
1

Drupal 
-tyylikirja
Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä

Versio 1  |  joulukuu 2016



Drupal-tyylikirja – Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä

Julkaisija: Turun kaupunki

Kirjoittaja: Mira Koivumäki-Lindholm 

Taitto: Laura Sarlin

Versio 1, joulukuu 2016



3

Sisältö
1 Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä 4

 Johdanto 5

 Termistöä 6 

 Rakenne 8

 Visuaalisuus ja kuvat 12

 Responsiivisuus ja mobiili edellä 14

 Esteettömyys ja saavutettavuus 16

2 Visutoteutusten eri mahdollisuudet 17

 Turun kaupungin perusteema 18 

 Brändisivusto 19 

 Kampanjasivusto 20

 Visuaalinen sivusto 22

3 Mainostoimistoyhteistyö 23

 Mistä saan tukea? 24

 Verkkosivujen ilmemäärittely 25 



4

1
Näin luot  

verkkosivuja  
turku.fi-ympäristössä



5

Turku.fi haluaa olla innovaatioita ja toimintoja tarjoava elämyksellinen ja benchmarkattava verkkopalvelu, joka 
yhdistää saumattomasti erilaiset digitaalisen asioinnin monikanavaiset palvelut. Drupal-alustalla Turun sisäl-
löt on suunniteltu ja rakennettu yhtenäisiksi, tekniseltä ja visuaaliselta toteutukseltaan yhdenmukaiseksi sekä 
mittavaa avoimen lähdekoodin alustaa hyödyntäviksi. Sivusto hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti ja 
vuorovaikutteisesti asiakaspalvelun ja viestinnän osana, digitaalisten palvelujen rinnalla ja palvelee asiakkaita 
päätelaiteriippumattomasti ja esteettömästi. 

Drupal-tyylikirjan tarkoitus on kertoa miltä turku.fi:n Drupal-verkkoympäristö näyttää, millaisia valmiita sisältö-
ratkaisuja se tarjoaa, ja mitä sinun tulee ottaa huomioon kun suunnittelet yksittäisiä sivuja tai sivustoja   
turku.fi:n osaksi.

Turku.fi:n Drupal-alusta tarjoaa:

• Tuetun teknisen ympäristön, palvelintilan ja -ylläpidon, valmiin sivustorakenteen ja hyödyllisiä 
sisältötyyppejä, asukas- ja asiakaslähtöisiä, helppokäyttöisiä ja esteettömiä toiminnallisuuksia. 

• Erilaisia mahdollisuuksia tuottaa ja järjestellä sisältöä, esimerkiksi: etusivujen uutisvirta ja sosiaalisen 
median syötteet, blogit, tapahtumakalenteriwidgetit, palvelukuvaukset, palvelutarjoukset ja toimipisteet, 
asiakokonaisuudet, alisivut ja infoboxit sekä karuselli-, hanke- ja ”Sinua saattaa kiinnostaa” -nostot.

Seuraavat sivut esittelevät turku.fi:n termistöä, rakennetta ja sisältötyyppejä. Tutustu huolella esimerkkeihin. 
Kun noudatat verkkosivujen rakentamisessa luotua rakennetta ja valmiita sisältötyyppejä, syntyy synergiaa, 
kustannussäästöjä ja saat tukea sivujen rakentamiseen. Lue lisää kohdasta mainostoimistoyhteistyö.

Johdanto 1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä

Turku.fi:n Drupal-alustalla voi luoda monipuolisia verkkosivuja.
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Turku.fi-sivuston etusivu www.turku.fi

Turku.fi:n etusivun ylävalikosta löytyvät ylimmäisenä 
kontrastin ja tekstikoon säätöpainikkeet ja hakukent-
tä. Ylävalikkoon on nostettu ns. laskeutumissivut, 
jotka koostavat kohderyhmille suunnattuja sisältöjä. 
Turku.fi-päävalikko koostuu viidestä teemasivustos-
ta. Päävalikon alta löytyvät karusellinostot, pääuu-
tiset, ajankohtaisnostot ja sosiaalisen median syöt-
teet. Alimmaisena on footer.

Turku.fi:n teemasivustot  
esim. www.turku.fi/yrityspalvelut

Teemasivustoja ovat asuminen ja ympäristö, päivä-
hoito ja koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut, työ- ja 
yrityspalvelut ja vapaa-aika. Kullakin teemalla on oma 
värimaailmansa. Teemaväri periytyy teemaan kiinni-
tettyihin sisältöihin (alasivuille, uutisiin ja nostoihin).

Laskeutumissivu esim. www.turku.fi/nuoret 

Laskeutumissivu on koostesivu eikä sille tehdä 
omaa sisältöä. Laskeutumissivuille voidaan nostaa 
uutisia ja sivusisältöjä muilta turku.fi:n teemasivus-
toilta. Visuaalisuus on Turun teeman mukainen.

Termistöä 1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Kampanjasivusto esim. www.tallshipsturku.fi

Kampanjasivustolla on samat sisältöelementit kuin 
muuallakin turku.fi:ssä ja se toimii periaatteiltaan sa-
moin kuin brändisivusto. Brändisivuston elinkaari on 
yleensä pidempi kuin kampanjasivuston. Kampan-
jasivusto luodaan kun tapahtumalle tai hankkeelle 
halutaan erityisen suuri huomioarvo tai se on strate-
gisesti merkittävä ja sillä on erityinen markkinoinnil-
linen tarve. Luvan kampanjasivuston luomiselle an-
taa konsernihallinnon viestintä.

Visuaalinen sivusto  
esim. www.turku.fi/suomi100

Visuaalisella sivustolla on Turun teeman mukainen 
ilme ja vasemmassa yläkulmassa on Turku-logo. 
 Visuaalinen sivusto on oikea valinta kun aihe miel-
letään tiiviisti Turun kaupungin toimintaan liittyväksi. 

Brändisivusto esim. www.vspelastus.fi

Brändisivusto toimii omassa domainissaan, ja sillä 
on oma footer ja oma logo sivuston vasemmassa 
yläkulmassa. Brändisivustolla on samat sisältöele-
mentit kuin turku.fi:ssä, mutta oma selkeä teemavä-
rinsä (mahdollisesti myös oma fonttinsa), joka kos-
kee koko sivustoa. Luvan brändisivuston luomiselle 
antaa konsernihallinnon viestintä.

Termistöä 1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä



8

Rakenne

Alla on kuvattu turku.fi-pääsivuston rakenne. 

Turku.fi-sivustolla pyritään noudattamaan 6x6x6-jaottelua. Tällä tarkoitetaan sitä, että päävalikkoon tuodaan 
korkeintaan kuusi eri teemaa, näiden alle maksimissaan kuusi eri alateemaa, ja navigaatiossa on enintään 
kuusi eri tasoa. Näin sisällöt pystytään pitämään tiiviinä ja helposti löydettävinä. Käytännössä pyritään siis 
huolehtimaan siitä, ettei navigaatio rönsyile liikaa tai ole liian moniportainen.

Pääsivustolla sisältöjä on hyvin runsaasti ja useimmiten turku.fi:n osaksi tulevilla erillisillä sivustoilla on kevy-
empi navigaatiorakenne.

turku.fi

Asuminen ja 
ympäristö

Asuminen

Eläimet

Kaupunki-
suunnittelu

Liikenne

Rakentaminen

Ympäristö

Päivähoito ja 
koulutus

Päivähoito ja
esiopetus

Perusopetus

Lukiokoulutus

Ammatillinen
koulutus

Ammattikorkeat 
 ja yliopistot

Aikuiskoulutus
Ja opistot

Sosiaali- ja 
terveyspalvelut

Ajanvaraus ja
neuvonta

Hätätilanteet ja
päivystys

Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Erityiset
palvelut

vammaisille

Palvelun laatu
Ja saatavuus

Työ- ja 
yrityspalvelut

Palvelut
yrityksille

Hankinnat

Luvat ja
ilmoitukset

Tontit ja
toimitilat

Työllisyys-
palvelut

Vapaa-aika

Kulttuuri

Kirjasto

Museo

Liikunta

Ulkoilu-
alueet

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä



9

Rakenne

Etusivun rakenne
Sivustojen etusivut voivat koostua seuraavista elementeistä:

• Karusellinostot tai yksi still-kuva: hyvä huomioarvo

• Mosaiikki- tai karusellimallinen tapahtumakalenteriwidget: tapahtumat Turun seudun 
tapahtumakalenterista

• Uutisnostot: nosto voi olla yhden tai kahden palstan levyinen, etusivulla voi siis olla uutisnostoja 2–4

• Ajankohtaisvirta ja sosiaalisen median syötteet

• Hankenostot: hankenostot ovat aina kahden palstan levyisiä

• Footer: kokoaa pikalinkit ja organisatoriset kokonaisuudet helposti löydettäviksi kokonaisuuksiksi

Etusivu-esimerkki: www.teatteri.turku.fiEtusivu-esimerkki:  
www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Rakenne

Käytettävissä olevat sisältötyypit

Toimipisteet, palvelukuvaukset ja 
palvelutarjoukset

Turun kaupungin tarjoamat palvelut kuntalaiselle esi-
tetään verkossa palvelukuvausten ja palvelutarjous-
ten avulla. Näihin linkitetään myös toimipistetieto.

• Palvelukuvaus vastaa kysymykseen:  
Mitä palvelua?

• Palvelutarjous vastaa kysymyksiin:  
Kenelle, mihin hintaan?

• Toimipiste vastaa kysymyksiin:  
Missä palvelupiste on, ja milloin se on auki?

Tapahtumakalenteri-widget

Tapahtumakalenteri-widget nostaa kohdennetut 
 Turun seudun tapahtumakalenterin sisällöt tee-
masivuille tai sivustojen etusivuille. Widget voi olla 
malliltaan joko mosaiikki tai karuselli. Jos sivuston 
yläosaan valitaan yhden still-kuvan sijaan karuselli-
nosto, on suositeltavaa valita tapahtumakalenteri-
mosaiikki, näin vältytään siltä, ettei etusivulla ole 
kahta karusellia peräkkäin. 

Ajankohtaisvirta ja  
sosiaalisen median syötteet

Uutissisältö voidaan nostaa etusivulla pääuutisiksi 
tai ajankohtaisvirtaan. Syötteitä voidaan tuoda Face-
bookista, Twitteristä, Instagramista ja YouTubesta. 
Lähellä-sisältö tarjoilee uutisia sijainnin mukaan.

Asiakokonaisuudet

Sisällöt voidaan koostaa teemaan sopiviksi asiakoko-
naisuuksiksi. Asiakokonaisuus voi olla yksi perussivu 
tai useasta alasivusta koostuva sisältö.  Asiakokonai-
suus-sivulla ei saa olla leipätekstiä. Älä tee linkityksiä 
asiakokonaisuu desta toiseen. Ruudukossa saa olla 
maksimissaan 10 asiakokonaisuutta. 

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Rakenne

Käytettävissä olevat sisältötyypit

Suosituimmat-linkkilistaus nostaa sivuston etu-
sivulle suosituimmat ja etsityimmät sisällöt. Tämä si-
sältö nousee mobiilinäkymässä ylimmäksi, joten se 
helpottaa vierailijaa löytämään tärkeimmän sisällön.

Sinua saattaa kiinnostaa -nostoon voidaan nos-
taa uutisia turku.fi-sivustosta. Sinua saattaa kiinnos-
taa -osioon ei voi tehdä suoraa linkitystä turku.fi:n ul-
kopuolelle, käytä tähän tarkoitukseen infolaatikkoa.

Karusellinostoilla on erityisen hyvä huomioarvo. 
Kävijäseurannasta voidaan havaita, että vierailija klik-
kaa ensimmäisenä sivustolla nimenomaan karusel-
linoston sisältöä, se toimiikin hyvin sisäänheittäjänä  
tärkeille kokonaisuuksille.

Hankenostot ovat kahden palstan levyisiä ja jää-
vät etusivulla alimmaisiksi uutisvirran jälkeen. Näi-
hin nostoihin kannattaa tuoda taustoittavia, laa-
jempia kokonaisuuksia, jotka voivat myös säilyä 
samanlaisina pidempään kuin uutisnostot.

Alasivut 

Tarkoittavat turku.fi:ssä olevia sisältösivuja, jotka 
tarjoavat lisätietoa ja jatkumoa kyseiseen asiaan liit-
tyen. Saat lisättyä vain jo luotuja sivuja. Asiakokonai-
suuksia ja alasivuja ei tulisi käyttää samalla sivulla.

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Visuaalisuus  
ja kuvat

Sivusto on hyvin visuaalinen ja hyvälaatuisella, harkitulla kuvamaailmalla on tärkeä merkitys. Isot kuvapinnat, 
uutispaikat ja sosiaalisen median virta määrittelevät, että aktiivinen uutisointi on isossa roolissa. Käytännössä 
jokaisella turku.fi:n sivulla tulee olla kuva. 

Sivuston visu noudattaa Turun kaupungin graafista ohjeistoa 
Ote ohjeistosta: ”Turku käyttää viestinnässään elämänmakuisia kuvia: tunnistettavia paikkoja, aitoja tunteita 
ja realistisia ihmisiä, laadukkaasti kuvattua arkea, tapahtumia ja paikkoja, joissa usein on brändin mukaisesti 
vasta kohtaamisia. Moderni ja lähestyttävä Turun brändi syntyy rennon itseironisesta puhetavasta, itsevarmois-
ta väreistä, pintojen kontrasteista, tyylikkäästä typografiasta ja ihmisiä korostavista kuvista.” 

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Kuvakoot
• Kuvien tulee olla vaakakuvia ja kooltaan yleisesti 

turku.fi:ssä 1600 x 757 pikseliä (leveys x korkeus).

• Tapahtumakalenterissa käytettävien kuvien koko 
on 1320 × 505 pikseliä.

• Kuvan suositeltava tiedostokoko on noin 500 kB.

• Jpg vai png? Suositeltava tiedostomuoto on jpg. 
Png-kuvien pakkaus toimii palvelimilla heikommin, 
ja siksi sen käyttöä tulisi välttää varsinkin isoissa 
kuvissa. Png-kuvia käytetään lähinnä logoissa, 
koska se säilyttää mm. tekstin tarkempana. 
Esimerkiksi edellisen sivun Lucia-kuvan koko on 
png-muodossa 1,3 MB, kun jpg-muodossa koko 
on noin 200 kB. 

• Sivusto on responsiivinen ja pääkuva skaalautuu 
näytön koon mukaan, kuvan korkeus siis 
vaihtelee näytön koosta ja kuvasuhteesta 
riippuen. 

• Headerin korkeus on yleensä vakio 124 pikseliä, 
mutta määräytyy jossain määrin logon koon 
mukaan. Korkeus eroaa niissä tapauksissa, 
joissa sivuston nimi on oikeasta laidasta piilotettu, 
ja jos logo on erityisen matala, kuten Turun 
Kaupunginteatterilla. 

• Kuvan yläosaan on joka tapauksessa varattava 
riittävästi tilaa, jottei kuvasta leikkaannu mitään 
olennaista pois.

Kuvan koko on aina 1600 x 757 pikseliä, jolloin sitä voi 
responsiivisesti skaalata eri näkymissä.

Ota huomioon kuvaa valitessasi, että sivun sisältö rajaa 
osan kuvasta pois. Kuva-alan rajautumiseen vaikuttaa 
laitteen koko ja kuvasuhde.

Aihekuva periytyy ylemmältä tasolta.

Visuaalisuus  
ja kuvat 1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä

Valmistele kuva mediapankkiin
• Kaikki turku.fi:n alaiset sivustot käyttävät yhteistä 

mediapankkia. 

• Mediapankkiin ladattaviin kuviin tulee olla täydet 
käyttöoikeudet ja ne tulee nimetä huolellisesti. 

• Kuviin täydennetään kuvan tekijä/kuvaajatiedot.

• Näiden lisäksi Title-teksti, joka näkyy sivustolla 
kun kursori viedään kuvan päälle. Alt-teksti on 
näkövammaisten ruudunlukijaa varten. Tämän 
tekstin tulee olla selittävä, esim. ”mies istuu 
säkkituolissa ja lukee uutisia tabletilta”.

• Yleissääntönä on, että kuvaksi valitaan aina sama 
kuva, joka on ylemmällä tasolla (kts. kuva).



14

Responsiivisuus 
ja mobiili edellä

Responsiivisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa 
käytettävän laitteen ja mukauttaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän 
laitteen mukaan. Responsiivisuus palvelee erityisesti mobiilikäyttäjää. Näytöt jaetaan seuraavaan kolmeen ryh-
mään: mobiili-, tabletti- ja desktop-näytöt. Sisällöt skaalataan näiden ryhmien mukaan.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? 
Vertaa miltä sivut näyttävät älypuhelimella sekä tabletti- ja pöytänäytöillä. Skaalaa selainta pienemmäksi, niin 
näet sivupohjan muuttuvan. Erityisesti kannattaa tarkistaa miltä kuvat ja kartat näyttävät eri näkymissä.

Tablettinäkymä Mobiilinäkymä

Työpöytänäkymä

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Responsiivisuus 
ja mobiili edellä

Mobiiliystävällinen kirjoittaminen
Mobiili ensin -ajattelussa sisältösivun optimipituus on 1 000 merkkiä eli ¼-A4-arkista.

1) Toimintaan ohjaava otsikko
 —8/10 ihmisestä lukee otsikon… mutta vain 2/10 lukee loputkin

 —Merkkimäärä: <65 merkkiä = mahtuu hakutuloksiin

 —Max 6 sanaa

2) Vetoava ingressi
 —Tärkein ensin! Suoraan asiaan, tiiviisti

3) Lyhyet lauseet ja kappalerakenteet
 —Max. 4 riviä tekstiä kappaleessa

 —Vältä ylipitkiä sanoja. Miten sanoisit tiiviimmin?

 —Tee helposti silmäiltävä; suosi listoja, sitaatteja, infolaatikoita

4) Tulevia kappaleita avaavat väliotsikot
 —Esim. paikkatiedon ja kohderyhmien hyödyntäminen

5) Avainsanat mukaan otsikoihin (URL), leipätekstiin ja kuvateksteihin. Avainsanat ovat kysymys  
(yksittäisiä sanoja ja lauseita), jota käyttäjä kysyy hakukoneeltaan. Muista myös asiasanoitus!

6) Linkeistä selviää mitä ollaan tekemässä. Älä kirjoita: ”Klikkaa tästä”, vaan esimerkiksi ”Katso oman 
neuvolasi aukioloajat”. Käytä listoja kokonaisuuksien selkiyttämiseen.

Lue lisää Hanna Takalan koulutusmateriaalista: Opi suunnittelemaan ja tuottamaan sisältöä mobiiliin!

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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Esteettömyys ja 
saavutettavuus

Turku.fi-sivustolle on asennettu monia esteettömyyttä parantavia ominaisuuksia. Esimerkiksi liikkuminen on-
nistuu näppäinkomennolla (tabulaattori ja nuolinäppäimet), ja kursori kertoo käyttäjälle, missä kohtaa sivustoa 
käyttäjän osoitin on. Sisällön tekstikokoa voi muuttaa sekä sivuston painikkeista että selaimen asetuksista. 
Sivuston rakennetta on selkeytetty, mikä mahdollistaa sivuston käytön tekstiselaimella. Sivustosta voi käyttää 
erillistä vahvakontrastista versiota klikkaamalla kontrastipainiketta. Sivuston yläosan kuvakaruselli on mahdol-
lista pysäyttää. Sivuston sisältöä voi kuunnella ääneenlukuohjelmalla. Sosiaalisen median kuvien lähdetiedot 
ovat luettavissa tekstiselaimella. Ominaisuudet on rakennettu noudattamaan julkishallinnolle asetettuja kan-
sainvälisiä WCAG 2.0   -esteettömyysstandardeja. 

Esteettömyystestausalan asiantuntija Annanpura Oy on listannut saavutettavuuden tarkistuslistan.  
Alla pääkohdat:

Saavutettavuuden tarkistuslista:

• Kuvilla ja graafisilla elementeillä tekstimuotoinen vastine

• Lomakkeiden elementeillä tekstimuotoinen kuvaus

• Looginen ja hierarkkisesti johdonmukainen otsikointi

• Rakenne ja toiminnot hahmotettavissa ilman visuaalista käyttöliittymää

• Käyttäjälle annettavat toimintaohjeet eivät saa perustua ruudulta näkemiseen

• Mahdollisuus pysäyttää kuvakarusellit, toistettavat animaatiot ja videoleikkeet

• Taustaväriksi on hyvä valita neutraali väri, joka muodostaa selkeän kontrastin tekstin värin kanssa 

• Maltillinen värimaailma ja kuviointi

• Selaimen asetuksista tulee voida asettaa käyttöön suurempi teksti

• Ei välkkyvää sisältöä, joka voi aiheuttaa sairaskohtauksia

• Sivun alussa tulee olla siirtymälinkki, joka osoittaa suoraan sivun pääasialliseen sisältöön

• Title-elementin pitäisi olla yhdenmukainen pääotsikon kanssa

• Linkin tarkoitus tulee ilmetä itse linkin tekstistä

• Kohdistettuna oleva elementti selkeästi visuaalisesti merkitty esimerkiksi tummemmalla reunuksella

• Kielimääritysten tulee olla paikkansapitävät, muuten suomenkielinen ruudunlukija lukee sivun 
oletuskielellä (englanti)

• Informaation määrä tulee pitää kohtuullisena

• Olennainen sisältö sivun yläosaan 

• Ulkoasun ymmärrettävyys tulee varmistaa myös suurikontrastisessa tilassa

1  Näin luot verkkosivuja turku.fi-ympäristössä
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2
Visutoteutusten  

eri mahdollisuudet
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Esimerkki Turun kaupungin perusteemasta: www.turku.fi/impivaaranuimahalli
Domainissa käytössä turku.fi-alku. Perusteeman sivussa käytetään Turku-logoa. Turku-logon muunnelmista, kuten ”Turku Liikunta” tai 

”Turku Museot” luovutaan verkkokäytössä. Perusteeman väritys on Turun graafisen ohjeen mukainen. Alasivustoilla on harmaa navigaatio.

Turun kaupungin 
perusteema 2  Visutoteutusten eri mahdollisuudet
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Brändisivusto 2  Visutoteutusten eri mahdollisuudet

Esimerkki brändisivustosta: www.vspelastus.fi
Brändisivusto on oikea valinta yhtiöille tai seudullisille toimijoille, jotka ovat saaneet konsernihallinnon viestinnän luvan omaan ilmeeseen. 

Sivustolla on tällöin selkeästi oma värimaailmansa (sukunäköisyyttä Turun kaupungin ilmeen kanssa suositellaan) sekä yrityksen/yhtiön 

oma logo sivuston vasemmassa yläkulmassa. Brändisivustoilla on oma erillinen domain. Footerissa tulee olla Turun kaupungin logo. Jois-

sain tapauksissa logo voidaan jättää pois, esimerkiksi jos kyseessä on selkeästi alueellinen toimija.  

Yläpalkki

Navigaatio

SuosituimmatKarusellilaatikko

Nostolaatikon otsikko 
ja korostusviiva

Ajankohtaisvirran 
tehosteväri

Hankenostojen  
taustalaatikko

Footer

BRÄNDISIVUN TEEMAVÄRIT  
PERIYTYVÄT SEURAAVIIN KOHTIIN
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Kampanjasivusto 2  Visutoteutusten eri mahdollisuudet

Esimerkki 1 kampanjasivustosta: www.tallshipsturku.fi
Nimensä mukaisesti kampanjasivusto on oikea valinta kun kyseessä on jokin erityisen suuri tapahtuma tai muu voimakasta markkinointia 

vaativa hanke, esimerkiksi kaupungin kärkihankkeisiin liittyvä ponnistus. Kampanjasivustolla on oma värimaailmansa ja ilmeensä, sillä voi 

olla myös oma logo ja domain. 
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Kampanjasivusto 2  Visutoteutusten eri mahdollisuudet

Esimerkki 2 kampanjasivustosta: www.turunkauppatori.fi
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Visuaalinen sivusto 2  Visutoteutusten eri mahdollisuudet

Esimerkki visuaalisesta sivustosta: www.turku.fi/suomi100
Visuaalinen sivusto on oikea valinta esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, verkostoissa tai projekteissa, joissa  Turun kaupunki on suurin 

rahoittaja tai on muuten tärkeää, että sivusto mielletään Turun kaupungin toimintaan läheisesti liittyväksi. Visuaalisella sivustolla on sama 

ilme kuin turku.fi-sivustollakin. Vasemmassa yläkulmassa on Turku-logo. 
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3
Mainostoimisto- 

yhteistyö
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Mistä saan tukea? 3  Mainostoimistoyhteistyö

Tukea verkkosivujen rakentamiseen, kun noudatetaan kaupungin pohjaa, saa turku.fi-pääkäyttäjältä, 
verkkotoimitukselta, toimialojen viestijöiltä ja IT-palveluilta. Tukea on ostettavissa lisäksi kaupungin kilpailutta-
milta mainostoimistoilta ja teknisiltä kumppaneilta. Konsernihallinnon viestintä neuvoo kumppanien valinnassa.

Mainostoimistot suunnittelevat yleensä lähinnä sivuston visuaalisen ilmeen. Toisinaan mainostoimistoilta 
voidaan ostaa myös sisältösuunnittelua tai sisällöntuotantoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että ilme ja sisällöt 
tulee suunnitella turku.fi:n Drupal-ympäristön reunaehtojen mukaan. Käytännössä siis sivustolle on tarkkaan 
määritelty kohdat, joissa brändi- tai kampanjasivuston oma visuaalinen ilme voi näkyä. Sivuston suunnittelulle 
ja rakentamiselle, sekä ennen kaikkea sivuston ajan tasalla pitämiselle tulee varata riittävästi resursseja sisäl-
löstä vastaavan tahon puolesta. 

Uusi sivusto vie aikaa ja viestinnällisiä resursseja sekä visuaalisen ilmeen, sisällöntuotannon, some-ulottuvuu-
den että teknisen kehittämisen koordinoinnin osalta. Läheskään aina ei ole tarpeen suunnitella järeää sivustoa 
vaan on hyvä miettiä vaihtoehtoja. Esimerkiksi yksittäisillä hankkeilla on helposti lyhyt elinkaari, jonka jälkeen 
sivusto jää vähemmälle huomiolle ja huolenpidolle. Oman sivuston luominen hankkeen tarpeisiin on monesti 
turhan tuhti kokonaisuus ja hankkeita voi tuoda esille verkossa kevyemmin. Hankkeet voidaan näyttää verkos-
sa esimerkiksi näin:

• www.turku.fi/civitas-eccentric

• www.turku.fi/baltic-urban-lab

• www.turku.fi/6aika

Kustannussäästöjä syntyy kun sivustot suunnitellaan noudattaen yhteistä rakennetta ja yhdessä kehitettyjä 
toiminnallisuuksia ja tehdään maltillisia visuaalisia ja sisältöratkaisuja. Mikäli sivustolle halutaan uutta teknistä 
toteutusta, se maksaa ja vaatii resursseja. Uudet tekniset ratkaisut tulee joka tapauksessa suunnitella yhteis-
työssä verkkotoimituksen, turku.fi-pääkäyttäjän, kokonaisarkkitehtien, kilpailutettujen teknisten kumppanien ja 
IT-palvelujen kanssa, jotta voidaan varmistua Drupal-arkkitehtuurin eheydestä.

Huomioithan! 
• Kaupungin toimialat eivät voi irrottautua yhteisestä Drupal-alustasta ja perustaa sivuja omalle alustalleen 

tai tehdä alustalle kaupungin ilmeestä poikkeavia sivuja. 

• Sisällöntuotanto-oikeuksien saaminen edellyttää käymistä IT-palvelujen ja verkkotoimituksen järjestämissä 
koulutuksissa sekä omaehtoista tutustumista Drupalin sisällöntuotantoon. 
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Verkkosivujen  
ilmemäärittely 3  Mainostoimistoyhteistyö

Esimerkki mainostoimiston toimittamasta ilmemäärittelystä www.tallshipsturku.fi -sivustolle.

Seuraavalla sivulla on listattu kohdat, joihin mainostoimisto voi luoda persoonallisen värimaailman. 

OSION ETUSIVU KOKOAA  
YHTEEN TÄRKEIMMÄT NOSTOT

Karusellin etusivun pääkuva:

TSR_2017_paakuva_1600x757px.jpg

Tall Ships Racen virallinen tunnus

Turku-TSR2017-host-port-logo_Square.png 

Tall Ships Racen “Itämeri”-taustakuva

TSR_taustakuva_300dpi.jpg

VÄRIPALETTI

MUITA PÄÄKUVIA / EHDOTUS:

Tekeekö Satumaa ehdotuksen?  

Tall Ships Race, vaihe 1

CMYK  
C100 M90 Y0 K0

RGB 
R47 G55 B135

HEX 
#2f3787

PANTONE  
2738C

CMYK  
C0 M100 Y80 K0

RGB 
R237 G26 B59

HEX 
#ed1a3b

PANTONE  
199 C

CMYK  
C35 M9 Y0 K0

RGB 
R185 G209 B239

HEX 
#b9d1ef

PANTONE  
283 C

Tapahtumaan  
odotetaan jopa 500 000 
kävijää. 

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel 
enducia nem exceped ut verferi-
bero omnis

Myyntipaikkojen tiedustelut »   

Haluaisitko töihin 
tapahtumaan tai 
mukaan purjehtimaan?
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel 
enducia nem exceped ut verferi-
bero omnis

Jo 100 alusta  
ilmoittautunut kisaan.

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel endu-
cia nem exceped ut verfe

Näytä alusluettelo »    

Ilmoittaudu  
vapaaehtoiseksi 

22.11.2016

Järjestä ikimuistoinen 
tapahtuma   
asiakkaillesi  
laiturissa tai merellä 

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel endu-
cia nem exceped ut verferibero 
omnis. Hinnat alkaen xxxxx €. Kansitilaisuudet  

varattavissa nyt!

TSR Turussa jo  
5. kertaa.

Tall Ships Race 2017  – 
Hyvää tuulta Aurajoella
Turun keskustasta halutaan tehdä Suomen paras 
pyöräily- ja kävelykeskusta. Kun autot ajetaan maan 
alle, jää tilaa rakentaa ihmisille viihtyisää kaupunkia.

Yleisölle Miehistöille Alukset Tule mukaan Yhteistyökumppanit Media   KIELET

Yleisölle Miehistöille Alukset Tule mukaan Yhteistyökumppanit Media 

Ajankohtaista

Tutustu kilpailun reittiin
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit alique experum sitio blandel enducia 
nem exceped ut verferibero omnis

Haluatko tapahtumaan  
yhteistyökumppaniksi?
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit alique experum sitio blandel enducia 
nem exceped ut verferibero omnis

BUTTONIN TEKSTI

BUTTONIN TEKSTI

Mainostoimistolta tilattiin tallshipsturku-sivustolle näyttävä pääkuva ja merenalainen taustakuva. Näillä elementeillä 
saatiin korostettua sivuston merihenkisyyttä. Koska turku.fi-ympäristö on niin visuaalinen, mainostoimistolta kannattaa 
tilata vaikuttavaa kuvamateriaalia.
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Verkkosivujen  
ilmemäärittely 3  Mainostoimistoyhteistyö

OSION ETUSIVU KOKOAA  
YHTEEN TÄRKEIMMÄT NOSTOT

Karusellin etusivun pääkuva:

TSR_2017_paakuva_1600x757px.jpg

Tall Ships Racen virallinen tunnus

Turku-TSR2017-host-port-logo_Square.png 

Tall Ships Racen “Itämeri”-taustakuva

TSR_taustakuva_300dpi.jpg

VÄRIPALETTI

MUITA PÄÄKUVIA / EHDOTUS:

Tekeekö Satumaa ehdotuksen?  

Tall Ships Race, vaihe 1

CMYK  
C100 M90 Y0 K0

RGB 
R47 G55 B135

HEX 
#2f3787

PANTONE  
2738C

CMYK  
C0 M100 Y80 K0

RGB 
R237 G26 B59

HEX 
#ed1a3b

PANTONE  
199 C

CMYK  
C35 M9 Y0 K0

RGB 
R185 G209 B239

HEX 
#b9d1ef

PANTONE  
283 C

Tapahtumaan  
odotetaan jopa 500 000 
kävijää. 

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel 
enducia nem exceped ut verferi-
bero omnis

Myyntipaikkojen tiedustelut »   

Haluaisitko töihin 
tapahtumaan tai 
mukaan purjehtimaan?
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel 
enducia nem exceped ut verferi-
bero omnis

Jo 100 alusta  
ilmoittautunut kisaan.

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel endu-
cia nem exceped ut verfe

Näytä alusluettelo »    

Ilmoittaudu  
vapaaehtoiseksi 

22.11.2016

Järjestä ikimuistoinen 
tapahtuma   
asiakkaillesi  
laiturissa tai merellä 

Offic tem untur, ut ullecatiis velit 
alique experum sitio blandel endu-
cia nem exceped ut verferibero 
omnis. Hinnat alkaen xxxxx €. Kansitilaisuudet  

varattavissa nyt!

TSR Turussa jo  
5. kertaa.

Tall Ships Race 2017  – 
Hyvää tuulta Aurajoella
Turun keskustasta halutaan tehdä Suomen paras 
pyöräily- ja kävelykeskusta. Kun autot ajetaan maan 
alle, jää tilaa rakentaa ihmisille viihtyisää kaupunkia.

Yleisölle Miehistöille Alukset Tule mukaan Yhteistyökumppanit Media   KIELET

Yleisölle Miehistöille Alukset Tule mukaan Yhteistyökumppanit Media 

Ajankohtaista

Tutustu kilpailun reittiin
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit alique experum sitio blandel enducia 
nem exceped ut verferibero omnis

Haluatko tapahtumaan  
yhteistyökumppaniksi?
 
Offic tem untur, ut ullecatiis velit alique experum sitio blandel enducia 
nem exceped ut verferibero omnis

BUTTONIN TEKSTI

BUTTONIN TEKSTI

Mainostoimiston määrittämät värit
Esimerkki www.tallshipsturku.fi

Sivuilla käytetään seuraavia värejä:

Tall Ships Races sininen: #2f3787

Tall Ships Races punainen, sama kuin Turun punainen: #ed1a3b

Uusi TSR-tukiväri: vaaleansininen: #b9d1ef

Header:  

Sininen #00a97a

Aktiivinen sivu navigaatiossa: punainen #ed1a3b

Karusellilaatikko:

Karusellilaatikko: valkoinen #ffffff (läpikuultava)

Karusellilaatikon alareunan raita: punainen #ed1a3b

Karusellilaatikon nuolet: punainen #ed1a3b 

Karuselliteksti: musta #000000

Karusellin otsikkoteksti: sininen #00a97a

Nostolaatikot:

Tausta: valkoinen #ffffff

Nosto-otsikot: musta #000000

Teksti nostoissa: musta #000000

Vinjettilaatikko: sininen: #2f3787

Vinjettiteksti: valkoinen #ffffff

Raita vinjettilaatikon alareunassa: punainen #ed1a3b

Hankenostot (kahden palstan levyiset):

Valkoinen hankenostopalikka

 — Tausta: valkoinen #ffffff 

 — Teksti: 1. otsikko musta #000000 ja 2. leipis musta #000000

 — Vinjettilaatikko: sininen #2f3787

 — Vinjettiteksti: valkoinen #ffffff

 — Raita vinjettilaatikon alareunassa: punainen #ed1a3b

 — Button: punainen #ed1a3b, pieni neliö nuolen taustalla:  

sininen #2f3787, buttonin teksti: valkoinen #ffffff

Vaaleansininen hankenostopalikka:

 —Tausta: vaaleansininen #b9d1ef

 —Teksti: 1. otsikko musta #000000 ja 2. leipis musta #000000

 —Vinjettilaatikko: sininen #2f3787

 —Vinjettiteksti: valkoinen #ffffff

 —Raita vinjettilaatikon alareunassa: punainen #ed1a3b

 — Button: punainen #ed1a3b, pieni neliö nuolen taustalla:  

sininen #2f3787, buttonin teksti: valkoinen #ffffff

Some-feedissä käytetty tehosteväri: Punainen #ed1a3b

Footer:

Footer-tausta: sininen #2f3787

Footerin teksti: valkoinen #ffffff 
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Kysy lisätietoa:
verkkotoimitus@turku.fi


