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Opastamisen
ekosysteemi

Kuva: Turun kaupunki



Hankkeen fokus
Kaupunki kehittämisen alustana

• Testialustana
• Toimijoita yhdistävänä ympäristönä
• Organisaatioiden ekosysteemi: julkinen ja

yksityinen kehittävät yhdessä
• Uuden liiketoiminnan syntyminen
• Nopeat kokeilut

Opastaminen normaalitilanteissa
• Opastus asukkaille, turisteille ja vierailijoille
• Palveluiden saavutettavuuden parantaminen
• Perinteisestä kylttiopastamisesta uudenlaisiin

innovaatioihin

Suurten väkijoukkojen opastaminen
• Festivaalit, massatapahtumat, poikkeustilanteet,

viranomaisyhteistyö
• Kattavuus & näkyvyys, muutostarpeet, nopea

reagointi



OPASTAMISEN TOTEUTUKSEN OSA-ALUEET

Verkostosuunnittelu

KOKONAISKONSEPTI (Lead Design and Design Management) perustuu ASIAKKAIDEN TARPEISIIN

Opastelaitteet Älykkäät kartat Graafinen design Älykkäät mobiilipalvelut

Älykäs opastuslaitteiden
rekisteri ja
omaisuudenhallinta
Älykäs sisällön hallinta

Älykäs karttatuotanto
• Karttakohtaiset

merkinnät
• Kohteiden nimeäminen

ja hierarkia
• Skaalautuva

Älykkäät verkostot
• Kohdehierarkia ja –

verkosto
• Opasteverkosto
• Kohteiden ja reittien

tietojen älykäs ylläpito

Avoin data ja opastamisen
alustat:
• Opastamisen julkaisualusta
• Palvelukartta
• Kaupalliset palvelut

Älykäs opastuksen
ylläpitoalusta
(IoT, Digital Twin, Tekoäly)

Älykäs opastuksen
sisältöjen
julkaisujärjestelmä

Avoin data ja rajapinnatAvoimet innovaatioalustat

ALUSTAT JA UUDET TEKNOLOGIAT

ASIAKKAIDEN PALVELUT

TUOTANTO



Tampere Events App
Sovelluksen julkaisujärjestelmä ja alustalla julkaistu Tampere
Events App pilotoitiin Ratinan stadionin suurtapahtumissa
kesällä 2018.

Tapahtumajärjestäjät voivat julkaista oman tapahtumansa
sovelluksella tai luoda oman sovelluksensa alustalla –
kustomoidusti.

Android ja iOS

Laajennetaan kattamaan kaikki Tampereen merkittävät
tapahtumat.

Yhteistyössä Visit Tampereen kanssa
Toteuttaja Eatech Oy (nyk. osa Etteplan More Oy:tä)

https://itunes.apple.com/us/app/tampere-events-
app/id1404251864?ls=1&mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.visittampere.ev
ents

Pirkko Laitinen/Tampereen kaupunki



Kehittäjäraati kaupunkialustalla
• Jäseniä Kauppatorin ympäristön yrittäjät ja kehittäjät

• Mobiili opastuksen konsepti ja pilotti suunniteltu
Kehittäjäraadin kanssa

• Konsepti testattu yhdessä kehittäjäraadin yrittäjien
kanssa

• Pilotin aikana kerättään palautetta, jota Kehittäjäraati
voi hyödyntää markkinointiviestinnän ja uusien
digikanavien käyttöönotossa

• Palvelumuotoilu ja fasilitointi Ramboll Finland Oy
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Julkaisualusta • Tampereen kaupungille
kehitetty julkaisualusta

• Alustalta julkaistaan mobiili
opastussivusto Helsingin
Kauppatorille 2019

• Helsingissä toteutettu
progressiivisena
verkkosovelluksena (PWA-
tekniikka)

• Avoimet kehitysalustat
mahdollistavat ketterän
yhteiskehittämisen

• Myös kaupunkien rajojen yli ja
yritysten välillä



Kauppatorin mobiiliopastus Helsingissä

• Kauppatorin sekä saarten palvelut kokoavasta mobiili
opastuksesta toteutetaan pilotti kesä-elokuussa 2019.

• Pilotin aikana Kauppatorilla ja saarilla vierailijat
pääsevät testaamaan ratkaisua ja antamaan siitä
palautetta.

• Pilotissa testataan myös Kauppatorin ruuhkien
hallintaa Suomenlinnan lautan ja JT-Linen laitureilla.

• Etteplane More Oy ja Innofactor Business Solutions Oy
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Kuva: Laura Vanzo/Visit Tampere

Crowd analytics
Ihmisvirtojen liikkumisen analysointi

• Tampere

• Keskusta ja sisääntuloväylät

• Yhdistäminen kameradatan analyysiin
(Symbio) sekä Crowd Insights –
analyysiin (Telia),

• Hypercell Industries Oy



Ruuhkien mittaaminen
Suomenlinnan
lauttaliikenteessä

• Mitata ruuhkien esiintymistä Kauppatorin
alueella ja julkaista kerätty tieto Kauppatori-
mobiilisovellukseen

• Tarjotaan vaihtoehtoista reittiä
Suomenlinnaan

• Mittaus tehdään perustuen Bluetooth-
signaalien esiintyvyyteen

• pilotti toimii 2 viikkoa kesällä 2019
• Innofactor Business Solutions Oy

Pilotin tavoite

Pilottikohteet

- JT-Line laituripaikan alue

- Suomenlinnan terminaalin alue



Pilotti julkaistu
5.6.2019

Helsinki-helpit
Matkailuneuvonnan infokontti
Suomenlinnan lauttaterminaali
HopOn HopOff –bussit

Kerätään mobiilisti sivuston kautta

Markkinointi

Palaute



Ihmisvirtojen
mittaaminen Turun
keskustassa

Kokeilun tavoite: Mitata Turun keskustan
kävijämääriä joulukauden aikana 1.12.2018 -
28.2.2019

• Hypercell Flow –tukiasemat havainnoivat
ihmisten liikkeet heidän käyttämien
Bluetooth –laitteiden avulla.

• Flow –tukiasemat keräävät
tietoa reaaliajassa ja lähettävät sen
analysoitavaksi.

• Kokeilussa oli käytössä 45 tukiasemaa,
joiden avulla yksittäisen
ihmisen havainnointi tapahtui jopa metrin
tarkkuudella.

Tuloksia aikavälillä 1.12.2018 - 28.2.2019
• 49 miljardia signaalia
• 150 miljoonaa havaintoa

Toteuttaja: Hypercell Industries Oy





Raitiotietyömaiden
aiheuttamien muutosten
opastus

• Kaupungin keskustassa liikkumisen
helpottaminen

• Tiedottaminen ratikan
raitiotyömaan aiheuttamista
liikennemuutoksista

• Ilmoitukset Nearby-sovelluksen
kautta, kun Bluetooth päällä

• Uuden tiedonvälitystavan kokeilu

• Kokeilu 2018, Google lopettanut
Nearby-tuen

• Toteuttaja Globeon Oy

https://www.ratikka.io/kaleva/

Kuva: Pasi Tiitola/Raitiotieallianssi
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• Opastamisen ekosysteemi -hankkeen
loppuseminaari

• Vierailukeskus Joki, Lemminkäisenkatu 12 B,
Turku

• torstaina 13.6.2019 klo 13:00-17:00

Pysy kartalla!

Tervetuloa älykkään
kaupunkiopastamisen
seminaariin
13.6.2019 Turkuun!

• Tilaisuus on maksuton, mutta osallistuminen edellyttää
ilmoittautumisen.

• Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa
https://www.lyyti.in/Opastamisen_loppuseminaari

• https://itsasign.fi/



https://itsasign.fi/
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