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Opastamisen tuloksellisuus ja vaikuttavuus

Kaupunkiopastamisella lisätään ihmisten kykyä
hahmottaa ympäristöään. Selkeät opasteet auttavat käyttäjiä löytämään uusia reittejä. Riittävän tiheä kaupunkiopastamisen verkosto (opasteiden näkyvyys ja lyhyet etäisyydet toisistaan)
luo ympäristöä vähemmän tuntevalle turvallisuuden tunteen, kun tietää ”pysyvänsä kartalla”.
Kaupunkiopastaminen lisää tutkitusti kävelyä
ja pyöräilyä. Pilotin aikana tehdyissä kyselyissä
kävi ilmi, että opasteiden käyttäjät löysivät
kartan alueelta uusia palveluja, jotka sijaitsevat kaiken lisäksi järkevän kävelymatkan päässä. Kartoissa on kuvattu ympyrällä alue, joka on
saavutettavissa kävellen noin viidessä minuutissa.

Ulkomuistista piirretty Turun kartta.
Kognitiotieteen mukaan koostamme
paikkoihin liittyvistä havainnoistamme,
tiedoistamme ja niiden tulkinnoista
mentaalikarttoja, jotka vaikuttavat
käsitykseemme ympäristöstä ja välimatkoista sekä ohjaavat liikkumistamme.
Hyvä kaupunkiopastaminen auttaa
mentaalikarttojen muodostamisessa
sekä navigoinnissa silloin, kun mielikuva
ympäristöstä on vasta muodostumassa.

Opasteiden avulla parannetaan julkisen liikenteen löydettävyyttä ja käytettävyyttä. Niiden
avulla estetään ruuhkautumista ja lisätään
alueen palveluiden vetovoimaa. Opasteiden
tuominen kaupunkitilaan koetaan tervetulleena
kaupunkipalveluna.
Opasteiden kartat tuovat erilaisia kohteita, palveluita ja nähtävyyksiä lähelle kaupunkilaisia
ja matkailijoita siten, että he voivat itsenäisesti
löytää lähialueen kohteita ja tehdä hyviä reittivalintoja.
Opasteisiin voidaan myös tuoda selkeät sijainti
tiedot ja hätätilanteessa tarvittavat yhteystiedot. Näin hätätilanteissa aluetta tuntematonkin
osaa pyytää apua oikeaan osoitteeseen.

Määränpää

Opastamisen ekosysteemi
Opaste ohjaa käyttäjää
kohti seuraavaa
solmukohtaa

Ennen matkaa

Seuraavan opasteen tulisi
näkyä ennenkuin käyttäjä
tuntee olevansa eksyksissä

Lähtö
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Keilahallin pukuhuoneet
Bowlinghallens omklädningsrum
Bowling hall’s changing rooms

Kuntosalit
Motionssalar
Gyms

Punttisali
Styrketräningssal
Free weights room

Pukuhuoneet
Omklädningsrum
Changing rooms

Sauna & allas
Bastu & bassäng
Sauna & pool

Woimala
Kraftis
In English

Internetin karttapalvelut

Karttasovellukset mobiililaitteissa

Kaupunkiopasteet

Yksityisten toimijoiden opasteet

Sisäopasteet

esimerkiksi Googlen karttapalvelu,
Fölin reittiopas, palvelukartta.turku.fi

esimerkiksi Googlen ja Applen karttapalvelut

Kaupunkiopastamisen konsepti

Opastekonseptin yhtenäinen tyyli
jatkuu kaupunkitilasta sisätiloihin.

Karttasovellukset näyttävät vain pienen osan
reitistä kerrallaan, ja niitä on seurattava
jatkuvasti pysyäkseen kartalla. ”Löytöretkeily”
ja ympäristön laajempi hahmottaminen on
vaikeaa.

Opasteverkko on niin tiheä, että
kaupunkitilassa navigointi on mahdollista
pelkkien pylonien ja viittojen avulla.
Tämä rohkaisee käyttäjää katselemaan
ympärilleen ja kulkemaan jalan.

Kaupunkiopastamisen konsepti mahdollistaa
opasteilmeen käytön myös yksityisten
toimijoiden tarpeisiin. Yhtenäinen ilme
edesauttaa palveluiden löytymistä.

Tietokoneella käytettävät karttapalvelut
mahdollistavat koko reitin ja julkisen
liikenteen palvelujen tarkastelun yhdessä
näkymässä ennen liikkeelle lähtemistä.
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Taustatyö ja selvitykset

Opastamisen ekosysteemistä opastuskonseptin
luomiseen ja pilotointiin Turussa
Opastamisen ekosysteemi -hankkeessa Muoto
hiomo kartoitti ja kuvasi laajasti kaupunkiopas
tamista eri alueilla ja kohteissa Turussa. Hankkeessa auditoitiin kaupallisten toimijoiden
(esim. Hansakortteli) ja palveluiden (Finavia,
Turun Satama), isojen kiinteistöjen ja tapahtumien (esim. Gatorade Center ja Gymnaestrada
2018) opasteita sekä kaupunkitilassa tapahtu
vaa opastamista, viitoitusta ja reitittämistä.
Hankkeen haastattelut ja asiantuntijatyö nostivat esiin tarpeen koordinoidulle kaupunki
Turun kaupunkiopastamista
eri kohteissa vuonna 2018.

opastamiselle, jolle ei löytynyt yhtä selkeää
omistajaa kaupunkiorganisaatiossa. Kaupunki
opastamisen vastuut ja toteutustavat vaihtelivat. Turun kaupungilla ei ollut keskitetysti tietoa
siitä, mitä, missä ja milloin kaupungin toimesta
opastetaan.
Opastekonseptia pilotoitiin Aurajoen rannassa
Kirjastosillan molemmin puolin. Alueella on
runsaasti palveluita ja nähtävyyksiä, ja siellä
liikkuu paljon ihmisiä. Hanke toteutettiin 20.12.
2018–31.10.2019 välisenä aikana. Pylonien prototyypit olivat esillä kesäkuusta lokakuuhun.
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Muotoiluprosessi

Benchmarking ja wayfinding-ekskursio
Muotohiomon suunnittelija Tuomo Väänänen
osallistui wayfinding-ekskursioon Englantiin
tammi-helmikuussa 2019. Matkan aikana perehdyttiin kaupunkiopastamisen toteutukseen
eri kohteissa Lontoossa ja Bristolissa sekä tavattiin Atkins, City ID ja Maynard Design -toimistojen suunnittelijoita.

Bristolin ja Lontoon kaupunki
opasteita sekä digitaalinen
InLinkUK opaste- ja mainospyloni, jossa on ilmainen wifija yleisöpuhelinpalvelu.

Ekskursio oli tärkeä s uunnittelijan ja tilaajan
yhteistyölle, koska sen aikana s yntyi yhteinen
näkemys ja ymmärrys kaupunkiopastamisen
merkityksestä ja käytännön toiminnasta. Vieraillut kohteet ja eri ratkaisujen testaaminen
vieraassa kaupungissa antoi suunnitteluun ja
projektin ohjaukseen omakohtaista kokemusta kaupunkiopastamisesta. Samalla dokumentoitiin erilaisia opastamisen ratkaisuja, joita
voitiin jakaa Turussa pidetyissä työpajoissa ja
suunnittelukokouksissa.

Turun oma visuaalinen ilme ja opastus
konseptin visuaalisen ilmeen kehittäminen
Kaupungin visuaalinen ilme ja opastamisen visuaalinen ilme poikkeavat toisistaan. Ratkaisut,
jotka kaupungin visuaalisessa ilmeessä t oimivat
hyvin esim. viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta, saattavat olla vaikeita soveltaa kaupunkiopastamisessa. Opastamisen kohderyhmänä on hyvin erilaisia käyttäjiä ja suunnitte
lussa on huomioitava opasteiden soveltuminen
erilaisiin kaupunkitiloihin. Kaupunkiopasta
misen toteutus asettaa myös erityiset kriteerit
luettavuudelle, värien kontrasteille, piktogrammien havainnollisuudelle ja esteettömyyden
Turun kaupungin ja Fölin
viestintää Kauppatorin
rakennustyömään aidoissa.

huomioinnille. Osittain näistä syistä hankkeessa
luotiin oma ilme Turun kaupunkiopastamiselle,
ja sitä sovellettiin pilotoinnissa.
Visuaalista ilmettä kehitettiin testaamalla ja
iteroimalla eri vaihtoehtoja hahmomalleilla.
Kehitystyössä osallistettiin kaupungin viestinnän, markkinoinnin, kaupunkiarkkitehtuurin,
kaupunkiympäristötoimialan ja muiden toimialojen henkilöstöä. Myös eri käyttäjäryhmiä ja
kaupungin henkilöstöä osallistettiin tuottamalla mm. pylonista oikean kokoinen hahmomalli,
joka oli esillä kaupungin tiloissa. Hahmomallista kerättiin palautetta suullisesti sekä Lyyti-
kyselyn ja kirjallisen kyselykaavakkeen avulla.

Kaupunkiorganisaation osallistaminen
Kaupunkiorganisaatiota osallistettiin erityisesti
kahdessa isommassa työpajassa ja suunnittelua
tehtiin tiiviissä yhteistyössä 6Aika: Opastamisen
ekosysteemi -hankkeen projektipäällikkö Riikka
Niemelän ja hänen tiiminsä kanssa.
Maaliskuun alussa pidetyssä työpajassa esiteltiin ekskursiomatkan aikana tehdyt havainnot
ja benchmarking-dokumentaatio. M
 uotohiomo
esitteli tilaisuudessa myös ensimmäisen version
opastamisen visuaalisesta ilmeestä ja muotokielestä. Työpajassa esiteltiin dokumentaatio
tehdystä taustatyöstä ja 1:1 tulosteet typografiasta, karttapohjista, symboleista ja opaste
pylonista. Työpajassa arvioitiin erityisesti opastekonseptin typografiaa ja värimaailmaa.
Työpajassa päätettiin edetä esitellyn konseptin
mukaisesti ja tuottaa opasteista 1:1-hahmomalleja, joiden avulla voidaan kerätä laajempaa
kaupungin henkilöstön ja muiden käyttäjien
palautetta kehitystyöstä.

Maaliskuun lopussa esiteltiin viimeistelty
opastekonsepti. Työpajaan osallistui yhteensä
n. 30 kaupungin virkahenkilöä eri toimialoilta.
Tapaamisessa esiteltiin opastepylonin hahmomalli ja opastekonsepti sekä kehitettiin opasteiden sisältöä. Konseptin jalostunut visuaalinen
ilme, selkeys ja muotokieli saivat hyvää palautetta.
Keskusteluissa nousi esiin tarve huomioida tulevaisuudessa mahdolliset digitaaliset sisällöt
pylonissa. Lisäksi pyloniin voi olla tarpeen tuoda muuta tekniikkaa, esimerkiksi aurinkopaneeleja.
Työpaja 29.3.2019.

Digitaaliset ratkaisut huomioitiin siten, että
pylonin mittasuhteet ja sen sisämitat mahdollistavat erilaisten anturien tai kosketusnäytön
asentamisen muuttamatta pylonin muotokieltä.
Kaupunkiympäristötoimialan miljöösuunnittelija Tomi Hangisto toi esiin myös infrastruktuurin suunnittelun: kun digitaalista opastamista
suunnitellaan, tulee mm. valokuituyhteyden
tarve huomioida ajoissa.
Muotohiomo esitti, että pilotoinnissa keskitytään analogisen opastamisen kokonaisuuteen,
jota voidaan myöhemmin täydentää digitaalisella sisällöllä ja ohjelmistolla. Turku on julkaissut lokakuussa 2019 oman palvelukartta.turku.
fi-ratkaisun, joka palvelee digitaalista palvelu-,
reitti- ja esteettömyystietoa etsiviä. Myös julkisen liikenteen reittiopas toimii digitaalisesti.
Kaupunginarkkitehti Juha Kylliötä tavattiin
erikseen myös maaliskuussa. Opastesuunnitelma käytiin hänen kanssaan yksityiskohtaisesti
läpi arvioiden konseptin soveltuvuutta Turun
kaupunkiympäristöön. Kylliö piti suunnitelmaa
hyvänä ja toteuttamiskelpoisena.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arveelle esiteltiin opastepylonin hahmomalli ja hanke sai hänen kannatuksensa. Konseptin esittelyyn osallistuivat kehitysjohtaja Antti Kirkkola, hankkeen
projektipäällikkö Riikka Niemelä ja muotoilujohtaja Pekka Toivanen.
Kehitystyössä on osallistettu useita kaupungin
toimialoja. Konseptin aktiivisina kehittäjinä
ja toimialojen yhteisen näkemyksen etsijöinä
ovat hankkeessa toimineet yhteysjohtaja Antti
Kirkkola, viestintäjohtaja Saara Malila, markkinointipäällikkö Juha Elo, kunnossapitopäällikkö Mari Helin, kehityspäällikkö P
 äivi Pohjolainen, liikennesuunnitteluinsinööri Maija Norava,
miljöösuunnittelija Tomi Hangisto, markkinointipäällikkö Kirsi Storckovius, intendentti Henna
Ylänen ja hankekoordinaattori Miia Alhanen.

Esteettömyysraadin kuuleminen ja
palaute huhtikuussa
Kaupungin esteettömyyskoordinaattori Jyri
Kuparinen oli hankkeessa aktiivisesti mukana.
Turun pääkirjastossa järjestettiin esteettömyyskuuleminen, jossa esiteltiin kaupunkiopastamisen konsepti. Kuulemiseen osallistui useita
Turun esteettömyysraadin jäseniä, joiden kanssa
opastamisen sisältöjä ja esiteltyä opastepylonia
testattiin. Saatu palaute vaikutti sekä pylonin
muotoiluun, että visuaalisen ilmeeseen, mm.
kirjasinkokoon ja värikontrastien kehittämiseen.

Esteettömyysraati tutustui
opastuskonseptiin pääkirjas
tossa järjestetyn näyttelyn
yhteydessä 26.4.2019.

Kaupunkilaisten osallistaminen ja
konseptinäyttely Turun pääkirjastossa
Pääkirjastossa pidetty näyttely keräsi paljon
huomiota. Kirjastonäyttelyn yhteydessä pidettiin myös konseptin esittelyn lehdistötilaisuus.
Vierailijoiden osallistamisessa olivat aktiivisia sekä Muotohiomon palvelumuotoilijat että
hankkeen asiantuntijat. Näyttely toi käyttäjä
palautetta suunnittelijoille ja tilaajalle.
Opastesuunnittelun kannalta oli erittäin tärkeää
altistaa opastekonsepti avoimelle palautteelle.
Palaute vaikutti usealla tavalla pilotoinnin toteutukseen ja prototyyppien muotoiluun. Kaikissa esillä olleissa hahmomalleissa ja prototyypeissä oli myös qr-koodi, jonka avulla pystyi
antamaan käyttäjäpalautetta kokeilusta.
Kaupunkilaisten palautteessa ei juurikaan
noussut esiin digitaalisen opastamisen tarvetta,
vaan erityisesti analoginen kaupunkitilassa näkyvä opastaminen sai kannatusta.

Esteettömyyspalautteen lisäksi nousi esiin toiveita mm. julkisen liikenteen pysäkkien merkitsemisestä karttapohjiin, aluekartan ja lähikartan suhteesta ja “viiden minuutin ympyrän”
paremmasta näkyvyydestä. Karttoihin toivottiin
myös merkittäväksi ilmansuunta ja pylonin alareunaan toivottiin mm. heijaste- tai väriraitaa,
jotta heikkonäköiset erottavat sen paremmin
kadulla.
Pylonin muotoilu, mittasuhteet ja yleinen selkeys sai paljon positiivista palautetta. Pylonin
keltainen hattu huomiotiin ja sitä pidettiin tärkeänä havaitsemisen kannalta. Kannatusta sai
myös idea siitä, että hatussa oleva piktogrammi
voi vaihdella opasteen sijainnin mukaan.

Digitaalisesta opastamisesta
Hankkeessa arvioitiin ja testattiin olemassa
olevia digitaalisia opastamisen ohjelmia ja
ratkaisuja.
Digitaaliset navigointisovellukset priorisoivat
usein kaupallisia toimijoita ja voivat olla käyttäjilleen vaikeasti ymmärrettäviä. Useat haastatellut totesivat, etteivät ole varmoja miten päin
digitaalista karttaa tulisi lukea, miten se skaalautuu tai miten suhtautua sen kautta avautuviin linkkeihin, joissa usein on kaupallista sisältöä.
Kaupunkiopastamisen digitaalisia sovelluksia
on tehty usein kohdennetusti, esim. julkisen
liikenteen reittioppaat tai esteettömyystiedon
lähteet. Digitaalisen aineiston ylläpito edellyttää eri tietokantojen avoimia rajapintoja siten,
että tiedot päivittyvät ja täydentyvät automaattisesti. Hyvä esimerkki tämän tyyppisestä digitaalisesta sovelluksesta on palvelukartta.hel.fi.
Muotohiomo on testannut palvelukartan toimivuutta Helsingissä ja osallistunut sen suunnitteluun.

Turun kaupungilla palvelukarttaa k
 ehittää erityisasiantuntija S anna Moisala, joka on myös
osallistunut opastekonseptin kehittämiseen.
Digitaalisen palvelukartan merkittävin haaste
on sen käyttöliittymä ja valtava tiedon määrä.
Turun palvelukartta.turku.fi on julkaistu lokakuussa 2019 ja sen saavutettavuutta ja käyttöliittymää kehitetään edelleen.
Fölin reittiopas.foli.fi antaa julkisen liikenteen
osalta selkeät reittiehdotukset. Kaupunkiopastamisen kannalta Fölin karttapohja (Open Street
Map) on kuitenkin ongelmallinen, koska sen visuaalinen ilme ei erityisesti huomioi saavutettavuutta eikä paikkatieto palveluista skaalaudu
(esim TYKS:n kaikki kiinteistöt ilmaistaan yhdellä katunumerolla, eikä laajalla alueelle saa tarkennettua karttatietoa).
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Konseptin muotoilu

Visuaaliset peruselementit
Typografia Turun kaupungin kirjasintyyppi on
Helvetica Neue, mutta opastekonseptiin valittiin
FF Fago -kirjasinperhe. Se on muotokieleltään
avoin kirjasintyyppi, joten esim. a- ja e-kirjaimet erottuvat paremmin toisistaan. Lisäksi xja H-korkeuksien (isojen ja pienten kirjainten)
suhde on hyvä.

Fago Regular Medium Bold
abcdefg hijklmn OPQRSTU vwxyzåäö
1234567890 1234567890

Helvetica Neue

Fago

Keilahalli 189
Keilahalli 189

Fago on Helveticaa hieman
kapeampi ja väljemmin
välistetty kirjasintyyppi, joten sen luettavuus on kohtuullinen myös silloin kuin
opasteen lukusuunta ei ole
paras mahdollinen.

Värit Opastekonseptin väripaletti perustuu 
Turun kaupungin visuaalisen ilmeen väreihin,
muokattuna sopimaan paremmin opastamisen
tarpeisiin. Konseptin pyloneiden ja viittojen
pohjaväri on tummansininen, joten muiden
käytettävien värien on erotuttava siitä tarpeeksi.

Pantone 7405 C

Pantone 289 C

Koska opasteita ei pääsääntöisesti valmisteta
offsetpainamalla, värit voidaan määritellä Pantone-sävyillä, ja värimallina käyttää Pantone
Solid Coated -karttaa.

Pantone 299 C

Pantone 7481 C

Pantone 289 C

Pantone 7405 C

Pantone 550 C

Pantone 7481 C
Pantone 550 C

Pantone 299 C

Pantone 288 C

Pantone 1505 C Pantone 7494 C

Pantone 2995 C Pantone 3005 C

Pantone 7490 C Pantone 7537 C

10
x

Piktogrammit Opastekonseptin piktogrammit
ovat muotokieleltään yhteensopivia Fago-kirjasinperheen kanssa. Niiden tärkein kriteeri on
erottuvuus taustasta ja luettavuus, myös pienessä koossa. Piktogrammit on mitoitettu niin,
että ne sopivat opasteiden sommitteluruudukkoon usealla eri tavalla.
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Olet tässä -merkintä
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Turku Orthodox Church
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Lähikartan pohjaväri on tummansininen ja
kaikki käytettävät värit ovat tummuusasteeltaan
sellaisia, että rakennuskohteet voidaan merkitä
valkoisella tekstillä. Karttaan merkitään 5 minuutin (400 m) kävelymatkaa kuvaava ympyrä.
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lönnrotinpuisto

vähä hämeenkatu
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Tuomiokirkkotori
logarvaregatan

Konseptin pylonien karttojen mittakaava on
1:2500, joten niihin mahtuu 900 m x 1800 m
kokoinen alue. Karttapohjoinen on katselusuunnassa.

nahkurinkatu

Kartat

g

kerttulinkatu

tavastgatan

tu
ka
an
sp
pii
Sibeliusmuseum
Sibelius Museum

an

an
th
r
po

Sibelius-museo

u

n
ta
ga
iks
nr
he

tu
ka
n
i

rt
po

Apoteksmuseet och gården Qwensel
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Aluekartan rajaukseen mahtuu koko Turun kaupunkikeskusta. Karttaan voidaan merkitä kaupunginosia, tärkeimpiä lähikartan rajauksen
ulkopuolelle jääviä kohteita, jotka ovat kevyen
liikenteen reittien varrella, sekä joukkoliikenteen asemia. Värit ovat samat kuin lähikartassa.
Karttaan merkitään 2 kilometrin etäisyyttä kuvastava ympyrä.
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Muotokieli ja erilaiset opasteratkaisut
Opasteiden muotokieli on yksinkertaista ja
kaupunkikuvaan sopivaa. Rungot ovat metalli
rakenteisia, infopinnat tulostetaan sään ja
kulutuksenkestäville materiaaleille ja suojataan
tarvittaessa laminaateilla tai karkaistulla lasilla.

Pyloni, kevyt liikenne
300 x 1600 mm

Karttapyloni
400 x 2400 mm
460 x 2560 mm
520 x 2560 mm

Opasteiden mitoitusta voidaan varioida, esimerkiksi Aurajokirannan historiallisessa ja kaupunkikuvallisesti arvokkaassa miljöössä p
 ylonin
leveys on 400 mm, kun taas Tiedepuiston
alueella arkkitehtuuri sallii suuremman 460 mm
tai 520 mm leveyden.

Viitta
h 2700 mm
800 x 100 mm

Alueen nimikyltti
h 2700 mm

Info/karttataulu
1920 x 2320 mm

Hattu
Paikannin

Pylonin sisältö jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen. Kauimmaksi erottuu hattu, paikannin
sekä alareunan heijastinraita, seuraavaksi viitta,
ja lähietäisyydeltä luettavissa ovat kartat ja hakemisto.

Viitta

Yleiskartta

Kartan luettavuus on paras pylonin vieressä,
joten pyloni on sijoitettava niin, että sen välitön
ympäristö voidaan pitää tyhjänä.
Pylonin kylkeen voidaan sijoittaa mm. qr-koodeja, joiden avulla käyttäjä saa lisätietoa kartan
kohteista, sekä pylonin huollosta vastaavan tahon yhteystiedot.

Lähikartta

Keltaisessa hatussa on kummallakin p
 uolella
“kulkija”, liikkeessä olevaa hahmoa esittävä
piktogrammi. Se voi vaihdella pylonin paikan
mukaan.

Hakemisto

Heijastinraita

1m

5–15 m

20–50 m

Hattu valmistetaan metallista.
Vesitiivis laitetila sijoitetaan pylonin yläosaan.

Pylonin tuotantomalli on metallirakenteinen.
Kasettimaiset infopinnat kiinnitetään runkoon
piiloruuveilla, jotka avautuvat erikoisavaimella.
Myös pylonin hattu valmistetaan metallista.

Infopintojen sisältö toteutetaan
tulostamalla sään- ja uv-valonkestävälle tarramateriaalille.

Infopintojen sisällöt toteutettiin prototyypissä
laminoidulle liuotinkestävälle tarrakalvolle, joka
viiden kuukauden aikana säilytti hyvin värinsä
ja pysyi muutenkin ehjänä. Lopullista tuotantomallia suunniteltaessa tulee tutkia tarkemmin
eri tulostusmateriaalien ja laminaattien käyttökelpoisuutta. Lisäksi voidaan harkita myös karkaistun lasin käyttöä pintamateriaalina.
Pylonin mittasuhteet mahdollistavat rungon sisälle tulevien laitteiden (sensorit, wifi-asemat,
kamera) ja kaapelointien (valaistus, tietotekniikka) tuomisen pylonin sisälle. Pylonin sisään
tuleva tekninen tila ja sen kotelointi tulee erikseen suunnitella tuotantomallin muotoilun yhteydessä.

Perustus on raudoitettu betoni
ankkuri, johon pylonin teräsrunko
kiinnitetään. Perustuksen tarkempi
mitoittaminen ja rungon kiinnitys
suunnitellaan tuotantomallin
muotoilun yhteydessä.
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Opastamisen sisällöt

Käyttäjälähtöisyys ja käyttäjäprofiilit
Opastekonseptia ei ole suunniteltu minkään
tietyn käyttäjäryhmän erityistarpeisiin, vaan
se pyrkii vastaamaan mahdollisimman monen
käyttäjän tarpeisiin design for all -periaatteella.

Etsiminen,
välitön tarve

Erilaiset opasteiden käyttöskenaariot voidaan
sijoittaa janalle, jonka toisessa päässä on välitön tarve löytää reitti tiettyyn määränpäähän, ja
toisessa halu löytää erilaisia kohteita lähiympäristöstä. Seuraavalla sivulla on esitetty erilaisia
käyttäjäprofiileja, joiden tarpeiden tunnistamisesta on hyötyä opasteiden sisältöä suunniteltaessa.

Miten pääsen
mahdollisimman
nopeasti paikasta
A paikkaan B?

Löytäminen,
mahdollisuudet
Mitä kaikkea
tästä läheltä
löytyykään?

vähemmän perehtynyt

Eurooppalainen
vaihto-opiskelija
opiskelee yliopistolla, viettää
Turussa kolme kuukautta

Työmatkailija
päivämatkalla Espoosta

Ryhmä uusia opiskelijoita
matkalla opiskelijatapahtumaan
ravintolalaivoille

Potilas
matkalla TYKSiin

Lapsiperhe
viikonloppulomalla Raahesta
yöpyvät Caribia-kylpylässä

Koululainen

matkalla jalkapalloharjoituksiin

paljon aikaa
Aasialainen pariskunta
matkalla katsomaan Tuomiokirkkoa ja muita keskustan
nähtävyyksiä

Toimistotyöntekijä
työpaikka Turun tiedepuistossa

Festarikävijä
menossa Ruisrockiin

Kouluikäisten
lasten vanhemmat
ruokaostoksilla töiden jälkeen

Kaverukset ostoksilla
kohteena keskustan
kauppakeskukset

Pyöräilijä
pyörälenkillä, kohteena Ruissalo

Seniori
päiväkävelyllä Aurajoen rannassa

enemmän perehtynyt

vähän aikaa

Sisällöntuotanto
Viittaosaan voidaan nostaa pylonin koosta riippuen 4–8 tärkeää kohdetta, jotka ovat saavutettavissa kävellen. Kohteiden täytyy sijaita pylonin katselusuunnassa.
Opaskartalle nostettavat kohteet määritellään
tarkan kriteeristön perusteella. Periaate on, että
kohteet ovat joko merkittäviä navigoinnin kannalta tai tärkeitä palveluita tai vierailukohteita.
Kaikilla kartalla näkyvillä kohteilla on vähintään
yksi seuraavista ominaisuuksista:
· suuri kävijämäärä / laaja näkyvyys
· liikenteen kannalta tärkeä
· ainutlaatuinen
· kiinnostava
· mieleenpainuva, jonka takia helposti
tunnistettavissa liikkuessa
· aluetta määrittävä
· näkyvä

Kartan kohteet kuuluvat yleensä
johonkin seuraavista kategorioista:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

merkittävät liikerakennukset
vierailukohteet / nähtävyydet
joukkoliikenne
teatterit / elokuvateatterit /
tapahtumapaikat
sairaalat, terveysasemat
oppilaitokset
uskonnolliset rakennukset
pysäköintialueet ja -talot
hallintorakennukset
poliisiasemat, postitoimistot
patsaat, muistomerkit
joet
puistot
julkiset wc:t

Opastamisen suunnitteluvastuut ja hankintapolku
!

?

Opasteiden tilaus

Koordinointi

Suunnittelutyö

Valmistus ja toimitus

Asennus ja ylläpito

Päivittäminen

toimija

Tilaaja (kaupunkiorganisaation
toimija)

Konsernihallinon kaupunkikehitysryhmän vetovoimatoiminnot

Suunnittelija
Tilaaja
Kaupunkiympäristötoimiala
Koordinoija

Opastevalmistaja
Alihankkijat

Kaupunkiympäristötoimiala
Koordinoija
Opastevalmistaja
Alihankkijat

Tilaaja
Koordinoija
Kaupunkiympäristötoimiala
Suunnittelija
Opastevalmistaja
Alihankkijat

tehtävä

Opasteita tarvitsevan kohteen
vastuuhenkilö ilmoittaa opasteita
koordinoivalle taholle opastetarpeesta.

Koordinoija välittää opastetilauksen
eteenpäin suunnittelijalle ja vastaa
prosessin etenemisestä ja osapuolten välisestä yhteydenpidosta.

Suunnittelija, tilaaja, kaupunkiympäristötoimialan vastuuhenkilö
ja koordinoija vastaavat yhdessä
opasteiden sisällön suunnittelusta
ja tarvittaessa testauksesta.
Suunnittelija toteuttaa sisällöt
tuotantotiedostoiksi ja toimittaa
ne valmistajalle.

Opastevalmistaja huolehtii runkojen ja infopintojen valmistuksesta
sekä opasteiden kokoamisesta ja
asennuksesta. Valmistaja ja suunnittelija auditoivat kohteen ja
huomioivat maholliset rajoitteet.
Loppukatselmus yhdessä suunnittelijan ja koordinoijan kanssa.

Kaupunkiympäristötoimiala
huolehtii opasteiden ylläpidosta
ja puhdistamisesta.

Opastettavan kohteen vastuuhenkilö ilmoittaa koordinoijalle
opasteiden päivitystarpeesta.
Koordinoija ottaa yhteyttä tarpeen
mukaan joko suunnittelijaan
tai opastevalmistajaan.

vastuu

Opasteiden tilaajan vastuulla on
ottaa yhteyttä opasteita koordinoivaan tahoon riittävän ajoissa.
Tilaaja kartoittaa alustavasti
tarvittavien opasteiden määrän,
sijainnit ja sisällöt.

Koordinoijan vastuulla on huolehtia
opastehankinnan sujuvuudesta,
varmistaa työn toteutuminen ja
huolehtia yhteistyöstä muiden
kaupungin toimijoiden kanssa
(esim. esteettömyyskoordinaattori).

Suunnittelija pitää huolen opasteiden ulkonäön yhteensopivuudesta
kaupunkiopastamisen konseptin
kanssa. Suunnittelija vastaa opasteiden luettavuudesta ja selkeydestä,
ja yhdessä koordinoijan kanssa myös
esteettömyyden huomioinnista.
Tilaaja vastaa tarvittavien lupien
hankkimisesta.

Valmistaja vastaa opasteiden
rakenteellisesta kestävyydestä ja
toteutuksen laadusta. Valmistaja
ja suunnittelija vastaavat myös
käytettävien ratkaisujen ja materiaalien tarkoituksenmukaisuudesta.

Kaupunkiympäristötoimiala ja
koordinoija ylläpitävät opasterekisteriä. Ympäristötoimiala
tilaa ylläpidon alihankkijalta
sekä huolehtii työn laadusta
ja toteutumisesta.

Tilaaja ja koordinoija varmistavat,
että opasteita päivitetään tarpeen
vaatiessa.

Opasteiden sijoittuminen kaupunkitilaan
Opasteet sijoitellaan niin, että niille on esteetön
näkyvyys mahdollisimman monesta suunnasta.
Opasteet eivät saa estää liikkumista jalankulkutai kevyen liikenteen väylillä ja niiden viereen
täytyy päästä esteettömästi kaikista niistä suunnista, joihin opasteen sisältö näkyy.
Pylonien leveyttä voi varioida yhden lähikartan
ruudun (60 mm) kokoisissa paloissa. Minimileveys on 400 mm, maksimi 520 mm. Pylonin
korkeutta voidaan kasvattaa vastaavasti 50 mm
paloissa. Kaupunkikuvallisesti arvokkaassa ympäristössä, esim. Aurajokirannassa, käytetään
kapeinta mitoitusta. Arkkitehtuuriltaan tiivimmillä (esim. Tiedepuisto) ja kaupunkikuvaltaan
neutraaleimmilla (esim. Kupittaanpuisto) alueilla voidaan käyttää leveämpiä mitoituksia.
Opasteet sijoitetaan kulkureittien varrelle niin,
että reitin pääte- ja solmukohtien opastaminen
hoidetaan pääosin pyloneilla. Viitat toimivat
reittien vahventavina opasteina.
Seuraavan sivun esimerkkikuvassa pääte- ja
solmukohdat on merkitty oransseilla ja vahventeet keltaisilla ympyröillä.
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Pilotointi ja sen tulokset

Pilotoinnissa käytetyt pyloniprototyypit olivat
aennettuna paikoilleen 3.6.–3.11.2019.
Prototyyppien rungot ja hatut valmisti puuseppä Larri Toivonen. Pylonien infopinnat valmisti Naantalissa sijaitseva opastevalmistaja Logoa
Oy, jonka jälkeen Toivonen kokosi pylonit. Turun
kaupungin alihankkija Kuntec Oy asensi kolmen
pylonin perustukset. Toivonen asensi pylonit
näihin perustuksiin.
Pylonit kestivät viiden kuukauden pilotointijakson hyvin ja niiden kaikki infopinnat olivat ehjiä. Kahteen pyloniin ilmestyi tageja pilotoinnin
loppuvaiheessa. Ne olivat pylonien alaosassa
eivätkä haitanneet karttojen lukemista. Tumma
pohja ilmeisesti ehkäisi töhrimistä.
Pylonien infopintojen
luettavuutta ja väritystä testattiin
ennen prototyyppien tuotantoa.

Aurasillan viereen sijoitettu prototyyppi oli isojen puiden lähellä. Maapohja oli antanut käytetylle betonijalustalle hieman periksi ja pyloni
oli noin kaksi astetta vinossa.
Merkittävin esteettinen ja luettavuutta häiritsevä haitta oli likaantuminen. Pilotoinnin aikana
satoi runsaasti ja sadeveden takia karttapinnan suojalaminaatti oli kerännyt likaa. Käytetty laminaatti ei ole hyvä valinta ulkokäyttöön.
Muotohiomon suositus on, että pylonien ja
opasteiden hankinnan ja asennuksen yhteydessä sovitaan myös niiden säännöllisestä ylläpidosta ja huollosta, johon kuuluu opasteiden
puhdistaminen.
Prototyypit oli toteutettu puisen rungon ympärille asennetuilla a
 lumiinikomposiittilevyillä.
Levyt päällystettiin tarramateriaalilla, johon sisällöt oli tulostettu. Tarran päälle asennettiin
suojalaminaatti. Prototyypin hattu oli valmistettu puusta. Lopullisessa, metallisessa pylonissa on kasettirakenne, jonka avulla pinnat
voidaan vaihtaa huollon yhteydessä. Prototyypeissä ei ollut havaittavissa merkittäviä kulumia
tai kolhuja.

Merkittävin haitta oli puitten vieressä
sijainneiden pylonien infopintojen
likaantuminen.

Käyttäjäseuranta ja haastattelut
Pylonien toimivuutta seurattiin havainnoimalla
käyttäjiä Aurajokirannassa. Muutamia käyttäjiä
haastateltiin ja kuvattiin.
Pylonien näkyvyyttä ja löydettävyyttä pidettiin
hyvänä. Pylonit oli sijoitettu jalkakäytävän reunaan, katukivetyksen viereen (Tuomiokirkkotorilla) tai puistoalueelle (Auransilta). Pylonit eivät
estäneet jalankulkua eivätkä siten olleet liikkumisen tiellä. Pylonit olivat riittävän lähellä jalankulkijaa ja polkupyöräilijöiden havaittavissa.

Käyttäjät pitivät tärkeänä, että pyloneja pääsi
katsomaan läheltä ja koskemaan. Monet käyttäjät tutkivat karttaa seuraten reittiä sormellaan
ja usein kuvaten karttaa puhelimen kameralla.
Aurasillan vieressä ollut pyloni oli toistuvasti
pysäköityjen polkupyörien ympäröimä. Pyörät
estivät ajoittain esimerkiksi pylonin lähestymisen pyörätuolilla. Pylonin sijaintia päätettäessä
on hyvä arvioida sen käyttöympäristö ja ennakoida mm. polkupyörien pysäköinti.
Useat käyttäjät tiedustelivat pylonien sijainneista. Aurasillan ja Kirjastosillan pylonien välimatkaa pidettiin hyvänä. Samalla kehuttiin, että
pyloni näkyi hyvin vastarannalta keltaisen yläosan ansiosta.
Haastatellut ikäihmiset kehuivat karttoja ja
opastamisen ilmettä hyväksi, mutta toivoivat
karttapohjan pienimmän kirjasinkoon suurentamista. Karttojen ja varsinkin opasteen isojen tekstien luettavuutta pidettiin kuitenkin
yleisesti hyvänä. Erityistä tunnustusta saivat
merkittävien rakennusten esittäminen 3d-piirroksina ja se, että kartat oli käännetty katselusuuntaan.

Pilotoinnin tulokset
Pilotointi osoitti, että opastepylonit huomataan
ja niitä käytetään kaupunkitilassa. Käyttäjäryhmät olivat moninaisia: eläkeläisiä, turisteja,
lapsiperheitä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä.
Pylonit sopivat hyvin kaupunkiympäristöön,
mutta nousevat myös esiin — ne ovat tunnistettavissa kaupunkipalveluksi ja niiden sisältämä
tieto koetaan arvokkaaksi.
Prototyypit myös osoittivat, että pilottialueella
ei esiintynyt ilkivaltaa erityisen paljon. Opasteet
olivat kestäneet iskut ja törmäykset ilman merkittäviä kolhuja. Talviaurauksesta ei saatu pilotoinnissa kokemuksia.
Pysyvien pylonien asentaminen ja p
 erustusten
tekeminen vaatii parempaa perustusratkaisua
kuin pilotoinnissa käytettiin. Opastepylonit tarvitsevat pesun noin kolme kertaa vuodessa ja
samalla niiden kunto tulee tarkistaa. P
 esussa
tulee poistaa myös tagit (liuotin/painepesu).
Opasteiden huoltosopimuksessa tulee huomioida myös tarve päivittää ja muuttaa opasteiden
sisältöjä.

Pilotointi sai myönteistä palautetta Turun kaupungilta. Kaupunkikarttoja ja kaupunkiopastamista halutaan kehittää ja markkinoida kaupunkiorganisaatiossa. Hanke jatkuu syksyllä
2019 Mäntymäen terveysaseman aulaopastamisen pilotoinnilla ja Tiedepuiston alueopastamisen konseptoinnilla. Myös Kupittaan urheiluhallin sisäopasteet ja Aunelan koulun
ulko-opaste ja viitat on suunniteltu konseptin
mukaisesti.

7

Liitteet

7.1 Sisäopastaminen
7.2 Ulkoilusaarten ja ulkoilualueiden opastaminen

7.1 Sisätilaopastaminen
Sisäopastamisen sovelluksia on suunniteltu
Mäntymäen terveysasemalle ja Kupittaan urheiluhalliin. Opasteet asennetaan talvella 2020.
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Sauna & allas
Bastu & bassäng
Sauna & pool
Keilahallin pukuhuoneet
Bowlinghallens omklädningsrum
Bowling hall’s changing rooms
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Kafé & kundservice
Café & Customer Service
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11—22

12—19

7—21.30

7—22

9—22
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Kuntosalit
Motionssalar
Gyms

Punttisali
Styrketräningssal
Free weights room

Pukuhuoneet
Omklädningsrum
Changing rooms

Sauna & allas
Bastu & bassäng
Sauna & pool

Woimala
Kraftis
In English

7.2 Ulkoilusaarten ja ulkoilualueiden opastaminen
Turun kaupungin ulkoilusaarille suunniteltiin
uudet nimikyltit sekä saarten palveluinfoa varten soveltuvat infotaulut. Opasteet asennetaan
keväällä 2020. Samanlaisia opasteita voidaan
käyttää myös muiden ulkoilualueiden opastamisessa.
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Tammiluoto

Gästbrygga
Quay for guest boats

Du är här
You are here
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Olet tässä

Frisbeegolf
Disc golf
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Leikkipaikka
Lekplats
Playground
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Minigolf
WC

Vuokrattavat veneet

Samlingsplats
Assembly area

Uthyrning av båtar
Boats for renting

Kesäteatteri
Uimapaikka

Badplats
Swimming place

Pysythän merkityillä poluilla,
jotta linnut saavat pesiä rauhassa.

Sommarteater
Summer theatre
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Håll dig på de markerade stigarna,
så att fåglarna får häcka i ro.
Please keep in the marked trail
so that the birds can nest in peace.
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turku.fi/kalastusluvat

Tältplats
Camping area

Vepsä

Gästbrygga
Quay for guest boats

15

10

5

Fiskekort:
turku.fi/kalastusluvat

Telttailualue

WC

15

20

Suvisauna

Fishing licencies:
turku.fi/en/culture-and-sports/recreation/
fishing-and-sea-life/fishing-licences

Luontopolku

Sauna
Bastu

Vihtasauna

Naturstig
Nature trail

WC

Sauna
Bastu

Luontopolku
Naturstig
Nature trail

Luonnonmaa

turku
Ruissalo

Laavu

Vindskydd
Lean-to

Airisto
5
15

26.3

10

25

Lapila

20

Vastasauna

Laskeutumisköysi
Nedstigningsrep
Descending rope

Hirvensalo
Airisto
Järvistensaari
Kaarnitta

Vepsä
Rymättylä

Satava

0

100

200

300 m
2019

