
Opas 
opastajalle

Opastamisen ekosysteemi 
-hankkeen työkirja
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Tervetuloa 
hyvin 
viitoitetulle 
polulle! 
Opastaminen on paljon muutakin kuin ihmisten ohjaamista paikasta 
toiseen. Onnistunut opastus voi olla huomaamatonta, arkista tai  
erottuvaa, oivaltavaa – jopa elämyksellistä ja hauskaa. Tärkeää on, 
että opastamista suunnitellaan yhdessä eri toimijoiden kanssa:  
mukana niin opasteiden käyttäjät, yritysten edustajat kuin  
virkamiehetkin.

Kokosimme parhaat kokemukset ja opit Opastamisen ekosysteemi 
-hankkeesta näihin kansiin avuksesi – käytä oppimaamme hyödyksi. 
Kahden ja puolen vuoden aikana Helsingissä, Tampereella ja Turussa 
kokeiltiin uusia ideoita ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja opastamiseen 
avointa dataa ja rajapintoja hyödyntäen. Hankkeessa kehitettiin myös 
opastamisen kokonaiskonsepti. 
 
Opastaminen on matka, 
joka tehdään aina uudelleen

Opastamisen kokonaisuus ei tule kerralla valmiiksi, eikä tarvitsekaan. 
Opastamisen kehittäminen on matka, joka avaa uusia mahdollisuuksia, 
luo monenlaista yhteistyötä, uusia toimintoja ja uutta yritystoimintaa. 
Vaikeinta on yleensä aloittaminen. Tämä opas on apunasi, hauskaa 
matkaa opastamisen maailmaan!
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Tässä kooste opastamisen eri 
osa-alueista. Poimi käyttöösi 
sinulle sopivat ratkaisut. Oppaan 
ideoiden kopioiminen ja sovelta-
minen on täysin sallittua!”
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Design for All ei jätä 
ketään ulkopuolelle

Design for All -periaatteen mu-
kaisessa suunnittelussa opasteet 
suunnitellaan sopimaan kaikille, 
ei yhdelle ryhmälle kerrallaan. 
Tieto tarjotaan eri muodoissa, 
joiden kautta opasteiden tieto on 
saavutettavissa eri aistien avulla. 
  Opastamisen suunnittelussa 
keskeistä on saavutettavuus, 
esteettömyys ja ajantasaisuus. 
Opasteiden tulee olla erilaisten 
ihmisten käytettävissä heidän 
taidoistaan tai ominaisuuksistaan 
riippumatta, näin jokainen voi 
suunnitella reittinsä sopivimmalla 
tavalla paikan päällä tai etukä-
teen. Laadukas opastus lisää 
turvallisuutta, viihtyisyyttä ja 
osallisuutta.
  Lyhyin tai nopein reitti ei aina 
välttämättä ole toimivin tai paras!

Huomioi eri 
käyttäjäryhmät!
•  näkö- ja kuulovammaiset
•  liikuntavammaiset
•  lapset ja vanhukset
• lukutaidottomat
• vieraskieliset käyttäjät

Hyödynnä eri keinoja!
•  opasteiden riittävä 
 tummuuskontrasti 
•  induktiosilmukat 
•  esteettömyysmerkinnät 
•  esteettömyystiedot 
 kohteen nettisivuille  
•  kuulutukset
•  ääniopasteet
•  kohokartat 
• kohomerkinnät lattiassa
•  kieliversiot
• symbolit ja piktogrammit

Opastusta  
kaikille teille
Kaupunkiopastamisen tarkoitus on ohjata 
ihminen määränpäähänsä helposti ja turvallisesti sekä  
auttaa hahmottamaan ympäristönsä. Hyvä opastaminen 
huomioi kaikki käyttäjäryhmät. Opastuksella voidaan myös 
korostaa alueen kulttuuria, tapahtumia ja palveluita. 

      Onnistunut 
      opastaminen 
on huomaamatonta – 
löydät perille sujuvasti
ja vaivattomasti ilman 
suurempaa etsimistä.

Selkeys edellä, 
brändi-ilme mausteena

Opasteiden tuottajan – kaupun-
gin, yrityksen, kauppakeskuksen, 
tapahtumajärjestäjän – osalta 
etuja ovat kaupunkikuvan ja 
brändin vahvistuminen ja veto-
voimaisuuden lisääntyminen.  
Toimiva opastus vahvistaa posi-
tiivista mielikuvaa kaupungista ja 
sen palveluista. 
  Oma brändi ja tyyli voi näkyä 
myös opasteiden ulkoasussa. Se 
ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan 
tärkeämpää on luoda opastekon-
septi, jonka ulkoasu kestää aikaa. 
Opastamisen konsepti voi poh-
jautua graafiseen ohjeistukseen 
ja väreihin, mutta väripaletista tu-
lee valita parhaiten opastamiseen 
soveltuvat värit ja muokata niitä 
vielä kontrasteiltaan opasteisiin 
sopiviksi.  

  Jotta opastus muodostaisi 
kokonaisuuden, sen tulee olla 
yhtenäistä ja koordinoitua, näin 
se on ennen kaikkea luotettava, 
mutta myös hallittava ja tunnis-
tettava. 
 
Vastuuta  
koordinointi ja ylläpito

Opasteiden koordinaatiossa on 
tärkeää sopia mm. sisällöntuo-
tannosta, teknisestä tuotannosta 
ja kunnossapidosta. Asennettuja 
opasteita tulee huoltaa ja valvoa, 
vanhentuneita opasteita poistaa 
tai päivittää ja tarpeen tullen 
tuottaa uusia opasteita. 
  Tärkeää on, että kokonais-
koordinaatiovastuu on yhdellä 
taholla, joka vastaa vuosittai-
sesta suunnittelusta ja kokoaa 
ympärilleen opastuksen 
tiimin oleellisilta toimialoilta. 

ESIMERKKI 
Kaupunkiopasteiden 
kokonaisuus sisältää
•  perinteiset opasteet, kuten 
 koonti- tai suuntaopasteet 
•  digitaaliset opasteet
•  turistikartat 
•  kaupunkikeskustan opasteet
•  sairaala-alueet 
•  luontoreitit 

Koordinointi- ja  ylläpitovastuu 
Vastuutus yhdelle taholle, esim.
konsernihallinto, kaupunkiympäristö-
toimiala tai liikennesuunnittelu.  
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Hypercell  
Industries Oy:
Ihmisvirtojen  
seuranta  

Ihmisvirtojen liikku-
mista Turun kaupunki-
keskustassa seurattiin 
bluetooth-signaaleja 
havainnoimalla. Reaali-
ajassa anonyymisti ta-
pahtuva mittaus antoi 
tietoa ihmisten määrästä, 
suosituimmista reiteistä 
sekä ruuhkapaikoista. 
Tietoa voidaan hyödyntää 
kaupunkisuunnittelun, 
opastamisen, matkailun 
kehittämisen sekä liiken-
nesuunnittelun apuna. 

Anna käyttäjälle vaihto-
ehtoja opastusvälineistä 

Opastuspolkujen varrella virhee-
tön ja oikea-aikainen informaatio 
jaetaan sillä välineellä, minkä 
käyttäjä kokee parhaaksi. 
 Opastusta suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon eri käyttä-
järyhmien erilaiset tiedonsaanti- 
ja kulkemistarpeet. 

Varmista, että  
opastuspolku ei katkea

Reiteillä on opastusta vaativia 
solmukohtia, joissa kulkijalla on 
tarve löytää uusi tai seuraava 
kulkuväline, suuntima tai kohde 
seuraavalle etapilleen. Jos kulki-
ja kokee itsensä epävarmaksi tai 
tuntee eksyneensä, on opastus-
polku katkennut. Saumattomasti 
yhteen liittyvien opastusmene-
telmien käyttö helpottaa kulkijan 
pysymistä haluamallaan polulla.
 Saumatonta opastamista  
edistää myös opasteiden 
visuaalisen ulkoasun yhdenmu-
kaisuus, jolloin opastaminen on 
tunnistettavaa. 

Mieti 
opastuspolkuja 
ja reitittämistä  
suunnitellessasi:

1.  
Mitkä ovat kyseisen  
opastamistilanteen  
kohderyhmät?    

2. 
Missä ovat opastamisen  
solmukohdat ja oleelliset 
sisääntuloväylät? Nämä 
voivat vaihdella eri kohde-
ryhmillä, vertaa esim.
raskasliikenne/turistit.

3.  
Onko opaste sopiva ja 
tarkoituksenmukainen?  
Kaikkia kohderyhmiä ei 
ole aina järkevää tai 
mahdollista sisällyttää 
samaan opasteeseen.

4.  
Mitkä asiat sijainnissa  
vaikuttavat opasteen 
toimintaan eri tilanteissa,
esim. ruuhka, yleisö-
tapahtumat, vuoro-
kaudenajat?

5.  
Toimiiko opaste ympäri 
vuoden? Miten vaikutta-
vat esim. lumi, lehdet tai 
valaistus?

Opastuspolut  
ja reitittäminen 
Ajattele opastettavaa reittiä katkeamattomana polkuna lähtöpisteestä 
määränpäähän. Polku koostuu eri mittaisista etapeista ja kulkija 
hyödyntää monenlaista opasteiden tarjoamaa informaatiota 
määrittääkseen sijaintinsa, reittinsä ja saadakseen ohjeistusta. 
Tiedonlähteenä ovat esimerkiksi kartta, viitta, äänimerkki, 
muut ihmiset tai mahdollisuus ladata lisätietoa mobiilisovelluksesta. 

      Ohjaavat sekä 
      orientoivat  
tunnistamisopasteet  
auttavat kulkijaa tunte-
maan olonsa mukavaksi 
ja antavat tarvittaessa 
tietoa.

Parhaimmillaan 
opastus on erilaisten 
perinteisten opasteiden, 
painetun materiaalin ja 
digitaalisten sovellusten 
viitoittama elämyksel-
linen matka. 

A B C D
Tarjoa mahdollisuuksia 
reitti- ja sisältövalintoihin 

Laadukas opastuspolku tarjoaa 
erilaisia vaihtoehtoja, jotta kulkija 
voi valita reittinsä omien kritee-
riensä pohjalta:
•  mielenkiinnon kohteet
•  matkan pituus
•  matkan nopeus 
•  kulkumuoto
•  esteettömyys
•  digitaalinen / fyysinen opastus

Fyysistä opastusta voi täydentää 
digitaalisilla opastuspalveluilla, 
jotka kertovat kohteista syventä-
vää informaatiota.

Priorisoi – kaikki
ei ole yhtä tärkeää 

Ympäristössä voi olla opastei-
ta vain rajallinen määrä, siksi 
opastettavien kohteiden välistä 
hierarkiaa on pohdittava. Tär-
keimpiin kohteisiin opastetaan 
kaukaa, mittakaavan kasvaessa 
näytettävien kohteiden määrää 
voi lisätä. 

Pohdi näitä:
•  Miten kohteet arvotetaan 
 tärkeysjärjestykseen? 
•  Minne opastetaan kiintein,  
 katutilassa olevin opastein? 
•  Missä painettu kartta on 
 toimiva ratkaisu?
•  Missä sähköinen opastus-
 menetelmä on paras? 
 

Vinkki
5 minuutin 
sääntö kävelijälle
Viiden minuutin aikamääre 
on hyvä lähtökohta kävelyn 
opastusjärjestelmille. Monis-
sa kansainvälisissä opastus-
järjestelmissä on havaittu 
hyväksi noin viiden minuutin 
kävelymatka opasteiden 
välillä. Tämän jälkeen kulkija 
alkaa kaivata vahvistusta 
omalle reittivalinnalleen. 
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Opastetyypit
Opastamisen toimiva kokonaisuus sisältää 
useita erilaisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia 
opasteita. Ne voivat olla perinteisiä analogisia 
tai digitaalisia. 

Esteettömät opasteet

1 2 3 4 5 6 7 8
Koontiopaste

Koontiopaste on sisällöltään 
opasteista laajin. Se voi sisäl-
tää mm. kohteen nimen, koko 
kaupungin kartan, suunnat 
pääkohteisiin ja kävelyajan tai 
-etäisyyden metreinä. Opastee-
seen voidaan yhdistää esimerkik-
si digitaalista tietoa kohteista ja 
joukkoliikenteen linjoista. 

ESIMERKKI:

Koontiopaste avaa solmuja.
Niitä sijoitetaan usein liikenteen 
solmukohtiin, kuten asemille, joissa 
kävijät hakevat runsaasti tietoa 
kaupungista. 

Alueopaste

Alueopaste tarjoaa tietoa 
yhtenäisillä, mutta kaupunkia pie-
nemmillä alueilla, jossa tarvitaan 
opastusta lähialueen toimintoihin. 
Opaste voi sisältää aluekartan, 
lähialueen kohteiden opastuksen, 
reittiopastuksen ja julkisen liiken-
teen tiedot. Tällaisia alueita on 
esim. kaupunkiliikenteen termi-
naaleissa, pysäkeillä, keskustan 
tärkeimmissä kohteissa, sairaa-
la-alueilla, korkeakoulukampuk-
silla ja liikunta-alueilla. 

Ohjaava opaste

Ohjaava opaste tukee koonti- ja 
alueopasteilla valittuja reitte-
jä. Ohjaavat opasteet antavat 
käyttäjälle varmistuksen oikeasta 
suunnasta ja toisaalta antavat 
mahdollisuuden valita vaihtoeh-
toisia reittejä. 

Suuntaopaste

Opastepolun reitille sijoitetaan 
tarvittaessa pienempiä suunta-
opasteita, jotka sisältävät yhden 
tai muutaman kohteen tiedot 
sekä esimerkiksi suunnan ja etäi-
syyden. Suuntaopaste sisältää 
usean kohteen (3-9 kpl) nimen, 
suunnan ja etäisyyden  
omissa viitoissaan.

Opastuksessa saavutettavuus 
tarkoittaa sitä, että informaatio 
on saatavilla eri aistien ja kanavi-
en kautta. 

Kortteliopaste

Kortteliopaste on korttelin 
kartalla varustettu opaste, joka 
sijoitetaan korttelin pääreitille tai 
keskeiseen, helposti havaittavaan 
paikkaan.

Kohdeopaste

Kohdeopaste antaa lisätietoa 
yksittäisestä kohteesta. Se 
sijoitetaan kohteen välittömään 
läheisyyteen helposti havaitta-
vaan paikkaan. Kohdeopasteen 
sisältö liittyy esimerkiksi arkki-
tehtuuriin tai kulttuurihistoriaan. 
Muita tietoja voivat olla kohteen 
palveluiden info, esteetön reitti 
tai wc.

Kadunnimikyltti

Kaupungeissa liikkuessa  
kadunnimikyltit ovat tärkeä osa 
opastamista. 

Vinkki
Kun sanat loppuvat...
Symbolit opastavat kieltä  
osaamattomia.

Esimerkkejä 
näkövammaisten  
henkilöiden opasteista

•  Kuulutukset
•  Äänimajakat
•  Hissin ääni
•  Käsijohdeopasteet 
•  Kohokartat ja -opasteet
•  Sisänavigointijärjestelmä
•  Lattian ja maan pinnassa 
  olevat kohomerkinnät 
•  Pistekirjoituksin ja 
  kohoelementein 
  varustetut tilakyltit
•  Verkkosivuilla tarjottu 
  ennakkotieto ja sanakartta

Saavutettavuus

Heikkonäköisille hen-
kilöille toimiva opas-
tusjärjestelmä tarkoittaa 
opastusta, jossa on huo-
mioitu tummuuskontrastit 
ja opasteen riittävä koko. 
Sokealle henkilölle oleel-
lista on tuntoon ja ääneen 
perustuva opastaminen. 

Kuurolle henkilölle voi-
daan tarjota informaatiota 
viittomakielellä. Kuulo-
vammaisille henkilöille 
tärkeitä ovat induktio-
silmukka ja siitä kertova 
opaste. 

Liikkumisesteisen on 
saatava tietoa kohteiden 
ja reittien esteettömyy-
destä sekä etukäteen että 
paikan päällä. Tärkeää on 
opastaa hyvin esimerkiksi 
esteettömät autopaikat, 
sisäänkäynnit, reitit, hissit 
ja erityisesti wc-tilat. 

Vinkki
Ohjeita kunnan osoitejärjestelmän 
laatimisesta antaa Kunnan  
osoitejärjestelmäohjeistus.

1   Koontiopaste 2   Alueopaste 3    Suuntaopaste 5   Kortteliopaste 7   Kadunnimikyltti6   Kohdeopaste8   Kohokartta

 8   Kohoraita

4   Ohjaava opaste1   Koontiopaste 2   Alueopaste 3    Suuntaopaste 5   Kortteliopaste 7   Kadunnimikyltti6   Kohdeopaste8   Kohokartta

 8   Kohoraita

4   Ohjaava opaste
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Tapahtuma-
opastaminen
Tapahtumaopastamisen keskiössä on tuleva tai 
käynnissä oleva tapahtuma, jossa tärkeää on 
yleisön ohjaaminen turvallisesti tapahtumapai-
kalle ja sieltä pois. Tätä varten tarvitaan usein 
väliaikaisia opasteita.

Opasta alusta loppuun

Tapahtumaopastaminen voi alkaa 
jo kaupungin sisääntuloväylillä, 
esimerkiksi digitaalisilla tienvar-
sitauluilla. Opasteiden tiheys ja 
sisällön tarkkuus kasvaa tapahtu-
mapaikkaa lähestyttäessä. 
 Koska opasteet ovat yleensä 
väliaikaisia, tulee niiden poista-
minen käytön jälkeen suunnitella.

Anna opastamisen  
näyttää hyvältä

Monilla tapahtumilla on oma 
visuaalinen ilmeensä, joiden on 
hyvä näkyä myös opasteissa. 
Kun tapahtumaopasteet toistuvat 
visuaalisesti samanlaisina, ne 
opitaan tunnistamaan kaupun-
gin muista opasteista ja niiden 
sisältö huomataan paremmin. 
Valaistuksella, äänellä ja liikku-
valla kuvalla voidaan tehostaa 
opasteiden näkyvyyttä. 

Hyödynnä valmiit 
tapahtumaopasteet 

Kaupunki voi tarjota tapahtumien 
käyttöön omia tapahtumaopas-
teitaan. Ne tulee suunnitella 

osaksi kaupungin muuta opaste-
perhettä, mutta siten, että kunkin 
tapahtuman oma ilme voidaan is-
tuttaa ainakin osaan niistä. Hyvin 
suunniteltuja opasteita voidaan 
käyttää useissa tapahtumissa. 
Tapahtumaopastamiseen sopivat 
esimerkiksi valmiit, muokattavat 
pohjat erilaisille opasteille, liiku-
teltavat viittaopasteet tai tapah-
tumainformaatiolle tarkoitetut 
opasteständit. 

Ota avuksi digitaaliset 
opasteet

Suuntaopasteiden ja perinteisen 
opastamisen lisäksi tapahtuma-
opastamista voidaan tehostaa ja 
parantaa digitaalisilla opasteilla, 
kuten infonäytöillä tai mobiiliapp-

likaatioilla. Digitaalisten opas-
tetapojen etuna on nopeus ja 
helppo päivitettävyys. Matkapu-
helimeen ladattavan applikaation 
avulla tietoa voidaan jakaa muita 
opasteita tarkemmin. Puhelimella 
tietoon pääsee tutustumaan jo 
etukäteen. 

Ideoita tapahtumapaikalle 
opastamiseen

•  Pylonit
•  Banderollit
•  Kartat
•  Tienvarsitaulut
•  Infotaulut 
•  Mobiiliapplikaatiot
 

Panic Marketing Oy: 
AR-opasteet  
tapahtumissa  

Perinteisiä opasteita 
täydentämään tapahtumiin 
sopii AR-sovellus, jota 
kokeiltiin Turussa Seikkis-
rockissa ja Keskiaikaisilla 
markkinoilla. Mobiililait-
teen kamerakuvan kautta 
katsottavilla opasteilla 
tarjottiin ajankohtaista 
ohjelmatietoa sekä tapah-
tuma-alueen palveluiden, 
WC-tilojen ja ensiapupis-
teen sijainnit. Paikannuk-
seen perustuva sovellus 
mahdollistaa myös nopean 
viestinvälityksen kriisitilan-
teissa. 

Leiki tyylillä ja keinoilla

Poikkeustilanneopastamisen 
tapa ja tyyli voi vaihdella hyvinkin 
perinteisistä ja yksinkertaisista 
infokylteistä ja suuntaopasteista 
mitä mielikuvituksellisimpiin, jopa 
humoristisiin ratkaisuihin. Viesti-
mällä ja opastamalla monikana-
vaisesti voidaan tavoittaa ihmisiä 
mahdollisimman laajasti. Opas-
teita voidaan sijoittaa yhtä hyvin 
työmaa-aitoihin kuin digitaalisiin 
tienvarsitauluihin. 

Hyvä sisältö sanoo kaiken

Poikkeustilanneopasteet voivat 
jakaa suunta- ja toimintaohjei-
den lisäksi informaatiota itse 
projektista ja sen etenemisestä. 
Esimerkiksi rakennusprojekteista 
tiedottaminen osana opasteita 
tuo käyttäjille toivoa projektien 
valmistumisesta ja kärsivällisyyt-
tä poikkeustilanteen aiheuttamiin 
muutoksiin.

Poikkeustilanne- 
opastaminen
Tavanomaisesta poikkeavat liikennejärjestelyt 
ja suljetut väylät esimerkiksi isojen tapahtumien 
tai pitkäaikaisen tietyön vuoksi vaativat  
poikkeustilanneopastamista. 

Suunnittelu  
suunnannäyttäjäksi

Myös poikkeustilanneopasteet 
on suunniteltava osaksi opaste-
perhettä ja yhtenäiseksi muiden 
opasteiden kanssa. Tärkeää on, 
että poikkeustilanneopasteet 
on helppo erottaa tavanomai-
sista, pysyvistä opasteista. 
Tämä voidaan toteuttaa esimer-
kiksi huomioväriä käyttämällä. 
Pahvikylttiin tai vaneriin piirretty 
opaste ei herätä uskottavuutta, ja 
johtaa helposti harhaan.

Apua, nyt on kriisi!
Kriisitilanteissa kaupungit seuraavat viranomaisviestintää 
ja välittävät tarvittaessa ohjeita omissa kanavissaan.  
Digitaaliset kanavat toimivat tässä nopeasti ja helposti. 
Muusta kriisitilanteiden opastuksesta kaupunkialueella 
vastaavat viranomaiset. 

      Parhaimmillaan 
            poikkeustilan-
neopasteet voivat toi-
mia kaupungin brändin 
tukena ja imagon ko-
hottajana.

Muista!
Kevyen liikenteen kulkijoille  
korvaavat reitit voidaan opastaa  
paikan päällä, mutta sujuvan  
liikenteen takaamiseksi  
autoilijoita tulee opastaa  
riittävän ajoissa ja usein. 

Stellarion Oy:
Ratikka AR

Tampereella ratikkatyömaa 
on hankaloittanut keskus-
ta-alueella erityisesti jalankul-
kua ja pyöräilyä. AR-sovelluk-
sella tarjottiin kaupunkilaisille 
keino hahmottaa, miltä 
ratikka tulee näyttämään 
tulevaisuudessa oikeassa 
kaupunkiympäristössä. 
Raitiotien alueen ja liikkuvan 
raitiovaunun 3D-mallinnukset 
tuotiin todelliseen ympäris-
töön hyödyntämällä AR-tek-
niikkaa. Tämän toivotaan 
helpottavan kaupunkilaisten 
työmaasta kokemaa rasitetta 
ja suuntaavan katseen kohti 
tulevaan.

Blip Oy:
Infonäytöt tapahtuma-
opastamisessa

Turun sisääntuloväylien 
digitaalisilla ulkonäytöillä 
kokeiltiin uudenlaista tapah-
tumaviestintää Paavo Nurmi 
Marathonin aikana. Opas-
taminen aloitettiin viikkoa 
ennen tapahtumaa. Näy-
töillä annettiin tapahtuman 
osallistujille tietoa maratonin 
parhaista katselupaikoista, 
kulkuväylistä sekä liikenne-
järjestelyistä. Muille tielläliik-
kujille neuvottiin parhaat rei-
tit tapahtuman kiertämiseksi 
ja ruuhkien välttämiseksi.

Vinkki! 
Toimiva opastaminen tuo 
lisäarvoa tapahtumaan.
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Kartat
Kartta on analogisen tai digitaalisen 
paikkatiedon visuaalinen esitys, jonka 
sisältö valitaan käyttötarpeen mukaan. 

Hyvä kartta  
muuntuu moneksi

Kunnat voivat tarjota muokattavia 
ja online-päivitettäviä avoimia 
karttapohjia, joista saadaan 
tuotettua karttaversiot eri opas-
tetyyppeihin ja opastamisen eri 
tarkoituksiin. Älykkäimmillään 
sama kartta muuntuu eri tarpei-
siin. Hyvä kartta sopii sekä jul-
kisten että yksityisten toimijoiden 
hyödynnettäväksi.

Karttasisällöt voidaan toi-
mittaa kaupungin pääkielellä tai 
useamman kielen yhdistelmänä. 

Kun merkitset kartan etäisyy-
det viiden minuutin kävelysäteen 
tai metrien avulla, teet kartan 
käyttämisestä mukavampaa. 

Esimerkkejä kartoista:

•  Kaupunkikartat 
  (karttapalvelun tuottama) 
•  Matkailukartat 
•  Julkisen liikenteen kartat 
  (asemat, reitit ja pysäkit)
•  Jalankulkijoiden ja 
  pyöräilijöiden reittikartat
•  Aluekartat
•  Palvelukartat (käyttäjien 
  päivitettävissä)
•  Tapahtumiin liittyvät kartat
•  Rakennuskohtaiset kartat
•  Poikkeustilannekartat
•  Kaupunkipolut eli 
  kaupunginosakartat
•  Luontokartat
•  Kosketeltavat kartat
•  Esteettömien kohteiden ja 
  reittien kartat
•  Navigaattorit (kulkuneuvon 
  järjestelmä)
•  Digitaaliset kartat 
  (Google Map,  
  OpenStreetMap)
•  3D-kartat

Mitä merkitsen karttaan? 
1.  Kaupungin kokonaismuoto, josta erottuu kaupunkialue  
  suhteessa vesi- ja luontoalueisiin, keskeisiin 
  maamerkkeihin sekä liikenteen valtaväyliin. 
2.  Kaupunginosat ja kadut 
3.  Puistot, aukiot ja sillat 
4.  Kaupungin julkiset kohteet ja nähtävyydet
5.  Muut turistien ja suurien massojen suosimat alueet 
6.  Julkisen liikenteen pysäkit, liikenneasemat
7.   Esteettömät reitit, luontopolut ja muut reitit
8.  Välimatkat

Huom!  
Muista keskittyä olennaiseen.  
Liiallinen informaatio heikentää kartan luettavuutta.

Vinkki
Graafiset karttasymbolit 
auttavat vieraskielistä 
käyttäjää kartan 
ymmärtämisessä.

Visumo Oy ja  
Arkkitehdit MY Oy:
Pispalan ja Pyynikin 
alueen opastus

Pispalan ja Pyynikin alueen 
nähtävyydet, palvelut ja koh-
teet koottiin verkkoselaimessa 
toimivaan opastussovelluk-
seen. Opastuksen pohjana on 
graafinen ilmakuva Pispalan 
ja Pyynikin alueista. Kohteisiin 
pääsee sukeltamaan maan-
pinnalle avautuvan 360VR-ku-
van avulla, josta löytyy myös 
lisää tietoa kyseisestä koh-
teesta. Navigointi perille käy 
karttanäkymään siirtymällä. 

Digitaalinen  
opastaminen
Digitaalinen teknologia tarjoaa loputtomasti keinoja opastavan 
sisällön välittämiseen. Tyypillisiä digitaalisen opastamisen  
välineitä ovat interaktiiviset infonäytöt kaduilla, asemilla tai  
vaikkapa kauppakeskuksissa. Erilaisia mobiililaitteilla käytet-
täviä ratkaisuja ovat mm. sovellukset ja QR- tai NFC-koodien 
kautta avautuvat opastukset. 

Kun suunnittelet MUISTA TÄMÄ TRIO:  

Hyödynnä dataa

Digitaalisen opastuksen edelly-
tyksenä on kaupungin palveluiden 
hyödyntäminen, avoin data ja opas-
tuspalveluiden helppo ylläpito. Kun 
opastukset päivitetään keskitetysti 
avoimia rajapintoja pitkin, muu-
tokset päivittyvät automaattisesti 
kaikkiin vastaanottimiin samanai-
kaisesta. Tämä mahdollistaa myös 
paikkakohtaisen tiedon jakamisen, 
jossa opastus voidaan näyttää vain 
tietyllä infonäytöllä tai silloin, kun 
käyttäjä on määrätyssä paikassa. 

Muista saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi velvoit-
taa julkisia toimijoita huomioi-
maan verkkosivustojen ja mobii-
lisovellusten saavutettavuuden. 
Saavutettavassa digitaalisessa 
opastuksessa tieto esitetään 
sellaisessa muodossa, johon 
vastaanottaja pääsee käsiksi 
esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla 
tai näppäimistöllä navigoimalla. 
Myös useiden kieliversioiden tai 
ääniraidan lisääminen opastuk-
seen parantaa saavutettavuutta 
ja käytettävyyttä. 

Arcventure: Tampereen Keskustorin 
rakennushistorian mobiiliopastus

Keskustorin rakennushistoriaa esittelevä sovelluspohjai-
nen opastus tarjoaa tietoa alueen ympärillä sijaitsevista 
kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista ja niiden 
historiasta. Opastus havainnollistaa Keskustorin alueen 
rakentumisen vaiheita kymmenellä aikatasolla 1600-luvul-
ta aina tähän päivään asti. Sovelluksessa hyödynnettiin 
Keskustorin 3D-historiamallinnusta (Arkkitehdit My Oy) ja 
”Tampereen Keskustori. Rakennetun ympäristön historia ja 
nykytila” -selvitystä sekä Vapriikin kuva-arkiston vanhoja 
valokuvia. 

Räätälöi ja rikasta

Digitaalinen opastaminen toimii 
muun opastuksen rinnalla ja 
tarjoaa opastettavasta kohteesta 
täydentävää tietoa. Se mahdollis-
taa myös räätälöidyn ja yksi-
löllisen opastuksen. Käyttäjille 
voidaan tarjota erilaisia perso-
noituja ja teemoitettuja polkuja, 
kuten maisema- ja kulttuurireit-
tejä. Opastus voi myös avata 
kohteen historiaa tai nostaa esille 
palveluntarjoajia ja palveluja. 

1 2 3
Vinkki 
Viesti älykkäästi tapahtumissa
Isojen tapahtumien aiheuttamista häiriöistä voidaan tiedottaa 
mobiililaitteelle ladattavan tapahtumasovelluksen kautta. Liikenteen 
poikkeusjärjestelyistä kertomiseen sopivat älykkäät infotaulut.
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Ei aina samasta muotista

Ota selvää kohdekaupunkisi 
lupa- ja suunnittelukäytännöis-
tä. Muista, että esimerkiksi 
lupa-asioista vastaavat tahot 
vaihtelevat kaupungeittain ja 
alueittain. Eroavaisuudet on hyvä 
pitää mielessä erityisesti silloin, 
kun toimitaan useammassa kau-
pungissa samanaikaisesti.
 Uusi laki velvoittaa liikenteen-
ohjauslaitteiden – myös opastei-
den, koordinaattitietojen ja sisäl-
lön – tallentamista Väyläviraston 
valtakunnalliseen järjestelmään.

Laki ja reunaehdot
Kun suunnittelet opastusta, huomioi aina  
lainsäädäntö, yhteiset ja kaupunkikohtaiset  
ohjeistukset sekä standardit. 

Muista liikenteessä  
Tieliikennelaki

Sisätilat ja katualueet ovat eri 
lainsäädännön alla. Katualueiden 
turvallisuudesta ja ylläpidosta 
vastaa kaupunki. 
 Tieliikennelain mukaan autolii-
kennettä, pyöräilyä ja jalankulkua 
tiellä tai kadulla ohjataan viral-
listen liikennemerkkien avulla. 
Uusi Tieliikennelaki, joka astuu 
voimaan 1.6.2020, ohjeistaa, 
ettei tielle tai sen välittömään 
läheisyyteen saa asettaa kilpeä, 
merkintää tai laitetta, joka voi-

daan sekoittaa liikenteenohjaus-
laitteeseen tai joka voi heikentää 
sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, 
häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä 
heidän tarkkaavaisuuttaan. 
 Jalankulkualueilla voidaan 
käyttää myös muita reitti- ja pai-
kannusmerkintöjä kuin virallisia 
liikennemerkkejä.

Yhdenvertaisuuslaki  
ohjaa opastamista

Yhdenvertaisuuslaki edellyttää 
useiden eri käyttäjien tarpei-
den huomioimista opasteiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Internetistä löytyy erilaisia opas-
tamisen esteettömyyteen liittyviä 
ohjeita ja standardeja. 
 Myös opastavien verkko- ja 
mobiilipalveluiden on oltava saa-
vutettavia ja esteettömiä. 

Muista!
Luvat määräytyvät  
opastetyypin mukaan:
•  Sijoituslupa: liikennemerkit ja  
  ei-kaupalliset opasteet
•  Maanvuokrasopimus:  
  kaupalliset mainoslaitteet ja  
  valotaulut/mainokset
•  Toimenpidelupa: kaupunkitilaan 
  asennettavat kiinteät opasteet
•  Rakennuslupa: mikäli opasteen 
  perusteet ovat kovin rakenteelliset

Opastamiseen liittyvää lainsäädäntöä ovat mm.

•  Tieliikennelaki (729/2018)
•  Laki liikenteen palveluista (320/2017)
•  Maakaari (540/1995) 

Ennen pelotti, 
sitten tehtiin pilotti
Kokeilemalla voidaan varmistaa, että varsinai-
nen tekeminen on järkevää ja kannattavaa. 
Koska kokeilut ovat ketteriä, nopeita ja kustan-
nustehokkaita, niissä ei pidä pelätä epäonnis-
tumista – oikeastaan et edes voi epäonnistua! 
Jokaisesta kokeilusta nimittäin opitaan jotain 
uutta ja hyödyllistä. 

Kun lähdet kokeilemaan:

• Älä keksi pyörää uudelleen: käytä olemassa olevaa,  
 tee yhdessä, jaa lopputulokset
• Muista yhteiskehittäminen ja -jakaminen
• Onnistunutta kokeilua seuraa pilottivaihe
• Varaa kokeiluun 5–10 000 €/kokeilu, pilottiin 2–3 kertaa enemmän

Virhe on viisauden alku

Epäonnistumiset kuuluvat elämään. Myös kokeiluun kuuluu se, etteivät 
kaikki ideat toimi kuin junan vessa. Virheistä ja epäonnistumisista voi-
daan kuitenkin oppia. Kokeilukulttuuriin liittyykin vahvasti ajatus, että 
kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään. 
 On luonnollista kokea epäonnistumisen tunteita silloin, kun oma 
idea ei toimikaan odotetusti. Niitä pitää pystyä käsittelemään – myös 
organisaatiotasolla. 

Pilotti 

 Lain asettamien reunaehtojen 
lisäksi kaupunkien oma brändi 
ohjaa katutilan suunnittelua. Vä-
rikoodaukset ja muut tunnistetta-
vat keinot selventävät opasteiden 
roolia ja tarkoitusta. 
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Tampereella kehitetty tapah-
tumasovellus Tampere Events 
tarjoaa tapahtumajärjestäjäl-
le työkaluja onnistuneeseen 
tapahtumaan. Tampere Events 
toimii julkaisujärjestelmänä, 
johon tapahtumajärjestäjä voi 
julkaista oman tapahtumansa. 
Tapahtuman yhteyteen järjestäjä 
voi koota tapahtumakävijöitä 
hyödyttäviä palveluita ja palve-
luntarjoajia. 
 Lisäksi reittitiedot päivittyvät 
sovellukseen automaattisesti 
kaupungin tarjoamien avointen 
rajapintojen kautta. 
 Sovelluksen avulla tapahtuma-
kävijän on helppo löytää tietoa 
tapahtumapaikasta ja sen pal-
veluista. Lisäksi sovellus tarjoaa 
ajankohtaista tietoa muun muas-

Tapahtumasovellus
Mitä: Tampere Events -tapahtumasovellus 
Miksi: Valmis työkalu onnistuneeseen tapahtumakokemukseen
Kuka: Tampereen kaupunki ja EtteplanMORE Oy

Pilotti 

sa kulkureiteistä, sopivista kulku-
välineistä ja turvallisuusasioista 
ennen tapahtumaa, tapahtuman 
aikana ja sen jälkeen.
 
Hyvältä näyttää ja helppo 
on käyttää 

Tapahtumakävijät ovat kokeneet 
sovelluksen helppokäyttöiseksi 
ja selkeäksi. Se on myös osoit-
tautunut toimivaksi kanavaksi 
välittää tietoa tapahtumista ja 
niihin liittyvistä palveluista. 
Isoimmat kehittämiskohteet 
liittyvät käyttöliittymään ja sen 
toiminnallisuuteen: Käyttöliitty-
mästä on toivottu intuitiivisempaa 
ja ketterämpää esimerkiksi tieto-
jen syöttämisen ja tapahtuman 
ilmeen muokkaamisen suhteen. 

      Julkaisualustan päälle on 
     toteutettu jatkoprojektit 
Helsingin että Kuopion kaupun-
geille. Keskusteluja on käynnissä 
myös muiden kaupunkien kanssa. 
Hienoa projektissa on ollut lop-
putuotosten yhdenmukaisuus. 
Voimme hyödyntää tapahtumajär-
jestäjien käyttöliittymää sekä so-
velluksen koodipohjia myös muis-
sa projekteissa.” EtteplanMORE Oy

Hinta-arvio:
xxx < xxx € 
xxx  < xxx €/kpl
Ylläpito n. xxx €/vuosi

Turun matkailuneuvonnassa 
toteutettiin erityisesti näkö- ja 
kuulovammaisia henkilöitä 
palveleva opastesovelluskokeilu, 
jossa testattiin näkövammaisille 
suunniteltua, tunnusteltavaa ko-
hokarttaa sekä kuuroille suun-
niteltua Chabla-etätulkkauspal-
velua. Tarkoituksena oli yhdistää 
kohokartta ja tulkkausinnovaatio 
Aurajoen turistikohteisiin opasta-
misessa. 

Esteettömyys
Mitä: Opastesovellus näkö- ja kuulovammaisille 
Miksi: Yhdistää opasteissa kohokartta ja tulkkausinnovaatio 
Kuka: Visit Turun matkailuneuvonta, Chabla Oy ja Avaava Oy

Kokeilu 

Avaava Oy suunnitteli ja toteutti 
kohokartan, jossa esiteltiin Turun 
Aurajokivarren läheisyydessä 
sijaitsevat tärkeimmät matkai-
lunähtävyydet. Kohokarttaan 
integroitiin mukaan myös kartan 
tutkimista tukeva äänitoiminto 
suomeksi ja englanniksi. Chabla 
Oy toteutti kartan yhteydessä 
olleelle tabletille viittomakielisille 
käyttäjille soveltuvan infon.

Kartta lunasti odotukset 
ja synnytti lisäideoita

Kokeilu tarjosi arvokasta lisätie-
toa kosketeltavan kohokartan 
toimivuudesta. Kohokartta tehtiin 
ensimmäistä kertaa siten, että 
sen avulla pyrittiin auttamaan nä-
kövammaisia ja sokeita henkilöitä 
hahmottamaan matkailukohteet 
koko Aurajokivarressa. 
 Yhtenä tavoitteena oli sel-
vittää, miten kohokartta toimii 
näkövammaisten lisäksi matkai-
luneuvonnan muiden asiakkaiden 
opastamisessa. Kokeilu osoitti, 
että toteutustapa palvelee kaikkia 
matkailijoita. Kartta sai kaikilta 
testaajilta kiitosta ja sen toivottiin 
jäävän matkailuneuvontaan. 
 Kehityskohteista nousi esiin 
toive jokaisen kohteen omas-
ta äänipainikkeesta, jolla olisi 

helpompi tutustua kartan osiin. 
Myös kartan pintaan toivottiin 
enemmän korkeita, pienoismal-
lityyppisisä elementtejä. Lisäksi 
toiveissa oli ääniopastuksen 
jatkuminen ulkona kohteiden luo-
na esimerkiksi näkövammaisten 
käytössä olevan Blindsquare-so-
velluksen avulla. 

Uusi työkalu matkailuneu-
vonnan käyttöön

Kokeilun toisessa osassa Turun 
matkailuneuvonta kokeili viitto-
makielistä etätulkkauspalvelu 
Chablaa, joka palveli viittomakie-
lisiä henkilöitä asiakaspalvelupis-
teen matkailuneuvojien kanssa 
kommunikoidessa. 
 Uudet käyttäjät kommentoivat 
Chablan avulla asiointia alussa 
hämmentäväksi, mutta alkukan-

keuden jälkeen sujuvaksi. Tes-
taajat arvostivat mahdollisuutta 
asioida omalla äidinkielellään, 
nopeasti ja ilman tulkin varaa-
mista. Chablan koettiin luovan 
parempaa asiakaskokemusta 
kuulovammaisille ja kuuroille 
henkilöille ja palvelusta toivottiin 
pysyvää ratkaisua kaupungin pal-
velupisteisiin ja matkakeskuksiin. 
 Asiakaspalvelijoiden mielestä 
palvelua oli helppo käyttää ja 
se antoi heille mahdollisuuden 
palvella kuuroja asiakkaita luon-
tevasti ja täysipainoisesti. 

      Niin siistii! Jos vielä saisi 
      äänipainikkeet kaikkiin  
kohteisiin, tää olis ihan  
täydellinen!” Kohokartan testaaja

Hinta-arvio:
xxx < xxx € 
xxx  < xxx €/kpl
Ylläpito n. xxx €/vuosi

 Pilotin tavoitteina oli testata 
yhteiskehittämisen ketterää 
prosessia, selvittää prosessissa 
kehitettyjen ratkaisujen hyödyl-
lisyyttä ja skaalautuvuutta, sekä 
kerätä oppeja tulevaisuuteen. 
Rantautui Helsinkiin kesällä 
2019, kun sovellus skaalattiin 
Helsingin Kauppatorin digitaali-
sen opastamisen käyttöön. 
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Opastepylonit
Mitä: Opastamisen kokonaiskonseptin kolme pylonia
Miksi: Avuksi etäisyyksien ja kaupunkitilan hahmottamiseen
Kuka: Turun kaupunki ja Design Studio Muotohiomo Oy

Pilotti 

Turun kaupungille suunniteltiin 
uusi opastamisen konsepti ja 
opasteperhe, johon kuuluvia py-
loneja testattiin Aurajokirannassa 
kesällä 2019. Uutta opastepylo-
neissa oli muun muassa kartan 
esittäminen katselusuunnassa 
ja maamerkkien piirtäminen kol-
miulotteisina. 
 Konsepti kattaa opasteiden si-
sällön ja opasteperheen ulkoasun 
suunnittelun lisäksi suunnitelman 
opasteiden hallinnoinnista ja 
sisällöntuotannosta. Pilotin aika-

na seurattiin, miten eri käyttäjät 
huomioivat ja hyötyvät opastepy-
loneista. 

Kapeassa pylonissa  
laaja sisältö

Kaksipuoleisten pylonien graafi-
sesti selkeät opastekartat näky-
vät kahteen eri katselusuuntaan. 
Värikkään keltaiset ja kiilamuotoi-
set huiput saavat pylonit näky-
mään pitkälle. Kapeat ja korkeat 
pylonit erottuvat katukuvasta, 

mutta eivät peitä näkymää, jolloin 
karttaa ja edessä avautuvaa reit-
tiä voi tutkia samaan aikaan. 
 Luettavuuden helpottamiseksi 
pylonien kartat piirrettiin perin-
teisistä karttamalleista poike-
ten katselusuunnassa. Selkeät 
maamerkit, kuten tuomiokirkko, 
esitettiin kolmiulotteisina kuvina. 
Näin kartat ovat havainnollisem-
pia ja maamerkit huomataan 
maisemasta helpommin. Kartat 
tehtiin kolmella kielellä; suomek-
si, ruotsiksi ja englanniksi.
 Vaikka opasteiden ja viittojen 
ulkonäkö on tärkeä ja muotoilulli-
nen laatutekijä, usein on vaikeinta 
päättää, mitä halutaan opastaa. 
Pilotissa tämä ratkaistiin palvelu-
muotoilun menetelmin: yhdessä 
tehden ja eri toimijoita suunnitte-
luprosessiin sitouttaen. 

Hinta-arvio:
Asennukulut < 2 000 € 
Pylonit  < 3 000 €/kpl
Ylläpito n. xxx €/vuosi

Opit kaikkien käyttöön 

Pylonit saivat käyttäjiltä positii-
visen vastaanoton. Opasteiden 
ulkoasua pidettiin modernina 
ja selkeänä. Kansainvälisesti 
tunnistettavaa mallia kommen-
toitiin hyväksi ja värejä erottu-
viksi. Sisällön suhteen toivottiin 
erityisesti liikenneasemien, palve-
lupisteiden, matkailukohteiden 
sekä korkeakoulujen näkymistä 
kartoilla. Erityisen positiivisia 
kommentteja sai karttojen viiden 
minuutin kävelysäde. 
 Opastamisen konsepti jää 
pysyväksi työkaluksi Turun kau-
pungin käyttöön. Konsepti on jat-
kossa myös muiden toimijoiden 
sovellettavissa – olipa kyseessä 
yksityinen yritys, yhteisö tai kun-
ta. 
 Pysyvät opastepylonit tullaan 
valmistamaan metallirunkoisina 
ja ne kiinnitetään betoniseen 
perustuselementtiin, mikä takaa 
opasteiden säänkestävyyden ja 
helppohoitoisuuden. Graafiset 
elementit kiinnitetään runkoon 
suojalaminoituna tarrakalvotulos-
teena, joka on kustannuksiltaan 
edullinen päivittää ja vaihtaa. 
Pyloniin voidaan halutessa inte-
groida myös digitaalinen näyttö 
ja käyttöliittymä.

Suunnittelun  
ABC
Pylonilla opasta-
misen suunnittelun 
kolme vaihetta: 

A.
Sisältöjen editointi ja 
priorisointi
Pohdi, mitä reittejä ja 
palveluja haluat nostaa 
esille.

B. 
Opasteiden, viittojen 
ja visuaalisen ilmeen 
muotoilu
Käyttäjälle tärkeät asiat 
toimivat sisältöjen kuvit-
tamisen ja yksinkertais-
tamisen lähtökohtina.
 
C.  
Opastamisen sijoittu-
misen suunnittelu
Tee kokonaisuuksia.  
Luo opastamiselle 
jatkuvuutta sijoittamalla 
pyloni osaksi valmiita 
reittejä. Opastepylonit sijoitettiin keskeisille 

kulkuväylille Tuomiokirkkotorille, 
Kirjastosillan läheisyyteen sekä 
Auransillan kulmaan.

      Hankkeessa 
      erityisen hienoa 
oli se, miten ideointi, 
konseptointi, työpajat ja 
käyttäjäkuulemiset tuot-
tivat näkyvän ja käytet-
tävän opastekokeilun.” 
Design Studio Muotohiomo Oy
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Pilotti 

Tampereen keskusta-alueen 
opastusta uudistettiin keväällä 
2019 tuomalla katukuvaan uusi 
kaupunkimedia: kosketusnäytöl-
liset infokioskit. Näytöt tarjo-
avat reittiopastusta ja antavat 
monipuolista tietoa kaupungin 
tapahtumista.  
 Infonäyttöjen sisällöstä halut-
tiin monipuolista, mikä palvelee 
niin kaupunkilaisia kuin matkai-
lijoitakin. Tavoitteena oli tuoda 
kaupungin kulttuuripalvelut ja ta-
pahtumatarjonta lähelle kävijöitä 
sekä tarjota selkeä karttanäkymä 
ja monipuolista reittiopastamista. 
 Toteutus tehtiin suomeksi ja 
englanniksi.

Zoomaa kaupungin  
tarjontaan

Reittiopastaminen infonäytöillä 
tapahtuu zoomattavan ja raa-
hattavan karttanäkymän kautta. 
Kartalle voi hakea kiinnostavia 
palveluja ja kohteita lähialueelta. 
Lisäksi näyttö tarjoaa kohteesta 
lyhyen esittelyn sekä etäisyyden 
siihen. Valitun reitin saa talteen 
lataamalla näytöltä QR-koodi 
matkapuhelimeen. 

Kaupunki 
-infonäytöt
Mitä: Interaktiiviset infonäytöt 
Miksi: Kertovat minne mennä ja miten 
Kuka: Tampereen kaupunki ja  
Geniem Oy, G-Works Oy,  
Citynomadi Oy, Infotripla Oy  
sekä Clear Channel Finland ltd.

      Toteutimme html-ulkoasun 
      ja toiminnallisuudet rajapin-
toja hyödyntäen. Näyttöihin toteu-
tettiin myös toiminto, jolla käyttö 
onnistuu alempaa esimerkiksi  
pyörätuolista käsin.”  G-Works Oy

      Konsepti vähensi monen  
      kanavan päällekkäisen  
päivittämisen työtä ja siten virheitä 
opastuksessa.”  Citynomadi Oy

Hyviä käytäntöjä,  
uutta yhteistyötä 

Pilotista saatiin kokemusta ja 
arvokasta tietoa monien eri toimi-
joiden opastussisällön tuomi-
sesta samalle alustalle. Pilotissa 
kaupunki toimi kokonaisuudessa 
eri yritysten välisenä yhteyslinkki-
nä ja kehitystyöohjaajana tuoden 
esiin kaupungin tarpeet ja tahtoti-
lan opastamisen parantamiseksi.
 Näyttöjen sisältöä tuottaneiden 
yritysten mukaan olisi tärkeää 
hyödyntää heidän ammatti-
taitoaan myös kehittämistyön 
alkuvaiheessa ottamalla yrityksiä 
mukaan ideointiin ja kehittämis-
kokonaisuuden suunnitteluun. 

Projekti edisti julkisten toimijoi-
den ja yritysten välistä vuoro-
puhelua sekä käynnisti yritysten 
keskinäistä yhteistyötä.
 Infonäyttöjen sisältöä ja toi-
minnallisuutta kehitettiin yhteis-
työssä Tampereen kaupungin 
ja eri yritysten kanssa. Mukana 
pilotissa olivat Geniem Oy,  
G-Works Oy, Citynomadi Oy, ja 
Infotripla Oy sekä Clear Channel 
Finland ltd.

Käyttäjät kiittelivät  
sisältöä, mutta  
kritisoivat erottuvuutta

Infonäytöistä kerättiin käyt-
täjäpalautetta kesällä 2019. 
Suurimpana haasteena pidet-
tiin ulkoasua: näytöt eivät erotu 
mainostauluista. Yksikään 
palautekyselyyn vastanneista 
ei ollut aikaisemmin huoman-
nut, että kyseessä on infonäyt-
tö. Tutustuttuaan näyttöihin 
vastaajat pitivät niiden sisältöä 
monipuolisena, yleisnäkymää 
selkeänä ja käytettävyyttä 
tarpeeksi yksinkertaisena. Eri-
tyisesti bussiaikatauluja, liiken-
netietoja ja tapahtumaopasta-
mista pidettiin hyödyllisinä.

Hinta-arvio:
xxx < 2 000 € 
xxx  < 3 000 €/kpl
xxx n. xxx €/vuosi
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Tavoite:Tavoite:Suunnittele opasteiden
huoltoaikataulu  
vuodenkierron mukaan!

Opastamisen vuosikello

Tarkista, että opasteet toimivat 
hyvin pimeydestä, lumesta ja 
liukkaudesta huolimatta.

Käy läpi opasteiden kunto talven 
jälkeen.

Vaikuttaako helle tai kirkas 
auringonpaiste opasteiden 
toimivuuteen?

Varmista, etteivät putoavat 
lehdet peitä opasteita.

tammi              helmi              maalis              huhti              touko              kesä              heinä              elo              syys              loka              marras              joulu

Hyödynnä valmiita suunnittelupohjia,
lataa ne osoitteesta: xxxxxx

• Opastamisen ekosysteemi
• Opastamisen kehittämisen prosessi
• Opastuksen vuosikello

Valmiit dokumenttipohjat 
ovat apunasi suunnittelussa 
suunniteltaessa

KAUPUNKIBRÄNDI JA -ILME

Viestintä

Kaupunkikuva

Laatu

Mainonta

Ilme

TAUSTAJÄRJESTELMIÄ:

Ylläpitoalustat

Avoimet alustat

Tietomallit

Pilvipalvelut

Opastetietokanta

Tekoäly

Paikkatietojärjestelmä

Muut tietokannat

JULKAISUJÄRJESTELMÄ

Paikkatietokanta

Älykkäät kartat

Mobiilisovellukset

Kaupunkipelit

KOHDERYHMÄT

Asukkaat

Kotimaiset vierailijat

Kansainväliset vierailijat

OPASTEET

Perinteiset

Digitaaliset

Kartat

LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

Julkinen liikenne

Uudet liikkumismuodot

Hallintokunnat

Yksityiset palveluntarjoajat

Informaatiorekisterit

Sähköverkko

KOHTEET, REITIT JA SIJAINNT

Opastus- ja infopisteet

Liikennekohteet

Kulttuurikohteet

Aktiviteetit ja tapahtumat

Yksityiset ja julkiset palvelut

Nähtävyydet

REUNAEHDOT

Lainsäädäntö

Budjetti

Poliittiset päätökset

Esteettömyys-
vaatimukset

Opastamisen kehittämisen prosessi
Vaiheet Määrittely Aikataulu Vastuuhenkilöt

1. Esiselvitys
Tarpeen ja laajuuden tunnistaminen: miten, miksi, kenelle? 
Päätöksenteon vaatima selvitys

2. Toteuttamispäätös

3. Budjetointi ja resurssointi
Suunnittelu käynnistyy budjetoinnilla ja henkilöresursoinnilla, 
mikä taho vastaa prosessista ja mitä muita tahoja prosessi 
koskee. 

4. Nykytila-arvio ja käyttäjähaastattelut 
Laaditaan opastamisen nykytila-arvio, inventaario
olemassa olevista opasteista ja käyttäjätarpeista 
palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

5. Visio
Määritellään opastamisen visio yhdessä kaupungin ja 
loppukäyttäjien edustajien sekä palveluntarjoajien kanssa.

6. Opastamisen konseptin määrittely
Opastamisen konseptin innovointi yhteistyössä yritysten, 
kaupungin toimijoiden ja loppukäyttäjien kanssa. Kaupunki-
kohtaisen opastamisen periaatteiden ja kriteerien määrittely. 
Fyysisten ja digitaalisten opasteiden suunnitteluohje. 

7. Opastuksen suunnittelu ja toteutus
Kaupungin fyysiset ja digitaaliset opasteet

• Yleissuunnitelma

• Toteutussuunnitelma

• Kilpailutus

• Hankinta

• Tuotanto

Yksityisen palveluntarjoajan opastelaitteet

• Luvan hakeminen

• Toteutussuunnittelu

8. Opasteiden arviointi, ylläpito ja päivitys
Opastetietokanta, josta selviävät opasteiden sijainnit ja sisällöt



Opastamisen vuosikello Opastamisen 
ekosysteemi

KAUPUNKIBRÄNDI JA -ILME

Viestintä

Kaupunkikuva

Laatu

Mainonta

Ilme

TAUSTAJÄRJESTELMIÄ:

Ylläpitoalustat

Avoimet alustat

Tietomallit

Pilvipalvelut

Opastetietokanta

Tekoäly

Paikkatietojärjestelmä

Muut tietokannat

JULKAISUJÄRJESTELMÄ

Paikkatietokanta

Älykkäät kartat

Mobiilisovellukset

Kaupunkipelit

KOHDERYHMÄT

Asukkaat

Kotimaiset vierailijat

Kansainväliset vierailijat

OPASTEET

Perinteiset

Digitaaliset

Kartat

LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

Julkinen liikenne

Uudet liikkumismuodot

Hallintokunnat

Yksityiset palveluntarjoajat

Informaatiorekisterit

Sähköverkko

KOHTEET, REITIT JA SIJAINNT

Opastus- ja infopisteet

Liikennekohteet

Kulttuurikohteet

Aktiviteetit ja tapahtumat

Yksityiset ja julkiset palvelut

Nähtävyydet

REUNAEHDOT

Lainsäädäntö

Budjetti

Poliittiset päätökset

Esteettömyys-
vaatimukset
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Opastamisen kehittämisen prosessi
Vaiheet Määrittely Aikataulu Vastuuhenkilöt

1. Esiselvitys
Tarpeen ja laajuuden tunnistaminen: miten, miksi, kenelle? 
Päätöksenteon vaatima selvitys

2. Toteuttamispäätös

3. Budjetointi ja resurssointi
Suunnittelu käynnistyy budjetoinnilla ja henkilöresursoinnilla, mikä 
taho vastaa prosessista ja mitä muita tahoja prosessi koskee. 

4. Nykytila-arvio ja käyttäjähaastattelut 
Laaditaan opastamisen nykytila-arvio, inventaario
olemassa olevista opasteista ja käyttäjätarpeista 
palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.

5. Visio
Määritellään opastamisen visio yhdessä kaupungin ja 
loppukäyttäjien edustajien sekä palveluntarjoajien kanssa.

6. Opastamisen konseptin määrittely
Opastamisen konseptin innovointi yhteistyössä yritysten, 
kaupungin toimijoiden ja loppukäyttäjien kanssa. Kaupunki-
kohtaisen opastamisen periaatteiden ja kriteerien määrittely. 
Fyysisten ja digitaalisten opasteiden suunnitteluohje. 

7. Opastuksen suunnittelu ja toteutus
Kaupungin fyysiset ja digitaaliset opasteet

• Yleissuunnitelma

• Toteutussuunnitelma

• Kilpailutus

• Hankinta

• Tuotanto

Yksityisen palveluntarjoajan opastelaitteet

• Luvan hakeminen

• Toteutussuunnittelu

8. Opasteiden arviointi, ylläpito ja päivitys
Opastetietokanta, josta selviävät opasteiden sijainnit ja sisällöt

Kuvalista
s. 2 ................................................... Miia Alhanen, Turun kaupunki

Riikka Niemelä, Turun kaupunki
Elina Malén, Turku Science Park
Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

s. 4 ................................................... Elina Malén, Turku Science Park
Julius Konttinen
Jussi Hellsten, Helsinki Marketing, MyHelsinki

s. 5 ................................................... Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

s. 6 ................................................... Laura Vanzo, Visit Tampere Oy
Tuomo Väänänen, Design Studio Muotohiomo

s. 10 ................................................. Elina Malén, Turku Science Park

s. 11 ................................................. Valentino Valkaj

s. 12 ................................................. Elina Malén, Turku Science Park

s. 14 ................................................. Valentino Valkaj

s. 15 ................................................. Tuomo Väänänen, Design Studio Muotohiomo
Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

s. 17 ................................................. Marjo Kivi, Avaava Oy

s. 18–19 ........................................... Tuomo Väänänen, Design Studio Muotohiomo

s. 20–21 ........................................... Laura Vanzo, Visit Tampere Oy

s. 27 ................................................. Jussi Hellsten




