VIERAILULLE TURUN BIOLOGISEEN MUSEOON
SOSIAALINEN TARINA
Tervetuloa Turun Biologiseen museoon! Museossa on esillä kolmetoista
luontomaisemaa, joissa esitellään suomalaista luontoa; erilaisia eläimiä,
lintuja, matelijoita ja kasveja.

MUSEOON SAAPUMINEN:
Museo sijaitsee jyrkässä mäessä. Mäen reunassa on kaide, josta voi ottaa
tukea.
Museon pääsisäänkäynti on oikealla. Ulko-ovi voi olla raskas avata.
Esteetön reitti on talon takana oikealla.

SISÄLLÄ MUSEOSSA:
Ulko-ovesta astutaan sisälle museon aulaan.
Vasemmalla on vaatenaulakko ja säilytyslokerot. Voit riisua takin naulakkoon
ja laittaa repun tai kassin lokeroon. Muista sulkea lokero. Ota avain mukaasi!
Vasemmalla on myös museon lippukassa ja myymälä. Pääsymaksu
maksetaan lippukassalla, jossa työskentelee museon työntekijä.
Suoraan edessä on WC, joka on kaikille sukupuolille yhteinen. WC:n
pesutilassa voit pestä kädet. Pesutilan oikealla puolella, oven takana on WC.
WC:n vieressä olevat portaat johtavat hämärään näyttelytilaan.

NÄYTTELYTILASSA KULKEMINEN:
Näyttelykierroksen voi kulkea kumpaankin suuntaan.
Luontomaisemien edestä löytyy tietoa esillä olevasta luonnosta. Niiden
vieressä on valaistuja informaatiotauluja.
Luontomaisemien edessä oleville korokkeille saa nousta katsomaan
luonnonkohteita lähempää.
Jotkut eläimistä voivat tuntua pelottavilta.
Museon penkeillä ja sohvalla saa istua.
Hämärässä näyttelytilassa varauloskäynti on osoitettu kyltein.

NÄYTTELYKIERROKSEN JÄLKEEN:
Museomyymälästä voi ostaa halutessaan jotakin.
Muista pukea takki, tyhjentää lokero ja palauttaa avain.
Poistu ulos samasta ovesta kuin tulit sisään.
Onnistunut vierailu! Tervetuloa uudelleen!

TURUN BIOLOGINEN MUSEO
Käyntiosoite:
Neitsytpolku 1
20800 Turku
Puhelin:
Lippukassa (02) 262 0340
Sähköposti:
biologinenmuseo@turku.fi

Verkkosivut:
www.turku.fi/biologinenmuseo
Avoinna:
Tiistai – Sunnuntai 09:00 – 17:00
Kesäkausi 1.6.2020 - 31.8.2020
Maanantai–Sunnuntai 09:00 – 17:00
Poikkeusaukioloajat löytyvät museon verkkosivuilta. Voit tarkistaa aukioloajat
Biologisen museon sivulta.
Pääsymaksut:
Aikuiset 6 €
Lapset (7–15-vuotiaat) 2 €
Lapset (alle 7-vuotiaat) 0 €
Perhelippu (2 aikuista ja 2–4 lasta) 14 €
Opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 3 €
Ryhmälippu (aikuiset ja lapset yli 10 henkilöä) - 25 %
Koululais- ja opiskelijaryhmät yli 10 oppilasta à 2 €
Avustaja pääsee museoon maksutta.
Museoon pääsee myös museokortilla.

Turun Biologisen museon sosiaalinen tarina on osa Turun museokeskuksen saavutettavuussuunnitelmaa ja se
toteutettiin 1.6.2020.
Teksti ja valokuva: Sanna Saarto, Turun museokeskus
.

