
TURUN 
KAUPUNKIOPASTAMISEN 

VISIO VUODELLE 2030



Opastaminen on minulle räätälöityä, 
tunteita herättävää, ihmisiä yhdistävää ja 

vastuullisuuteen ohjaavaa.

Turun kaupunkiopastamisen visio 2030:



Intuitiivinen, 
integroitu ja 

selkeä 
perusopastus

Opastus on 
osa minua

Opastus on 
markkinointia

ja 
markkinointi 
on opastusta

Opastus on 
vastuullista

Opastus luo 
tunne-

kokemuksen

Opastuksen 
vision 
elementit



Intuitiivinen, integroitu ja selkeä perusopastus: 
Käytössä on helposti hahmotettava, kattava opastusjärjestelmä joka on symboliikkaan ja väreihin perustuva 
modulaarinen kokonaisuus. Järjestelmän ajantasaisuus ja –mukaisuus tarkastetaan vuosittain.

Opastus on osa minua:
Opastus toteutuu 
henkilökohtaisella, 
sopeutuvalla välineellä tai 
tavalla toiveiden mukaan 
huomaamattomasti.

Opastus on markkinoin-
tia ja markkinointi on 
opastusta: 
Opastus on yksilöille, 
yrityksille ja yhteiskunnalle 
yhtäaikaisesti lisäarvoa ja 
kannattavuutta tuottavaa. 
Opastuksen 
tarpeellisuudesta ja 
hyödyllisyydestä päättää 
aina käyttäjä.

Opastus luo 
tunnekokemuksen:
Intuitiivinen 
opastuskokonaisuus luo 
turvallisen, moniaistisen 
kokonaisuuden, joka 
vahvistaa 
käyttäjäkokemusta ja 
todellisen paikan tuntua.

Opastus on vastuullista:
Vastuullisuus on oleellinen 
osa opastuksen 
toteuttamista ja opastus 
ohjaa vastuullisiin 
valintoihin. Opastuksella 
parannetaan viihtyisyyttä 
keskustassa ja säilytetään 
sekä elävöitetään 
saaristoa.

Vision elementit



Opastus on 
osa minua



- Opastus toteutuu henkilökohtaisella, sopeutuvalla välineellä tai tavalla 
toiveiden mukaan huomaamattomasti.

- Tavoitteena on täysin kullekin yksilölle sopiva opastus niin teknologian kuin sisällönkin 
suhteen. Eli täydellinen yhteensopivuus! Apuna käytetään keinoälyä ja avointa dataa, jolloin 
opastettavan ei tarvitse erikseen kertoa haluistaan tai tarpeistaan, vaan ne ovat 
opastussysteemin tiedossa jo kun hän alkaa käyttää sitä.

- Halutessaan opastettava voi esim. toivoa hallittua eksymistä tai muita hänelle sopivia 
yllätyksellisiä kokemuksia tai elämyksiä.

- Keskeinen osa tulevaisuuden opastamista on toisten ihmisten löytäminen ja yhteys heidän 
kanssaan. Kaupunkilainen saattaa haluta löytää ystävänsä tai turisti löytää vapaaehtoisen 
paikallisoppaan.

Opastus on osa minua Opastus on 
osa minua



Opastus on 
vastuullista



� Vastuullisuus on oleellinen osa opastuksen toteuttamista ja opastus ohjaa 
vastuullisiin valintoihin. Opastuksella parannetaan viihtyisyyttä keskustassa 
ja säilytetään sekä elävöitetään saaristoa.

� Tämä koskee kaikkea opastuksen toteutusta (esim. ekologisuus, biohajoavat 
materiaalivalinnat, käyttöaika, valmistus jne.). Vastuullisuus ja kestävyys koskee yhtä lailla 
myös opastuksen sisältöä. Mukana on vahvasti ohjaava ja opastava näkökulma. Opastettavat 
ohjataan esimerkiksi kestäville reiteille, huomioidaan luonto ja kaupunkimaisema sekä 
liikkumisen tavat.

- Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hiilineutraalin Turun tavoitteiden mukaisesti myös 
jokaisesta opastuksen hankkeesta ja projektista arvioidaan elinkaarimalli.

Opastus on vastuullista Opastus on 
vastuullista



Opastus on 
markkinointia ja 
markkinointi on 

opastusta



� Opastus sulautuu markkinointiin ja kaupallisiin palveluihin: Opastus on 
yksilöille, yrityksille ja yhteiskunnalle yhtäaikaisesti lisäarvoa ja kannattavuutta tuottavaa. 
Opastuksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä päättää aina käyttäjä.

� Opastus alkaa, kun haemme tietoa ja koemme Turkua virtuaalisesti. Elämyksiä ja kokemuksia 
voivat tuottaa myös kaupalliset palvelut, joko pelkästään tai muiden elämysten ohella.

� Myös ihmiseltä ihmiselle tapahtuva markkinointi ja/tai opastus on tärkeä osa opastusta. 
Haemme itsellemme merkityksellisiä ihmisiä ja kuuntelemme heidän kokemuksiaan.

� Parhaassa tapauksessa tässä toteutuu win-win-win: eli opastus ja markkinointi sulautuvat ja 
rikastavat toisiaan, elämykset lisääntyvät ja syventyvät, kaikki voittavat!

Opastus on markkinointia ja 
markkinointi on opastusta

Opastus on 
markkinointia

ja 
markkinointi 
on opastusta



Opastus luo 
tunnekokemuksen



� Intuitiivinen opastuskokonaisuus luo turvallisen, moniaistisen kokonaisuuden, 
joka vahvistaa käyttäjäkokemusta ja todellisen paikan tuntua.

� Tulevaisuuden opastus perustuu tunnekokemukseen. Tunnekokemus liittyy vahvasti 
yksilöllisyyteen ja huomaamattomuuteen. Opastamisen tunnesuunnittelu on arkipäivää.

� Opastettava kokee olevansa tärkeä ja tervetullut Turkuun.

� Virtuaalista tai todellista kokemusta voidaan lisätä esimerkiksi muilla aisteilla tai niiden 
käytöllä.

� Työnimenä tälle vision osatekijälle voidaan käyttää käsitettä “Turun turvariepu”, joka luo 
mielikuvan turvallisesta ja lämpimästä opastuksesta.

Opastus luo tunnekokemuksen
Opastus luo 

tunne-
kokemuksen



Intuitiivinen, integroitu ja 

selkeä perusopastus



- Käytössä on helposti hahmotettava, kattava opastusjärjestelmä joka on symboliikkaan ja 

väreihin perustuva modulaarinen kokonaisuus. Järjestelmän ajantasaisuus ja –mukaisuus 

tarkastetaan vuosittain.

- Tämän päälle voidaan rakentaa lisäopastusta esimerkiksi eri kohderyhmille eri tasoilla tai 

kerroksilla. 

- Tavoitteena on, että opastamiseen liittyvä perusinfra laitetaan kuntoon: se on ajantasaista, 

resursoitua ja suunnitelmallista sekä toteutettua. 

- Turun opastusjärjestelmä on mahdollisimman yksiselitteinen ja myös kauttaaltaan integroitu 

järjestelmä.

Intuitiivinen, integroitu ja selkeä perusopastus
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