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koululaiset suunnittelun osallisina 

Lapset kaupungissa -seminaari 23.9.2016, Eini Vasu arkkitehti SAFA  



Tausta 
• Lasten ja nuorten osallistumista ympäristön 

suunnitteluun ja heitä koskevaan 
päätöksentekoon toivotaan sekä 
valtakunnallisesti että paikallisesti.  

• Opetus ja kulttuuriministeriön ehdotuksessa 
lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 
(2014:6) yhtenä päätoimenpiteenä on lasten 
ja nuorten toimintaympäristöjen suunnittelu 
yhdessä heidän kanssaan.  

• Oulun kaupunkistrategiassa 2020 asukkaiden 
osallistuminen ja lapset tulevaisuuden 
tekijöinä ovat keskeisiä painopistealueita.  

• Kempele-sopimuksessa strategiseksi 
päämääräksi nostettu yhteisöllisyys ja 
aktiivinen osallisuus 

• Erityisen tärkeää on, että lapsi voi osallistua 
silloin, kun kyseessä on hänen omaa 
lähiympäristöään koskeva todellinen ja 
nopealla aikataululla toteutettava hanke.  

 



PUISTO 
Lapsilähtöisen keskusleikkipuiston suunnittelun  
innovatiivinen pilotti ja levitettävä toimintamalli 

• Kokonaistavoitteena on tuottaa 
monistettavia työpajapaketteja, 
joiden avulla suunnittelija, koulu tai 
muu vastaava taho voi tuottaa 
leikkipuistojen suunnittelussa 
hyödynnettävää materiaalia. 

• Kehitetään työpajoja ja 
toimintamalleja, joiden avulla lapset 
voivat olla mukana lähipuistojen 
suunnittelussa 

• Lapset oppivat, miten puistoa 
suunnitellaan ja miten päädytään 
toteutukseen. Heidän ideat ja 
ajatukset saadaan näkyväksi osaksi 
puiston lopputulosta 

• Toteutettavan leikkipuiston 
suunnittelija ja toteuttaja saavat 
hyödynnettävää tietoa alueen 
keskeisiltä käyttäjiltä 

 



 

 

Oulu, Oulunsalon Viljapuiston keskusleikkipuisto työpajat 2014 - 2015 



 

Työpaja 14 Paras Paikka Puistossa (2lk) helmikuu 2016 
Työpaja 15 Toiminnan puisto (5lk) helmikuu 2016 
Työpaja 16 Keskustelu suunnittelijan kanssa suunnitelmavaihtoehdoista (2 ja 5lk) helmikuu 2016 
 
Kempeleen Kuunsillan leikkipuiston avajaiset syksyllä 2016 tai keväällä 2017 

Kempeleen Kuunsillan leikkipuiston työpajat 2016 

 
Oulun Oulunsalon Viljapuiston keskusleikkipuiston suunnittelu 2016-2017, rakentaminen ja avajaiset 2018 
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Lopputulokset 
Oulun yliopistosta kaksi lopputyötä: 
• arkkitehtuurin tiedekunnan 

diplomityö, Meeri Karjula, 
  

Suunnittelijan näkökulma osallistavassa 
leikkipuistosuunnittelussa  
• kasvatustieteiden tiedekunnan 

pro gradu –tutkielma,  
Riikka Makkonen,  

 Lasten kokemuksia leikkipuiston suunnittelussa    
(http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-
201606042300.pdf )  
 
Loppuraportti, johon koostettu 
projekti, sekä monistettavat 
työpajapaketit 

Prosessikaavio leikkipuiston suunnitteluun 
osallistamisen ja vuorovaikutuksen ajankohdista  
(kuva, Meeri Karjula, 2016) 

http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201606042300.pdf
http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201606042300.pdf


Miten lasten 
ajatukset näkyvät? 
Oulu, Oulunsalon Viljapuiston 

keskusleikkipuisto 

• 16 erilaista työpajaa, joista koostui 
lasten yhteinen idea 
keskusleikkipuistosta pienoismallin 
muodossa 

• Oulun kaupungilla on suunnitelmien 
luonnostelu aloitettu lasten ideoiden 
pohjalta 

• Lapsilta saatiin hyvää tietoa 
kulkureiteistä ja miten aluetta nyt 
käytetään 

• Valaistuksen kehittämiseen tuli hyviä 
ajatuksia 

• Tärkeitä olivat lasten ideat ja heiltä 
tulleet ajatukset puiston teemaksi 

• Suunnittelijallekin  oli mukava olla 
mukana 



 



Miten lasten 
ajatukset näkyvät? 
Kempele, Kuunsillan leikkipuisto 

• Kolme työpajaa, joista viimeisessä 
suunnittelija esitteli kahta vaihtoehtoista 
suunnitelmaa. Suunnitelmat oli 
muodostettu kahden ensimmäisen 
työpajan pohjalta 







Kiitos. 

Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA 
Lasten ja nuorten arkkitehtuuri- ja 
ympäristökasvatus 
Eini Vasu, arkkitehti SAFA 
Riitta Kosonen, arkkitehti SAFA 
sähköposti: psarkkasv@gmail.com 
verkkosivut: http://p-
ssafa.fi/projektit/arkkitehtuurikasvatus/puisto-2/  
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