


Matkakeskuksille on luotu kokonaisilme, jonka 
tarkoituksena on korostaa eri liikennemuotojen 
tasavertaisuutta, yhteistyota ja yhteisesti sovittua 

korkeaa laatua. 

Eraana kehittamisen lahtokohtana on ollut se, etta 

yhteinen ilme on sopusoinnussa liikennemuotoja 
edustavien Matkahuollon , VR Osakeyhtion ja 
Ratahallintokeskuksen yritysilmeiden kanssa. Tama 
siksi, etta matkakeskusten visuaaliset elementit 
tulevat esiintymaan liikennemuotojen omien 
liikemerkkien rinnalla. 

Tassa ohjeessa on maaritelty yhdenmukaiset 
visuaaliset linjat, jotka selkiyttavat matkustaja
palvelua seka helpottavat matkakeskuksen 
informaatiopalvelujen kayttoa. Kehittamistyo jatkuu 
edelleen. Lisaksi ohjeistus helpottaa matkakeskusten 
suunnittelua: kaikkea ei tarvitse suunnitella jokaista 
matkakeskusta varten uudelleen . 
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Yleista 
Tama matkakeskusten varusteiden ja opasteiden 
ilmetta koskeva ohjeistus muodostaa kokonaisuuden 
yhdessa graafisen ilmeen ohjeistuksen kanssa. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme 
(liikenne- ja viestintaministeri6 2001) sisaltaa malli
kuvat ja mitoituksen koskien matkakeskuksen graafisia 
peruselementteja; liikemerkkia, tunnusta ja typografiaa. 
Ohjeesta loytyy myos naiden sovellusmalleja seka 
originaalit ja varimallit. 

Tii.ma ohje sisaltaa mallikuvia ja mitoitusohjeita seka 
toteutus- ja sijoitusohjeita koskien : 
- yleisimpia asematoimintoihin ja matkustamiseen 
liittyvia ns. opastavia varusteita (osa A) 
- varusteita, joiden ensisijainen tarkoitus on viestiii. 
matkakeskusilmeesta (osa B) 

Ohjeen rakenne 
Jokaisesta varusteesta on oma sinisella ylapalkilla 

merkitty sivunsa, joka sisaltaa peruskuvauksen 
varusteen sijoituksesta ja kayttbtarkoituksesta, sen 
teknisista ja visuaalisista piirteista seka tietoja varusteen 

koosta ja asennuksesta. Osaa naista sivuista seuraa 
yksi tai useampi harmaalla ylapalkilla merkitty ns. 

informaatiosivu, joka sisaltaa ohjeita kyseisen varusteen 
sisaltaman tiedon esittamistavasta. Ohjeen malli

piirrosten otsikko- ym. tekstien sisalto on esimerkin
omainen ja niita tulee soveltaa tilannekohtaisesti . 
Tekstien kieliasut tulee aina tarkistuttaa asiantuntijalla. 

Liikennemuodon tulee kayda ilmi otsikkoteksteista, 
mikali taulun sijainti ei sita riittavan selkeasti kerro. 
Matkakeskuksissa annettavan matkustajainformaation 

suunnittelua varten liikenne- ja viestintaministerio on 
julkaissut mm. ohjeet Matkakeskusten ja yhteistermi

naalien informaatiojarjestelyjen yleissuunnitteluohje 
(83/ 1999) seka Matkakeskuksen opastus- ja 
informaatiojarjestelman suunnitteluohje (B 13/ 1999 ). 
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I. ITSEPALVELUTASO 

Matkakeskuksen info- ja tai palvelupiste 
terminaalin ulkopuolella 

II. PERUSPALVELUTASO 

Matkakeskuksen palvelut 
- terminaalin ulkopuolella 
- terminaalissa 
- osana terminaalia 
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Ill. TAYSI PALVELUTASO 

Terminaali on matkakeskus 
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Palveluinfo ja lipunmyynti + tason I itsepalvelutoiminnot 
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Tasojen I ja II palvelujen lisaksi terminaalin muut palvelut: 
sailytys, matkatavara, ym. 

• MATKAKESKUS 



Matkakeskusilmeen kaytto 
Matkakeskusilmeen mukaisten elementtien kaytossa 
noudatetaan vahintaan seuraavia lainalaisuuksia: 

- Rakennus nimetaan matkakeskukseksi tassa 
ohjeessa esitettyjen elementtien avulla silloin , kun 
kyseessa on liikenne- ja viestintaministerion 

maaritelman mukainen matkakeskus. 

- Matkakeskukseksi maaritellyssa rakennuksessa 
tai muussa palveluymparistossa voidaan kayttaa 
tassa ohjeessa esitettyja opastusvarusteita ja 
viestintaelementteja erillisten suunnitelmien 
mukaisesti. 

- Matkakeskuksen perustamisen yhteydessa 
suositellaan yleisilmeen uusimista mahdollisimman 
kattavasti. Useimmiten ei kuitenkaan ole syyta hylata 
esimerkiksi hyvin toimivia informaatiolaitteita. 
Periaatteena voidaan pitaa, etta matkakeskukseen 
hankittavat uudet laitteet toteutetaan tassa ohjeessa 
esitettyjen mallien mukaisina. 

Matkakeskusilme ja liikennemuotojen 
oma visuaalinen ilme 
Matkakeskuksen ilmeen luomisessa on lahtokohtana 
ollut, ettei se saa olla ristiriidassa eri liikennemuotojen 
omien visuaalisten ilmeiden kanssa. 

Matkakeskuksen ilmeella ei ole tarkoitus taysin 
korvata Matkahuollon , VR Osakeyhtion ja 

Ratahallintokeskuksen kayttamia visuaalisia 
elementteja. Liikennemuotojen omissa 
materiaaleissa voi sailya niiden oma ilme. Yhteisella 

matkakeskusilmeella korostetaan eri 
liikennemuotojen tasavertaisuutta ja matkustajan 

kannalta palvelujen loydettavyytta ja kayttoa. 

a a es us1 meen na ymmen 

Matkakeskusilme ja muut kaupalliset yritykset 
Matkustamiseen liittyvan opastuksen on oltava 
selkeaa ja havaittavaa siita huolimatta, etta samoissa 
tiloissa toimii kaupallisia yrityksia, joilla on valo- ja 

muita mainoksia. Kaupallisten mainosten on syyta 
olla tavanomaista kauppapaikkaa (esimerkiksi 
kauppakeskusta) hillitympia ja riittavan kaukana 

matkustajille tarkoitetuista opasteista. 

Matkakeskusilmeen kayton rajoituksia 
Matkakeskuksen tunnus muodostuu liikemerkin ja 
nimilogon kiinteasta yhdistelmasta. Riittavan 
erottuvuuden takaamiseksi tunnuksen ymparille on 
maaritelty suoja-alue. Talle alueelle ei saa sijoittaa 
mitaan elementteja kuten tekstia, kuvia, muita 
merkkeja tai logoja. Tunnusta ei myoskaan tule rajata 
suoja-aluetta pienempaan pintaan . 

Matkakeskus-nimilogon tilalla saa kayttaa 
paikkakunnan nimea vain merkittaessa rakennusta 
radan puolelta ja ainoastaan silloin, kun sen lahistolla 

esiintyy myos matkakeskuksen tunnuksen perusversio 
(esimerkiksi ovitarrana). Tarkemmat ohjeet 
matkakeskuksen tunnuksen kayttosovelluksista 
loytyvat liikenne- ja viestintaministerion julkaisusta 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme (2001). 

Matkakeskuksen varusteiden tunnistettavat piirteet 
ovat seuraavat: mittasuhteet, materiaalit, varit seka 

varusteiden yksityiskohtien korkeatasoinen viimeistely. 
Jos varusteet keskeisilta ominaisuuksiltaan poikkeavat 

annetuista ohjeista, ei niihin saa liittaa matkakeskuk
sen tunnusta. 

Tassa ohjeessa esitettyja matkakeskuksia varten 
suunniteltuja varusteita ei saa kayttaa muissa 

ymparistoissa kuin matkakeskuksissa. Koska 
tunnistettavuutta on mahdotonta kuvata etukateen, 

tulisi muunnokset ja sovellukset aina hyvaksyttaa 
liikenne- ja viestintaministeriolla. 
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Esimerkki : matkakeskusilme vanhan rakennuksen sisatilassa 

Kalusteiden valinnassa noudatettavia periaatteita 
Matkakeskuksessa kaytettavien kalusteiden tulee 
omalta osaltaan viestia laadukkaasta ja helppo
kayttoisesta matkustusymparistosta. Odotustilojen 
kalusteiden tulee tukea rakennuksen arkkitehtuuria 
tyylillisesti. Suunnittelijan harkinnan mukaan voidaan 
kayttaa matkakeskuksen tunnusvareja (ks. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme, 
liikenne- ja viestintaministeri6 2001) . Julkisten tilojen 

kalusteiden tulee olla kovaa kulutusta kestavia , 
helposti huollettavia ja mahdollisimman hyvin 

at a es us1 meen na ymmen 

Esimerkki: matkakeskusi lme uudehkon rakennuksen sisatilassa 

ilkivaltaa sietavia. Osien vaihtomahdollisuus tulee 
huomioida kalustusta valittaessa. Kokonaisilmeen 
kannalta on tarkeaa, etta ilkivallan jaljet poistetaan 
kalusteista mahdollisimman pian . Kalusteita ja 
varusteita valittaessa on myos huomioitava, etta 
eri aistivammoja tai liikuntaesteita omaavien 
matkustajien on kyettava matkustamaan 
mahdollisimman omatoimisesti . Matkakeskusten 
esteettomyysperiaatteista on julkaistu oma ohje 
(Esteet6n matkakeskus, liikenne- ja viestinta
ministeri6, 9/2000) . 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Ui.htevien ja saapuvien junien paataulu sijaitsee 
sisatiloissa, junalaitureille vievan paaoven ylapuolella 
tai valitt6massa laheisyydessa. Paataulun tu lee nakya 
mahdollisimman laajalle alueelle matkakeskuksen 
odotustilassa. Sopiva alareunan korkeus lattiasta on 
n. 3m ja sopivin katselukulma 140°. 

Rakenne 
Junien paataulu koostuu sahk6isesta naytt6elementista, 
sen sisaltamasta elektroniikasta ja teraskotelosta. (llman 
katosta ulkotiloissa olevalle elektroniikalle suosite llaan 
kotelointiluokkaa IP65.) Nayt6n kotelon komponenttien 
valinta tulee tehda siten, etta kotelon tiiviys on vahintaan 
IP54 ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava 
tiivisteen mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. 
Naytt6elementissa tulee olla automaattinen merkkien 
tai taustavalon saat6 vallitsevien valaistusolosuhteiden 
mukaan. Erillinen iso kellotaulu sijoitetaan paataulun 
valittomaan laheisyyteen. Jos tama ei ole mahdollista, 
voidaan analoginen kello lisata otsikkoinformaatiokent
taan kuvan B osoittamalla tavalla. Laitteen toteutuksessa 
on otettava huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja 
puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Muuttuvan informaation naytt6taulun pohjavari on musta. 
Kiintean otsikkoinformaation tausta on polttomaalattua 
terasta, vari RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Silver. 
Vaihtoehtona maalatulle terakselle voidaan kayttaa 
harjattua haponkestavaa terasta vain silloin , kun teras
pintaan ei tule tarratekstiotsikoita. 

Koko 
Koko maaritellaan oheisten suhdelukujen avulla (ks. kuva 
A) . Mitoituksen laht6kohtana on haluttu kirjainkorkeus ja 
sen toteuttamiseksi valittavan tekniikan koko. Toinen 
laht6kohta on kaytettavissa oleva tila. Esimerkkimitat kun 
naytt6taulun kirjainmerkkien korkeus on n. 60 mm: leveys 
5000 mm, korkeus 1500 mm, naytt6taulun etupinnan 
syvyys 30 mm. 

Asennus 
Seinakiinnitys. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan 
arkkitehtuuriin . 
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HUOM! Mallikuvien tekstien sisalti:i on esimerkinomainen. 

Teksteja tulee soveltaa tilannekohtaisesti. 

Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, raide, 
juna, maaraasema seka aika, raide, juna, lahtoasema. 
Paaotsikot toteutetaan ylaosan teraspintaan. Kaytettaessa 
pienia otsikkoteksteja ja/tai niita korvaavia piktogrammeja 
sijoitetaan ne myos teraspintaan (A) . Pienet otsikkotekstit 
voidaan jattaa kokonaan pois (B). Teraspintaan tulevat tekstit 
toteutetaan tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja 
tarrakirjaimien pinta puolikiiltava. Suuraakkosotsikon 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaantoisesti 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
paasaantoisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 
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Muuttuva informaatio 
Nayttoelementtiin mahtuu vahintaan kuusi (6) tekstirivia 
riittavalla tekstikoolla. Nayttoelementeiksi suositellaan 
mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa matriisimaista 
LCD-tekniikkaa tai vastaavaa (tekstin koko ja rivien maara 
muunneltava). Merkkipohja on musta ja teksti on keltainen 
tai oranssi. Lahtevat junat -rivin alussa on kentta, jonka 
valo vilkkuu n. 5 min. ajan ennen aikataulunmukaista 
junan lahtoaikaa (kavelymatkan mukainen parametri). 
Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja kautta
kulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. Esimerkiksi: 
TAMP ERE ja TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN 
KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos poikkeustietojen 
esittamista. Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan 
kaavalla: lukuetaisyys (mm) I 250-300 mm. 20 m:n paasta 
katsottavien kirjainten korkeus on siis 67-80 mm ja 40 m:n 
paasta 130-160 mm. Naytossa esitetyt lahto- ja saapu
misajat oval aikajarjestyksessa, ylhaalla ensimmaiseksi 

XX 

XX 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

lahteva ja saapuva. Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 
2 kertaa 37 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla 
kentalla. Raidenumeron molemmin puolin voidaan 
selkeyden vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli , uusi aika, raide, junatunnus, 
maaraasema, kautta) : 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa myos ennen 
raidetietoa. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Li ikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella, 
esim. Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Kotelon ollessa 
harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan 
toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
Sijoitettaessa kello otsikkoinformaatiokenttaan tulee 
liikemerkki sen vasemmalle puolelle . 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Lahtevien ja saapuvien junien erilliset paataulut sijaitsevat 
junille vievan paakaynnin ylapuolella tai valittomassa 
laheisyydessa. Ne sijoitetaan vierekkain . Sivun A 1 pitkassa 
mallissa seka saapuvat etta lahtevat junat esitetaan yhdessa 
taulussa. Paataulujen tulee nakya mahdollisimman laajalle 
alueelle matkakeskuksen odotustilassa. Sopivin alareunan 
korkeus lattiasta on n. 3m ja sopivin katselukulma 140°. 

Rakenne 
Junien paataulu koostuu sahkoisesta nayttoelementista, sen 
sisaltamasta elektroniikasta ja teraskotelosta. (II man katosta 
ulkotiloissa olevalle elektroniikalle suositellaan kotelointi
luokkaa IP65.) Nayton kotelon komponenttien valinta tulee 
tehda siten, etta kotelon tiiviys on vahintaan IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen mahdol
linen vuotaminen ja veden poisto. Nayttoelementissa tulee 
olla automaattinen merkkien tai taustavalon saato vallit
sevien valaistusolosuhteiden mukaan. Erillinen iso kellotaulu 
sijoitetaan paataulujen valittomaan laheisyyteen, luonteva 
paikka on niiden valissa. Jos tama ei ole mahdollista, 
voidaan analoginen kello lisata otsikkoinformaatiokenttaan 
kuvan B osoittamalla tavalla. Laitteen toteutuksessa on 
otettava huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdis
tuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Muuttuvan informaation nayttotaulun pohjavari on musta. 
Kiintean otsikkoinformaation tausta on polttomaalattua 
terasta, vari RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Silver. 
Vaihtoehtona maalatulle terakselle voidaan kayttaa harjattua 
haponkestavaa terasta vain silloin, kun teraspintaan ei tule 
tarratekstiotsikoita. 

Koko 
Koko maaritellaan oheisten suhdelukujen avulla (ks. kuva 
A). Mitoituksen lahtokohtana on haluttu kirjainkorkeus ja sen 
toteuttamiseksi valittavan tekniikan koko. Toinen lahtokohta 
on kaytettavissa oleva tila. Esimerkkimitat kun nayttotaulun 
kirjainmerkkien korkeus on n. 60 mm: leveys 2700 mm, 
korkeus 1500 mm, nayttotaulun etupinnan syvyys 30 mm. 

Asennus 
Seinakiinnitys. Kiinnityskomponenttien tulisi ella piilotettuja 
ja ne sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan arkkitehtuuriin. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jii.rjestys on esitetty kuvassa: aika , 
raide, juna, mii.ii.rii.asema. Pii.ii.otsikot toteutetaan ylii.osan 
terii.spintaan . Kii.ytettii.essii. pieniii. otsikkotekstejii. ja /tai 
niitii. korvaavia piktogrammeja sijoitetaan ne myi:is 
terii.spintaan (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jii.ttiiii. 
kokonaan pois (B) . Terii.spintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vii.ri on musta ja tarra
kirjaimien pinta puolikiiltii.vii.. Suuraakkosotsikon teksti
tyyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan piiii.sii.ii.nti:iisesti 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
piiii.sii.ii.nti:iisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 

0 22:22 .. 22:22 XX 

B 

Muuttuva informaatio 
Nii.ytti:ielementtiin mahtuu vii.hintii.ii.n kuusi (6) tekstiriviii. 
riittii.vii.llii. tekstikoolla. Nii.ytti:ielementeiksi suositellaan 
mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa matriisimaista 
LCD-tekniikkaa tai vastaavaa (tekstin koko ja rivien mii.ii.rii. 
muunneltava). Merkkipohja on musta ja teksti on keltainen 
tai oranssi. Lii.htevii.t junat -rivin alussa on kenttii. , jonka 
valo vilkkuu n. 5 min. ajan ennen aikataulunmukaista 
junan lii.htoaikaa (kii.velymatkan mukainen parametri) . 
Muuttuvan informaation kieli on yleensii. suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai mii.ii.rii.asema ja kautta
kulkuasema voidaan esittii.ii. vuorottelemalla. Esimerkiksi : 
TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN 
KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos poikkeustietojen 
esittii.mistii.. 
Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan kaavalla: 
lukuetii.isyys (mm) I 250-300 mm. 20 m:n pii.ii.stii. 
katsottavien kirjainten korkeus on siis 67-80 mm ja 40 m:n 
pii.ii.stii. 130-160 mm. Nii.ytossii. esitetyt lii.htoajat oval 

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

aikajii.rjestyksessii., ylhii.ii.llii. ensimmii.iseksi lii.htevii.. 
Merkkejii. rivillii. tarvitaan vii.hintii.ii.n 37 kpl. Tietokentii.t 
erotetaan toisistaan tyhjii.llii. kentii.llii.. Raidenumeron 
molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi jii.ttii.ii. kaksi 
tyhjii.ii. kenttii.ii. . 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli , uusi aika, raide, junatunnus, 
miiii.rii.asema, kautta) : 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa myos ennen 
raidetietoa. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun terii.spintaan hiekka
puhallusta jii.ljittelevii.llii. puolilii.pinii.kyvii.llii. teippauksella. 
Kotelon ollessa harjattua haponkestii.vii.ii. terii.stii. 
liikemerkki voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla 
tai vastaavasti . Sijoitettaessa kello otsikkoinformaatio
kenttii.ii.n tulee liikemerkki sen vasemmalle puolelle. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
raide, juna, lahtoasema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan. Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita korvaavia piktogrammeja sijoitetaan ne myos 
teraspintaan (A) . Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (B) . Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja tarra
kirjaimien pinta puolikiiltava. Suuraakkosotsikon teksti
tyyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaantoisesti 
suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi. Ots ikot tasataan 
paasaantoisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnastaan 
oheisen asemointihilan avulla. 

22 : 22 .. 22 : 2 2 XX 
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Muuttuva informaatio 
Nayttoelementtiin mahtuu vahintaan kuusi (6) tekstirivia 
riittavalla tekstikoolla. Nayttoelementeiksi suositellaan 
mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa matri isimaista 
LCD-tekniikkaa tai vastaavaa (tekstin koko ja rivien maara 
muunneltava) . Merkkipohja on musta ja teksti on keltainen 
tai oranssi. Lahtevat junat -rivin alussa on kentta, jonka 
valo vilkkuu n. 5 min. ajan ennen aikataulunmukaista 
junan lahtoaikaa (kavelymatkan mukainen parametri) . 
Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi : TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos 
poikkeustietojen esittamista. 
Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan kaavalla: 
lukuetaisyys (mm) I 250-300 mm. 20 m:n paasta 
katsottavien kirjainten korkeus on siis 67-80 mm ja 40 m:n 
paasta 130-160 mm. Naytossa esitetyt saapumisajat ovat 

XX XXX XXX xxxxxxxxxxxxxxxx 

aikajarjestyksessa, ylhaalla ensimmaiseksi saapuva. 
Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 37 kpl. Tietokentat 
erotetaan toisistaan tyhjalla kentalla. Raidenumeron 
molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi jattaa kaksi 
tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli, uusi aika, raide, junatunnus, 
maaraasema, kautta) : 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa myos ennen 
raidetietoa . 

Matkakeskuksen lii kemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa terasta liike
merkki voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai 
vastaavasti. Sijoitettaessa kello otsikkoinformaatio
kenttaan tu lee liikemerkki sen vasemmalle puolelle. 



>< 

18 X 

LAHTEV AT BUSS IT 
AVGAENDE BUSSAR- DEPARTURES 
Aika 
Tid 
Time 

Laituri 
Plattform 
Platform 

MMraasema 
Bussen till 
Busto 

.SIT 
·SSAR- DEPARTURES , 

.-1 ....,,.._ _ .. '.]/: 

A 

Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Ui.htevien bussien paataulu sijaitsee laiturialueelle vievan 
oven ylapuolella tai sen valittomassa laheisyydessa. 
Paataulun tulee nakya mahdollisimman laajalle alueelle 
matkakeskuksen odotustilassa. Sopivin alareunan 
korkeus lattiasla on n. 3m ja sopivin kalselukulma 140°. 

Rakenne 
Bussien paataulu koostuu sahk6isesta naytt6elementista, 
sen sisii.ltamasta eleklroniikasta ja leraskotelosta. (II man 
katosta ulkotiloissa olevalle elektroniikalle suositellaan 
koteloinliluokkaa IP65.) Nayton kolelon komponenttien 
valinta tulee lehda siten , etta kolelon tiiviys on vahinlaan 
IP54 ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on huomioilava 
liivisleen mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. 
Naytt6elementissa tulee olla automaattinen merkkien 
tai taustavalon saal6 vallilsevien valaistusolosuhteiden 
mukaan. Erillinen iso kellotaulu sijoilelaan paalaulun 
valittomaan laheisyyteen. Jos lama ei ole mahdollista, 
voidaan analoginen kello lisala olsikkoinformaaliokenttaan 
kuvan B osoittamalla tavalla. Laitteen loteuluksessa on 
olettava huomioon saaolosuhleiden, ilkivallan ja puhdis
luksen aiheuttamal rasitukset. 

Materiaali ja viiri 
Muuttuvan informaalion naytt6laulun pohjavari on musta. 
Kiinlean olsikkoinformaation tausta on polttomaalattua 
terasta, vari RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Silver. 
Vaihloehlona maalalulle terakselle voidaan kayttaa 
harjattua haponkeslii.vii.ii. lerii.stii. vain silloin, kun 
leraspintaan ei lule tarratekstiotsikoita. 

Koko 
Koko maaritellaan oheisten suhdelukujen avulla, miloi
luksen lahl6kohlana on haluttu kirjainkorkeus ja sen 
toteuttamiseksi valittavan lekniikan koko. Toinen lahl6-
kohla on kaytettavissa oleva lila. Esimerkkimilat kun 
naylotaulun kirjainmerkkien korkeus on n. 60 mm: leveys 
1800 mm, korkeus 1800 mm, nayttotaulun etupinnan 
syvyys 30 mm. 

Asennus 
Seinakiinnitys. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan 
arkkitehtuuriin. 



HUOM! Mallikuvien 

tekstien sisiiltti on 

esimerkinomainen. 

Tekstejii tulee soveltaa 

tilannekohtaisesti. 

1/20 y 

n 1120 v= ~----------------------;:;====:R-==1 1120 y 

118 y [C 

111s vc::a 

A 

AHTEVAT BUSSIT 
VGAENDE BUSSA 

2 2:2 2 

2 2:2 2 XX 

aaraasema 
ussen till 

xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

1120 y 

n 1120 v= ~-------------------~====1=1=11120 y 

Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
laituri , maaraasema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan. Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita korvaavia piktogrammeja sijoitetetaan ne myos 
teraspintaan (A) . Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (B) . Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja tarra
ki rjaimien pinta puolikiiltava. Suuraakkosotsikon teksti
tyyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaantoisesti 
suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
paasaantoisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnastaan 
oheisen asemointihilan avulla. 

118 y [C 

B 

Muuttuva informaatio 
Nayttoelementtiin mahtuu vahintaan yhdeksan (9) 
tekstirivia riittavalla tekstikoolla. Nayttoelementeiksi 
suositellaan mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa 
matriisimaista LCD-tekniikkaa tai vastaavaa (tekstin koko 
ja rivien maara muunneltava). Merkkipohja on musta ja 
teksti on keltainen tai oranssi. Kunkin rivin alussa on 
kentta, jonka valo vilkkuu n. 5 min. ajan ennen aikataulun 
mukaista bussin lahtoaikaa (kavelymatkan mukainen 
parametri). Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi . 
Eri kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi: TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos 
poikkeustietojen esittamista. 
Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan kaavalla: 
lukuetaisyys (mm) I 250-300 mm. Suositus: 20 m:n paasta 
katsottavien kirjainten korkeus on siis 67-80 mm ja 40 m:n 
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paasta 130-160 mm. Naytossa esitetyt lahtoajat oval 
aikajarjestyksessa, ylhaalla ensimmaiseksi lahteva. 
Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 30 kpl. Tietokentat 
erotetaan toisistaan tyhjalla kentalla. Laiturinumeron 
molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi jattaa kaksi 
tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, laituri, maaraasema, bussitunnus) : 
9:10 1 OULU EP 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Kotelon 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki 
voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
Sijoitettaessa kello otsikkoinformaatiokenttaan tulee 
liikemerkki sen vasemmalle puolelle. 
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Jaetun aikataulunayton kehys A 4 

Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Periaate on , etta aikataulunayt6t sijaitsevat ulkona tai sisalla 
matkustajien kulkureittien varre lla ja/tai odotustiloissa, mieluiten 
istuimilta nahtavina. Aikataulunayt6t sijoitetaan sopivalle katselu
etaisyydelle ja mahdollisimman alas (tekstin nakyvyys taattava) 
mutta kuitenkin niin, ettei t6rmaysvaaraa laitteeseen ole. 
Matalissa tiloissa naytot asennetaan siten, etta ne eivat ole 
kulkuvaylilla. Nayt6t on hyva asentaa hieman kaltevaan asentoon 
(asennuskulma < 15°). Jos aikataulunaytt6na kaytetaan CRT- tai 
plasmamonitoria sen ensisijainen sijoituspaikka on rakennuksen 
sisalla. Nayttoja ulkotiloihin sijoitettaessa suositellaan hyvin 
suojattua ja katoksella varustettua paikkaa. Ulkoti loissa tu lee 
harkita LCD-nayton kayttoa monitorin sijasta . 

Rakenne 
Aikataulunaytot voivat olla plasmanayttoja tai CRT- tai LCD
tekniikkaan pohjautuvia monitoreja. Naytt6 suljetaan termostaatti
ohjatulla tuuletuksella ja lammityksella varustettuun teraskote
loon. Ulkotiloissa ilman katosta kaytettavalle elektroniikalle 
suositellaan kotelointiluokkaa IP65. Nayton kotelon komponentit 
tulee valita siten , etta kotelon tiiviys on vahintaan IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen mahdoll inen 
vuotaminen ja veden poisto. Laitteen toteutuksessa on otettava 
huomioon saaolosuhteiden, ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. Nayton valittomaan laheisyyteen sijoitetaan erillinen 
selkea kellotaulu . Jos tama ei ole mahdollista, voidaan aikataulu
nayt6n kotelo varustaa digitaalisella kellolla kuvan B osoittamalla 
tavalla. 

Materiaali ja viiri 
Kotelo on polttomaalattua terasta, vari RAL 9006-H 400 GYU, 
Metallizato Silver. Ulkotilassa voidaan kayttaa vaihtoehtoisesti 
harjattua haponkestavaa terasta. Sisati lassa sita suositellaan 
kaytettavaksi vain , jos teraspintaan ei tule tarratekstiotsikoita. 

Koko 
Koko maaritel laan oheisten suhdelukujen avulla (ks . kuva A), 
mitoituksen lahtokohtana voi oil a esimerkiksi kaytettavan nayton 
koko, joka maaraytyy halutun kirjainkorkeuden mukaisesti. 
Jaetulla aikataulunaytolla tarkoitetaan tassa ns. laajakulma
nayttoa, jonka mittasuhteet ovat 16:9 (tai 16:10) . Monitoriksi 
suositellaan min. 42" nayttoa, kotelon mitat tal l6in: leveys 1200 
mm, korkeus 900 mm, uloimman pinnan syvyys 25 mm, viistetyn 
osan syvyys 50 mm, kannatinkotelon syvyys 75 mm. 

Asennus 
A Seinakiinnitys tai kiinnitys katos- tai muuhun kiinteaan rakentee

seen. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja ne sulaute
taan visuaalisesti ympar6ivaan arkkitehtuuriin. 



.. 

1120 y 

HUOM! Mallikuvien 

tekstien sisalto on 

esimerkinomainen. 

Teksteja tulee soveltaa 

tilannekohtaisesti. 

1120 yc::= ,------------------------------;:;:========:t:l==! 1/20 y 

118 y [J: 

1/16 y []l; 

A 

Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
raide, juna, maaraasema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan. Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne myos teras
kehykseen (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (B) . Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja tarrakirjai
mien pinta on puolikiiltava. Suuraakkosotsikon tekstityyppi 
on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien Helvetica 
Neue. Tekstit toteutetaan paasaantoisesti suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan paasaantoisesti 
vasemmasta reunastaan infosarakkeiden alkamiskohtaan. 
Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa oheisen 
asemointihilan avulla. 
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Muuttuva informaatio 
16:9 (tai 16:1 0) -naytto voidaan jakaa kahteen osaan. 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen . Tekstirivien tausta on raidoitettu, 
raitojen varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on 
keltainen. Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan 
vahan riveja ja suurta tekstiii . Koska muuttuvan nayton 
hyoty on mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja 
staattisen sijaan , voi rivimaara olla pieni. Tekstisisalto 
tulee yleensa samasta jarjestelmasta kuin paanayttojen 
tekstit. Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi. 
Eri kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi : TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU 
ja VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos 
poikkeustietojen esittamista. Naytossa esitetyt lahto- ja 
saapumisajat oval aikajarjestyksessa, ylhaalla 

ensimmaiseksi lahteva ja saapuva. Merkkeja rivilla tarvi
taan vahintaan 2 kertaa 37 kpl. Tietokentat erotetaan 
toisistaan tyhjalla kentalla. Raidenumeron molemmin puo
lin voidaan selkeyden vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli, uusi aika, raide, junatunnus, 
maaraasema, kautta): 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa myos ennen 
raidetietoa . 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Kotelon 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki voi
daan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
laituri , maaraasema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan. Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne my6s teras
kehykseen (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa koko
naan pois (B). Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja tarrakirjai
mien pinta on puolikiiltava. Suuraakkosotsikon tekstityyppi 
on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien Helvetica 
Neue. Tekstit toteutetaan paasaant6isesti suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan paasaant6isesti 
vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 

AHTEY A L_Bl[S=SIT 
VGAENDE BUSSAR 
EPARTURE:S-

MMraas.ema 
Bussen till 
sus-ro--

2:22---- X-------------XXXXXXXXXXXXX 2:22---- X-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 
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1/6y II: ~li'TEVAT BUSSIT 
VGAENDE BUSSAR 
US DEPA~TURES 

22:22----xx-------------xxxxxxxxxxxxx 22:22----xx-------------xxxxxxxxxxxxx 
22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 
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Muuttuva informaatio 
16:9 (tai 16:1 0) -naytt6 voidaan jakaa kahteen osaan. 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen. Tekstirivien tausta on raidoitettu , 
raitojen varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on keltainen . 
Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan vahan 
riveja ja suurta tekstia. Koska muuttuvan nayt6n hy6ty on 
mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja staattisen sijaan , 
voi rivimaara olla pieni. Tekstisisalt6 tulee yleensa samasta 
jarjestelmasta kuin paanaytt6jen tekstit. Muuttuvan 
informaation kieli on yleensa suomi. Eri kieliversiot 
samasta sanasta tai maaraasema ja kauttakulkuasema 
voidaan esittaa vuorottelemalla. Esimerkiksi : TAMPERE ja 
TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN KAUTTA. Vuorottelu 
helpottaa my6s poikkeustietojen esittamista. 

Naytossa esitetyt laht6ajat ovat aikajarjestyksessa, ylhaalla 
ensimmaiseksi lahteva. Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 
2 kertaa 30 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla 
kentalla. Laiturinumeron molemmin puolin voidaan selkey
den vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, laituri , maaraasema, bussitunnus): 
9:10 1 OULU EP 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Kotelon 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan 
toteuttaa my6s hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, laituri 
(tai pysakki) , maaraasema. Paaotsikot ja alaotsikot 
toteutetaan ylaosan teraspintaan. Kaytettaessa pienia 
otsikkoteksteja ja/tai niita vastaavia piktogrammeja 
sijoitetaan ne my6s teraskehykseen (A) . Pienet 
otsikkotekstit voidaan jattaa kokonaan pois (B) . 
Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan tarrakirjaimilla, 
jolloin tekstien vari on musta ja tarrakirjaimien pinta on 
puolikiiltava. Suuraakkosotsikon tekstityyppi on Helvetica 
Neue Bold ja muiden tekstien Helvetica Neue. Tekstit 
toteutetaan paasaant6isesti suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Otsikot tasataan paasaant6isesti vasemmasta 
reunastaan infosarakkeiden alkamiskohtaan. 
Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa oheisen 
asemointihilan avulla. 

Lai\uil ~aaraasema 
Plattform Lokalbussen till 

[ocaLBus to 

22:22···· X·-···········XXXXXXXXXXXXX 2:22···· X·············XXXXXXXXXXXXX 

22:22··--XX·············XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX·········---XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX·············XXXXXXXXXXXXX 22:22----XX------······-XXXXXXXXXXXXX 

22:22·---XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22-···XX-------·-----XXXXXXXXXXXXX 

1/Sy [[ AHTEV'A T SOSSIT 
VGAEOOE BJ1SSA~BU5--_JlEPA _
aikallisliikenne 

22:22·---XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22:22···-XX-------·····XXXXXXXXXXXXX 

22:22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 22 :22----XX-------------XXXXXXXXXXXXX 

22:22----xx-------------xxxxxxxxxxxxx 22:22----xx-------------xxxxxxxxxxxxx 
22:22···-XX·············XXXXXXXXXXXXX 22:22·---XX-----·------XXXXXXXXXXXXX 
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Muuttuva informaatio 
16:9 (tai 16:1 0) -naytt6 voidaan jakaa kahteen osaan. 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen. Tekstirivien tausta on raidoitettu , 
raitojen varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on keltainen. 
Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan vahan 
riveja ja suurta tekstia. Koska muuttuvan nayton hyoty on 
mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja staattisen sijaan , 
voi rivimaara olla pieni. Tekstisisalt6 tulee yleensa samasta 
jarjestelmasta kuin paanayttojen tekstit. Muuttuvan 
informaation kieli on yleensa suomi. Eri kieliversiot samasta 
sanasta tai maaraasema ja kauttakulkuasema voidaan 
esittaa vuorottelemalla. Esimerkiksi: TAMPERE ja 
TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN KAUTTA. Vuorottelu 
helpottaa myos poikkeustietojen esittamista. 
Naytossa esitetyt lahtoajat oval aikajarjestyksessa, ylhaalla 
ensimmaiseksi lahteva. Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 
2 kertaa 30 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla 

kentalla. Laiturinumeron molemmin puolin voidaan selkeyden 
vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki 1 (aika, laituri, maaraasema, bussitunnus) : 
9:10 1 OULU EP 

Tietoriviesimerkki 2, kun naytto on esim. pysakilla ja 
esitetaan paikallisliikenteen linjatunnus (aika, linja, 
maaraasema): 
9:10 10 KIISKILA 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa terasta 
liikemerkki voidaan toteuttaa my6s hiekkapuhaltamalla tai 
vastaavasti. 
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22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
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22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Periaate on, etta aikataulunaytot sijaitsevat ulkona tai sisalla 
matkustajien kulkureittien varrella ja/tai odotustiloissa, mieluiten 
istuimilta nahtavina. Aikataulunayt6t sijoitetaan sopivalle 
katseluetaisyydelle ja mahdollisimman alas (tekstin nakyvyys 
taattava) mutta kuitenkin niin, ettei t6rmaysvaaraa laitteeseen 
ole. Matalissa tiloissa nayt6t asennetaan siten, etta ne eivat ole 
kulkuvaylilla. Nayt6t on hyva asentaa hieman kaltevaan asentoon 
(asennuskulma < 15°}. Jos aikataulunaytt6na kaytetaan CRT
tai plasmamonitoria sen ensisijainen sijoituspaikka on raken
nuksen sisalla. Nayt16ja ulkotiloihin sijoitettaessa suositellaan 
hyvin suojattua ja katoksella varustettua paikkaa. Ulkotiloissa 
tulee harkita LCD-nayton kayttoa monitorin sijasta. 

Rakenne 
Aikataulunayt6t voivat olla plasmanayttoja tai CRT- tai LCD
tekniikkaan pohjautuvia monitoreja. Nay\16 suljetaan termostaatti
ohjatulla tuuletuksella ja lammityksella varustettuun teras
koteloon . Ulkotiloissa ilman katosta kaytettavalle elektroniikalle 
suositellaan kotelointiluokkaa IP65. Nayt6n kote lon komponentit 
tulee valita siten , etta kotelon tiiviys on vahintaan IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen mahdollinen 
vuotaminen ja veden poisto. Laitteen toteutuksessa on otettava 
huomioon saaolosuhteiden, ilkivallan ja puhdistuksen aiheutta
mat rasitukset. Nayt6n valittomaan laheisyyteen sijoitetaan 
erillinen selkea kellotaulu. Jos tama ei ole mahdoll ista, voidaan 
aikataulunayt6n kotelo varustaa digitaalisella kellolla kuvan B 
osoittamalla tavalla. 

Materiaali ja viiri 
Kotelo on polttomaalattua terasta, vari RAL 9006-H 400 GYU, 
Metallizato Silver. Ulkotilassa voidaan kayttaa vaihtoehtoisesti 
harjattua haponkestavaa terasta. Sisatilassa sita suositellaan 
kaytettavaksi vain , jos teraspintaan ei tule tarratekstiotsikoita. 

Koko 
Koko maaritellaan oheisten suhdelukujen avulla (ks. kuva A) , 
mitoituksen lahtokohtana voi olla esimerkiksi kaytettavan nayton 
koko, joka maaraytyy halutun kirjainkorkeuden mukaisesti. 
Jakamattomalla aikataulunaytolla tarkoitetaan tassa sellaista 
nayttoa, jonka mittasuhteet ovat 5:4. Sen minimikooksi 
suositellaan esim. 20"-24", kotelon mitat tall6in: leveys 910 mm, 
korkeus 91 0 mm, uloimman pin nan syvyys 25 mm, viistetyn osan 
syvyys 50 mm, kannatinkotelon syvyys 75 mm. 

Asennus 
Seinakiinnitys tai kiinnitys katos- tai muuhun kiinteaan rakentee
seen. Kiinnityskomponenttien tulisi oil a piilotettuja ja ne sulaute
taan visuaalisesti ympar6ivaan arkkitehtuuriin. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jii.rjestys on esitetty kuvassa: aika, 
raide, juna, mii.ii.rii.asema. Pii.ii.otsikot toteutetaan ylii.osan 
teraspintaan . Kaytettaessii. pienia otsikkotekstejii. ja/tai 
niitii. vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne my6s 
terii.skehykseen (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jii.ttii.ii. 
kokonaan pais (B) . Terii.spintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vii.ri on musta ja 
tarrakirjaimien pinta on puolikiiltii.vii.. Suuraakkosotsikon 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan pii.ii.saant6isesti 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
pii.ii.sii.ii.nt6isesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 

1/8 y (J: 
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Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstirivejii. on 6-14 riittii.vii.ksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen. Tekstirivien tausta on raidoitettu, 
raitojen varit 1 00% musta I 80 % musta. Teksti on 
keltainen. Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittii.mii.ii.n 
vii.hii.n riveja ja suurta tekstiii.. Koska muuttuvan nayt6n 
hy6ty on mahdol/isuudessa esittii.ii. vaihtuvia tietoja 
staattisen sijaan, voi rivimii.ii.rii. olla pieni. Tekstis isalt6 
tulee yleensa samasta jarjestelmasta kuin paanayttojen 
tekstit. Muuttuvan informaation kieli on yleensii. suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai mii.ii.rii.asema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittii.ii. vuorotte lemalla. 
Esimerkiksi: TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa my6s 
poikkeustietojen esittii.mistii.. 
Nii.yt6ssii. esitetyt lii.ht6ajat ovat aikajii.rjestyksessii. , 
ylhii.ii.llii. ensimmii.iseksi lii.htevii.. Merkkeja rivilla tarvitaan 

22:22-22:22--XX--XXXXXXX -XXXXXXXXXXXX 
22:22-22: 22--XX --XXXXXXX -XXXXXXXXXXXX 
22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 

22:22-22:22--XX--XXXXXXX-XXXXXXXXXXXX 
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vii.hintii.ii.n 37 kpl. Tietokentii.t erotetaan toisistaan tyhjii.llii. 
kentii.llii. . Raidenumeron molemmin puolin voidaan jii.ttii.ii. 
kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli , uusi aika, raide, junatunnus, 
maarii.asema, kautta): 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa my6s ennen 
raidetietoa. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jii.ljittelevii.llii. puoli lii.pinii.kyvii.llii. 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestii.vii.ii. 
terastii. liikemerkki voidaan toteuttaa my6s 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti . 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
raide, juna, laht6asema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan . Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne my6s 
teraskehykseen (A) . Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (B) . Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja 
tarrakirjaimien pinta on puolikiiltava. Suuraakkosotsikon 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaant6isesti 
suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
paasaantoisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 

1/Sy IS 
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Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen . Tekstirivien tausta on raidoitettu, 
raitojen varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on 
keltainen. Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan 
vahan riveja ja suurta tekstia. Koska muuttuvan nayton 
hyoty on mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja 
staattisen sijaan , voi rivimaara olla pieni. Tekstisisalto 
tulee yleensa samasta jarjestelmasta kuin paanayttojen 
tekstit. Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi : TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos 
poikkeustietojen esittamista. 
Naytossa esitetyt saapumisajat ovat aikajarjestyksessa, 
ylhaalla ensimmaiseksi saapuva. Merkkeja rivilla tarvitaan 

A/Ii.P__U V AT:=-J:.tJNAT 
AN KQMMANnE-IAG 
BAIN~RRtVALS 
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vahintaan 37 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla 
kentalla . Raidenumeron molemmin puolin voidaan 
selkeyden vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli, uusi aika, raide, junatunnus, 
maaraasema, kautta): 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa myos ennen 
raidetietoa. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa 
terasta liikemerkki voidaan toteuttaa my6s 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
laituri, maaraasema. Paaotsikot toteutetaan ylaosan 
teraspintaan . Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja ja/tai 
niita vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne my6s 
teraskehykseen (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (8). Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja 
tarrakirjaimien pinta on puolikiiltava. Suuraakkosotsikon 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaant6isesti 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
paasaant6isesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 
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Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen . Tekstirivien tausta on raidoitettu , 
raitojen varit 100% musta / 80 % musta. Teksti on keltainen. 
Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan vahan 
riveja ja suurta tekstia. Koska muuttuvan nayt6n hy6ty on 
mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja staattisen sijaan , 
voi rivimaara oil a pieni. Tekstisisalt6 tulee yleensa samasta 
jarjestelmasta kuin paanaytt6jen tekstit. Muuttuvan 
informaation kieli on yleensa suomi. Eri kieliversiot samasta 
sanasta tai maaraasema ja kauttakulkuasema voidaan 
esittaa vuorottelemalla. Esimerkiksi : TAMPERE ja 
TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN KAUTTA. Vuorottelu 
helpottaa my6s poikkeustietojen esittamista. 
Naytossa esitetyt lahtoajat oval aikajarjestyksessa, ylhaalla 
ensimmaiseksi lahteva. Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 
30 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla kentalla. 
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Laiturinumeron molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi 
jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki 1 (aika, laituri , maaraasema, bussitunnus): 
9:10 1 OULU EP 

Tietoriviesimerkki 2, kun naytt6 on esim. pysakilla ja esitetaan 
paikallisliikenteen linjatunnus (aika, linja, maaraasema): 
9:10 10 KIISKILA 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa terasta 
liikemerkki voidaan toteuttaa my6s hiekkapuhaltamalla tai 
vastaavasti. 
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Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika, 
laituri (tai pysakki). maaraasema. Paaotsikot ja alotsikko, 
joko paikallisliikenne tai kaukoliikenne, toteutetaan 
ylaosan teraspintaan. Kaytettaessa pienia otsikkoteksteja 
ja/tai niita vastaavia piktogrammeja sijoitetaan ne myos 
teraskehykseen (A). Pienet otsikkotekstit voidaan jattaa 
kokonaan pois (B). Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan 
tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta ja 
tarrakirjaimien pinta on puolikiiltava. Suuraakkosotsikon 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold ja muiden tekstien 
Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan paasaantoisesti 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Otsikot tasataan 
paasaantoisesti vasemmasta reunastaan infosarakkeiden 
alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa 
oheisen asemointihilan avulla. 

Mii.i:iriiasema 
Fjiirrbussen till 
Long-distance Bus to 

Muuttuva informaatio 

B 

D 

Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta 
tekstikoosta riippuen. Tekstirivien tausta on raidoitettu , 
raitojen varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on 
keltainen. Merkkien koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan 
vahan riveja ja suurta tekstia. Koska muuttuvan nayton 
hyoty on mahdollisuudessa esittaa vaihtuvia tietoja 
staattisen sijaan , voi rivimaara olla pieni. Tekstisisalto 
tulee yleensa samasta jarjestelmasta kuin paanaytti:ijen 
tekstit. Muuttuvan informaation kieli on yleensa suomi. Eri 
kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi: TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos 
poikkeustietojen esittamista. 
Naytossa esitetyt lahtoajat ovat aikajarjestyksessa, 
ylhaalla ensimmaiseksi lahteva. Merkkeja rivilla tarvitaan 
vahintaan 30 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan tyhjalla 
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kentalla. Laiturinumeron molemmin puolin voidaan 
selkeyden vuoksi jattaa kaksi tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki 1 (aika, laituri , maaraasema, 
bussitunnus) : 
9:10 1 OULU EP 

Tietoriviesimerkki 2, kun naytto on esim. pysakilla ja 
esitetaan paikallisliikenteen linjatunnus (aika, linja, 
maaraasema): 
9:10 10 KIISKILA 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa 
terasta liikemerkki voidaan toteuttaa myos 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Sijoitus ja kiiytti:itarkoitus 
Periaale on, etta aikalaulunayl6l sijailseval ulkona lai sisal Ia 
malkuslajien kulkureittien varrella ja/lai odolusliloissa, mielellaan 
isluimilla nahlavina. Aikalaulunayl6l sijoilelaan sopivalle 
kalseluelaisyydelle ja mahdollisimman alas (lekslin nakyvyys 
laattava) mulla kuilenkin niin, ettei l6rmaysvaaraa lailleeseen ole. 
Malalissa liloissa nayl6l asennelaan silen , etta ne eival ole 
kulkuvaylilla. Nayl6l on hyva asenlaa hieman kallevaan asenloon 
(asennuskulma < 15°). Jos aikalaulunaytt6na kaylelaan CRT- lai 
plasmamoniloria sen ensisijainen sijoiluspaikka on rakennuksen 
sisalla. Naytt6ja ulkotiloihin sijoitettaessa suositellaan hyvin 
suojattua ja katoksella varustettua paikkaa. Ulkotiloissa lulee 
harkila LCD-nayl6n kayll6a monilorin sijasla. 

Rakenne 
Aikalaulunayl6l voival olla plasmanayll6ja lai CRT- lai 
LCD-lekniikkaan pohjauluvia moniloreja. Naytt6 suljelaan 
lermoslaattiohjalulla luuleluksella ja lammilyksella varuslettuun 
leraskoleloon. Ulkoliloissa ilman kalosla kaylettavalle 
eleklroniikalle suosilellaan koleloinliluokkaa IP65. Nayl6n kolelon 
komponenlil lulee valila silen , etta kolelon liiviys on vahinlaan IP54 
ja kansi avattuna IP20. Kolelossa on huomioilava liivisleen 
mahdollinen vuolaminen ja veden poislo. Lailleen loleuluksessa 
on olettava huomioon saaolosuhleiden, ilkivallan ja puhdisluksen 
aiheuttamal rasilukset. Nayt6n valitt6maan laheisyyteen sijoilelaan 
erillinen selkea kellolaulu. Jos lama ei ole mahdollista, voidaan 
aikalaulunayl6n kolelo varuslaa digilaalisella kellolla kuvan C 
osoittamalla lavalla. 

Materiaali ja viiri 
Kolelo on polttomaalallua lerasla, vari RAL 9006-H 400 GYU, 
Melallizalo Silver. Ulkolilassa voidaan kayllaa vaihloehloisesli 
harjattua haponkeslavaa lerasla. Sisalilassa sila suosilellaan 
kaylettavaksi vain , jos leraspinlaan ei lule larraleksliolsikoila. 

Koko 
Koko maarilellaan oheislen suhdelukujen avulla (ks. kuva A) , 
miloiluksen lahl6kohlana on kaylettavan nayl6n koko, joka maaray
tyy halulun kirjainkorkeuden mukaisesli. Jakamattomalla aikalaulu
nayl611a larkoilelaan lassa sellaisla nayttoa, jonka mittasuhleel 
oval 5:4. Sen minimikooksi suosilellaan esim. 20"-24". Kun naytt6ja 
on 2 kpl oval kolelon minimimilal tall6in: leveys 800 mm, korkeus 
500 mm, uloimman pinnan syvyys 25 mm, viislelyn osan syvyys 
25 mm, kannalinosan syvyys 100 mm (A). Naytt6ja voi oil a >2 (B). 

Asennus 
Seinakiinnilys lai kiinnilys kalos- lai muuhun kiinleaan 
rakenleeseen. Kiinnilyskomponenttien lulisi olla piilolelluja ja ne 
sulaulelaan visuaalisesli ympar6ivaan arkkilehluuriin. 
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Kuvissa (A ja B) on esitetty junien tekstisarakkaiden 
asettelu : aika, raide, juna, maaraasema. Bussien 
tekstisarakkeet: ks. sivut A 5.3. ja A 5.4. Paaotsikot 
toteutetaan ylaosan teraspintaan. Kaytettaessa pienia 
otsikkoteksteja ja/tai niita vastaavia piktogrammeja 
sijoitetaan ne my6s teraskehykseen (A). Pienet 
otsikkotekstit voidaan jattaa kokonaan pois (B). 
Teraspintaan tulevat tekstit toteutetaan tarrakirjaimi lla, 
jolloin tekstien vari on musta ja tarrakirjaimien pinta on 
puolikiiltava. Suuraakkosotsikon tekstityyppi on Helvetica 
Neue Bold ja muiden tekstien Helvetica Neue. Tekstit 
toteutetaan paasaant6isesti suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi. Otsikot tasataan paasaant6isesti 
vasemmasta reunastaan infosarakkeiden alkamis
kohtaan. Tekstit asemoidaan korkeussuunnassa oheisen 
asemointihilan avulla. 
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Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstiriveja on 6-14 riittavaksi todettavasta teksti
koosta riippuen. Tekstirivien tausta on raidoitettu , raitojen 
varit 100% musta I 80 % musta. Teksti on keltainen. Merkkien 
koko ja nakyvyys: pyritaan esittamaan vahan riveja ja suurta 
tekstia. Koska muuttuvan nayt6n hy6ty on mahdollisuudessa 
esittaa vaihtuvia tietoja staattisen sijaan, voi rivimaara olla 
pieni. Tekstisisalt6 tulee yleensa samasta jarjestelmasta kuin 
paanaytt6jen tekstit. Muuttuvan informaation kieli on yleensa 
suomi. Eri kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi: TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa my6s poikkeus
tietojen esittamista. Nayt6ssa esitetyt ajat ovat aikajarjes
tyksessa, ylhaalla ensimmaiseksi lahteva ja/tai saapuva. 

Kauko- tai paikallisliikenteen bussit: 
Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 30 kpl. Tietokentat 

1/20 y 

erotetaan toisistaan tyhjalla kentalla. Laiturinumeron 
molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi jattaa kaksi 
tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki 1 (aika , laituri, maaraasema, 
bussitunnus): 
9:10 1 OULU EP 

Tietoriviesimerkki 2, kun naytt6 on esimerkiksi pysakilla 
ja esitetaan paikallisliikenteen linjatunnus (aika, linja, 
maarapaikka) : 
9:10 10 KIISKILA 

Junat: 
Merkkeja rivilla tarvitaan vahintaan 37 kpl. Tietokentat 
erotetaan toisistaan tyhjalla kentalla. Raidenumeron 
molemmin puolin voidaan selkeyden vuoksi jattaa kaksi 
tyhjaa kenttaa. 

Tietoriviesimerkki (aika, nuoli, uusi aika, raide, junatunnus, 
maaraasema, kautta) : 
9:16 >(nuoli graafisena) 9:30 1 IC2 OULU VAASAN 
KAUTTA. Junatunnus voidaan sijoittaa my6s ennen 
raidetietoa. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan 
hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teip
pauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa 
terasta liikemerkki voidaan toteuttaa my6s 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Raidenayt6t sijoitetaan junalaiturin kohdalle , esimerkiksi 
ripustettuna katokseen. Pitkalla laiturilla on tarpeen 
toistonaytt6. Alareunan suositeltava asennuskorkeus
minimi n. 2,8 m. 

Rakenne 
Raidenaytt6 koostuu sahk6isesta naytt6elementista, sen 
sisaltamasta elektroniikasta ja teraskotelosta. Ulkotiloissa 
ilman katosta kaytettavalle elektroniikalle suositellaan 
kotelointiluokkaa IP65. Nayt6n kotelon komponentit tulee 
valita siten, etta kotelon tiiviys on vahintaan IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. Naytt6elemen
tissi:i tulee olla automaattinen merkkien tai taustavalon 
saat6 vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaan. 
Raidenayt6t ovat kaksipuoleisia. Kiinteat otsikot sijaitsevat 
ylapuolisessa terasosassa, kello ja muuttuva ni:iytt6osa 
alaosassa. Laitteen toteutuksessa on otettava huomioon 
saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. 

Materiaali ja viiri 
Muuttuvan informaation naytt6taulun pohjavari on musta. 
Kiintean otsikkoinformaation tausta ja kotelo on 
polttomaalattua terasti:i, vari RAL 9006-H 400 GYU, 
Metallizato Silver. Vaihtoehtona maalatulle terakselle 
voidaan kayttaa harjattua haponkestavi:ii:i terasta. 
Muuttuva naytt6osa ja kello on suojattu yhtenaisella 
mahdollisimman heijastamattomalla lasilla. Lasi tulee ns. 
puskusaumaan teri:isosan kanssa. 

Koko 
Koko maaritellai:in oheisten suhdelukujen avulla, 
mitoituksen li:iht6kohtana on haluttu kirjainkorkeus ja sen 
toteuttamiseksi valittavan tekniikan koko. Toinen laht6kohta 
voi olla esimerkiksi ki:iytettavissa oleva tila. Arviomitat kun 
kirjainmerkkien korkeus on n. 60 mm: leveys 2100 mm, 
korkeus 700 mm, naytt6taulun uloimman pinnan syvyys 
30 mm, viistetyn osan syvyys 30 mm. Ni:iytt6 kuvassa 
oikeanpuoleisena (A) ja vasemmanpuoleisena (B) . 

Asennus 
Junalaiturilla katoksen aile ripustettuna tai sivukiinnitykselli:i 
pylvaaseen. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja 
ja ne sulautetaan visuaalisesti osaksi katoksen tai muiden 
laiturirakenteiden arkkitehtuuria. 
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Otsikkoinformaatio 
Tekstisarakkeiden jarjestys on esitetty kuvassa: aika ja 
juna. Riippuen nayt6n puolisuudesta, tulee raiteen 
numero joko otsikoiden oikealle tai vasemmalle puolelle. 
Periaate on, etta numero Ua kello) tulee laitteen kyseiselle 
raiteelle osoittavaan paatyyn. Teraspintaan tulevat tekstit 
toteutetaan tarrakirjaimilla, jolloin tekstien vari on musta 
ja tarrakirjaimien pinta on puolikiiltava. Otsikoiden 
tekstityyppi on Helvetica Neue. Tekstit toteutetaan 
paasaantoisesti suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi . 
Otsikot tasataan paasaant6isesti vasemmasta reunastaan 
infosarakkeiden alkamiskohtaan. Tekstit asemoidaan 
korkeussuunnassa oheisen asemointihilan avulla. 

Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstiriveja on 3. Nayttoelementeiksi 
suositellaan mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa 
matriisimaista LCD -tekniikkaa tai vastaavaa (tekstin koko 
ja rivien maara muunneltava) . Merkkipohja on musta ja 
teksti on keltainen tai oranssi. Junan laht6aika vilkkuu n. 
5 min. ajan ennen lahtoa. Muuttuvan informaation kieli on 
yleensa suomi. Eri kieliversiot samasta sanasta tai 
maaraasema ja kauttakulkuasema voidaan esittaa my6s 
vuorottelemalla. Esimerkiksi: TAMPERE ja 
TAMMERFORS tai OULU ja VAASAN KAUTTA. 
Vuorottelu helpottaa my6s poikkeustietojen esittamista. 
Kun nayt611a ilmoitetaan saapuvasta junasta, voidaan 
paikkakunnan nimi kirjoittaa muotoon OULUSTA ja FRAN 
ULEABORG. Raidenayt6ssa on analoginen kello sen 
vasemmassa tai oikeassa paadyssa, riippuen laitteen 
puolisuudesta. Kello tulee aina raiteen puoleiseen 
paatyyn. 

Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan kaavalla: 
lukuetaisyys (mm) I 250-300 mm. Merkkien korkeus on 
mahdollisimman suuri esim. 130-160 mm. Merkkeja rivilla 
tarvitaan vahintaan 30 kpl. Tietokentat erotetaan toisistaan 
tyhjalla kentalla. 

Esimerkiksi 1. rivin tiedot (aika, nuoli , uusi aika, 
junatunnus): 
9:10 > 9:20 IC54 
seka 2. ja 3. rivin tieto (maaraasema kautta-asematiedoin): 
TAMPERE HAMEENLINNA RIIHIMAKI HELSINKI 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava . Kotelon 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki 
voidaan toteuttaa my6s hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Laiturinaytt6 sijaitsee bussilaiturilla joko tolppaan tai 
katokseen kiinnitettyna. 

Rakenne 
Bussilaiturin naytt6 koostuu sahk6isesta naytt6elemen
tista, sen sisaltamasta elektroniikasta ja teraskotelosta. 
Ulkotiloissa ilman katosta kaytettavalle elektroniikalle 
suositellaan kotelointiluokkaa IP65. Nayt6n kotelon 
komponentit tulee valita siten , etta kotelon tiiviys on 
vahintaan IP54 ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on 
huomioitava tiivisteen mahdollinen vuotaminen ja veden 
poisto. Naytt6elementissa tulee olla automaattinen merkkien 
tai taustavalon saat6 vallitsevien valaistusolosuhteiden 
mukaan. Laiturinayt6t oval kaksipuoleisia. Laiturinumero 
sijaitsee kiintean informaation kentassa ja se voi olla joko 
valaistu tai valaisematon. Valaistu laiturinumero leikataan 
suoraan koteloon ja aukon taakse liimataan opaalipleksi. 
Valaisematon laiturinumero toteutetaan tarralla. Laitteen 
toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden , 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset . 

Materiaali ja viiri 
Muuttuvan informaation naytt6taulun pohjavari on musta. 
Numerokentta ja kotelo on polttomaalattua terasta, vari RAL 
9006-H 400 GYU, Metallizato Silver. Vaihtoehtona maalatulle 
terakselle voidaan kayttaa harjattua haponkestavaa terasta. 
Muuttuva naytt6osa ja kello on suojattu yhtenaisella, 
mahdollisimman heijastamattomalla lasilla. Lasi tulee ns. 
puskusaumaan terasosan kanssa. Suosituksena on, etta 
laituritolppa pintakasitellaan kotelon tavoin. 

Koko 
Koko maaritellaan oheisten suhdelukujen avulla, mitoituksen 
laht6kohtana on haluttu kirjainkorkeus ja sen toteuttamiseksi 
valittavan tekniikan koko. Toinen laht6kohta voi olla esimer
kiksi kaytettavissa eleva lila. Arviomitat kun kirjainmerkkien 
korkeus on 60 mm: leveys 800 mm, korkeus 340 mm, 
tauluosan etupinnan syvyys 20 mm, viistetyn osan syvyys 
20 mm. Naytt6 kuvissa vasemmanpuoleisena (B). kolme
rivinen naytt6 oikeanpuoleisena (C) ja kolmerivinen naytt6 
vasemmanpuoleisena (D) . 

Asennus 
Sivukiinnityksena tolppaan tai katoksen pilariin tai ripus
tettuna katokseen. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti osaksi katoksen 
tai muiden laiturirakenteiden arkkitehtuuria. 
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Otsikkoinformaatio 
Riippuen nayton puolisuudesta, tulee laiturin numero 
nayttotaulun oikealle tai vasemmalle puolelle. Numerot 
toteutetaan kiintean informaation kenttaan tarrakirjaimilla, 
joiden vari on musta ja pinta puolikiiltava. Numeroiden 
tekstityyppi on Helvetica Neue Bold. Numerot asemoidaan 
korkeussuunnassa oheisen asemointihi lan avul la. 
Numerot voivat olla valaistuja tai valaisemattomia. 
Haluttaessa numero voidaan sijoittaa myos nayton 
paatyyn. 

Muuttuva informaatio 
Muuttuvia tekstiriveja on 2-4. Nayttoelementeiksi 
suositellaan mahdollisimman vapaasti ohjelmoitavaa 
(tekstin koko ja rivien maara muunneltava) matriisimaista 
LCD -tekniikkaa. Merkkipohja on musta ja teksti ke ltainen 
tai oranssi. Muuttuvan osan kieli on yleensa suomi. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkkia ei toteuteta laiturinayttoon. 

Eri kieliversiot samasta sanasta tai maaraasema ja 
kauttakulkuasema voidaan esittaa vuorottelemalla. 
Esimerkiksi: TAMPERE ja TAMMERFORS tai OULU ja 
VAASAN KAUTTA. Vuorottelu helpottaa myos poikkeus
tietojen esittamista. Suositeltava tekstinkorkeus lasketaan 
seuraavalla kaavalla: lukuetaisyys (mm) I 250-300 mm. 
Merkkien korkeus on mahdollisimman suuri. Merkkeja 
rivilla tarvitaan enintaan 15 kpl. 

Tietoriviesimerkki (1. rivi : maaraasema, 2. rivi: aika) : 
HELSINKI 
9:10 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Bussilaiturin numero-opaste sijoitetaan yleensa siihen 
paatyyn laituria, johon tulee bussin etuosa. Opasteen tulee 
nakya mahdollisimman esteett6masti joko laiturille pysah
tyneen bussin ylitse tai sen editse matkakeskukselta 
nahtyna. 

Rakenne 
Bussilaiturin numero-opaste koostuu valaistusta kotelosta 
ja kiinnikeosista. Kotelon tiiviysluokaksi suositellaan IP54 
ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. Numero-opaste 
on kaksipuolinen. Valaistu laiturinumero leikataan suoraan 
koteloon ja aukon taakse liimataan opaalipleksi. Kilpi
jarjestelman muita asia voidaan lisata bussilaiturin 
numerokyltin yhteyteen kuvan B osoittamalla tavalla 
(ks. sivu A 12.1.). Toteutuksessa on otettava huomioon 
saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Kotelo on joko polttomaalattua terasta tai alumiinia, 
matkakeskustunnusosan vari on RAL 9006-H 400 GYU, 
Metallizato Silver. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa my6s 
harjattua haponkestavaa terasta. Laiturinumeron taustan 
vari on PMS Reflex Blue. Liikemerkki toteutetaan 
maalattuun teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla 
puolilapinakyvalla teippauksella, esim. Fassonin 
etsauskalvo tai vastaava. Materiaalin ollessa harjattua 
haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan toteuttaa my6s 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. Suosituksena on, etta 
laituritolppa pintakasitellaan kotelon tavoin. 

Koko 
Vakiomitoitus: leveys 520 mm, korkeus 249 mm, kokonai
suuden syvyys 100 mm. 

Asennus 
Kiinnitysosat hitsataan esim. laiturin tolppaan tai kiinnite
taan mekaanisesti. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan 
arkkitehtuuriin. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Bussilaiturin numero-opaste sijoitetaan yleensa siihen 
paatyyn laituria, johon tulee bussin etuosa. Opasteen 
tulee nakya mahdollisimman esteett6masti joko bussien 
ylitse tai niiden editse matkakeskukselta nahtyna. 

Rakenne 
Bussilaiturin numero-opaste koostuu numerokilvesta, 
matkakeskustunnusosasta ja kiinnikeosista. Opaste on 
kaksipuolinen. Pysakkikilpijarjestelman muita asia voidaan 
lisata bussilaiturin numero-opasteen yhteyteen kuvan B 
osoittamalla tavalla (ks. sivu A 12.1.). Toteutuksessa on 
otettava huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdis
tuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja viiri 
Osat oval joko polttomaalattua terasta tai alumiinia. 
Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa harjattua haponkestavaa 
terasta. Matkakeskustunnusosan vari on vari RAL 9006-
H 400 GYU, Metallizato Silver. Liikemerkki toteutetaan 
maalattuun teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla 
puolilapinakyvalla teippauksella, esim. Fassonin 
etsauskalvo tai vastaava. Materiaalin ollessa harjattua 
haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan toteuttaa my6s 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. Laiturinumeron kyltin 
vari on PMS Reflex Blue. Suosituksena on , etta 
laituritolppa pintakasitellaan kuten 
matkakeskustunnusosa. 

Koko 
Vakiomitoitus: leveys 520 mm, korkeus 269 mm, syvyys 
20mm. 

Asennus 
Kiinnitysosat hitsataan esim. laiturin tolppaan tai kiinnite
taan mekaanisesti. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan 
arkkitehtuuriin. 
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Kilpijarjestelma, tolppakiinnitys A 11 

Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Kilpijarjestelman osista koottuja kokonaisuuksia kaytetaan 
bussilaitureilla, bussipysakeilla, junalaitureilla, taksi
pysakeilla, pyorapysakoinnin yhteydessa ja muissa 
vastaavissa kohteissa. Kilpien avulla voidaan esimerkiksi 
kertoa pysakin sijainnista ja kaytosta seka antaa tietoja 
linjoista. Tarvittava kilpikokonaisuus kiinnitetaan erilliseen 
tolppaan tai olemassaoleviin rakenteisiin tilanteen 
mukaan. 

Rakenne 
Kilpijarjestelma koostuu matkakeskustunnusosasta, 
pysakkien merkeista, linjakilvista ja muista taydentavista 
kilvista seka kiinnikeosista. Kilvet ovat erillisia kappaleita 
ja ne voivat oil a joko yksi- tai kaksipuoleisia. Kokonai
suudesta voidaan tehda mybs kaksisuuntainen versio 
kuvan B osoittamalla tavalla. Toteutuksessa on otettava 
huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen 
aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Osat ovat joko polttomaalattua terasta tai alumiinia. 
Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa harjattua haponkestavaa 
terasta. Matkakeskustunnusosan vari on RAL 9006-H 400 
GYU, Metallizato Silver. Liikemerkki toteutetaan maalat
tuun teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapi
nakyvalla teippauksella, esim. Fassonin etsauskalvo tai 
vastaava. Materiaalin ollessa harjattua haponkestavaa 
terasta liikemerkki voidaan toteuttaa myos hiekka
puhaltamalla tai vastaavasti. Numerokilven pohjavari on 
PMS Reflex Blue. Suosituksena on, etta laituritolppa 
pintakasitellaan matkakeskustunnusosan tavoin. 

Koko 
Vakiomitoitus, matkakeskustunnusosa: leveys 520 mm, 
korkeus 83 mm, syvyys 20 mm. 
Paikallis-ja kaukoliikenteen kilpi : leveys 520 mm, korkeus 
166 mm, syvyys 20 mm. 
Taydentavat kilvet: leveys 520 mm, korkeus 83 mm, 
syvyys 20 mm. 

Asennus 
Kiinnitysosat hitsataan esim. laiturin tolppaan tai 
kiinnitetaan mekaanisesti. Kiinnityskomponenttien tulisi 
olla piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti 
ymparbivaan arkkitehtuuri in. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Kilpikokonaisuus sijoitetaan pysakkikatoksen paalle. 
Kilpien avulla voidaan esimerkiksi kertoa pysakin 
sijainnista ja kaytosta seka antaa tietoja linjoista. 

Rake nne 
Kilpijarjestelma koostuu matkakeskustunnusosasta, 
pysakkien merkeista, linjakilvista ja muista taydentavista 
kilvista seka kiinnikeosista. Kaikki kilvet ovat erillisia 
kappaleita ja ne voivat oil a joko yksi- tai kaksipuoleisia. 
Kokonaisuudesta voidaan tehda myos kaksisuuntainen 
versio kuvan B osoittamalla tavalla. Toteutuksessa on 
otettava huomioon saaolosuhteiden, ilkivallan ja 
puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Osat ovat joko polttomaalattua terasta tai alumiinia. 
Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa harjattua haponkestavaa 
terasta. Matkakeskustunnusosan vari on vari RAL 9006-
H 400 GYU, Metallizato Silver. Liikemerkki toteutetaan 
maalattuun teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla 
puolilapinakyvalla teippauksella, esim. Fassonin 
etsauskalvo tai vastaava. Materiaalin ollessa harjattua 
haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan toteuttaa myos 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. Numerokilven vari on 
PMS Reflex Blue. Suosituksena on , etta laituritolppa 
pintakasitellaan matkakeskustunnusosan tavoin. 

Koko 
Vakiomitoitus, matkakeskustunnusosa: leveys 520 mm, 
korkeus 83 mm, syvyys 20 mm. 
Paikallis- ja kaukoliikenteen kilpi : leveys 520 mm, korkeus 
166 mm, syvyys 20 mm. 
Taydentavat kilvet: leveys 520 mm, korkeus 83 mm, 
syvyys 20 mm. 

Asennus 
Asennus katokseen kiinnitettyyn tolppaan . 
Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja ne 
sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan arkkitehtuuriin. 
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Matkakeskuksen liikemerkki 
Matkakeskuksen liikemerkilla varustettu malkakeskus
lunnusosa (A) sijoitetaan aina ylimmaiseksi. 

Muu informaatio 
Junaliikenne: 
Junalaiturilla voidaan kayttaa numerokilpea (B) 
ilmaisemaan raidetta. Malkakeskustunnusosa (A) 
sijoitelaan sen ylapuolelle. 
Bussiliikenne: 
Matkakeskuslunnusosan ja larvittaessa kaytettavan 
numerokilven (B , numero-opasteet: ks . sivut A 9 ja A 1 0) 

H 
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alapuolelle sijoilelaan yleensa joko paikallis- lai 
kaukoliikenteen bussipysakin merkki tai molemmat 

32 

(C ja E). Em. merkkien yhteyteen asetelaan laydentavia kilpia, 
joilla selvennetaan pysakin sijaintia ja kayttoa seka annelaan 
matkustajille tietoa linjoista. Naila kilpia oval vuorolyypista 
kertovat kilvel (F, G ja H) seka pysakin nimikilpi (D) . Muita 
taydentavia kilpia ovat esimerkiksi kunnan vaakuna, lariffin 
ja liikenteenharjoittajien lunnus, linjojen numerolunnuksel 
seka linjojen paalepisleiden tai reittien nimet. Kilpien D, E, F, 
G ja H varit maaraytyvat sen pysakkimerkin (C ja E) 
mukaisesti, jonka yhleydessa ne oval. Muiden laydenlavien 
kilpien pohjavari on yleensa valkoinen ja teksti yleensa musla. 

Linjan numerotunnus 1:10 

Bussilailurin numerokilven (B) lekslilyyppi on Helvetica 
Neue Bold ja laydentavien kilpien lekstilyyppi Helvetica 
Neue. Numerokilven pohjavari on sininen Pantone Reflex 
Blue ja numero valkoinen . Muita merkkeja koskeval 
larkemmat kayttoohjeet seka kuvien koot ja varil ym. 
on maaritelly Tielailoksen anlamissa ohjeissa. 

HUOM! Mallikuvien tekstien sisalto on 

esimerkinomainen. Teksteja tulee soveltaa 

tilannekohtaisesti. 
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Taksitolppa Pyorapysakointi , katos 

Py6rapysak0inti, lukittava kaappi 
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Matkakeskuksen liikemerkki 
Matkakeskuksen liikemerkilla varustettu matkakeskus
tunnusosa (A) sijoitetaan aina ylimmaiseksi. 

lnformaatio 
Taksitolpan ja pyorapysakoinnin kilpien pohjan vari on 
sininen , Pantone Reflex Blue, tekstit ja piktogrammit oval 
valkoisia. Tekstityyppi on Helvetica Neue Bold. Naiden 
kilpien kanssa voidaan kayttaa sivulla A 12.1 . esitetyn 
mukaisia taydentavia kilp ia. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Aikataulukehys sijoitetaan laiturin tai pysakin tolppaan. 
Siina voidaan esittaa esimerkiksi paperisia aikatauluja tai 
muuta suojakoteloa vaativaa aineistoa. 

Rakenne 
Aikataulukehys muodostuu teraksisesta tai alumiinisesta 
kehikosta, aikataulua suojaavasta lapinakyvasta muovi
levysta, takalevysta ja kiinnitysosista. Kehys voidaan 
toteuttaa kaksisuuntaisena. Kehysvalmistajien valmiista 
malleista, jotka muistuttavat tala kehysta voidaan 
modifioida matkakeskuksiin sopivia materiaalivalinnan, 
varityksen ja matkakeskus-liikemerkin avulla. 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden , 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Kehys on joko polttomaalattua terasta tai alumiinia, vari 
RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Si lver. Vaihtoehtoisesti 
voidaan kayttaa harjattua haponkestavaa terasta. 
Liikemerkki toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekka
puhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. 
Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Kotelon 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki 
voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai 
vastaavasti. 

Koko 
c Kokovaihtoehdot ovat: (A) pysty-A4, (B) 2 x pysty-A4, 

(C) 3 x pysty-A4 ja (D) pysty-A3 aikataululle. 
Mitat: 
leveys: A 260 mm, B 260 mm, C 260 mm, D 366 
korkeus A 387 mm, B 684 mm, C 981 mm, D 545 
syvyys: A+B+C+D 20 mm 

Asennus 
Kiinnitys tolppaan kiinnikkeilla. Kiinnityskomponenttien 
tulisi olla piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti 
ymparoivaan arkkitehtuuriin. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Julistekehykset sijoitetaan sisatiloihin tai ulkotiloissa katoksen 
aile. Niissa voidaan esittaa aikatauluja, karttoja tai muuta 
matkakeskuksen toimintaan liittyvaa painettua julistemateriaalia. 

Rakenne 
Kehys muodostuu avattavasta kehysosasta, julistetta 
suojaavasta lapinakyvasta muovilevysta, takalevysta ja 
ripustusosista. Toteutuksessa on otettava huomioon 
saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. Kehysvalmistajien valmiista malleista, jotka 
muistuttavat tata kehysta voidaan modifioida matkakeskuksiin 
sopivia materiaalivalinnan, varityksen ja matkakeskus
li ikemerkin avulla. 

Materiaali ja viiri 
Kehys on joko terasta tai alumiinia, vari RAL 9006-H 400 GYU, 
Metallizato Silver. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa harjattua 
haponkestavaa terasta. Liikemerkki toteutetaan maalattuun 
teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla puolilapinakyvalla 
teippauksella. Suosituksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. 
Kotelon ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki 
voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti. 

Koko 
Julistekehys pystyjulisteil\e (A): 
Oheisten suhdelukujen avulla saadaan kehykselle mitat. 
Arvo x:lle saadaan julisteen pystymitasta laskemalla x=h-20:49. 
Kaikki mitat lasketaan millimetreissa. Esimerkiksi kun juliste on 
70x100 em, x=1000-20:49=20. Ta116in kehyksen ulkomitoiksi 
saadaan 800 mm x 1150 mm ja aukon mitoiksi 680 mm x 980 
mm. Liikemerkin korkeudeksi saadaan 80 mm ja kehyksen 
ylareunan korkeudeksi 110 mm. 

Julistekehys vaakajulisteille (B): 
Vaakajulisteen kehyksen mitat lasketaan vastaavasti julisteen 
pystymitasta (mm). Leveys vaakasuuntaisten jul isteiden 
kehykselle maarittyy julisteen leveyden mukaisesti; juliste jaa 
10 mm kehyksen aile kultakin reunalta. 

Muun mallisille julisteille saadaan kehysmitat em. ohjeita 
soveltaen. 

Asennus 
Seinakiinnitys. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja 
ne sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan arkkitehtuuriin . 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Valokaappi voidaan sijoittaa vapaasti haluttuun paikkaan. 
Se on tarkoitettu ensisijaisesti ulkotiloihin. Sisatiloissa 
voidaan kayttaa yksipuolista kaappirakennetta ilman 
jalkaa kiinnitettyna seinaan tai julistekehysta (sivu A 14). 

Rakenne 
Valokaappi muodostuu jalkaosasta ja avattavasta 
valotauluosasta. Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa 
IP54 ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava 
tiivisteen mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. 
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Valokaapin tauluosa muodostuu kehysosasta ja julistetta 
suojaavasta lapinakyvasta muovilevysta tai lasista. Kaapin 
sisapuolella valonlahteen paalla on opaalipleksi, joka 
jakaa valon tasaisesti kuvapintaan. Juliste kiinnitetaan 
pleksin paalle esimerkiksi kiinnityslistalla. Valokaappi voi 
oil a joko yksi- tai kaksipuolinen (C). Valokaappivalmis
tajien valmiista malleista, jotka muistuttavat tata kehysta 
voidaan modifioida matkakeskuksiin sopivia materiaali
valinnan, varityksen ja matkakeskus-liikemerkin avulla. 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden. 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Valokaappi on joko terasta tai alumiinia, vari RAL 9006-
H 400 GYU, Metallizato Silver. Vaihtoehtoisesti voidaan 
kayttaa harjattua haponkestavaa terasta. Liikemerkki 
toteutetaan maalattuun teraspintaan hiekkapuhallusta 
jaljittelevalla puolilapinakyvalla teippauksella. Suosi
tuksena Fassonin etsauskalvo tai vastaava. Materiaalin 
ollessa harjattua haponkestavaa terasta liikemerkki 
voidaan toteuttaa myos hiekkapuhaltamalla tai 
vastaavasti. 

Koko 
Valokaappi pystyjulisteille (A) : 
Oheisten suhdelukujen avulla saadaan valokaapille mitat. 
Arvo x:lle saadaan julisteen pystymitasta laskemalla 
x=h-20:49. Kaikki mitat lasketaan millimetreissa. 
Esimerkiksi kun juliste on 70x100 em, x=1000-20:49=20. 
Talloin valokaapin ulkomitoiksi saadaan 800 mm x 1150 
mm ja aukon mitoiksi 680 mm x 980 mm. Liikemerkin 
korkeudeksi saadaan 80 mm ja kehyksen ylareunan 
korkeudeksi 110 mm. 

Valokaappi vaakajulisteille (B): 
Vaakasuuntaisen valokaapin mitat lasketaan vastaavasti 
julisteen pystymitasta (mm). Leveys vaakasuuntaisten 
julisteiden valokaapille maarittyy julisteen leveyden 
mukaisesti ; juliste jaa 10 mm kehyksen aile kultakin 
reunaltansa. 

Muun mallisia julisteita varten saadaan mitat em. ohjeita 
soveltaen. 

Asennus 
Valokaappi asennetaan pulttikiinnityksella erilliseen 
maassa olevaan betoniperustukseen. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Opastepyloni ulkotiloihin A 16 

Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Pylonia voidaan kayttaa esimerkiksi ns. infokaytavan 
luomiseen erillaan sijaitsevien matkakeskus-terminaalien 
valille. Sijoituspaikat suunnitellaan tapauskohtaisesti. 
Pylonissa on valotauluosa painetulle materiaalille. 
Teraksen varisen pinnan ylaosaan voidaan teipata 
esimerkiksi tarpeellisia suuntaopastuksia nuolineen. 

Rakenne 
Pyloni muodostuu teraksisesta rungosta, valotauluosasta 
ja valaistusta matkakeskustunnusosasta. Pyloni on 
kaksipuoleinen . Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa 
IP54 ja kansi avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava 
tiivisteen mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. 
Runkoon voidaan tehda aukko valotaulua varten joko 
yhdelle tai molemmille puolille. Julistetta suojaa 
lapinakyva muovilevy tai lasi. Valotauluosassa valon
lahteen paalla on opaalipleksi , joka jakaa valon tasaisesti 
kuvapintaan . Juliste kiinnitetaan pleksin paalle esim. 
kiinnityslistalla. Valotaulun aukko on kauttaaltaan 10 mm 
pienempi kuin juliste, jolloin julisteen reunat jaavat 
nakymattomiin. Toteutuksessa on otettava huomioon 
saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Opastepylvaan runko on polttomaalattua terasta. Pylonin 
sinisten osien vari on PMS Reflex Blue ja muiden osien 
RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Silver tai vaihto
ehtoisesti harjattu haponkestava teras. Liikemerkki: sisalta 
valaistu teipattu opaaliakryli , varit: PMS Process Blue, 
PMS 326 ja PMS 100. 

Koko 
Mitoitus: leveys 800 mm, korkeus 3920 mm, syvyys 
240 mm. Julistekoko on tal loin 70x1 00 em. 

Asennus 
Opastepyloni asennetaan pulttikiinnityksella erilliseen 
maassa olevaan betoniperustukseen. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Valaistut liikemerkit sijoitetaan mall in mukaan pylvaan 
molemmille puolille. 
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Kiiyttotarkoitus 

Otsikkoalueen hilamitoitus 

PAIKALLISLIIKENNE KAUKOLIIKENNE 

Julistepohjaa voidaan kayttaa matkakeskuksen 
aikataulu-, reittikartta- ja muiden informaatiojulisteiden 
pohjana. Julistepohjan mitoitusta voidaan soveltaa kaikkiin 
julistekokoihin. Julistetta voidaan kayttaa matkakeskuksen 
julistekehyksessa, valokaapissa, opastepylonissa ja 
muissa matkakeskusvarusteissa. 

SAAPUVAT 
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Kayttoesimerkki 

Toteutus 
Juliste suunnitellaan oheisten suhdelukujen avulla. 
Valkoiseen pohjaan julisteen alareunaan painetaan 
matkakeskus-liikemerkki ja sen saate-elementti (ks. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme s. A 11) ja 
ylareunaan sommittelua tasapainottava raita. Liikemerkin 
varit ovat PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 100, 
raidan vari on Process Blue. Tekstit ja/tai kuvat painetaan , 
kopioidaan tai tulostetaan valmiiseen julistepohjaan. 
Aikataulu- yms. tekstit toteutetaan mahdollisimman 
suuressa pistekoossa, yleensa kuitenkin siten, etta niiden 
koko on pienempi kuin paaotsikoiden koko. 

Kuvan kaytt6esimerkki: Paaotsikot asemoidaan otsikko
kenttaan korkeussuunnassa asemointihilan avulla ja ne 
tasataan vasemmasta reunastaan. Tekstit toteutetaan 
paasaant6isesti suomeksi , ruotsiksi ja englanniksi. 
Paaotsikoiden tekstityyppi on Helvetica Neue Bold. 
Muiden tekstien tekstityyppi on Helvetica Neue. 

HUOM! Mallikuvien tekstien sisalto on 

esimerkinomainen. Teksteja tulee soveltaa 

tilannekohtaisesti. 

• 
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HUOM! Mallikuvien 

tekstien sisiilto on 

esimerkinomainen. 

Tekstejii tulee soveltaa 

tilannekohtaisesti. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Oviteippausten tarkoitus on viestia matkustajalle saapu
misesta matkakeskukseen seka antaa tieto aukioloajoista. 
Pariovissa merkinta toteutetaan lukusuunnasta katsottuna 
oikean puoleiseen oveen. 

Rakenne 
Tarra kiinnitetaan lasipinnalle tai umpioveen. 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden , 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Liikemerkki : PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 100. 
Kirjaimet valkoiset. 

Koko 
Mitoitus suhteutetaan oveen sen ehjan lasipinnan tai 
umpioven laitojen mukaan oheisen asemointiohjeen 
suhdelukujen avulla. Kirjainten korkeus toteutetaan 
oheisen asemointihilan mukaisesti . Sininen alue 
ohjekuvassa merkitsee teippauksen kiinnityspinta-alaa. 
ja valkoiset alueet oven karmeja. 

Asennus 
Teippaus. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki ja sita maarittava paikannimi sijoitetaan mall in 
mukaan. 



Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Erilaisia sovelluksia sahkiiisista informaatiolaitteista ja 
painetusta materiaalista seka naiden yhdistelmista voidaan 
kehittaa tarpeen mukaan. Tallaisia voivat olla esimerkiksi 
ns. kokoojataulut , joissa esitetaan eri matkasuuntien 
aikataulutietoja yhdessa pisteessa. 
Aikataulunaytiit sijoitetaan sopivalle katseluetaisyydelle ja 
mahdollisimman alas (tekstin nakyvyys taattava) kuitenkin 
siten, ettei tiirmaysvaaraa laitteeseen ole. Kiinnitys riippuu 
valitusta jalkarakenteesta. Ulkotiloissa kaytetaan esimerkiksi 
LCD- tai LED-tekniikkaa. 

Rakenne 
Laitesovellusten koteloinnissa noudatetaan matkakeskus
ilmeelle ominaisia piirteita. {kts. ohjeen muut sivut) Sahkiiiset 
informaatiolaitteet suljetaan termostaattiohjatulla tuuletuk
sella ja lammityksella varustettuun teraskoteloon. Ulko
tiloissa ilman katosta kaytettavalle elektroniikalle suositellaan 
kotelointiluokkaa IP65. Naytiin kotelon komponentit tulee 
valita siten, etta kotelon tiiviys on vahintaan IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. Laitteen 
toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden, 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Kotelo on polttomaalattua terasta, vari RAL 9006-H 400 
GYU, Metallizato Silver. Ulkotilassa voidaan kayttaa vaihto
ehtoisesti harjattua haponkestavaa terasta. Sisatilassa sita 
suositellaan kaytettavaksi vain , jos teraspintaan ei tule 
tarratekstiotsikoita. Matkakeskus-li ikemerkki toteutetaan 
maalattuun teraspintaan hiekkapuhallusta jaljittelevalla 
puolilapinakyvalla teippauksella, suosituksena Fassonin 
etsauskalvo tai vastaava. Kotelon ollessa harjattua 
haponkestavaa terasta liikemerkki voidaan toteuttaa myiis 
hiekkapuhaltamalla tai vastaavasti . 

Koko 
Tilanteen mukaan. 

Asennus 
Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja ne 
sulautetaan visuaalisesti ympariiivaan arkkitehtuuriin . 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Tilanteen mukaan. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
lnfopylvas on tarkoitettu ensisijaisesti sisatiloihin . Pylvaita 
sijoitetaan kaksi rinnakkain , jolloin toinen kosketusnaytt6 on 
pyoratuolista kasin kaytettavissa. Vaihtoehtoisesti yhdessa 
rungossa voi olla kaksi eri kaytt6korkeutta. lnfopylvaat sijoite
taan niin , etta ne voidaan havaita esteett6masti luontevimmilta 
kulkuvaylilta matkakeskukseen tai muuhun tilaan tullessa. 
Suositeltava paikka on mahdollisimman lahella matka
keskuksen miehitettya neuvontapistetta. lnlokioskin sisaltoa ja 
tarkempaa suunnittelua varten on saatavissa erillinen ohje 
liikenne- ja viestintaministeri6sta. 

Rakenne 
lnfopylvas on jaettu kahteen modulaariseen osaan: alamoduliin 
kuuluu pilari , kosketusnaytt6 ja tulostusaukon kehys. Ylamodulin 
pilari sisaltaa inlormaatiomonitorin. llman katosta ulkotiloissa 
olevalle elektroniikalle suositellaan kotelointiluokkaa IP65. 
Nayt6n kotelon komponenttien valinta tulee tehda siten , etta 
kotelon tiiviys on vahintaan IP54. Laitteen toteutuksessa on 
otettava huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen 
aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Alamodulin pi Iarin ulkokuoren materiaali on polttomaalattu teras. 
Vaihtoehtona maalatulle terakselle voidaan kayttaa harjattua 
haponkestavaa terasta. Ylamodulin pilarin ulkokuoren materiaali 
on lasi. Kosketusnayt6n ja tulostusaukon kehyksen kuoriosien 
materiaali on pur-muovi. Alamodulin pilarin vari on RAL 9006-
H 400 GYU, Metallizato Silver ja ylamodulin pilarin vari on 
hiekkapuhallettu lasi. Kosketusnayt6n ja tulostusaukon kehysten 
kuoriosien vari on PMS 326. 

Koko 
Vakiomitoitus, kokonaiskorkeus 2800 mm, leveys 670 mm ja 
syvyys 300 mm. lnlopylvas voi olla ala- ja ylamoduli yhdessa 
tai pelkka alamoduli. Alamoduli varustetaan tarpeen mukaan 
joko yhdella tai kahdella kosketusnayt611a, joiden eri korkeus
variaatiot on esitety oheisissa kuvissa A-F. Ulkotiloihin 
suositellaan pylvasta pelkalla alamodulilla (D, E, F). 

Asennus 
lnfopylvas asennetaan lattiaan pulttikiinnityksella tai muulla 
tilanteeseen sopivalla tavalla. Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan 
arkkitehtuuriin . 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki voidaan sijoittaa naytt66n visuaaliseksi elementiksi 
esim. animaatioversiona. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Paaopastepylvas sijoitetaan terminaalin paasisaanajo
vaylien yhteyteen , se osoittaa matkakeskuksen sijainnin 
ja ohjaa matkustajat matkakeskukseen. 

Rakenne 
Paaopastepylvas muodostuu teraksisesta rungosta ja 
valaistusta matkakeskustunnusosasta. Kotelointiluokaksi 
suositellaan luokkaa IP54 ja kansi avattuna IP20. 
Kotelossa on huomioitava tiivisteen mahdollinen 
vuotaminen ja veden poisto. Pylvaassa on lukittava luukku 
sahkonhuoltotoita varten. Lukko sijoitetaan siten , etta se 
on mahdollisimman nakymattomissa, mutta ku itenkin 
helposti kaytettavissa. Pylvas on kaksipuoleinen . 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden, 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja viiri 
Opastepylvaan runko on polttomaalattua terasta. Pylvaan 
sinisten osien vari on PMS Reflex Blue ja muiden osien 
RAL 9006-H 400 GYU, Metallizato Silver tai vaihtoehtoi
sesti harjattu haponkestava teras. Liikemerkki : sisalta 
valaistu teipattu opaaliakryyli , varit: PMS Process Blue, 
PMS 326 ja PMS 100. 

Koko 
Suositusmitat: leveys 1600 mm, korkeus 4640 mm, syvyys 
400 mm. Kokoa voidaan muuttaa ympariston mittakaaval
lisista syista mittasuhteet sailyttaen. 

Asennus 
Paaopastepylvas asennetaan pulttikiinnityksella erilliseen 
maassa olevaan betoniperustukseen. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan pylvaan molemmille 
puolille. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Kaytetaan term inaalin piha-alueilla yksin ja ryhmassa. 

Rakenne 
Lipun toinen puoli toteutetaan peilikuvana (pieni kuva 
ohessa), jotta valtetaan vastavalossa nakyvat ristikkais
muodot. Toteutuksessa on otettava huomioon saaolo
suhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Lippukankaaksi soveltuva kangas. Pohjan vari 
PMS Reflex Blue, Liikemerkin varit: PMS Process Blue, 
PMS 326 ja PMS 100. 

Koko 
Lipun mittasuhteet ovat 2:3. Koko suunnitellaan oheisten 
suhdelukujen avulla, mitoituksen lahtokohtana on lippu
tangon korkeus. 

Asennus 
Kiinnitys lipputankoon. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 



Valo-opaste, liikemerkki B 3 

Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Valomainokset ovat tarkoitettu terminaalirakennuksen ja 
sisaankayntien merkintaan. 

Rakenne 
Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. Valo-opaste on 
kaksipuoleinen. Toteutuksessa on otettava huomioon 
saaolosuhteiden, ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat 
rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Liikemerkki: sisalta valaistu teipattu opaaliakryyli , varit: 
PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 100. Runko on 
polttomaalattua terasta, vari PMS Reflex Blue. 

Koko 
Koko suunnitellaan liikemerkin mittasuhteiden avulla (ks. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme, liikenne
ja viestintaministeri6 2001), mitoituksen laht6kohtana ovat 
rakennuksen ja muun ymparist6n mittasuhteet. 

Asennus 
Asennetaan terminaalirakennusten ja sisaankayntien 
seinaan tai tolppakiinnityksena katolle kuten kuvassa 
(pieni kuva ohessa). Kiinnityskomponenttien tulisi olla 
piilotettuja ja ne sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan 
arkkitehtuuriin. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Opastetta kii.ytetii.ii.n terminaalirakennuksen merkintii.ii.n . 
Opaste sijoitetaan rakennuksen kulmaan. 

Rakenne 
Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. Valolaatikko on 
valoalii.pii.isemii.t6n kotelo, jonka etupintaan leikataan 
valoalii.pii.isevii.t osat auki. Toteutuksessa on otettava 
huomioon sii.ii.olosuhteiden, ilkivallan ja puhdistuksen 
aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja viiri 
Liikemerkki: sisii.ltii. valaistu teipattu opaaliakryyli , vii.rit: 
PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 100. Runko on 
polttomaalattua terii.stii. , vii.ri PMS Reflex Blue. 

Koko 
Koko suunnitellaan oheisten suhdelukujen avulla. 
Mitoituksen lii.ht6kohtana oval rakennuksen ja muun 
ympii.rist6n mittasuhteet. 

Asennus 
Seinii.kiinnitys. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja 
ja ne sulautetaan visuaalisesti ympii.r6ivii.ii.n 
arkkitehtuuriin. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
lrtokirjainmallista valo-opastetta kaytetaan 
matkakeskuksessa, rakennuksen julkisivuissa kauko
opasteina siten , etta laiturialueiden puolella kaytetaan 
versiota B (liikemerkki ja paikannimi) ja taajaman puolella 
versiota A (matkakeskustunnus). B-versiota ei saa kayttaa 
ilman A-version esiintymista saman rakennuksen 
yhteydessa. 

Rakenne 
Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tiivisteen 
mahdollinen vuotaminen ja veden poisto. 
lrtokirjainvalomainoksissa nimilogon ohentuminen 
valtetaan huomioimalla etupintaa reunoista peittavan 
listan leveys rakenteessa niin etta etupinnan 
valoalapaiseva osa on tarkalleen kirjaimen kokoinen. 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden , 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Liikemerkki : sisalta valaistu teipattu opaaliakryyli , varit: 
PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 1 00. Runko on 
polttomaalattua terasta, vari PMS Reflex Blue. Kirjaimet 
oval valaistuja ja etupinnaltaan valkoisia. 

Koko 
Koko suunnitellaan tunnuksen mittasuhteiden avulla (ks. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme, liikenne
ja viestintaministerio 2001), mitoituksen laht6kohtana oval 
rakennuksen ja muun ymparist6n mittasuhteet. 

Asennus 
Asennetaan matkakeskusrakennuksen seinaan tai 
katolle. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja ne 
sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan arkkitehtuuriin. 

Matkakeskustunnus 
Matkakeskustunnus sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Laatikkomallisia valo-opasteita kaytetaan 
matkakeskuksissa rakennuksen sisaankayntien 
merkintaan tai ilmeen vahvistamiseen sisatiloissa tarpeen 
mukaan. 

Rakenne 
Kotelointiluokaksi suositellaan luokkaa IP54 ja kansi 
avattuna IP20. Kotelossa on huomioitava tii visteen 
mahdoll inen vuotaminen ja veden poisto. Valolaatikko on 
valoalapaisematon kotelo, jonka etupintaan leikataan 
valoalapaisevat osat auki. Toteutuksessa on otettava 
huomioon saaolosuhteiden , ilkivallan ja puhdistuksen 
aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Kotelon etupinta on sisalta valaistu teipattu opaaliakryyli, 
varit PMS Process Blue, PMS 326 ja PMS 100. Reunat: 
polttomaalattua terasta, vari PMS Reflex Blue. Kirjaimet 
oval valkoiset. 

Koko 
Koko suunnitellaan oheisten tunnukselle annettujen 
mittasuhteiden avulla, mitoituksen lahtokohtana ovat 
rakennuksen ja muun ympariston mittasuhteet. (ks. 
Matkakeskus, visuaalinen ohje, graafinen ilme, liikenne
ja viestintaministeri6 2001) 

Asennus 
Asennetaan terminaalirakennusten sisaankayntien 
seinaan. Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja 
ne sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan arkkitehtuuriin . 

Matkakeskustunnus tai pelkka liikemerkki 
Tunnus tai liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Kiinteii ja tiiydentiivii informaatio 
Matkakeskuksen opasteiden ilmeen suunnittelussa on 
huomioitu varien , typografian ja piktogrammien helppo 
yhdistettavyys operaattoreiden olemassa oleviin 
opastejarjestelmiin. Kiinteana osana on matkakeskus
tunnus (kuva A) , joka voi olla valaistu tai valaisematon . 
Taydentavat piktogrammit sijoitetaan tunnuksen oikealle 
puolelle kuvan B mukaisesti. Kuvassa C on esimerkki 
paikannimen yhdistamistavasta matkakeskustunnukseen. 
Sellaista voidaan tarvita esimerkiksi paikkakunnalla 
sijaitsevan sivutoimipisteen merkitsemiseksi. Paikannimi 
ladotaan tekstityypilla Helvetica Neue Bold . 
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Sijoitus ja kiiyttotarkoitus 
Terminaalin sisa- ja ulkotilojen varityselementti , joka luo 
ja vahvistaa matkakeskuksen visuaalista ilmetta. 

Rakenne ja materiaali 
Vaihtoehto 1. Koteloksi taivutettu polttomaalattu 
metallilevy. 
Vaihtoehto 2. Taivutettuun putkirakenteeseen pingotettu 
varillinen joustava muovikalvo. 
Toteutuksessa on otettava huomioon saaolosuhteiden , 
ilkivallan ja puhdistuksen aiheuttamat rasitukset. 

Viiri 
Elementtien varitys: PMS Reflex Blue, PMS Process Blue, 
PMS 326 ja PMS 100. Variversioita B ja c kayttamalla 
voidaan valttaa liikemerkin liiallista toistoa. Niita voidaan 
esimerkiksi vuorotella A:n kanssa. 

Koko 
Koko suunnitellaan oheisten mittasuhteiden avulla, 
mitoituksen lahtokohtana oval rakennuksen ja muun 
ympariston mittasuhteet. Varityselementin muoto on 
kolmio, jonka korkeus on 75% leveydesta 

Asennus 
Asennusesimerkkeina oheiset kuvat: vaihtoehdot 1 ja 2. 
Kiinnityskomponenttien tulisi olla piilotettuja ja ne 
sulautetaan visuaalisesti ymparoivaan arkkitehtuuriin. 
Asennuskorkeus maaritellaan tilannekohtaisesti ja siten , 
ettei tormaysvaaraa elementteihin ole. 

Matkakeskuksen liikemerkki 
Liikemerkki sijoitetaan mallin mukaan. 
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Sijoitus ja kayttotarkoitus 
Markiiseja kaytetaan terminaalirakennuksen julkisivuissa. 

Rakenne 
Markiisit toteutetaan rakennuksen julkisivun 
luonteeseen parhaiten sopivilla ratkaisuilla, esimerkiksi 
oheisten mallien mukaisesti. Toteutuksessa on otettava 
huomioon saaolosuhteiden, ilkivallan ja puhdistuksen 
aiheuttamat rasitukset. 

Materiaali ja vari 
Markiisin perusvari on sininen PMS Reflex Blue. 
Tunnuksen varit ovat PMS Process Blue. PMS 326, 
PMS 100 ja valkoinen. 

Koko 
Koko suunnitellaan oheisten suhdelukujen avulla, 
laht6kohtana mitoitukselle on markiisin koko. 

Asennus 
Asennetaan terminaalirakennusten sisaankayntien 
seinaan, ovien ja/tai ikkunoiden yhteyteen. 
Kiinnityskomponenttien tulisi alia piilotettuja ja ne 
sulautetaan visuaalisesti ympar6ivaan arkkitehtuuriin. 

Matkakeskus-tunnus 
Tunnus keskitetaan sivusuunnassa markiisin alaosaan. 


