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Siton Kaupunkimuotoilu 

1 Siton Kaupunkimuotoilu
Siton Kaupunkimuotoilu on esteettömyyttä, toiminnallisuutta ja estetiikkaa, 
joka kestää visuaalisesti ja käytöltään aikaa.

Siton kaupunkimuotoilijoilla on kokemusta kokonaisvaltaisesta kaupunkisuunnitte-
lusta jo n. 30 vuoden ajalta. Toimimme läheisessä yhteistyössä Sito-yhtiön eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa, tuoden kaupunkisuunnitelmiin aina käyttäjälähtöisen näkö-
kulman ja koemmekin itsemme kaupungin asukkaiden puolestapuhujina. 

Kehitämme julkisten tilojen viihtyvyyttä ja palveluiden toimivuutta muotoilun keinoin 
ja sitä kautta parannamme kaupunkilaisten elinympäristöjä ja heidän arjessa toimimis-
taan.  Laadukas julkisen ympäristön kaluste-, varuste-, opastus-, valaistus- ja palvelu-
muotoilumme huomioi kaikki käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. 

Tämä Kaupunkimuotoilun portfolio esittelee laaja-alaista osaamistamme ja innova-
tiivisia tekijöitämme. Uskomme yhteistyön voimaan ja yhdessä tekemiseen, joten kun 
projektisi kaipaa innovatiivista kaupunkimuotoiluosaamista, otathan yhteyttä Siton 
kaupunkimuotoilijoihin.



Jarkko Männistö
rakennusarkkitehti RA

• Kaupunkimallit
• Visualisointi
• 3d- ja virtuaalimallit

Simo Lahtinen
teollinen muotoilija

• Kaupunkimuotoilu
• Palvelumuotoilu
• Tuotemuotoilu

Sisko Hovila
arkkitehti SAFA

• Arkkitehtisuunnittelu
• Kaupunkiympäristön 

suunnittelu

Minna Hakola
graafinen suunnittelija

• Graafinen suunnittelu
• Visuaalinen viestintä
• Taitto

Mirka Härkönen
sosiologi, VTM

• Osallistaminen
• Vuorovaikutus
• Fasilitointi

Mikko Rikala
teollinen muotoilija, TaM

• Muotoilustrategiat
• Kaupunkimuotoilu
• Palvelumuotoilu

Suvi Saastamoinen
maisema-arkkitehti MARK, TaM

• Ympäristötaide
• Maisema-arkkitehtuuri
• Kaupunkivalaistus

Kaupunkimuotoilu-tiimi
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2 Tuotemuotoilu
Siton Kaupunkimuotoilijat ovat myös tuotesuunnittelun ammattilaisia. 
Konseptoinnin, tuotemuotoilun, tuotekehityksen, ergonomian, materiaaliopin 
ja valmistustekniikoiden menetelmien tuntemus mahdollistavat 
muotoilijoidemme osallistumisen monenlaisiin tuotekehityshankkeisiin. 
Olemme suunnitelleet tuotteita mittakaavallisesti laajasti, katulaatoista 
tyyppisiltoihin. Kaupunkimuotoilijamme toimivat aina läheisessä 
yhteistyössä Siton muiden alojen ammattilaisten kanssa.

WANDA-KAUPPAKESKUKSEN OPASTUS, PEKING, KIINA, 2013

Tehtävänä oli laatia opastukseen ja informaatioon liittyvä tuoteperhesarja kiinalaiselle 
ostoskeskukselle. Tuoteperhe sisälsi erikokoiset kyltit, infomonitorit, kosketusnäyt-
tötaulut, sekä suurimittakaavaiset ulko-opasteet ja pylonit. Opasteiden muotokieli, 
visuaalinen ilme sekä materiaalivalinnat tuli sovittaa rakentuvan kauppakeskuksen 
WOW-arkkitehtuuriin soveltuvaksi. 

Asiakas: Wanda - Shopping Centre



“ASIAT ON NÄHTÄVÄ 
SIJOITETTUNA YMPÄRISTÖÖNSÄ: 
“TUOLI HUONEESSA, HUONE TALOSSA, 
TALO NAAPURUSTOSSA, NAAPURUSTO 
KAUPUNKISUUNNITELMASSA.”
Eliel Saarinen
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3 Sillat ja taitorakenteet
Mittakaavallisesti suuret taitorakenteet kuten sillat, meluesteet ja muut 
konstruktiot muokkaavat kaupunkikuvaa ja muodostavat visuaalisesti 
merkittäviä maamerkkejä kaupunkirakenteeseen. Ne ovat osaltaan luomassa 
paikan henkeä, Genius Locia. Kaupunkimuotoilijamme ovat erikoistuneet 
esteettisten ja toiminnallisesti korkeatasoisten taitorakenteiden 
suunnitteluun yhdessä osaavien rakennesuunnittelijoidemme kanssa. 
Valaistuksella voidaan korostaa detaljoituja rakenteita ja toteuttaa 
elämyksellisiä paikkoja kaupunkilaisille.

ALEKSANTERIN SILTA, PORVOO

“Vuosikymmeniä kiistelty Aleksanterinkadun silta Porvooseen
Porvoonjoen yli kulkeva Aleksanterinkadun silta on ollut porvoolaisten intohimojen 
kohteena jo 1970-luvulta lähtien. Mannerheimintien sumppuuntumista helpottava 
uusi silta on käynyt läpi pitkän tien läpi erilaisten selvitysten, addressien, valitusten ja 
lisäselvitysten. Lopussa kiitos seisoo kuitenkin tässäkin hankkeessa.”
Projektiuutiset

Asiakas: Porvoon kaupunki



“TOISILLE ANNAN TOISET 
ASKAREET, VAAN SINULTA 
LAPSENI, TAHDON ETTÄ 
KAARISILLAN TEET.
Aale Tynni
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4 Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja 
suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä 
tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, 
että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan 
liiketoiminnallisia tavoitteita. 

HELSINGIN LÄNTISET ULKOILUALUEET, 2014

Projektin tarkoituksena on laatia kehittämissuunnitelma Helsingin länsipuolisille 
ulkoilualueille. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva ja strategiset suuntaviivat aluei-
den käytölle ja hallinnoinnille. Työssä kehitetään uusia toimintakonsepteja, jotka 
vastaavat paremmin käyttäjien tarpeisiin ja ovat taloudellisesti kestäviä. Yksi kes-
keinen tavoite on arvioida liikuntaviraston ja yksityisten palveluntuottajien rooleja 
alueiden ylläpidossa ja palveluiden tarjonnassa.

Projektissa on hyvin vahva käyttäjälähtöinen näkökulma, minkä takia juuri palvelu-
muotoilun työkaluja ja prosesseja hyödynnetään suunnittelun eri vaiheissa. Palve-
lumuotoilu on yhteiskehittämistä, co-designia, osallistamista ja vahvaa vuorovai-
kutteista suunnittelua.

Asiakas: Helsingin kaupungin liikuntavirasto



“HYVÄ SUUNNITTELU 
ALKAA REHELLISYYDESTÄ, 
ASETTAA VAIKEITA 
KYSYMYKSIÄ, SYNTYY 
YHTEISTYÖSSÄ JA LUOTTAA 
INTUITIOON. 
Freeman Thomas
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5 Muotoilustrategiat
Opastuskonsepti on osa Helsingin kaupungin rakennusviraston Opastepilotti-
hanketta. Hankkeen tarkoituksena on luoda Helsingin kaupungille uusi 
ja innovatiivinen opastusjärjestelmä, joka korvaa useat päällekkäiset ja 
keskenään erilaiset järjestelmät.

HELSINGIN KAUPUNGIN OPASTEPILOTTI

Opastepilotin työpajat, 2011:  Hankkeen ensimmäisen osan aikana järjestettiin kuu-
si työpajaa, joiden avulla kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä nykyisen opastuksen 
haasteista sekä toiveita tulevaisuuden opastukselle. Kukin työpaja keskittyi tiettyyn 
aiheeseen: palveluntarjoajien tarpeet; ylläpito ja hallinto, kaupunkilaisten tarpeet, es-
teettömyys, tyyli, turistien tarpeet sekä nuoriso. Työskentelyssä hyödynnettiin mieli-
kuva- ja ideakortteja, roolipelejä sekä karttatyöskentelyä.

Opastuskonsepti, 2012: Toisessa osassa kehitettiin Helsingille opastuskonsepti, jossa 
määriteltiin erilaiset opastintyypit, niiden hierarkia sekä sijainti kaupungissa. Työssä 
hyödynnettiin käyttäjätyöpajojen tuloksia ja tutkittiin opastuskokemusta palvelupol-
ku-menetelmällä eri käyttäjäryhmien näkökulmasta. Lopputuloksena luotiin konsepti, 
jonka pohjalta kaikkia käyttäjäryhmiä palveleva opastusjärjestelmä voidaan suunni-
tella. Työssä käytetty suunnittelumenetelmä on sovellettavissa myös muihin Suomen 
kaupunkeihin.

Asiakas: Helsingin kaupungin rakennusvirasto



“SUUNNITTELIJA EI 
OLE SAAVUTTANUT 
TÄYDELLISYYTTÄ SILLOIN 
KUN EI OLE MITÄÄN 
LISÄTTÄVÄÄ. VAAN SILLOIN 
KUN EI OLE MITÄÄN 
POISTETTAVAA.
Antoine de Saint-Exupéry
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6 Kaupunkimanuaalit
Siton kaupunkimuotoilijoilla on pitkäaikainen kokemus erityyppisten 
designmanuaalien laatimisesta. Ohjekirjat ja manuaalit toimivat käsikirjoina 
julkisen ympäristön hankintojen, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 
suunnittelijoille sekä hallintokunnille ja päättäjille.

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJE, 2014

Helsingin Kaupunkitilaohjeessa määritellään Helsingille tyypilliset käytettävät ele-
mentit, materiaalit, värit, detaljit ja niiden käytön periaatteet ja käyttökohteet. Ohjeen 
noudattaminen varmistaa yhtenäisen ja laadukkaan kaupunkiympäristön ja kaupunki-
kuvan kustannustehokkaammin ja ekologisemmin. Kaupunkitilaohjeen tärkeitä paino-
pisteitä ovat toimivuus, tarkoituksenmukaisuus, laadukkuus, kestävyys, ekologisuus 
ja esteettisyys. Kaupunkitilaohje laaditaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin eri hallinto-
kuntien ja liikelaitosten kanssa. Myös kaupunkilaisten ja muiden toimijoiden näkemyk-
set kaupunkitilasta huomioidaan ohjeen laadinnan aikana. Helsingin kaupunkitilaohje 
mahdollistaa vahvemman Helsinki-ilmeen huomioiden historian, alueelliset erityispiir-
teet sekä tulevaisuuden tarpeet.

Sito kuuluu projektiryhmään, jossa on myös kaksi muuta konsulttitoimistoa. Kaupun-
kitilaohjeen laatiminen on mainio esimerkki co-design ajattelusta, missä useamman 
suunnittelijan osallistumisella taataan laadukas ja kattava lopputulos.

Asiakas: Helsingin kaupungin rakennusvirasto



“HELSINKI ON PIENI, 
SYMPAATTINEN 
SUURKAUPUNKI.
kaupunkilainen
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7 Katuympäristöt
Katujen ja aukioiden sekä muiden julkisten tilojen viihtyisyys vaikuttaa 
kaupungin vetovoimaan ja houkuttelevuuteen varsinkin, kun niiden laatuun 
kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Siton kaupunkimuotoilijoiden, maisema-
arkkitehtien, suunnitteluhortonomien ja miljöösuunnittelijoiden vahvalla 
ammattitaidolla, yhdessä katu-, pohjarakennus- ja valaistussuunnittelijoiden 
kanssa toteutetaan vaativimpienkin katuympäristökohteiden tavoitteet.

Katuympäristö muodostaa yhdessä puistojen kanssa rakennetun ympäristön 
keskeisimmän julkisen ulkotilan, jossa oleskellaan, kuljetaan ja välillä 
juhlitaankin. Katuympäristöjen suunnittelussa pyritään ekologisiin ja 
esteettisesti korkeatasoisiin ratkaisuihin. 

HYVÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ – PAREMPI ELÄMÄ, 2012

“Hyvä Kaupunkiympäristö – Parempi elämä” -kirja ja näyttely kertoo kaupunkiympä-
ristön kokonaisvaltaisen suunnittelun ja ympäristötuotteiden muotoilun alueella Suo-
messa tehdystä työstä. Näyttelyn toteutuksesta vastaava työryhmä koostui kaupun-
kiympäristön suunnittelun alueella pitkään toimineista henkilöistä, jotka edustavat 
alan suurimpia suunnittelutoimistoja. Näyttelyn tuottajana ja kuraattorina toimi Siton 
kaupunkimuotoilija Ulla-Kirsti Junttila.



“DESIGN-AJATTELU ON 
NIIN TÄRKEÄÄ, ETTÄ 
SEN TULISI NÄKYÄ 
JOKAISEN OSASTON 
JOKAISEN KOKOUKSEN 
ASIALISTASSA.
Tom Peters
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8 Opastus
SUOMENLINNAN OPASTUKSEN PÄIVITYS, 2014

Suomenlinna on merkittävä kansainvälinen nähtävyys, UNESCOn maailmanperintö-
kohde ja yksi Suomen suosituimmista nähtävyyksistä. Suomenlinnassa asuu yli 800 
vakituista asukasta ja vuosittain se vetää noin 800 000 vierailijaa. Suomenlinnassa ei 
ole korttelialueita eikä sen kaduilla nimiä. Nämä seikat yhdessä asettavat Suomenlin-
nan opastukselle erityisiä haasteita.

Työn tavoitteena oli päivittää Suomenlinnan opastusjärjestelmä. Opastejärjestelmä 
toimii tärkeänä kaupunkikuvallisena elementtinä, joka ilmentää Suomenlinnan identi-
teettiä ja tukee sen brändiä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä mat-
kailukohteena. Opastuksen visuaalinen ilme, muotokieli ja materiaalivalinnat tuli so-
vittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen arvoille sopiviksi.

Työn alussa toteutettiin opastetyöpajoja, joissa kartoitettiin ja koottiin vuorovaikut-
teisesti tietoa ja kokemusta opastuksen tarpeista yhdessä eri käyttäjäryhmien, Suo-
menlinnan hoitokunnan edustajien ja palveluntarjoajien kanssa. 

Asiakas: Suomenlinnan hoitokunta

“MUOTOILU ON IHMISET.
Jane Jacobs
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9 Valaistussuunnittelu
Tavoitteemme on vaikuttaa positiivisesti pimeän ajan kokemiseen. 
Parhaimmillaan valaistuksella luodaan viihtyisä ja turvallinen ympäristö, jossa 
pimeän ajan kaupunki- ja maisemakuva sekä liikenneympäristö muodostaa 
jäsennellyn kokonaisuuden orientoitumisen helpottamiseksi. Asiakaslähtöinen 
ja käyttäjien tarpeet huomioivan valaistuksen tulee lisäksi olla ratkaisuiltaan 
kestävä ja energiatehokas.

HELSINGIN ULKOVALAISTUKSEN TARVESELVITYS, 2014

Ulkovalaistuksen tarveselvityksessä määritellään koko kaupungin ulkovalaistuksen 
tavoitetila noin 20–30 vuoden päähän. Selvitys toimii merkittävänä valaistustoimenpi-
teiden ohjelmoinnin ja päätöksenteon ohjauskeinona sekä myöhempien suunnitelmien 
lähtökohtana.

Valaistuksen avulla on mahdollista vaikuttaa asukkaiden ja kaupunkilaisten kokemuk-
seen arkiympäristön visuaalisesta laadusta. Turvallisuuden tunnetta ja ympäristön 
viihtyisyyttä voidaan parantaa laadukkaalla ja hyvin suunnitellulla valaistuksella. Tarve-
selvityksessä esitetään periaatteet liikennealueiden, näkymien ja maiseman valaistuk-
sesta sekä yöllisen kaupunkikuvan kehittämisestä.

Ulkovalaistuksen tarveselvitys on väline ohjata kaupungin valaistusta tasapainoisem-
paan ja korkealaatuisempaan suuntaan ottamalla huomioon kaupunki- ja maisemakuvan 
visuaalinen laatu ja kaupunkirakenteen hierarkia.

Asiakas: Helsingin kaupungin rakennusvirasto



“
“RAKASTAN VALOA, 

KOSKA SE NÄYTTÄÄ 
MINULLE TIEN. SIEDÄN 
SILTI PIMEYTTÄ KOSKA 
SE NÄYTTÄÄ MINULLE 
TÄHDET.
Eino Leino
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10 Julkinen taide
Siton kaupunkimuotoilijat ovat suunnitelleet julkiseen ympäristöön eri 
tyyppisiä ympäristötaideteoksia ja voittaneet monia julkisen taiteen kilpailuja. 
Ympäristötaiteen keinoin ilahdutetaan ja virkistetään asukkaiden arkipäivää ja 
mahdollistetaan kaupunkilaiset kokemaan yllätyksellisiä “ahaa-elämyksiä”.

JOENSUUN KIERTOLIITTYMIEN TAIDEAIHEET, 2014

Joensuun kaupunki järjesti yhdistetyn idea- ja suunnittelukilpailun keskustaan tulevien 
kiertoliittymien katuympäristöstä ja kaupunkikuvallisesta ilmeestä. Palkintolautakunta 
valitsi voittajaksi Siton työryhmän kilpailutyöllään ”PUNOS”.

Palkintolautakunnan mukaan voittaneen kilpailuehdotuksen kokonaisidea on selkeä ja se 
kestää aikaa. Työ pohjautuu monitahoisesti karjalaiseen käsityötaitoon ja se on työstet-
ty ideatasolla pitkälle. Teema on vaikuttava ja se soveltuu ympäristöönsä nousematta 
kuitenkaan kaupunkikuvassa liian hallitsevaksi.

Kilpailussa oli tehtävänä luoda kaikille Joensuun keskustan kehän kuudelle kierto- 
liittymälle kantava teema. Teeman tuli yhdistää kehät yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta 
toisaalta tuli luoda kullekin paikalle oma identiteetti. Suunnittelutyössä oli huomioitava 
kunkin kiertoliittymän asema kaupunkirakenteessa ja merkitys kaupunkikuvalle.

Asiakas: Joensuun kaupunki



“MITÄ VALKOSIPULI 
ANTAA RUOALLE, 
SITÄ HULLUUS TEKEE 
TAITEELLE.
tuntematon
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Alueiden maineen hallinta ja sen kehittäminen – brändäys – ovat useisiin tutkimuksiin 
nojaten yhä keskeisempi kilpailutekijä. Monikanavaisella brändinrakennuksella 
ja viestinnällä pystytään luomaan vahvaa alueellista vetovoimaa. Tunnistettava 
aluebrändi palvelee päätöksentekoa, maankäytön suunnittelua sekä tehostaa 
alueen markkinointia. Hyvin rakennettu alueellinen kuva luo pysyvyyttä, vaikuttaa 
poliittisiin päätöksentekoketjuihin sekä vahvistaa alueen yritysten kilpailukykyä. 
Konkreettisimmillaan se helpottaa yritysten rekrytointia ja verkostoitumista 
houkuttelemalla samalle kentälle parhaat työntekijät sekä menestysyritykset. 
Toimivan aluebrändin positiiviset vaikutukset säteilevät laajalle luoden taloudellista 
selkärankaa, monipuolisempia palveluverkkoja ja parempaa arkea.

LOGISTIIKKAKESKUS & YRITYSPUISTO MOREENI, 2012

Siton monialaiset ammattilaiset toteuttivat yhdessä Hämeenlinnan kaupungin kanssa 
alueen kasvua tukevan strategisen suunnitelman, jolla luotiin edellytykset maankäytön, 
liikennejärjestelyjen, ympäristön sekä brändin kehittämiselle. Moreenin alueesta suunni-
teltiin toimiva ja vetovoimainen alue, jossa erityyppiset elinkeinot ja toiminnot pääsevät 
oikeuksiinsa. Kehittämissuunnitelman mukaan Moreenista visioitiin tehokas ja korkealuok- 
kainen, valtakunnallisen ja kansainvälisen tason yritysalue, jonka imagon ytimessä ovat moni-
alaisen liiketoiminnan eri tarpeiden huomioiminen, Hämeenlinnan keskustan läheisyys, ekolo-
ginen kestävyys sekä logistiikkakeskuksille epätyypillinen alueellinen viihtyvyys.

Asiakas: Hämeenlinnan kaupunki

11 Aluebrändit

“HYVÄ ALUEBRÄNDI ON 
KOTISEUTURAKKAUTTA. 
SE SAA TYÖNTEKIJÄN 
JUURTUMAAN TAI 
MATKAILIJAN PALAAMAAN 
UUDELLEEN.
Petri Pystynen
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