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Yhteissuunnittelulla tuloksiin!
Mari Siikonen, muotoilujohtaja

Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana �–seminaari 
11.6.2013

Puolen vuosisadan osaamista 
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Kattava maailmanlaajuinen 
asiantuntijaverkosto

Lontoon 
pörssissä 
vuodesta 
1987

Liikevaihto 2012
WSP + GENIVAR: CAD 1,25 mrd (950 M�€)
WSP Finland: 30 M�€

WSP + GENIVAR 
henkilöstö n. 15000: 

WSP Group    9200
WSP Europe   3400
WSP UK          2400
WSP Sweden  2500
WSP Finland     350
GENIVAR        5500

toimistoja
kaikissa

maanosissa

Palkittua suunnittelua monialaisesti
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MONIALAINEN KUMPPANI SUOMESSA

Runsaasti 
projekteja  
eri puolilla 
maata

Ydinpalvelualueemme ovat
�• Yhdyskuntasuunnittelu 
�• Rakennesuunnittelu
�• Korjausrakentamisen palvelut
�• Kaivossuunnittelun palvelut

Toimistomme ovat
�• Helsingissä, Oulussa, Tampereella 

ja Jyväskylässä.

  tarjoamme suunnittelu-, konsultointi-, tutkimus- ja 
muotoilupalveluja

Synergiat käytössä
Arjen innovaatiot syntyvät usein eri osaamisten 
kohtaamisissa. WSP:ssä aito yhdessä tekeminen yli 
osaamisrajojen on osa jokapäiväistä tekemistämme. 
Parhaat tulokset saavutamme tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaidemme kanssa.

Yhdyskuntasuunnittelun palvelut

�• Kaupunkisuunnittelu
�• Väylä- ja 

katusuunnittelu
�• Ratasuunnittelu
�• Pohjarakennus- ja 

kalliosuunnittelu

�• Siltasuunnittelu

�• Liikennesuunnittelu

�• Maisema- ja 
ympäristösuunnittelu

�• Muotoilu

�• Selvitykset, 
vuorovaikutus
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WSP Design Studio 
Teollisia muotoilijoita

Valaistussuunnittelijoita

Graafisia suunnittelijoita 

Kuvanveistäjä

Osaamisalueet
Muotoilukonseptit, tuotesuunnittelu, palvelumuotoilu

Käytettävyys, esteettömyys

Graafinen suunnittelu, brändit, viestintä

Designmanuaalit

Valaistussuunnittelu

Julkisen taiteen konsultointi

Yhteissuunnittelumenetelmät, innovatiiviset workshopit

Yhteystiedot
Mari Siikonen, teollinen muotoilija, yksikön päällikkö
+358 40 5149592, mari.siikonen@wspgroup.fi

Opastus 
risteilymatkailijoille
Hernesaaresta
Helsingin keskustaan
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Seurasaaren opastusjärjestelmä 2009
Asiakas: Helsingin kaupunki
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Uusi Helsinki -penkki

Design manuaalit

Keino kaupunki-ilmeen ja 
brändin hallintaan
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Valolla toinen ilme ulkotilalle

Visuaaliset ilmeet

Rakenna mielikuvaa brändiarvojen mukaisesti
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Kaupungin brändi
työmaa-aidassa

Lasten liikennepuiston työmaa-aita 2011
Asiakas: Helsingin kaupunki

Turun joukkoliikennepalvelun ilme 2010
Asiakas: Turun kaupunki, joukkoliikennetoimisto
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19

Oulun Citybussin brändi, 
opastus ja markkinointi 2008
Asiakas: Oulun kaupunki
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Julkisten palvelujen brändäys

Uskottava tuotteen, palvelun tai alueen brändi
perustuu sekä mielikuvakokonaisuuteen että 
todelliseen käyttökokemukseen.

Käyttökokemusta voidaan suunnitella.

Yhteinen ja osallistava
suunnitteluprosessi on oikea tapa 
suunnitella yhteistä ympäristöä.
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yhteinen 
visio 

&
sitoutuminen

Tavoitteiden visualisointi
Yhteinen näkemys siitä, mihin strategian

luomisessa pyritään

Yksityiskohtien suunnittelu
Suunnitteluratkaisu, joka tukee strategiaa

Olemassa olevan strategian
konkretisointi

Miten strategia näkyy lopputilanteessa

Käyttäjänäkökulmat

K
on

kr
et

ia
n

ta
so

Miten löytää oikea yhteissuunnittelun 
työkalu?

suunnitteluvaiheet

Käsillä oleva suunnittelu- tai päätöksentekovaihe? Kohderyhmät? Sitouttamisen tarve? Oikeat 
henkilöt? Vaikuttavuuden aste? Kustannustehokkuus? Konkretian aste?

avainhenkilöt sidosryhmissä
/ asiantuntijat

nykyiset käyttäjät

Kuvitteelliset tulevaisuuden 
käyttäjät / käyttäroolit

Vuorovaikutuksen järjestäminen 
hankkeessa

- Mikä asetetaan tavoitteeksi?

Osallistumisminimi & 
muutosvastarinnan

vähentäminen

Aito
uusien, yhteisten 

ratkaisujen 
etsintä: käyttäjät

osallistuvat
suunnitteluun

Monipuolisen käyttäjä-
tiedon hankinta

suunnittelua varten
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Käyttämiämme 
vuorovaikutusmenetelmiä

Charrette-
yhteissuunnittelu-
viikko tai -päivä

Tulevaisuuden otsikot
�”Future Headlines�”

Budjettipaja

Asukaskävely

Strategian suppilo

Käyttäjäroolit

Brändätty
ideointitapahtuma:

Ideoiden ilta,
Visioiden virtaa�…

Mielikuvakollaasi

L A A J U U S

S 
Y 

V 
Y 

Y
S

Open Air -työpaja

Nettikyselyt

Visionary Co-
design with WSP 
since 2006.
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3 työpajaa
poliitikkoja, viranomaisia eri 
hallintokunnista, yritysedustajia, 
yhdistyksiä, opiskelijoita�…

3 kyselyä
1. kyselyyn 2500 vastausta 10 
päivässä
Myönteinen asenne tuli selväksi ja 
helpotti viestintää

www.turunraitiotie.info

”Raitiotiet
Sofia Virtanen, Tekniikka & Talous 
26.4.2013, 11:22 

Ei hinnalla väliä - turkulaiset haluavat 
ratikan
Turkulaiset suhtautuvat varsin suopeasti 
kaupungin suunnitelmiin rakentaa 
raitiotielinjoja. Tämä käy ilmi torstaina 
julkistetusta internetkyselystä, johon 
vastasi 2523 turkulaista. Noin 70 
prosenttia vastaajista suhtautui 
myönteisesti raitiotiehankkeeseen ja 
noin 30 prosenttia vastusti sitä. 
Peräti 58 prosenttia vastaajista oli sitä 
mieltä, että raitiotiejärjestelmä tulisi 
toteuttaa mahdollisimman nopeasti, 
mahdollisesti jo lähivuosina.” 

Turun raitiotien vuorovaikutusprosessi

Turun raitiotien tavoitetyöpaja
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�• Yleisötilaisuuksissa merkittiin asukkaille merkittäviä paikkoja ja ratahankkeen 
todennäköisiä vaikutuksia kartoille

�• Tehtiin kahtena viikonloppuna avoimet kävelykierrokset radan ja asemien 
ympäristöön

Espoon kaupunkirata �– avoimet 
maastokierrokset

Palautetta�…

Kunniga personer svarade 
på frågor, informativt och 
glatt. Papukaijamerkki till 
alla!
Odotan, että kokonaisuus 
tarkentuu aika paljon 
jatkossa.
Suomalaisen demokratian 
ongelma: mielipiteen saa 
kertoa ja kaikkea toivoa, 
mutta onko niillä lopulta 
painoarvoa?
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Nykytilan puutteita, 
arvoja  ja kätkettyjä 
potentiaaleja

�• Avoin lanseeraustilaisuus > neljä kaupunkilaisten teemaryhmää
�• Elinkeinot ja palvelut; Kaupunkirakenne ja liikenne; Arkkitehtuuri ja asuminen; 

Luonto ja virkistys �– sekä Energiavisio
�• Kullakin ryhmällä kolme kokoontumista ja yhteinen synteesityöpaja

Finnoo-Kaitaa �–visio, yhteinen visioprosessi
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�• WSP:n suunnittelijat ja asiakkaan edustajat ideoivat ryhmissä ja 
laativat paritöinä kollaasit, joka kuvastivat yhteistä tavoitetta

�• Alikuluille luotiin teemallinen ja laadullinen periaate, johon kaikki 
sitoutuivat

Finnoon keskuksen alikulut, 
yhteissuunnittelutyöpaja

Jerikonportti, luonnos
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Luonnos

Suomenlahdenportti, luonnos
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VT 4 ja VT 5 �–hankkeiden väyläilme, 
tavoitteet:

Kaupungin vetovoiman ilmentäminen 
väyläympäristössä

- väyläsuunnittelun intressitahojen asiantuntemuksen hyödyntäminen

- osallistavien ja sitouttavien ideointi- ja suunnittelumenetelmien käyttö

- eri tahojen yhteistyön ja vuorovaikutuksen vahvistaminen

- mieleenpainuvan tien käyttökokemuksen synnyttäminen

- esteettisesti laadukas väyläympäristö

- kustannustehokkaan toteutuksen tavoittelu
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Väylän strateginen rooli alueen 
kilpailukyvyn lisääjänä tulee näkyä 
paremmin tieympäristössä.

Workshopit ideoiden taustalla 

Erilaisia ideointitapoja:

- Käyttäjätarinat
- Mielikuvakartat
- Ideakorttien arviointi
- Käyttökokemuskarttojen muodostaminen
- Budjettiriihi / priorisointiriihi

> Jatkojalostus

2. Käyttökokemuksen suunnittelu
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Käyttökokemuksen suunnittelu
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Ryhmien 
kehittämisideat
yhdellä kartalla, 
kokemuskartta
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2. Käyttökokemuksen suunnittelu

Portaalin muotoilussa on otettu huomioon sen 
havaitseminen liikkuvasta ajoneuvosta ja 
kolmiulotteisuuden hyödyntäminen kiinnostavasti.
Portaalin muotoaiheet assosiovat luontoon ja 
vesistöön korostaen sillä tavoin alueen 
vahvuuksia. Portaaliin yhdistetään telematiikkaa 
hyödyntävät informaatiolaitteet.

Kuopio-portaali �– saapuminen Kuopioon

Kemin jäinen portti
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Valoportti

Keskusta tuotiin näkyväksi väylälle ja luotiin tielle kohokohta.

Lähtökohtana pohjoisten elementtien ja Kemin vahvuuksien esille tuominen:

- jäinen lakeus

- lumi, Kemin Lumilinna

- revontulet, pimeys ja valo

”Hetki Kemissä”

4. Värilliset ratasillat
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Hetki Kemissä -teos alikulkukäytävissä

- Alikulkukäytävä alittaa VT 4:n Kemin keskustan kohdalla

- Palvelee paikallisten ihmisten laatutoivetta

- Tie ei muodostu esteeksi

- 3 alikulkukäytävää, 9 teososaa

3. Toteutuneet kohteet
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3. Toteutuneet kohteet

3. Toteutuneet kohteet
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3. Toteutuneet kohteet
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3. Toteutuneet kohteet
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Monialainen työryhmä & yhteissuunnittelu

Vuorovaikutuksen hyötyjä

parempi
luottamus

toimielimiin demokratian 
oppiminen,

yhteisö kehittyy 

monien eri 
näkökulmien
yhdistyminen 

jaetut päätökset
ja vastuu,

vallitsevien arvojen
huomioiminen

päätöksenteossa 

vuoropuhelu
yhteisön kanssa, 

toimivaltaa yhteisölle

monipuolisempi
tietopohja

hyvä tilaisuus
erityis ja

vähemmistöryhmille
päästä osallisiksi 

Lähde: Demeter, 2012
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Vuorovaikutuksen hyötyjä
piilevän

potentiaalin
esiintulo 

vahvempi
sitoutuminen
alueeseen ja

paikallis-
Identiteetti�…

ennustettavissa
olevia 

investointi-
mahdollisuuksia

sijoittajille 

todellisiin tarpeisiin 
perustuva suunnittelu

ja kehittäminen 

�…halukkuus 
vapaaehtoistyöhön ja
kansalaisaktivismiin

alueella 

miellyttävä
ja käyttäjä-

ystävällinen
ympäristö 

yhteisymmärrys
ristiriitatilanteissa 

luovien ratkaisujen
ja ideoiden

edistäminen 

Lähde: Demeter, 2012

Yhteissuunnittelu ja -visiointi
Tuloksekasta, sitoutumista kasvattavaa, hauskaa!

Kiitos!
mari.siikonen@wspgroup.fi


