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Ote ”Finnoon keskus, aluesuunnitelma” -työstä, Cederqvist & Jäntti   Arkkitehdit, 2018
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Alkusanat

 
Design Finnoo -käsikirja on laadittu Espoon kaupunkisuun-
nittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen toimeksi-
annosta 2018. Työ on tehty Sitowise Oy:ssä. Tehtävänä on 
tunnistaa Finnoon alueen kaupunkikuvan ja ympäristöra-
kentamisen kannalta keskeiset designpaikat ja niiden ver-
kosto sekä laatia designin teemojen ja toteuttamisen peri-
aatteet sekä ohjeistus. Työn tulee toimia käsikirjana, joka 
sitoo eri aikoina toteutettavat hankkeet saman sateenvar-
jon alle ja luo yhtenäistä ja tunnistettavaa brändiä alueel-
le. Lisäksi työ sisältää kadunkalusteiden designmanuaalin 
laadinnan. Design Finnoon lopputuloksen tavoitteena on, 
että normaalien rakennusosien design tuo jokapäiväistä 
mielihyvää alueen asukkaille.

Työ on jaoteltu kolmeen osa-alueeseen: designin yleis-
suunnitelmaan, designmanuaaliin ja designin toteutuspol-
kuun. Nämä muodostavat yhden kokonaisuuden.
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Tavoitteet

 
Pohjan työlle asettavat Finnoon vision yhteydessä kirjatut 
identiteettitekijät ja niistä edelleen kaavoituksen yhtey-
dessä tarkennetut tavoitteet.

Keskeisiä teemoja on neljä: 

• omaleimaiset miljööt ja tunnistettava silhuetti
• kävely- ja pyöräilykaupungin kehittäminen
• lintukosteikon suojelu ja luonnon monimuotoisuus
• kestävä kehitys – ilmastonmuutoksen torjunnan esi-

merkkialue
 
Keskeisinä identiteettitekijöinä näissä ovat merellisyys ja 
luonto sekä urbaani kotisatama alueen pääviestinä. Tee-
moja on jo käsitelty ennen tätä työtä kortteli- ja lähiym-
päristösuunnitelmissa, potentiaalisten designpaikkojen 
kartoituksessa ja jo valituissa katu- ja puistovalaisimissa.

Tavoitteena on, että design tulee alueella niin vahvasti 
esiin, että kaupunginosa aletaan tuntea rakennusosien 
designistaan ja pelkästään sen vuoksi tullaan tutustu-
maan alueeseen. Designin tärkeintä käyttäjäryhmää ovat 
kuitenkin alueen tulevat asukkaat ja siellä työskentelevät 
ihmiset. Design tuo alueelle identiteettiä, tukee tavoitel-
tuja mielikuvia ja bränditekijöitä, jollainen on esimerkiksi 
”Urbaani kotisatama”.

Designhankinnat tehdään niin, että sen suunnittelu ja to-
teutus ovat osana normaalia alueen rakentamisprosessia 
kustannustehokkuussyistä. 

Designratkaisuja toteutetaan keskeisissä, näky-
vimmissä ja käytöltään aktiivisimmissa paikois-
sa, joita ovat mm.: 

• reitit koululle, metrolle ja merenrantaan
• keskeisten katujen ympäristö sekä  

rantapromenadit
• kaupunkikuvallisesti keskeisimpien rakennusten julki-

sivut
• puistot
• luontotarkkailu

 
Toteutuskohteita ovat kaikki paikat, missä marginaalisella 
lisäkustannuksella saadaan luotua uniikkia kokemusmaail-
maa. Tärkeää on välttää investoinnit vääriin paikkoihin eli 
kohteisiin, joissa käyttöä tai oleskelua on vähän tai joissa 
designia ei ehditä havainnoimaan.
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Aiemmat vaiheet

 
Finnoon alueen suunnittelu on ollut käynnissä jo lähes 
vuosikymmenen ajan. Keskeisimpiä designiin vaikuttavia 
aiemmin laadittuja työvaiheita ovat mm. Finnoo–Kaitaa-vi-
sio (2011), Finnoo-brändi (2017), Finnoon linnustollisesti 
arvokkaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma ja sen to-
teuttamisperiaatteet (2015), useat Finnooseen laaditut 
lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmat sekä mm. katujen ja 
siltojen eri vaiheiden suunnitelmat.

Finnoon eri osa-alueiden suunnittelu on hyvin eri vai-
heissa: osa alueista on jo rakenteilla, osa suunnittelun eri 
vaiheissa ja eteläisin osa eli Finnoonsatama odottaa vie-
lä osayleiskaavaa. Alueen rakentaminen tulee kestämään 
kauan.

Finnoo–Kaitaa-visiossa on määritelty alueen teemat
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Finnoon visiota tarkennettiin em. teemoista 
viestintää varten seuraavasti:

Espoon urbaanein ja tiivein merikaupunginosa:
•  Merellisyys, pienvenesatama, lähiluonto
•  Monimuotoinen tiivis asuinrakentaminen
• Toiminnallisesti sekoittunut yhdyskuntarakenne, korkea 

työpaikkaomavaraisuus
• Hyvät kulkuyhteydet
• Ekologisuus 

Vision ydinviestiksi muodostui ”Urbaani ko-
tisatama”, jolla tarkoitetaan mm. seuraavia 
tekijöitä:
• Alue on osoitus kaupunkielämän ja luonnon aidosta 

kohtaamisesta.
• Vahva emotionaalinen merkitys: mahdollisuus viettää 

elämää satamassa, meren rannalla, keskellä kaupunkia, 
hyvässä yhteisössä.

• Helppo liikkua maalla ja merellä.
• Alue muodostaa yhteisön ja antaa oman kodin lisäksi 

mahdollisuuden yhteisöllisyyden kokemuksiin.
• Kerrostunut: eri ikäryhmiä, kulttuureita – aitoa kaupun-

kimiljöötä. 

Finnoon osayleiskaavatyön yhteydessä jatkettiin brändi-
työn jalostamista.

Finnoo brändin ainekset, teemat
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”Finnoon brändi kirkastui selvityksissä: Sijainti, meri ja 
luonnonläheisyys. 

Selvitysten mukaan Finnoon houkuttelevuus asuinaluee-
na perustuu hyvään sijaintiin kaupunkirakenteessa, luon-
nonläheisyyteen ja merelliseen identiteettiin. Finnoon 
suunnittelun tavoitteena on vahvistaa olemassa ole-
via vetovoimatekijöitä, rakentaa tiiviisti ja laadukkaasti 
metroaseman ympärille ja samalla turvata Finnoon vih-
reä ja merellinen identiteetti sekä luontokosteikko. Kor-
kealla rakentamisella luodaan kaukomaisemassa selvästi 
erottuva siluetti. Samaan aikaan suojeluarvojen huomi-
oinen ja virkistyksen yhteensovittaminen turvataan vihe-
ralueiden käyttösuunnitelmalla.”

Alustava konsepti  designin paikoista ja verkostosta, 2017

Lainaus Finnoo brändin ainekset-selvityksestä, 2017.
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Finnoon tulevaa ilmett ä on muodostett u ositt ain, osa-alue 
kerrallaan jo laadituissa kortt eli- ja lähiympäristösuunnitel-
missa.

Rakentamisen tehokkuus ja rakennusten korkeus on suu-
rimmillaan Finnoon keskuksessa, jossa asuintornitalojen 
silhuetti   muodostaa koko Finnoota hallitsevan elementi n 
ja erott aa keskuksen selvästi  muista osa-alueista. Keskei-
siä keskustan ilmeen muodostavia tekijöitä on rakennus-
ten huipun korostus, kivijalkatason korostaminen ja ih-
misen mitt akaavan luominen katutasoon, sisäänkäynti en 
korostaminen ja julkisivujen jaksott aminen. Tavoitt eena 
on muodostaa kerroksellista kaupunkikuvaa. Tehosteilla, 
kuten värisävyin, luodaan tunnistett avuutt a ja aksentt e-
ja kaupunkikuvassa. Keskustan materiaalit ovat rouheita, 
luonteikkaita ja kauniisti  vanhenevia. Värisävyt ovat pää-
osin luonnonläheisiä, joita korostetaan tehosteväreillä.

Keskustan lähiympäristösuunnitelmassa erityinen paino-
tus on annett u Finnoontorille eli koko Finnoon tärkeim-
mälle aukiolle – alueen keskipisteelle. Lähiympäristösuun-
nitelman kantavana teemana on Finnovikenin luonto ja 
sen erityispiirteet yhdistett ynä urbaaniin toiminnalliseen 
kaupunkiti laan. Suunnitt elun tavoitt eilla ja periaatt eilla 
esiintuodaan näitä keskeisiä teemoja - urbaani vehreys ja 
merellisyys. Ratkaisut näkyvät vehreässä kokonaisideassa 
sekä alueen toiminnallisessa konsepti ssa, joita tuetaan 
materiaali- ja kasvivalinnoilla.

Pääosa Finnoon uuden rakennuskannan julkisivuvärityk-
sestä on eri värien vaaleita sävyjä. Rakennusten jalus-

taosaa tai ylintä kerrosta korostetaan massoitt eluin tai 
värein. Materiaalimaailmaa on alustavasti  ohjeistett u kort-
telisuunnitelmissa. Kortt elien ja puistojen lähiympäristön 
rakentamisen ilme tarkentuu myöhemmin.

Ote ”Finnoon keskus, aluesuunnitelma” -työstä, Cederqvist & Jäntti   
Arkkitehdit, 2018



12 |  ������ ������

Design Finnoossa

Finnoon alueen suunnitt elussa on oivallisesti  huomioi-
tu Muotoile Suomi, Kansallinen muotoiluohjelma, 2012 
ydinviesti ; ”Muotoiluosaaminen merkitsee kykyä sekä 
muotoilla ett ä hyödyntää muotoilua niin liiketoiminnas-
sa, julkisella sektorilla kuin laajemminkin yhteiskunnassa. 
Muotoiluosaaminen on osa monesta tekijästä koostuvaa 
osaamispääomaa, jolla yritykset pyrkivät luomaan arvoa 
käytt äjille ja julkinen sektori kansalaisille. Muotoilu on har-
voin yksin ratkaiseva kilpailutekijä, mutt a yhdessä muiden 
tekijöiden kanssa ja uudella tavalla hyödynnett ynä sillä 
voidaan luoda merkitt ävästi  arvoa. Muotoiluosaaminen on 
alett u nähdä investointi na, jolla yritykset ja julkinen sekto-
ri voivat parantaa kilpailukykyä.”

Osa 1. Designin yleissuunnitelma

Finnoon uuden asuinalueen suunnitt elussa muotoiluajat-
telu on tuotu vahvaksi osatekijäksi jo alueen hahmott a-
misen ja kaavoituksen ensivaiheilla. Muotoiluajatt elu, 
käytt äjäkeskeisyys, ja -lähtöisyys on kytkett y ja sisäistett y 
Finnoon alueen eri suunnitt elijoiden piirissä sekä suun-
nitt eluprosessien eri vaiheissa. Uuden kaupunginosan 
muodostamisen prosessit toimivat esimerkkinä siis myös 
valtakunnallisesti , ollen erinomainen esimerkki siitä, min-
kälainen yhteiskunnallinen vaikutt avuus muotoilulla voi 
parhaimmillaan olla, kun se on liitett y julkisen sektorin 
palveluihin ja kaupunkisuunnitt eluun.

Osa 2. Designmanuaali

Designmanuaali kertoo, miten design näkyy konkreetti  ses-
ti  Finnoossa. Konkreetti  nen, aisti tt ava muotoilu näytt äytyy 
alueen asukkaille tarkasti  harkitt ujen, Finnoon brändiin tu-
keutuvien kadunkalusteiden, materiaalien ja värien kautt a.  
Muotoilun aineett omat, immateriaaliset hyödyt asukas 
kokee esim. toimivina digitaalisina sovelluksina opastuk-
sessa, julkisen liikenteen ja muissa yhteiskunnallisissa 
palveluissa. Designmanuaali kuvaa myös esteett ömyyden 
erikoistason materiaali- ja kalusteratkaisut.

Osa 3. Designin toteutuspolku

Toteutussuunnitelmassa esitetään keinoja saavutt aa desig-
nin toteutuminen Finnoossa. Finnoossa tämä muotoilun 
strateginen vaikutt avuus heijastuu asukkaalle, loppukäyt-
täjälle, Espoon virkamiehille tai vaikkapa rakennutt ajalle 
mm. tarkasti  suunniteltuna viesti ntä- ja ti edotussuunni-
telmana. Asukasvuorovaikutus eri hallintokunti en kanssa 
alueella on tunnistett u tärkeäksi työkaluksi alueen toimin-
toja, palveluita sekä identi teetti  ä muodostett aessa. 
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Prosessi

Finnoo brändityö 

•Teemat •Työpajat
•Designpaikkojen 
   verkosto

•Käyttäjäprofiilit •Materiaalit ja värit
•Kalusteet ja varusteet

Käyttäjälähtöinen
suunnittelu

Designin 
yleissuunnitelma Designmanuaali

•Designin teemat

Kaavio kuvaa Finnoo Design -käsikirjan suunnitt eluprosessin etenemistä ja osa-alueita.
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Työpaja I

Designmanuaalin laadinta aloitettiin helmikuussa 2018. 
Sen laadinnan yhteydessä järjestettiin kaksi työpajaa.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin 8.5.2018 ja sen tar-
koituksena oli kerätä suunnittelun lähtötiedoksi laajasti 
alueen toimijoilta, asiantuntijoilta ja käyttäjiltä kokemuk-
sia, mielipiteitä ja ideoita alueen identiteetin kehittämisek-
si. Työpajaan osallistui 23 osallistujaa ja lisäksi paikalla oli 
neljä konsultin edustajaa ohjaamassa työskentelyä.

Työpajan ensimmäisessä vaiheessa osallistujat tekivät 
kuvitteellisia Instagram-kuvapostauksia tulevaisuuden 
(vuoden 2030) Finnoosta. Postaukset koostuivat valituista 
valokuvista ja niihin liitetyistä lyhyistä kuvauksista. Kaikki 
yli 70 postausta kiinnitettiin seinälle ja osallistujat kävivät 
tutustumassa niihin ja merkitsemässä kiinnostavimmat tai 
muuten parhaat postaukset värittämällä lapuilla olleita sy-
dämiä. Postauksista nousi esille etenkin rantaan ja merel-
lisyyteen, laatuun, arjen designiin sekä luontoon liittyvät 
postaukset.

Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat jaettiin viiteen ryh-
mään. Kukin ryhmä loi kuvapostausten pohjalta kaksi ku-
vitteellista käyttäjäprofiilia ja kuvasi heidän päivän kulkun-
sa Finnoossa vuonna 2030. Käyttäjäprofiilien käyttämät 
reitit piirrettiin kartalle ja niitä täydennettiin tekstimuotoi-
silla kuvauksilla. Kuvausten avulla pyrittiin taustoittamaan 

mitä reittien varrella koettiin, mitä palveluita käytettiin ja 
miten design näkyi visuaalisesti.

Työpajan johtopäätöksenä todettiin, että jo aiemmin 
tunnistetut kohokohdat: ranta, keskusta ja lintukosteik-
ko nousivat paikkojen ja reittien valinnassa esille. Nämä 
tulevat muodostumaan myös selkeiksi designin painopis-
teiksi. Kysymykseksi nousi, miten Finnoo erottuu muista 
Espoon kaupunginosista ja voidaanko sitä designin kei-
noin vahvistaa.
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Työpaja II

Toinen työpaja järjestettiin 14.9.2018. Siihen osallistui ti-
laajan puolelta seitsemän henkeä ja konsultin puolelta nel-
jä henkeä. Työpajan tehtävä oli annettu etukäteen myös 
ennakkotehtävämuodossa, jolloin ne, jotka eivät päässeet 
mukaan työpajaan saattoivat tehdä tehtävän ennakkoon. 
Työpajan aluksi konsultti esitteli yleissuunnitelman, jossa 
alueelle on ehdotettu kahta designin ydinaluetta (keskus ja 
Finnoonsatama) ja lisäksi nostettu esiin muita designele-
menttien paikkoja. Yleissuunnitelmassa oli tässä vaiheessa 
määritetty neljä alueen identiteettiä ja brändiä kuvaavaa 
teemaa.

Osallistujat jaettiin kahteen ryhmään. Ensiksi ryhmät va-
litsivat konsultin valitsemista kuvakorteista Finnooseen 
sopivia tekstuureita, värejä ja materiaaleja. Osallistujat 
asettivat kuvat yleissuunnitelmakartalle siihen kohtaan 
Finnoota, mihin kyseinen tekstuuri parhaiten sopii. Kar-
talle saattoi lisätä myös sanallisia kommentteja. Toisessa 
vaiheessa valintoja tehtiin kalusteiden ja varusteiden ku-
vakorttien joukosta, jotka myös aseteltiin samalle kartta-
pohjalle.

Yhteenvetona molempien ryhmien valinnat muistutti-
vat paljon toisiaan. Yleisesti pidettiin hyvänä, että koko 
Finnoolla on yksi yhtenäinen designilme, jonka lisäksi 
ydinalueita sekä mahdollisesti joitain muita kohtia ko-
rostetaan yhtenäisestä ilmeestä poikkeavilla aiheilla. 

Yleislinjaksi toivottiin pääosin pelkistettyä ja huoliteltua 
ilmettä. Ranta-alueet koettiin muotokieleltään orgaani-
seksi tai pehmeäksi ja keskus taas kulmikkaammaksi. Voi-
malaitoksen ympäristö miellettiin rouheaksi.
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1
Designin yleissuunnitelma
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Käyttäjäprofiilit

Käyttäjäprofiilit luotiin designmanuaali-työskentelyn apu-
välineeksi. Niissä on eri käyttäjäryhmiin perustuvia fiktii-
visiä hahmoja, joiden avulla pyritään ymmärtämään eri 
käyttäjien tarpeita, huomioita ja mieltymyksiä suunnitel-
tavassa kohteessa. Tässä tapauksessa profiileista käy ilmi 
sukupuoli, ikä ja personoitu näkemys Finnoosta sekä kul-
kemistapa. 

Profiileja käytettiin designpolkujen luomiseen, joissa ha-
vainnollistettiin, miten design näkyy alueella eri käyttäjille. 
Käyttäjien persoonallisuus, rajoitteet ja mielenkiinnon koh-
teet ohjaavat heidän käyttäytymistään alueella. Esteettö-
myyttä tukeva suunnittelu palvelee kaikkia kaupunkilaisia, 
mutta varmistaa erityisesti lasten, vanhusten ja liikuntara-
joitteisten käyttäjien toimivan arjen ja sujuvan liikkumisen.

Tavoitteena on, että asukkaat ottavat alueen omakseen ja 
sitoutuvat Finnooseen. Asukkaiden viihtyisyyttä on tarkoi-
tus lisätä designin keinoin. Käyttäjäprofiileita voidaan hyö-
dyntää jatkossa designpaikkojen tarkemmassa suunnitte-
lussa ja sijainten määrittelyssä.
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Designin teemojen periaatteet

Finnoosta on tunnistettu kolme toisistaan kaupunkiraken-
teeltaan ja ilmeeltään poikkeavaa vyöhykettä. Vyöhykkeiden 
muodostumiseen vaikuttaa sijainti, uudet toiminnot, luonnon-
maisema ja olemassa olevat, jäävät elementit. Vyöhykkeille on 
luotu omat designin teemat, jotka ohjaavat designpaikkojen 
elementtien suunnittelua.

Designpaikkojen verkostoon on valittu kaupunkirakenteellises-
ti tärkeitä kaupunkitiloja jotka on jaoteltu aukiomaisiin ja puis-
tomaisiin ympäristöihin sekä erikoisrakenteisiin ja maamerk-
keihin. Alue on jaettu kolmeen teemallisesti erityyppiseen 
alueeseen, joiden materiaalit, kalusteet ja varusteet eroavat 
toisistaan. 

Virta korostaa urbaania, linjakasta muotoilua joka kumpuaa 
Finnoon uuden keskustan modernista arkkitehtuurista ja syk-
kivästä kaupunkielämästä. 

Särö ammentaa suoraviivaisen ja rouhean ilmeensä alueen 
teollisuusympäristöstä.

Laine saa aistillisen ja orgaanisen ilmeensä Finnoon merimai-
seman keveydestä ja herkkyydestä.

Designteemat ja niiden ilmeet on esitelty tarkemmin  design-
manuaalin materiaalit ja värit-osiossa sivulla 29.

SÄRÖ

LAINE

suoraviivainen
teollinen

aistillinen
orgaaninen

herkkä

rouhea

VIRTA
pelkistetty

linjakas

huoliteltu

Alueteemojen konseptikartta
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Designpaikkojen verkosto 

Finnooseen on laadittu designpaikkojen verkoston periaat-
teet, jossa näytetään miten ja missä design voidaan tuoda 
visuaalisesti esiin. Designpaikat liittyvät kaupunkiraken-
teellisiin solmukohtiin ja toiminnan ympäristöihin. Niistä 
muodostuu alueelle verkosto, jota yhdistää lisäksi tunnis-
tettava ja selkeä opastus. Designin on määrä toimia paitsi 
omaleimaisena elementtinä myös ohjaavana elementtinä 
kaupunkirakenteessa.

Finnoon kaupunkirakenteessa on nähtävissä kaksi selkeää 
ydinaluetta; Finnoon keskus sekä Finnoonsatama. Myös 
designpaikkojen verkosto muodostuu näiden kahden pai-
nopisteen alueelle ja niitä yhdistäviksi akseleiksi. Erityisen 
esteettömyyden suunnitteluratkaisut kohdistuvat Finnoon 
keskukseen. On huomattavaa, että Finnoon keskuksen 
suunnittelu on jo varsin pitkällä, mutta Finnoonsataman 
osalta asemakaavoitus on vasta käynnistymässä. Tämä vai-
kuttaa alueiden käsittelytarkkuuteen.

 

KAUPUNKIRAKENTEEN YDINALUE

TÄRKEÄ ALUEEN SISÄINEN/ALUEEN LÄPI KULKEVA YHTEYS

AUKIO

MAAMERKKI

ERIKOISRAKENNE

PUISTOMAINEN TOIMINTAPAIKKA

DESIGNIN TEEMA-ALUEET

Designin yleissuunnitelmakartta.
Kartalla esitetty tilanne kuvaa vuoden 2018 suunnittelutilannetta. 

Kartalla esitetyt designpaikat ovat sijainniltaan periaatteellisia 
erityisesti Finnoonsataman alueella.
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Aukiot

Designpaikkojen verkostoon on nostettu Finnoon kes-
kustan tärkeimmät aukiot metrokeskuksen edustalla ja 
luontokeskuksen sisäänkäynnillä. Lisäksi on tunnistettu 
Finnoonsatamaan tulevia ranta-aukioita, jotka voivat sijai-
ta nauhamaisena paikkojen sarjana sekä mantereen että 
tulevan tekosaaren puolella.

Finnoon aukioilla designin painopiste on laadukkaissa ma-
teriaaleissa ja viimeistelyssä. Aukioiden pintamateriaalei-
hin ja ladontaan kiinnitetään erityistä huomiota ja niiden 
on syytä toistaa alueelle määriteltyä designteemaa. 

Puistot

Alueelta on nostettu designpaikkojen verkostoon puistoja, 
jotka liittyvät oleellisesti tärkeimpiin alueen sisäisiin yhte-
yksiin ja toimivat ohjaavina elementteinä designytimien 
välillä. Puistot ovat aukioiden ohella myös mahdollisia de-
signpaikkoja. Keskustan ja Finnoonsataman välillä olevalle 
puistoyhteydelle muodostuu puistomaisten designpaikko-
jen sarja. Myös keskustasta pohjoiseen muodostuu puis-
tomaisten paikkojen sarja, joka liittyy olennaisesti myös 
uuden koulun sijaintiin.

Puistomaisissa ympäristöissä designin painopiste on leikki- 
ja kuntoiluvälineiden muotoilussa ja materiaaleissa sekä 
niitä ympäröivissä pintamateriaaleissa. Puistojen materi-
aalien ja muotojen on syytä toistaa alueelle määriteltyä 
designteemaa. 

Maamerkit

Alueelta on tunnistettu kolme maamerkkimäistä erikois-
rakennetta, jotka voidaan nostaa designpaikkojen verkos-
tossa erityisen näkyviksi ja näyttäviksi elementeiksi. Niillä 
on potentiaalia kasvaa koko Finnoon aluetta leimaaviksi 
muodoiksi ja designelementeiksi. Nämä maamerkit ovat 
lintukosteikolla sijaitsevat kaksi lintutornia sekä uuden 
tekosaaren kärjen maamerkkimäinen ja tunnistettava ra-
kenne. Kaupunkikuvassa keskustan tornitalot ja niiden 
muodostama silhuetti kaukomaisemassa ovat toki myös 
Finnoon tunnistettavia maamerkkejä.

Maamerkkimäisissä rakenteissa erityistä huomiota kiin-
nitetään materiaaliin ja muotoon. Rakennelma saa erot-
tua edukseen ympäristöstään ja toimia alueella katseen 
keskipisteenä.  Materiaalien ja muotojen on syytä toistaa 
alueelle määriteltyä designteemaa.
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Reiti t

Alueen läpi kulkevat tärkeimmät kevyen liikenteen reit-
ti yhteydet on nostett u yleissuunnitelmassa esiin. Näitä 
ovat Finnoonsataman kautt a kulkeva Espoon rantaraitti   
ja Djupsundsbäckenin läpi sekä keskustan eteläpuolelta 
itään kulkeva pyöräilyn laatureitti  . Lisäksi alueen sisäisinä, 
toiminnallisina akseleina on kartalle nostett u yhteys kes-
kustasta Finnoonsatamaan sekä pohjoiseen jatkuvalle vi-
herakselille.

Reitti  yhteyksien varrelle muodostuu designpaikkoja, jotka 
ovat myös läpikulkuliikenteen havaitt avissa. Opastus nou-
see näillä reiteillä erityisen tärkeäksi designelementi ksi.

Erikoisrakenteet

Designpaikkojen verkostoon on nostett u rakenteita, joiden 
suunnitt eluun kiinnitetään erityistä huomiota ja ne voi-
daan nostaa visuaaliseksi osaksi verkostoa. Lintukosteikon 
erikoisreiti t ja luonnontarkkailun paikat sekä alueen mah-
dolliset ajoluiskat ja sillat muodostavat mielenkiintoisia 
erikoisrakenteita, joiden designiin voidaan kiinnitt ää eri-
tyishuomiota.

Rakenteiden suunnitt elussa erityistä huomiota kiinnite-
tään materiaaleihin ja tekstuuriin. Siltojen osalta erityis-
tä huomiota kiinnitetään valaistukseen. Materiaalien ja 
muotojen on syytä toistaa alueelle määriteltyä design-
teemaa.

Asuinkortt eleiden designelementi t

Finnoon jokaisen asuinrakennuksen tai -tonti n tulee liitt yä 
jonkin rakennuksen tai ulkoti lan yksityiskohdan kautt a de-
signpaikkojen verkostoon. Asuintontti  en designelement-
ti en tulee olla visuaalisesti  tai muuten havaitt avissa julki-
sesta ti lasta eli kadulta, aukiolta tai muulta rakennuksen 
viereiseltä kulkureiti ltä. Designelementti   voi olla esimer-
kiksi julkisivuun liitt yvä muoto, väripinta, materiaali tai yk-
sityiskohta. Se voi myös liitt yä parvekkeisiin, katoksiin tai 
sisäänkäynteihin. Sisäänkäynti en korostaminen designe-
lementeillä on erityisen suotavaa. Visuaalisen elementi n 
lisäksi se voi olla myös ääntä. 

Materiaalien ja muotojen on syytä toistaa alueelle määri-
teltyä designteemaa.
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Ote ”Finnoon keskus, aluesuunnitelma” -työstä, Cederqvist & Jäntti   Arkkitehdit, 2018
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2
Designmanuaali
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Designmanuaalin rakenne

Finnoon designmanuaalissa esitetään ohjeelliset ma-
teriaalit ja visuaalinen ilme alueen kolmelle designin 
teema-alueelle. Manuaalin kautta Finnooseen muodos-
tuu yhtenäinen visuaalinen ilme, jota varioidaan eri tee-
ma-alueiden välillä materiaalein ja värein.

Ohjeelliset kalusteet ja materiaalit on esitetty manuaalin 
sivuilla kategorioittain. Jokaisessa kategoriassa esitellään 
kalusteiden ja materiaalien perusmallit sekä niiden variaa-
tiot. Lisäksi on esitelty erikoismallit, joita voidaan käyttää 
designpaikoiksi tunnistettavissa kohteissa.

Kalusteiden värit valitaan ensisijaisesti kalusteiden vakio-
väreistä. Mikäli teemaan soveltuvaa vakioväriä ei löydy, 
käytetään designin teema-alueen väritystä.

SÄ
RÖ

SÄ
RÖ

SÄ
RÖ

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Ohuella mustalla rajatulla alueella esitellään kalustemallit, 

joita voidaan käyttää kaikkien designteemojen/kahden 

designteeman alueella.

Teemojen nimet näkyvät rajatun alueen vasemmassa 

alakulmassa.

Paksulla värillisellä viivalla rajatulla alueella 

esitetään kaluste-/väri- ja materiaalimallit joita 

voidaan käyttää juuri sen osoittaman designteeman 

alueella.

Designteeman nimi ja väri näkyy rajatun alueen 

vasemmassa alakulmassa sekä viivan värissä.

Värillisellä pisteviivalla rajatulla alueella esitetään 

kaluste-/väri- ja materiaalimallit joita voidaan 

käyttää juuri sen osoittaman designteeman 

alueella designpaikoiksi tunnistettavissa kohdissa. 

Nämä mallit ja materiaalit ovat muunneltavia, 

kustomoitavia tai muuten erikoisempia ja 

ilmentävät erityisesti alueen designteemaa.

Designteeman nimi ja väri näkyy rajatun alueen 

vasemmassa alakulmassa sekä viivan värissä.

Osa sisällöstä on esitetty liukumana 

perusmallistosta erikoisempaan, muunneltavaan 

mallistoon. Tällöin materiaalien tai mallien käyttö 

on vapaampaa ja tapauskohtaisesti voidaan valita 

liukumalta eri tyyppisiä sisältöjä.
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Materiaalit ja värit

Finnoon materiaali- ja väripaletin lähtökohtana on ollut 
luonnonmaiseman sävyt ja materiaalit.

Sävymaailman yleisilme on lämmin ja kutsuva. Tavoitteena 
on muodostaa neutraali  mutta yhtenäinen pohja alueen 
moninaiselle rakennuskannalle. Samat materiaalit ja sävyt 
toistuvat kaikissa designin teema-alueissa eri muodoissa. 

Alueella materiaalien erot ovat teräviä ja selkeitä, pinnat 

leikkaavia ja erilaisten materiaalien kohtaaminen on rajattu 

selkeästi. Alueen pinnat  on huoliteltuja ja tavoitteena 

on selkeästi rakennettua ympäristöä. Luonto on läsnä 

materiaaleissa ja kuvioissa.

Alueella pinnat ovat leikattuja tai lohkottuja ja 

materiaalit teollisia. Materiaalien käsittely voi olla 

viimeistelemättömämpää kuin pohjoisalueella. Alueen 

teollisuusympäristö on läsnä materiaaleissa ja kuvioissa.

Alueella käytetään luonnollisia muotoja ja materiaaleja, esim. 

luonnonkiviä osana rakennettua ympäristöä. Materiaalien 

kohtaamispinnat voivat limittyä luonnollisen oloisesti. 

Merellisyys on läsnä kuvioissa ja muodoissa.

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Lämminsävyiset ruskeat ja harmaat 

Lämminsävyiset ruskeat, harmaat ja 
punaruskeat

Lämminsävyiset ruskeat, harmaat ja 
mustat

Vaalea puu Maalattu 
teräs

Vaalea puu Maalattu 
teräs

Vaalea puu RST tai
Maalattu teräs

Viimeistellyt
kivipinnat

Rouheat
kivipinnat

Luonnonkivet

Corten-teräs

Pääasiallisesti sävymaailma muuttuu hienovaraisesti vaa-
leasta tummempaan pohjoisesta etelään mentäessä. Poh-
joisen pinnat ovat pääosin vaaleampia kun taas etelässä 
pinnat ovat verrattain tummempia. Kalusteet ja varusteet 
puolestaan ovat pohjoisosassa pääosin tummia vaaleaan 
pintaan verrattuna ja etelässä tumman pinnan kanssa yh-
distetään vaaleampia kalusteita.

Valittujen materiaalien perusteena on ollut myös 
niiden ekologisuus ja elinkaari. Puumateriaaleiksi on 
valittu sertifioituja kestäviä vaihtoehtoja, jotka myös 
kestävät kulutusta. Luonnonkivet ja teräsmateriaalit 
tähtäävät yhtälailla kestävään ja ekologiseen lopputu-
lokseen.
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Pintamateriaalit | Luonnonkivet ja huomiolaatat 

Ruskeankirjavat luonnonkivet
risti päähakatt u/poltett u pinta

Mustat luonnonkivet
risti päähakatt u/poltett u pinta

LA
IN

E

LUONNONKIVET REUNAKIVET LIIKENTEENJAKAJAT JA
JYRKÄT LUISKAT

HUOMIOLAATAT

Harmaa graniitti  
karkeahakatt u pinta

Ruskeankirjavat seulanpääkivet

Harmaa tai sekavärinen 
noppakivi
lohkott u pinta

Varoitt ava laatt a harmaata tai mustaa luonnon-
kiveä teräsnystyröillä

Varoitt ava laatt a valkoista tai mustaa 
betonia nystyröillä

Ohjaava laatt a valkoista tai mustaa graniitti  a tai betonia 
urituksella

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A
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Pintamateriaalit | Muut
LA

IN
E

SÄ
RÖ

Lämminsävyiset ruskeat ja harmaat betonikivet
sileä pinta, viisteetön

Vaaleanruskea/keltainen 
maatiili

Punaruskea/
punainen maatiili

Ruskea maatiili

Musta/
mustanruskea maatiili

Graafinen betoni 
kustomoiduilla kuvioilla

Corten-teräsritilät 
kustomoiduilla kuvioilla

FSC-sertifioitu lehtikuusi, accoya-käsitelty 
mänty tai kestopuu

Lämminsävyiset harmaat, ruskeat ja punaiset betonikivet
patinoitu pinta, sävyjen sekoitus

Lämminsävyiset harmaat ja mustat betonikivet
sileä pinta, viisteetön

BETONIKIVET MAATIILET ERIKOISMATERIAALIT

VI
RT

A

Valettu betonipinta

Vaaleanruskea puukomposiitti
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LA
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Istuin, perinteinen puuosilla
Käyttökohteet: puistot, leikkipaikat, puistokäytävät

MALLIT VÄRIT

Selkänojallinen ja käsinojallinen penkki, nelijalkainen

Istuin- ja selkänoja: SC-sertifioitu mänty
Käsinojat ja runko: pulverimaalattu teräs

Pituus 1980 mm
Leveys 580 mm
Korkeus 890 mm
Istuinkorkeus 430 mm

esim. Puuha 002445 

Selkänojallinen ja käsinojallinen penkki tai tuoli, 
selkänojaton penkki, nelijalkainen

Istuin- ja selkänoja: FSC-sertifioitu mänty tai vaalea 
Resysta-komposiitti
Käsinojat ja runko: pulverimaalattu teräs

Penkit:   Tuoli:
Pituus 1800 mm  600 mm
Leveys 400 mm  400 mm
Korkeus 820 mm  820 mm
Istuinkorkeus 450 mm  450 mm

esim. Lehtovuori Vera

PUUOSAT METALLIOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

Musta RAL 9005

Musta RAL 9005

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040

Accoya-käsitelty FSC-sertifioitu mänty
Kuultovalkoiseksi maalattu FSC-sertifioitu 
mänty (Aquavita)
Vaalea Resysta-komposiitti

Accoya-käsitelty FSC-sertifioitu mänty
Kuultovalkoiseksi maalattu FSC-sertifioitu 
mänty (Aquavita)
Vaalea Resysta-komposiitti

Accoya-käsitelty FSC-sertifioitu mänty
Kuultovalkoiseksi maalattu FSC-sertifioitu 
mänty (Aquavita)
Vaalea Resysta-komposiitti

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Punaruskea 
RAL 8012

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Antrasiitinharmaa
RAL 7016
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LA
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Istuin, perinteinen teräsosilla
Käyttökohteet: aukiot, kävelykadut, aukiomaiset puiston osat

MALLIT VÄRIT

Selkänojallinen ja käsinojallinen penkki tai tuoli, selkänojaton penkki, nelijalkainen

Istuin- ja selkänoja: pulverimaalattu teräs
Käsinojat ja runko: pulverimaalattu teräs

Penkit:   Tuoli:
Pituus 1800 mm  600 mm
Leveys 400 mm  400 mm
Korkeus 820 mm  820 mm
Istuinkorkeus 450 mm  450 mm

esim. Lehtovuori Vera

METALLIOSAT

METALLIOSAT

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

Musta RAL 9005

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Punaruskea 
RAL 8012

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040

Antrasiitinharmaa
RAL 7016
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Istuin, muunneltava
Käyttökohteet: aukiot, kävelykadut, aukiomaiset puiston osat

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

MALLIT VÄRIT

Muunneltava penkki teräslevyjalalla

Selkänojallinen ja käsinojallinen penkki, kaareva penkki, selkänojaton 
penkki, tuoli, jakkara tai muurin päälle asennettava istuintaso

Istuin- ja selkänoja: FSC-sertifioitu douglaskuusi
Käsinojat ja runko: pulverimaalattu teräs tai corten

Korkeus 865 mm  
Istuinkorkeus 450 mm  

esim. Michow & Sohn Lauenburg

PUUOSAT METALLIOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

Musta RAL 9005

Corten-teräs

FSC-sertifioitu
douglaskuusi

FSC-sertifioitu
douglaskuusi

FSC-sertifioitu
douglaskuusi

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040



design finnoo  | 35

LA
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Erikoisistuimet
Käyttökohteet: designpaikat

MALLIT VÄRIT

Puuverhoiltu istuskelusaareke valaistuksella
Istuin: FSC-sertifioitu lehtikuusi tai puukom-
posiitti
Runko: pulverimaalattu teräs

Pituus 1076/2076/3076/4076 mm
Leveys 794 mm
Istuinkorkeus 420 mm

esim. Metalco Harris

Aurinkotuoli

Istuin- ja selkänoja: FSC-sertifioitu mänty
Käsinojat ja runko: pulverimaalattu teräs

Pituus 1650 mm
Leveys 600 mm
Korkeus 910 mm

esim. Lehtovuori Rivage

PUUOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

PUUOSAT METALLIOSAT

FSC-sertifioitu lehtikuusi
Puukomposiitti

Kuultovalkoiseksi maa-
lattu FSC-sertifioitu
mänty (Aquavita)

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

Tukkipenkki 
Istuin: FSC-sertifioitu douglaskuusi
Runko: corten-teräs

Korkeus 830 mm  
Istuinkorkeus 450 mm 

esim. Michow & Sohn Wood-Yard
FSC-sertifioitu 
douglaskuusi

Corten-teräs

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040
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Roska-asti at

Pyöreä roska-asti a, min. 100 l, vapaasti  seisova tai pylväskiinnitys
esim. Lehtovuori City 100L

Aurinkoenergiaa hyödyntävä jäteasti a, kyljessä kierrätysohjeet
esim. Lehtovuori CitySolar

Pyöreä syväkeräyssäiliö, maalatt u alumiiniverhous
esim. Molok Classic

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

MALLIT VÄRIT

METALLIOSAT

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

Alumiini tai RST

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A METALLIOSAT

Musta RAL 9005

LA
IN

E

Piippu-roska-asti a
Pulverimaalatt u teräs

Korkeus 1150 mm
Tilavuus 52L

esim. Escofet Buzz

Antrasiiti nharmaa
RAL 7016

Antrasiiti nharmaa
RAL 7016

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040
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Pollarit

Teräspollari
Pulverimaalattu teräs, 
musta RAL 9005 / antrasiitinharmaa RAL 7016

halkaisija 89/102/108 mm
korkeus 1000/1300/1500 mm

esim. Elpac Elpark

Teräspollari valaistulla kuviolla
Pulverimaalattu teräs, musta 
RAL 9005

halkaisija 230 mm
korkeus 758 mm

esim. Nola Fern

Lohkarekivet ajoesteinä

Kustomoidut betoniset ajoesteet

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

AJONESTOPOLLARIT ERIKOISPOLLARIT

SÄ
RÖ

VI
RT

A
LA

IN
E

Teräspollari
Ruostumaton teräs, kyljet 
harjattu ja kansi kiillotettu

halkaisija 60/76/108/204 mm
korkeus 600/900 mm

esim. Elpac Elpark Berlin

Pyöreä graniittipollari
Harmaa luonnonkivi

halkaisija 300 mm
korkeus 1300 mm

Teräspollari valaistulla kuviolla 
Pulverimaalattu teräs, musta 
RAL 9005

halkaisija 230 mm
korkeus 758 mm

esim. Nola Fern

Kustomoidut betoniset tai 
teräksiset ajoesteet
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Pyörätelineet

Runkolukittava pyöräteline

Pulverimaalattu teräs tai RST

Pituus 1000 mm
Korkeus 900 mm

esim. Elpac Elpark Kaari

Runkolukittava pyöräteline
Corten-teräs ja puu

Korkeus 750 mm
Leveys 700 mm

esim. Streetlife Solid Bicycle Rack

Runkolukittava pyöräteline
Poiju-aihe

Korkeus 850 mm
Leveys 150 mm

Pulverimaalattu teräs, 
vaaleanharmaa RAL 9006/7040

esim. Metalco Head

MALLIT

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

VÄRIT ERIKOISPYÖRÄTELINEET

METALLIOSAT

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

RST

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Runkolukittava pyöräteline
Teräs ja puu

Korkeus 800 mm
Leveys 800 mm

Pulverimaalattu teräs,
musta RAL 9005 / antrasiitinharmaa RAL 7016

esim. Nusser Ferro

Punaruskea 
RAL 8012

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Antrasiitinharmaa
RAL 7016
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Pyöräkatokset ja -kaapit

1- tai 2-puolinen pyöräkatos
Pulverimaalattu teräs,musta RAL 9005 / antrasiitinharmaa RAL 7016,
lasiseinä, mahdollisuus viherkattoon

Korkeus 2100/2800 mm
Leveys 2000/4000 mm 

esim. Cyklos Park tai Cyklos Flow

SÄ
RÖ

VI
RT

A
LA

IN
E

PYÖRÄKATOKSET PYÖRÄKAAPIT

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Modulaarinen pyöräkaappi, kustomoitu
Perforoitu teräslevy, antrasiitinharmaa RAL 7016
esim. Metalco Bike Box

Modulaarinen pyöräkaappi, kustomoitu
Perforoitu teräslevy, corten-teräs
esim. Metalco Bike Box

Modulaarinen pyöräkaappi, kustomoitu
Perforoitu teräslevy, antrasiitinharmaa RAL 7016
esim. Metalco Bike Box
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Aidat, kaiteet ja käsijohteet

Aidat, kaiteet ja käsijohteet 
Espoon kevyen liikenteen tyypikaidemalliston ohjeen mukaan

MALLIT

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

VÄRIT

METALLIOSAT

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

RST

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Punaruskea 
RAL 8012

Elementtiaidat
Pulverimaalattu teräs

Rantaviivan kaide
Teräskaide puisella käsijohteella, 
meri- ja satamaympäristöön visuaa-
lisesti sopiva muotoilu

LA
IN

E

PUUOSAT

Accoya-käsitelty mänty

Vaaleanharmaa 
RAL 9006/7040

Antrasiitinharmaa
RAL 7016

Antrasiitinharmaa
RAL 7016
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Tukimuurit ja erikoisrakenteet

Ruskeakirjava luonnonkivi, 
lohkottu pinta

Ruskeakirjava luonnonkivi, 
poltettu/ristipäähakattu pinta

Ruskeakirjava luonnonkivi, 
lohkottu pinta

Valettu betoni, 
umbravärjätty pinta

Luonnonkivilohkareet luiskissa ja 
muureissa

Muotobetoni
vaaleat harmaansävyt, musta

Graafinen betoni
vaaleat harmaansävyt

Muotobetoni
umbravärjätty pinta

Perforoitu cortenPuuverhoillut rakenteet
FSC-sertifioitu lehtikuusi tai accoya käsitelty 
mänty

Puuverhoillut rakenteet
FSC-sertifioitu lehtikuusi tai 
accoya käsitelty mänty

Perforoitu teräslevy, RSTValettu betoni, 
musta umbravärjätty pinta

LA
IN

E
SÄ

RÖ

TUKIMUURIT LUONNONTARKKAILUPAIKAT, REITIT JA
TORNIT

ERIKOISMATERIAALIT

VI
RT

A Valettu betoni, 
puhdasvalu/muottipinta

Vanhojen betonirakenteiden 
hyödyntäminen
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Kasvillisuusvarusteet

Puunrunkosuoja
Pulverimaalatt u teräs

Korkeus 1500 mm
Halkaisija 450/600 mm

esim. Haveno HA22 450/600

Maariti lä
Pulverimaalatt u teräs

Leveys 1250/1500/1800/2000 mm

esim. Haveno Classico Q
Pyöreä siirrett ävä istutusallas
Pulverimaalatt u teräs, corten-teräs tai RST

Halkaisija 1200–1800 mm
Korkeus 450–1100 mm

esim. Streetlife Shrubtub Conical

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

RUNKOSUOJAT VÄRIT

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

METALLIOSAT JA MAALATUT PUUOSAT

METALLIOSAT

Musta RAL 9005

RST

Musta RAL 9005

Musta RAL 9005

Corten-teräs

Maariti lä
Pulverimaalatt u teräs tai corten-teräs, 
kustomoitu kuvio
esim. Milford MilPlus Art

MAARITILÄT ISTUTUSALTAAT

Antrasiiti nharmaa
RAL 7016

Antrasiiti nharmaa
RAL 7016

Antrasiiti nharmaa
RAL 7016

Puunrunkosuoja, 
Espoon tyyppimallin mukaan
Kyllästett y maalatt u puu

Korkeus 1300 mm
Leveys juuripaakun leveyden 
mukaan

METALLIOSAT JA MAALATUT PUUOSAT
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Erikoiskasvit

Männyt Koristeheinät

Punakukkaiset tai -lehtiset erikoislajit

Värikkäät perennat, niittykasvit

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

PUUT PENSAAT PERENNAT

Punakukkaiset tai -lehtiset erikoislajit

Tyrnit

Syötävät perennat

Männyt ja koivut

Käytetään muun kasvillisuuden ohella teemaa korostavina lisäelementteinä
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Valaisimet, valaisinpylväät ja -varret

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Varrellinen 1- tai 2-puolinen tai varreton 
valaisinpylväs
pylväsmalli Finnoo (Espoon valaistuksen tarveselvitys, 
2016), 
Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
Korkeus 6/10 m

Pylvään päähän tai varteen asennettava katuvalaisin
Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
esim. AEC Led-in tai Philips MileWide2

PÄÄKADUT JA SIVUKADUT

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

KEVYEN LIIKENTEEN RAITIT 
JA PUISTORAITIT

Varreton valaisinpylväs
Pulverimaalattu teräs, 
grafiitinharmaa RAL 7024
Korkeus 6 m

Varteen asennettava katuvalaisin
Pulverimaalattu teräs, 
grafiitinharmaa RAL 7024
esim. Philips CitySoul

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

AUKIOT VAIHTOEHTOISET MALLIT JA
MATERIAALIT

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

Varreton suora valaisinpylväs
Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
Korkeus 7–9 m, valaisimen korkeus 5–7 m

Katuvalaisin sivukiinnityksellä
Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
esim. Philips CitySoul

Suunnattava valonheitin sivukiinnityksellä
Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
esim. Willy Meyer Monospot

Valaisinpylväs terävällä huipulla
Vaaleaa puuta ja/tai 
pulverimaalattua terästä
esim. Philips Ocean tai 
Tehomet Pallas Vanilla

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

Valaisinpylväs terävällä huipulla
Vaaleaa puuta ja/tai 
pulverimaalattua terästä
esim. Philips Ocean tai 
Tehomet Pallas Vanilla

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

Puu

Puu

Valaisinpylväs terävällä,
valaistulla huipulla
Pulverimaalattua terästä
esim. Philips Ocean
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Erikoisvalaistus

Gobo-heittimet kustomoidulla kuviolla
Pulverimaalattu teräs, 
grafiitinharmaa RAL 7024
esim. Willy Meyer Nightspot

Teollisuusrakennusten tai 
-rakenteiden kohdevalaistus

Kalusteisiin integroitu epäsuora 
valaistus
esim. Metalco Harris

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

EPÄSUORA VALAISTUS MUU ERIKOISVALAISTUSKUVIO- JA EFEKTIVALOT POLLARIVALAISIMET

Grafiitinharmaa 
RAL 7024

Käsijohteisiin integroitu epäsuora 
valaistus

Mäntyjen kohdevalaistusSiltojen kohdevalaistus Rantaviivan korostus
Rakenteiden ja rantamuurin epäsuora 
valaistus

Efektivalaisimet
esim. iGuzzini Trick

Kustomoitu kausivalaistus

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A Pyöreä pollarivalaisin

Pulverimaalattu teräs, musta RAL 9005
esim. Bega 77752

Pyöreä pollarivalaisin
Pulverimaalattu teräs, musta RAL 9005
esim. Bega 77752

Pyöreä pollarivalaisin
Pulverimaalattu teräs, 
vaaleanharmaa RAL 9006/7040
esim. Louis Poulsen Waterfront

Valaisinpylväs terävällä huipulla
Vaaleaa puuta ja/tai 
pulverimaalattua terästä
esim. Philips Ocean tai 
Tehomet Pallas Vanilla

Valaisinpylväs terävällä huipulla
Vaaleaa puuta ja/tai 
pulverimaalattua terästä
esim. Philips Ocean tai 
Tehomet Pallas Vanilla
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Opastinlaitteet

Koontiopaste
Analogisella ja/tai digitaalisella sisällöllä

Pulverimaalattu teräs, grafiitinharmaa RAL 7024
Värikoodaus reittien ja kohteiden mukaan, QR-koodit

Kohdeopasteet luonto- ja teollisuushistoriakohteisiin
QR-koodit ja AR-teknologian hyödyntäminen

Maamerkkimäiset tekstiopasteet liikenteellisiin solmukohtiin
esim. Metalco Lettere

LA
IN

E
SÄ

RÖ
VI

RT
A

Viittaopaste
Analogisella sisällöllä

Pulverimaalattu teräs, 
grafiitinharmaa RAL 7024
Värikoodaus reittien ja kohteiden mukaan

SÄ
RÖ

PERUSOPASTEET

Corten-teräs

Vaalea puu

MAAMERKKIMÄISET OPASTEET

VI
RT

A
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3
Designin toteutuspolku
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Kuinka käsikirja toimii apuna designia suunniteltaessa ja toteutettaessa

5 
Design Finnoo -käsikirja 
toimii kortteli- ja lähiympä-
ristösuunnitelmien rinnalla. 
Käsikirja täydentää jo teh-
tyjä kortteli- ja lähiympä-
ristösuunnitelmia tuomalla 
designin mukaan seuraa-
viin suunnitteluvaiheisiin. 
Tulevien kortteli- ja lä-
hiympäristösuunnitelmien 
laadinnassa käsikirja toimii 
lähtötietona, ja kortteli- ja 
lähiympäristösuunnitelmat 
voivat avata kyseisen ase-
makaava-alueen designin 
periaatteita tarkemmin.

4 
Designmanuaali määrittää 
Finnoossa käytettävät ka-
lusteet ja varusteet. Ma-
nuaali varmistaa yhtenäi-
sen ilmeen ja kalusteiden 
periaatteet. Erikoiskohteet 
ovat erikseen ja ne suunni-
tellaan tapauskohtaisesti.

3 
Design halutaan kiinteäksi 
osaksi olevia suunnittelu-
prosesseja, jolloin ratkaisut 
ovat osa kokonaisuutta ja 
ne käyvät läpi päätöspro-
sessin.

2
Tunnistettujen kohteiden 
suunnittelua ohjelmoitaes-
sa ja töiden sisältöjä mää-
ritettäessa määritetään 
myös, mihin ja millälailla  
design suunnitellaan tai 
että designin kohdentami-
nen sekä suunnittelu on osa 
suunnittelutyötä. Designin 
suunnittelussa tulee käyt-
tää apuna käyttäjäprofiileja.

1
Finnoon designin yleissuun-
nitelmassa on tunnistettu 
paikat, joissa designin saa-
vutettavuus / havaittavuus 
on suuri. Karttaesitys sekä 
käyttäjäprofiilit toimivat 
apuna tunnistettaessa ja 
suunniteltaessa toteutetta-
via designkohteita.

Designin suunnitelma = joko julkiseen tilaan (aukiolle, kadulle, puistoon) tai tontille 
laadittava kokonaissuunnitelman osa. Suunnitelma noudattaa Finnoon alueelle määritel-
tyjä erillisiä tavoitteita (designin yleissuunnitelma, aluekohtainen konseptisuunnitelma). 
Designin tulee luoda esteettistä tai toiminnallista lisäarvoa asukkaille ja muille käyttäjille. 
Design voi olla sisällöllisesti  esim. muotoilua, taidetta, ympäristötaidetta, valaistusta. Sen 
mittakaava ja merkittävyys voi vaihdella tapauskohtaisesti. Riittävän laatutason määritte-
lee Finnoon ohjausryhmä aina hankekohtaisesti. 
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Designin toteutuspolku

Toteutuspolun tavoitteena on avata designin suunnittelu-
prosessi ja sen suhde Espoon nykyisiin suunnittelu- ja lu-
pakäytäntöihin. Lisäksi toteutuspolussa on nostettu esille 
prosessin eri vaiheissa erityisesti huomioitavia asioita. Läh-
tökohtaisesti designin suunnittelu on kiinteä osa hankkei-
den kokonaissuunnittelua – oli kyseessä sitten kaupungin 
toimesta tapahtuvaa infrasuunnittelua tai tonttien raken-
nussuunnittelua. Designin laadunvarmistus tapahtuu ny-
kyisten prosessien puitteissa. 

Toteutuspolku on esitetty kaaviona seuraavalla aukeamal-
la. 
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Designin toteutuspolun prosessi

HYVÄ SISÄINEN TIEDONKULKU + LAADUKAS TIEDOTUS JA VIESTINTÄ + PROSESSIN VALVONTA

PUISTO- JA KATUSUUNNITEL- 
MAT / TONTIN SUUNNITEL-

MALUONNOKSET

RAKENNUSSUUNNITELMAT URAKAN VALMISTELU, RAKEN-
TAMINEN JA VALVONTA

HUOLTO JA  PERUSPARANNUSASEMAKAAVA / KUNNALLISTEK-
NIINKAN YLEISSUUNNITELMA

JULKISET TILAT

Design Finnoo -käsikirja on apuna 
tunnistettaessa designin paikkoja 
kunnallisteknistä yleissuunnitel-
maa tai julkisia alueita käsittele-
vää lähiympäristösuunnitelmaa 
tilattaessa.

Kunnallisteknistä yleissuunnitel-
maa tilattaessa määritetään työoh-
jelmaan haluttu design. 
Designista laaditaan konsepti- ja 
yleissuunnitelma, joka toimii poh-
jana puisto- ja katusuunnittelun 
tarkemmalle vaiheelle.

Tarvittaessa design huomioidaan 
asemakaavoituksessa (merkintä ja/
tai määräys).

Kunnallisteknisen yleissuunnitel-
man/lähiympäristösuunnitelman 
designkonseptin tai -yleissuunni-
telman pohjalta tilataan design 
osana puisto- ja katusuunnitelmien 
laatimista. Työohjelman yhtey-
dessä määritetään suunnittelija.  
Tapauskohtaisesti arvioidaan *) 
osallistamisen menetelmät osana 
designin tarkempaa suunnittelua. 
Menetelmissä voidaan hyödyntää 
kaupunkitekniikan keskuksen muo-
toilutiimiä tai tilata asiantuntemus 
osana puisto- ja katusuunnittelua.

Puisto- ja katusuunnitelmien desig-
nratkaisu ja -luonnokset hyväksyte-
tään Finnoon ohjausryhmällä.

Designratkaisuiden vuorovaikutus 
osana puisto- ja katusuunnitelmaa. 
Designratkaisut osana puisto- ja ka-
tusuunnitelmien päätöksentekoa.

Varmistettava, että rakennussuun-
nitelmissa esitetyt design kohteiden 
laatuvaatimukset tai erikoisratkai-
sujen perustelut sisältyvät myös 
urakka-asiakirjoihin. 

Valvonnalla varmistetaan, että 
designin tavoitteet ja laatuvaati-
mukset täyttyvät myös mahdollis-
ten työmaanaikaisten muutosten 
ratkaisuissa.

Tilataan rakennussuunnitelmat, 
jotka pohjautuvat hyväksyttyihin 
katu- ja puistosuunnitelmiin.

Laaditaan huolto- ja korjaustapa-
ohjeet.

Rakennussuunnitelmat hyväksyte-
tään Finnoon ohjausryhmällä.

Huolto- ja korjaustapaohje.

Vastuu kaupungilla.

*) osallistamisen menetelmät

Keinoina voidaan käyttää esim. yhteissuunnittelua (esim. tulevien asukkai-
den kanssa), kilpailuja ja tapahtumia, osallistaminen voidaan kohdentaa 
tarvittaessa eri käyttäjäryhmiin, esim. päiväkodit, koulut, uudet asukkaat, 
asukasyhdistykset, luontojärjestöt, seniorit, veneilijät  jne.
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HYVÄ SISÄINEN TIEDONKULKU + LAADUKAS TIEDOTUS JA VIESTINTÄ + PROSESSIN VALVONTA

PUISTO- JA KATUSUUNNI-
TELMAT / TONTIN SUUN-
NITELMALUONNOKSET

URAKAN VALMISTELU, 
RAKENTAMINEN JA VAL-

VONTA

RAKENNUS-                    
SUUNNITELMAT

HUOLTO JA                       
PERUSPARANNUS

TONTINLUOVUTUSASEMAKAAVA / KUNNAL-
LISTEKNIINKAN YLEIS-

SUUNNITELMA

TONTIT

Design Finnoo -käsikirja 
ohjeistaa rakennuksissa 
toteutettavan designin.

Kaupunkikuvallisesti 
keskeiset tonttien kohteet, 
joihin design ehdottomasti 
halutaan, määritetään ase-
makaavassa.

Sitoumus Design Finnoon 
toteuttamiseen on ton-
tinluovutussopimuksen 
liitteenä. 

Sopimuksessa on kirjattu 
tontinvaraajaan/-ostajaan 
kohdistuvat velvollisuudet 
ja designin hyväksymisme-
nettely, jolla varmistetaan 
desiginin riittävä laatu.

Tontin rakennussuuunni-
telmat (sisältää designin 
rakennussuunnitelman) 
käsitellään kaupunkikuvatoi-
mikunnassa rakennusluvan 
yhteydessä.

Laaditaan huolto- ja korja-
ustapaohjeet.

Varmistettava, että raken-
nussuunnitelmissa esitetyt 
design kohteiden laatuvaa-
timukset tai erikoisratkai-
sujen perustelut sisältyvät 
myös urakka-asiakirjoihin. 

Valvonnalla varmistetaan, 
että designin tavoitteet ja 
laatuvaatimukset täyttyvät 
myös mahdollisten työ-
maanaikaisten muutosten 
ratkaisuissa.

Tontin rakennussuunnitel-
maluonnokset, jotka sisältä-
vät designin idean sekä sen 
yleisperiaatteet, esitellään 
ja hyväksytetään Finnoon 
toteuttamista seuraavalla 
ohjausryhmällä.

Osallistamisen menetelmiä 
voi hyödyntää myös raken-
nussuunnitteluun liittyvässä 
designsuunnittelussa. 

Huolto- ja korjaustapaohje.

Vastuu talo- ja kiinteistöyh-
tiöillä.
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Taiteen toteutuspolku

Designin rinnalla tai sijasta on mahdollista toteuttaa myös 
taidetta alueelle ja kohteisiin. Myös julkisilla alueilla on 
tunnistettu mahdollisuus toteuttaa harkituissa kohteissa 
taidetta, kun halutaan korostaa erityisiä paikkoja ja luoda 
alueelle omaleimainen ilme. Taide elävöittää paikkoja, jos-
sa ihmiset liikkuvat ja nostaa alueen arvoa luoden alueel-
le identiteettiä ja turvallisuutta. Taiteen hankinnan avuksi 
on koottu periaatepolku, jota julkinen, ja yksityinenkin, 
toteuttaja taiteenhankinnassaan tulisi hyödyntää. Peri-
aatepolun taustalla on kaupunginhallituksen hyväksymä 
KulttuuriEspoo 2030 visio ja Espoon julkisen taiteen pe-
riaatteita käsitelleessä selvitystyössä esiin tulleita hyviksi 
todettuja periaatteita.  

Erityisen hyvin taiteen paikoiksi Espoossa soveltuvat mer-
kittävät aukiot, rantakohteet, puistot, reitit, alikulkualueet, 
merkittävät luontoalueet, sisääntulot, tai rakennusten pin-
nat ja pihat, tai muut alueen yksilölliset ja uniikit paikat.

Taideteokset voivat olla hyvin erilaisia teostyypeiltään: 
viheralueisiin tai kivetyksiin integroituja, puistokalustei-
ta, taiteilijan suunnittelemia leikkisiä teoksia, valoteoksia, 
rakennusten tai rakenteiden osia, muraaleja, integroituja 
veistoksia, reliefejä, ääniteoksia tms. Taideteokset voivat 
olla myös väliaikaisia, ns. elinkaariteoksia. 

Espoossa tähdätään laadukkaaseen julkiseen taiteeseen ja 
eritoten nykypäivänä tässä on onnistuttu monin paikoin. 
Espoon tavoitteena on käyttää aina ammattitaiteilijoita 
kantamalla siten vastuu lopputuloksen laadusta ja arvos-

taen ammattilaisuutta. Tekijät valitaan paikkakohtaisesti, 
ja tekijöitä valittaessa painotetaan alueiden vahvuuksia 
ja taiteilijoiden kykyä innovoida mielenkiintoisia teoksia 
tämä huomioiden. 

Julkisissa hankkeissa hankkeille tarvitaan taidetyöryhmä, 
joka valitsee taiteilijat, määrittelee taiteen periaatteet ja 
seuraa prosessia. Usein valintaprosessin valmistelevana 
tahona toimii EMMA. Aloite taidehankinnalle voi tulla niin 
Espoon kaupunkitekniikan keskukselta tai tilapalveluilta 
sekä yksityiseltä rakennuttajalta tai taloyhtiöltä. Taidetyö-
ryhmä koostuu alla mainituista eri toimijoista. Työryhmä 
asettaa hankkeelle taidekoordinaattorin, joka koordinoi 
käynnissä olevaa hanketta taiteilijan, taidetyöryhmän, ra-
kennuttajan, arkkitehtien yms. suuntaan. 

Eri toimijoiden rooli julkisen taiteen toteutus-
mallissa:

Espoolaiset taloyhtiöt

Espoolaisten aloitteellisia taidehankkeita mahdollistetaan 
sujuvalla lupaprosessilla siten, että esimerkiksi taloyhtiön 
tai yrityksen on helppo hankkia julkinen taideteos. Tulok-
sena on yhteisöllinen espoolainen kaupunkiympäristö, jos-
sa näkyy kaupunkilaisten oma ääni.

Rakennusliikkeet

Finnoon alueella designin sijasta voidaan toteuttaa myös 
taidetta. Asemakaavan erikseen edellyttäessä taidetta koh-
teeseen esimerkiksi kaupunkikuvallisista syistä, ei siitä voi 
poiketa. Taiteen hankinnassa voidaan hyödyntää tässä esi-
tettyä periaatepolkua. 

Kulttuurin tulosyksikkö

Kulttuurin tulosyksikkö osallistuu julkisen taiteen toteutuk-
seen tapauskohtaisilla tavoilla, mutta etenkin väliaikaisten 
taideteosten (ns. elinkaariteokset) ja tapahtumien kautta. 
Väliaikaisia taideteoksia on mahdollista toteuttaa pysy-
viä taideteoksia pienemmillä kustannuksilla ja ne tuovat 
Espoon julkiseen taiteeseen vaihtelua sekä ajassa kiinni 
olevia teoksia aiheineen. Monet muut kaupungit ovat to-
teuttaneet ns. elinkaariteoksia hyvinkin paljon ja teoksen 

”Edelläkävijyys merkitsee 
ennakkoluulottomuutta 

ja luovuutta, avoimuutta, 
nykyisen kyseenalaistamista 

ja rohkeutta tehdä asioita 
uudella tavalla.” 

Espoo-tarina
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Tahtotila, asemakaava, vaihtoehto designille

elinkaari kaupunkitilassa voi vaihdella muutamasta kuu-
kaudesta jopa 10 vuoteen. 

EMMA

Espoossa sijaitsee kansainvälisen tason taidemuseo, jonka 
asiantuntemus julkisen taiteen tekijöistä ja tekotavoista 
on kattava. EMMAn referensseinä ovat monet tilausteok-
sina toteutetut ja positiivista kuntalaispalautetta saaneet 
teokset, joista viimeisimpinä voi mainita Niittykummun 
metroaseman sisäänkulku: Lotta Mattila, ”Okapi” sekä 
Länsimetron 2-vaiheen taidehankkeet, jotka ovat suunnit-
teluasteella kaikille uusille asemoille. 

EMMA on mukana julkisissa hankkeissa kolmella tavalla:

1. Museo toimii asiantuntijana taidevalinnoissa ja ohjaa 
omalta osaltaan taidekoordinaattorin ja taiteilijoiden työtä 
hankkeissa. 

2. Museo sijoittaa omia olemassa olevia kokoelmiaan jul-
kisiin tiloihin. 

3. Museo voi pienemmissä taidehankkeissa tai nk. väliai-
kaisissa elinkaariteoksissa olla rahoittamassa julkisia teok-
sia, tai osallistua kustannuksiin muiden rahoittajien ohella. 

1. 
Paikan 

tunnistaminen

2. 
Taidetyöryhmän 
muodostaminen

3. 
Taiteen rooli
ja tehtävät

4.
Teostyyppi ja 

kuratointi

5.
Toteutus

Toteutuksen valvonta, mahdolliset kunnossa- ja 
ylläpidosta huolehtiminen

Yhteydenotto EMMAan ja Finnoon tulevaan ohjausryhmään, joiden 
kanssa keskustellen määritetään tarkemmin työryhmän jäsenet ja 
heidän vastuunsa, määritetään hankkeelle koordinaattori

Määritetään, mitä taiteella halutaan kaupunkirakenteeseen tai -kuvaan 
tuoda

Paikkaan sopivan teoksen luonteen määrittäminen, 
valintaprosessin päättäminen ja teoksen valinta.

Taiteen toteutuspolun prosessi




