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Esipuhe

Kohti kaikkien kaupunkia! – me-
netelmiä lasten ja nuorten ym-
päristön suunnittelun tueksi on 
osallisuustoiminnan ammattilaisille ja 
opettajille suunnattu käsikirja, joka tar-
joaa käytännön menetelmiä lasten 
ja nuorten osallistamiseen kaupunki- 

ja ympäristösuunnitteluun. Käsikirja sisältää muun muassa 
asiantuntijoiden näkökulmatekstejä, joissa aiheena on kult-
tuurinen kestävyys, lasten ja nuorten osallisuus sekä yhteisöl-
lisyys. Käsikirjan osallisuuskokeilut-osioista löytyy  seitsemän 
lasten ja nuorten vuorovaikutteista työpaja- ja projektimallia, 
lyhyitä kokeiluihin liittyviä asiantuntijakirjoituksia sekä hank-
keen yhteistyöverkostossa luodun osallisuusmallin onnistu-
neeseen yhteiskehittämiseen lasten ja nuorten kanssa.

Käsikirjan tavoitteena on kannustaa kuntien asiantun-
tijoita, kaupunkisuunnittelijoita sekä kasvattajia ottamaan 
lapsia ja nuoria mukaan kehittämään kulttuurisesti kestä-
viä tiloja ja ratkaisemaan lähiympäristön suunnitteluun ja 
kaavoitukseen liittyvien haasteita. Haluamme osaltamme 
madaltaa osallisuuden kynnystä ja rohkaista toteuttamaan 
erilaisia luovia, vuorovaikutuksellisia ja kokemuksellisia 
työpajoja yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi ha-
luamme kannustaa niin maankäytön, ympäristön, rakenta-
misen kuin kulttuuriperinnönkin ammattilaisia vierailemaan 
kouluissa ja nuorisotiloilla sekä ottamaan lapsia ja nuoria 
vilpittömästi mukaan rakentamaan tulevaisuuden kestävää 
ja yhteisöllistä kaupunkia. 

Käsikirjaa voi käyttää lasten ja nuorten osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen liittyvien työpajojen ja projektien tukena. 

Parhaimmillaan työpajat toimivat kuitenkin silloin, kun ne 
sovelletaan kulloisenkin kohderyhmän ja tarpeen mukaan. 
Tämän vuoksi olemme rakentaneet työpajamallit siten, et-
tä niiden rakenne, tavoitteet ja tulokset olisivat mahdolli-
simman selkeästi esillä, jolloin työpajojen ja projektien so-
veltaminen on helpompaa. Käsikirjassa esitetyt työpajat ja 
projektit soveltuvat myös erinomaisesti osaksi ilmiöpohjais-
ta oppimista, kun aiheena on esimerkiksi kaupungistumi-
nen, arkkitehtuuri, yhteiskunnassa vaikuttaminen, kulttuuri-
perintö tai kestävä kehitys. 

Tämä käsikirja on toteutettu osana Suomen Kulttuuri-
perintökasvatuksen seuran koordinoimaa ”Kaikkien kau-
punki! Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja” 
-hanketta, joka toteutettiin 2019–2021 välisenä aikana. 
Käsikirja toimii osaltaan myös hankkeen raporttina. Han-
ketta tehtiin tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän, Lappeenran-
nan ja Kouvolan kaupunkien kanssa ja sitä rahoitti opetus- 
ja kulttuuriministeriö. Hankkeen yhteistyöverkostossa on 
toiminut Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo sekä Suo-
men ympäristöopisto SYKLI.  

Käsikirjan kaikki menetelmät on kehitetty hankkeen 
osallisuuskokeiluissa pilottikuntien yläkouluissa ja nuoris-
tiloilla. Poikkeuksena on Pelissä yhteinen kaupunki! -kau-
punkipeli, jonka on kehittänyt Suomen ympäristöopisto 
SYKLI. 

Toivomme, että Kohti kaikkien kaupunkia! – me-
netelmiä lasten ja nuorten ympäristön suunnitte-
lun tueksi antaa uusia ajatuksia lasten ja nuorten osal-
lisuustyön avuksi sekä tarjoaa näkökulmia kulttuurisesti 
kestävän ja yhteisöllisen kaupungin kehittämiseen.

Helsingissä 9.5.2021 

JAAKKO TUOMINEN

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura
projektipäällikkö
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Kaikkien 
kaupunki!
Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja

Lyhyesti

•  Tavoite: Edistää nuorten asuin- ja elin-
ympäristöään koskevan tiedon, näkemysten 
ja kokemusten tuomista vaikuttavaksi osaksi 
ympäristön suunnittelun prosesseja. Hankkeessa 
kokeillaan ja kehitetään nuorten osallisuutta 
tukevia ympäristön suunnittelun menetelmiä.

•  Yhteistyökumppanit: Jyväskylän, 
Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit sekä 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo ja 
Suomen ympäristöopisto SYKLI

•  Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö 

•  Toteutusaika: 2019–2021

Tuotoksia

•  12 lasten ja nuorten ympäristön  
suunnittelun työpajaa ja projektia  
kouluissa ja nuorisotiloilla

•  n. 150 työpajoihin ja projekteihin  
osallistunutta nuorta

•  186 verkkotehtäviin osallistunutta nuorta

•  28 asiantuntijaa ja ammattilaista mukana 
projekteissa

•  6 järjestettyä koulutusta ja seminaaria

•  1 tuotettu Polkuja kulttuuriseen kestävyyteen 
-opetusmateriaali sekä opetusmateriaalin 
käännösversiot ruotsiksi ja saameksi

Vaikutuksia

•  Nuorille on tarjottu mahdollisuus oppia ja 
saada tietoa kestävään kaupunki suunnitteluun 
liittyvistä aiheista ja teemoista 

•  Nuorten ymmärrys ympäristön suunnitteluista 
sen eri tasoilla on vahvistunut 

•  Työpajat ja koulutukset ovat vahvistaneet 
asiantuntijoiden tietoja, taitoja ja ymmärrystä 
lasten ja nuorten osallisuudesta

•  Työpajoissa on luotu osallisuuden 
kokemuksia ja vaikuttamisen paikkoja myös 
sellaisille nuorille, jotka eivät välttämättä 
muutoin osallistuisi lähiympäristön 
kehittämiseen

•  Hankkeessa on kehitetty ympäristön-
suunnittelun vuorovaikutuksellisia 
osallisuusmenetelmiä
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Kaikkien kaupunki! -hankkeen suositukset

1. Lisää asiantuntijavieraita kouluille 
Asiantuntijoiden vierailut kouluilla toivat 
oppilaille uutta ja erilaista sisältöä koulu-
päivään. Oppilaiden ja ammattilaisten vä-
lisissä kohtaamisissa syntyi yhdessä oppi-
mista, jossa nuoret saivat uutta tietoa muun 
muassa kaupunkisuunnittelusta, kulttuu-
riympäristöistä, aineettomasta kulttuuripe-
rinnöstä ja arkkitehtuurista. Asiantuntijat 

puolestaan kuuntelivat nuorten ideoita ja 
toiveita heidän asuinympäristönsä kehittä-
miseen liittyen. Koulujen ja asiantuntijoiden 
tulisi tehdä useammin yhteisiä projekteja ja 
järjestää nuorten kuulemistilaisuuksia, jotta 
lasten ja nuorten osallisuus lähiympäristön 
suunnitteluun toteutuisi paremmin.

”Olen katsonut  
kaupunkia ja arkkitehtuuria 

nyt hyvin eri tavalla ja 
alkanut arvostamaan hyvin 

suunniteltua kaupunkiamme.”
 – Meidän JKL -projektin 

osallistuja

”Tässä risteyksessä on vähän 
paha olla …siitä ajaa monet 

ihmiset autoilla töihin tai 
töistä pois, eivätkä he 

aina pysähdy katsomaan 
jalankulkijoita. Tästä samasta 

risteyksestä menee myös 
paljon nuorempiakin kuin 

yläkoululaisia…”  
– 9. luokan oppilas

2. Nuorten kokemustieto osaksi 
vaikuttamisen prosesseja
Lapset ja nuoret ovat oman asuinalueensa 
ja lähiympäristönsä asiantuntijoita. Nuo-
ret omaksuvat, oppivat ja lukevat ympä-
ristöstään jatkuvasti ja he luovat uusia 
ympäristö-, kulttuuriperintö- ja paikkasuh-
teita. Usein lapset ja nuoret putoavat kui-
tenkin erilaisten osallistumisprosessien vä-
liin, eivätkä tule kuulluksi heitä koskevassa 
päätöksenteossa. Nuorten äänen kuulu-
vaksi tuominen vaatii, että nuorten koke-
mustietoa kerätään systemaattisesti ja sitä 

hyödynnetään päätöksenteon tukena. Työ-
pajojen perusteella nuoret kokivat erityisen 
mieluisaksi ne osallisuusmenetelmät, joissa 
he saivat itse kertoa omista paikkakoke-
muksistaan ja jakaa omia ideoitaan siitä, 
millä tavoin lähiympäristöä tulisi kehittää. 
Nuorten kokemustiedon sisällyttäminen 
vaikuttamisen ja päätöksenteon prosessei-
hin vaatii myös toimialat ja hallintorajat ylit-
tävää yhteistyötä. 

3. Monipuolisia vaikuttamismahdollisuuksia 
lapsille ja nuorille  
Työpajojen kokemusten perusteella voi-
daan todeta, että nuoret haluavat vaikut-
taa oman paikkakuntansa asioihin ja he 
kokevat asuinympäristönsä tärkeäksi. Vai-
kuttamiskanavia ja -tapoja tulisi kuitenkin 
lisätä siten, että ne huomioisivat erilaiset 
nuoret, myös sellaiset, joita perinteiset vai-
kuttamiskanavat, kuten nuorisovaltuustot, 
kansalaisjärjestöt tai oppilaskunnat, eivät 
tavoita. Erityisen tärkeää on, että nuorten 
kanssa hyödynnetään luovia ja aisteja yh-
disteleviä menetelmiä, kuten valokuvausta, 

keskusteluja, käsillä tekemistä tai pelejä, 
jotka mahdollistavat erilaisia osallistumi-
sen tapoja ja vahvistavat nuorten tunnet-
ta osallisuudesta. Työpajojen palautteen 
perusteella nuoria kiinnostaa osallistua ja 
vaikuttaa asioihin erityisesti sosiaalisen me-
dian, pelien sekä muiden digitaalisten työ-
välineiden avulla. Mikäli nuorten vaikut-
tamismahdollisuuksia halutaan vahvistaa, 
tulisi kehittää myös uusia vuorovaikutuk-
sellisia digitaalisia välineitä nuorten osal-
lisuustyön tueksi.

”On tärkeää ottaa  
nuorten mielipide huomioon 

ja saada ääni kuuluviin. 
Mitä lähemmäs nuorta 

mahdollisuus vaikuttaa tulee, 
sitä todennäköisemmin hän 

siihen tarttuu.” – opettaja
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”Kokemuksellisuutta painottava 
arkkitehtuurikasvatus vahvistaa 
yksilön henkilökohtaista 
ympäristösuhdetta.”

ASIANTUNTIJAKIRJOITUS

KIR JOIT TA JA:  EEVA ASTALA, 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo 

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus 
tukevat osallisuutta 

Rakennetun ympäristön suunnitteluun osal-
listamisella tavoitellaan moninaisia tu-
loksia. Osallisuusprojekteilla esimerkik-
si voimaannutetaan yksilöitä ja yhteisöjä 
sekä vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa. 
Niissä pyritään keräämään tärkeää ko-
kemustietoa ympäristön käyttäjiltä. Niis-

sä on mahdollista kerätä tärkeää kokemustietoa ympäris-
tön käyttäjiltä.

Lasten ja nuorten kanssa toteutettavissa osallisuuspro-
jekteissa on puolestaan erityisen tärkeää tarkastella ta-
voitteita osallisten, lasten ja nuorten näkökulmasta. Mitä 
lapsille ja nuorille jää käteen osallisuusprojektista? Mitä 
tavoitteita projekti palvelee heidän näkökulmastaan? Mil-
laisia oppimistavoitteita projektiin liittyy?

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus on loistava tapa lä-
hestyä lasten ja nuorten kanssa tehtäviä rakennettuun ym-
päristöön liittyviä pieniä ja suuria osallisuuden projekteja. 
Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksella voidaan voimistaa 
henkilökohtaista ympäristösuhdetta, kehittää ympäristön-
lukutaitoa, vahvistaa kykyä ja intoa osallistua rakennetun 
ympäristön kehittämisen prosesseihin sekä tukea luovan 
ongelmanratkaisukyvyn kehittymistä. 

Kokemuksellisuutta painottava arkkitehtuurikasva-
tus vahvistaa yksilön henkilökohtaista ympäristösuhdetta. 

Suhde rakennettuun ympäristöön kehittyy tutkimalla tilo-
ja ja paikkoja useilla aisteilla sekä pohtimalla ja jakamal-
la kokemuksia. Kaikkien kaupunki! Osallisuutta, yhteisölli-
syyttä ja kestäviä tiloja -hankkeessa toteutettu Meidän JKL 
-valokuvausprojekti on hyvä esimerkki kokemuksellisesta ja 
henkilökohtaisesta lähestymistavasta ympäristön tarkaste-
luun. Vahva suhde omaan ympäristöön juurruttaa asuin-
paikkaan ja voi parhaimmillaan vahvistaa tunnetta osalli-
suudesta ja paikkaan kytkeytyvästä identiteetistä.  

Ympäristönlukutaidon vahvistuminen on keskeinen osa 
arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta. Rakennetun ympäris-
tön lukutaito tuottaa ymmärrykseen siitä, miksi ympäris-
tömme on kehittynyt sellaiseksi kuin se on. Miksi kaupunki 
Suomessa näyttää erilaiselta kuin kylä Italiassa? Miten il-
mansuunnat vaikuttavat rakennusten sijoitteluun? Ympäris-
tönlukutaito auttaa ymmärtämään ympäristön muutosta ja 
sitä, kuinka rakentamisella, arkkitehtuurilla ja suunnittelulla 
voidaan ratkaista kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, 
kuten ilmasto- ja biodiversiteettikriisiä. Hyvä ympäristön-
lukutaito on hedelmällinen lähtökohta osallistaviin proses-
seihin ja yhteissuunnitteluun. 

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus vahvistaa parhaim-
millaan intoa ja kykyä osallistua rakennetun ympäristön ke-
hittämiseen. Erityisesti sellaiset projektit, joissa lapset ja nuo-
ret otetaan mukaan aitoihin, oikeisiin suunnitteluhaasteisiin, 
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”Kohtaamiset ammattilaisten 
kanssa aitojen projektien 
äärellä voivat edesauttaa 
monitasoista oppimista.”

on koettu motivoiviksi ja onnistuneiksi. Kokemukset kouluis-
sa toteutetuista monialaisista oppimiskokonaisuuksista, jot-
ka on toteutettu yhteistyössä kuntien ja kaupunkien maan-
käytön ja kaavoituksen kanssa ovat olleet rohkaisevia. 
Kohtaamiset ammattilaisten kanssa aitojen projektien ää-
rellä voivat edesauttaa monitasoista oppimista.1

Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus antaa myös avaimia 
luovaan ongelmanratkaisuun. Osallisuusprojektin oppi-
misprosessin voi suunnitella mukailemaan arkkitehdin tai 
muotoilijan suunnitteluprosessia. Suunnitteluhaaste, jossa 
oikeiden vastausten sijaan etsitään perusteltuja ratkaisuja, 
kutkuttaa mielikuvitusta ja auttaa ymmärtämään maailman 
kompleksisuutta. Lisäksi ryhmätyötaitojen kehittyminen on 
luonteva osa suunnitteluprosessia mukailevaa oppimista.

Aidot suunnitteluhaasteet ja rakennettu ympäristö op-
pimisympäristönä tukevat monenlaisten taitojen kehittymis-
tä. Vahva henkilökohtainen suhde ympäristöön, kyky lu-
kea rakennettua ympäristöä, into osallistua ja luova ote 
ongelmanratkaisuun kehittyvät arkkitehtuuri- ja muotoilu-
kasvatuksen keinoin. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen 
tavoitteita tukevat osallisuusprojektit herättävät parhaim-
millaan lapsissa ja nuorissa elinikäisen innon oppia ympä-
ristöstä ja vaikuttavat sen kehittämiseen kestävällä tavalla.

1  Tehdään kaupunkia! Arkkitehtuuri monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa (2019). Kehittämiskeskus Opinkirjo ry.
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”Monelle tärkeintä on oma 
kortteli ja välitön elinympäristö. 
Erityisesti lasten ja nuorten 
arjessa lähiympäristön 
merkitys korostuu.”

ASIANTUNTIJAKIRJOITUS

KIR JOIT TA JA:  P I LV I  NUMMI,
Aalto yliopisto

Kohti ihmislähtöistä 
ihanaa kaupunkia

Osallisuus on sosiologien mukaan 
ennen kaikkea tunne. Käytännös-
sä osallisuus sekoittuu usein osal-
listumiseen ja osallistamiseen. 
Kaupunkisuunnittelussa näin käy 
erityisen helposti, koska kaupun-
kisuunnittelijan työpöydällä osal-

lisuus konkretisoituu yleensä osallistumismenettelyissä aktii-
visesti esiin tuotuina näkemyksinä ja kokemuksina.  

Kaupunkisuunnittelun nykykäytännöissä osallisuus ym-
märretään vielä pitkälti kaavoitukseen liittyvänä mieli-
piteen esittämisenä, mutta muutos kohti kokonaisvaltai-
sempaa suunnitteluosallisuutta on käynnissä. Olemme 
siirtymässä kohti käytäntöjä, joissa kaupunkilaisten roolina 
ei enää ole vain suunnitelmien kommentointi, vaan he te-
kevät itse aloitteita. Aktiiviset kaupunkilaiset organisoituvat 
itse vaikuttamaan heille tärkeisiin kaupunkikehittämisen ky-
symyksiin. Puhutaan kaupunkiaktivismista ja neljännen sek-
torin noususta, jotka haastavat myös hallinnon muuttumaan 
entistä joustavammaksi1. 

Jos ajattelemme kaupunkisuunnittelun tarkoittavan kaa-
voitusta laajemmin kaikkea kaupunkiympäristön suunnitte-
lua ja kehittämistä, näyttäytyy osallisuus aiempaa moni-
puolisempana. Se on paljon muutakin kuin aktiivista 
osallistumista ja vaikuttamista. Osallisuuteen kuuluu myös 
fyysisessä ympäristössä tapahtuva toiminta, ihmisten tavat 
käyttää ja muovata kaupunkia. Vuorovaikutus oman eli-
nympäristön kanssa lisää paikkaan kuulumisen tunnetta, 
mikä voi vahvistaa osallisuutta.

Kuntien tarjoamat osallistumismahdollisuudet ovat viime 
vuosina monipuolistuneet. Erilaiset sähköisen osallistumisen 
välineet ovat vakiintumassa osaksi kaupunkien suunnitte-
lua, mutta niitä käytetään vielä hallintojohtoiseen tapaan. 
Sosiaalinen media haastaa kaupunkisuunnittelun kulttuu-
ria muuttumaan aiempaa avoimemmaksi ja vuorovaikuttei-
semmaksi. Se on tehnyt ihmisten omaehtoisesta osallistumi-
sesta ja vaikuttamisesta entistä ketterämpää1. Olennaista 
kaupunkisuunnittelussa ei ole niinkään tiettyjen sosiaali-
sen median palveluiden käyttäminen, vaan pikemminkin 
asenteiden ja ajattelumallien muutos kohti ihmislähtöisiä 

1   Mäenpää, P. & Faehnle, M. (2021). 4. Sektori. Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon,  
muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. Vastapaino, Tampere.
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suunnittelukäytäntöjä, joissa kaupunkilaisten omaehtoinen 
vaikuttaminen osataan ottaa vastaan2. 

Osallisuus toteutuu usein asuinalueen tasolla, vaikka 
ihmiset pyrkivätkin yksilöllisesti vaikuttamaan erilaisiin it-
seään kiinnostaviin suunnittelukysymyksiin. Monelle tär-
keintä on oma kortteli ja välitön elinympäristö. Erityisesti 
lasten ja nuorten arjessa lähiympäristön merkitys korostuu. 
Koronapandemia näyttää entisestään lisänneen lähiympä-
ristön arvoa ihmisten arjessa ja esimerkiksi kodin läheiset 
viheralueet ovat nousseet korvaamattomiksi elpymisen pai-
koiksi. Myös vaikuttamismahdollisuuksista tulee entistä tär-
keämpiä, kun lähiympäristön merkitys kasvaa.

Lasten ja nuorten osallistuminen suunnitteluun on tär-
keää, jotta rakennettu ympäristö tarjoaisi heidän tarpei-
taan vastaavan ja viihtyisän asuinympäristön. Lisäksi on 
välttämätöntä, että nuoret oppivat jo varhain keinoja vai-
kuttaa omaan elinympäristöönsä. Vaikka nuoret olisivat 
aktiivisia omassa arjessaan ja verkostoissaan, ei heillä vält-
tämättä ole tietoja ja taitoja, jotka auttaisivat osallistumaan 
kaupunkiympäristön kehittämiseen. Nuorten osallistuminen 

2   Nummi, P. (2020). Hallitsematon tekijä? – Sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa. Väitöskirja. Aalto-yliopiston julkaisusarja, 137/2020.
3   Häikiö L. & Snellman K. (2017). Marginaalisessa yhteiskunnallisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen. Teoksessa Bäcklund P. & Häkli J. & 

Schulman H. (toim.) Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Tampere: Tampere University Press, 118–135.

on yleensä konkreettista toimintaa ja tapahtuu kasvokkai-
sissa kohtaamisissa.3 Myös digitaaliset välineet ja sosiaali-
nen media sopivat hyvin nuorten osallistumisvälineiksi, mut-
ta niiden käyttö on suunniteltava yhdessä nuorten kanssa, 
heidän tarpeensa huomioiden.

Kaupunkiympäristöön vaikuttavat useat eri toimijat ja 
yksittäisen kaupunkilaiset rooli voi helposti jäädä pienek-
si. Kaupungit ja kunnat ovat avainasemassa valtasuhtei-
den tasapainottamisessa ja osallistumisen suuntaamisessa. 
Kysymykset siitä, mihin asioihin osallistutaan, miten ja ke-
nen ehdoilla, ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Käynnissä ole-
vassa kaupunkipoliittisessa keskustelussa lanseerattu käsite 
”ihana kaupunki” tavoittelee ihmislähtöisyyden sekä mo-
ninaisten toiveiden ja arvostusten nostamista kaupunkien 
kehittämisen keskiöön. Ihmisille ihana kaupunki on hyvä 
tavoite, jos sen ymmärretään tarkoittavan kaikkien ihmis-
ryhmien tasavertaista osallisuutta omaan elinympäristöön-
sä ja omaehtoisen vaikuttamisen ottamista kaupunkisuun-
nitteluun voimavaraksi.
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”Kulttuurisesti kestävän 
kaupungin keskeinen piirre on, 
että kaupunkisuunnittelussa 
korostuu yhteisöt ja 
yhteisöllisyys.”

ASIANTUNTIJAKIRJOITUS

KIR JOIT TA JA:  HANNA LÄMSÄ, 
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry

Kulttuurisesti kestävä kaupunki 
on yhteisöjen kaupunki

V iime vuosina kulttuuriperintöä on 
alettu tarkastelemaan yhä enene-
vässä määrin yhteisöjen näkökul-
masta. Tämä on tarkoittanut muu-
tosta siinä, miten määritellään 
esimerkiksi säilytettävän arvoinen 
kulttuuriperintö. Hallinnollisen tai 

kansallisvaltion katsantokannan sijaan huomio on kiinnit-
tynyt yhteisöihin ja yhteisöille tärkeään kulttuuriperintöön. 
Meneillään on toisin sanoen kulttuuriperintöalan toimi-
juuden ajattelutavan muutos, jossa yksilöiden ja yhteisö-
jen kulttuuriperinnön käytön ja suojelun toimijuus on kas-
vamassa1.

Myös urbaani kulttuuriperintö syntyy yhteisöissä, eri-
laisten ihmisten tavoissa olla ja käyttää kaupunkia yh-
dessä muiden kanssa. Suunnitteluprosesseissa yhteisö-
jen näkökulma ei kuitenkaan vielä näy. Muun muassa 

ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Helena Leino ja tutki-
ja Katja Maununaho ovat todenneet, että nykyiset suun-
nitteluprosessit eivät mahdollista yhteisöllisyyden toteutu-
mista kaupunkitilassa. Tutkijoiden mukaan yhteisöllisyys ei 
voi olla ainoastaan suunnittelun loppuratkaisun tavoittee-
na, vaan yhteisöllisyys tarkoittaa myös osallisuutta suunnit-
teluun ja niiden prosesseihin2. Jos suunnittelussa ei lähdetä 
liikkeelle yhteisöllisyydestä, vaan se on ainoastaan toivottu 
lopputulos, saatetaan rikkoa yhteisöjä ja menettää sellai-
sia paikkoja, joissa kietoutuvat yhteen ylisukupolviset koke-
mukset ja tarinat. Nämä voivat olla paikkoja, jotka voisivat 
toimia meille ikkunoina sekä menneeseen että tulevaan – 
tarjoten tietoa, joiden avulla voisimme ratkaista myös kes-
tävyyteen liittyviä haasteita.  

Kulttuurisesti kestävän kaupungin keskeinen piirre on, 
että kaupunkisuunnittelussa korostuu yhteisöt ja yhtei-
söllisyys. Kulttuurisesti kestävä kaupunkikehitys huomioi, 

1   Latvala-Harvilahti, Pauliina (2021). Kulttuuriperinnöt kestävän tulevaisuuden avaimina: Taustaselvitys kulttuuriperintöstrategian laatimisen tueksi. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:28, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163037 

2   Leino, Helena ja Maununaho, Katja. (Helsingin sanomat 12.10.2020) Arkkitehtien yhteisölliset ideat eivät näy kaupunkikuvassa.
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millaisia merkityksiä erilaiset yhteisöt kaupungille ja sen 
eri paikoille antavat sekä miten muutokset kaupunkitilas-
sa vaikuttavat yhteisöihin. Kulttuurisesti kestävässä kaupun-
gissa tulisi korostaa erilaisten yhteisöjen mahdollisuuksia 
tosi asiallisesti vaikuttaa suunnitteluprosessiin ja päätöksen-
tekoon. Yhteisöllisyys kaupungissa ei synny ilman asukkai-
den osallisuutta suunnitteluun ja yhteisön voimaa sanoit-
taa, mikä on tärkeää kaupunkitilaa. 

Yhteisöjen näkökulman vahvistuessa on kulttuuriperintö-
työssä samaan aikaan korostunut myös sen yhteiskunnal-
liset vaikutukset. Tällä tarkoitetaan kulttuuriperinnön suh-
detta yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen 
sekä yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ytimessä on mahdol-
lisuus tulla kuulluksi sekä määrittää itselle tärkeää kulttuuri-
perintöä ja tutustua muille tärkeisiin kulttuuriperintöihin. 
Tämä tukee hyvinvointia sekä erilaisten ihmisten vuorovai-
kutusta ja yhteiskunnallista vakautta.

Huomioimalla kaupungin kehittämisessä erilaiset yh-
teisöt, joista johonkin jokainen meistä kuuluu, pääsemme 
lähemmäksi ihmisen mittakaavaa sekä monipuolisempaa 
näkemystä kaupunkitilasta. Yhteisöjen näkökulma myös 
tuottaa meille uutta tietoa sekä yhteisöistä ja ihmisistä et-
tä kaupunkitilasta. Se laajentaa käsitystä siitä, kuinka mo-
ninaista kaupunkitilan käyttö on ja minkälaisia merkityksiä 
eri paikoilla on ihmisille ja yhteisöille. Lisäksi se tuo näky-
viin sellaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka eivät normaa-
listi kuulu suunnitteluprosessissa.

Erityisesti nuorten kulttuurisen ja yhteiskunnallisen osal-
lisuuden sekä kuulumisen tunteen vahvistamiseksi nuorten 
toimijuuden tunnistaminen kaupungissa on keskeistä. Suh-
de lähiympäristöön ja paikkoihin vaikuttaa nuorten kiinnit-
tymiseen lähiympäristöön sekä yhteiskuntaan ja on keskei-
nen identiteettiä määrittävä ja hyvinvointia tukeva tekijä 3. 

3   Gordon, Jack (2010). Place Matters: The Significance of Place Attachments for Children’s Well – The British Journal of Social Work, Volume 40, 
Issue 3, April 2010, Pages 755–771, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcn142 
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Osallisuus- 
kokeilut
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Osallisuusmalli
onnistuneeseen yhteiskehittämiseen lasten ja nuorten kanssa

1.
Määrittele tarve ja tavoite
   Millaiseen tarpeeseen nuorten ideoita halutaan? 
   Miten nuoret voivat vaikuttaa?
   Millaisia rajoja tai esteitä nuorten osallisuudelle on?

2.
Suunnittele ja toteuta
   Miten osallistujat tavoitetaan?
   Otetaanko nuoret mukaan työpajojen suunnitteluun?
   Millainen työpaja tai projekti soveltuu tavoitteiden saavuttamiseksi*?
   Kuka työpajaa ohjaa ja millaisella aikataululla se toteutetaan?

3.
Kerro tuloksista
   Miten tuloksista viestitään osallistujille,  

asiantuntijoille tai projektin tilaajalle?
  Miten tuloksista viestitään julkisesti? 
   Miten nuorille tuodaan esille osallistumisen vaikutukset?
   Miten varmistetaan, että tulokset hyödynnetään työpajan jälkeen?

4.
Arvioi ja opi 
   Miten loppukeskustelu toteutetaan 

osallistujien kanssa? 
  Millä tavoin osallisuus on toteutunut?

*tutustu tämän käsikirjan 
menetelmä osioon (s. 16–32)

Tekijät: Mikko Holm, Sanna Laukkanen, 
Päivi Pelkonen, Kaisa Ristimella,  
Tanja Räty, Jaakko Tuominen
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1.
Pelissä yhteinen kaupunki!
Kaupunkisuunnittelun haasteiden ratkaisemista yhdessä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa 

  Tavoite: Herättää osallistujien kiinnostus omaa 
elinympäristöä kohtaan sekä oppia kaupunki  - 
suunnittelun, kestävän kehityksen ja kaupunki-
rakenteen aiheita yhdessä asiantuntijoiden kanssa

  Osallistujat: Neljä oppilasryhmää Valkealan, 
Sammonlahden sekä Viitaniemen yläkouluista  
luokat 7–9

  Ohjaus: Kaksi peliohjaajaa sekä neljä kaupungin 
asiantuntijaa (aiheista liikennesuunnittelu, kaavoitus, 
viher- ja kulttuuriympäristö)

  Kumppanit: Suomen ympäristöopisto SYKLI, 
Jyväskylän, Lappeenrannan ja Kouvolan kaupungit

  Työpajan kesto: 3 tuntia

Pelissä yhteinen kaupunki! on kokemuksellinen kaupunkipeli, jonka on kehittänyt Heli-Maija Nevala 
Suomen ympäristöopisto Syklissä. Pelistä löytyy lisätietoa osoitteesta kaupunkipeli.fi.

Lyhyesti:

Pelissä oppilaat rakentavat tiimeissä pienoismallikaupun-
keja legojen, puukappaleiden sekä askartelumateriaalien 
avulla. Peliin osallistui oppilaiden lisäksi kaupunkiympäris-
tön asiantuntijoita, jotka auttoivat oppilaita huomioimaan 
erilaisia suunnittelun haasteita, kuten esimerkiksi kulttuuri-
ympäristön suojelua tai toimivaa liikennesuunnittelua. 

Näin se tehtiin:

Työpaja toteutettiin neljän oppilasryhmän kanssa kolmel-
la eri paikkakunnalla. Kahdella paikkakunnalla kaupunki-
peli toimi oppilasryhmän ensimmäisenä työpajana, jonka 
jälkeen samat oppilaat osallistuivat vielä hankkeen tule-
viin työpajoihin. 

Työpäivän aikana oppilaat jaettiin valokuvakorttien 
perusteella pienryhmiin. Oppilaat määrittelivät omalle 
kuvitteelliselle kaupunginosalle yhteiset tavoitteet. Päivän 
aikana oppilaat rakensivat neliömetrin kokoiselle pelialus-
talle pienoismalleja kaupungeista, joiden lisäksi he kuulivat 
kaupungin omien asiantuntijoiden tietoiskuja muun muas-
sa arkkitehtuurista, kaavoituksesta, kulttuuriympäristöistä 

ja katusuunnittelusta. Työpajan päätteeksi oppilaat esitti-
vät tuotoksensa muille ryhmille lyhyillä mainospuheilla se-
kä saivat palautetta suunnitteluratkaisuistaan suoraan kau-
pungin asiantuntijoilta.

Mitä opimme?

Työpajassa toteutui yhdessä oppiminen. Koululaiset op-
pivat asiantuntijoilta ja pelin ohjaajilta kaupunkisuunnit-
telun sekä maankäytön ja rakentamisen peruskäsitteitä 
ja taustoja. Samalla myös kaupungin asiantuntijat pää-
sivät työskentelemään yhdessä nuorten kanssa ja kuu-
lemaan suunnitteluratkaisuja suoraan nuorilta. Työpajan 
palautteen mukaan asiantuntijat kokivat, että työsken-
tely oli antoisaa, sillä monet heistä pääsevät vain har-
voin työskentelemään lasten ja nuorten kanssa. Pelis-
sä nuoret oppivat lisäksi erilaisia vuorovaikutus- sekä 
ryhmätyöskentely taitoja. 

Tuloksia

•  Oppilaiden ymmärrys ympäristön suunnitteluun 
sekä kestävään kehitykseen vahvistui
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•  Työpajassa toteutui nuorten ja asiantuntijoiden 
välinen yhteiskehittäminen ja yhdessä oppiminen 

•  Kaupunkipeli toimi kaupunkisuunnittelun teemoihin 
johdattelevana työpajana, jonka jälkeen 
työskentely samojen opetusryhmien kanssa oli  
sekä helppoa että syvällistä 

Sovella ja syvennä:

Työpaja soveltuu erinomaisesti osaksi ilmiöpohjaista op-
pimista, kun aiheena ovat esimerkiksi kestävä kehitys, 
kaupungistuminen, arkkitehtuuri tai kulttuuriympäristöt. 
Työpaja toimii hyvin välineenä vuorovaikutukselliseen 
suunnitteluun sekä lasten ja nuorten ideoiden koostami-
seen kaavoitukseen ja maankäytön prosesseihin. Pelin ku-
vitteellisen kaupungin voi helposti muokata vastaamaan 
oikeaa kehittämiskohdetta, jolloin työpajasta saisi konk-
reettisempaa tietoa päätöksentekoon ja suunnitteluun. 

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Kutsu asiantuntijat esittäytymään jo työpajan aluksi 
ja luo rento yhdessä tekemisen tunnelma

•  Kannusta, kommentoi ja ole läsnä pienoismallien 
rakennusvaiheessa

•  Esitä myös kriittisiä kysymyksiä oppilaiden 
suunnitelmista ja ratkaisuista

”Haastavinta työpajassa oli sen 
yhtäjaksoinen kesto ja soveltuvuus 
oppituntien raameihin.” – järjestäjä

”Tämä ensimmäinen työpaja tuntui hieman 
vaativalta nuorille. Se sopii varmaankin 

paremmin aikuisille ja asiasta valmiiksi 
kiinnostuneille.  Toivottavasti nuoret 

pääsevät myöhemmin käsittelemään 
itselleen tuttuja ja tärkeitä kohteita.” 

 – asiantuntija

OPPILAIDEN 
PALAUTTEET 
TYÖPA JASTA 

(0 = täysin eri mieltä,  
5 = täysin samaa mieltä) Mielipiteelläni 

oli merkitystä

3,8

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

3,2

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

3,4
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2.
Kokemustietoa kartalle
Nuorten kokemuksellinen paikkatieto lähialueen suunnittelun apuna

  Tavoite: Kerätä lasten ja nuorten lähiympäristön 
liittyvää kokemuksellista paikkatietoa ympäristön 
suunnittelun tueksi sekä ymmärtää ihmisten ja 
lähiympäristön vuorovaikutusta

  Osallistujat: Kaksi oppilasryhmää Valkealan  
ja Sammonlahden yläkouluista

  Ohjaus: Työpajaan suositellaan kahta ohjaajaa  
tai opettajaa

  Kumppanit: Kouvolan ja Lappeenrannan 
kaupungit

  Työpajan kesto: 3 tuntia

Lyhyesti:

Kokemustietoa kartalle! -työpajassa kerättiin nuorten koke-
muksellista paikkatietoa maankäytön ja ympäristön suun-
nitteluun. Työpajassa oppilaat tutkivat omaa suhdettaan 
lähiympäristöönsä ja he kirjasivat kartoille huomioita sii-
tä, mikä tekee lähiympäristöstä mielenkiintoisen, tylsän tai 
jopa vaarallisen. Työpajassa hyödynnettiin valokuvausta, 
kokemuksellista ympäristötietoa sekä erilaisia ryhmätyö-
taitoja. 

Näin se tehtiin

Työpaja sisälsi ennakkotehtävän, jossa oppilaat valo-
kuvasivat ja kirjoittivat muistiin erilaisia arkiympäristöön 
liittyviä havaintoja koulumatkan varrelta. Oppilaat työs-
kentelivät 3–5 hengen pienryhmissä. Jokaiselle ryhmälle 
annettiin asuinalueen ja kaupungin opaskarttoja tutkitta-
vaksi. Oppilaat merkitsivät karttaan kolmella värikoo-
dilla, miten ja minkälaisella tunteella he kokevat merk-
kaamansa paikat (punainen = negatiivinen, keltainen = 
neutraali, vihreä = positiivinen). Viimeisessä vaiheessa jo-
kaiselle pienryhmälle jaettiin satunnaisesti yksi roolihah-
mokortti, jonka avulla oppilaiden oli asettauduttava toi-
sen nuoren rooliin. Roolihahmon avulla oppilaiden oli 
pohdittava lähiympäristöä erilaisista saavutettavuuden 
näkökulmista.

Mitä opittiin? 

Työpajassa osallistujat oppivat paikkatietoon ja mittasuhtei-
siin liittyviä käsitteitä. Samalla työskentelyn tuloksena syntyi 
erilaisia oppilaiden kommenteilla, kokemuksilla ja ideoilla 
täydennettyjä karttoja lähialueesta. Sammonlahden oppi-
laiden tuottamat kokemuskartat lisättiin myöhempää käyttöä 
varten Lappeenrannan kaupungin Maptionnair-ohjelmaan. 
Valkealan yläkoulussa tuotetut kokemuskartat toimivat por-
taana seuraavalle työpajalle, jossa oppilaat pääsivät tar-
kemmin suunnittelemaan koulun piha-aluetta. 

Palautteessa oppilaat kuitenkin suhtautuivat kriittisesti 
siihen, että he olisivat oppineet jotakin ”uutta ja tärkeää”. 
Kartoissa korostuivat muun muassa positiivisina sellaiset 
paikat, joissa nuoret viettävät vapaa-aikaa, kuten ravinto-
lat, järvien rannat, ystävien kodit, urheilu- ja harrastuspai-
kat. Negatiiviseksi nuoret kokivat usein erityisesti koulun ja 
sen lähiympäristön, risteykset sekä huonosti valaistut koulu-
tiet. Osallistujat kokivat eläytymistehtävän hauskaksi, mutta 
myös haastavaksi ja vaikeaselkoiseksi. 

Tuloksia

•  Oppilaiden ymmärrys paikkatiedosta, mittasuhteista 
ja lähiympäristön merkityksestä vahvistui

•  Oppilaat saivat valmiuksia ymmärtää 
lähiympäristön ja oman asuinalueen muutosta 
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•  Työpajoissa syntynyttä kokemuksellista 
paikkatietoa voidaan hyödyntää kaavoituksessa  
ja maankäytön suunnittelussa 

Sovella ja syvennä:

Työpaja soveltuu hyvin maantiedon, ympäristöopin sekä 
esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnilla, kun aiheena on esi-
merkiksi oman ympäristön hahmottaminen, lähiympäristön 
muutos tai luonnon ja rakennetun ympäristön vaaliminen. 
Työpajan tavoite tulisi pitää selkeänä: millaisiin tuloksiin 
paikkatiedon kartoittamisella pyritään. Työpaja voidaan 
muokata tiiviimmäksi 1–2 oppitunnin mittaiseksi harjoituk-
seksi, mutta silloin asuinalueen tai kaupunginosan sijaan 
tulisi keskittyä rajatumpaan tilaan, kuten esimerkiksi koulun 
välittömään läheisyyteen. Roolihahmojen käyttö on suosi-
teltavaa erityisesti silloin, jos osallistujien on pohdittava ti-
lankäyttöä muiden käyttäjäryhmien näkökulmasta. 

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Valmistele ennakkotehtävä ja kerro lyhyesti,  
miksi ihmisten tunteet ja kokemukset paikoista  
ja tiloista ovat tärkeitä

•  Anna oppilaille mahdollisuus kerätä 
lähiympäristöstä monimediallista aineistoa 
(valokuvia, ääntä, videota)

•  Luo työpajaan turvallinen ilmapiiri, jotta kaikki 
osallistujat uskaltavat kertoa myös vaikeista tila-  
ja paikkakokemuksista

OPPILAIDEN 
PALAUTTEET 
TYÖPA JASTA 

(0 = täysin eri mieltä,  
5 = täysin samaa mieltä) Mielipiteelläni 

oli merkitystä

3,8

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

2,5

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

3,2

”Kuva on otettu mun koulumatkan varrelta 
ja nään tämän paikan joka päivä. Tässä 
saa eri vuodenaikoina hienoja kuvia ja 
tykkään valokuvata täällä.” – oppilas

”Ärsyttää kun koulumatkaa ei ole valaistu 
kunnolla. Valoja on vasta lähempänä 

pysäkkiä. Pyörätietä ei myöskään  
ole ollenkaan.” – oppilas

”Olisiko ollut parempi rakentaa 
kokonaisuus valokuvaamisen ympärille ja 
kuvalliselle ilmaisulle. Tällöin itse kuvien 
ja näkymien analysointiin olisi käytetty 
enemmän aikaan.” – järjestäjä
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NÄKÖKULM
A

KIR JOIT TA JAT:  T I INA-R I I T TA LAPP I , 
HANNA MAT T I LA & P IA OLSSON

Lasten ja nuorten 
kaupunki on 

kaikkien kaupunki

Suomessa ja muualla Pohjoismaissa lapset 
ja nuoret liikkuvat kaupunkiympäristössä 
poikkeuksellisen itsenäisesti. Monissa muis-
sa maissa lasten liikkumista rajoittavat usein 
tiukat muodolliset ja epämuodolliset normit. 
Suomessa lapset voivat kävellä tai pyöräil-

lä kouluun omatoimisesti ja nuoret voivat viettää ystävien 
kanssa aikaa lähiympäristössä koulupäivien jälkeen.

Koulut ja päiväkodit hyödyntävät lähiympäristöään 
ympäristö- ja yhteiskuntakasvatuksessa, koska kaupun-
kiympäristö on meillä varsin turvallista. Lapset ja nuoret 
tuntevat lähiympäristönsä hyvin ja osaavat tarkastella ym-
päristöään kriittisesti sekä esittää sitä koskevia parannus-
ehdotuksia.

Nuorten osallistuminen on usein 
projektiluonteista

Toistaiseksi ei ole juurikaan vakiintuneita tapoja sisällyttää 
lasten ja nuorten kokemuksia suunnitteluun, mutta erilai-
sia hankkeita ja projektiluonteisia kokeiluja lasten ja nuor-
ten osallisuuden lisäämiseksi on tehty. Esimerkiksi Lahden 
kaupunkistrategiassa keskeiseksi toimialoja läpileikkaa-
vaksi tavoitteeksi on asetettu lapsiystävällisyys. Tästä syys-
tä kaupunki onkin ottanut yleiskaavan tavoitteeksi turvalli-
set kävely- ja pyöräilyreitit sekä pihakadut.  

Kaupunkikeskustan merkitys nuorison kohtaamispaikka-
na on tunnistettu ja nuorten vaikutusmahdollisuutta suunnit-
teluun on vahvistettu muun muassa mobiilisovelluksen avulla. 
Kokemus on osoittanut, että lapsiystävälliset tavoitteet pa-
rantavat ympäristön laatua myös aikuisten näkökulmasta.

Kokemustietoa suunnittelukoneistoon

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen edellyttää te-
hokkaiden ja pysyvien työkalujen ja prosessien saamista 

osaksi suunnittelukoneistoa. Nuorisovaltuustot ovat hyvä 
esimerkki nuorten kokemusten ja näkemysten tuomises-
ta virkamiesten ja päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Tä-
mä ei kuitenkaan vielä ratkaise kaikkia lasten ja nuorten 
osallisuuden vahvistamiseen liittyviä ongelmia, sillä mo-
nia “hiljaisia” ryhmiä jää muodollisen poliittisen vaikutta-
misen ulkopuolelle. Osallisuuden toteutumista on vahvistet-
tava tutkimustiedolla, jossa mukana ovat monipuolisesti eri 
kaupunkilaisryhmien näkemykset ympäristöstään.

Kenen äänet kaupunkisuunnittelussa tulevat 
kuulluksi

Keskustelu siitä, kenen äänet kaupunkisuunnittelussa tule-
vat kuulluiksi, ei ole uutta. Yhä enenevässä määrin on pe-
räänkuulutettu tietoon perustuvaa suunnittelua. Saman-
aikaisesti on herännyt keskustelu siitä, minkälainen tieto 
suunnittelun tukena on merkityksellistä ja parhaan loppu-
tuloksen tuottavaa.
On pohdittu, miten hyödynnetään yhtäältä mitattavissa ja 
tilastoitavissa olevaa objektiivista informaatiota ja toisaal-
ta asukkaiden arjen kokemuksista syntynyttä asiantuntijuut-
ta, jossa näkökulmat ja kokemusten moninaisuus saattavat 
nostaa esiin hyvin erilaisia kehittämistarpeita?

Oman haasteensa merkityksellisen tiedon tavoitta-
miselle asettavat käytettävissä olevat menetelmät, jotka 
saattavat johtaa yksipuoliseen ymmärrykseen kaupunki-
laisten toiveista ja tarpeista. Yksi tapa tuottaa tietoa kau-
punkilaisten ympäristösuhteesta on ihmisten moninaisiin 
arkisiin käytäntöihin ja kokemuksiin keskittyvä etnogra-
finen tutkimus.

Minkä tavan tiedon tuottamiseksi valitsemmekin, kes-
keistä on pyrkimys ymmärtää kaupunkia erilaisten elä-
mien yhteenkietoutumana. Lasten ja nuorten osallisuus luo 
perustan tulevaisuuden aktiiviselle kaupunkilaisuudelle ja 
kaupunkiympäristön moninaisuuden ymmärtämiselle.
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Kuvaaja 
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3.
Ihan huippu paikka!
Monitoimitalon piha-alueen suunnittelua muotoilukasvatuksen avulla

  Tavoite: Luoda oppilaslähtöinen pihasuunnitelma 
suunnitteluvaiheessa olevalle koulu- ja 
monitoimitalohankkeelle

  Osallistujat: Valkealan yläkoulun 9. luokka 

  Ohjaus: muotoilukasvatuksen ohjaaja  
tai opettaja

  Kumppanit: Kouvolan kaupunki
  Työpajan kesto: 2–3 tuntia

Lyhyesti:

Työpajassa oppilaat lähestyivät tilaa toiminnallisuuden, es-
tetiikan ja kestävyyden näkökulmista. Ihan huippu paikka! 
-työpaja toteutettiin saman oppilasryhmän kanssa, joka oli 
osallistunut jo kahteen aiempaan hankkeen työpajaan (Pe-
lissä yhteinen kaupunki ja Kokemustietoa kartalle!). Tämän 
vuoksi oppilaiden kanssa oli mahdollista päästä käsittele-
mään jo haastavampia lähiympäristön suunnitteluun liittyviä 
kysymyksiä, kuten voiko luontoa tuoda rakennettuun ympä-
ristöön tai millainen on liikkumiseen kannustava koulupiha.

Näin se tehtiin 

Työpaja alustettiin ennakkotehtävällä, jossa oppilaiden tu-
li kerätä yhdeltä läheiseltä ihmiseltä koulun pihaan liittyviä 
muistoja. Ennakkotehtävän tavoitteena oli avata oppilaille 
ylisukupolvisia kokemuksia siitä, millaisia muistoja ja mieli-
kuvia koulupihaan liittyy. 

Työpajatyöskentely aloitettiin tutustumalla uuden moni-
toimitalon sekä koulukeskuksen suunnitelmaan. Tämän jäl-
keen oppilaat jakaantuivat pienempiin ryhmiin ja he saivat 
suuria paperipohjia täytettäväksi. Pohjiin oli piirretty sisäk-
käisiä kehiä, jotka kuvasivat, miten tärkeäksi oppilaat koki-
vat erilaiset piha-alueen ominaisuudet ja rakenteet. Lähelle 
sisäkehää oppilaat nostivat heille tärkeitä asioita, kun puo-
lestaan ulkokehälle oppilaat kirjasivat asioita, joita koulun 
piha-alueelle ei tulisi suunnitella. 

Jokaiseen ryhmään jaettiin kortteja, joissa oli erilaisia omi-
naisuuksia kuten ”kasveja”, ”katukoris” tai ”maalausseinä”. 

Heille jaettiin myös erilaisten koulupihojen valokuvia. Näi-
den lisäksi oppilaat täydensivät kommentteja post it -lapuil-
la ja piirsivät omia ideoita kehäpohjille. Oppilaille annet-
tiin lisäksi avustavia kysymyksiä pohdinnan tueksi, kuten: 
”Millaisessa paikassa haluaisitte viettää välitunteja tai kou-
lupäivän jälkeistä aikaa?; Miten vuodenajat ja sää vaikut-
tavat piha-alueen käyttöön ja viihtyisyyteen?”. Työpajan 
päätteeksi oppilaat esittelivät omat pihasuunnitelmat muil-
le, minkä jälkeen niistä keskusteltiin yhteisesti. Kaikki esityk-
set dokumentoitiin myöhempää käyttöä varten.

Mitä opittiin?

Työpajan tuloksena syntyi neljä oppilaslähtöistä pihasuun-
nitelmaa. Oppilaiden pihasuunnitelmissa tärkeiksi asioiksi 
nousivat esimerkiksi monitoimikenttä, sisällä oleva konsolipe-
lihuone ja rantalentopallokenttä. Toteutukseen toivottiin myös 
pistorasioita, kivetettyjä käytäviä, moposuoraa, tekonurmea 
ja katoksia. Oppilaat vierastivat puolestaan piha-alueelle si-
joitettavia taideteoksia, soittimia sekä ”liian lapsellisia” pe-
lejä. Työpajan kartat dokumentoitiin ja tuotokset luovutettiin 
monitoimitalon hankkeen suunnittelupäällikölle.

Pihasuunnitelmien pohjalta ohjaaja muodosti kak-
si erilaista käyttäjätyyppiä tulevalle piha-alueelle: ”väli-
tuntipelaajat” ja ”rennosti ottavat nautiskelijat”. Käyttä-
jätyyppien mallintamisen avulla pyrittiin kartoittamaan 
koko koulun mielipidettä tulevasta pihasta ja sen käyt-
tötarpeita verkkopohjaisen kyselyn kautta, johon osal-
listui koko Valkealan yläkoulu. Valkealan piha-alueen 
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yhteissuunnittelusta löytyy Sanna Laukkasen näkökulma-
teksti sivulta 24. 

Tuloksia

•  Oppilaat omaksuivat muotoilun peruskäsitteitä 
kuten millainen merkitys muotoilulla on koulutilojen 
suunnittelussa 

•  Oppilaiden toteuttamia piha-alueen suunnitelmia, 
joiden perusteella luotiin kaksi erilaista 
käyttäjäryhmää

•  Käyttäjäryhmistä luotiin koko yläkoulun oppilaille 
kysely siitä, millaisen he haluaisivat tulevan 
monitoimitalon piha-alueen olevan  

•  Kyselyn ja työpajan vastauksista koostettiin raportti 
monitoimitalon hankkeen suunnittelupäällikölle

Sovella ja syvennä:

Mikäli työpaja sidotaan esimerkiksi rakennushankkeen 
suunnittelun alkuvaiheeseen, voi se sisällöltään olla vielä 
mielikuvituksellinen ja ideoiva. Jos työpaja puolestaan to-
teutetaan esimerkiksi suunnitteluhankkeen loppuvaihees-
sa, voi siinä hyödyntää enemmän esimerkiksi osallistavan 
budjetoinnin menetelmiä ja pyrkiä luomaan oppilaiden 
kanssa selkeä suunnitelma siitä, miten piha-alueesta saa 
viihtyisän. Pihasuunnitelmista voi rakentaa myös pienois-
mallit (ks. esim. Pelissä yhteinen kaupunki -työpaja) ja aset-
taa ne koko koulun nähtäväksi. 

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Lähesty esimerkkien avulla ja keskustelemalla,  
mitä muotoilulla tarkoitetaan (esim. tilat ja  
kalusteet, käyttöesineet tai verkkosivut)

•  Perustele, miksi on tärkeää, että nuoret osallistuvat 
myös tilojen kehittämiseen, suunnitteluun ja 
muotoiluun

•  Anna tilaa luovuudelle, mutta kysy myös perusteluja 
oppilaiden suunnittelemille ratkaisuille 

”Omien erillisten tilojen tarve eri ikä
ryhmille tuli selkeästi monilta ryhmiltä 
esille. Ajatus yhteiskäyttöpihasta 
vierastutti oppilaita.” – ohjaaja

”Pihalle tai sisällä paikka missä pelata 
vaikka pleikal tai koneel. ” – oppilas

OPPILAIDEN 
PALAUTTEET 
TYÖPA JASTA 

(0 = täysin eri mieltä,  
5 = täysin samaa mieltä) Mielipiteelläni 

oli merkitystä

4,4

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

3,9

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

4,0
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KIR JOIT TA JA:  
SANNA LAUKKANEN

Nuoret mukana  
monitoimitalon  

pihasuunnittelussa

Kouvolassa Valkealan yläkoulun 9A-luok-
ka pääsi osallistumaan tulevan moni-
toimitalon pihasuunnitteluun rakennus-
hankkeen alkuvaiheessa. Suunnittelu 
toteutettiin kolmen työpajan sarjana, jo-
hon sisältyi myös välitehtäviä. 

Suunnittelua eri tasoilla 

Yksi työpajasarjan kantavista ideoista oli lisätä nuorten ym-
märrystä ympäristön suunnittelusta sen eri tasoilla, ja kan-
nustaa nuoria pohtimaan oman lähiympäristön merkitystä. 
Työpajasarja alkoi kaupunginosatasoisella suunnittelulla, 
tarkentui nuorten lähiympäristöön ja siinä kokemustiedon 
kerryttämiseen ja kohdentui lopulta koulun pihaan. Työpa-
jojen aikana nuoret pohtivat suunnitelmia muun muassa lii-
kenteen, kulttuuriympäristön, luonnon, eri ikäryhmien ja lii-
kuntarajoitteisten näkökulmasta. 

Rennosti ottavat nautiskelijat toivoivat 
oleskelua ja hengailua piha-alueelle 

Tuloksena syntyi muotoilukasvatuksen menetelmin nuorten 
suunnitelmia pihalle toivotuista rakenteista ja välineistä. 
Niistä muodostui kaksi käyttäjätarinaa: ”aktiiviset pelaili-
jat” ja ”rennosti ottavat nautiskelijat” – joiden kiinnostuk-
sen kohteita koko koulu pääsi valitsemaan ja arvioimaan 
verkkotehtävän kautta.

Selvisi, että rennosti ottava nautiskelija toivoisi piha- 
alueelta erityisesti viihtyisyyttä, kauneutta ja turvallisuutta, 
välipala-automaattia, pensaita ja puita sekä katoksia ja la-
sitettuja suojia. Vastauksia yhdisti oleskelu ja hengailu piha- 
alueella. Varsinkin istumapaikkojen merkitys korostui vas-
tauksissa. Oleskelu kavereiden kanssa näkyi myös aktiivisen 

välituntipelailijan roolissa. Vain pieni osa vastaajista koki 
identifioituvansa ”aktiivisen välituntipelailijaan”.

Monitoimitalon suunnittelun edetessä sisällytettiin nuor-
ten toiveita kilpailutuksen asiakirjoihin. Esimerkiksi toimin-
nallisissa vaatimuksissa korostettiin rauhoittumiseen ja sosi-
aaliseen kanssakäymiseen soveltuvia istuinryhmiä useassa 
eri kohdassa, niin luonnon ympäristössä mäntyryhmien kat-
veessa kuin piha-alueen useissa katoksissa. Nämä olivat 
myös osa laatuarviointia. Yhteistiloihin kirjattiin tilamahdol-
lisuus oppilaskunnan kioskille, josta voisi ostaa välipalaa.

Työpajojen tuloksena nuorten toiveet voidaan 
huomioida paremmin

Kantava ajatus on, että kun oleskelua ja yhdessäoloa tue-
taan piharakenteilla, on luontevaa, että se siirtyy myös 
aktiivisempaan piha-alueen käyttöön, kuten pelailuun ja 
kuntoiluun, johon pihalle luodaan myös mahdollisuudet. 
Laajalla ikäjoukolle tarkoitetun rakennuksen pihaa suunni-
tellaan luonnollisesti monia eri tarpeita ja näkökulmia huo-
mioiden. Nuorten esiin tuomat tarpeet olisi mahdollises-
ti huomioitu suunnittelussa jollain tasolla muutenkin, mutta 
osallistumisprosessin myötä nuorten tarpeet tarkentuivat ja 
niiden painoarvo suunnittelussa kasvoi.

Kun käyttäjäkunta, lapset ja nuoret mukaan lukien, ote-
taan suunnitteluun mukaan, saadaan monipuolisempaa 
ympäristöä. Nuorten osallistumisella on aidosti merkitystä 
rakennushankkeiden toteutuksessa, kun se toteutetaan pro-
sessin kannalta oikeaan aikaan ja saadaan osaksi tarjous-
asiakirjoja. Isossa hankkeessa, jossa on paljon käyttäjiä, 
päätöksenteon sanelema aikataulu ja rajalliset resurssit, on 
osallistuminen suunniteltava erittäin varhaisessa vaihees-
sa ja osallistumisesta kertyvät tulokset pidettävä mukana 
suunnittelussa koko hankkeen ajan.
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KIR JOIT TA JA:  
EMMA HEINONEN

Osallistavan valokuvauksen 
menetelmät näkyvät nuorten 

kaupunkitarinoissa

Kuvasta viestiksi -paja eli tuttavallisem-
min KuVi-paja on yksi Jyväskylän Nuor-
ten taidetyöpajan työelämäpajoista. Ku-
Vissa 17–29-vuotiaat nuoret osallistuvat 
noin kolmen kuukauden mittaiselle työ-
kokeilujaksolle, jonka aikana he harjoit-

televat ammattimaisesti valo- ja videokuvauksen perus-
taitoja. Osa ryhmän nuorista tavoittelee tulevaisuudessa 
media-alan työ- tai opiskelupaikkaa, kun taas osa tutustuu 
alaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Kaikkia pajanuoria 
yhdistää halu oppia uutta valokuvauksesta ja pyrkimys ke-
hittyä kuvaajana. 

Miten oma kotikaupunki näyttäytyy  
kameran linssin läpi

KuVi-pajan valokuvausharjoitukset liittyvät tavallisesti ka-
meran teknisten ominaisuuksien opetteluun sekä kuvallisen 
itseilmaisun kehittämiseen. Tänä vuonna toteutimme Mei-
dän JKL -yhteistyöprojektin, jossa pajanuoret valokuvasi-
vat Jyväskylän kaupunki- ja kulttuuriympäristöä. Meidän 
JKL -valokuvausprojekti istui erinomaisesti pajan tavoittei-
siin. Tänä keväänä valokuvausprojektia haluttiin toteuttaa 
kertaluontoisten kuvaussessioiden sijaan hieman pidempä-
nä prosessina. Näin pajanuorilla olisi aikaa aidosti tutus-
tua omaan henkilökohtaiseen paikkatunteeseen kotikau-
pungissaan. 

Näyttely kruunaa kokonaisuuden

Meidän JKL -valokuvausprojektissa hyödynsimme osallis-
tavan valokuvauksen menetelmiä, jotka kehittyivät ja sy-
ventyivät prosessin aikana. Käytännössä tämä tarkoit-
ti pajanuorten omien kokemusten ja näkemysten tulkintaa 

valokuvaamalla. Lopputuloksena olikin satoja prosessin ai-
kana otettuja valokuvia. 

Osa nuorille itselleen tärkeistä teemoista oli heidän aja-
tuksissaan jo paljon ennen kuvaushetkiä, kun taas osa löy-
tyi vasta jälkikäteen valokuvia tarkastellessa. Kaikki näyt-
telyyn valikoituneet teemat, valokuvat sekä tarinat niiden 
takana olivat loppujen lopuksi niitä, joista pajanuorilla oli 
eniten kerrottavaa. 

Nuorille paras palkinto valokuvausprojektista on eh-
dottomasti saada omat kuvat esille näyttelyyn ja sitä kaut-
ta muiden nähtäville. Näin he saivat laajemmin esille omat 
ajatuksensa ja luovan työnsä hedelmän. 

Ainutlaatuinen projekti täynnä 
mahdollisuuksia 

Yhteistyö Kaikkien kaupunki! -hankkeen ja KuVi-pajan 
välillä oli mielekästä ja sujuvaa matkan aikana tapahtu-
neista muutoksista huolimatta. Edes maaliskuussa 2020 
alkaneen poikkeustilan tuomat haasteet eivät lannista-
neet valokuvaavia pajanuoria. Meidän JKL -projekti ja 
siihen liittyvä näyttely oli yksi KuVi-pajan nuorten valmen-
nusjakson kohokohdista.

Projekti istui hyvin KuVi-pajan toimintaan, sillä se si-
sälsi kaikki työvalmennuksen kannalta olennaiset ele-
mentit: työskentelyn sekä ryhmässä että itsenäisesti, ku-
vallisen ilmaisun keinoja ja itsetuntemuksen kehittämistä. 
Projekti toimi myös eräänlaisena pajanuorten ammatti-
maisena asiakastyönä, sillä projektille annettiin tavoit-
teet ja aikataulut. 

Tärkeintä kuitenkin oli, että pajanuoret pääsivät pro-
jektin avulla ilmaisemaan omia näkemyksiään kaupunki-
ympäristöstään itselleen luontevimmalla tavalla, eli valo-
kuvaamalla. 
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4.
Meidän JKL
Osallistava kulttuuriympäristön valokuvausprojekti nuorten työkokeilijoiden kanssa

  Tavoite: Vahvistaa nuorten mediataitoja  
ja ympäristölukutaitoja sekä toteuttaa  
valokuvanäyttely muuttuvasta  
kulttuuriympäristöstä. 

  Osallistujat: 7 työkokeilijaa

  Ohjaus: Kaksi työohjaajaa, valokuvaaja ja 
hankkeen projektipäällikkö

  Kumppanit: Jyväskylän kaupungin Nuorten 
taidetyöpaja, Kuvasta Viestiksi -työelämäpaja

  Projektin kesto: 2,5 kuukautta

Lyhyesti: 

Meidän JKL oli kulttuuriympäristöä dokumentoiva nuorten 
mediataitoprojekti, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin nuorten Kuvasta viestiksi -taidetyöpajan kans-
sa keväällä 2020. Valokuvausprojekti toteutettiin hyödyn-
täen osallistavan valokuvauksen sekä muita taidelähtöisiä 
menetelmiä. Projektin avulla tallennettiin nuorten kaupunki-
suhdetta, vahvistettiin nuorten valokuvaus- ja mediataitoja 
sekä kokeiltiin millaista nuorten kokemustietoa lähiympä-
ristön valokuvausprojekti voi tuottaa. Projektityöskentelyn 
onnistumisen edellytyksenä oli tiivis yhteistyö Kuvasta vies-
tiksi -taidetyöpajan kanssa. Projekti sisällytettiin pajan ke-
vään ohjelmaan.

Näin se tehtiin 

Yksittäisen työpajan sijaan päädyimme pidempään va-
lokuvausprosessiin, jossa sisältöä tuotettiin vaiheittain yh-
dessä nuorten työkokeilijoiden kanssa. Ennen valokuva-
usprojektin aloittamista osallistujat olivat jo kartuttaneet 
taidetyöpajalla valokuvaus- ja mediataitoja. Projektin alus-
sa nuorille annettiin esimerkkejä erilaisista aiheista, kuten 
”värit ja muodot”, ”rajat” ja ”moninaisuus”. Näiden aihei-
den avulla osallistujat aloittivat kaupunkiympäristön va-
lokuvauksen. Ensimmäisen valokuvauskierroksen jälkeen 
osallistujat toteuttivat valokuvaussuunnitelman tehtyjen 

havaintojen ja syntyneiden ideoiden pohjalta. Ohjaajat 
kannustivat heitä etsimään oman henkilökohtaisen näkö-
kulman valokuvasarjoille. Ensimmäisen valokuvauskierrok-
sen jälkeen osallistujat jalkautuivat uudelleen kaupungille 
dokumentoimaan kaupunkiympäristöä.

Valokuvaamisen ohella nuoret keskustelivat otoksista 
toistensa ja ohjaajien kanssa. Työkokeilijat saivat tukea ja 
palautetta valokuvien käsittelyyn taidetyöpajan työvalmen-
tajilta. Valokuvauksen lisäksi osallistujat muotoilivat kuvasar-
jalle ja sen pääkuvalle pienen tarinan. Kuvien tarinoissa ko-
rostuivat nuoria puhuttavat aiheet, kuten yksinäisyys, kiire, 
epätäydellisyys ja vaikeneminen. Kuvatarinoissa näkyi myös 
ympäristön merkitys ja arkielämän voimaantuminen.

Projektista syntyi digitaalinen valokuvanäyttely, joka 
löytyy osoitteesta meidanjkl.net. Projektin lopuksi nuoret 
saivat videopalautetta työskentelystä journalismin, arkki-
tehtuurin sekä kulttuuriperinnön asiantuntijoilta YouTube- 
videoiden välityksellä. 

Mitä opittiin? 

Valokuvausprojektin aikana nuoret kerryttivät monenlaisia 
valokuvaukseen ja ympäristön lukutaitoon liittyviä tietoa ja 
taitoja. Muun muassa eräs projektiin osallistuja kuvaili työs-
kentelyä seuraavasti ”Ainakin opin miten tällainen projek-
ti tehdään. Aikaisemmin ei ollut minkäänlaista kokemusta, 
enkä tiennyt miten tällaiset saadaan kasaan.” Lisäksi nuoret 
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oppivat prosessin aikana ilmaisemaan ja perustelemaan 
omia valintojaan sekä tulkitsemaan kaupunkiympäristöä. 

Osa työkokeilijoista kirjoitti projektista blogeja, teki vi-
deotervehdyksiä sekä antoi kommentteja tiedotteille ja leh-
distölle. Tämä tuki nuorten kansalaistaitojen ja vaikuttamis-
taitojen vahvistumista.

Tuloksia

•  Digitaalinen Meidän JKL -valokuvanäyttely 
(meidanjkl.net) 

•  Nuorten kirjoittamia blogitekstejä sekä päättäjille 
suunnattuja videotervehdyksiä

•  Osallistujien valokuva- ja mediataidot syventyivät 

•  Ymmärrys rakennetusta ympäristöstä vahvistui. 

Sovella ja syvennä

Mikäli valokuvausta käytetään osana ympäristön suunnit-
telua, on tärkeää, että käynnissä on ajankohtainen han-
ke tai päätöksentekoprosessi, jonka osana tai taustama-
teriaaliksi valokuvausta voidaan käyttää. Valokuvauksella 
voidaan kartoittaa, mikä kaupunkiympäristössä on nuoril-
le kiinnostavaa tai tärkeää. Osallistavaa valokuvaustyöpa-
jaa voi käyttää apuna myös pienemmässä mittakaavassa 
esimerkiksi siten, että nuorilta pyydetään huomioita tietys-
tä suunnittelualueesta tai kohteesta valokuvauksen keinoin.

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Keskustelkaa valokuvavalinnoista ja niiden sisällöistä

•  Tarjoa nuorille mahdollisuus kartuttaa valokuvaus- 
ja mediataitoja esimerkiksi ulkopuolisen kouluttajan 
tai vieraan avulla 

•  Järjestäkää pop up -näyttely

 Kuvaaja 
Aaron Hirvi 
 Kuvaaja 

Veera Lehtinen

OPPILAIDEN PALAUTTEET TYÖPA JASTA 
(0 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)

Mielipiteelläni 
oli merkitystä

4,1

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

3,6

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

3,9

“On hyvin mahdollista vaikuttaa, koska 
kuvilla tai video projekteilla voi tehdä 
niistä julkisen näkemyksen porukalle tai 
jopa kaupungin johdolle jotka voivat 
käsitellä asiaa heidän kulmasta.”  
– projektiin osallistunut nuori 

Olen katsonut kaupunkia ja 
arkkitehtuuria nyt hyvin eri tavalla 

ja alkanut arvostamaan hyvin 
suunniteltua kaupunkiamme.” 

 – projektiin osallistunut nuori
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5.
Urppaby
Kaupunkiympäristön pelillistetty vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä 

  Tavoite: Vuorovaikutuksellinen ja  
pelillistetty vaikuttamiskanava 
ympäristönsuunnitteluun

  Osallistujat: Koulutuskuntayhtymä  
Gradian kaksi opiskelijaryhmää  

  Ohjaus: Pelisession voi ohjata etäältä tai 
vaikuttamiskanavasta voi tehdä  
videoesittelyn oppilaille

  Kumppanit: Jyväskylän kaupunki
  Työpajan kesto: 1 tuntia

Lyhyesti

Suunnittelimme hankkeessa yhdessä Jyväskylän kaupungin 
hankeverkoston kanssa pelillistettyä vaikuttamiskanavaa, 
jota toiseen asteen opettajat voisivat käyttää itsenäisesti 
opetusryhmien kanssa. Tavoitteena oli tarjota vaikuttamis-
kanavan avulla mahdollisuuksia nuorille ilmaista mielipitei-
tään lähiympäristön suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä. 
Vaikuttamiskanava toteutettiin Seppo-mobiilipeliympäris-
tössä, sillä pelialusta on monille opettajille ja kasvattajil-
le entuudestaan tuttu. 

Näin se tehtiin

Vaikuttamiskanava sijoittuu kuvitteelliseen Urppabyn kau-
punkiin, jossa on viisi erilaista kehittämiskohdetta: puisto, 
tori, nuorisokeskus, rakennushanke ja liikuntakeskus. Vai-
kuttamiskanavan tavoitteena on kerätä kysymysten avulla 
nuorten ajatuksia ja ideoita kyseisten kohteiden kehittämi-
seen. Kaikki kehittämiskohteet perustuvat todellisiin suun-
nitteluhankkeisiin, joihin vaikuttamiskanavan vastauksia 
voidaan myös hyödyntää. Osallistujat voivat vastata ky-
symyksin tekstien lisäksi valokuvilla, äänellä tai videoilla. 

Peliä testattiin etäyhteyden välityksellä kahdessa amma-
tillisessa oppilaitoksessa Keski-Suomessa. Työpajan aikana 
opiskelijoille pidettiin lyhyt alustus siitä, miksi nuorten mieli-
piteitä halutaan osaksi yhdyskuntasuunnitteluun prosesseja. 
Tämän lisäksi opiskelijoiden kanssa keskusteltiin lyhyesti vai-
kuttamisesta ja osallistumisesta yhteiseen päätöksentekoon.

Mitä opittiin?

Pelillistetyn vaikuttamiskanavan toteuttaminen osoittautui 
vaikeammaksi kuin alun perin uskoimme. Siitä huolimat-
ta, että vuorovaikutteisessa suunnittelussa on hyödynnetty 
paljon pelillisyyttä, helppokäyttöistä mobiilipeliä nuorten 
ideoiden ja kokemusten kartoittamiseen ei ole toistaiseksi 
ole tarjolla. Kokeilussa vastausten kokoaminen osoittautui 
raskaaksi ja pelin käyttöön liittyy paljon saavutettavuuden 
haasteita. Toisaalta peli toimii varmasti paremmin silloin, 
kun oppilaiden pitää mobiilipelin avulla suunnistaa kehit-
tämiskohteisiin ja tehdä tehtävät paikanpäällä.

Opiskelijat huomauttivat palautteessa muun muassa, et-
tä kyseessä ei ole ”peli”, vaan kysely. Toisaalta Urppaby 
sai aikaan myös varovaista innostusta, kuten eräs opiskeli-
ja asian tarkasti muotoili: ”Ideana hyvä ja erilainen. En ole 
ennen nähnyt tälläistä tapaa kerätä nuorten mielipiteitä. Pe-
liä voisi lyhentää hieman, mutta oli ihan mukavaa tehdä.” 
Lisäksi opettajilta saatu palaute osoittaa vuorovaikutuksel-
listen menetelmien tarpeen kouluympäristössä: ”Minusta on 
tärkeää ottaa nuorten mielipide huomioon ja saada nuorten 
ääni kuuluviin! Mitä lähemmäs nuorta mahdollisuus vaikut-
taa tulee, sitä todennäköisemmin hän siihen tarttuu”.

Vaikuttamiskanavan kyselyn vastaukset koottiin rapor-
tiksi, joka luovutettiin Jyväskylän kaupungille. Raportin ai-
neistoa voidaan hyödyntää esimerkiksi uuden nuorisota-
lon suunnittelussa. 
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Tuloksia

•  Prosessin tuloksena syntyi osallistumismalli 
”Urppaby”, joka on hyödynnettävissä  
Seppo-peliympäristössä 

•  Vaikuttamiskanavan kokeiluissa kertyi ajan-
kohtaista tietoa toiseen asteen opiskelijoilta  
oman kotikaupungin kehittämiseen

Sovella ja syvennä

Pelialusta on ennen kaikkea suunniteltu pelattavaksi ulko-
na. Peli kannattaa rakentaa siten, että oppilaat jalkautuvat 
esimerkiksi puistoon tai torille konkreettisesti tutkimaan ke-
hittämiskohdetta. Lisäksi tiedonkeruun kannalta on tärkeää, 
että vaikuttamiskanavan kysymykset ovat mahdollisimman 
yksinkertaisia ja niihin saa selkeitä vastauksia. 

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Onnistunut pelikerta tarvitsee alustuksen tai videoesittelyn

•  Tehtävien tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia, mutta  
myös mielenkiintoisia

•  Osallistujat voivat itse rakentaa pelin annettujen 
kohteiden tai kysymyksen asettelun perusteella

Lisätietoa

Vaikuttamiskanava on vapaasti käytettävissä ja muokat-
tavissa Seppo-pelin käyttäjille. Pelin materiaalit löytyvät 
osoitteesta kulttuurinvuosikello.fi/urppaby. Kysely löy-
tyy Seppo-pelikirjastosta nimellä ”Urppaby – pelillistetty 
vaikuttamiskanava ympäristönsuunnitteluun”. Peli alustassa 
valmiina olevat kohteet ja niiden kysymykset on mahdollis-
ta nimetä ja muokata uudelleen.

”Opiskelijat odottivat todella peliä, joten 
pelillisyyden voisi ottaa konkreettisesti 
huomioon: tehtäviin pisteytys ja 
voittajalle palkinto.” – opettaja 

”Havaintojeni mukaan pelin kuva ja 
videomateriaaliin tutustuminen vaikutti 

useasta opiskelijasta mielekkäältä. 
Etenkin tulevaisuuden torialue sai 

useamman heistä kommentoimaan 
ääneen!” – opettaja

OPPILAIDEN 
PALAUTTEET 
TYÖPA JASTA 

(0 = täysin eri mieltä,  
5 = täysin samaa mieltä) Mielipiteelläni 

oli merkitystä

3,0

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

2,6

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

2,5
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6.
Värkkäilyboksi
Innovaatiotyöskentelyä ja itsetekemisen kulttuuria yläkoulussa

  Tavoite: Rakentaa arjen innovaatio,  
joka vahvistaa koulun henkeä ja tuo iloa  
oppilaiden välitunnille

  Osallistujat: Sammonlahden  
yläkoulun 7. luokka  

  Ohjaus: Maker-toimintaa tunteva ohjaaja  
ja opettaja

  Kumppanit: Lappeenrannan kaupunki
  Projektin kesto: 4–5 tapaamiskertaa  

(1–2 tuntia)

Lyhyesti

Sammonlahden koulun seitsemännen luokan kanssa toteu-
tettiin Värkkäilyboksi-projekti, jossa oppilaat rakensivat itse 
arjen innovaation parantamaan nykyisen sekä suunnitteil-
la olevan uuden Sammonlahden koulun viihtyisyyttä. Idea-
na oli luoda jotakin sellaista, mikä voitaisiin siirtää tulevai-
suuden koulun oppilaille. Projektin menetelmänä käytettiin 
maker-toimintaa, joka yhdistelee teknologian ja materiaa-
lien käyttöä. Maker-kulttuurissa korostuu yhteiskehittämi-
nen, osaamisen jakaminen ja uusien taitojen oppiminen.

Näin se tehtiin

Sammonlahden koulussa toteutettavassa kolmannessa työ-
pajassa päätimme kokeilla uudenlaista ja oppilaslähtöis-
tä lähestymistapaa lähiympäristön haasteiden ratkaisemi-
seen. Hankeverkostossa päädyimme värkkäilytoimintaan, 
sillä arvioimme, että tee-se-itse-innovaatiotyöskentely toi-
si työpajoihin uudenlaisen näkökulman. Lisäksi menetelmä 
tarjosi käsitöistä ja muotoilusta kiinnostuneille oppilaille 
tavan vaikuttaa koulun henkeen ja ympäristöön. Projektin 
ideana oli myös antaa oppilaille täysin vapaat kädet vai-
kuttaa työpajan sisältöön. Työpajoissa oppilaat päättivät 
rakentaa pakohuonepelejä. Projekti toteutettiin viidessä eri 

vaiheessa, joihin kuului ideointi, suunnittelu, tarviketilaus, 
työpajapäivä sekä viimeistely, jonka ohjauksesta vastasi-
vat opettaja sekä vuorovaikutussuunnittelija.

Mitä opimme?

Värkkäysboksi-projektissa annettiin oppilaille vastuu tuot-
taa ja suunnitella itse arjen innovaatio. Projekti onnistui 
erinomaisesti ja oppilaiden palautteen mukaan työskentely 
koettiin antoisaksi. Työpajan palautteessa korostui yhteisöl-
lisyys ja yhdessä tekeminen. Esimerkiksi eräs oppilas kuvai-
li, kuina projektissa ”…oppii ryhmätyöskentelyä ja luokka 
pääsee tekemään yhdessä mielekästä tekemistä, josta voi 
olla iloa muille.” Toinen oppilas kuvaili työskentelyä näin  
”on kiva suunnitella ja tehdä yhdessä muiden kanssa”. 

Tuloksia 

•  Oppilaiden rakentama pakohuonepeli 
Sammonlahden yläkoululle. Pakohuonepeli on 
mahdollista siirtää uuden koulun tiloihin

•  Osallistujat oppivat uusia käytännöntaitoja, kuten 
koodaamista, mittasuhteen hahmottamista ja 
ongelman ratkaisemista
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Sovella ja syvennä

Vastaavalla toteutuksella on mahdollista tuottaa esimerkik-
si lautapelejä, kilpailuja tai muuta tekemistä eri oppilasryh-
mien käyttöön. Kohderyhmän kokoa voi myös laajentaa 
erityisesti ideointivaiheessa ja osallistaa vaikka koko koulu 
suunnitteluun digityövälineiden avulla. Värkkäysboksi-pro-
jektin ideaa voi hyödyntää hyvin myös ympäristönsuunnit-
telun projekteissa silloin, kun oppilaat voivat itse ratkaista 
jotakin lähialueen suunnitteluun liittyvää haastetta.

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi

•  Varaa aikaa yhteiselle ideariihelle 

•  Anna oppilaille valta päättää, millaisen arjen 
innovaatioin he haluavat luoda tai millaisen 
kouluympäristöön liittyvän haasteen he  
haluavat ratkaista

•  Varaa pieni budjetti tarviketilausta varten 

”Mielestäni on ollut hyvä tehdä tälläinen 
projekti, sillä on ollut hauskaa ja on hyvä 
välillä keksiä uusia juttuja ja käyttää aivoja 
muuhunkin kun kouluaineisiin.” – oppilas

”En (oppinunut) mitään (uutta). 
Kaikki oli tuttua!” – oppilas

OPPILAIDEN 
PALAUTTEET 
TYÖPA JASTA 

(0 = täysin eri mieltä,  
5 = täysin samaa mieltä) Mielipiteelläni 

oli merkitystä

4,1

Opin jotakin 
uutta ja tärkeää

3,0

Haluaisin osallistua 
useammin tämänlaisiin 

työpajoihin

3,8
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7.
Nuoret kehittämässä 
kaupungin 
liikuntapalveluita
Kuulemis- ja keskustelutilaisuus nuorten kanssa

  Tavoite: Kuulla ja kerätä nuorten ideoita 
liikuntapalveluiden kehittämiseen

  Osallistujat: Ryhmä nuoria ja nuoria 
aikuisia (10 henkeä)

  Ohjaajat: Jokaisella rastilla tulee olla yksi 
keskustelun vetäjä 

  Kumppanit: Paremmin yhdessä ry (Domino-hanke) 
ja Jyväskylän kaupunki

  Työpajan kesto: 2,5 tuntia 

Lyhyesti

Toteutimme yhteistyössä Paremmin yhdessä ry:n kanssa 
kuulemistilaisuuden, jonka tavoitteena oli kerätä nuorten 
ideoita siitä, millä tavoin he parantaisivat kaupungin liikun-
tapalveluita ja niiden saavutettavuutta. Työpajaan osallis-
tui nuoria Paremmin yhdessä ry:n Domino-hankkeesta se-
kä muita vaikuttamisesta kiinnostuneita paikkakuntalaisia 
nuoria. Työpajan aihe annettiin toimeksiantona Jyväs kylän 
kaupungilta.

Näin se tehtiin

Työskentelylle määrittelimme kaksi tavoitetta: toteuttaa 
ja kuulla nuoria liikuntapaikkojen kehittämistä varten se-
kä luoda tilaa nuorten keskinäiselle kokemusten ja aja-
tusten vaihdolle. Työpajaan osallistui yhteensä 10 nuorta. 

Muutamalla nuorella oli aiempaa kokemusta vaikutta-
misesta (esim. nuorisovaltuusto tai järjestöt), mutta suu-
rin osa nuorista ei ollut ennen osallistunut vastaavanlai-
seen tilaisuuteen. 

Työpajassa kokeiltiin nuorten kuulemista kolmella eri-
laisella rastipisteellä. Työpajan aluksi tutustuimme toi-
siimme ja sovimme yhteisistä pelisäännöistä, jonka jäl-
keen nuoret jakaantuivat kolmeen ryhmään. Työpajan 
rasteilla oli kolme erilaista tehtävää, joista jokaisella oli 
oma ohjaajansa. Ensimmäisellä rastilla nuoret pohtivat 
liikuntapalveluiden saavutettavuutta erilaisten väittämien 
avulla. Toisella rastilla nuoret visioivat, millaiset liikunta-
palvelut olisivat täydellisessä kaupungissa ja kolmannel-
la rastilla nuoret ideoi vat tapahtuman järjestämistä. Ti-
laisuus päätettiin yhteiskeskusteluun ja halukkaat saivat 
lähteä ideoimaan yhteisen tapahtuman järjestämistä oh-
jaajan kanssa.
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Mitä opimme? 

Työpajassa nuoret tuottivat tietoa liikuntapalveluiden kehit-
tämisestä Jyväskylän kaupungin käyttöön. Nuorten tuotta-
mat ideat ja kommentit olivat mielenkiintoisia, sillä ne edus-
tivat hyvin erilaista taustoista tulevia nuoria. Osa nuorista 
oli saapunut Suomeen hiljattain, kun taas toiset nuoret oli-
vat asuneet paikkakunnalla lapsesta asti. Erilaisista taus-
toista huolimatta keskustelut julkisen palveluiden käytöstä 
ja kehittämisestä saivat yhteisiä näkökulmia. 

Nuorten väliset keskusteluhetket olivat vaikuttavia, sil-
lä monilla nuorilla oli hyvin erilaisia kokemuksia esimer-
kiksi tilojen esteettömyyteen, avoimuuteen ja palveluiden 
tarjontaan liittyen. Muun muassa liikuntapalveluiden saa-
vutettavuudesta nuoret kertoivat, että he eivät ole juurikaan 
kohdanneet syrjintää tai ennakkoluuloja, mutta samalla he 
suhtautuivat kriittisesti väittämään: ”liikuntapaikat ovat kai-
kille avoimia tiloja”. Nuoret ottivat kantaa muun muas-
sa siihen, että naisilla ja tytöillä tulisi olla enemmän omia 
kuntosalivuoroja. Työpajan jälkeen osa nuorista jatkoi ai-
heen parissa työskentelyä ja he toteuttivat kuntalaisaloit-
teen ”Maksuttomia liikuntapalveluita 20–29-vuotiaille” ja 
teettivät aloitteeseen liittyvän kampanjavideon. 

Työpajan tulokset:

•  Työpajan keskustelut dokumentoitiin ja 
raportti luovutettiin Jyväskylän kaupungin 
liikuntaverkkosuunnitelmasta vastaavalla 
työryhmälle

•  Työpajan jälkeen nuoret tekivät kuntalaisaloitteen 
”Maksuttomia liikuntapalveluita 20–29-vuotiaille” 
sekä kuntalaisaloitteeseen liittyvän mainosvideon

•  Nuoret tutustuivat keskenään ja jakoivat 
kokemuksiaan muille osallistujille

Vinkkejä työpajan toteuttamiseksi:

•  Tavoita nuoria koulun, harrastusten, 
kansalaisjärjestöjen tai nuorisopalveluiden kautta

•  Sovi yhteisistä keskustelujen pelisäännöistä ja pyri 
luomaan tilasta mahdollisimman turvallinen

•  Kutsu paikalle ohjaajia eri kansalaisjärjestöistä tai 
erilaisista taustoista

•  Kerro nuorille tarkasti, mihin työpajalla pyritään ja 
millaisiin asioihin he voivat tai eivät voi vaikuttaa

”Autoin hiljaisimpia osallistujia saamaan 
äänensä kuuluviin tarjoamalla heille 
puheenvuoroja ja kysymällä suoraan 
heidän ajatuksiaan. Osallistujat olivat 
keskenään erilaisia ja erilaisista 
lähtökohdista, mikä rikastutti 
keskustelua paljon.” – ohjaaja

”Mietin oman kohderyhmän 
näkökulmasta, että näissä nuorten 
kuulemisissa on tosi tärkeetä, että 

nuoret ymmärtävät sen, kenelle, mihin 
ja miten näitä heidän ajatuksiaan 

viedään eteenpäin.” – ohjaaja
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Lisätietoa hankkeesta ja 
osallisuuskokeiluista:

Mikko Holm, vuorovaikutussuunnittelija, Lappeenrannan kaupunki 
mikko.holm@lappeenranta.fi

Sanna Laukkanen, vuorovaikutussuunnittelija, Kouvolan kaupunki 
sanna.laukkanen@kouvola.fi 

Hanna Lämsä, toiminnanjohtaja,  
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura  
hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi 

Päivi Pelkonen, erikoissuunnittelija, Jyväskylän kaupunki 
paivi.pelkonen@jyvaskyla.fi

Kaisa Ristimella, vuorovaikutussuunnittelija, Jyväskylän kaupunki 
kaisa.ristimella@jyvaskyla.fi

Tanja Räty, erikoissuunnittelija, Jyväskylän kaupunki 
tanja.raty@jyvaskyla.fi 

Jaakko Tuominen, projektipäällikkö,  
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura  
jaakko.tuominen@kulttuuriperintokasvatus.fi 

kulttuuriperintokasvatus.fi/kaikkienkaupunki
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