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Turussa tehdään kaupungista luettavampaa 
opasteiden avulla
Turun kaupungin opastamisen konseptin 
taustalla on ajatus kaupungin 
luettavuudesta. Samaan logiikkaan 
perustuvien opasteiden avulla lisätään 
ihmisten kykyä hahmottaa ympäristöään ja 
luodaan turvallisuuden tunnetta. Selkeät 
opasteet auttavat käyttäjää löytämään 
uusia reittejä, palveluita ja kannustavat 
kestävien liikkumismuotojen, kävelyn ja 
pyöräilyn valintaan.

Opasteiden visuaalinen ilme tukee 
ympäristön hahmottamista: kartat ovat 
katselusuuntaan, kävelymatkat 
minuutteina ja lähikohteiden 
hahmottamista tuetaan 5 min 
kävelysädettä kuvaavalla ympyrällä.

Riittävän tiheä kaupunkiopastamisen verkosto on tarpeen ehjän 
opastuskokemuksen luomiseksi.



Legible City –konsepti 
maailmalla

• Lähtenyt liikkeelle 1994 Bristolista, Englannista

• Erilaisia tavoitteita ja lähtökohtia: kaupunkikuvan ja 
käyttäjäkokemuksen parantaminen (Bristol, Bath), 
jalankulun lisääminen (Lontoon metron 
kapasiteettiongelma), turistien houkuttelu 
(Southampton & risteilymatkustajat), myös autojen 
ja raskaan liikenteen siirtyminen pois keskustoista

• Seuranta & tutkimus: kävely lisääntynyt, 
nopeammat siirtymät, ympäristö koetaan 
turvallisemmaksi.



Turun kaupungin 
opastamisen 
konseptin 
kehittäminen

- Käynnistyi vuonna 2017 ulkopuolisen hankerahoituksen kautta.  
6Aika: Opastamisen ekosysteemi (2017 – 2019)

- Visiotyö
- Kokonaissuunnitelma
- Pilotointi

- Hankkeen aikana kartoitettiin ja kuvattiin kaupunkiopastamisen 
tilaa eri alueilla ja kohteissa Turussa. Hankkeessa auditoitiin myös 
kaupallisten toimijoiden ja palveluiden, isojen kiinteistöjen ja 
tapahtumien opasteita sekä kaupunkitilassa tapahtuvaa 
opastamista, viitoitusta ja reitittämistä. Opastamisen vastuut ja 
toteutustavat olivat monen kirjavia ja tiedot opasteita hajallaan. 
Kartoitus nosti esiin tarpeen koordinoidulle opastamiselle ja 
opastamisen omistajuuden määrittelylle kaupunkiorganisaatiossa.



Tavoitteena ehjä opastamisen palvelupolku



Konseptin muotoilua 



Konseptin muotoilua 



Turun kaupungin 
opastamisen konseptin opasteita



Turun kaupungin opastamisen konseptin 
käyttöönotto
Konseptin mukaisia opasteita pilotoitiin kesällä 2019 kolmen kuukauden ajan. Kerättiin 
käyttäjäpalautetta ja muokattiin konseptia palautteiden perusteella. 

Ensimmäiset konseptin mukaiset pysyvät kaupunkiopasteet asennettiin Turun keskustaan 7.5.2020. 
Opastepylonit sijaitsevat Tuomiokirkkotorilla, Kirjastosillan kupeessa Itäisellä Rantakadulla, 
kaupungintalon vieressä Läntisellä Rantakadulla sekä Aurakadun ja Linnankadun kulmassa.



Opasteprojektit



Turun kaupungin opastamisen konsepti
tähän mennessä tehtyä

• Opastamisen yleissuunnitelmat:
• Ydinkeskusta
• Tiedepuisto
• Merikeskuksen alue
• Joki
• Kupittaan puisto
• Vanhakaupunki

• Karttoja:
• Abribus –taulut eri puolilla kaupunkia 

(asennettu kesällä 2021)
• Visit Turun –repäisykartta (toteutettu kesällä 

2021, jatkokehityksessä)

• Opastamisen suunnittelupalvelukumppanin 
kilpailutus:
• Sopimustoimittaja Turun kaupungille 2021 –

2023 (+ 2 v optio)

• Opasteita:
• Jokiranta/keskusta 4 kpl, asennettu 2020
• Turun kaupungin ulkoilusaaret (Maisaari, Vepsä, 

Pähkinäinen), asennettu 2020
• Tiedepuisto 4 kpl, asennetaan syksy 2021
• Merikeskus 6 kpl, asennetaan syksyllä 2021
• Luonto- ja liikuntareittien opasteita
• Erilaisia infotauluja
• Digitaalisen opastuksen kokeilu, kesä 2021
• Sisätilaopastusta; Kupittaan urheiluhalli 

(asennettu 2020), Konsernihallinon uudet tilat 
(asennettu 2021), Mäntymäen terveysasema 
(asennuksessa), Teknologian kiinteistöt 
(asennuksessa), Syvälahden monitoimitalo 
(asennus 2021)

• jne.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Yleissuunnitelma keskusta-alueen opastamiselle



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Tiedepuiston opastussuunnitelma

Turun tiedepuiston alueelle on tehty opastussuunnitelma vuonna 2020. Opasteet toteutetaan konseptin 
mukaisella ilmeellä. Suunnitelmaa on mahdollista laajentaa myös alueen rakennuksiin sisälle. Ensimmäiset 
opasteet asennetaan syksyllä 2021.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Jokirannan pysyvät opasteet, 4 kpl (7.5.2020)



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Luostarinmäen museokorttelin info-opaste + ympäristön muokkaus, 2020



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Ulkoilusaaret, 2020

Turun kaupungin ulkoilusaarille (Pähkinäinen, Maisaari ja Vepsä) suunniteltiin uudet nimikyltit sekä saarten 
palveluinfoa varten soveltuvat infotaulut. Opasteet asennettiin keväällä 2020. Samanlaisia opasteita voidaan 
käyttää myös muiden ulkoilualueiden opastamisessa.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Kupittaan urheiluhalli, 2020

Kupittaan urheiluhallille suunniteltiin uusi konseptin mukainen opasteilme, jolla on tarkoitus parantaa hallin 
asiakasohjusta. Opasteet asennettu talvella 2020. Samanlaisia opasteita voidaan käyttää myös muiden 
urheilutilojen opastamisessa.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Mäntymäen terveysasema, 2019 - 2021

Mäntymäen terveysasemalle suunniteltiin uusi konseptin mukainen opasteilme, jolla on tarkoitus parantaa 
terveysaseman asiakasohjusta. Konsepti suunniteltiin syksyllä 2019, opasteet pilotoitiin 2020. Samanlaisia 
opasteita voidaan käyttää myös muiden palvelutilojen opastamisessa. Lopulliset opasteet käyttöön 2021 –
2022.



Turun kaupungin 
opastamisen konsepti
Konsernihallinto, 2021

Turun kaupungin Konsernihallinto 
muutti kesällä 2021 väistötiloihin 
Olavintielle. Kiinteistöön 
toteutettiin konseptin mukaiset 
opasteet ulos ja käytävätiloihin.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Kakolanmäen funikulaari, 2020

Kakolanmäen funikulaarille tehtiin keväällä 2020 käyttöä opastavat opasteet. Konseptia mukautettiin 
funikulaarin ala- ja yläasemien arkkitehtuuriseen ilmeeseen sopivaksi.



Turun kaupungin 
opastamisen konsepti
Syvälahden monitoimitalo, 2021

Syvälahden monitoimitalolla toimii ala- ja 
yläkoulu, neuvola, kirjasto, päiväkoti, 
nuorisotalo ja liikuntatilat. Monitoimitalolle 
on suunniteltu keväällä 2021 uudet 
opasteet. Konseptia mukautettiin 
monitoimitalon arkkitehtuuriseen ilmeeseen 
sopivaksi. Asennetaan syksyllä 2021.



Turun kaupungin opastamisen konsepti
Liikuntapaikkaopaste, Lausteen Kirjurinpuistikko, 2020



Turun kaupungin 
opastamisen konsepti
Kaupungin omaa tuotantoa, 2021



Turun kaupungin opastamisen konsepti
mitä on tulossa?

Syksy 2021, opastamisen konseptin jatkokehittäminen

- Tarkennetaan opastamisen koordinaatiota, rooleja ja johtamista

- Tarkennetaan opastamisen kategorioita, ohjeita ja arjen käytäntöjä

- Luodaan kohdekortteja opasteista

Talvi 2021 – 2022, karttapalvelun määrittely ja kehittäminen

- Määritellään karttapalvelun tarve ja toiminnallisuudet

- Kilpailutetaan toteutus

Jatkossa tarvitaan

- Hallintajärjestelmä (ylläpidolle ja materiaaleille)



Fennia Prize –muotoilupalkinto 

Turun kaupungin opastamisen konsepti palkittiin vuonna 2020 kansallisella Fennia Prize Winner -
muotoilupalkinnolla. Opastesuunnittelun takana on kaupunkiorganisaation monialainen yhteistyö ja 
palvelumuotoilu. Turun opastamisen konsepti oli ainoa julkiseen käyttöön tehty muotoilutyö. 

Fennia Prize on Design Forum Finlandin, Fennia-konsernin, Elon ja Patentti- ja rekisterihallituksen 
järjestämä muotoilukilpailu, jossa palkitaan yrityksiä ja organisaatioita, jotka käyttävät muotoilua 
strategisesti liiketoiminnassaan. Tämä voi näkyä monin eri tavoin mm. tuotteissa, palveluissa tai 
liiketoimintakonsepteissa. Muotoilun strategisella käytöllä tähdätään kilpailukyvyn ja 
kansainvälistymisen kasvuun.

Palkintoraadin perusteet:

Turun kaupungin opastamisenkonsepti on hyvä esimerkki siitä, kuinka strategisesti käytetyllä 
muotoilulla voidaan parantaa kaupunkibrändiä ja -ympäristöä. Osallistavan suunnittelun kautta 
asukkailla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja vaikuttaa. Samalla kaupungin oma visio selkiytyi.



Kiitos!

Lisätietoja: 
Riikka Niemelä, Turun kaupunki
riikka.niemela@turku.fi
p. 040 1923 469

mailto:riikka.niemela@turku.fi

