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1. Johdanto  

Helsingin keskusta-alueen opastamista uudistetaan tulevina vuosina huomattavasti. Keskeisenä 

muutosvoimana on Euroopan Unionin rahoittama Opastamisen ekosysteemi -hanke, joka on 

käynnissä elokuuhun 2019 saakka. Helsingin, Turun ja Tampereen yhteisen hankkeen tavoit-

teena on saada kaupunkeihin uutta yritystoimintaa sekä lisätä nykyisten yritysten kannattavuutta 

erityisesti digitaalisen opastamisen kehittämisellä. Kauppatorin alue on Helsingin pilottikohde 

hankkeessa. 

Tammi-elokuussa 2018 toteutetun työn tavoitteena oli laatia Kauppatorin toimijoiden näkökul-

masta tarveselvitys opastustarpeista Kauppatorilla ja sen ympäristössä, sekä kartoittaa Helsingin 

koko kävelykeskustan opasteiden nykytila. Kävelykeskustan opastamisen nykytilan kartoitus 

koski niin perinteisiä opasteita katutilassa kuin digitaalisia opastusratkaisuja. Ramboll toteutti kä-

velykeskustan staattisen opastamisen nykytilan kartoituksen edellisen kerran vuonna 2011. Vuo-

den 2018 kartoituksessa luodaan katsaus myös opastamisen muuttumiseen tällä aikavälillä. 

Opasteiden määrä oli lisääntynyt tarkasteluvälillä suurimmassa osassa opasteluokkia. 

Kauppatorin ympäristön opastustarpeita selvitettiin vuorovaikutteisella prosessilla kauppatorin 

toimijoiden, kuten toriyrittäjien, kauppahallin, vesiliikenteen toimijoiden sekä Suomenlinnan hoito-

kunnan kanssa. Prosessiin sisältyi kaksi työpajaa, joissa kartoitettiin paitsi tarpeita, myös ideoi-

tiin niihin ratkaisuja. Tunnistetuista tarpeista koottiin haastekortteja, joihin kiteytyi kuusi keskeistä 

opastamiseen liittyvää haastetta. Haasteet liittyivät Kauppatorin alueen palvelutarjonnan (koko-

naistarjonta, vesiliikenne, perusfasiliteetit) tunnettuuteen ja löydettävyyteen ennen alueelle saa-

pumista ja alueella vierailun aikana, vesiliikenteen laitureiden löydettävyyteen sekä jonojen hal-

lintaan. Haasteisiin ideoiduissa ratkaisuissa korostuivat opastuksen alueellinen keskittäminen, 

käyttäjälähtöinen optimointi, elämyksellisyyden hyödyntäminen, Kauppatorin ympäristön brändin 

kirkastaminen sekä nykyisen opastamisen hienosäätäminen. Opastustarpeita ja -ratkaisuja on 

koottu opastuspolulle, joka havainnollistaa Kauppatorin vierailijan ja opastamisen välisiä koske-

tuspisteitä ennen kauppatorille saapumista, kauppatorilla vierailun aikana sekä kauppatorin vie-

railun päätyttyä. Työn tuloksia hyödynnetään digitaalisessa opastusratkaisussa, jota kokeillaan 

ja pilotoidaan Kauppatorilla vuosina 2018-2019. 

Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Anu Kiiskinen sekä Kari Pesonen Helsin-

gin kaupungilta. Työn on laatinut Helsingin kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy:n 

työryhmä, johon kuuluivat projektipäällikkö Inna Ampuja, opastamisen asiantuntijat Aki Martikai-

nen, Tuomas Lehteinen ja Silja Laine, paikkatietoasiantuntija Elina Puhjo, kaupallisten palvelu-

jen asiantuntija Eero Salminen sekä Roban Konnat Oy:lta digitaalisen opastamisen asiantuntija 

Jaakko Seppälä.  
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2. Työn toteutus 

Työssä tarkastellaan Helsingin kävelykeskus-
tan opastamista kahdella aluetasolla: opastei-
den inventointi toteutettiin koko kävelykeskus-
tan alueella, tarvekartoitus kohdennettiin 
Kauppatorille. 

 

1.1 Yhteiskehittäminen Kauppatorin alueen toimijoiden kanssa 

Kauppatorin opastukseen kohdistuvia tarpeita selvitettiin alueen toimijoiden kanssa kahdessa 

työpajassa. Prosessiin osallistui torimyyjiä, vesiliikenteen toimijoita, Kauppahallin yrittäjiä, Helsin-

gin kaupunginmuseo sekä Suomenlinnan hoitokunta.  

Ensimmäinen työpajatehtävä järjestettiin osana 20.3.2018 Kauppatorin kehittämiskokonaisuu-

desta pidettyä vuorovaikutustilaisuutta. Tehtävällä selvitettiin osallistujien havaitsemia tarpeita 

Kauppatorin opastamiseen liittyen. Tilaisuuteen osallistui n. 35 henkilöä. Toinen työpaja järjestet-

tiin 3.4.2018 ja siihen osallistui 18 henkeä Kauppatorilla tai sen läheisyydessä toimivista yrityk-

sistä ja toimijoista. Työpajassa ideoitiin opastusratkaisuja edellisessä vaiheessa tunnistettuihin 

haasteisiin, joita oli mahdollista myös täydentää työpajan aikana. Ideoinnin kiihdyttämiseksi tilai-

suudessa tutustuttiin uusiin digitaalisen opastamisen esimerkkeihin. Ideointi toteutettiin Kauppa-

torin opastamispelinä. 

Työpajojen lisäksi toimijoiden tarpeita kartoitettiin haastatteluissa, jotka toteutettiin osana Kaup-

patorin kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevaa selvitystä (Ramboll 2018). Haastattelujen 

pohjalta muodostettiin Kauppatorin käyttäjäryhmät, joita on hyödynnetty myös tässä projektissa. 

Käyttäjäryhmät on esitelty luvussa 4.2. 
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1.2 Opastuskonsepti 

Siton vuonna 2012 toteuttamaa Helsingin kävelykeskustan opastuskonseptia on hyödynnetty 

luvussa 4 esitetyn Kauppatorin opastuspolun rakentamisen runkona. Konsepti luotiin kävelykes-

kusta-alueen opastamisen kehittämisen tueksi, ja siinä esitettiin kävelykeskustan opastamisen 

periaatteita yleisellä tasolla palvelupolkujen ja käyttäjäryhmien avulla. Konseptiin on viitattu myö-

hemmin tekstissä ”Opastuskonseptina”. 

1.3 Opasteiden inventointi 

Tutkimusaluetta kasvatettiin kattamaan vuoden 2011 tutkimusalueen lisäksi myös Katariinankatu 

ja Helenankatu sekä noin sata metriä etelään Unioninkatua ja Etelärantaa (kuva 1). Kartoituk-

sessa valokuvattiin kaikki uudet opasteet ja merkittiin niiden sijainti paikkatietomuodossa. Lisäksi 

merkittiin poistuneet tai muuttuneet opastaulut. 

 

Kuva 1 Vuosina 2011 ja 2018 kartoitetut alueet. 

Inventoidut opastetyypit  

Vuoden 2018 inventoinnissa oli pääosin käytössä samat opastetyypit ja -ryhmät kuin vuonna to-

teutetussa 2011 inventoinnissa. Uutena opastetyyppinä kartoitettiin liikuteltavat opasteet erik-

seen muista mainostauluista. Näin ollen opastetyyppejä oli yhteensä 23 (vuonna 2011 22 kpl) ja 

ne ryhmiteltiin 11:lle eri kartalle (taulukko 1). 
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Taulukko 1 Vuosina 2011 ja 2018 kartoitetut opastetyypit ja niistä kootut 11 opasteryhmää. 

Opaste-

ryhmä 

Opastetyyppi Tilanne 2011  Muutos Tilanne 

2018  + - 

1 Kadunnimikyltit 116 31 3 144 

2 Korttelikyltit 46 6 - 52 

3 

 

Muistolaatta 19 19 3 35 

Rakennuksen nimikyltti 33 15 2 46 

4 

 

Tuomiokirkon opaste 1 - - 1 

Helsingin sataman opastaulu 1 - - 1 

Veistoksiin liittyvät opasteet 7 - 1 6 

Sataman viitoitus 5 4 - 9 

Esplanadin puiston opastetaulut 3 - - 3 

5 

 

Museon banderolli 5 8 1 12 

Museon opaste 16 10 4 22 

6 

 

Nuolitarra (kävelyreitti) 6 1 2 5 

Hernesaaren risteilymatkailijoiden 
opastustaulu 

1 - 1 0 

7 

 

Elektroninen kartta 11 - - 11 

Mainostaulu 5 4 - 9 

Analoginen kartta 5 1 2 4 

8 Liikuteltavat mainostaulut - 97 - 99 

9 WC-opaste 20 2 3 18 

10 

 

Matkailuneuvonta 3 - 1 2 

Matkailuneuvonnan vitriini 2 - - 2 

Sightseeing piste/-kyltti  9 5 4 10 

11 

 

Kevyenliikenteen viitta 5 - 1 4 

Pyöräilytarra 7 1 - 8 

 

Paikkatietoaineisto 

Uudet opasteet kerättiin tablettiin ladatulla ESRIn Collector for ArcGIS – sovelluksella. Paikka-

tieto-ohjelmaan siirretty aineisto oli WGS84-koorditaatistossa, josta se muutettiin EUREF-FIN 

TM35 koordinaatistoon. Myös vuoden 2011 aineisto käännettiin samaan koordinaatistoon. Ai-

neisto luokiteltiin jo keräysvaiheessa opastetyypin mukaan. Jokaisesta opastetyypistä tehtiin 

oma karttansa samalla tavalla kuin vuoden 2011 kartoituksessa ja kartoissa käytettiin samoja vä-

rejä ja symboleita kuin vuoden 2011 kartoissa. Lisäksi karttoihin tuli merkintä poistuneista opas-

teista, jotka kerättiin vuonna 2011, mutta jotka olivat sen jälkeen poistuneet käytöstä. Nämä mer-

kittiin karttoihin mustina symboleina. Vuoden 2018 kartoituksessa löytyneet opasteet erotettiin 

vuonna 2011 kartoitetuista opasteista mustalla reunaviivalla.  
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3. Kävelykeskustan opastamisen 
nykytila  

Opastamisen nykytilan kuvaus perustuu helmi-
kuussa 2018 toteutetun opasteiden inventoinnin tu-
loksiin sekä kesäkuun 2018 inventointiin. Katuti-
lassa sijaitsevien opasteiden lisäksi kartoitettiin 
myös keskeisimmät digitaaliset opastamissovelluk-
set. 

3.1. Kadunnimi- ja korttelikyltit 

 

Kuva 2 Kadunnimikyltit tarkastelualueella. 

Kadunnimikyltti 

Kadunnimikyltti kertoo kadun nimen suomeksi ja ruotsiksi. Kyltit ovat alumiinia, ja ne sijaitsevat 

pääosin kadunkulmissa. Osa kadunnimikylteistä sisältää myös korttelin nimen (kuva 3). Sofian-

kadulla kadunnimikyltti on myös venäjäksi (kuva 4). 
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Inventointialueelta kartoitettiin kadunnimikylttejä 116 kappaletta vuonna 2011. Vuoden 2018 kar-

toituksessa näistä kolmen havaittiin poistuneen käytöstä: Aleksanterinkatu, Ateneuminkuja sekä 

Fabianinkatu (merkitty kartalla mustalla tähdellä). Vuoden 2018 kartoituksessa kerättiin 31 uutta 

kadunnimikylttiä. Suurin osa uusista kylteistä sijaitsivat aiemmin kartoittamattomalla alueella ete-

läosasta Unioninkatua ja Etelärantaa, sekä Helenankadulta ja Mariankadulta. 

 

Kuva 3 Kadunnimikyltti Helenankadulla 

 

Kuva 4 Sofiankadun kadunnimikyltti on myös venä-

jäksi 

 

 

Kuva 5 Korttelikyltit kartoitusalueella. 

Korttelikyltti 

Korttelien nimet ovat peräisin 1800-luvulta, jolloin Helsingin asemakaavan laatinut Johan Al-

brecht Ehrenström ideoi Helsinkiin kasvi- ja eläinaiheiset korttelinimet Kruununhaan, Kluuvin, 

Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren, Ullanlinnan, Katajanokan ja Kaivopuiston 
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kaupunginosiin kuuluville kortteleille. Nykyisin korttelikylttejä on jäljellä vain Aleksanterinkadun 

kymmenessä korttelissa. Ne on tehty vuonna 1995. Korttelinimien tärkeys opasteina on vähäi-

nen, sillä korttelinimet eivät ole enää yleisesti käytössä. Korttelikylttejä kartoitettiin Aleksanterin-

kadun alueelta 46 kappaletta vuonna 2011. Uusia kortteleita kartoitettiin kuusi kappaletta vuonna 

2018. Yksikään korttelikylteistä ei ollut poistunut alueelta. 

 

Kuva 6 Dromedaari-korttelikyltti korttelissa Unioninkatu 32, Aleksanterinkatu 30-34, Fabianinkatu 27-29, Poh-
joisesplanadi 19-23 

3.2. Kohdekyltit ja kulttuuri 

 

Kuva 7 Rakennusten nimikyltit ja muistolaatat inventointialueella 
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Rakennuksen nimikyltti 

Rakennuksen nimikyltti kertoo rakennuksen nimen tai rakennuksessa sijaitsevan organisaation 

nimen. Rakennuksen nimikyltit auttavat tiettyä rakennusta etsiviä käyttäjiä, kuten yrityksen ja or-

ganisaatioiden vierailijoita. Turistille ne eivät ole kovin tärkeitä, lukuun ottamatta muutamaa 

kauppakeskusta tai hotellia. 

Vuonna 2011 inventoitiin 34 rakennuksen nimikylttiä, joista kaksi havaittiin poistuneen vuoden 

2018 kartoituksessa. Poistuneet olivat Vietnamin suurlähetystön nimikyltti Aleksanterinkadulta ja 

Alfred Berg Pohjoisesplanadilta. Uusia rakennuksen nimikylttejä inventoitiin 15 kappaletta, joista 

suurin osa sijaitsee uudella kartoitusalueella.  

 

Kuva 8 Rakennuksen nimikyltti 

 

Kuva 9 Muistolaatta 

 

Muistolaatta 

Muistolaatta on rakennuksen seinässä sijaitseva laatta, joka kertoo rakennuksen, rakennuksen 

suunnitelleen henkilön tai alueen historiasta. Joissakin tapauksissa muistolaatta kertoo paikalla 

aiemmin sijainneesta rakennuksesta tai paikalla tapahtuneesta historiallisesta tapahtumasta. 

Vuonna 2011 kartoitettiin 19 muistolaattaa. Näistä kolme havaittiin poistuneiksi vuoden 2018 kar-

toituksessa ja uusia muistolaattoja havaittiin 19. Suurin osa muistolaatoista sijaitsee Aleksante-

rinkadulla ja Pohjoisesplanadilla. Vuonna 2018 kartoitetut 19 muistolaattaa olivat pääosin Alek-

santerinkadulla.  



 

 

KÄVELYKESKUSTAN OPASTAMISEN NYKYTILA JA KAUPPATORIN OPASTUSTARPEET 11 

 

 

Kuva 10 Veistoksiin liittyvät opasteet, tuomiokirkon opasteet, sataman viitoitus, Helsingin sataman viitoitus ja 

opastetaulut sekä Esplanadin puiston opastetaulut 

 

Veistoksiin liittyvä opaste 

Veistoksiin liittyvä opaste on veistoksessa oleva kaiverrus tai laatta. Opaste kertoo yleensä veis-

toksen nimen, tekijän ja valmistusvuoden. Teksti on usein vain suomeksi. Inventointialueen veis-

toksista seitsemästä löydettiin opaste vuonna 2011: Aleksanteri II:n patsas Senaatintorilla, Kei-

sarinnan kivi Kauppatorilla, Kolmen sepän veistos Kolmen sepän aukiolla, Albert Edelfeltin veis-

tos keskuskadulta sekä Runebergin veistos, Eino Leinon veistos ja Zacharias Topeliuksen muis-

tomerkki (Satu ja Totuus) Esplanadin puistossa.  



 

 

KÄVELYKESKUSTAN OPASTAMISEN NYKYTILA JA KAUPPATORIN OPASTUSTARPEET 12 

 

 

Kuva 11 Veistoksiin liittyvät opasteet. Esimerkkinä Topeliuksen veistos. 

Vuonna 2018 ei löytynyt uusia veistoksiin liittyviä opasteita. Albert Edelfeltin patsas oli poistunut 

Ateneumin puistosta. Veistoksiin liittyvää digitaalista opastamista oli sen sijaan lisätty kartoitus-

alueella mm. Esplanadin puistoon, kauppatorille ja Senaatintorille. Veistosten yhteyteen on sijoi-

tettu QR-koodit, jotka älypuhelimella lukemalla avautui video veistoksen historiasta. Patsas pu-

huu -hankkeen on toteuttanut nykyinen Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 

vuonna 2014.  

  

Kuva 12 Patsas puhuu -sovelluksen näkymiä 
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Esplanadin puiston opastetaulut 

Esplanadin puiston opastetaulut esittelevät puiston historiaa sekä siellä sijaitsevia veistoksia. 

Tekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, ja näin ollen palvelevat myös turisteja. Opastetau-

luista kaksi esittelee puistoa sekä siellä olevia patsaita. Nämä taulut on sijoitettu puiston koillis- 

ja luoteisnurkkiin. Esplanadin lavan viereen on sijoitettu kolmas opastetaulu, jossa esitellään la-

van ohjelmistoa. Esplanadin puiston opastetauluissa ei ollut muutosta vuosien 2011 ja 2018 in-

ventointien välillä.  

 

Kuva 13 Esplanadin puiston opastetaulu 

 

Kuva 14 Esplanadin puiston opastetaulu Esp-
lanadin lavan vieressä. 

 

Tuomiokirkon opaste 

Tuomiokirkon opasteita on alueella vain yksi, ja se sijaitsee hallituskadulla Tuomiokirkon portai-

den vieressä. Tuomiokirkon opasteella on oma opastetyyppinsä. Opasteessa on kartta, jolla on 

esitetty Tuomiokirkon sisäänkäynnit ja esteetön sisäänkäynti. Lisäksi opasteessa kerrotaan kir-

kon rakentamisvuosi. Teksti on suomen ohella myös ruotsiksi ja englanniksi. Opaste kartoitettiin 

vuonna 2011 eikä siihen ole tullut muutoksia. 

 

Kuva 15 Tuomiokirkon opaste 

 

Kuva 16 Helsingin sataman opastaulu 
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Helsingin sataman opastaulu  

Kauppatorilta inventoitiin vuonna 2011 satamaa koskeva opastaulu, joka kertoo laiturien sijainnit 

sekä historiaa Keisarinluodon laitureista. Muita samankaltaisia opastauluja ei löytynyt alueelta. 

Helsingin sataman opastaulujen määrä ei muuttunut vuoden 2018 kartoituksessa. 

 

Sataman viitoitus (autoliikenne) 

Sataman viitoitus opastaa autoliikennettä Helsingin satamiin. Opasteiden merkitys on tärkeä, 

etenkin, kun matkustajaliikenne on hajautettuna neljään eri terminaaliin. Vuonna 2011 inventoi-

tiin viisi sataman opastetta, jotka ohjasivat autoliikennettä Katajanokan terminaaliin, Eteläsata-

maan (myös erikseen Makasiiniterminaaliin ja Olympiaterminaaliin) sekä Länsiterminaaliin. Sata-

man opasteet on integroitu liikennemerkkeihin. 

Vuonna 2018 inventoitiin neljä uutta sataman viitoitusta. Kaksi niistä ohjasi Katajanokkaan (Mari-

ankadulla ja Pohjoisesplanadilla), yksi Silja Linen ja Olympiaterminaalin suuntaan (Eteläran-

nassa) ja yksi ohjasi henkilö- ja linja-autoliikennettä satamaan (Etelärannassa). 

 

 

Kuva 17 Sataman viitoitus 
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Kuva 18 Museon opasteet ja museon banderollit 

Museon banderollit ja mainoslakanat 

Museoiden banderolleissa tai lakanoissa kerrotaan yleensä museon nimi ja joskus myös tietoa 

museossa olevista näyttelyistä. Museon banderolleja kartoitettiin vuonna 2011 neljä kappaletta. 

Kolme näistä olivat perinteisiä banderolleja ja yksi väliaikainen Ateneumin julkisivuremonttia peit-

tävä mainoslakana. Vuoden 2018 kartoituksessa inventoitiin kahdeksan uutta banderollia. Kaksi 

niistä mainosti Helsingin kaupungin museota, toinen Katariinankadulta ja toinen Aleksanterinka-

dulta, loput kuusi Ateneumin näyttelyitä Kaivokadulla. Vuonna 2011 inventoitu, väliaikainen mai-

noslakana Kaivokadulla oli poistunut Ateneumin julkisivuremontin valmistuttua. 

 

Kuva 19 Museon banderolli ja mainoslakana 

 

Kuva 20 Museon opasteet 
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Museon opasteet, vitriinit ja mainostelineet 

Museoiden opasteet kertoivat sisäänkäyntien ja esteettömien kulkureittien sijainnin. Museoiden 

vitriinit ja mainostelineet esittelevät museoiden näyttelyitä ja tapahtumia. Suurin osa mainosteli-

neistä oli A-standeja. 

Museon opasteita inventoitiin 12 kappaletta vuonna 2011. Näistä neljä havaittiin poistuneeksi 

vuoden 2018 inventoinnissa. Lisäksi uusia opasteita inventoitiin neljä kappaletta. Museon opas-

teita oli pääasiassa Ateneumin ympäristössä ja Sofiankadulla. Poistuneista opasteista kolme 

opasti Sofiankadulla Kaupunginmuseoon ja yksi Ateneuminkujalla Ateneumiin.  

3.3. Matkailuun liittyvä opastaminen 

 

Kuva 21 Nuolitarrat ja Hernesaaren risteilymatkailijoiden opastaulu 

Nuolitarra 

Nuolitarrat ovat epävirallisia, matkailupalveluiden asettamia tarroja, joiden tarkoitus on ohjata ja-

lankulkijoita kävelemään matkailutoimiston suunnittelemia reittejä. Ne ovat pieniä pyöreitä nuoli-

kuvioisia tarroja, jotka on kiinnitetty liikennetolppiin. Nuolitarroja ei pyritä lisäämään tai kehittä-

mään, sillä ne ovat käytöstä poistettavia opasteita. Ne eivät ole Helsingin kaupungin liikenne-

suunnitteluosaston hyväksymiä.  

Vuonna 2011 inventoitiin kuusi nuolitarraa: kaksi punaista ja neljä sinistä. Siniset tarrat muodos-

tavat reitin Eteläesplanadille. Punaset tarrat ovat yksittäin eivätkä muodosta reittiä keskenään. 

Kaivokadulla oli yksi yksittäinen tarra. Vuoden 2018 inventoinneissa löydettiin kaksi uutta nuoli-

tarraa, jotka sijaitsivat samassa liikennetolpassa Etelärannassa. Nämä tarrat ovat 
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todennäköisesti jääneet havaitsematta vuoden 2011 inventoinnissa, sillä uusia tarroja ei pitäisi 

olla lisätty vuoden 2011 jälkeen. Vuoden 2018 inventoinneissa havaittiin myös kahden tarran 

poistuneen: toinen Eteläesplanadilta ja toinen Etelärannasta (Kauppatorin vierestä). 

 

 

Kuva 22 Vuonna 2018 inventoidut nuolitar-

rat 

 

Kuva 23 Vuonna 2011 kartoitettu Hernesaaren opastaulu Erotta-

jalla 

 

Hernesaaren risteilymatkailijoiden opastaulu 

Vuonna 2011 inventoitu Hernesaaren risteilymatkailijoiden opaste oli osa kesällä 2011 valmistu-

nutta hanketta, jossa opastettiin risteilymatkustajia teemapolkua pitkin keskustaan. Polku sisälsi 

fyysisten opasteiden lisäksi mobiilisovelluksen, jonka avulla risteilymatkustajat saivat lisätietoa 

erikseen valituista kohteista reitin varrelta. Opastaulussa neuvotuista reiteistä yksi (Seaside 

route, sininen reitti) kulki inventointialueen läpi. Opaste sijaitsi Erottajalla, ja se havaittiin poistu-

neeksi vuoden 2018 kartoituksessa. 
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Kuva 24 Matkailuun liittyvät opasteet. 

 

Matkailuneuvonta 

Matkailuneuvonta on merkitty vihreällä kyltillä, jossa on valkoinen infomerkki ja teksti ”Tourist in-

formation”. Kyltin väri ja ulkomuoto ovat virallisia ja käytössä kansainvälisesti. Vuonna 2011 in-

ventoitiin kolme matkailuneuvonnan opastetta, joista kaksi opastavat Helsingin matkailuneuvon-

nan pisteellä Unioninkadun ja Pohjoisesplanadin kulmassa, ja yksi oli väliaikainen opaste Havis 

Amandan patsaalla. Vuonna 2018 ei havaittu muita matkailuneuvontakylttejä. Havis Amandan 

väliaikainen matkailuneuvonta oli poistunut. 

 

Kuva 25 Matkailuneuvonta. 

 

Kuva 26 Matkailuneuvonnan vitriini. 
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Matkailuneuvonnan vitriini 

Helsingin matkailuneuvonnan ulkoseinässä on kaksi vitriiniä: toinen Unioninkadulla ja toinen 

Pohjoisesplanadin puolella. Vitriineissä kerrotaan ajankohtaisista tapahtumista ja ne on tarkoi-

tettu turisteille. Vuonna 2011 inventoiduille vitriineille ei ollut tapahtunut muutoksia.  

Sightseeing-piste/-kyltti 

Sightseeing-kylteillä merkitään sightseeing – bussien ja risteilyjen lähtöpaikkoja. Ne on kiinnitetty 

joko kiinteään, tavalliseen bussipysäkkiin, tai väliaikaiseen pylvääseen sesongin ajaksi. Kylttien 

ulkonäkö vaihteli kiertoajelun järjestäjän mukaan. Inventoitujen kylttien yhteydessä oli tietoa läh-

töajoista ja hinnoista. Sightseeing-kyltit olivat sijoittuneet yleensä kiertoajelun järjestäjän lipun-

myyntipisteen läheisyyteen. Jos lipunmyyntipiste ei ollut lähellä, löytyi kyltin yhteydestä reittioh-

jeet lipunmyyntipisteelle.  

Vuoden 2011 inventoinnissa sightseeing-kylttejä sekä lipunmyyntipisteitä löydettiin alueelta yh-

deksän. Näistä neljän havaittiin poistuneen vuoden 2018 kartoituksessa. Uusia sightseeing 

opasteita kartoitettiin kaksi kauppatorilta ja yksi Eteläesplanadilla. Ne eivät kuitenkaan olleet 

Sightseeing-bussien opasteita vaan risteilyaluksien sightseeing-opasteita.  

 

3.4. Opaskartat ja mainoskyltit 

 

Kuva 27 Opaskartat ja mainoskyltit 
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Analoginen kartta 

Analogiset kartat ovat perinteisiä, telineisiin kiinnitettyjä karttoja, joista osa ohjeisti eri palveluihin 

ja osa oli suunnistamisen apuna. Kartat olivat eri kokoisia ja näköisiä keskenään. Yhteistä kar-

toissa oli usein pohjakartta, joka oli tyypillisesti Helsingin kaupungin opaskartta. Vuonna 2011 

inventoitiin analogisia karttoja viidestä paikasta, joista kaksi oli poistettu vuonna 2018: toinen 

Pohjoisesplanadilta, toinen Eteläesplanadilta. Uusia analogisia karttoja löytyi vuoden 2018 in-

ventoinnissa kuusi: viisi Kauppatorilta ja yksi Kaivokadulta.  

Mainostaulu 

Mainostaulut ovat tauluja, jossa vaihtuu mainos tietyn väliajoin. Mainostaulut eivät ole varsinaisia 

opasteita, mutta ne ovat kuitenkin selvästi näkyvillä katukuvassa. Ne voivat myös opastaa tietyn 

tuotteen/palvelun luo, vaikka tämä ominaisuus ei ollutkaan mainostauluissa käytössä. Mainos-

taulujen valmistaja on Clear Channel, sama, kuin elektronisissa kartoissa. Vuonna 2011 inven-

toidut viisi mainostaulua löytyivät edelleen vuoden 2018 inventoinnissa. Uusia mainostauluja löy-

tyi neljä.  

 

Kuva 28 Mainostaulu 

 

Kuva 29 Elektroninen kartta 

 

Elektroninen kartta 

Elektroniset kartat ovat infomerkillä ja vihreillä karttatelineillä merkittyjä Clear Channelin kartta-

näyttöjä. Kartoissa näkyi keskustan opaskartta sekä mainoksia, jotka eivät olleet interaktiivisia. 

Osa kartoista saattoi olla pois päällä inventoinnin aikaan. Vuoden 2011 inventoinnissa kartoitetut 

11 elektronista karttaa olivat edelleen paikoillaan vuoden 2018 inventoinnissa, eikä uusia kart-

toja todettu. 
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Kuva 30 Liikuteltavat mainostaulut Kauppatorin alueella talvella 2018 

 

Liikuteltavat mainostaulut  

Liikuteltavat mainostaulut olivat uusi opastyyppiryhmä vuoden 2018 kartoituksessa. Liikutelta-

vien mainostaulujen inventoinnin taustalla oli inventoinnin aikana käynnissä ollut Opastamisen 

ekosysteemi -hanke ja sen linkittyminen yritystoimintaan, sekä Kauppatorin alueen rooli kaupun-

gin pilottina hankkeessa. Liikuteltavat opasteet inventoitiin täten vain Kauppatorin alueelta. 

Liikuteltavia opasteita kartoitettiin talvella 67 kappaletta. Liikuteltavat opasteet olivat mainoksia 

läheisten liikkeiden tuotteista, eikä niissä ollut esimerkiksi nuoliopastusta liikkeeseen. Inventoitu-

jen opasteiden määrä kuvastaa inventoinnin aikaista tilannetta: koska liikuteltavat opasteet eivät 

ole kiinteitä, niiden määrä ja sijainti voivat vaihdella päivän ja kellonajan mukaan. Tämän takia 

inventoinnin ajankohdalla oli merkitystä: inventointi tehtiin talvella lounasaikaan, mikä näkyi esi-

merkiksi lounasmainoksien suurena määränä. Suurin osa kartoitetuista liikuteltavista opasteista 

sijaitsi Senaatintorin ja Kauppatorin välisillä torikaduilla: Unioninkadulla, Sofiankadulla ja Katarii-

nankadulla.  
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Kuva 31 Liikuteltava mainostaulu Kauppahallin edustalla 

 

Kuva 32 Liikuteltava mainostaulu Katariinan-

kadulla 

Kesäkuun 2018 inventoinnissa liikuteltavia mainostauluja kartoitettiin kappaletta ja uusia Sight-

seeing-kylttejä kaksi. Kesäkuussa inventoidut, liikuteltavat mainostaulut olivat Kauppatorin alu-

eella pääosin jäätelöä ja risteilyaluksia mainostavia tauluja. Kauppatorin torikojujen mainoksia oli 

vain yksi. Liikuteltavien opasteiden määrään ja sijaintiin voi vaikuttaa vuorokaudenaika, viikon-

päivä ja säätila.  

 

Kuva 33 Liikuteltavat mainoskyltit Kauppatorin alueella kesälla 2018 
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Kuva 34 WC-opasteet alueella. 

WC-opaste 

WC-opasteiden tarkoitus on opastaa lähimpään wc:hen. WC-opasteita oli kolmea eri tyyppiä, 

joista yleisin oli virallinen WC-opaste. Niiden lisäksi oli myös vanhoja WC-opasteita sekä pieniä, 

epävirallisia opasteita. Vuoden 2011 inventoinnissa löydettiin 20 WC-opastetta, joista pääosa oli 

Esplanadin puiston ympäristöstä. Kolme näistä havaittiin poistuneen vuoden 2018 inventoin-

nissa. Uusia WC-opasteita löytyi kaksi, molemmat Sofiankadulta. 

 

Kuva 35 WC-opaste 
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3.5 Kevyen liikenteen opasteet 

 

Kuva 36 Kevyen liikenteen opasteet 

 

Pyöräilytarra 

Pyöräilytarrojen tarkoitus on opastaa valtakunnallisia pyöräreittejä. Pyöräilytarrat olivat ruskeita, 

valkoisen polkupyörän kuvalla merkittyjä tarroja, jotka oli kiinnitetty pylväisiin. Tarroissa oli usein 

myös reitin numero ja reitin suunnan osoittava nuoli. Pyöräilytarroja kartoitettiin vuonna 2011 

seitsemän, jotka olivat säilyneet paikoillaan vuoden 2018 kartoituksessa. Lisäksi vuonna 2018 

inventoitiin yksi uusi pyöräilytarra Kauppatorin itäpäädystä. Tämä oli todennäköisesti jäänyt huo-

mioimatta vuoden 2011 kartoituksessa, sillä uusia pyörätarroja ei ole suunniteltu lisättävän alu-

eelle.  

 

Kuva 37 Vuonna 2018 kartoitettu pyöräilytarra Kauppa-
torin itäosasta 

 

Kuva 38 Kevyenliikenteen viitta 
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Kevyenliikenteen viitta  

Kevyen liikenteen viitta ohjaa kävelijät ja pyöräilijät haluttuun kohteeseen. Opasteet ovat virallisia 

kevyen liikenteen opasteita, jotka sijoitetaan useimmiten kevyen liikenteen reittien solmukohtiin. 

Vuoden 2011 inventoinnissa havaittiin viisi kevyen liikenteen viittaa, jotka sijaitsivat pääasiassa 

Etelärannassa ja Eteläesplanadilla. Vuoden 2018 inventoinneissa havaittiin yhden kevyen liiken-

teen viitan poistuneen, uusia viittoja ei havaittu.  

3.5. Luokittelemattomat opastetyypit 

Kauppatorin satama-alue oli uudistunut vuoden 2011 kartoituksen jälkeen. Muutamalle opas-

teelle, jotka inventoitiin Kauppatorin rannasta, ei löytynyt sopivaa opasteluokkaa. Suurin osa 

näistä opasteista kuvasi vesiliikenteen laituria ja niiden kohdetietoja, nk. alueopasteita. Tällaisia 

olivat Suomenlinnan, Vallisaaren, Korkeasaaren ja Isosaaren laiturialueen opasteet. Lisäksi yksi 

opaste ohjeisti allasalueella liikkumista.  

 

Kuva 39 Allas Sea Poolin alueopaste 

 

Kuva 40 Suomenlinnan ja Korkeasaaren ohjaavat opasteet 

  

 

 

Kuva 41 Korkeasaaren laituri kohdeopasteineen 

 

Kuva 42 Vallisaaren laituri kohdeopasteineen 

  



 

 

KÄVELYKESKUSTAN OPASTAMISEN NYKYTILA JA KAUPPATORIN OPASTUSTARPEET 26 

 

 

Kuva 43 Isosaaren kohdeopaste 

 

Kuva 44 Suomenlinna info 

 

3.6. Digitaaliset opastamissovellukset 

Katutilassa sijaitsevien staattisten opasteiden ohella vuoden 2018 inventoinnissa kartoitettiin 

myös Helsingin keskustassa käytössä olevia opastamissovelluksia. Seuraavassa taulukossa on 

esitelty Helsingin keskustaan ja sen erilaiseen opastamiseen liittyviä mobiilisovelluksia, joiden 

tarkoituksena on opastaa, ohjata, tiedottaa sekä jakaa tietoa Helsingin ja sen keskustan eri näh-

tävyyksistä, nk. place-of-intrest -paikoista sekä tapahtumista.  
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Taulukko 2 Helsingissä opastamiseen keskittyvät mobiilisovellukset 

Nimi Kuva Mitä? Kenelle Osoite 

Helsinki app 
 
 

 

Sovellus, jolla voi lähettää pa-
lautetta ja kysymyksiä. Näkee 
myös muiden kysymykset. So-
vellus vielä kehitteillä, tulevai-
suudessa voi etsiä myös tietoa 
kiinnostavista tapahtumista tai 
osallistua meneillä oleviin hank-
keisiin. 

Asukkaille https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=fi.hel.
helsinki&hl=fi 

GoHelsinki 

 

Esittää kartalla lähimmät kohteet 
käyttäjän sijainnin perusteella. 
Kirjastot, puistot, yleiset WC:t, 
jne. Käyttäjä voi myös etsiä sen 
avulla omia paikkojaan. 

Asukkaille, 
turisteille 

https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=com.
alesalv.gohel-
sinki&hl=fi 

Helsinki City 
Guide 

 

Helsinki-opas: nähtävyydet, ra-
vintolat, kaupat jne. 

Turisteille https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=com.t
ripwolf.mi-
niapp_21115
0_free 

Helsinki Tra-
vel Guide 

 

Matkailuopas-sovellus. Turisti-
kohteet, hotellit, joukkoliikenne 
ja reitit. Kielet: englanti, ranska, 
saksa, espanja, italia 

Turisteille https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=com.t
ripwolf.mi-
niapp_21115
0_free  

Helsinki City 
Museums 

 

Kaikki pääkaupunkiseudun mu-
seot kartalla. 

Turisteille, 
asukkaille 

https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=eu.w
elive.uusi-
maa.mu-
seums  

Nomadi 

 

Sovellus sisältää reittejä ja koh-
teita kaupungista ja luonnosta. 
3D kartat, kuvia, tietoja. 

Turisteille, 
asukkaille 

https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=com.
cityno-
madi.nomadi 

Moovel 

 

Navigointisovellus kaupunkiym-
päristöön.  

Turisteille, 
asukkaille 

https://www.
moo-
vel.com/intl/fi/
cities/helsinki 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.hel.helsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alesalv.gohelsinki&hl=fi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripwolf.miniapp_211150_free
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.welive.uusimaa.museums
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
https://www.moovel.com/intl/fi/cities/helsinki
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City-opas 

 

Helsingin nähtävyydet: hotellit, 
ruokakohteet, käyntikohteet, 
museot, ostospaikat, teatterit ja 
päätapahtumat. 

Turisteille, 
asukkaille 

https://play.go
ogle.com/stor
e/apps/de-
tails?id=com.
whata-
map.apps.ci-
tyopas&hl=fi 

 

Taulukko 3 Helsingin kaupungin web-sovellukset 

Nimi Kuva Mitä? Kenelle? Osoite 

MyHelsinki 

 

Kokoaa yhteen 
kaupunkilaisten vin-
kit parhaista koh-
teista ja palveluista 

Turisteille, 
asukkaille 

https://www.my-
helsinki.fi/fi 
 

Helsingin 
karttapal-
velu 

 

Palvelu, jossa jul-
kaistaan eri paikka-
tietoaineistoja: sekä 
kaupungin eri toi-
mialojen että mui-
den kuin kaupungin 
aineistoja  

Asukkaille http://kartta.hel.fi/ 
 

Pääkaupun-
kiseudun 
palvelu-
kartta 

 Julkiset palvelut 
Helsingissä ja pää-
kaupunkiseudulla 

Asukkaille, tu-
risteille 

https://palvelu-
kartta.hel.fi/ 
 

Reittiopas 

 

HSL:n sovellus, 
joka näyttää jouk-
koliikenteen reitit 
tiettynä ajankoh-
tana valitusta pai-
kasta toiseen. Si-
sältää myös eri lin-
jojen linjakartat ja 
aikataulut 

Asukkaille, tu-
risteille 

https://www.reitti-
opas.fi/ 
 

3D kaupun-
kimalli 

 Tietomallit, jotka si-
sältävät kolmiulot-
teisen näkymän li-
säksi myös kohtei-
den ominaisuustie-
toa 

Asukkaille http://hel.fi/3D 
 
https://kartta.hel.fi/3d/m
esh/ 
 

Pääkaupun-
kiseudun 
opaskartta-
palvelu  

 Asukkaille, tu-
risteille 

https://kartta.helsingin-
seutu.fi/ 
 

 

Taulukko 4 Muita Helsingin matkailuun liittyviä sovelluksia 

Visit Fin-
land 

 

Tietoa ulkomaalai-
sille Suomessa 
matkailusta ja mat-
kakohteista 

 http://www.visitfin-
land.com/travel-trade/ 
 

Google 
maps 

 Googlen karttaso-
vellus, sekä web- 
että mobiilisovelluk-
sena 

asukkaille, tu-
risteille 

https://www.google.co
m/maps 
 

https://www.myhelsinki.fi/fi
https://www.myhelsinki.fi/fi
https://www.myhelsinki.fi/fi
https://www.myhelsinki.fi/fi
http://kartta.hel.fi/
https://palvelukartta.hel.fi/
https://palvelukartta.hel.fi/
https://palvelukartta.hel.fi/
https://palvelukartta.hel.fi/
https://www.reittiopas.fi/
https://www.reittiopas.fi/
https://www.reittiopas.fi/
https://www.reittiopas.fi/
http://hel.fi/3D
https://kartta.hel.fi/3d/mesh/
https://kartta.hel.fi/3d/mesh/
https://kartta.helsinginseutu.fi/
https://kartta.helsinginseutu.fi/
https://kartta.helsinginseutu.fi/
https://kartta.helsinginseutu.fi/
http://www.visitfinland.com/travel-trade/
http://www.visitfinland.com/travel-trade/
http://www.visitfinland.com/travel-trade/
http://www.visitfinland.com/travel-trade/
https://www.google.com/maps
https://www.google.com/maps
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4. Kauppatorin opastamisen 
tarpeet ja mahdollisuudet toi-
mijoiden näkökulmasta 

Kauppatorin opastamisen tarpeita ja mahdolli-
suuksia tutkittiin yhdessä alueen toimijoiden 
kanssa. Tuloksena on eri käyttäjäryhmiä pal-
veleva opastuspolku sekä ratkaisuideoita 
opastamishaasteisiin.  

4.1. Kauppatorin opastamistarpeet 

Opastukseen kohdistuvia tarpeita voidaan tarkastella opastamisen tarvehierarkia-analyysin 

avulla, joka kehitettiin osana vuonna 2012 toteutettua Opastuskonseptia. Opastamisen määrän 

tarpeeseen vaikuttaa kohteen sijoittuminen hierarkiaan, joka arvioidaan sen välttämättömyysas-

teen, käyttäjien määrän ja kohteissa käytettävän ajan perusteella. Hierarkia perustuu matkailijoi-

den ja paikallisten tarvehierarkioihin, joita on kuvattu tarkemmin seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 5 Opastustarpeet Opastuskonseptin mukaan (2012) 

Matkailijat 

1. WC:t ja vesipisteet 

2. Ravintolat, kahvilat  

3. Shoppailu 

4. Nähtävyydet 

 

Paikalliset 

1. Liikenteen terminaalit ja 
julkiset palvelut 

2. WC:t ja vesipisteet 

3. Ravintolat, kahvilat  

4. Shoppailu 

5. Elämykset 

 

 

Matkailijoiden opastamista tulee sijoittaa erityisesti tärkeimpiin turistikohteisiin ja sisääntulokoh-

tiin, kuten terminaaleihin. Turistikohteista tällaisiksi tunnistettiin Kiasma, Lasipalatsi, Kamppi ja 

Forum, sekä Kauppatori ja Senaatintori. Kauppatorin osalta tarvehierarkiaa on tarkasteltu Opas-

tuskonseptissa erikseen ja todettu, että yksi alueopaste riittäisi kattamaan alueelle kohdistuvat 

opastustarpeet. Kuitenkin Kauppatorin luonne myös lauttaliikenteen terminaalina ja koko Helsin-

gin brändin edustajana on merkittävä, joten opastukseen suositellaan panostettavan enemmän, 

kuin toiminnot hierarkian mukaan vaatisivat. 
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Kuva 45 Kauppatorin tarvehierarkia-analyysi Lähde: Opastuskonsepti, 2012 

Kauppatorin alueella toimivilta yrittäjiltä ja muilta toimijoilta kerätyt näkemykset opastamiseen liit-
tyvistä tarkemmista tarpeista on käsitelty kuudeksi haastekortiksi, jotka on esitelty seuraavaksi.  

1. Kauppatorin alueen tarjonnasta ja fasiliteeteista on vaikea saada kokonaiskäsitystä 

2. Tietoa vesiliikenteen kohteista ei ole helposti saatavilla 

3. Vesiliikenteen laitureita on vaikea löytää 

4. Kauppatoria ei löydetä tai siitä ei tiedetä 

5. Jonot haastavat myyntitoimintaa 

6. Perusfasiliteetteja ei löydetä. 

 

Haaste 1. Kauppatorin alueen tarjonnasta ja fasiliteeteista on vaikea saada 

kokonaiskäsitystä 

 

Erityisesti paikallisilla on mielikuvia siitä, ettei 

torilta tai kauppahallista saisi enää kaikkia 

palveluita, kuten tuoretuotteita. Myöskään to-

rilla käyvillä ei ole kokonaiskäsitystä siitä, mi-

ten monipuolinen tori on. Miten Kauppatorin 

palveluvalikoima löydettäisiin paremmin opas-

tamisen avulla? 
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Haaste 2. Tietoa vesiliikenteen kohteista ei ole helposti saatavilla 

Saarikohteista ei löydy tietoa helposti ja no-

peasti – tieto on pirstaloitunut vesiliikennöitsi-

jöiden omiin tietokanaviin. Miten kohteista 

voisi saada helpommin tietoa? Miten tietoa 

voisi esittää ja koota? Miten esimerkiksi Suo-

menlinna ja Merellisen Helsingin brändi voisi-

vat näkyä Kauppatorilla? 

 

  

Haaste 3. Vesiliikenteen laitureita on vaikea löytää 

 

Asiakkaat kyselevät vesiliikenteen lähtöpaik-

koja torin ja kauppahallin myyjiltä. Asiakkaat 

pakkautuvat ensimmäiseen vastaan tulevaan 

laivaan, vaikka vaihtoehtoja olisi tarjolla use-

ampikin. Miten vesiliikenteen palveluihin ja 

laitureille voisi opastaa nykyistä paremmin? 

 

Haaste 4. Kauppatoria ei löydetä 

Kauppatori on Helsingin keskustan helmi, 

mutta se ei silti välttämättä osu turistin reitille. 

Esimerkiksi turistivirtojen ohjaamisessa Se-

naatintorilta Kauppatorille olisi vielä kehitettä-

vää. Miten potentiaalisten asiakkaiden tietoi-

suutta Kauppatorista olisi mahdollisuutta li-

sätä opastamisen avulla? 
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Haaste 5. Jonot haastavat myyntitoimintaa 

 

Kauppahallissa vierailijat muodostavat jonon, 

joka vie mennessään ja myyntitiskien 

valikoimaa on vaikea jäädä tutkailemaan. 

Ruuhkapäivinä lauttajonot Kauppatorilla 

levittäytyvät myyntikojujen peitoksi. Miten 

jonotuksen koreografiaa voisi Kauppatorin 

alueella uudistaa? 

Haaste 6. Perusfasiliteetteja ei löydetä 

Kauppatorin ja Kauppahallin myyjiltä useim-

min kysytyt kysymykset ovat WC:n, taksitol-

pan ja pankkiautomaatin sijainnit, sekä Wi-Fi. 

Millaista opastusta näihin perustarpeisiin vas-

taaviin palveluihin voisi toteuttaa? 
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4.2. Kauppatorin pääkäyttäjäryhmät 

Kauppatorin opastamiseen liittyvät tarpeet on jaettu erilaisten pääkäyttäjäryhmien mukaisesti, 

joita on tarkasteltu Rambollin 2017-2018 toteuttaman Kauppatorin kaupallisten palvelujen kehit-

tämisselvityksessä ja joita on täydennetty Opastuskonseptin käyttäjäryhmien mukaisesti. Käyttä-

jät on jaettu paikallisiin sekä vierailijoihin. 

Paikallisista käyttäjistä on tunnistettu kolme päätyyppiä, jotka ovat Läpikulkija, Vakioasiakas 

sekä Tapahtumakävijä. Vierailijat on jaettu haasteiden mukaan kahteen ryhmään, jotka ovat 

Seikkailija sekä Turistiryhmä. Ryhmät on esitelty seuraavaksi tarkemmin esimerkkipersoonien ja 

toimintojen avulla. 

Läpikulkija 

• Martti viihtyy kotikulmillaan Helsingin kanta-

kaupungissa, jossa hän sekä asuu että työs-

kentelee.  

• Martin työmatka taittuu kaupunkipyörällä 

kauppatorin viertä.  

• Kauppatorilla ei tule vietettyä aikaa, sillä alue 

on läpikulkupaikka, jolla pysähtyminen ei tule 

mieleen. 

Tavoite: Saada Martti pysähtymään ja käyttä-

mään Kauppatorin palveluja 

 

Vakioasiakas 

• Esko vierailee torilla pääasiassa viikonloppui-

sin, ja täydentää ostoksiaan tuoreilla elintar-

vikkeilla.  

• Esko suorittaa torilla aina saman tutun rutiinin: 

ensin hän käy viikonloppulounaalla Kauppa-

hallissa ja lähtiessään ostaa tuoreen kalan ka-

lakauppiaalta.  

• Joka juhannus Esko lähtee vaimonsa kanssa 

saaristoristeilylle. 

Tavoite: Tutustuttaa Esko uusiin palveluihin 

Kauppatorilla. 
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Tapahtumakävijä 

• Mirja ja Seppo vierailevat Kauppatorilla joka 

vuosi Silakkamarkkinoiden aikaan.  

• Pariskunnan reitti ohjautuu ihmisvirran mu-

kana, ja he pysähtyvät kojuilla joissa on ly-

hyimmät jonot. 

• Tapahtuman aikaan tulee vierailtua myös 

kauppahallissa, ja joinakin vuosina Suomen-

linnassa. 

Tavoite: Ohjata ihmisvirtoja niin, ettei Mirjan ja 

Sepon tarvitse ahdistua tungoksesta, ja 

tarjota heille ajankohtaista tietoa tapah-

tuman aikana. 

 

Seikkailija 

• James matkustaa yksin ja pitää matkakerto-

muksistaan blogia ja bloggaa matkakohteesta 

omat suosituksensa.  

• Helsinkiin Jamesin houkutteli useat positiiviset 

matkakertomukset sosiaalisessa mediassa. 

• James on kiinnostunut Kauppahallin perin-

teistä. 

Tavoite: Saada Jamesin tietoon laajemmin 

Kauppatorin tarjoamat mahdollisuudet. 

 

Turistiryhmä 

• Aasialainen turistiryhmä tutustuu Kauppahal-

lin tarjontaan ja ottaa lautan Suomenlinnaan.  

• Ryhmän jäsenillä on vapaata tutustumista 

Kauppatorin alueella puolen tunnin ajan. 

Tavoite: Opastaa isoa ryhmää Kauppatorilla te-
hokkaasti, ja ohjata ryhmän jäsenet no-
peasti heitä kiinnostavien palveluiden 
äärelle vapaan tutustumisen aikana. 
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4.3. Kauppatorin opastuspolku  

Vuoden 2012 Opastuskonseptissa linjataan, että opastuskokemus syntyy kaikkien opastuspolun 

eri vaiheiden summana, joka alkaa ennen kohteeseen saapumista ja päättyy kohteesta poistumi-

sen jälkeen. Myös Kauppatorin opastamiseen liittyviä tarpeita tarkastellaan koko opastuspolun 

varrelta aikajanamaisesti. Opastuspolun pisteet, eli käyttäjän ja opastamisen väliset kontaktipis-

teet alkavat Kauppatorin olemassaolon tiedostamisesta ja jatkuvat Kauppatorilla käynnin jälkei-

seen palautteen antamiseen ja seuraavan vierailun suunnitteluun. Kontaktipiste syntyy, kun käyt-

täjä havaitsee tietotarpeen. Pisteissä tarkastellaan myös motivaattoreita, jotka kannustavat käyt-

täjää etenemään seuraavalle kontaktipisteelle, kohti Kauppatorin tarjoamaa elämystä.  

Kaikkia pisteitä yhdistää tavoitteet, jotka liittyvät toisaalta kaikkien käyttäjäryhmien huomioimi-

seen ja toisaalta opastuspolun teknisen sujuvuuden varmistamiseen. Kaikkien käyttäjäryhmien 

palvelemiseen liittyviä tekijöitä ovat eri kielten huomiointi, piktogrammien hyödyntäminen yleis-

maailmallisena kielenä, esteettömyyden varmistaminen, sekä suunnitelmallisen että spontaanin 

toiminnan tukeminen sekä sisältöjen tuottamisen ja palautteen antamisen mahdollistaminen 

käyttäjäryhmille. Opastuspolun sujuvuuteen liittyviä tekijöitä ovat opastamisen laatuun panosta-

minen, fyysisten opasteiden strateginen sijoittelu, opastuksen katkopaikkojen välttäminen, ja yh-

tenäisen visuaalisen ilmeen käyttö koko opastuspolun varrella. 
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Ennen Kauppatorille saapumista 

 

 

Tietotarve: Kauppatorin olemassaolo ja 

käyttäjän mahdollisuus muodostaa ensim-

mäiset vaikutelmat suhteessa omiin toivei-

siin ja tarpeisiin. 

Motivaattori: Käyttäjän motivaatioon vai-

kuttavia tekijöitä ovat mm. mahdollisen 

vierailun koettu arvo eri mittareilla, esi-

merkiksi perustarpeiden tyydyttäminen, 

elämyksellisyyden tavoittelu, tai yhä ene-

nevissä määrin sosiaalisen median julkai-

suarvo. 

Tietoväylät:  

• Digitaaliset tilat, kuten verkkosi-

vut, tuttavien tai hashtag-merkityt 

julkaisut sosiaalisessa mediassa, 

blogit, ääni- ja viittomakielinen 

materiaali kaupungin sivuilla 

• Keskeiset terminaalit, kuten len-

toasemat, satamat, rautatiease-

mat 

• Printtimateriaalit, kuten lehdet, tu-

ristikartat 

• Näyttöpäätteet ja muut fyysiset 

opasteet keskustassa, esim. Se-

naatintori ja Esplanadin puisto  

Keskeiset käyttäjäryhmät: Seikkailija, 

Turistiryhmä 

Tietotarve: Selkeä kokonaiskuva Kaup-

patorin alueen konseptista, hengestä ja 

tarjonnasta.  

Motivaattori: Palveluvalikoima kategoria-

tasolla, vierailukokemuksen kokonaisku-

van viestiminen uusille käyttäjille, sekä 

uusien rutiinien, ajantasaisen palvelu-/toi-

minta-/-tapahtumatarjonnan tai elämysten 

tarjoaminen paikallisille asukkaille. 

Brändi, jossa yhdistyvät alueen kulttuuri-

historialliset arvot sekä modernit toimin-

not ja ajankohtaiset trendit. Kaupunkiti-

lassa näkyviä virikkeitä, jotka houkuttele-

vat paikallisia asukkaita poikkeamaan ko-

timatkalla.  

Tietoväylät:  

• Digitaaliset tilat, kuten verkkosi-

vut, tuttavien tai hashtag-merkityt 

julkaisut sosiaalisessa mediassa, 

blogit, ääni- ja viittomakielinen 

materiaali kaupungin sivuilla 

• Sosiaalinen kanssakäyminen 

• Printtimateriaalit, kuten lehdet, tu-

ristikartat 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, 

Vakioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkai-

lija, Turistiryhmä  
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Tietotarve: Miten ja kuinka sujuvasti 

Kauppatorille pääsee eri pisteistä.  

Motivaattori: Reitin ja matkaketjun suju-

vuus, matkan aikana saatavan opastuk-

sen laatu ml. etäisyydet, olosuhteet, osoi-

tetiedot, joukkoliikenteen matkaketjut, py-

säkkien sijainnit, reitin ja solmukohtien 

tunnistamiseen liittyvät tekijät, eri kulkuta-

pojen huomiointi tiedon esittämisessä 

(vrt. kävelijä >< pyöräilijä), reittivaihtoeh-

dot ja jatkoyhteydet. 

Tietoväylät:  

• Kaupungin verkkosivut 

• Tärkeimmillä tulosuunnilla jaetta-

vat infokartat, esim. terminaalit, 

Senaatintori 

• Liikkumissovellukset, kuten Reit-

tiopas  

• Oman sijainnin paikantavat opas-

tussovellukset  

• Reitin ennakointi ja havainnollis-

taminen käyttäjän näkökulmasta  

Keskeiset käyttäjäryhmät: Tapahtuma-

kävijä, Seikkailija, Turistiryhmä  
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Kauppatorilla vierailun aikana 

 

 

 
 

Tietotarve: Kauppatorin palveluvalikoiman ja 

elämyksen toteuttamisen mahdollisuuksien 

tarkentaminen.  

Motivaattori: Kauppatorin tarjoaman elämyk-

sen kokeminen omiin kiinnostuksen kohteisiin 

perustuen ja päästä kiinni autenttiseen Kaup-

patorin tunnelmaan. Kohteiden ja niiden välis-

ten etäisyyksien hahmottaminen intuitiivisesti 

esimerkiksi palvelutoimintojen teemoittaisen 

sijoittumisen avulla. Yhden luukun periaat-

teen soveltaminen kokoamalla eri palveluja ja 

perustarpeita koskeva informaatio samaan 

lähteeseen selkeästi ja välttämällä opastevi-

linä.  

Tietoväylät:  

• Fyysiset opasteet, tietoa erityisesti si-

sääntulokohdissa kuten Senaatinto-

rilla, Esplanadilla, Olympiaterminaalin 

suunnalta 

• Tilalliset vihjeet, kuten myyntikojujen 

teemoittainen sijoittelu 

• Digitaalinen tila, kuten sovellukset, 

yrittäjien tuottama reaaliaikainen 

tieto, opastejärjestelmien keräämä 

tieto, veneisiin sijoitetut mainostaulut 

• Äänikartat, kosketusohjautuvat moni-

kanavaiset kartat 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, Tu-

ristiryhmä. 

 

Tietotarve: Perustarpeiden tyydyttämiseen 

liittyvien fasiliteettien löytäminen.  

Motivaattori: Alueella viihtymisen parantumi-

nen ja vierailun keston pidentyminen, kun pe-

rustarpeet tyydyttävien toimintojen sijaintitieto 

on olemassa, esim. WC:n ja pankkiautomaa-

tin sijainnit, Wi-Fin käyttömahdollisuus ja 

mahdollisuus istua.  

Tietoväylät:  

• Fyysiset opasteet lähimpiin fasiliteet-

teihin näkyville paikoille 

• Digitaalinen tila, esim. sovellus, mai-

nosrahoitteinen ilmainen verkko 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Tapahtumakä-

vijä, Seikkailija, Turistiryhmä  
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Tietotarve: Merellä vierailun mahdollisuu-

det ja siihen liittyvät käytännön asiat. 

Motivaattori: Palveluiden löydettävyyteen 

liittyvät tekijät, kuten erilaiset risteilyvaihto-

ehdot, laitureiden sijainnit, lähtöajat, hinnas-

tot, varaustilanteet, risteilyyn kuluva aika, 

saarikohteiden tiedot (palvelut, nähtävyydet, 

muut fasiliteetit). Em. tietojen osalta moti-

vaatioon vaikuttavat mahdollisuudet käyttä-

järyhmien erilaisiin tarpeisiin vastaava rää-

tälöinti tiedon esittämisessä, esim. itseä kiin-

nostavien tai omaan aikatauluun sopivien 

toimintojen löytämisessä. 

Tietoväylät:  

• Fyysiset opasteet, tietoa erityisesti 

sisääntulokohdissa kuten Senaatin-

torilla, Esplanadilla, Olympiatermi-

naalin suunnalta, sekä yrittäjien 

omat mainokset ja markkinointima-

teriaalit 

• Tilalliset vihjeet, kuten myyntikoju-

jen teemoittainen sijoittelu 

• Digitaalinen tila, kuten sovellukset, 

yrittäjien tuottama reaaliaikainen 

tieto, opastejärjestelmien keräämä 

tieto, veneisiin sijoitetut mainostau-

lut 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, 

Turistiryhmä  

 
 
 
 

Tietotarve: Kauppatorin ravintola- ja kahvi-

lavalikoiman tarjonta ja valinnan tekemisen 

mahdollistavat ominaisuustiedot. 

Motivaattori: Valikoiman vastaaminen 

omiin mieltymyksiin ja sen hetkisiin tarpei-

siin, ruokaturismi, fyysiset puitteet ja kapasi-

teetti, aikataulut, tuoksut ja äänimaisemat. 

Mahdollisuudet käyttäjäryhmien erilaisiin tar-

peisiin vastaava räätälöinti tiedon esittämi-

sessä, esim. itseä kiinnostavien tai omaan 

aikatauluun sopivien toimintojen löytämi-

sessä. 

Tietoväylät:  

• Fyysiset opasteet, sekä erityisesti 

yrittäjien omat mainokset ja markki-

nointimateriaalit (sijoittaminen tär-

keimmille sisääntuloalueille, kuten 

Esplanadille, Senaatintorille, Olym-

piaterminaalille ja Katajanokan ter-

minaalille. 

• Tilalliset vihjeet, kuten myyntikoju-

jen teemoittainen sijoittelu 

• Digitaalinen tila, kuten sovellukset, 

yrittäjien tuottama reaaliaikainen 

tieto, opastejärjestelmien keräämä 

tieto, veneisiin sijoitetut mainostau-

lut 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, 

Turistiryhmä  
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Tietotarve: Kauppatorin ja Kauppahallin elin-

tarviketarjonta ja -palvelu. 

Motivaattori: Elintarvikevalikoiman laajuus ja 

valikoiman erityisyys, sekä ainutlaatuinen pal-

velukokemus. Mahdollisuudet käyttäjäryh-

mien erilaisiin tarpeisiin vastaava räätälöinti 

tiedon esittämisessä, esim. itseä kiinnosta-

vien tai omaan aikatauluun sopivien toiminto-

jen löytämisessä. 

Tietoväylät: 

• Fyysiset opasteet, sekä erityisesti 

yrittäjien omat mainokset ja markki-

nointimateriaalit 

• Tilalliset vihjeet, kuten myyntikojujen 

teemoittainen sijoittelu 

• Digitaalinen tila, kuten sovellus, yrit-

täjien tuottama reaaliaikainen tieto, 

opastejärjestelmien keräämä tieto, 

veneisiin sijoitetut mainostaulut 

 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas  

 

 

 

 

 

 

 

Tietotarve: Paikallisten tuotteiden ostaminen, 

tapahtumatarjonnan hyödyntäminen sekä his-

torialliseen maisemaan ja sen tarinoihin tutus-

tuminen.  

Motivaattori: Uniikkien matkamuistojen ja 

käyttöesineiden hankkimisen mahdollisuus, 

paikallisten tapahtumien, näyttelyiden ja kau-

punkielämän kokeminen sekä alueen histori-

aan eläytyminen. 

Tietoväylät:  

• Fyysiset opasteet, sekä erityisesti 

yrittäjien omat mainokset ja markki-

nointimateriaalit 

• Tilalliset vihjeet, kuten myyntikojujen 

teemoittainen sijoittelu 

• Digitaalinen tila, kuten sovellus, yrit-

täjien tuottama reaaliaikainen tieto, 

opastejärjestelmien keräämä tieto, 

veneisiin sijoitetut mainostaulut 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Tapahtumakä-

vijä, Seikkailija, Turistiryhmä  
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Tietotarve: Turvallinen ja sujuva liikkuminen Kaup-

patorin alueella, mahdollisuus keskittyä itse vierailu-

kokemukseen tai vaihtoehtoisesti läpiliikkumiseen. 

Motivaattori: Mahdollisuus kulkea alueella intuitiivi-

sesti yhtenäisten reittien ja opasteiden tukemana 

myös työmaiden tai tapahtumien aikaisten poik-

keusjärjestelyjen aikana. Läpiliikkujalla on mahdolli-

suus jatkaa sujuvasti Kauppatorin alueen läpi esi-

merkiksi pyörätiellä pyöräillen, kun väylät on mer-

kitty selkeästi. Ryhmien kokoontuminen maamerk-

kien tai ennalta merkittyjen tapaamispaikkojen 

avulla. Kauppahallin, vesiliikenteen laitureiden tai 

myyntikojujen jonot on ohjattu sopiviin paikkoihin. 

Tietoväylät: 

• Fyysiset opasteet, kuten kyltit ja älytaulut 

• Tilalliset vihjeet, kuten rajatut jonotusalueet 

• Digitaalinen tila, kuten sovellukset, yrittäjien 

tuottama reaaliaikainen tieto jonotustilan-

teesta, opastejärjestelmien keräämä tieto 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Vakioasia-

kas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, Turistiryhmä  
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Kauppatorilla vierailun jälkeen 

 

 

Tietotarve: Seuraavia kohteita ja niihin siirty-

mistä koskevat vaihtoehdot.  

Motivaattori: Vaihtoehtojen houkuttelevuus 

ja niiden saavutettavuus. Houkuttelevuuden 

osalta tieto lähellä olevista kohteista kuten 

kaupunginmuseo, saarikohteet ja Kaivo-

puisto, sekä muista Helsinki-elämyksen täy-

dentävistä kohteista. Siirtymistä koskien hel-

posti löydettävä tieto reittivaihtoehdoista, py-

säkkitiedoista ja taksitolpasta, sekä toisaalta 

navigointi lentoasemalle tai muihin terminaa-

leihin.   

Tietoväylät:  

• Kaupungin verkkosivut 

• Kohde- ja palveluvalikoima po-

tentiaalisista vierailukohteista, 

esim. matkailusovelluksen kautta 

• Liikkumissovellukset, kuten Reit-

tiopas  

• Oman sijainnin paikantavat opas-

tussovellukset  

• Reitin ennakointi ja havainnollis-

taminen käyttäjän näkökulmasta  

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, Tu-

ristiryhmä. 

Tietotarve: Kokemuksen jakamisen käytän-

nöt, esimerkiksi palautteenanto, virallinen 

hashtag tai väylä saada tietoa alueen kuulu-

misista. 

Motivaattori: Tiedon tuottaminen itse, esi-

merkiksi sosiaalisen median kautta, joka ta-

pahtuu jokaisen kosketuspisteen jälkeen ja 

vielä kotiin palattua. Mahdollisuus antaa pa-

lautetta suoraan kaupungille tai tietyille toimi-

joille myös yksityisemmän palautekanavan 

kautta. Houkuttuminen vierailemaan Kauppa-

torilla uudestaan. 

Tietoväylät:  

• Sosiaalinen media  

• Sovellus  

• Verkkosivut 

• Uutiskirje, tarjoukset 

Keskeiset käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Va-

kioasiakas, Tapahtumakävijä, Seikkailija, Tu-

ristiryhmä  
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4.4. Kauppatorin toimijoiden ratkaisuideat 

Kauppatorin alueen toimijat ideoivat yhdessä ratkaisuja alueen opastamiseen liittyviin haastei-

siin. Ideat ovat opastamiseen liittyviä ratkaisuja tai yksittäisiä toimintoja, jotka ovat osin vaihtoeh-

toisia ja osin toisiaan täydentäviä ominaisuuksia joko fyysiseen tai digitaaliseen opastamiseen. 

Ideoissa painottui erityisesti eri toimijoiden ja kohteiden välinen yhteistyö, vesiliikenteen palvelui-

den opastaminen sekä opastamisen elämyksellisyys. Kohderyhmänä ratkaisuissa ovat pääasi-

assa vierailijat. Ideat on esitelty seuraavaksi teemoittain: 

• Elämyksellisyyden hyödyntäminen 

• Opastamisen käyttäjäkohtainen optimoiminen  

• Brändin kirkastaminen  

• Opastuksen alueellinen keskittäminen 

• Nykyisen opastamisen hienosäätäminen 

 

 

Elämyksellisyyden hyödyntäminen 

 

KAUPPATORI NYT JA 100 VUOTTA TAKAPERIN 

Ensimmäisessä ideassa opastajana toimii hahmo, joka tutustuttaa käyttäjän Kauppatorin ny-

kyisiin palveluihin ja historiaan. Teknisesti idea toteutetaan lisätyn todellisuuden avulla, jolloin 

hahmo hypähtää käyttäjän ruudulle opastussovelluksessa. Tarinallinen opastamisen tapa 

tuottaa myös paikallisille käyttäjille uusia näkökulmia alueesta. 

Käyttäjäryhmät: Vakioasiakas, Turistiryhmä, Seikkailija 
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VISUAALISET JA AUDITIIVISET  

ÄRSYKKEET 

Alueen palveluita markkinoidaan visuaalisesti 

ja äänimaailmojen avulla luomalla nopeasti si-

säistettäviä mielikuvia esimerkiksi saariston 

elämyksistä, palveluista ja nähtävyyksistä. 

Elävillä valokuvilla, kuvituksilla ja kertojaää-

nillä siepataan kiireistenkin ohikulkijoiden huo-

mio ja herätetään kiinnostus palveluja koh-

taan, joita ohikulkijat eivät ennen tunteneet.  

Opasteet ja sovellus tunnistavat puheen, joten 

käyttäjä voi käydä niiden kanssa keskustelua 

alueen palveluista ja navigoinnista.  

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Vakioasiakas, 

Seikkailija, Turistiryhmä 

DIGITAALISET HERÄTTEET 

Palvelut tarjoutuvat käyttäjän mobiililaittee-

seen esimerkiksi viestinä, josta avautuu digi-

taalinen aluekartta. Kartalla käyttäjä näkee 

oman sijaintinsa sekä palvelut kategorioit-

tain. Vastaavia herätteitä voisivat olla esi-

merkiksi tapahtumiin ja aikatauluihin liittyvät 

reaaliaikaiset tiedot. 

Käyttäjäryhmät: Vakioasiakas, Seikkailija, 

Turistiryhmä 

OPASTAJAT 

Digitaalisen opastamisen ohella elämykselli-

sen ulottuvuuden luovat opastajina toimivat 

henkilöt. Oppaat ohjaavat vierailijoita ja jonoja, 

jakavat mainoslehtisiä ja mainostavat alueen 

palveluita. Opastajilla on reaaliaikaisin tieto 

Kauppatorin palveluista ja poikkeustilanteista. 

Käyttäjäryhmät: Tapahtumiin osallistuja, Tu-

ristiryhmä, Seikkailija 
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Opastamisen käyttäjäkohtainen optimoiminen 

MATKAILUSOVELLUS 

Sovellus, johon on koottu kaikki Helsingin matkailuun liittyvä tieto karttapohjaisesti ja reaaliai-

kaisesti päivittyen. Kauppatoria koskevia tietoja sovelluksiin ovat palveluvalikoima sekä alu-

eella navigointiin liittyvät tiedot. Alueen palveluita voi selata palvelualoittain ja tutustua sovel-

luksen käyttäjille tarjolla oleviin alennuksiin ja muihin etuihin. Vesiliikenteen palveluista tarjo-

taan reaaliaikaista tietoa, esimerkiksi Suomenlinnan lauttojen jonotustilanteesta ja saaristoris-

teilyjen varaustilanteesta.  

Sovellukseen on koottu vesiliikenteen kohteet, aikataulut ja hinnat sekä saarikohteiden palve-

lut. Sovellus opastaa palvelujen ohella nähtävyyksiin, wc-tiloihin, pankkiautomaateille ja mui-

hin usein kysyttyihin kohteisiin alueella, ja on linkittynyt muihin usein käytettyihin sovelluksiin 

”yhden luukun periaatteella”, kuten Reittiopas. 

Käyttäjäryhmät: Tapahtumiin osallistuja, Turistiryhmä, Seikkailija 

RÄÄTÄLÖINTI 

Kauppatorin digitaalisen opastusratkaisun tavoitteena on räätälöidä opastustieto käyttäjäryh-

mäkohtaisesti. Käyttäjä voi valita itselleen tärkeimpiä ominaisuuksia, joita vierailultaan toivoo, 

kuten asettaa vierailun keston, tavoitteen, teeman tai valita itseään parhaiten kuvaavan vierai-

lijaprofiilin. Järjestelmä esittää käyttäjän tekemien valintojen perusteella ehdotuksia Kauppato-

rielämyksen rakennuspalikoista, joita käyttäjä voi rajata vielä tarkemmin.  

Räätälöinti auttaa käyttäjää hahmottamaan esimerkiksi saaristoristeilyyn kuluvan ajan, Kaup-

pahallin ravintolatarjonnan tai arvion jonoihin kuluvasta ajasta. Mahdolliseen sovellukseen voi 

tilata muistutuksia käytössä olevasta ajasta ja käyttäjän valitsemista palveluista, jotta käyttäjän 

ei tarvitse seurata itse ajan kulumista.  

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Vakioasiakas, Tapahtumiin osallistuja, Seikkailija 
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Brändin kirkastaminen 

 

SENAATINTORIN, TORIKORTTELIEN JA KAUPPATORIN YHTEISBRÄNDÄYS 

Senaatintorin ja Kauppatorin yhteinen brändääminen, joka auttaa asiakkaita löytämään Se-

naatintorilta Kauppatorille ja toisinpäin. Yhteinen identiteetti näyttäytyy vierailijalle esimerkiksi 

digitaalisessa opastamisessa yhteisellä palvelupaletilla, visuaalisella ilmeellä sekä perintei-

sellä opaskartalla, jotka kattavat kummankin alueen palvelut ja tärkeimmät tuloväylät.  

Tulostettavan kartan jakelupisteet ovat esimerkiksi Senaatintori, Torikorttelit, Kauppatori, Ka-

tajanokan terminaali ja Olympiaterminaali. 

Esimerkkikategoriat palveluvalikoiman esittämiseen koko Senaatintorin ja Kauppatorin alu-
eelta: 

• Nordic Gourmet 

• Souvenirs 

• Cruises 

• Islands 

• Lunch & Dinner 

• Events 

• Children 

Käyttäjäryhmät: Tapahtumiin osallistuja, Seikkailija, Turistiryhmä 
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INTUITIIVINEN OPASTAMINEN 

Asiakkaan intuitiivisiin ratkaisuihin perustuvaa 

reittiä Kauppatorin alueen palveluissa tuetaan 

tilallisilla vihjeillä, kuten torin myyntikojujen jär-

jestämisellä teemoittain ja asiakkaan polun 

ennakoivilla suosituksilla. Näin asiakas osaa 

navigoida itseään kiinnostavien palvelujen pa-

riin mahdollisimman vähäisellä opastamisella.  

Opastamista sijoitetaan asiakkaan polun var-

relle ennakoiden seuraavia kohteita ja mielite-

koja, esimerkiksi kellonaikaan tai sijaintiin lin-

kittyen. Kauppatorilla markkinoidaan saarikoh-

teiden palveluita ja tapahtumia, Kauppatorilla 

sijaitsevia palveluja markkinoidaan sen sijaan 

esimerkiksi saaristoristeilyjen aluksissa. Ta-

voitteena on tarjota asiakkaalle tietoa tilan-

teessa, jossa asiakas harkitsee seuraavia 

kohteita tai reittejä, ja näin ohjata asiakas hyö-

dyntämään alueen palveluita monipuolisesti. 

Käyttäjäryhmät: Vakioasiakas, Tapahtuma-

kävijä, Seikkailija 

NÄKYVYYS 

Kauppatorin palveluvalikoiman sekä mahdol-

lisen yhteisen brändin näkyminen edellyttää 

sen linkittymistä keskeisiin solmukohtiin ja 

kaupungin markkinointiväyliin, kuten matkai-

luesitteisiin. Kauppatorille opastetaan jo juna-

asemilta, lentokentältä ja satamista, sekä 

keskustan alueella suurimpien käyttäjävirto-

jen varrelle, kuten Esplanadilla. 

Käyttäjäryhmät: Turistiryhmä, Seikkailija 

  

 

Opastuksen alueellinen keskittäminen 
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VESILIIKENTEEN INFOKESKITTYMÄ 

Kauppatorin vesiliikenteen palveluja koskeva informaatio kootaan yhteen paikkaan Kauppato-

rilla ja digitaalisessa opastamisessa. Samasta pisteestä löytyy mm. vesiliikenteen aikataulut, 

lähtölaiturit, reitit, kartat ja kohdetiedot. Nykyisestä vesiliikenteen yritysperustaisesta opasta-

misesta siirrytään kohdeperustaiseen opastamiseen, ja laitureille ohjataan vesiliikenteen koh-

teen mukaisesti.  

Lähtevät risteily- ja reittiliikenteen vuorot esitetään kootusti suurilla näytöillä, kuitenkin mahdol-

listaen eri vuorojen erottumisen tarjonnasta esimerkiksi yritysten brändiväreillä sekä eri tyyppi-

sillä elämyksillä. Mahdollisen sovelluksen kautta käyttäjän on mahdollista saada myös näytölle 

ilmestyviä ilmoituksia lähellä lähtevistä vuoroista.  

Käyttäjäryhmät: Vakioasiakas, Turistiryhmä, Seikkailija 

OPASTUSALUE / PAVILJONKI 

Opastusalue on fyysinen opastusalue, johon 

on koottu kauppatoria koskeva informaatio, 

huolto. ja saniteettitilat sekä kahvila, esim. pa-

viljonki, kontti tai katos. Pisteessä työskente-

lee oppaita, jotka tarjoavat tarkempaa neu-

vontaa esimerkiksi esteettömyys-tilanteissa. 

Pisteeseen on myös koottu linkit digitaalisen 

opastamisen mahdollisuuksiin, kuten matkai-

lusovelluksen lataamiseen.  

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Turistiryhmä, 

Seikkailija 

 

ÄLYTAULUT SISÄÄNKÄYNNEILLE 

Kauppatorin ympäristön sisätiloihin, kuten 

Kauppahallin aulaan sijoitettavat kosketus-

näytölliset älytaulut esittävät karttapohjaisesti 

palveluvalikoiman. Yksittäiset palvelut avau-

tuvat osalle näyttöä niitä koskettaessa – näin 

yhden käyttäjän tekemät poiminnat eivät 

peitä koko karttaa, jota voi täten tarkastella 

useampikin käyttäjä samanaikaisesti. Äly-

taulujen informaatio päivittyy reaaliaikaisesti 

ja vaihtelee sijainnista riippuen – taulut eh-

dottavat palveluja ja tapahtumia, jotka sijait-

sevat käyttäjän tulevalla reitillä. Taulu voi 

näyttää käyttäjälle reitin valitsemaansa koh-

teeseen kartalla sekä ilmoittaa esimerkiksi 

etäisyydet kohteisiin. 

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Turistiryhmä, 

Seikkailija 
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Nykyisen opastamisen hienosäätäminen 

 

LAITURIEN NUMEROINTI JA KYLTITYS 

Vesiliikenteen laitureiden löytymistä helpottava numerointi, joka toteutetaan näkyvällä ja alu-

een brändiä mukailevalla kyltityksellä.  

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Turistiryhmä, Seikkailija 

JONOTUSTILA 

Jonotustilan ohjeistaminen käyttäjille selke-

ästi, sekä tilan optimointi esimerkiksi lippuau-

tomaattien siirtämisen avulla. 

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Turistiryhmä, 

Seikkailija 

NYKYISTEN OPASTEIDEN SIJOITTELU 

Nykyisten opasteiden tehostaminen, esimer-

kiksi nostamalla tungoskohtien opasteita ny-

kyistä korkeammalle (Suomenlinnan lautta). 

Käyttäjäryhmät: Läpikulkija, Turistiryhmä, 

Seikkailija 
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5. Näköaloja opastuksen kehittä-
miseen 

Vuoden 2011 inventoinnin raporttiin koottiin suosituksia opastamisen kehittämiseksi. Kehitettäviä 

seikkoja olivat opastamisen yleinen koordinointi ja opastetyyppien yhtenäinen visuaalinen ilme, 

viitoituksen parantaminen, huonosti toimivien opasteiden poistaminen, joidenkin opastetyyppien 

potentiaalien kehittäminen ja englannin kielen lisääminen tietolaattoihin. Samoja huomioita nousi 

esiin myös vuoden 2018 kartoituksessa. Lisäksi vuoden 2018 selvityksessä kiinnitettiin huomiota 

erityisesti digitaaliseen opastukseen ja sen vähäiseen näkymiseen katukuvassa.  

Vuoden 2011 opastamisen inventoinnissa kiinnitettiin huomiota viitoituksen vähäisyyteen Helsin-

gin keskustan alueella. Sama havainto todettiin vuoden 2018 selvityksessä niin opasteiden in-

ventoinnissa kuin yrittäjille tehdyssä työpajassa. Kauppatorin alue, Senaatintori ja Esplanadin 

puisto ovat tärkeitä matkailukohteita. Yhtenäistämällä viitoitukset näillä kolmella keskeisellä turis-

tikohteella, olisi turistien helpompi löytää nämä kohteet. 

 

Kuva 46 Muistolaatta vuoden 2018 inventoinnista 

 

Rakennusten seinissä olevat muistolaatat, jotka kertovat rakennuksen, alueen tai rakennuksessa 

asuneen henkilön historiasta, olivat pääosin suomeksi eivätkä täten palvele turisteja. Vuoden 

2011 selvityksessä suositeltiin lisättäväksi myös englanninkielinen teksti, ja vuoden 2018 inven-

toinnissa löytyikin uusia muistolaattoja, jossa teksti oli myös englanniksi. 

Vuoden 2011 inventoinnin raportissa todettiin, että opasteiden teho kasvaisi, jos niiden ulkoasu 

olisi samankaltainen ja helposti katukuvasta erottuva. Tällä hetkellä joissain opastetyypeissä on 
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edelleen uusia ja vanhoja versioita käytössä, joten tilanne ei ole muuttunut vuoden 2011 kartoi-

tuksen jälkeen. Kartoitusalueelta löytyi edelleen esimerkiksi vanhoja WC-opasteita uusien rin-

nalla sekä nuolitarroja, joita ei enää käytetä opastamisessa. Myös valtakunnallisia pyöräilytarroja 

oli edelleen kartoitusalueella. Molemmissa tarratyypeissä havaittiin katkoksia reiteillä jo vuonna 

2011. Lisäksi molemmat todettiin vaikeasti nähtäväksi. Tämän kaltaiset poistuvat opastetyypit 

voisi poistaa kokonaan, jotta opastaminen alueella selkeytyisi. Kyseisiä tarraopasteita ei ole kui-

tenkaan teetetty lisää alueelle vuoden 2011 jälkeen. 

Digitaalisen opastuksen kehittämisen suosituksia ja vaihtoehtoja on koottu seuraavaksi pohjau-

tuen sekä projektin aikaisissa työpajoissa tunnistettuihin tarpeisiin, ideoituihin ratkaisuihin, että 

opastamisen trendeihin. Osa suosituksista on kohdennettu Kauppatorin alueelle ja osa kattaa 

koko kaupungin. 

 

Keskitetty opastuspiste 

Useat merkittävät ja toiminnallisesti vilkkaat alueet ovat osoittaneet, että alueella vierailijat ja 

etenkin turistit arvostavat keskitettyä paikkaa, pistettä, josta he saavat koko aluetta koskevaa tie-

toa, mutta myös erilaisia palveluita sekä henkilökohtaista opastamista. Nykypäivän ihmisille toi-

miva wlan-yhteys ja mobiililaitteiden latausmahdollisuus ovat lähes yhtä tärkeitä kuin WC-tilojen 

saatavuus, ja siksi nämä palvelut tulisi olla saatavilla alueesta riippumatta, keskitetysti yhdestä 

paikasta. Tulevaisuudessa henkilökohtaisesta palveluksia voisivat tarjota ihmis-kaupunkioppai-

den lisäksi myös robotit. Yhteinen opastuspiste toimisi myös ryhmien kokoontumispisteenä ja 

kohtaamispaikkana kaikille alueen kävijöille.  

Kauppatorin ympäristön sisätiloihin, kuten kauppahallin aulaan voisi sijoittaa kosketusnäyttöjä, 

joiden tiedot ja palvelut perustuisivat pitkälti mobiilisovellukseen syötettyihin ja päivitettyihin tie-

toihin, mutta laivojen reittien sekä kulkutietojen osalta myös automaattisesti keskusjärjestelmien 

(mm. AIS) kautta. Käyttäjän näkökulmasta kosketusnäytön ei tarvitsisi esittää tavallista staattista 

karttanäkymää alueesta kohdekuvakkeilla höystettynä, vaan se voisi olla dynaaminen: esim. 

lauttaliikenteen laivojen sijainti merellä näkyisi reaaliaikaisesti, ja lauttojen kuvakkeita klikkaa-

malla kuvaan ilmestyisi käyttäjien tietyillä sovituilla # tai @-merkeillä merkittyjä some-päivityksiä 

ja kuvia. Käyttäjä voisi hankkia lisätietoja kosketusnäytöltä painamalla näytöllä näkyvää kuva-

ketta: Valitsemalla esim. lautan, näytöllä näkyisi ko. lautan sijainnin lisäksi aikataulutiedot, reitti-

vaihtoehdot, hinnastot sekä mielenkiintoista tietoa ja näyttäviä valokuvia reitin varrelta – näin in-

fonäyttö voisi tuottaa tietosisällön lisäksi myös elämyksellisyyttä näytön käyttäjille ja lauttamat-

kaa harkitseville. 

Keskitetyn opastuspisteen sähköisen opastuksen ideat on seuraavaksi esitelty kootusti. 

 

Wlan 
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Mobiililaitteiden latausmah-

dollisuus 

 

 

Reaaliaikainen lauttaliikenne 

lisätietoineen kartalla 

 

 

Mobiiliapplikaation tietosisäl-

lön integrointi infonäyttöön 

 

 

Sosiaalisen median integrointi 

sähköiseen opastukseen 

 

 

Robotti / keinoälyopas 

 

Mobiilisovellukset 
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Osa yleisempää Helsinki-appli-

kaatiota 

 

Käyttäjän tunnistaminen 

geofence- tai Beacon-tekniikalla 

 

Toimijat huolehtivat omien tieto-

sisältöjensä päivittämisestä 

 

Laaja tarjonta alueen palve-

luista: kategorisoidut palvelu-

luettelot, hinnat, aukiolot, aika-

taulut, karttaintegraatio ja -opas-

tus, jne. 

 

Integraatiot muihin online-palve-

luihin, kuten Reittiopas, sääpal-

velut, sosiaalinen media, jne. 
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Helsingin alueelle on suunniteltu useita erilaisia ja eri tarkoituksiin toteutettuja mobiilisovelluksia. 

Toisaalta Helsinki esiintyy myös yhtenä osana koko Suomen alueen kattavaa sovellusta. Näiden 

sovellusten perusperiaate on kuitenkin lähinnä jakaa tietoa koko kaupungin historiallisista nähtä-

vyyksistä ja museoista. Toiset sovellukset ovat keskittyneet pelkästään esittelemään erilaisia 

ruokailupaikkoja. Kauppatori on esitelty sovelluksissa usein vain yhtenä kohteena, eikä niissä ole 

eritelty alueelta saatavia palveluita tai toimintoja.  

Kauppatorin alue olisi hyvä liittää osaksi Helsinki APP -kehitystä, jolloin applikaation lataaminen 

olisi houkuttelevampaa. Kauppatori toimisi yhtenä virtuaalisena kokeilualueena, jossa testattai-

siin miten erilaisia kaupallisia ja ei-kaupallisia palveluita ja toimintoja voitaisiin esittää sovelluk-

sessa ja sen karttanäkymässä. Kohdennettu alueellinen tiedon kehittäminen antaisi myös erin-

omaista tietoa siitä, pystyykö alueellisesti toimijoiden kesken vastuutettu ohjelmisto tuottamaan 

sovelluksen käyttäjille riittävän reaaliaikaista ja määrältään monipuolista tietoa, etenkin matkaa-

jien tarpeisiin.  

Alueellinen rajaus -tekniikan (esim. geofence) hyödyntäminen Helsinki APP:ssa olisi myös erin-

omainen kokeilu teknologian toimivuuden testaamiseen opastus- ja informaatiosovelluksessa, 

joka kuitenkin muutoin kattaa koko Helsingin kaupungin alueen. Sovellus mahdollistaisi myös 

erilaisten opastus- sekä anturiteknologioiden (esim. iBeacon) yhteensovittamisen fyysisen ympä-

ristön kanssa. Mobiilisovellus mahdollistaisi, jo tällä hetkellä teknisesti, todella monipuolisen tar-

jonnan alueen käyttäjille, mutta myös toimijoille, mm. mobiilimaksamisen, etätunnistautumisen, 

paikannuksen, jne. osalta. 

Alueen vierailijoita tulisi houkutella sovelluksen käyttäjiksi esim. tarjoamalla edellä mainittujen 

teknologioiden avulla erilaisia maksuttomia tai edullisempia palveluita mobiilikäyttäjille.  

 

 

 

 

Etuja mobiiliapplikaation käyttä-

jille, kuten alennuksia 

 

Mobiililaitteen tekniikkaa voi 

hyödyntää myös muilta osin, 

esim. Maksaminen, WC-ovien lu-

kitus, tms. 
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Ristiinmarkkinointi 

Sen sijaan, että Kauppatori yhtenä toimijana kehittäisi ainoastaan omia digitaalisia sovelluksiaan 

(mobiili-app, fyysiset sähköiset opasteet), voisi olla järkevää hyödyntää lisäksi jo olemassa ole-

via opastusjärjestelmiä ja verkkopalveluita, ja integroida kauppatorin informaatiot osaksi näitä 

järjestelmiä. Tällä tavoin saataisiin hyödynnettyä sekä olemassa olevaa infrastruktuuria, että ole-

massa olevia käyttäjämääriä.  

Käytännössä esimerkiksi Suomenlinnassa ja Korkeasaaressa liikkuvat vierailijat voisivat saada 

jo omissa kohteissaan alustavaa informaatiota Kauppatorista. Esim. Korkeasaaren matkaajille 

tarjotaan paluuvaihtoehdoksi Kauppatorin lauttaa (mahdollisesti jonkin alennuksen kera) tai Suo-

menlinnan kohteiden pääsylippujen taustalla voisi olla informaatiota myös muista kaupungin saa-

rikohteista. Edellä mainittuihin kohteisiin voisi myös lisätä sähköisiä info-/mainostauluja, joissa 

esiteltäisiin Kauppatorin alueen palveluita. Samoin suosittujen kohteiden applikaatioissa olisi 

mahdollista huomioida Kauppatorin esittely. 

 

 

 

  



 

 

KÄVELYKESKUSTAN OPASTAMISEN NYKYTILA JA KAUPPATORIN OPASTUSTARPEET 56 

 

Lähdeluettelo 

Opastuskonsepti. Kävelykeskustan opastaminen ja Vuosaaren esimerkki. Sito Oy 12/2012. 

Helsingin keskusta-alueen opastepilotin työpajat. Yhteenvetoraportti, Sito Oy 5/2012. 

Helsingin keskusta-alueen opasteiden nykytilan kartoitus. Helsingin kaupungin rakennusviraston 

julkaisut 2011:12 / Katu- ja puisto-osasto. Ramboll Finland Oy, 10/2011. 

Helsingin kauppatori. Liikenteellinen ja kaupallinen kehittäminen. Ramboll Finland Oy, 8/2018. 

 


