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SISÄLTÖ

1. Miten tähän on tultu?   

2. Identiteetti 

3. Markkinointi- ja jalkautusideoita 

4. Mitä seuraavaksi? 



PROSESSI



Tuusula on lähtenyt uudistusten tielle. Kunta on uudistanut johtamisjärjestelmänsä ja 
siirtynyt pormestarimalliin sekä aloittanut voimakkaan kuntalaisten osallistamisen, tästä 
hyvänä esimerkkinä yhdessä tehty kuntastrategia. Kunnassa on käynnissä selkeä kulttuurin 
muutos. Nyt onkin oiva hetki pukea myös paikkakunnan vetovoimatekijät uudistettuun ja 
erottuvaan asuun yhdessä ihmisten kanssa.  

Miten siis kirkastamme Tuusulan brändiä yhdessä kuntalaisten kanssa siten, että 
lopputuloksena syntyy merkityksellisesti erilainen identiteetti?

Mitä haastettA olemme ratkaisemASSA?



3.  
Viimeistely  

datan ja 
näkemyksen 

pohjalta

2a 
Kuntalaisten 

osallistaminen: 
Brändibussi 

liikkeelle

1.  
Tyylisuunta-
ehdotusten 
suunnittelu

DATAOHJATTU PRosessi  
- kuntalaiset mukaan kahdessa vaiheessa:

Työkalut: 
360° identiteettimalli 
Bränditarina 
Brändistrategia 
Workshopit 

Tulos:  
Brändikäsikirja 

Työkalut: 
Workshopit asiakkaan (ja 
mahdollisten sidosryhmien) 
kanssa ja taustatyö 

Tulos:  
3 kpl tyylisuuntaehdotusta

Työkalut: 
Brändätty linja-auto 
(yhteisöbussi) 

Tulos:  
Data identiteetin 
viimeistelyn tueksi

2b  
Kuntalaisten 

osallistaminen: 
#Tuuskuvaan

Työkalut: 
Kuvauskilpailu 

Tulos:  
Kuvia ilmeeseen















Kesäkuu

Alustava Aikataulu

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu

Tyylisuunta-
ehdotusten 
suunnittelu

Osallistaminen

Perusilmeen viimeistely

Ilmeen tarkennukset ja 
brändikäsikirja

Ilmeen jalkautuksen action plan

Workshop asiakkaan kanssa Presentaatio

WS 15.6 Petäys

Brändityöryhmä

WS osallistamisen näkemyksistä

Tärkeitä päiviä: 
Suunnittelijoiden vierailu 18.6. 
Tuusulanviikko 14.7.-22.7. 
Taiteiden Yö 10.8.



Uusi Tuusula  
alkaa tästä…





Uusi logo 

Tuusulan uuteen logoon on kuvattuna siveltimen jälki ja Tuusulan 
järven aallot, yhdistettynä moderniin typografiaan.



Elävä logo 

Tuusulan logo on elävä. Sen sisälle voidaan tuoda eri värejä, kuvia tai 
grafiikkaa, ajan hengen ja tyylin mukaisesti. 



Elävä logo 

Tuusulan logo on elävä. Sen sisälle voidaan tuoda eri värejä, kuvia tai 
grafiikkaa, ajan hengen ja tyylin mukaisesti. 



Uusi logo 

Logo ruotsinkielisenä sekä negatiivi- ja viivaversiona.



Logo ja lisätieto 

Tuusulan logo voidaan yhdistää erilaisiin lisätietoihin. Paikannimissä, 
nähtävyyksissä  ja sloganeissa käytetään BioRhyme-kirjaisinperhettä, 

hallinnollisissa lisätietoteksteissä fonttina on Raleway.

KASVU JA YMPÄRISTÖAleksis Kiven
kuolinmökki



Taivas Luonto Aurinko

Asfaltti Tiili Vesi Hiili

Värimaailma 

Tuusulan väripaletista voi löytää sekä luonnon omia sävyjä että 
ihmiskäden jälkeä. Värit ovat sävyiltään osin kirkkaita, osin pehmeitä ja 

ne sopivat hyvin toisiinsa. Lisäksi käytössä on valkoinen väri.



Värien käyttö 

Tuusulan väripalettia voi käyttää vapaasti eri värejä yhdistäen, eri 
tilanteissa niiden erilaista luonnetta hyödyntäen. 



Typografia 

BioRhyme Extra Light
BioRhyme Light
BioRhyme Regular
BioRhyme Bold
BioRhyme Extra Bold

BioRhyme
Raleway ExtraLight
Raleway Regular
Raleway Bold
Raleway Black

Raleway ExtraLight Italic
Raleway Regular Italic
Raleway Bold Italic
Raleway Black Italic

Raleway

Ilmeikäs ja helppolukuinen 
BioRhyme-kirjaisinperhe
Käyttökohteet: markkinointiviestintä, 
leipätekstit, esitteet. Neljä eri leikkausta

Selkeä ja moderni Raleway-
kirjaisinperhe.
Käyttökohteet: digitaaliset 
käyttöliittymät, informatiiviset 
tekstit, kyltit ja opasteet, esitteet.
Yhteensä 18 eri leikkausta.

Tuusulan typografia rakentuu kahdelle eri 
kirjasintyypille. Molemmat valitut 
kirjasinperheet toimivat hyvin sekä 
digitaalisissa päätelaitteissa että painettuna, 
ja ne ovat Googlen ilmaisia fontteja.



Tuusula.fi

 > OSALLISTU

 > LATAA TÄSTÄ

Huom!
KYSYMYKSIÄ?
Vastauksia.

KELLOKOSKEN ruukissa 
ollaan edelläkävijöitä

KELLOKOSKELLA järjestettiin ensimmäiset 

kiertotalousfestivaalit toukokuussa. Tutustumme idean 

keksineen yrittäjä Malla Tuuri-Saringon ajatuksiin 

kiertotaloudesta ja tuusulalaisuudesta. Metropolian 

ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö 

on osoittautunut tärkeäksi sekä opiskelijoille että 

kellokoskelaisille yrityksille. 

Jokela
Kellokoski 1234567890

1234567890

@€%&?<>#*

@€%&?<>#*

Hyrylä
Tuusula

&



Taide & 
kulttuuri
ennen ja nyt

Ihmisiä & 
elämää
Tuusulassa

Luonto
& elin-
Ympäristö

Kuvamaailma 



Luonto &  
elinympäristö 

Tuusulassa luonto on vahvasti läsnä – järvi, maaseutu  ja metsät – 
sopusoinnussa rakennetun ympäristön kanssa.



Taide & kulttuuri Tuusulalla on erittäin vahva  kulttuuriperintö ja sen voima näkyy 
vahvasti myös tässä päivässä.



Elämää Elämää Tuusulassa -kuvasarjan kuvat ovat elämänmakuisia, konstailemattomia tilannekuvia – 
hyvän mielen snapshotteja – tuusulalaisten ihmisten elämästä ja elinympäristöstä. Kuvat 
voidaan tuottaa yhdessä Tuusulailaisten ammattilais/harrastelijakuvaajien kanssa, jolloin 
saadaan mahdollisimman aitoja ja todelta tuntuvia kuvia.



Tuusulalaisia 
valokuvaajia scoutataan 
par’aikaa Facebookissa



Jalkautusesimerkkejä 

Nimi Niminen
Titteli

Otsikko lorem ipsum

050 1245 123
nimi.niminen@tuusula.fi

Tuusulan kunta

Virasto toimisto

Nimi Niminen

KELLOKOSKELLA järjestettiin ensimmäiset kiertotalousfestivaalit 

toukokuussa. Tutustumme idean keksineen yrittäjä Malla Tuuri-

Saringon ajatuksiin kiertotaloudesta ja tuusulalaisuudesta. Metropolian 

ammattikorkeakoulun kanssa aloitettu yhteistyö on osoittautunut tärkeäksi 

sekä opiskelijoille että kellokoskelaisille yrityksille. 

Kellokoskella järjestettiin ensimmäiset kiertotalousfestivaalit toukokuussa. 

Tutustumme idean keksineen yrittäjä Malla Tuuri-Saringon ajatuksiin 

kiertotaloudesta ja tuusulalaisuudesta. Metropolian ammattikorkeakoulun 

kanssa aloitettu yhteistyö on osoittautunut tärkeäksi sekä opiskelijoille että 

kellokoskelaisille yrityksille. 

Elämisen taidetta.



Jalkautusesimerkkejä 



Puhetapa



Elon taidetta
Tuusula on kunta, jossa taide ja luonto lyövät kättä päälle uniikilla tavalla. Komeat järvimaisemat, 
persoonalliset kylät lukuisine museoineen, idyllinen maalaishenki ja kansainvälisyys ovat asioita, jotka 
ovat vaikuttaneet koko Suomen kulttuuriperimään. Tuusula on inspiroinut taiteen- ja kulttuurintekijöitä 
aina Jean Sibeliuksesta Eino Leinoon, unohtamatta nykypäivän taiteilijoita. Täällä on kauneutta, joka 
näkyy sekä fyysisesti että henkisesti. 

Jokainen meistä on oman elämänsa taiteilija. Tuusulassa voi rakentaa omanlaisensa elonkaaren: pienen 
kunnan edut, suuren kaupungin kyljessä antavat mahdollisuuksia vaikka mihin. Vireät kyläyhteisöt, 
lukuisat museot ja persoonalliset tapahtumat pitävät kunnan sykettä yllä. Irtioton maailmaan ääriin voi silti 
helposti tehdä, onhan alueellamme suomen kansainvälisin lentokenttä. 

Tuusula toimii. Ihmiset mukaan osallistava ja yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä keskeinen sijainti 
pääkaupunkiseudulla tekevät Tuusulasta yhden suomen sujuvimmista kunnista. Miksi mennä muualle?



Elon taidetta
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pääkaupunkiseudulla tekevät Tuusulasta yhden suomen sujuvimmista kunnista. Miksi mennä muualle?

M
A

T
K

A
IL

U
A

S
U

K
A

S
B

U
S

I-
 

N
E

S
S



Slogankonsepti
Ei yhtä ainutta slogania, vaan tapa puhua Tuusulasta 

yhdessä tunnistetun vetovoimatekijän kautta



Elämisen taidetta.



Luonnon taidetta.



Tekemisen taidetta.



Olemisen taidetta.



Lähtemisen (ja takaisintulon) 
taidetta.



Asumisen taidetta.



Liikkumisen taidetta.



Kulttuurin nälkään,  
elämän janoon

Vaihtoehto taidekontekstissa



Kulttuurin nälkään,  
elämän janoon



Logo ja muuttuva slogan 

Elämisen taidetta. Asumisen taidetta.

Tekemisen taidetta. Luonnon taidetta.



Slogankonseptia on mahdollista tarvittaessa 
versioida myös muille kielille.

The art of living 
The art of nature 
The art of doing 
The art of…

Livets konst 
Boendets konst 
Naturens konst 
… konst



Tältä tuntuu



Markkinointi & 
jalkautusideoita



VESIVÄREIN JALKAUTETTU  
VÄRIMAAILMA

Vesivärit Tuusulan brändiväreistä lapsille.



LUOVA OLUT

Olet luovimmillasi kun sinulla on alkoholia veressä 0,075%. 
Julkaistaan Tuusula-olut ja mittari, jolla pääset luovuuden huipulle. 



VUODEN LOGOTUUNAAJA

Valitaan vuosittain yksi tuusulalainen, joka tuunaa kyseisen vuoden logon 
omaan tyyliinsä. Tämä logo toimii vuoden verran virallisena logona.



ELON TAIDETTA -DOKKARISARJA

Tuusulassa on paljon käsityöläishenkistä yrittämistä, luontoa ja taidetta. Tuusulaa ei 
kuitenkaan tunneta vielä hyvin, kertokaamme siis aitoja tarinoita tuusulalaisesta elämästä.



KLASSIKKOTUUNAAMO

Tehdään Tuusulan klassikoista vedoksia ja annetaan lasten tuunata ne uusiksi 
Tuusulan väreillä.



MAAILMAN SUURIN NÄYTTELY

Tehdään koko Tuusulasta galleria. Tehdään AR-appi, joka toimii siten, että tietyissä 
paikoissa Tuusulaa on virtuaalisesti ripustettuna taidetta näytille. Kun menet tiettyyn 

lokaatioon ja osoitat siellä kännykän kameralla oikeaan suuntaan, ilmestyy teos näytöllesi.



PORMESTARI ALASTONMALLINA

Laitetaan pormestari likoon ja asetetaan hänet alastonmalliksi piirustajille.  
Valmiit teokset myydään huutokaupalla ja rahat lahjoitetaan hyvään tarkoitukseen.



Meidän Elämää!

Tuusulalaislähtoisistä artisteista saisi oivan Youtube-sarjan. Mitä jos Vain Elämää -hengessä 
pyytäisimme kaikkia tekemään laulun Tuusulasta inspiroituneena ja esittämään sen toisilleen 
taiteilijayhteisöstään kuuluisan Tuusulanjärven rannoilla uuden brändin kunniaksi? Toisimme 
näin esiin viihdyttävällä ja hauskalla tavalla tuusulalaisuuden kulttuurista puolta esiin, täällä 
kasvaa tähtiä. 

(lähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuusula -> tunnettuja tuusulalaisia)

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuusula


Jalkautusidea: Mitä jos brändikäsikirja 
taitettaisiin Sanomalehdeksi ja jaettaisiin 

esim. Postisen välissä kotitalouksiin? 

Lehdessä brändin esittelyn ohella tarinaa sen synnystä ja 
kuntalaisten mielipiteitä haastattelujen muodossa.



Mitä seuraavaksi?



Lanseeraus ja jalkautus
Seuraavaksi uudistamme tärkeimmät ulospäin näkyvät 
materiaalit uudelle ilmeelle. Uudistus tulee kattamaan 

kosketuspisteitä aina verkkosivustosta ulkomainoksiin, tärkeimpiä 
priorisoiden. Samalla viimeistellään brändikäsikirja. 

 
Lanseeraussuunnitelma on par’aikaa työn alla ja tulee 

sisältämään osan edellä esitellyistä ideoista, mm. uuden 
värimaailman lanseeraamisen vesivärein. 



KIITOS



www.staart.fi

Staart, HELSINKI 
Fredrikinkatu 42 
00100 HELSINKI 
tel. + 10 666 3040

Staart, PORI 
Yrjönkatu 3 
28100 PORI 
tel. +358 10 666 3040

@StaartOy staartoy @StaartAgency 

http://www.staart.fi

