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Miksi pyöräilybrändi?

Yhdessä teemme pyöräilybrändin 
ja sen tarjoamat palvelut tutuiksi

Pyöräilybrändi kokoaa yhden ilmeen alle pyöräilijöille  
tarkoitetut palvelut Turun seudulla.

Edustatpa sitten kuntaa, kaupunkia, yritystä tai taloyhtiötä,  
pyöräilybrändi on tarkoitettu juuri sinun käyttöösi. 
Jos tarjoat pyöräilijöille palveluja, ota pyöräilybrändin  
ilme käyttöösi ja hyödynnä määrittelemiämme viestejä. 

Yhtenäinen ilme ja viesti auttavat tekemään palveluja  
tunnetuksi ja pyöräilijöitä löytämään niiden luo. Yhdessä 
teemme tekoja sujuvamman ja mukavamman pyöräilyn 
edistämiseksi Turun seudulla.

Yhtenäinen ilme ja viestit 
auttavat pyöräilijöitä  
löytämään palvelujen luo.
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Miksi pyöräilybrändi?

Näin pyöräilybrändi syntyi

Turun seudun oman, helposti tunnistettavan pyöräilybrändin 
tavoitteena on lisätä pyöräilyn houkuttavuutta ja parantaa 
pyöräilyolosuhteita edistävien toimenpiteiden näkyvyyttä.

Pyöräilybrändin ydin luotiin alkuvuonna 2022 yhteisissä  
työpajoissa. Ensimmäiseen kutsuttiin mukaan laajasti Turun  
seudun kuntien ja kaupunkien edustajia sekä kaupunki- 
liikenteen ja liikkumisen asiantuntijoita – osallistujia  
etäworkshopissa oli noin viisikymmentä. 

Työtä jatkettiin vajaan 20 hengen porukalla – ydinryhmän 
muodostivat Viisaan liikkumisen työryhmän jäsenet, jotka 
myös ohjasivat brändityötä.

Brändi valmistui kaikkien käyttöön huhtikuussa 2022.

Turun seudun asukas tekee 
vuodessa keskimäärin 

83 matkaa polkupyörällä ja 
ajaa 281 kilometriä. 

HLT 2016, Turun seutujulkaisu
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PYÖRÄILYBRÄNDIN YDIN
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Brändin ominaispiirteet

Pyöräilybrändiä kuvaavat ominais- 
piirteet vastaavat kysymykseen 
Millainen haluamme olla?
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Vapaa ja aktiivinen
Kannustava, mukaansatempaava, kutsuva,   
vapauttava, inspiroiva, raikas, leikkisä,  
ihmeellinen, tekevä

Lempeä
Hyväntahtoinen, avulias, soljuva, läheinen,  
ymmärtäväinen, tasavertainen, helpottava,  
palveleva, ihastusta herättävä

Vahva
Ennakkoluuloton, edelläkävijä,  rohkea,  
näyttävä, selkeä, fiksu, kokeileva, vaikuttava

Ominaispiirteet kuvaavat sitä 
mielikuvaa, joka brändistä 
halutaan välittää. 
 

Brändin ominaispiirteet 



8

Äänensävy

Äänensävy ohjaa sekä kirjallista että 
kasvokkain tapahtuvaa viestintää. 
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Äänensävy

Kannustamme kokeilemaan
Nautimme vapaudesta, mikä näkyy myös ilmaisussamme, 
joka on toisinaan lennokasta. Tuomme esille pyöräilyn hyviä 
puolia ja innostamme muitakin pyöräilyn alkuun. Olemme 
aktiivisia keskustelijoita. 

Me teemme hyvää
Suhtaudumme ihmisiin sekä asioihin ymmärtäväisesti  
ja huolehtivaisesti. Teemme kaikkemme, jotta voisimme  
helpottaa muiden arkea. Neuvomme mielellämme ja  
kuuntelemme palautetta tarkasti. Ymmärrämme eri näkö-
kulmia ja pyrimme aina löytämään parhaan ratkaisun.

Pidämme pyöräilyn puolia 
Me pidämme ääntä – tuomme näkemyksemme rohkeasti  
esille, tukeudumme faktoihin ja avaamme keskusteluja. 
Suhtaudumme uuteen ennakkoluulottomasti ja olemme 
avoimia kokeiluille. 

Äänensävy auttaa eri  
toimijoita viestimään  
yhdenmukaisesti. Sama  
äänensävy toteutuu  
jokaisessa kohtaamisessa.
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Tätä se tarkoittaa Tätä se ei tarkoita
Vapaa ja 

aktiivinen
Kannustamme ja innostamme  
liikkumaan. Saatamme välillä  
irrotella ja innostua kunnolla! 

Emme riko sääntöjä emmekä ole 
hengästyttävän yliaktiivisia.

Lempeä Pidämme huolta, neuvomme ja  
autamme. Olemme positiivisia.

Emme murehdi turhista tai 
ole ylihuolehtivaisia.

Vahva Tuomme mielipiteemme ja  
näkemyksemme esille. Emme  
pelkää herättää huomiota.

Emme tee vastaikkainasetteluja  
tai puhu pahaa muista. Emme 
jyrää mielipiteillämme tai 
olemuksellamme. 

Emme ole pelottavia tai 
aggressiivisia. 

Äänensävy
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Slogan



12

Ilo pyöräillä!

Slogan tuo esille sekä tunteen että brändin 
alle koottavien palvelujen konkreettisen  
hyödyn pyöräilijöille.

Slogan

Slogania käytetään  
somejulkaisuissa brändin 
aihetunnisteena

#ilopyöräillä
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Visuaalisuus
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Tunnus 

Tunnuksessa   
äärettömyys-symbolista  
muodostuva yönsininen  
polkupyörä asettuu kirkkaan  
keltaiseen ympyrään.
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Tunnus

Tunnus esiintyy pääsääntöisesti  
yönsinisenä keltaisessa ympyrässä. 

Se voi esiintyä myös keltaisena  
yönsinisessä taustassa tai sinisenä  
valkoisella tai vaalealla pohjalla.

Tarvittaessa tunnus voi esiintyä  
myös mustana tai valkoisena  
mustalla pohjalla. 
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Tunnus ja slogan

Tunnuksen tekstiversiossa slogan-teksti 
asettuu tunnuksen viereen tai alle.
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Tunnus ja brändinimi

Tunnuksen tekstiversiossa teksti asettuu 
tunnuksen viereen tai alle.
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Tunnus: Mitä tunnusta käytetään?

Ensisijainen tunnus on sloganillinen versio. Suosittelemme käyttämään sitä tilanteissa, joissa esimerkiksi 
tila on niin rajallinen, ettei materiaaleihin mahdu muuta kuin tunnus. 
Brändinimi-versiota käytetään materiaaleissa tarvittaessa tapauskohtaisesti – esimerkiksi silloin, kun 
tarvitaan selkeästi allekirjoittaja viestille, kuten julisteissa (ks. s. 27).
Pelkkää symbolia voi käyttää esimerkiksi bannereissa, sillä tila on yleensä pieni ja tekstistä ilmenee 
asiayhteys (ks. s. 29).
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Tunnus: suoja-alue

Tekstittömän tai pystymuotoisen tunnuksen  
suoja-alue eli tunnuksen ympärille jätettävä  
tyhjä tila on sama kuin ”polkupyörän  
ohjaustangon” korkeus.

Vaakamuotoisen tunnuksen suoja-alue 
on kaksi kertaa ”ohjaustangon” korkeus.
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Tunnus: oikea käyttö

Värejä ja mittasuhteita 
ei saa muuttaa.

Oikein Väärin
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Värit 

Turun seudun pyöräilyn pääväri on yönsininen. Keltainen esiintyy tasaväkisenä lisävärinä 
yhdessä pinkin kanssa. Taivaansininen ja  merensininen tuovat tarvittavaa lisämaustetta.

YÖNSININEN
CMYK 100, 98, 43, 36
PANTONE 276
RGB 18, 13, 57
HEX #120d39

KELTAINEN
CMYK 0, 25, 100, 0
PANTONE 1235 
RGB 255, 190, 46
HEX #ffbe2e

PINKKI
CMYK 4, 65, 0, 0
PANTONE 211
RGB 238, 124, 181
HEX #ee7cb5

TAIVAANSININEN
CMYK 74, 0, 19, 0
PANTONE 312
RGB 0, 181, 207
HEX #00b5cf

MERENSININEN
CMYK 90, 57, 0, 0
PANTONE 293
RGB 0, 107, 182 
HEX #006bb6
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Typografia

Typografinen ilmaisu on 
selkeää ja voimakasta. 
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Valittu fonttiperhe on Urbanist. 
Google-fonttina se toimii niin  
painotuotteissa kuin verkossakin. 
Fontti on helppolukuinen ja  
selkeä. Leikkauksia löytyy  
moneen käyttöön lihavoidusta 
äärimmäisen ohueen. 

Typografia
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Kuosi

Tunnuksen, värien ja  
typografian ohella ilmettä  
voimistamaan on suunniteltu 
värikäs kuosi, joka saa  
inspiraationsa polkupyörän 
ketjusta. 
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Kuosi voi esiintyä myös  
hillitymmin, viivamuodossa. 
Tällöin se voi esiintyä myös 
tekstin taustalla tai himmeänä 
kuvan päällä.

Kuosi



26

Kuvalinjaus

Kuvissa näkyy kaikenikäisiä, -näköisiä ja -kokoisia 
pyöräilijöitä eri vuodenaikoina. Kuvissa on rento, 
aktiivinen, iloinen ja positiivinen tunnelma. 
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Sovellusideoita

Julisteet
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Sovellusideoita

Huoltopiste
Pyöreää merkkiä käytetään 

sovelluksissa aina. 

Käyttöohjeet
QR-koodeineen

sijoittuvat tähän.

Kuosia käytetään 
tilan mukaisesti. 
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Sovellusideoita

Banneriluonnoksia
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Sovellusideoita

Infotaulut
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Näitä valmiita  
otsikoita voi  
hyödyntää vapaasti  
erilaisissa 
materiaaleissa

Tartu vapautta sarvista.

Reitti on vapaa.

Liiku kevyesti.

Kevyesti mukavin.

Fiilistele fillarilla!

Ääretöntä mukavuutta.

Hurahda pyöräilyyn.

Pyörällä koet enemmän.

Helposti pyörällä.
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Ladattavissa 
olevat elementit Käytössäsi on seuraavat valmiit materiaalit:

• tunnus: suomi ja ruotsi
• kuosi 
• infonäyttöjen graafiset pohjat, joihin on  
 asemoitu tekstien paikat ja tyylit
• huoltopisteen teippauksen graafiset pohjat
• PowerPoint-esityspohja
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KESKEISET VIESTINNÄN 
TEEMAT
Keskeisiä teemoja toistamalla teemme pyöräilystä ja  
siihen liittyvistä palveluista näkyvämpiä koko seudulla. 
Teemat ohjaavat viestinnän sisältöjä.
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Helppous

Pyöräily on nyt helpompaa kuin 
ennen.

Pyöräily vapauttaa sinut –  
esimerkiksi muiden aikatauluista. 

Nostamme esille pyöräilyä  
helpottavat palvelut – ja kehitämme 
lisää palveluja jatkuvasti.

Liity mukaan! Kuka tahansa voi ottaa 
ilmeen käyttöönsä.

Huolenpito

Pyöräily on nyt sujuvampaa ja  
luotettavampaa kuin ennen.

Sinä olet tärkeä – me ajamme  
pyöräilijöiden asiaa. Olemme miettineet 
sekä isoja kokonaisuuksia että  
yksityiskohtia pyöräilijöiden näkökulmasta 
ja kuuntelemme palautettasi tarkasti. 

Pyöräilyyn panostaminen ja pyöräilyn  
lisääntyminen tekee ympäristöstä  
turvallisemman ja viihtyisämmän kaikille.
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Jalkautus: NÄIN BRÄNDI  
TULEE TUTUKSI
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Jokaisella toimijalla 
on tärkeä rooli  
pyöräilybrändin ja 
sen palvelujen  
tekemisessä tutuiksi

Kunnat, yhdistykset ja organisaatiot
Uudesta palvelukokonaisuudesta on tarjolla valmista 
materiaalia – sekä kuntalaisille/jäsenistölle mutta myös 
itse toimijoille.

Kerrotaan asioista yhdenmukaisesti ja muistetaan,  
että toisto on valttia.

Media
Kerrotaan uudesta palvelukokonaisuudesta ja  
kutsutaan toimittajia pyöräretkelle. Lisäksi mukaan  
liittyvien kumppaneiden mediakontaktointia tuetaan  
valmiilla lehdistötiedotepohjalla.

Pyöräilijät ja alueen asukkaat
Kannustetaan viestimään yhteisestä ylpeydenaiheesta! 
Tätä helpottaa yhteisen #ilopyöräillä-tunnisteen käyttö. 



37

Yhteiset 
markkinointi-
viestinnän 
kanavamme

Pyöräilijät ja seudun asukkaat 
saavat tietoa pyöräilyn  
palveluistamme kaikkien 
kumppaniemme viestimänä: 
kuntien, yhdistysten ja muiden 
organisaatioiden kanavista.

Fyysinen  
ympäristö

palvelupisteet,  
reitit, piha-alueet, 

toimitilat

Paikallinen 
media Some

Uutiskirjeet  
sekä 

asukas- ja 
jäsenlehdet

Verkko-
sivustot

Kartta-
sovellus



38

Fyysinen 
ympäristö

Paikallinen media Verkkosivustot Some Asukaslehdet ja 
uutiskirjeet

Sähköiset materiaalit  
(tulostettavat ja info-tv- 
ruudut) kumppaneiden 
palvelupisteisiin (esim. 
Monitori)

Tiedotteet ja valmiit  
valokuvat uusista 
palveluista

Tieto palvelupisteistä,  
reiteistä ja muista  
pyöräilyä helpottavista 
toimenpiteistä

Yhteisen #ilopyöräillä 
-tunnisteen käyttö

Valmiit artikkelit ja 
valokuvat

Sähköiset materiaalit 
kumppaneiden screeneille 
julkisissa tiloissa

Toimittajien kontaktointi ja 
kutsu pyöräretkelle

Muut valmiit artikkelit ja 
valokuvat

Pohja jakokuville sekä 
storyille

Opasteet Lisäksi lehdistötiedote- 
pohja mukaan liittyville 
kumppaneille.

Omille sivuille Tule  
mukaan kumppaniksi 
-sisältökokonaisuus

Muutama valmis 
mallipostaus

Tieto tulevista palveluista Tapahtumat – tehdään 
esimerkiksi uusi pyörän 
huoltopiste tutuksi

Muiden toimijoiden  
postausten jakaminen – 
helppo löytää yhteisen 
#ilopyöräillä-tunnisteen 
avulla

Somehaaste, joka kannus-
taa pyöräilemään
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Vuosikello 
markkinoinnin 
ja viestinnän 
avuksi

Kokosimme yhteen  
tapahtumia ja  
teemoja, joita voit 
hyödyntää tehdessäsi  
pyöräilybrändiä ja 
tarjoamiasi palveluja 
tutuiksi.

Koulut alkavat

Vinkit pyörämatkailijalle

14.8. Turku Touring 
Pyöräily -tapahtuma

21.9. Nollapäästöpäivä 
22.9. Autoton päivä 

22.9. Kilometrikisa päättyy

Euroopan liikkujan viikko

Pyörän syyshuolto
Muista valot pyörään!

14.–18.11. Pyöräilytalvi

Talvipyöräilyreitit

1.1.-28.2. Talvikilometrikisa

Winter Bike to Work -päivä

Keväthuolto

Työmatkapyöräily: reitit

1.5. Kilometrikisa alkaa

3.6. Maailman
polkupyöräpäiväPyöräretket Turun 

seudulla ja  
palvelupisteet  
matkan varrella

Pyöräilyviikko 6.–15.5.
- pe 6.5. kaupunkipyöräpäivä 
- la 7.5. Pyörä kuntoon -päivä 
- su 8.5. Perhepyöräilypäivä 
- ma 9.5. Sähköpyöräpäivä
- ti 10.5. Pyörällä töihin -päivä
- ke 11.5. Pyörällä kouluun -päivä
- to 12.5. Pyörällä treeneihin -päivä
- pe 13.5. Pyörällä kauppaan -päivä
- la 14.5. Pyörämatkailupäivä
- su 15.5. Pyörällä kaiken ikää -päivä

3.3. Maailman 
luontopäivä
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Kysyttävää? Ota yhteyttä: 

Stella Aaltonen, hankepäällikkö
stella.aaltonen@turku.fi
p. 044 907 5983
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