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Digiluonto Satakunta -hanke
Kasvua Satakunnan maaseudun luonto- 
ja kulttuurimatkailuun yhdistetyn 
kokemuksellisuuden ja avoimen datan 
palveluratkaisuilla.

DigiLuonto Satakunta -hanke (ELY, 2019-
21) pyrkii laajentamaan matkakohteiden 
kehittämistä digitaalisesti ja tukemaan 
matkailun siirtymää kohti älykkäämpiä 
palveluympäristöjä. Niin kutsuttujen 
älykkäiden kaupunkien (Smart cities) ke-
hittämisen vanavedessä älykäs matkailu 
(Smart Tourism) on ollut viime vuosina 
aktiivisen kehittämisen ja liiketalous-tek-
nillisen tutkimuksen kohteena kansain-
välisesti. 

Laajamittainen matkakohteiden digitaa-
linen kehittäminen on yhä lapsen keng-
issä niin Suomessa kuin kansainvälisesti, 
ja kokonaisvaltaisen älykkään matkailun 
pilotit ovat nekin vielä harvassa. Visit 
Finland on laatinut ja päivittänyt 2019 
Suomen matkailulle digitiekartan , jolla 
tuetaan mm. “sujuvampaa ostopolkua, 
kannattavuutta ja kestävää kehitystä 
matkailussa sekä hyödynnetään kan-
sainvälisiä palveluita ja teknologian 
mahdollisuuksia”. 

Uusien teknologioiden hyödyntämisessä 
DigiLuonto tavoittelee alustatalout-
een kytkeytyviä edelläkävijäratkaisuja 
matkakohteiden kokemuksellisten 
ydinsisältöjen laajentamiseksi ja liit-
tämiseksi osaksi alueellista matkailun 
kehittämistä. Tätä tarkoitusta varten 

pilotoidaan helposti monistettavaa digi-
taalista palvelualustaa, jonka “läpi” käyt-
täjä voi mobiilisti kokea mm. reaaliaikai-
seen sijaintitietoon perustuvia lisättyjä 
sisältöjä vieraillessaan matkakohteessa.  
Nämä digitaaliset sisällöt voivat olla niin 
opastuksellisia, viihteellisiä, oppimiseen 
liittyviä kuin vaikkapa puhdasta fanta-
siaa. Teknisesti sisällöt voivat olla yhdi-
stelmä perinteisiä multimediasisältöjä; 
kuvia, ääntä, tekstiä ja videoita – tai 
WebAR-teknologiaan (Augmented Real-
ity) perustuvia 3D-malleja sekä avoimen 
datan IoT-sisältöjä, kuten reaaliaikaisia 
säätietoja ja sensoridataa. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa erityisesti 
tarinallisuuden, reaaliaikaisuuden, vuo-
rovaikutteisuuden ja palvelujen henkilö-
kohtaistamisen on tunnistettu lisäävän 
eniten älykkäiden matkakohteiden 
kokemisen merkityksellisyyttä ja suosit-
telun todennäköisyyttä. Suomessa eräitä 
digitaalisuutta hyödyntäviä matkailu-
hankkeita viime vuosina ovat olleet 
Digitrail, BLUE project, Digikultuurikylä, 
Virtual Outdoors Finland ja Urban Eco 
Islands. Näiden lisäksi joillakin kunnilla 
ja yksittäisillä toimijoilla on ollut omia 
pilotteja ja yksittäisiä kokeiluja esim. 
AR:ään liittyen. 

Digiluonnon erityispiirre on digitaalisen 
kokemusalustan ja sisältöaihioiden 
skaalattavuus ja monistettavuus erilaisiin 
matkakohteisiin. Ratkaisut mahdollista-
vat syrjäisempienkin matkakohteiden 
vetovoiman ja saavutettavuuden 
parantamisen: uudet yhteiskehitettävät 
sisällöt ja digitaalinen kokemusmaailma 
monipuolistavat tapoja kokea kohteita ja 
lisäävät parhaimmillaan myös täysin uus-
ien kohderyhmien mielenkiintoa vierailla 
matkakohteissa. Skaalattavan palvelua-
lustan ansiosta uudenlaista kokemuksell-
isuutta ja digitaalista saavutettavuutta 
edistävien ratkaisujen avulla kyetään 
myös entistä kestävämmin uudistamaan 
alueen matkakohteita. 

Vuoden 2020-21 aikana tullaan 
järjestämään alueen matkakohteiden 
kehittäjille yhteiskehittämisen työpajoja, 
joissa sekä jaetaan tietoa älykkäiden 
matkakohteiden kehittämisestä että 
työstetään Digiluonto-alustan koke-
mussisältöjä paremmin Satakunnan eri 
matkakohteille sopiviksi. 

Hanketta toteuttavat yhdessä Turun 
yliopiston kauppakorkeakoulun Porin 
yksikkö sekä Tampereen yliopiston Porin 
yksikkö, tekniikka.

 

Selainpohjaisissa mobiili-
ratkaisuissa on ylivertaista 

potentiaalia digitaali-
selle saavutettavuudelle,   

jaettavuudelle ja inte-
groitavuudelle verrat-

tuna  perinteisiin mobiili-          
applikaatioihin.



Teemapolun toteutus

https://app.digiluonto.fi

Oma teemapolku Digiluonto 
sovellukseen
Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä 
matkailualan toimijoille ja alan sidosryh-
mille viimeisimpiä digitaalisuuden tuomia 
mahdollisuuksia matkakohteiden saavutetta-
vuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä 
toimia alkuvaiheen käsikirjana oman teemal-
lisen polun suunnittelussa ja käyttöönotossa 
Digiluonto sovelluksessa. 

Opas sisältää käytännön esimerkkejä toteu-
tetuista teemapoluista. Esimerkkisisältöjen 
avulla on pyritty antamaa yleiskuva asioista 
mitä oman teemapolun suunnittelussa tulisi 
ottaa huomioon.

Oman teemapolun avaaminen Digiluonto 
sovelluksessa vaatii seuraavat perustiedot: 
1. Organisaation perustiedot
2. Teemapolun tiedot ja 
3. Paikkojen sisällöt (1-5)

Suunnitteluvaiheessa voit hyödyntää Word-
lomaketta.  Kun teemapolun sisällöt ovat 
valmiina, tiedot annetaan www.digiluonto.fi 
kotisivuilta löytyvälle lomakkeelle.

Lähettämisen jälkeen teemapolkusi siirretään 
Digiluonto sovellukseen hankkeen toimesta  
ja valmiista teemapolusta lähetetään linkki 
käytännön testausta varten.

Sovellusta kehitetään vastaamaan asiakkaid-
en tarpeita, joten muista lähettää palautetta 
käytettävyydestä sovelluksen kehitystiimille.  
Palautelomakkeen löydät Digiluonto sovel-
luksen aloitussivun alaosasta kohdasta “Anna 
meille palautetta ja ideoita palvelun kehit-
tämiseksi“.

https://www.digiluonto.fi

Oman teemapolun alkuun pääset hel-
posti täyttämällä hankkeen sivuilta löy-
tyvän lomakkeen.

Lomakkeen täyttäminen:

6
Sisällön siirto sovellukseen
Sisällöt siirretään hankkeen toimesta 
sovellukseen saapumisjärjestyksessä.

6
Teemapolun testaus
Oman teemapolun käytännön testaus 
kohteessa.

6
Palaute ja korjaukset
Muistakaa antaa palautetta sovelluksen 
toiminnasta. Parannuksia sovelluksen 
toimintaan tehdään koko hankkeen ai-
kana.

6
Käyttöönotto
Organisaatio lanseeraa palvelun osana 
omaa tarjontaansa ja kotisivuille avataan 
linkki sovellukseen.

1. Organisaation perustiedot
Sovellus muokataan vastaamaan organisaa-
tion ulkoasua.

6
2. Teemapolun tiedot
Teemapolun perustiedot ja esittely. 
Käytetään myös teemapolun mainontaan.

6
3. Paikkojen sisällöt (1-5)
Teemapolkuun liittyvien yksittäisten paik-
kojen sisällöt, jotka näytetään matkailijalle 
tietyssä GPS pisteessä. Sisältö voidaan muut-
taa myös avoimeksi, jolloin sitä voidaan  
hyödyntää mainonnassa.



1. Organisaation perustiedot
Jokaiselle organisaatiolle luodaan sovellukseen oma, räätälöity ulkoasu ja sisältö. Alla olevassa taulukossa on esimerkit Lau-
hanvuori-Hämeenkangas Geopark:n ja Turun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan organisaatioiden perustiedot sovelluksessa.

Organisation name: Organisaation nimi:

L-H Geopark Kasvitieteellinen puutarha

Background image: Taustakuva:

Logo: Logo:

Background and text (HEX) color: Taustan ja tekstin (HEX) värit:

Background color: 
Text color:  

   #008000  
   #ffffff  

Taustaväri:
Tekstin väri: 

   #adcb00  
   #000000  

Organisation introduction text: Organisaation esittelyteksti:

Lauhavuori-Hämeenkangas Unesco 
Global Geopark

Tervetuloa tutustumaan kasvitieteelliseen
puutarhaan.



Teemapolun esittely

Teemapolku on yhtenäinen eri paikoissa 
esitettävien sisältöjen kokonaisuus, joka 
liittyy organisaation kyseiseen kohtee-
seen ja valitulle kohderyhmälle toteutet-
tuun teemaan (ilmailu, historia, geologia, 
peli, tms.).

Sovelluksen aloitussivulla esitellään 
kaikki organisaation teemapolut kuvina 
ja lyhyellä tekstillä.

Teemapolun esittelykuvaa klikkaamalla 
avautuu teemapolun tarkempi esittely. 

Teemapolun esittelysivulla kuvataan 
polun sisältöä tekstin, kuvin, videolla 
tai äänitiedostolla sekäannetaan tarvit-
tavat perustiedot reitistä. Esittelysivun 
sisältöön voi tutustua jo ennen kohtee-
seen siirtymistä, joten esittely toimii 

www.digiluonto.fi
myös polun mainoksena. Teemapo-
lun esittelyn on tarkoitus myös antaa 
tarvittavat perustiedot reitistä, kenelle 
soveltuu sekä helpottaa kohteeseen 
saapumista. Lisäksi esittelyssä voidaan 
antaa lisätietoja kohteessa olevista 
palveluista, linkittää majoituspalveluun, 
opastaa lipunmyyntiin tai lisätä linkki 
verkkokauppaan.

Teemapolun esittelyn lopussa näytetään 
kyseiseen teemapolkuun liittyvät 
yksittäiset paikat (Airplane, Airfield, …). 
Yksittäisten paikkojen sisällöt esitellään  
kohdassa 3. ”Paikkojen sisällöt”. 

Oletusarvoisesti paikat ja niiden sisällöt 
avautuvat vain, kun saavutaan kyseisen 
paikan eli määritellyn GPS pisteen 
lähelle. Osa paikoista voidaan määritellä 
avautumaan ilman paikalle saapumista, 
jolloin sisältöjä voidaan myös käyttää 
esittelyyn ja mielenkiinnon herättämis-
een.

Seuraavassa taulukossa on esitetty 
esimerkkinä kaksi erilaista teemapolkua 
”Aviationschool” ja ”Aikavaellus”. Taulu-
kon esimerkkien tarkoituksena on ha-
vainnollistaa mitä sisältöjä sovellukseen 
tarvitaan ja mitä teemapolun sisältönä 
voidaan käyttää.

Laadukkaat kuvat ja videot
Visualisoi teemapolku laadukkailla 
kuvilla ja videoilla.  Teemapolun 
esittelysivuun tutustutaan myös en-
nen kohteeseen saapumista, joten 
vie lukija hyvällä tarinalla ja vaikut-
tavilla kuvilla tai videolla tutustu-
maan kohteeseen. 

Hyvä tarina
Tarinallistamisen tueksi on olemassa 
erilaisia ohjeita, joista kannattaa 
tutustua ainakin Anne Kalliomäen 
ilmaiseen tarinallistamisen oppaa-
seen. Opas on ladattavissa tarina-
kone.fi sivujen kautta.



Jokainen teemapolku esitellään omalla esittelysivullaan. Alla olevassa taulukossa on esimerkit 
Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark:n “Aviation school”  ja Turun yliopiston kasvitieteellisen 
puutarhan “Aikavaellus” teemapolkujen perustiedot sovelluksessa.

Journey name: Teemapolun nimi: 

Aviation school Aikavaellus

Journey main image: Teemapolun esittelykuva:

Journey excerpt: Teemapolun lyhyt kuvaus:

Explore the aviation history of Jämijärvi! Aikavaellusreitti Ruissalon Kasvitieteellisen puutar-
han alueella.

Journey description: Teemapolun kuvaus:

This route focuses on the aviation history of Jämijär-
vi. The conten will consist of pictures, text and audio 
and there will also be a small trivia quiz throught 
the route. During this route you will learn about the 
general history regarding aviation, why the aviation 
school was establised right here, how the students 
were selected and much more.

Aikavaellusreitti on innovatiivinen keino oppia 
tuntemaan maailmankaikkeuden historiaa. Metodi 
on kehitetty Turun yliopistolla. Aikavaelluksella mil-
joonat vuodet muuttuvat metreiksi. Ajan soljuessa 
jalkapohjien alla myös mielikuvitus pääsee laukkaa-
maan.

Basic information: Perustiedot:

Length: 1000 m Pituus: 1380 m

Duration: About 2 hours Kesto: n. 1 tunti taukoineen

Level of difficulty: Easy:
Simple walking terrain

Vaativuus: Helppo:

Helppokulkuinen polku
Trailtype: Circleroute Reittityyppi: Ympyräreitti

Open: 1.6.-30.10. Avoinna: 24/7

Suitability: Suitable as a day-trip desti-
nation for all people inter-
ested in aviation history 
and in walking in nature.

Kenelle soveltuu: Reitti sopii päiväretki-
kohteeksi maailmankaik-
keuden historiasta kiinnos-
tuneille lapsille ja aikuisille.

2. Teemapolun tiedot



Arriving: Saapuminen: 

By car:
By bus:
By train:
Parking:

Autolla:
Linja-autolla:
Junalla:
Paikoitus:

Services: Palvelut:

Accommodation:
Restaurant:

Majoitus:
Ravintola:

Content tags: Sisältöä kuvaavat avainsanat:

Aviation, Geopark, history, Aikavaellus

Journey places: Teemapolkuun liittyvät paikat:

1. Airplane
2. Airfield
3. Soininharjuridge
4. Observationtower
5. Museum / storage

1. Alkuräjähdys
2. Tähden synty
3. Kiviset planeetat
…
16. Ihmiset



Teemapolku koostuu määritellyissä GPS pisteissä avautuvista sisällöistä. Jokainen paikka esitetään kartalla karttapisteenä, jota 
klikkaamalla avautuu sisältöön liittyvä kuva ja kuvan alle lyhyt esittelyteksti. Paikan esittelykuva ja lyhyt kuvaus ovat aina avat-
tavissa, joka helpottaa reitin hahmottamista kartalla.

Jokaiselle paikalle määritellään myös etäisyysarvo metreinä eli etäisyys, milloin kyseisen paikan esittelysivu avautuu ja sisältöä 
pääsee katsomaan tai kuulemaan. Sisältönä voi olla tekstin, kuvien ja videoiden lisäksi myös esimerkiksi äänitiedosto, jossa ään-
iopas kertoo kohteesta tarinan autenttisilla taustaäänillä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkkinä ”Aviation school” ja ”Aikavaellus” teemapolkujen ensimmäiset paikat ”Airplane” ja 
”Alkuräjähdys”. Osa paikoista voi olla aina avoimia, jolloin sisällöt pääsee kokemaan jo ennen paikalle saapumista. ”Alkuräjähdys” 
on määritelty julkiseksi eli kyseisen sisällön saa näkyviin klikkaamalla esittelysivun paikkaa ”Alkuräjähdys”.

Paikan nimi (Airplane) näkyy (Aviationschool) teemapolun esittelysivun ensimmäisen paikan otsikkona.

1. paikka

Place name: Paikan nimi: 

Airplane Alkuräjähdys

Public: Julkinen:

OFF ON

GPS coordinates: GPS koordinaatit:

Latitude:
Longitude:

61.778194
22.716390

Latitude:
Longitude:

60.4334142
22.1747171

Radius (m): Säde (m):

16 5

Cover image: Esittelykuva:

Short description:  (max 20-30 words) Lyhyt kuvaus:  (max 20-30 sanaa)

The reaction of the general public towards gliding 
might have been quite contradictory. When lieuten-
ant Pauli Ervi had to land his glider to the borders of 
Merikarvia and Siikainen villagers…

Alkuräjähdys. Maailmankaikkeus alkoi 13,82 miljar-
dia vuotta sitten suuressa alkuräjähdyksessä. Aivan 
alkua ei voida tutkia kokeellisesti, eikä sitä ymmär-
retä, mutta asiat kehittyivät nopeasti.

3. Paikkojen sisällöt (1-5)



Place content: Paikan sisältö: 

The reaction of the general public towards gliding 
might have been quite contradictory. When lieuten-
ant Pauli Ervi had to land his glider to the borders 
of Merikarvia and Siikainen villagers that gathered 
around wondered whether it was a crow or a falcon 
that was soaring in the air. An older woman ex-
pressed her dissatisfaction towards gliders by stat-
ing that “those worshippers of the devil fly above 
us and clutter the whole atmosphere”. It was said 
that even the weather signs of the elderly were no 
longer correct when those devil worshippers broke 
the peace of the airsea. Ervin’s solo flight was also 
marveled at because according to 
the expert villagers, all planes must have had both, 
“a driver and a machineist”.  

Maailmankaikkeus alkoi 13,82 miljardia vuotta sit-
ten suuressa alkuräjähdyksessä.

Aivan alkua ei voida tutkia kokeellisesti, eikä sitä 
ymmärretä, mutta asiat kehittyivät käsittämättömän 
nopeasti. Ensimmäisen sekunninmiljoonasosan 
miljoonasosassa ehtitapahtua seuraavaa.

 

In the winter of 1936 there were all together 32 
gliders completed or to be completed in different 
corporations and clubs. They were categorized from 
simple elementary school planes, to more advanced 
power gliders and grand power gliders, as they were 
called at the time. Gauges were either completely 
missing or in the best cases quite basic in the Finn-
ish gliders of the 1930s. The most common model 
was Grunau 9 – elementary school plane. Grunau 
Baby II and Komar were classified as power gliders 
and Rhönbussard as a grand power glider. Addition-
ally couple mixed types were also in use.

Maailmankaikkeus laajeni lyhyen hetken eli vain 
noin 10-36 sekunnin ajan paljon valoa nopeammin 
saavuttaen ehkä metrin läpimitan.

Tätäkutsutaan inflaatioksi. Tämän jälkeen havait-
tavan maailmankaikkeuden koko on ollut pienempi 
kuin koko maailmankaikkeuden koko.

Havaittava maailmankaikkeus oli edelleen pieni, se 
oli kuuma ja tiheä. Tässä kohtaa ajatellaan kuuman 
alkuräjähdyksen alkaneen. 

Osa enegiasta muuttuu alkeishiukkasiksi ja niiden 
antihiukkasiksi; keskinäisissä törmäyksissään nämä 
taas muuttuvat takaisin energiaksi. 

Maailmankaikkeuden täyttää kuuma kvarkki-antik-
varkki-gluoni-puuro.



Audioguide or backgroungsounds:  Ääniopas tai taustaääni:    (mp3)  

Airplane.mp3 Taustamusiikki.mp3

Links: Linkit:

History of the airfield of Jämi
https://www.lauhanvuoriregion.fi/kohteet-en-
gb/show/1102/?backLink=%2Fkohteet-en-
gb%2F%3FAreas%3D10

Illustris Simulation
https://www.youtube.com/watch?v=NjSFR40SY58

Aikavaelluksen kotisivut
https://www.aikavaellus.fi

Teemapolun 1. paikan sisältö kuvattiin edellä olevassa taulukossa. Loput teemapolkuun liittyvät paikat kuvataan vastaavalla 
tavalla. Lisää esimerkkejä sisällöistä löydät Digiluonto sovelluksesta osoitteesta https://app.digiluonto.fi.

2. paikka

Place name: Paikan nimi: 

Airfield Tähdet

3. paikka

Place name: Paikan nimi: 

Soininharju ridge Kaukaisin kuva

4. paikka

Place name: Paikan nimi: 

Observation tower Pallomaiset tähtijoukot

5. paikka

Place name: Paikan nimi: 

Museum / storage Alkuaineiden synty

Kun kaikki organisaation, teemapolun ja teemapolkuun liittyvien paikkojen tiedot ovat valmiita, 
lähetä tiedot lomakkeella osoitteessa https://link.webropol.com/s/digipolku. Saat linkin omaan teemapolkuusi kun saamme sen 
siirrettyä Digiluonto sovellukseen. 

1.

2.
3.

4.
5.



Kuuskajaskari

Historiallinen kävelykierros kuuskajaskarin 
saarella. 

—Metsähallitus

Patsaiden kertomaa

Tutustu patsaiden avulla Porin historiaan 
ja merkkihenkilöihin! Montako kertaa Pori 
on palanut? Kenen presidentin patsas löy-
tyy Porista? Kukan on Porin perustaja?

—Digiluonto

Survival Skills

The route is meant to create a cohesive 
experience, with valuable knowledge and 
tips on survival skills for you!

 —SAMK

Aviation school

This route focuses on the aviation history 
of Jämijärvi. During this route you will 
learn about the general history regarding 
aviation, why the aviation school was es-
tablised right here, how the students were 
selected and much more.

—SAMK

Engel Satakunnassa ja lähialueilla

Johan Carl Ludvig Engel oli saksalainen 
arkkitehti, joka työskenteli vuodesta 1816 
Suomen suuriruhtinaskunnassa. Hänen 
arkkitehtuurinsa edusti uusklassista em-
piretyyliä. Mitkä kohteet Engel suunnitteli 
Satakunnassa ja lähialueilla? Entä miten 
Villilän kartano Nakkilassa liittyy Engeliin?

—Digiluonto

Aikavaellus

Aikavaelluksella miljoonat vuodet muut-
tuvat metreiksi. Ajan soljuessa jalkapohjien 
alla myös mielikuvitus pääsee laukkaa-
maan.

—Kasvitieteellinen puutarha

Pääsiäisralli

Pääsiäisrallissa lähialueelle ilmestyy kät-
köjä, jotka sinun tulisi löytää. Kätköissä on 
palkintoja vain kuudelle ensimmäiselle, jo-
ten toimi ripeästi! Kartalla olevien vihjeiden 
avulla löydät kätkölle..

—Euran seurakunnan nuoret

Lisää esimerkkejä eri or-
ganisaatioiden teemapo-
luista löydät osoitteesta:

https://app.digiluonto.fi

Teemapolut


