
Finland sekä venäjän- ja kiinankieliset versiot. 

• Turku-tunnusta käytetään, kun teksti on suomeksi tai  
 jollakin muulla kielellä kuin ruotsiksi, englanniksi, 
 venäjäksi tai kiinaksi.  
 
• Åbo-tunnusta käytetään, kun teksti on ruotsiksi. 

• City of Turku tai Turku Finland -tunnusta käytetään  
 harkinnan mukaan, kun teksti on englanniksi.   

Logo

Merkki + logo 
= tunnus

Merkki

• Turku–Åbo-tunnusta käytetään kun teksti on   
 yhtäaikaisesti suomeksi ja ruotsiksi.    

• Venäjänkielistä Турку-tunnusta käytetään,   
 kun teksti on venäjäksi. 

• Kiinankielistä tunnusta käytetään, kun teksti 
 on kiinaksi.



03 Väriversiot 

TURUN KAUPUNGIN PYSTYMALLISEN  
TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT 
Tunnuksesta on olemassa kompakti- ja ääriviivaversio. 
Molempia versioita voidaan käyttää joko mustana tai 
sinisenä. Tunnus tulee aina valita niin, että sen erottuvuus 
taustasta on paras mahdollinen. Väriversioita saa käyttää 
harkinnan mukaan niin yksi- kuin moniväritöissä, muttei 
eri versioita yhtä aikaa samassa dokumentissa. Logon ja 
merkin keskinäisen asettelun muuttaminen on kielletty.

KOMPAKTI- VAI ÄÄRIVIIVAVERSIO?
Kompaktiversio on parhaimmillaan suuressa koossa 
valkoisella tai erittäin vaalealla ja rauhallisella taustalla. 
Ääriviivaversio soveltuu käytettäväksi myös pienemmässä 
koossa, negatiivina (ks. seuraava sivu) sekä kirjavammilla 
taustoilla.  

Huom! Samassa dokumentissa ei saa käyttää sekä ääri-
viiva- että kompaktiversiota tunnuksesta. 



03 Väriversiot

TURUN KAUPUNGIN PYSTYMALLISEN 
TUNNUKSEN NEGATIIVIVERSIOT 
Negatiivitunnuksesta on olemassa kompakti- ja äärivii-
vaversio. Molempia versioita voidaan käyttää joko mus-
tana tai sinisenä. Tunnus tulee aina valita niin, että sen 
erottuvuus taustasta on paras mahdollinen. Väriversioita 
saa käyttää harkinnan mukaan niin yksi- kuin moniväri-
töissä, mutta ei yhtä aikaa samassa dokumentissa. 

KOMPAKTI- VAI ÄÄRIVIIVAVERSIO?
Negatiivikäytössä tulee suosia tunnuksen ääriviivaversio-
ta, joka erottuu paremmin myös pienemmässä koossa ja 
kirjavammilla taustoilla. 

Huom! Samassa dokumentissa ei saa käyttää sekä ääri-
viiva- että kompaktiversiota tunnuksesta. 



03 Väriversiot

TURUN KAUPUNGIN VAAKAMALLISEN  
TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT 
Tunnuksesta on olemassa kompakti- ja ääriviivaversio. 
Molempia versioita voidaan käyttää joko mustana tai 
sinisenä. Versio tulee aina valita niin, että tunnus erottuu 
taustasta mahdollisimman hyvin. Väriversioita saa käyttää 
harkinnan mukaan niin yksi- kuin moniväritöissä, mutta 
ei yhtä aikaa samassa dokumentissa. Logon ja merkin 
keskinäisen asettelun muuttaminen on kielletty.

KOMPAKTI- VAI ÄÄRIVIIVAVERSIO?
Kompaktiversio on parhaimmillaan suuressa koossa ja 
valkoisella tai erittäin vaalealla ja rauhallisella taustalla. 
Ääriviivaversio toimii myös pienemmässä koossa ja nega-
tiivina (ks. seuraava sivu) tai kirjavammilla taustoilla.

Huom! Samassa dokumentissa ei voi olla sekä ääriviiva- 
että kompaktiversiota tunnuksesta. 

  



03 Väriversiot

VAAKAMALLISEN TUNNUKSEN  
NEGATIIVIVERSIOT 
Negatiivitunnuksesta on olemassa kompakti- ja äärivii-
vaversio. Molempia versioita voidaan käyttää joko mus-
tana tai sinisenä. Versio tulee aina valita niin, että tunnus 
erottuu taustasta mahdollisimman hyvin. Väriversioita 
saa käyttää harkinnan mukaan niin yksi- kuin moniväri-
töissä, mutta ei yhtä aikaa samassa dokumentissa. 

KOMPAKTI- VAI ÄÄRIVIIVAVERSIO?
Negatiivikäytössä kannattaa suosia tunnuksen ääriviiva-
versiota, joka erottuu selkeämmin myös pienemmässä 
koossa ja kirjavammilla taustoilla. 

Huom! Samassa dokumentissa ei voi olla sekä ääriviiva- 
että kompaktiversiota tunnuksesta. 

  



03 Kieliversiot 

TURUN KAUPUNGIN  
TUNNUKSEN KIELIVERSIOT 
Tunnuksen kieliversioista on käytössä samat muunnelmat 
kuin suomenkielisestä tunnuksesta: positiivi, negatiivi, 
kompakti ja ääriviiva.

Turun kaupungin tunnuksen ruotsinkielinen 
vaakaversio. Åbo-tunnusta käytetään, kun 
teksti on ruotsiksi.

Turun kaupungin tunnus kaksikielisenä. Turku–Åbo 
-tunnusta käytetään, kun teksti on yhtäaikaisesti  
suomeksi ja ruotsiksi. 

Turun kaupungin tunnus kansainväliseen  
käyttöön. City of Turku tai Turku Finland 
-tunnusta käytetään harkinnan mukaan, kun 
teksti on englanniksi.   

Turun kaupungin tunnus kansainväliseen  
käyttöön. City of Turku tai Turku Finland 
-tunnusta käytetään harkinnan mukaan, kun 
teksti on englanniksi.   



03 Kieliversiot 

TURUN KAUPUNGIN  
TUNNUKSEN KIELIVERSIOT 
Kiinan- ja venäjänkieliset tunnukset ovat poikkeuksellisia ja  
ne vaativat oman erityisen kirjoitusasunsa sekä typografiansa.  
Muuten niitä käytetään kuten muitakin tunnuksia. 

Turun kaupungin tunnuksen 
kiinankielinen vaakaversio. Kiinankie-
listä tunnusta käytetään, kun teksti on 
kiinaksi

Turun kaupungin tunnuksen 
venäjänkielinen vaakaversio. Venäjän-
kielistä Турку-tunnusta käytetään, kun 
teksti on venäjäksi.

图尔库是芬兰最古老的城市。始建于1229年(第一次在历史书中有记载），位于芬兰西

南部，人口约182 072（31.12.2013）人。图尔库的名字来源于俄语，意思是集

市。1280年初瑞典人在这里修建了第一座城堡，并逐渐发展成商业中心。随后芬兰第

一座天主教堂也在这建立。此后的三百年里，这座城市与瑞典一直保持着密切的交

往。1525年瑞典国王古斯道夫·

图尔库是芬兰最古老的城市。始建于1229年(第一次在历史书中有记载），位于芬兰西

南部，人口约182 072（31.12.2013）人。图尔库的名字来源于俄语，意思是集

市。1280年初瑞典人在这里修建了第一座城堡，并逐渐发展成商业中心。随后

РЕКА АУРА – ЭТО ДУША И СЕРДЦЕ ТУРКУ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ – ДОСТОПРИ-

МЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, РЕСТОРАНОВ И КАФЕ – СОСРЕДОТОЧЕНА ВДОЛЬ ЕЁ БЕРЕГОВ. ПРОЙДИТЕ 

НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ОТ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ДО ЗАМКА ТУРКУ – ЭТО БУДЕТ И 

ИНТЕРЕСНЫЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ГОРОДА, И ЗНАКОМСТВО С ЕГО СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ.  

РЕКА АУРА – ЭТО ДУША И СЕРДЦЕ ТУРКУ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ – ДОСТОПРИ-

МЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, РЕСТОРАНОВ И КАФЕ – СОСРЕДОТОЧЕНА ВДОЛЬ ЕЁ БЕРЕГОВ. ПРОЙ-

ДИТЕ НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ОТ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ДО ЗАМКА ТУРКУ – 

ЭТО БУДЕТ И ИНТЕРЕСНЫЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ГОРОДА, И ЗНАКОМСТВО С ЕГО 

СЕГОДНЯШНИМ ДНЁМ.  

Typografia:  
Hiragino Sans GB -kirjasinperhe

Typografia:  
Myriad Pro -kirjasinperhe



04  
Tunnuksen
käyttö
 

Turun kaupungin tunnus on edukseen vain oikein  
käytettynä. Siksi tunnuksen välittömään läheisyy- 
teen ei saa sijoittaa muita elementtejä. Rauhoi-
tettu suoja-alue tunnuksen ympärillä määritel-
lään seuraavilla sivuilla. 

Tunnuksen koko on vakioitu lomakkeistossa, 
kirjekuorissa, käyntikorteissa, kutsuissa ja lehti-
ilmoituksissa. Tunnukselle on määritelty minimi-
koko, jota pienempänä sitä ei saa käyttää.

Tunnuksen originaalitiedostot ovat ladattavissa  
kaupungin materiaaleihin intranet-osoitteesta  
sisäisessä käytössä olevalta digitaaliselta työ-
pöydältä https://tyo.turku.fi/ohjeet/viestinta. 
Yleiseen käyttöön tunnukset löytyvät verkosta: 
www. turku.fi/logot.

Suoja-alue sekä 
vakio- ja minimikoot



04 Tunnuksen käyttö 

PYSTYTUNNUKSEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT 
Tunnuksen suoja-alue vastaa kruunun korkeutta joka suunnassa. Pääkuva havainnollistaa suoja-alueen, joka on jätet-
tävä tyhjäksi. Tunnuksen eri versioiden minimikoot on määritelty kunkin version alla. Turku–Åbo-pystytunnuksesta on 
kaksi hieman erilaista muunnelmaa. Vaakunan levyistä tekstiversiota ei saa käyttää alle 24 mm korkeana. Tätä pienem-
mässä koossa  tulee valita versio, joissa Turku–Åbo-logo on vaakunaa leveämpi.

Min     24 mm / xx px Min     20 mm / xx pxMin     16 mm / 84 px Min     16 mm / 84 px



04 Tunnuksen käyttö 

VAAKATUNNUKSEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT 
Logon suoja-alue vastaa kruunun korkeutta joka suunnassa. Kuva havainnollistaa suoja-alueen, joka on jätettävä  
tyhjäksi. Eri versioiden minimikoot on määritelty alla.   

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px



04 Tunnuksen käyttö 

TUNNUKSEN KIELIVERSIOIDEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT 
Tunnuksen suoja-alue vastaa kruunun korkeutta joka suunnassa. Kuvat havainnollistavat suoja-alueen, joka on jätettävä 
tyhjäksi. Eri versioiden minimikoot on määritelty kuvien alla. 

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px

Min     16 mm / 60 px



TUNNUS ILMAN LOGO-OSAA
Tunnuksen logo- eli tekstiosan saa jättää pois, kun asia-
yhteys Turkuun on ilmeinen. Esimerkkinä Facebook-sivu. 

04 Tunnuksen käyttö 



Min     6 mm 

04 Tunnuksen käyttö 

ERIKOISTAPAUKSET – TUNNUS ERITYISEN PIENESSÄ KOOSSA
Kun logoa käytetään erityisen pienessä koossa (pystysuunnassa 6–10 mm), valitaan käyttöön vaakaversio. Parhaiten  
tarkoitukseen sopii ääriviivaversio. Merkkiä ei saa käyttää alle 6 mm:n korkuisena. Painatukseen on valittava 100 %  
kompaktiväri (spottiväri). Painotyössä on huomioitava erityisesti tunnuksen pienet ja tarkat yksityiskohdat.



04 Tunnuksen käyttö 

TAUSTAT 
Kun tunnusta käytetään kuva- tai väritaustalla on tunnuksen ja taustan kontrastin oltava mahdollisimman voimakas.  
Valokuvia käytettäessä merkin taustan tulee olla mahdollisimman rauhallinen. Sinisenä merkkiä käytetään ainoastaan  
mustavalkoisilla taustoilla.



05 Toimiala- ja  
 lautakuntatunnukset 

TOIMIALOJEN JA LAUTAKUNTIEN TUNNUKSET 
Kaupungin eri toimialoilla tunnusta sovelletaan esimerkkien osoittamalla tavalla. Toimialan tunnus muodostuu Turun  
kaupungin tunnuksesta, jonka logo-osan alle on ladottu toimialan tai lautakunnan nimi. Toimiala ladotaan Helvetica 
Neue Bold -fontilla ja gemenakirjasimin, alkukirjain versaalilla (kooltaan 60 % logon korkeudesta). 

Elementtien keskinäisen asettelun muuttaminen on kielletty. Toimialaversioista on käytössä samat muunnelmat kuin 
Turku-tunnuksestakin: positiivi, negatiivi, kompakti ja ääriviiva. 

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimiala

Hyvinvointitoimiala



05 Toimiala- ja  
 lautakuntatunnukset 

TOIMIALOJEN JA LAUTAKUNTIEN TUNNUSTEN KÄYTTÖ 
Toimialat ja lautakunnat käyttävät omaa tunnusta ainoastaan hallinnollisissa yhteyksissä kuten lomakkeissa ja kirjeissä.  
Kaikissa muissa yhteyksissä, erityisesti markkinoinnissa tai asiakaskommunikaatiossa, käytetään yhteistä Turun  
kaupungin tunnusta tai toimialarajat ylittäviä teeman mukaisia tunnuksia kohderyhmän tai asiayhteyden mukaan  
(seuraavalla sivulla). 

Hyvinvointitoimiala

Vapaa-aikatoimiala

Kulttuurilautakunta



06 Asiayhteyden
 mukaiset tunnukset

ASIAYHTEYDEN MUKAISTEN TUNNUSTEN KÄYTTÖ 
Vapaa-aikatoimialan, hyvinvointitoimialan tai kulttuurilautakunnan tunnukset esiteltiin edellisellä sivulla. Muissa kuin  
hallinnollisissa yhteyksissä käytetään yhteistä Turun kaupungin tunnusta tai toimialarajat ylittäviä, teeman mukaisia  
tunnuksia kohderyhmän tai asiayhteyden mukaan. Tässä vaiheessa käytössä ovat yllä näkyvät teemat ja asiayhteydet.  
Tunnuksia käytetään erityisesti markkinoinnissa tai asiakaskommunikaatiossa. 

Uusia toimialarajat ylittäviä tunnuksia pyydetään konsernihallinnon viestinnältä. Olemassa olevia originaaleja saa  
konsernihallinnon viestinnästä. 



06 Asiayhteyden
 mukaiset tunnukset

TUNNUKSEN KÄYTTÖ  
PALVELUKESKUS- JA YKSIKKÖTASOLLA 
Uuden ilmeen mukainen tunnus voidaan ottaa käyttöön 
myös palvelukeskus- ja yksikkötasolla, esimerkkejä yllä. 
Tavoitteena on kaupungin ilmeen yhdenmukaistaminen 
kautta linjan, mutta samalla kunkin teeman tai toiminnon 
esiintuominen.

Niin teema- kuin asiayhteyteen liittyvät tunnukset teh-
dään konserniviestinnässä, jonka kanssa on aina sovitta-
va logon perustamisesta.

ESIMERKKEJÄ:
• Turku Varhaiskasvatus
• Turku Perusopetus
• Turku Lukiokoulutus
• Turku Ammatillinen koulutus
• Turku Puolalan koulu 
• Turku Impivaaran uimahalli

malli

malli

malli

Puolalan koulu

Perusopetus

Nuorisovaltuusto



06 Asiayhteyden  
 mukaiset tunnukset

PITKÄT ASIAYHTEYDET TUNNUKSESSA
Poikkeustapauksissa asiayhteys voidaan jakaa kahdelle riville, jos se yhdellä rivillä on liian pitkä. Ohessa malleja.

malli

malli

malli

Svenskspråkig fostran
och undervisning

Ruotsinkielinen
kasvatus ja opetus

Turun Suomalaisen
Yhteiskoulun lukio



07  
Värit

 



07 Värit

TURUN KAUPUNGIN VÄRIMAAILMA 
Turun kaupungin värit sisältävät perusväripaletin ja sitä 
tukeviä lisävärejä. Perusvärit ovat pysyviä, lisävärejä voi-
daan muuttaa trendien mukaan. Toimialakohtaisia värejä 
ei ole.

PERUSVÄRIPALETTI 
Sininen ja keltainen ovat Turun perinteiset värit.  
Syaani täydentää perusväripalettia ajanhenkisempänä  
versiona perinteisestä sinisestä.

MUSTA, VALKOINEN JA PUNAINEN 
Osana Kiss my Turku -markkinointikonseptin laajenta- 
mista koko kaupungin kattavaksi. 

LISÄVÄRIPALETTI 
Pinkki, minttu, oranssi, khaki, vihreä ja harmaa täyden-
tävät perusvärejä ja pitävät yllä ilmeen ajanhenkisyyttä. 
Kaikki toimialat voivat käyttää näitä värejä vapaasti.

VÄRIEN TÄYTTÖPROSENTTI 
Kuvituselementeissä on sallittua alentaa minkä tahansa 
värimaailman värin täyttöprosenttia.

Perusvärit

Kiss my Turku -värit

Lisävärit
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CMYK  
C100 M56 Y0 K0

RGB 
R25 G72 B137

HEX 
#006bb6

PANTONE  
293C

CMYK  
C0 M18 Y83 K0

RGB 
R255 G194 B51

HEX 
#ffc233

PANTONE  
122C

CMYK  
C80 M0 Y0 K0

RGB 
R0 G172 B239

HEX 
#00aeef

PANTONE  
2995C

CMYK  
C0 M100 Y80 K0

RGB 
R237 G26 B59

HEX 
#ed1a3b

PANTONE  
199 C

CMYK  
C0 M0 Y0 K100

RGB 
R0 G0 B0

HEX 
#000000

PANTONE  
Black C

CMYK  
C0 M0 Y0 K0

RGB 
R0255 G255 B255

HEX 
#f f f f f f

 

CMYK  
C0 M100 Y30 K0

RGB 
R237 G12 B110

HEX 
#ed0c6e

PANTONE  
Pantone Rubine Red C

CMYK  
C49 M0 Y25 K0

RGB 
R125 G205 B200

HEX 
#7dcdc8

PANTONE  
325 C

CMYK  
C0 M75 Y100 K0

RGB 
R242 G101 B34

HEX 
#f26522

PANTONE  
166 C

CMYK  
C24 M17 Y27 K0

RGB 
R195 G196 B183

HEX 
#c3c4b7

PANTONE  
7537 C

CMYK  
C80 M0 Y65 K0

RGB 
R0 G169 B122

HEX 
#00a97a

PANTONE  
3405 C

CMYK  
C0 M0 Y0 K85

RGB 
R64 G64 B64

HEX 
#404040

PANTONE  
Cool Gray 10 C



08  
Typografia

 



H
el

ve
tic

a

Helvetica Neue LT Std Light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum.  
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum  
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Helvetica Neue LT Std Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum 
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Helvetica Neue LT Std Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum 
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Helvetica Neue LT Std Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum om-
niend elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Helvetica Neue LT Std Light Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum.  
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum.

08 Typografia Turun kaupungin tekstityyppi on  
Helvetica Neue ja sen eri leikkaukset. 
Helveticaa käytetään pääasiassa painotöissä.



08 Typografia Kiss My Turku -konseptiin liittyvissä paino-
töissä käytetään Neutra Face Text -fontti-
perhettä. 

Neutraface Text Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. Men-
dende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum omniend 
elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Neutraface Text Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. Men-
dende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum omniend 
elenis restistias dolorepedis dis eos militae. erovidel int.

Neutraface Text Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. Men-
dende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum omniend 
elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Neutraface Text Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. Mendende 
abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum omniend elenis restis-
tias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Neutraface Text Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. Men-
dende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum omniend elenis 
restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.



08 Typografia Kun Helvetica-tekstityyppi ei ole käytettävissä, 
esim. sähköisissä materiaaleissa ja verkossa,  
käytetään Arial-fonttiperhettä.

Arial Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum 
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae. erovidel int.

Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum om-
niend elenis restistias dolorepedis dis eos militae. erovidel int.

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum 
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae erovidel int.

Arial Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 
Lorem quibus, none venis repudia doluptae nonserita voloreperum. 
Mendende abo. Dae occum volupti onsedissi de molupti volessum 
omniend elenis restistias dolorepedis dis eos militae. erovidel int.



09  
Brändin 
elementit

 



Turkulaiset ovat sekä kultivoituja eurooppalaisia, rentoja 
skandinaaveja että suoria suomalaisia. Millainen on Turun 
olemus – miltä näytämme ja kuulostamme? 

Brändimäärittelyn mukaan Turku on vastakohtaa misten 
kaupunki. Turussa kohtaavat – joskus kipinöiden kin 
– mm. historia ja tulevaisuus, kauneus ja karuus, kan-
sain välisyys ja nurkkakuntaisuus, arvokkuus ja kansan-
omaisuus. Tämä ääripäiden vuoropuhelu otetaan osaksi 
Turun viestintää ja tavoitteellista imagonrakennusta:  
Oli miten oli, Turku on aina kiinnostava. 

Moderni ja lähestyttävä Turun brändi syntyy rennon itse-
ironisesta puhetavasta, itsevarmoista väreistä, pintojen 
kontrasteista, tyylikkäästä typografiasta ja ihmisiä koros-
tavista kuvista. Sivistyskaupunkina Turku ei epäröi pole-
misoida ja räväyttää. Turun brändin vastakohtaamiset 
verbalisoidaan monitasoisiksi, oivaltaviksi ja ilmaisultaan 
tuoreiksi kiteytyksiksi: 
  

 Turku – Urbaania legendaa jo vuodesta 1229.

 Turku – The (b)oldest city in Finland. 

 Always Agricola!

09 Ilme ja puhetapa 



Turku käyttää viestinnässään elämänmakuisia kuvia. Tunnistettavia paikkoja, 
aitoja tunteita ja realistisia ihmisiä. Laadukkaasti kuvattua arkea, tapahtumia ja 
paikkoja, joissa usein on brändin mukaisesti vastakohtaamisia. Värikuvia, duoto-
nekuvia Turun virallisen väripaletin väreillä sekä mustavalkokuvia. Edellä mainit-
tuja saa sekoittaa keskenään samassa materiaalissa.
 

09 Kuvamaailma

VINKKI: Duotone-kuvan käyttö rauhoittaa kirjavaa vaiku-
telmaa esimerkiksi käytettäessä kuvaa tekstin taustana.  
 

VINKKI 2: Mustavalkoiseksi muuttaminen saattaa pa-
rantaa  kuvaa, joka ei väreissä ole riittävän tasokas.

The    
oldest  
city in 

Finland.

URBAN  
LEGENDS  
SINCE 
1229!

Terveutuloa  
kaupunkilaisten 
olohuoneeseen



09 Graafiset symbolit

KUVITUSELEMENTTEJÄ 
Graafisia kuvituselementtejä käytetään harkinnan mukaan 
esimerkiksi elävöittämään tekstiä. Elementit ovat skan-
dinaavisen selkeitä ja niitä käytetään Turun kaupungin 
virallisen väripaletin väreissä. Vaakunan osista kruunua ei 
saa käyttää kuvituselementtinä. 

INFOGRAFIIKKA 
Turun kaupungin informaatiografiikka on pelkistetyn 
raikasta, värit poimittu virallisesta väripaletista. Turun 
kaupungin PowerPoint-pohjista löytyy lisää vaihtoehtoja 
ja erilaisia valmiita infografiikan elementtejä.
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80 000

120 000

160 000

200 000

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

570k

290k

430k

350k

510k

260k

400k
430k

490k

50%

58%

37%

19%

2012
37%

19%

19%

25%

2013

10%

47%

12%

31%

201450%

25%

13%

12%

2015

17%
28%

27%

28%

Kuvituselementtejä

Infografiikan tyylejä

Symbolien ja kuvitusten tyyli



10
Graafisen
ilmeen 
sovellukset
 



YKSIKIELINEN KÄYNTIKORTTI
Ohessa malli käyntikortista. Eri kieliversiot toteutetaan eri 
värisillä taustoilla, yhdessä kortissa vain yksi kieli ja väri. 
Käyntikortit tilataan Kari Media Group Oy:ltä. Lisätietoja: 
hankinnat@turku.fi.

10 Sovellukset 

Helvetica  
Neue Bold, 15 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

90x52 mm

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

Juha Elo
Markkinointipäällikkö

p. 050 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

KONSERNIHALLINTO  
Viestintä ja markkinointi
Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku 
www.turku.fi

KONCERNFÖRVALTNINGEN 
Kommunikation och marknadsföring
Universitetsgatan 27 a, 20100 Åbo 
www.turku.fi

Juha Elo
Marknadsföringschef

t. 050 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

Juha Elo
Marketing Manager

+358 50 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

CENTRAL ADMINISTRATION  
Communications and marketing
Yliopistonkatu 27 a,  
FI-20100 Turku, Finland
www.turku.fi

KAKSIKIELINEN KÄYNTIKORTTI
Käyntikortti voidaan toteuttaa myös kaksikielisenä (ks. 
seuraava sivu).



Juha Elo
Marketing Manager

+358 50 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

CENTRAL ADMINISTRATION  
Communications and marketing
Yliopistonkatu 27 a,  
FI-20100 Turku, Finland
www.turku.fi

KONCERNFÖRVALTNINGEN 
Kommunikation och marknadsföring
Universitetsgatan 27 a, 20100 Åbo 
www.turku.fi

Juha Elo
Marknadsföringschef

t. 050 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

KAKSIKIELINEN KÄYNTIKORTTI
Ohessa malli käyntikortista. Kaksikielisessä käyntikortissa 
taustapuolen tunnus korvataan toisella kieliversiolla.

10 Sovellukset 
Helvetica  
Neue Bold, 15 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

90x52 mm

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

Juha Elo
Markkinointipäällikkö

p. 050 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

KONSERNIHALLINTO  
Viestintä ja markkinointi
Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku 
www.turku.fi

Juha Elo
Markkinointipäällikkö

p. 050 5590 641 
juha.elo@turku.fi
viestinta@turku.fi

KONSERNIHALLINTO  
Viestintä ja markkinointi
Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku 
www.turku.fi



HANKEKÄYNTIKORTTI
Ohessa malli käyntikortista. Mikäli kaupungin työntekijä 
on jonkin hankkeen palveluksessa ja hankkeen tun-
nuksen tulisi näkyä käyntikortissa, pyritään hankelogot 
sijoittamaan käyntikortin taustapuolelle.

10 Sovellukset 

Helvetica  
Neue Bold, 15 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

90x52 mm

Helvetica Neue 
Bold, 7,3 pt.

Helvetica Neue 
Roman, 7,3/8,1 pt.

Mari Kaarnavaara-Puutio
Communications and Marketing Specialist 
Suomi 100 programme

+358 40 6325 790 
mari.puutio@turku.fi

CENTRAL ADMINISTRATION  
Communications and Marketing
Yliopistonkatu 27 a,  
FI-20100 Turku, Finland
www.turku.fi/en



KIRJEKUORET
Ohessa malleja Turun kaupungin kirjekuorista. Kuorista on saatavilla koot 
C5, C4, E5 ja E4. Kirjekuoret tilataan kilpailutetulta palveluntuottajalta
InterMail Oy:ltä.

10 Sovellukset

KONSERNIHALLINTO PL 355 (Puolalankatu 5), 20101 Turku  |  p. 02 330 000  |  www.turku.fi
KONCERNFÖRVALTNINGEN PB 355 (Puolalagatan 5), 20101 Åbo  |  t. 02 330 000  |  www.turku.fi
CENTRAL ADMINISTRATION P.O.BOX 355 (Puolalankatu 5), 20101 Turku  |  tel. +358 2 330 000  |  www.turku.fi
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10 Sovellukset

IMAGOLLINEN NÄKYMINEN 
Suunnitellaan tapauskohtaisesti ja huolella. 
Imagoilmoitukset ovat lämpimän humoristisia ja oivaltavia  
sekä sopivan informatiivisia kuhunkin ympäristöönsä. 
Oleellista ovat nasevat tokaisut, joissa Turun brändi vas-
takohtaamisineen kiteytyy.

Welcome  
to the 
oldest  
city in  

 Finland.

Turulla on suurkaupungin sielu pikkukaupungin  
puitteissa. Tervetuloa lomalle, töihin tai kotiin kau- 
punkiin, jossa kaikki on lähellä ja taivas rajana.



KIRJE- JA ESITYSPOHJAT  
Kaupungin sähköiset lomakepohjat löytyvät Microsoft 
Office -ympäristössä Wordin ja PowerPointin ’Aloitus’-vä-
lilehdeltä ’Uusi’-kuvakkeen alta. Lomakkeen vasemmas-
sa yläkulmassa on tunnus 16 mm:n korkuisena mustana 
viivaversiona.  

TUNNUS 1:1 KOOSSA

  

 
 
 

      
Konsernihallinto Käyntiosoite Kirjaamo Postiosoite P. +358 2 330 000 
 Yliopistonkatu 27 a Puolalankatu 5 PL 355 Faksi +358 2 2627 229 
 20100 Turku 20100 Turku 20101 Turku www.turku.fi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 mm

11 Ilmoitus-, kutsu- ja  
 lomakepohjat



SÄHKÖISET LOMAKEPOHJAT  
Kaupungin sähköiset lomakepohjat löytyvät digitaalisen 
työpöydän välilehdeltä ’Lomakkeet´. Tunnuksen logo- eli 
nimiosa voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan, esim. 
asiayhteyden mukaisten tai toimialakohtaisten tunnusten 
käyttö on mahdollista.  
 

TUNNUS 1:1 KOOSSA

16 mm

11 Ilmoitus-, kutsu- ja  
 lomakepohjat

Bedömning av diabetes
10 år fyllda
______ / ______ 20 ____

35
.3

77
s 

Tr
yc

ke
ris

er
vi

ce
n

5.
20

14

VÄLFÄRDSSEKTORN

När insjuknade du i diabetes (månad och år)

Namn

3 injektioner

Personbeteckning

Din diabetesbehandling flerdosbehandling pumpbehandling

annan, vilken?

Din diabetes är i god vårdbalans när HbA1C är under 7,5; ditt blodsocker är inte så lågt, att du inte klarar av situa-
tionen utan en annan persons hjälp och du känner att du mår bra.

Besvara frågorna genom att kryssa för det rätta alternativet.

Har du under de senaste 12 månaderna

haft så lågt blodsocker, att du inte klarat av situationen utan en annan persons hjälp? nej ja

varit i sjukhusvård på grund av diabetes? nej ja, varför

Inverkar följande omständigheter störande på ditt liv för tillfället? (kryssa för det rätta alternativet)

Diabetes i sin helhet

Hur bedomar du din familjs psykologiska 
resurser i vardagslivet

inte alls

inte alls

synnerligen mycket

synnerligen bra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Insulininjektionerna inte alls synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Blodsockermätningen inte alls synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diabetes inverkan på ätandet inte alls synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Omgivningens (skolan, kamraterna, 
släktingarna) förhållande till diabetes inte alls synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur mycket känner du till om de följande ämnena? (kryssa för det rätta alternativet)

Insulinbehandling ingenting synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diet ingenting synnerligen mycket1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ålder

Ålder när du insjuknade

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diabetes inverkan på yrkesvalet ingenting synnerligen mycket

Diabetes och alkohol ingenting synnerligen mycket

Motionens inverkan på blodsockret ingenting synnerligen mycket

Sällskapande och preventivmedel ingenting synnerligen mycket

Diabetes och körkort ingenting synnerligen mycket

Följdsjukdomar till diabetes ingenting synnerligen mycket

Rädsla: för lågt blodsocker/chock

Rädsla: följdsjukdomar och 
associerade sjukdomar

inte alls

inte alls

synnerligen mycket

synnerligen mycket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Annat, vad/vilka

För barn som fyllt 16 år:
Oroar du dig för att bli vuxen/självständig

inte alls

inte alls

synnerligen mycket

synnerligen mycket

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fortsätter

Töm fälten



SÄHKÖINEN KUTSUPOHJA A4 
Sähköistä kutsua varten on valmis suunnittelupohja  
suomeksi, ruotsiksi ja englaniksi. Pohjissa on kiinteä 
ylätunniste. 

11 Ilmoitus-, kutsu- ja  
 lomakepohjat

Paikka mahdollisille 
yhteistyö-
kumppaneille

Vastausohjeet  
ja yhteystiedot

Kutsun
lisätiedot 

Allekirjoittajan 
 tiedot

Otsikko ja 
leipäteksti

INVITA
Otsikko
Turun kaupungilla on ilo kutsua Sinut seuraamaan Tapahtuman nimi pvm x.xx.xxxx. Ex 
ersperchil ipiet enduciunt aut volorep udaectem. Nequibe aruptio nemostis as et laborum vit 
molles reremodiciis mo verovit, si quiature num, sundene am niam reius, sequodis ipiditi isitio. 
Et hicimil iamusam qui ommolorior magnate mporupt aquate illuptur, occus nume illor anto tem 
ex estiorrumet est eumet liquodi ut andandam ium corum rem harchil moditen iendiae ribusti 
quiaecte et utatias cus.

Nos estiori tatiumquid que exerferum harumqui nis acerchi llique voluptisit quiscium faccum 
essi res repudi doloria nos quibus, sincipit laborum qui coruptatur aut ut verferume voluptatem 
inveribus mo etur, sed ex exerum es volum aut quis dolorib ernamet optas aceatiam ea plabore, 
ut fugita volum event pa nos enient am quo id quae possimost, ad essus, sequiam quia ni quid 
quiatecti ad experum arcipis quis explabo repedip sundignam as et eos es eiunt faccullias et 

Voluptatem quam nonet voloreh enimet erehenda sim fugitiasi nonsenisti aut es utat quam si dis 
il et optis volesto moluptas eiusdae nimetureius, quunt, officianto occaturio illacid erovitat liquo 
dolore odi bero berorporro eost evero conet explatia ipsam, quidit, venimi, sam andit, corem. 
Xere, eium solorehenia eicienihilit debis ium nobit ides ad ut a que nus, necae officab illa sitat 
ulpa poreptas experit lignatur, ut laut eos alit et quidis et quatur, odia nis aut esequo bea volup-
tium es et exceptatur, quissequos dolupie nihicie ndiatia prepro.

Tervetuloa!

Etunimi Sukunimi 
titteli

Kutsu on avec  

Lippuja on rajoitetusti  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Ajo-ohjeet xxxxxx: www.logomo.fi 

Vp.x.x.xxxx mennessä
www.xxxxxxxxxx.fi tai  

etunimi.sukunimi@turku.fi 
puh. 050 111 1111

Kutsu on avec  

Lippuja on rajoitetusti  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Ajo-ohjeet xxxxxx: www.logomo.fi 

TION
INBJU 

DAN
Otsikko
Turun kaupungilla on ilo kutsua Sinut seuraamaan Tapahtuman nimi pvm x.xx.xxxx. Ex 
ersperchil ipiet enduciunt aut volorep udaectem. Nequibe aruptio nemostis as et laborum vit 
molles reremodiciis mo verovit, si quiature num, sundene am niam reius, sequodis ipiditi isitio. 
Et hicimil iamusam qui ommolorior magnate mporupt aquate illuptur, occus nume illor anto tem 
ex estiorrumet est eumet liquodi ut andandam ium corum rem harchil moditen iendiae ribusti 
quiaecte et utatias cus.

Nos estiori tatiumquid que exerferum harumqui nis acerchi llique voluptisit quiscium faccum 
essi res repudi doloria nos quibus, sincipit laborum qui coruptatur aut ut verferume voluptatem 
inveribus mo etur, sed ex exerum es volum aut quis dolorib ernamet optas aceatiam ea plabore, 
ut fugita volum event pa nos enient am quo id quae possimost, ad essus, sequiam quia ni quid 
quiatecti ad experum arcipis quis explabo repedip sundignam as et eos es eiunt faccullias et 

Voluptatem quam nonet voloreh enimet erehenda sim fugitiasi nonsenisti aut es utat quam si dis 
il et optis volesto moluptas eiusdae nimetureius, quunt, officianto occaturio illacid erovitat liquo 
dolore odi bero berorporro eost evero conet explatia ipsam, quidit, venimi, sam andit, corem. 
Xere, eium solorehenia eicienihilit debis ium nobit ides ad ut a que nus, necae officab illa sitat 
ulpa poreptas experit lignatur, ut laut eos alit et quidis et quatur, odia nis aut esequo bea volup-
tium es et exceptatur, quissequos dolupie nihicie ndiatia prepro.

Tervetuloa!

Etunimi Sukunimi 
titteli

Kutsu on avec  

Lippuja on rajoitetusti  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Ajo-ohjeet xxxxxx: www.logomo.fi 

Vp.x.x.xxxx mennessä
www.xxxxxxxxxx.fi tai  

etunimi.sukunimi@turku.fi 
puh. 050 111 1111

Otsikko
Turun kaupungilla on ilo kutsua Sinut seuraamaan Tapahtuman nimi pvm x.xx.xxxx. Ex 
ersperchil ipiet enduciunt aut volorep udaectem. Nequibe aruptio nemostis as et laborum vit 
molles reremodiciis mo verovit, si quiature num, sundene am niam reius, sequodis ipiditi isitio. 
Et hicimil iamusam qui ommolorior magnate mporupt aquate illuptur, occus nume illor anto tem 
ex estiorrumet est eumet liquodi ut andandam ium corum rem harchil moditen iendiae ribusti 
quiaecte et utatias cus.

Nos estiori tatiumquid que exerferum harumqui nis acerchi llique voluptisit quiscium faccum 
essi res repudi doloria nos quibus, sincipit laborum qui coruptatur aut ut verferume voluptatem 
inveribus mo etur, sed ex exerum es volum aut quis dolorib ernamet optas aceatiam ea plabore, 
ut fugita volum event pa nos enient am quo id quae possimost, ad essus, sequiam quia ni quid 
quiatecti ad experum arcipis quis explabo repedip sundignam as et eos es eiunt faccullias et 

Voluptatem quam nonet voloreh enimet erehenda sim fugitiasi nonsenisti aut es utat quam si dis 
il et optis volesto moluptas eiusdae nimetureius, quunt, officianto occaturio illacid erovitat liquo 
dolore odi bero berorporro eost evero conet explatia ipsam, quidit, venimi, sam andit, corem. 
Xere, eium solorehenia eicienihilit debis ium nobit ides ad ut a que nus, necae officab illa sitat 
ulpa poreptas experit lignatur, ut laut eos alit et quidis et quatur, odia nis aut esequo bea volup-
tium es et exceptatur, quissequos dolupie nihicie ndiatia prepro.

Tervetuloa!

Etunimi Sukunimi 
titteli

Kutsu on avec  

Lippuja on rajoitetusti  
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Ajo-ohjeet xxxxxx: www.logomo.fi 

Vp.x.x.xxxx mennessä
www.xxxxxxxxxx.fi tai  

etunimi.sukunimi@turku.fi 
puh. 050 111 1111



SÄHKÖINEN KUTSUPOHJA A5  
Sähköistä kutsua varten löytyy valmis suunnittelupohja,  
jossa on kiinteä ylätunniste ja valmis asettelumalli.
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Lyhyt  
leipäteksti 
ja kutsuja

INVITA
TION

Turun kaupungilla on ilo kutsua Teidät
Politiikan tutkimuksen päivien yhteydessä

järjestettävälle vastaanotolle
torstaina 19.3.2015 klo 18.30 – 19.45

kaupungintaloon, Aurakatu 2

 

INBJU 
DAN

Turun kaupungilla on ilo kutsua Teidät
Politiikan tutkimuksen päivien yhteydessä

järjestettävälle vastaanotolle
torstaina 19.3.2015 klo 18.30 – 19.45

kaupungintaloon, Aurakatu 2

 
Turun kaupungilla on ilo kutsua Teidät
Politiikan tutkimuksen päivien yhteydessä
järjestettävälle vastaanotolle
torstaina 19.3.2015 klo 18.30 – 19.45
kaupungintaloon, Aurakatu 2
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POWERPOINT-POHJAT
PowerPoint-esityksille on luotu valmiita 
sivupohjia eri käyttötarkoituksia varten. 
Sivupohjista löytyy löytyy kaksi kieliversiota: 
suomi-ruotsi ja englanti. Molemmista on kaksi 
kuvasuhdevaihtoehtoa, 4:3 tai 16:9.



ILMOITUSPOHJA / KUULUTUKSET 
Kilpailutetuissa lehdissä on valmiit ilmoituspohjat.

Kuulutukset ovat mustavalkoisia, esimerkkinä 
Turun Sanomat. 
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LAINVOIMAISEKSI TULEVA
Hyväksytty asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutos

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan 29.11.2011 hyväksymä: 
 • Itäharjun kaupunginosan korttelin 8 tontille 8 osoit tees- 
  sa Ruukinkatu 10 (kaavatunnus 5/2011) ”Ruukinkiila”

Edellä mainittu kaava ja tonttijako saavat lainvoiman 28.1.2012.  
Kaava ja tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT
Seuraavat ehdotukset ovat julkisesti nähtävillä  
30.1.–13.2.2012:

Katu- ja liikennesuunnitelmaehdotukset:
 •  Pahaniemenkadun osa, väli Aunelantie–Mälikkälänkatu  
  (Pahaniemi) 
 •  Virusmäentie, väli Alfankatu–Raunistulantie (Raunistula) 
 •  Alfankatu 

Yleissuunnitelmaehdotus: 
 •  Koirien uimaranta Akumentinpuistossa (Ispoinen) 

Katu- ja liikenne-suunnitelmaehdotukset ja yleissuunnitelmaeh-
dotus ovat nähtävänä Turku-Pisteessä ja verkossa. Mahdolliset 
muistutukset on osoitettava ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle 
ja toimitettava ympäristö- ja kaavoitusvirastoon, os. Puolalankatu 
5, 20100 Turku, ennen nähtävänäoloajan päättymistä. 

VIREILLE TULEVA
Ilmoitus asemakaavanmuutoksen vireilletulosta:
 • Pitkämäen kaupunginosaan Naantalin pikatien, Posti 
  kadun ja rautatiealueen rajaamalle alueelle osoitteessa  
  Postikatu 2 ”Pitkämäen portti” (kaavatunnus 10/2011) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä  
Turku-Pisteessä ja verkkosivuilla.

Turku-Piste, Puolalankatu 5, 1. krs  
ma–to 8.15–15.45 ja pe 8.15–15
www.turku.fi/kuulutukset > Kaavoitus ja katusuunnittelu

Turussa 28.1.2012 Ympäristö- ja kaavoitusvirasto

KUULUTUS

Otsikot:
Helvetica  
Neue Bold, 8/9 pt.
• Otsikkoa pudotetaan aina  
 peruslinjaltaan -3 pt.  
 (perustason vaihto)
• Otsikon ylä- ja alapuolelle  
 jätetään tyhjä rivi

Helvetica  
Neue Bold, 8 pt.

Musta otsikkopalkki 28 mm 
korkea, siihen keskitetään 
korkeussuunnassa yksi-
kielinen tunnus ja “Kuulu-
tus”-teksti

Luettelomuotoiset  
ehdotukset ja muu- 
tokset sisennetään  
7 mm.  Paikka lihavoid-
aan.

Leipäteksti:  
Helvetica Neue Light, 
8/9 pt.

Väliotsikot sekä  
lihavoinnit: 
Helvetica Neue Bold, 
8/9 pt.

Tilan säästämiseksi 
ainoastaan otsikon ylä- ja 
alapuolella käytetään 
kokonaisia tyhjiä rivivälejä. 
Muuten seuraava kappale 
määrätään alkamaan 1,5 
mm alempaa. Riviväli 
pysyy samana koko teksti-
palstassa. 

Marginaalit 
sivuilla 5 mm



Turun kaupunki hakee sinua 

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja on kaupunkikehitysryhmän johtajan alainen ja toimii kau-
pungin laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Viestintäjohtajan tehtävänä on 
kaupungin ylimmän johdon tukena johtaa kaupungin viestintää, tiedotusta ja 
markkinointia sekä toimia näistä vastaavan matriisiorganisaation johtajana.

Mitä toivomme sinulta:
Viestintäjohtajana sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 
hyvä kielitaito. Sinulla on näyttöä ja kokemusta vastuullisista viestintä- ja 
markkinointitehtävistä. Olet kykenevä ja motivoitunut johtamaan jsekä kehit-
tämään kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia. Sinulla on esimies- 
ja johtamiskokemusta, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokykyä.  

 Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät   
 löydät osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

Turun kaupunki hakee sinua 

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja on kaupunkikehitysryhmän johtajan alainen ja toimii kau-
pungin laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Viestintäjohtajan tehtävänä on 
kaupungin ylimmän johdon tukena johtaa kaupungin viestintää, tiedotusta ja 
markkinointia sekä toimia näistä vastaavan matriisiorganisaation johtajana.

Mitä toivomme sinulta:
Viestintäjohtajana sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 
hyvä kielitaito. Sinulla on näyttöä ja kokemusta vastuullisista viestintä- ja 
markkinointitehtävistä. Olet kykenevä ja motivoitunut johtamaan jsekä kehit-
tämään kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia. Sinulla on esimies- 
ja johtamiskokemusta, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokykyä.  

 Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät   
 löydät osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

ILMOITUSPOHJA / REKRYTOINTI 
Valmiit neliväriset rekrytointi-ilmoituspohjat löytyvät kilpai-
lutetuista lehdistä (Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, 
Åbo Underrättelser ja Turkulainen). Oheiset mallit ovat 
TS:n, leveys 92 mm ja kokosuhde 1:1. 
Rekrytointi-ilmoituksen korkeus vaihtelee tekstimäärän 
mukaan. Fonttikokoja ei saa muuttaa. Poikkeus on Hel-
singin Sanomat, jolla on kiinteät ilmoituskoot.

HUOMIOITA 
– Mitä toivomme sinulta -kohdassa ei käytetä ranskalai- 
 sia viivoja, vaan napakkaa lausemuotoa.
– Mikäli toimialasta kirjoitetaan oma ingressi, se taitetaan  
 leipätekstityylillä omaksi kappaleekseen.
– Ilmoituksen värin saa valita vapaasti Turun kaupungin  
 brändiväripaletin perus- ja lisäväreistä. Värivaihtoehdot  
 löytyvät taittotiedostoista.

11 Ilmoitus-, kutsu- ja  
 lomakepohjat

Turun kaupungin tunnus.  
Minimikoko 16 mm korkeus- 
suunnassa. 

Helvetica  
Neue Bold, 8 pt.

Helvetica  
Neue Bold,  
8/8,5 pt.
Baseline shift +1

Helvetica Neue 
Bold, 16/17 pt.

Helvetica Neue 
Light, 7/8,5 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 6,5/7,5 pt.

Marginaalit 
sivuilla 5 mm

92x120 mm

Turun kaupunki hakee sinua 

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja on kaupunkikehitysryhmän johtajan alainen ja toimii kau-
pungin laajennetun johtoryhmän jäsenenä. Viestintäjohtajan tehtävänä on 
kaupungin ylimmän johdon tukena johtaa kaupungin viestintää, tiedotusta ja 
markkinointia sekä toimia näistä vastaavan matriisiorganisaation johtajana.

Mitä toivomme sinulta:
Viestintäjohtajana sinulla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja 
hyvä kielitaito. Sinulla on näyttöä ja kokemusta vastuullisista viestintä- ja 
markkinointitehtävistä. Olet kykenevä ja motivoitunut johtamaan jsekä kehit-
tämään kaupunkikonsernin viestintää ja markkinointia. Sinulla on esimies- 
ja johtamiskokemusta, hyvät vuorovaikutustaidot ja paineensietokykyä.  

 Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät   
 löydät osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

Värillisen alueen korkeus  
kaksipalstaisessa 45 mm.

Savuton työpaikka  
-merkki, leveys 17 mm



Turun kaupungin  
vapaa-aikatoimiala hakee sinua 

Liikuntapalvelujohtaja

Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät löydät  
osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

Turun kaupungin  
vapaa-aikatoimiala hakee sinua 

Liikuntapalvelujohtaja

Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät löydät  
osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

ILMOITUSPOHJA / REKRYTOINTI 
Valmiit neliväriset rekrytointi-ilmoituspohjat löytyvät kilpai-
lutetuista lehdistä (Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, 
Åbo Underrättelser ja Turkulainen). Oheiset mallit ovat 
TS:n, leveys 92 mm ja kokosuhde 1:1. 
Rekrytointi-ilmoituksen korkeus vaihtelee tekstimäärän 
mukaan. Fonttikokoja ei saa muuttaa. Poikkeus on Hel-
singin Sanomat, jolla on kiinteät ilmoituskoot.

HUOMIOITA 
– Tässä formaatissa ei kuvailla avointa toimea tai sen   
 vaatimuksia vaan ohjataan suoraan verkkoon. 
– Mukana lyhennelmä Turun boilerplate-tekstistä.
– Ilmoituksen värin saa valita vapaasti Turun kaupungin  
 brändiväripaletin perus- ja lisäväreistä. Värivaihtoehdot   
 löytyvät taittotiedostoista.
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92x80 mm

Turun kaupungin  
vapaa-aikatoimiala hakee sinua 

Liikuntapalvelujohtaja

Lisätietoa, hakuohjeet ja myös muut avoinna olevat tehtävät löydät  
osoitteesta turku.fi/rekry. Haku päättyy 31.5.2016

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja  
karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa  
rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun  
ja elinkeinoelämän edistäminen kestävällä tavalla.  
Turku-konserni on alueensa suurin työllistäjä, jolla  
on noin 12 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää.  
Tervetuloa tekemään tulevaisuuden Turkua. 

Marginaalit 
sivuilla 5 mm

Savuton työpaikka-logo, 
leveys 17 mm

Helvetica Neue 
Bold, 8/8 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 6,5/7,5 pt

Helvetica Neue 
Bold, 16/17 pt.

Helvetica Neue 
Light, 7/8,5 pt.

Värillisen alueen korkeus  
kaksipalstaisessa 45 mm



Turku-konserni on alueensa 
suurin työllistäjä, jolla on noin 
12 000 osaavaa 
ja ammattitai- 
toista työnteki-
jää. Tervetuloa 
tekemään 
tulevaisuuden 
Turkua. 

Lisätietoa, hakuohjeet ja  
myös muut avoinna olevat 
tehtävät löydät osoitteesta 
turku.fi/rekry. 
Haku päättyy 31.5.2016

Liikunta- 
palvelu- 
johtaja

Turun kaupunki
hakee sinua 

Turku-konserni on alueensa 
suurin työllistäjä, jolla on noin 
12 000 osaavaa 
ja ammattitai- 
toista työnteki-
jää. Tervetuloa 
tekemään 
tulevaisuuden 
Turkua. 

Lisätietoa, hakuohjeet ja  
myös muut avoinna olevat 
tehtävät löydät osoitteesta 
turku.fi/rekry. 
Haku päättyy 31.5.2016

Liikunta- 
palvelu- 
johtaja

Turun kaupunki
hakee sinua 

ILMOITUSPOHJA / REKRYTOINTI 
Valmiit neliväriset rekrytointi-ilmoituspohjat löytyvät kilpai-
lutetuista lehdistä (Turun Sanomat, Helsingin Sanomat, 
Åbo Underrättelser ja Turkulainen). Oheiset mallit ovat 
TS:n, leveys 44 mm ja kokosuhde 1:1. 
Rekrytointi-ilmoituksen korkeus vaihtelee tekstimäärän 
mukaan. Fonttikokoja ei saa muuttaa. Poikkeus on Hel-
singin Sanomat, jolla on kiinteät ilmoituskoot.

HUOMIOITA 
– Tässä formaatissa ei kuvailla avointa toimea tai sen   
 vaatimuksia, vaan ohjataan suoraan verkkoon. 
– Mukana lyhennelmä Turun boilerplate-tekstistä.
– Ilmoituksen värin saa valita vapaasti Turun kaupungin  
 brändiväripaletin perus- ja lisäväreistä. Värivaihtoehdot  
 löytyvät taittotiedostoista.
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Marginaalit 
sivuilla 5 mm

44 x 120 mm

Helvetica  
Neue Bold,  
8/8 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 16/17 pt.

Helvetica Neue 
Light, 7/8,5 pt.

Helvetica Neue 
Bold 7/8,5 pt.

Helvetica Neue 
Bold, 6,5/7,5 pt.

Savuton työpaikka-logo, 
leveys 17 mm

Turun kaupungin tunnus. Yksipalstaisessa 
ilmoituksessa käytetään pystymuotoista 
viivaversiota, korkeus 24 mm.

Turku-konserni on alueensa 
suurin työllistäjä, jolla on noin 
12 000 osaavaa 
ja ammattitai- 
toista työnteki-
jää. Tervetuloa 
tekemään 
tulevaisuuden 
Turkua. 

Lisätietoa, hakuohjeet ja  
myös muut avoinna olevat 
tehtävät löydät osoitteesta 
turku.fi/rekry. 
Haku päättyy 31.5.2016

Liikunta- 
palvelu- 
johtaja

Turun kaupunki
hakee sinua 

Värillisen alueen 
korkeus yksipals- 
taisessa 66 mm



12 Muita sovelluksia 

TASKUESITE   
Esimerkki graafisten ohjeiden tapauskohtaisesta  
sovelluksesta.



12 Muita sovelluksia 

RAPORTIT, SUUNNITELMAT
JA MUUT JULKAISUT 
Esimerkki graafisen ilmeen soveltamisesta.

16 17

5.2

Datan  
kerääminen

Kaupunkialgoritmissa analyysin tekeminen pohjautuu dataan, jonka on oltava 
tutkittavan ongelman kannalta relevanttia, kattavaa ja laadukasta. Dataa on hyvä 
olla mahdollisimman paljon, mutta toisaalta sellainen data, joka ei liity suoraan 
tutkimuskohteeseen, kuormittaa turhaan analytiikan toteutusta.

Data-aineistoja kerättäessä on tärkeää huolehtia, että niistä löytyvät eri tieto-
aineistojen yhdistelyyn tarvittavat tunnistetiedot. Esimerkkinä voisi olla henkilön 
yksilöivä tunniste, joka on sama kaikissa käytettävissä aineistoissa. Toinen tärkeä 
seikka on datan laadun arviointi. Mikäli data ei ole kattavaa tai eheää, pitää pohtia 
tarkkaan mikä on datan arvo lopputulosten näkökulmasta. Hyvin usein onkin niin, 
että dataa pitää jalostaa edelleen ennen kuin sitä voidaan hyödyntää. Toisinaan 
taas data saattaa olla laadultaan niin heikkoa, että siitä ei saa käyttökelpoista ko-
vallakaan työllä.

Kerättävän datan tunnistamiseen ja määrittelemiseen tarvitaan toiminnan ja 
tietojärjestelmien asiantuntijoita sekä analytiikan asiantuntijoita. He muodostavat 
yhdessä kuvan siitä, mitä tietoja tarvitaan ja suunnittelevat miten tiedot poimitaan 
lähdejärjestelmistä. Tietoja kerättäessä on koko ajan arvioitava mikä on tiedon 
keräämisen kustannus suhteessa tiedon käyttämisestä saatavaan hyötyyn. Tar-
vittaessa palataan tutkimusongelman määrittelyyn, tehdään tarkennuksia ja yrite-
tään löytää vaihtoehtoisia tietolähteitä.

Varsinaisen datan poiminnan tietolähteistä suorittavat tekniset asiantuntijat, joilla 
on tarvittavat työvälineet ja osaaminen. Tapauksesta riippuen datan poiminta ja 
koostaminen eri tietolähteistä voi edellyttää ohjelmointityötä, joka on suunniteltava 
ja toteutettava omana työkokonaisuutenaan.

Avainroolit

• Tietolähteitä ja tietorakenteita 
tunteva asiantuntija

• Tietopalveluasiantuntija

• Projektipäällikkö

• IT-asiantuntija

• Data-analyytikko

Keskeiset tehtävät

• Tunnistetaan analyysin edellyttämät tiedot

• Suunnitellaan menetelmät, joiden avulla data 
kerätään

• Kerätään data tietolähteistä

• Kuvataan kerätty data

• Selvitetään datan laatu

• Tarvittaessa palataan takaisin ongelman 
määrittelyvaiheeseen

1

Kaupunki- 
algoritmi

ISBN-TUNNUKSET 
Julkaisuissa käytettävät ISBN-tunnukset voi tilata konser-
nihallinnon viestinnästä marjukka.melasniemi@turku.fi.



12 Muita sovelluksia 

Henkilöstöraportti 
2015
Turun kaupunki

RAPORTIT, SUUNNITELMAT
JA MUUT JULKAISUT 
Esimerkkejä graafisen ilmeen soveltamisesta.

Turun kaupungin 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-
suunnitelma 2015-2017
Henkilöstösuunnitelma sekä  
toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Turun kaupunkialueen 
hulevesitutkimus 
Vesistötarkkailut 2011 - 2015

Eemeli Huhta, Jussi Laaksonlaita ja Piia Leskinen

Turun kaupungin ympäristöjulkaisuja 2/2016 



12 Muita sovelluksia 

FLYER 
Esimerkki graafisen ilmeen soveltamisesta kaksipuoliseen 
flyeriin.

Turun kaupungin toiminnan lisäksi voit antaa palautetta Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen,  
Turun seudun joukkoliikenne Fölin sekä Vaski-kirjaston palveluista niiden toiminta-alueella.

Jokainen palaute on hyödyksi palvelujemme kehittämisessä entistä paremmaksi, ja ne kerryttävät 
tietoa asukkaita yleisimmin askarruttavista kysymyksistä.  

Palautepalvelu toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Anna meille palautetta osoitteessa: 
www.turku.fi/palaute

Palautepalvelussa otamme vastaan kiitoksia, moitteita ja 
kehittämisehdotuksia kaupungin palveluista, toiminnasta  
ja päätöksenteosta. 

Anna meille  
palautetta

Palautteella  
parannat  
palveluitamme
Haluatko esittää kiitoksen tai kertoa  

saamastasi palvelusta? Onko sinulla  

ehdotuksia palveluiden kehittämiseen?

Mielipiteesi on meille tärkeä!



12 Muita sovelluksia 

MESSUOSASTO 
Esimerkki graafisen ilmeen soveltamisesta Studia- 
messuilla. Mukana elementtejä kaupungin yleisilmeestä  
ja Kiss my Turku -markkinointikonseptista.



12 Muita sovelluksia

JULISTESARJA LENTOASEMALLE
Englanninkielinen esimerkki graafisen ilmeen sovel-
tamisesta. Turun brändiin kuuluvat oleellisena osana 
nasevat tokaisut, joiden kieli valitaan kulloisenkin tarpeen 
mukaan. 

Home of the world’s grandest luxury cruise ships. 

Oh ship! Game 
on!

Level 1229

City of creative industry.

Wishing you an easy journey.

The smaller 
the airport, 
the shorter 
the lines!



12 Muita sovelluksia

SÄHKÖPOSTIN ALLEKIRJOITUS
Ohessa malli allekirjoituksesta. Allekirjoitus koostuu ter-
vehdyksestä, tiedoista ja Turun kaupungin tunnuksesta. 
Fonttina käytetään Arialia. Allekirjoituksesta voi tehdä 
tarpeen mukaan kieliversioita, jolloin tunnus valitaan 
kielen mukaan.

Ystävällisin terveisin,

Juha Elo
Markkinointipäällikkö
Turun kaupunki

050 559 0641
juha.elo@turku.fi

Arial, 11 pt.

SÄHKÖPOSTIN FONTTI
Yhtenäisen ilmeen vuoksi myös sähköpostin oletusfontik-
si tulee vaihtaa Arial 11 pt.

Fontin vaihtaminen Outlookissa: Tiedosto -> Asetukset 
-> Sähköposti -> Muuta oletusfontteja ja -tyylejä.



13 Turku loves

TURKU LOVES -TUNNUKSET
”Turku loves” on tapahtumamarkkinoinnin käyttöön suunniteltu tunnus, joka yhdistää elementtejä Kiss my Turku –konseptista 
ja kaupungin markkinointi-ilmeestä. 

Käytettävissä on tällä sivulla esitetyt kahdeksan eri tunnusta. Uusia versioita ei saa tehdä ilman konsernihallinnon viestinnän 
lupaa. Tunnukset on tarkoitettu tapahtumien ja kongressien markkinointiin, mutta ei muuhun kaupungin markkinointikäyttöön. 



13 Turku loves

TUNNUKSEN VERSIOT
Jokaisesta tunnuksesta on käytössä yksirivinen ja kaksi-
rivinen versio.

TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT
Tunnusta voidaan käyttää sekä mustalla että valkoisella 
tekstillä.



13 Turku loves

YKSIRIVISTEN TUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Yksirivisten tunnusten suoja-alue vastaa sydämen puolikkaan korkeutta joka suunnassa. Esimerkkinä Turku loves events 
-tunnus. Esimerkki havainnollistaa suoja-alueen, joka on jätettävä tyhjäksi. Yksirivisten tunnusten minimikorkeus on aina 4mm 
/ 40 px.

Min     4 mm / 40 px Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px

Min     4 mm / 40 px



13 Turku loves

KAKSIRIVISTEN TUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Kaksirivisten tunnusten suoja-alue vastaa sydämen puolikkaan korkeutta joka suunnassa. Esimerkkinä Turku loves events 
-tunnus. Esimerkki havainnollistaa suoja-alueen, joka on jätettävä tyhjäksi. Kaksirivisille tunnuksille on määritelty minimikor-
keuden sijaan minimileveys, joka on aina 17 mm / 120 px.

Min         17 mm / 120 px Min         17 mm / 120 pxMin         17 mm / 120 px Min         17 mm / 120 px

Min         17 mm / 120 px Min         17 mm / 120 pxMin         17 mm / 120 px Min         17 mm / 120 px



13 Turku loves

TUNNUSTEN KÄYTTÖ
Ohessa esimerkki tunnuksen käytöstä. Tunnukset ovat kaikkien tapahtumatoimijoiden käytettävissä, ja niiden jakamiseen ja 
hyödyntämiseen kannustetaan. Toimija voi lisätä tunnuksen oman tapahtumansa materiaaleihin, myös omien väriensä päälle. 



14 Opiskelijakaupunki

OPISKELIJAKAUPUNKI -TUNNUKSET
Opiskelijakaupunki-tunnukset on luotu kaupungin ja turkulaisten korkeakoulujen käyttöön. Sivistystoimialan alaiset Turun 
ammatti-instituutti ja lukiot voivat myös käyttää tunnusta sekä tunnuksen fonttia.

Tunnuksesta on käytössä kolme eri kieliversiota: Opiskelijakaupunki Turku, Studiestad Åbo ja Study in Turku.



14 Opiskelijakaupunki

TUNNUKSEN VERSIOT
Tunnuksesta on käytössä vaaka- ja pystyversio.

TUNNUKSEN VÄRIVERSIOT
Tunnusta voidaan käyttää sekä mustana että valkoisena. 
Versio tulee aina valita niin, että tunnus erottuu taustasta 
mahdollisimman hyvin.



14 Opiskelijakaupunki

TUNNUKSEN KIELIVERSIOT
Tunnuksen kieliversioista on käytössä samat muunnelmat 
kuin suomenkielisestä tunnuksesta: vaaka, pysty, musta ja 
valkoinen.



14 Opiskelijakaupunki

PYSTYTUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Pystytunnusten suoja-alue vastaa S-kirjaimen korkeutta joka suunnassa. Kuvat havainnollistavat suoja-alueen, joka on jätet-
tävä tyhjäksi. Pystytunnusten minimikorkeus on kaikissa kieliversioissa 14 mm / 60 px.

Min     14 mm / 60 px Min     14 mm / 60 px Min     14 mm / 60 px



14 Opiskelijakaupunki

VAAKATUNNUSTEN SUOJA-ALUE JA MINIMIKOOT
Vaakatunnusten suoja-alue vastaa S-kirjaimen korkeutta joka suunnassa. Kuvat havainnollistavat suoja-alueen, joka on jätet-
tävä tyhjäksi. Vaakatunnusten minimikorkeus on kaikissa kieliversioissa 7 mm / 40 px.

Min     7 mm / 40 px Min     7 mm / 40 px Min     7 mm / 40 px



14 Opiskelijakaupunki

VÄRIT
Perusvärit ovat tunnusten värit musta ja valkoinen. Lisävärinä käytetään Turun kaupungin väripaletin syaania, jota voidaan 
käyttää sekä taustavärinä että otsikkotason teksteissä.

CMYK  
C80 M0 Y0 K0

RGB 
R0 G172 B239

HEX 
#00aeef

PANTONE  
2995C

CMYK  
C0 M0 Y0 K100

RGB 
R0 G0 B0

HEX 
#000000

PANTONE  
Black C

CMYK  
C0 M0 Y0 K0

RGB 
R0255 G255 B255

HEX 
#f f f f f f

 

PERUSVÄRIT

LISÄVÄRI



14 Opiskelijakaupunki

TYPOGRAFIA
Stone Harbour -kirjasinta voidaan käyttää tunnuksen lisäksi myös lyhyissä otsikkotason teksteissä tai sloganeissa. Leipäteks-
tissä käytetään Helvetica Neue -tekstityyppiä. Kun Helvetica-tekstityyppi ei ole käytettävissä, esim. sähköisissä materiaa-
leissa ja verkossa, käytetään Arial-fonttiperhettä.

Stone harbour Italic

Stone Harbour Regular

Helvetica Neue LT Std Roman

Helvetica Neue LT Std Bold

Helvetica Neue LT Std Light

Helvetica Neue LT Std Italic

Helvetica Neue LT Std Light Italic

Arial

Arial Bold

Arial Italic

Arial Bold Italic

OTSIKOT

LEIPÄTEKSTI
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15 Kiss my Turku

Kiss my Turku on Turun kaupungin matkailun markkinoin-
tikonsepti. Konseptia voidaan käyttää myös kaupungin 
muussa markkinoinnissa, mistä on sovittava matkailun ja 
konsernihallinnon viestinnän kanssa. 

Kiss my Turku  -konsepti antaa Turulle kasvot esittelemäl-
lä paikallisia ihmisiä ja heidän lempikohteitaan sekä -asioi-
taan Turussa ja Turun seudulla.  

Kiss my Turku on omimmillaan digitaalisena vuorovaiku-
tuskonseptina, jonka avulla kuka tahansa voi löytää uutta 
Turusta muiden ihmisten suosittelujen kautta. Kiss my  
Turkuun liittyvät aina paikallisuus, suosittelu, omakohtai-
suus ja autenttisuus. Konseptia ei pidä irrottaa suosittelun 
viitekehyksestä.  
 
Poikkeuksena edellämainitusta Kiss my Turku -tuotteet, 
joissa Kiss my Turku -merkki voi esiintyä yksinään. 



16 Originaalien  
 tallennusmuodot

TALLENNUSFORMAATIT 
.ai: Sisältää painotöihin käytettävät korkealaatuiset originaalitunnukset Illustrator-muodossa
.pdf: Sisältää painotöihin käytettävät vektorimuotoiset originaalitunnukset pdf-muodossa. Tätä originaalia voi skaalata  
  isoksikin kuvalaadun kärsimättä.
.jpg: Sisältää jpg-muotoiset tunnukset CMYK-värimäärittelyllä, painokelpoisina 
  HUOM! Käyttäessäsi jpg:tä sähköisessä ympäristössä ja verkossa, esim. (Word, Excel, PowerPoint), muuta väriavaruus 
  RGB:ksi, tai käytä PNG-tiedostomuotoa 
.png: Sisältää läpinäkyvät png-muotoiset tunnukset toimistosovelluksiin, esim. Word, Excel, PowerPoint  
  (suositellaan nettikäyttöön)

Jokaisesta tunnuksesta 
löytyy oheiset versiot:

Näin löydät oikean 
tiedoston:

Malliesimerkki on tiedosto:  
Turku_Fin_300ppi_viiva_cyan.ai

• Turku_Fin kertoo mitä tekstilogossa lukee
• 300ppi kertoo tiedoston resoluution
• Viiva kertoo, että merkki eli vaakuna on ääriviivaversio
• Cyan kertoo, että tunnus on sininen
• .ai kertoo tiedostomuodon. Tämä on vektorimuotoinen 
 illustrator-tiedosto



KONSERNIHALLINTO
Kaupunkikehitysryhmä
Viestintä ja markkinointi

Yliopistonkatu 27a, 20100 Turku  
P. 02 330 000, kaupungin vaihde

viestinta@turku.fi
www.turku.fi


