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TRENDIPYÖRÄT

- FIKSIPYÖRÄ/SINKULA (fixed gear/single speed)
 -  Kaikki ylimääräinen karsittu pois 
 -  Usein vanhasta maantiepyörästä rakennettu
 

- RETRO/VINTAGEPYÖRÄT
 -  Vanhojen pyörien hyödyntämistä
 -  Old school -tyylin ihannointi
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http://www.buyafixie.com/
guides/fixed-gear-misconcep-
tions/fixed-gear-bikes-are-
expensive/

TRENDIPYÖRÄT

- PIENET KAUPUNKIPYÖRÄT
 -  Esim. Jopo, Poni, Jippo
 -  Trendi

- CRUISERIT/CUSTOMPYÖRÄT
 -  Tyyli käytännöllisyyden edellä
 -  Persoonalliset ratkaisut
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'JOPOILIJAT'

Pienellä kaupunkipyörällä kaupungilla ajavat trenditietoiset nuoret sekä 
nuoret aikuiset. Pyörinä usein Jopo, Poni, Jippo tai vastaava. Tärkeää 
helppo ja mukava liikkuminen paikasta toiseen lyhyillä matkoilla. 

SKENAARIO 
- Nimi: Kata 
- Ikä ja sukupuoli: 29 vuotias nainen
- Asiuinpaikka: Punavuori, Helsinki
- Ammatti: Copyna mainostoimistossa
- Harrastukset: Jooga
- Pyörä: Jopo
-  Miksi pyöräilee: Ei omista autoa ja kaupungissa helppo liikkua pyörällä
- Milloin pyöräilee: Päivittäin töihin, kauppaan, ystäviä tapaamaan ym.
- Pyöräilytyyli: Kiireetön 
- Muuta: Kirkkaat värit suosittuja pukeutumisessa ja pyörissä
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IDEALISTIT

Idealistit ajavat usein vintagepyörillä ja ovat kertakäyttökulttuuria vas-
taan. Vihreät arvot ovat tärkeitä ja he pyöräilevät ekologisista syistä. Tuo 
vaatetuksellaan ja pyörällään esiin omia arvojaan ja persoonallisuuttaan. 

SKENAARIO 
- Nimi: Eeva-Stiina
- Ikä ja sukupuoli: 25 vuotias nainen
- Asiuinpaikka: Kallio, Helsinki
- Ammatti: Unicefin feissari
- Harrastukset: Kirjojen lukeminen, Koiran ulkoilulttaminen
- Pyörä: Vintage fixi
-  Miksi pyöräilee: Ekologiset syyt, ei halua autoilla
- Milloin pyöräilee: Päivittäin
- Pyöräilytyyli: Määrätietoinen 
- Muuta: Kokenut pyöräilijä
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KAAHAILIJAT

Kaahailija kuuluu nykyajan urbaaniin eliittiin. Fixed gear –pyörällä ajaminen on 
tärkeä osa nuorta kaupunkilaista identiteettiä. Hän tuntee ydinkeskustan kadut 
kuin omat taskunsa ja liikkuminen muun liikenteen seassa ympäri kaupunkia on 
sulavaa. Kaahailijat yhdistetään yleensä hipster -kulttuuriin.

SKENAARIO 
- Nimi: Akxu 
- Ikä ja sukupuoli: 27 vuotias mies
- Asiuinpaikka: Kallio, Helsinki
- Ammatti: Työskentelee mainostoimistossa
- Harrastukset: Kitaran soitto, vinyylilevyt ja vaihtoehtokulttuuri
- Pyörä: Fixi -pyörä
-  Miksi pyöräilee: Paras tapa liikkua kaupungilla joka paikkaan, urbaanin   
 elämäntyylin korostaminen ja ekologisten arvojen kannatus
- Milloin pyöräilee: Joka päivä ja joka kelillä, mihin aikaan tahansa
- Pyöräilytyyli: Ajaa autojen seassa varmoin ottein ja pitää itseään 
 etuoikeutettuna liikenteessä. Ajon tulee näyttää silti rennolta.
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CRUISAILIJAT

Cruisaillijalle pyöräily on puhtaasti vapaa-ajan harrastus. 
Käsistään kätevänä hän rakentaa pyöränsä itse ja customointi 
on harrastuksen tärkein osa, ei niinkään ajaminen. 

SKENAARIO 
- Nimi: Marko
- Ikä ja sukupuoli: 31 vuotias mies
- Asiuinpaikka: Oulunkylä, Helsinki
- Ammatti: Levyseppähitsaaja
- Harrastukset: Jenkkimoottoripyörät ja –autot, 
 custom -maalaus
- Pyörä: Custom –pyörä, mikä on itse personoitu
-  Miksi pyöräilee: Nauttii rauhallisesta rullailusta 
 kaupungilla
- Milloin pyöräilee: Vapaa-ajallaan näkemään kavereita
- Pyöräilytyyli: Ajaa rauhallisesti ja leveästi jalkakäytävällä
-  Muuta: Käyttää töissään ja monesti vapaa-ajallaankin   
 autoa tai käytännöllisempää pyörää
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KUVALINKIT

http://www.grooveeffect.com/m-style/050107-fixie-bikes-are-the-hipster-ve.php

http://savejersey.com/http:/savejersey.com/hipsters-rejoice-tucker-bike-bill-is-withdrawn/

http://1.bp.blogspot.com/-0ULeoi5B-5Q/Tk1b4r3D-QI/AAAAAAAAAYM/d-a4GsaKVI0/s400/fixed%2Bgear%2Bbike.jpg

http://www.buyafixie.com/wp-content/uploads/2009/11/modern-fixie.jpg

http://www.thecoolist.com/wp-content/uploads/2009/11/bertelli-biciclette_domenica-sport-fixed-gear-bike_2.jpg

http://fixiebike.info/wp-content/uploads/2011/07/fixie-bike.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_WHocpk-b6OM/S7ERcHPsjxI/AAAAAAAABLk/bakzaLzfjjE/s1600/DSC01865.JPG

http://1.bp.blogspot.com/-Rf0stgoUTEU/Ta9RH0cft2I/AAAAAAAAAoY/o1oje_K-4SE/s1600/DSC05093.JPG

http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/index.php?main_page=product_info&products_id=2028

http://vhcle.wordpress.com/2009/04/24/26-xyz-men-deluxe-beach-cruiser-in-flat-black/

http://3.bp.blogspot.com/_SmKVBH7zAm4/TCIjI7n7rBI/AAAAAAAABOg/R8mvWmDD8DE/s1600/Sunnan_Y9C_23701_

dark%2520green.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-Rf0stgoUTEU/Ta9RH0cft2I/AAAAAAAAAoY/o1oje_K-4SE/s1600/DSC05093.JPG

http://www.choppernewsnetwork.com/fbi-part-8/fbi-8-coty-2009

http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1606/PreviewComp/SuperStock_1606-115564.jpg 


