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Fantasy/Ampiainen -lehti on julkaistu EU:n Kulttuuri
-ohjelmaan kuuluvan ja Designmuseon koordinoiman
Fantasy Design in Community 2009-2011 hankkeen
yhteydessä.

Ampiaisen toteuttajat: Designmuseo, Suomen rakennustaiteen
museo, Suomen arkkitehtiliitto SAFA ry, Teollisuustaiteen liitto
Ornamo ry, Grafia ry, Uudenmaan taidetoimikunta.

Uudenmaan taidetoimikunta on tukenut Fantasy/Ampiainen
-lehden toteuttamista.
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä
komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen
mahdollisesta käytöstä.
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Osallista ja vakuutu!
Lapset ja nuoret ovat suunnittelijoita

Ampiainen, joka on suunnittelualojen ammattijärjestöjen
ja museoiden yhteinen hanke, pörrää nyt viidettä vuotta
levittäen arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta Suomeen.
Se tuottaa ja välittää tietoa ja tapahtumia muun muassa
nettisivujen ja vuosittain ilmestyvän lehden avulla. Tällä
kertaa Fantasy/Ampiainen-lehti julkaistaan yhteistyössä
Designmuseon koordinoiman kansainvälisen Fantasy
Design -hankkeen kanssa. Yhteisenä ja ajankohtaisena
teemana on lasten ja nuorten osallisuus ja osallistaminen
yhteisen elinympäristömme suunnitteluun.

Fantasy Design on muotoilukasvatushanke, joka on
vuosikymmenen aikana kasvanut metodiksi. Keskeisenä ideana on antaa lapsille ja nuorille tilaisuus
työskennellä muotoilijoiden kanssa ja tuoda esille
oma muotoiluajattelunsa kansainvälisessä näyttelyssä. Ensimmäisen pohjoismaisen Fantasi Design
-hankkeen (1998-2000) tavoitteena oli alunperin
hauska ja erilainen näyttely, jossa esiteltäisiin lasten
luovuutta ja innovatiivisuutta suunnittelijoina.
Muotoilukasvatus oli tuolloin astumassa virallisesti
perusopetukseen ja hanke loi paljon ajatuksia ja
tietämystä uuden käsitteen ympärille. Myös vuonna
2003 käynnistynyt eurooppalainen Fantasy Design
toimi kouluissa, järjesti opettajien koulutusta ja
julkaisi opetusmateriaalia, ja pohjusti osaltaan myös
Ampiaisen alkutaivalta.
Nyt meneillään oleva, EU:n Kulttuuri-ohjelman
verkostoitumishanke Fantasy Design in Community
2009-2011 avaa näkökulmaa laajemmin yhteiskuntaan, ja kysyy miten lapset ja nuoret voidaan osallistaa yhteisen elinympäristömme suunnitteluun. Nimi
kertoo, että suunnitteluyhteisö on kokonaisuus ja
muistuttaa siitä, että monet ihmiset ja asiat vaikuttavat lopputulokseen. Tässä hankkeessa kaikki osallistujat nuorista ammattisuunnittelijoihin houkutellaan
kertomaan työstään kansainvälisillä verkkosivuilla
www.fantasydesign.org, jossa pääsee myös kommen-



Ampiainen: www.ampiainen.fi

toimaan toisten tekemisiä. Suomessa ”oikeita” muotoiluhankkeita toteutetaan esimerkiksi alakoulussa,
kaupunkipuistossa ja nuorisotalolla. Näihin projekteihin voit tutustua myös tässä lehdessä.
Kasvattajien keskuudessa on vahva yksimielisyys
siitä, että kokemus osallisuudesta on tärkeä: omien
näkemysten merkitykselliseksi kokeminen, omien
taitojen ja kykyjen osoittaminen itselle ja muille sekä
yhdessä tekemisen ilo. Se, että puhutaan osallistamisesta, tarkoittaa että on myös niitä, jotka eivät ole
päässeet mukaan, ja joita pitää osallistaa. Lasten
ja nuorten vahvempi osallisuus yhteiskunnassa on
2000-luvun alun merkittävä haaste, kun pyritään
syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nuorten omien vaikutuskanavien luominen ja kehittäminen sekä pyrkimys äänestysiän alentamiseksi ovat osa tätä työtä.
Osallisuus on myös muotikäsite, joka ei saisi jäädä vain
sanaksi tai tekniseksi ratkaisuksi; tässä onkin mahdollisuus toimintatapojen isompaan remonttiin.
”Oikeaan” ympäristöön tarttuminen lasten nuorten
kanssa haastaa kasvattajat. Koska toimintamallit eivät ole valmiina, pitää kurotella totuttujen raja-aitojen
yli, pyytää apua toisilta ja avata myös omaa tekemistä.
Osallistava suunnitteluhanke tuo esille valtarakenteita
ja päätöksentekoprosesseja, jotka ovat meidän aikuistenkin haasteena. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset ovat siten mielestäni avainasemassa

yhteiskunnallisesti. Kyse on demokratiasta, siitä kuka
saa suunnitella meidän tilat ja toiminnot. Ehkä tässä
on juuri se tarpeellinen silmien avaamisen paikka:
tärkein kysymys on, miten juuri sinä voit vaikuttaa.
Suunnittelualoilla käyttäjien tarpeet ovat oikeastaan aina olleet ammattikäytäntöjen perustana.
Arkkitehdit ja muotoilijat ovatkin usein kuvailleet
rooliaan tulkin tai fasilitaattorin työksi. Kuten osallistamisessa, myös ammattisuunnittelussa yleisemminkin
kaiken pohjana on vuoropuhelu. Fantasy/Ampiainen
-lehti kertoo, kuinka vaatesuunnittelija suunnittelee
moottoripyöräasut motoristeja kuunnellen. Tai miten
kerrostalon asukkaat tutustuvat toisiinsa jo ennen
perustuskiven muurausta. Entä mitä osallistaminen
voi tarkoittaa mainoskampanjassa?
Suomessa on arkkitehtuurikasvatuksen nimissä
toteutettu jo koko joukko kiinnostavia hankkeita,
joissa lapset toimivat tutkijoina tai suunnittelijoina.
Tässä lehdessä läänintaiteilijoina toimivat arkkitehdit
kertovat, miten lasten ajattelu voidaan tuoda esille ja
aikuisten käyttöön - osaksi alueellista arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa tai uutta asuinaluetta kaavoitettaessa. Arkkitehtuuri voi olla tehokas yhteisöllinen ja
poliittinenkin väline. Fantasy/Ampiaisen henkilökuvat
kertovat kahdesta arkkitehdista, jotka käyttävät ammattitaitoaan erilaisten yhteisöjen elintilan muokkaamiseksi Etelä-Afrikassa ja Saksassa.

Designmuseo ja Suomen rakennustaiteen museo
suunnittelevat lisärakennusta yhteiselle tontille Helsingissä. Museoissa tiloja mietitään yleisöpalvelun ja
museotoimintojen näkökulmista; esimerkiksi näyttelyesineitä formula-autoista valon- ja kosteudenarkoihin arkkitehtuuripiirustuksiin pitää voida liikutella ja
asettaa esille. Kulttuurilaitokset ovat tänään paljon
muutakin kuin hienoja taiteen paikkoja - kuinka moni
onkaan sitä mieltä, että kahvila on museon tärkein tila.
Alkuvuodesta 2011 Fantasy Designin osallistavat
suunnitteluhankkeet Belgiassa, Espanjassa, Tanskassa ja Suomessa on saatu päätökseen ja niihin voi
käydä tutustumassa näyttelyssä Designmuseossa
Helsingissä. Lasten ja nuorten toiminta oman elämänsä puitteiden muotoilijoina on ytimenä kaikissa
tuolloin esiteltävissä projekteissa ja myös näyttely
rakenteineen syntyy nuorten ja näyttelyarkkitehdin
yhteistyönä. Mikä merkitys näillä ja muilla osallistavilla
hankkeilla lopulta on lasten ja nuorten elämässä, jää
nähtäväksi. Toivottavasti monilla syttyy kiinnostuksen
kipinä osallistumiseen ja sitä kautta vaikuttamiseen.
Leena Svinhufvud
Museolehtori, Fantasy Design in Community
-hankkeen johtaja



Kuva: Eeva-Liisa Kauppila, Taika puistoa etsimässä



Fantasy Design in Community 20092011 on Designmuseon johtama ja
EU:n Kulttuuriohjelmaan kuuluva neljän
maan muotoilukasvatushanke, jossa
lapset ja nuoret ratkovat oman elinympäristönsä haasteita yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Tuloksista koottava näyttely avataan Designmuseossa
tammikuussa 2011. Näyttely jatkaa
matkaa keväällä Gentiin Belgiaan,
missä järjestetään huhtikuussa myös
osallistavan muotoilukasvatuksen metodeja ja tuloksia käsittelevä kansainvälinen konferenssi. Hanke tuo yhteen
muotoilumuseot Belgiasta, Helsingistä
ja Espanjasta sekä opettajakorkeakoulun Tanskasta. Designmuseon partnereina hankkeessa ovat Design
Museum Gent (Belgia), University College Sealand (Tanska) ja Museo Nacional de Artes Decorativas (Espanja).
Suomessa työskennellään kolmessa
kaupungissa. Lahdessa Taide- ja muotoilukoulu Taikan opiskelijat tuovat viihtyisyyttä läheiseen kaupunkipuistoon.
Oulussa Lintulammen koulun oppilaat
muokkaavat koulun pihaa osana laajaa
oppimisympäristöhanketta. Helsingissä työskennellään nuorisotaloilla,
joissa nuoret tutkivat erilaisia ratkaisuja tilojen haltuunotossa.

Fantasy Design: www.fantasydesign.org



Viihtyisämpi koulu oivallusten tietä
Teksti: Minna Laatikainen ja Jaana Räsänen
Kuvat: Lintulammen koulu
Oululaisessa Lintulammen koulussa on käynnissä opetushallituksen rahoittama kolmivuotinen
oppimisympäristöhanke Oivalla! Pilottihankkeen
tavoitteena on kehittää koulun arkkitehtuuri-, muotoilu- ja käsityökasvatuksen opetussuunnitelmaa
ja -käytänteitä sekä koulun fyysistä ympäristöä.
Keskeisiä toimijoita oppilaiden ja opettajien lisäksi
ovat taiteilijakummit – taiteen, muotoilun, käsityön ja
arkkitehtuurin ammattilaiset. Kukin taiteilijakummi
järjestää työpajoja ja projekteja, jotka on suunniteltu
yhteistyössä opettajien kanssa. Niissä koulun kaikki
oppilaat ja opettajat pääsevät paitsi tutustumaan
kummin taiteelliseen tuotantoon, työskentelymenetelmiin ja erilaisiin materiaaleihin myös keräämään
tietoa, havainnoimaan, ideoimaan, kokeilemaan ja
luomaan. Toimimalla ja tekemällä itse oppilas huomaa, mistä oma esineellinen ja rakennettu ympäristö
koostuu ja miten siihen voi vaikuttaa.



Työpajoissa muokataan kouluympäristöä
Oivalla! -työpajat käynnistyivät syksyllä 2008. Teemojen, tekniikoiden ja materiaalien kirjo oli runsas.
Työpajoissa tehtiin keraamisia reliefejä, huovutettuja
lintuja ja linnunmunia sekä tutustuttiin erilaisiin tekstiilitekniikoihin. Tuloksena syntyi muun muassa käsin
kudottu 13 metriä pitkä räsymatto sekä kankainen
koulukuva (katso resepti). Maataidetta ja huopalintujen pesiä toteutettiin luonnon tarjoamista materiaaleista. Välillä retkeiltiin lähiseudun luonnossa,
rakennetussa ympäristössä sekä museoissa. Vanhoista videonauhoista syntyneeseen taideteokseen
etsittiin ideoita ja materiaaleja kierrätyskeskuksesta
sekä kaatopaikalta ja inspiraatiota heräteltiin myös
tarinoita kertomalla. Rakenteiden kestävyyttä ja
erilaisia muotoja tutkittiin sokeripaloista ja legoista
rakentamalla. Oktaedriin perustuva himmeli koristaa
nyt koulun portaikkoa. Vanhoille tuoleille tuunattiin
uusi elämä, ja myös ihan tavallinen luokka sai uuden
luovuutta edistävän ilmeen. Arkkitehtuurityöpajoissa
perehdyttiin perinne- ja nykyrakentamiseen sekä
suunniteltiin uusi entistä ehompi koulun piha.
Osa työpajoista oli kertaluonteisia. Joistakin
syntyi pidempikestoisia projekteja. Yhteistä niille oli
se, että ne kaikki muokkasivat omalta osaltaan kouluympäristöä, toivat väriä ja iloa arjen tiloihin ja loivat
tunnelmaa juhliin. Syksyllä 2010 työpajat jatkuvat.
Luvassa on vielä aistielämyksiä sekä työskentelyä
muovin, pajun ja betonin parissa.

Piha, Luovuusluokka, Räsymatto ja Koulukuva
Ensimmäisten työpajojen teemana olivat koulun
piha ja ystävät. Mielikuvitus pääsi valloilleen. Pihalle
toivottiin muun muassa vesihyppelypaikkaa, paljon
hyviä kiipeilypuita ja pehmeää nurmikkoa, keinuja,
kukkuloita sekä kiipeilytelinettä, jossa voi leikkiä
harmaakarhua. Ideoilla osallistuttiin valtakunnallisiin
kilpailuihin. Menestystä tuli mm. Ampiainen REMIX
-kilpailusta, jonka parhaimmistoa esiteltiin Designmuseossa. Myös perheenjäsenet pääsivät tutustumaan
hienoihin ideoihin koulussa järjestetyissä näyttelyissä. Arkkitehti Eini Vasun Pihaoivallus! -työpajoissa on
kilpailujen jälkeen vielä jalostettu suunnitelmia ja toimitettu ne tiedoksi Oulun kaupungille. Pihan suunnitteluun ja myöhemmin myös toteuttamiseen osallistuu
oppilaiden lisäksi isännöitsijä ja joukko asiantuntijoita
kaupungin teknisestä keskuksesta. Prosessi jatkuu
osana Fantasy Design -hanketta.
Voisiko luokkahuone olla erilainen? Millainen? Keväällä 2009 viidennen ja kuudennen luokan oppilaat
aloittivat uudenlaisen luokkahuoneen suunnittelun.
Ikkunasta näkyvä metsämaisema väreineen siirtyi
teemaksi sisustukseen. Pulpettirivit murtuivat ja ryhmittyivät ympyrän muotoisen aukion ja sitä reunustavan sohvan ympärille. Opettajan paikka ei enää ole
luokan edessä vaan opetus tapahtuu keskusaukiolta.
Pehmeine mattoineen se toimii myös “leirinuotiona”,
rauhallisena ja inspiroivana kokoontumispaikkana. Luovuusluokkaa päästiin toteuttamaan saman



vuoden syksyllä yhteistyökumppaneiden kanssa, ja
lokakuussa 50-vuotisjuhlan yhteydessä vietettiin
avajaisia. Keväällä alakoulunsa päättäneet oppilaat
olisivat mieluusti vieneet Luovuusluokan mukanaan.
He toivoivat, että uudessa koulussakin aloitettaisiin
samanlainen projekti tylsän ympäristön parantamiseksi.
Yhdessä suunnitellusta ja toteutetusta koulukuvasta tuli koko koulua ja sen oppilaita esittävä kuvateos (katso resepti), joka on sijoitettu pysyvästi koulun
aulaan. Se muuntuu ja ”elää” vuodeaikojen mukaan.
Syksyisin siihen lisätään uusien oppilaiden kuvat rintanappeina, kuudensien luokkien vietyä omansa pois
keväällä. Joulun alla jokaiseen rintanappiin liitettiin
punainen tonttulakki, teos valokuvattiin, ja syntyi
koulun joulukortti.
Räsymaton tekemiseen osallistui koko koulun
oppilaiden, opettajien ja työntekijöiden lisäksi myös
joukko oppilaiden vanhempia ja eläkkeelle jääneitä
opettajia. Materiaalit yli 13 metriä pitkään yhteiseen
mattoon löytyivät kunkin kutojan kotoa. Jokainen
kutoja merkitsi räsymattomuistikirjaan, mitä oli kutonut, millä värillä ja minkälaisia ajatuksia se herätti.
Räsymattoradiossa uutisoitiin maton edistymisestä.
Kangaspuilla kutominen oli usealle oppilaalle täysin
uusi ja hauska kokemus!
Eväitä oivalluksiin opettajille
Opettajat ovat tehneet hankkeen aikana antoisia
koulutusmatkoja Helsinkiin Designmuseoon ja Suomen rakennustaiteen museoon, Arabian tehtaalle,
Creating the Future -seminaariin, Lasten ja nuorten
arkkitehtuurikoulu Arkkiin, Vuoden muotoilijat -näyttelyyn ja Ateneumiin. Ympäristö- ja arkkitehtuurikoulu
Lastussa paneuduttiin opetussuunnitelmatyöhön.
Koulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti ja niistä on
saatu paljon uusia vinkkejä, virikkeitä ja ideoita muotoilun, arkkitehtuurin ja käsityön opettamiseen.
Hankkeen jälkeen?
Syksy 2010 on Oivalla! -hankkeen viimeinen lukukausi. Oivalla! on ollut esillä mediassa useaan otteeseen
sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Julkisuus
toi ensimmäisen vuoden aikana hankkeen onnistumisen kannalta tärkeitä uusia yhteistyökumppaneita.
Työpajojen tuloksista on koottu upeita kuvakirjoja.
Kokemusten pohjalta laadittu opetussuunnitelma
on saatettu julkaistavaan muotoon ja loppuraportti
jatkosuunnitelmineen on saatu valmiiksi. Hankkeesta
jää varmasti pysyviä toimintamalleja omaan kouluun.
Jo nyt käsityökerhon rinnalla on aloitettu myös arkkitehtuuri- ja muotoilukerho. Työpajat ovat kokeilemisen
arvoisia! Ohjeet ja vinkit löytyvät lähitulevaisuudessa
koulun kotisivujen kautta!

Eini Vasu
Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Olen Eini Vasu ja ammatiltani arkkitehti. Työskentelen
Oulun kaupungin Teknisen keskuksen asemakaavoituksessa projektiarkkitehtina. Sivutoimisesti ohjaan
Oulun kaupungin Lintulammen koululla arkkitehtuurija muotoilukasvatuksen työpajoja Oivalla! -hankkeessa.
Minkälaisia arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteita
sinulla on Lintulammen koulun pihahankkeessa?
Pihahankkeessa oppilaat osallistuvat koulun pihan
kehittämiseen suunnitteluprosessin kautta. Tavoitteena on, että he oppivat näkemään elinympäristönsä
arvoja ja huomaavat pystyvänsä vaikuttamaan sen
kehittämiseen. Yksi tavoitteista on myös parantaa
karua koulun pihaa viihtyisämmäksi niin oppilaille kuin
lähiseudun asukkaille.  
Miksi lasten osallistuminen koulutilojen suunnittelemiseen on tärkeää?
Lapset ovat oman kouluympäristönsä pääkäyttäjiä ja
tuntevat sen siten parhaiten. Suunnitteluprosessin
aktiivisina osallistujina he oppivat myös arvostamaan
omaa arkista ympäristöään.
Miten koulutilojen käyttäjien näkökulma merkitsee
suunnittelijalle ja virkamiehelle?
Kun käyttäjien näkökulma otetaan mukaan suunnitteluun, voidaan koulun ulko- ja sisätiloista tehdä
käyttäjilleen vielä toimivampia ja viihtyisämpiä.

Erityiskiitokset Oivalla! -taiteilijakummeille: kuvanveistäjä Minna Kangasmaa, lavastaja-puvustaja Merja Koistinen, tekstiilisuunnittelija Riitta Johanna
Laitinen, sisustusarkkitehti Samuli Naamanka, tekstiilitaiteilija Maija Paavola, huonekalusuunnittelija Janne Pessinen, teollinen muotoilija Esko Piippo,
muoti- ja vaatetussuunnittelija Marianne Valola, arkkitehti Eini Vasu sekä kuvataiteilija-keraamikko Antti Ylönen.

10 Lintulammen koulu: www.oulu.net/koulut/lintulampi

Koulun kuvateos
Ainekset:
- valkaisematonta lakanakangasta
(etu- ja takapuolelle)
- vanua kankaiden väliin
- piirretty kuva koulusta
- piirtoheitin
- teippiä
- lyijykynä hahmottamiseen
- musta kangastussi
- kangasvärejä
- saumuri
- ompelulankaa

Valmistus:
1. Pestään kankaat ja silitetään ne.
2. Kiinnitetään kangas seinälle teipillä ja
heijastetaan piirtoheittimellä kuva kankaalle.
3. Piirretään ääriviivat kevyesti lyijykynällä ja
vahvistetaan lyijykynäjäljet kangastussilla.
4. Maalataan kuva kangasväreillä (ei tussijälkien
päälle).
5. Kiinnitetään värit silittämällä.
6. Ommellaan vanu ja kankaat reunoistaan yhteen
saumurilla ja viimeistellään käsin tikkaamalla.

11

Taika puistoa etsimässä
Lahdessa Taide- ja muotoilukoulu Taikan projektissa
tutkitaan rakennettua kaupunkiympäristöä koulun
lähistöllä. Fantasy Design -hankkeeseen osallistuu
kaksi ryhmää 9-12 -vuotiaita oppilaita, yhteensä 24.
Tavoitteena on tutustua kaupunki- ja viheraluesuunnitteluun sekä suunnitteluun liittyviin haasteisiin
ja kysymyksiin. Varsinaiseksi suunnittelukohteeksi
valittiin koulun takana sijaitseva Seponpuisto. Puistoa ympäröi kolme asuinkerrostaloa sekä parkkialue.
Harva kyseistä paikkaa tiesi tai oli edes vieraillut
siellä, ja tästä syystä projektin nimeksi tulikin ”puistoa etsimässä”.
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Teksti ja kuvat: Eeva-Liisa Kauppila

Yhteistyö kaupungin virkamiesten kanssa on tärkeä
osa oppimistapahtumaa. Muotoiluprojekti toteutetaan yhteistyössä Lahden kaupungin teknisen ja
ympäristötoimialan kanssa. Mukana ovat kaavoitusarkkitehti Päivi Airas, suunnittelija Anne-Maj Rope ja
apulaiskaupunginpuutarhuri Kirsi Kujala. He vierailevat koululla, kertovat oppilaille kaupunki- ja viheraluesuunnittelusta ja keskustelevat oppilaiden kanssa
heidän suunnitelmistaan.
Kevään 2010 aikana teimme ahkerasti työtä
yhdessä. Tulokseksi saimme muun muassa suunnitelman leikkialueen aidan uudistamisesta. Kesän

aikana kaupungin virkamiehet selvittävät, miten
tämä voidaan toteuttaa oppilaiden suunnitelmien
pohjalta. Taikassa jatkamme projektia kesäloman
jälkeen elokuussa.
Puisto oli lumen peitossa, kun tammikuussa
2010 aloitimme 9-10 –vuotiaiden ryhmän kanssa.
Kovasta pakkasesta huolimatta toteutimme kaupunkilöytöretken koulun lähiympäristöön ja tutustuimme
myös Seponpuistoon. Oppilailla oli käytössä digikamerat ja he kuvasivat reitin varrelta mielenkiintoisia
paikkoja. Puhuimme kartoista, ilmakuvista ja mittakaavasta ja katsoimme Lahden kaupungin nettisivulta karttoja ja ilmakuvia alueesta eri vuosikymme-

niltä. Tutkimme niiden avulla, missä koulu sijaitsee
ja kuinka kaupunki on rakentunut sen ympärille eri
vuosikymmeninä.
Tutustuimme myös siihen, mitä Lahden kaupungin
tekninen ja ympäristötoimiala tekee. Kaavoitusarkkitehti ja suunnittelija kertoivat maiseman havainnoinnista ja suunnittelusta sekä siitä, miten kaupunkia
kaavoitetaan. Kirsi Kujala esitteli oppilaille Seponpuiston nykyisen suunnitelman ja kertoi, mitä puiston
suunnittelussa pitää ottaa huomioon.
Oppilaat rakensivat puistosuunnitelmistaan pienoismallit mittakaavassa 1:200. Puistosuunnitelmat
esiteltiin tutuksi tulleille kaupungin virkamiehille.

Taide- ja muotoilukoulu Taika: www.lpt.fi/taika
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Kaupunkilöytöretki
Ainekset:
suunnitelmakarttoja ja ilmakuvia lähiympäristöstä (etsi kuntasi sivuilta internetistä)
kyniä, paperia ja kameroita ym. välineistöä

12-vuotiaat oppilaat tutustuivat Seponpuistoon
ja erityisesti leikkialuetta ympäröivään harmaaseen
puuaitaan, jota pidettiin tylsänä ja huonokuntoisena.
Saimme Kirsi Kujalalta tarkat ohjeet aidan suunnittelua varten. Oppilaat ideoivat niiden pohjalta
leikkipuistoa ympäröivälle aidalle uuden muodon ja rakensivat suunnitelmastaan pienoismallin balsapuusta.
Valmiit aitasuunnitelmat ja mallit esiteltiin kaupungin
virkamiehille toukokuussa.
9-10 –vuotiaiden ryhmä ideoi harmaalle lautaaidalle uuden muodon ja rakensi yhdessä mallin
oikeaan kokoon. He käyttivät olemassa olevaa aitaa
perustana uuden suunnittelulle. Suunnitelmassa
vanhat laudat maalataan uudelleen ja osa laudoista
korvataan uusilla laudoilla, jotka esittävät erilaisia
eläviä olentoja. Oppilaat kuvailevat suunnitelmaansa
iloiseksi, värikkääksi ja hauskaksi.

Valmistus:
1. Tutustutaan ensin tutkittavan alueen
suunnitelmakarttoihin ja ilmakuviin.
Pohditaan yhdessä, miten kaupunkia
voi lukea kartan avulla. Miten kaupunki
litistyy kartaksi?
2. Lähdetään löytöretkelle kartan maisemiin
esimerkiksi koulun lähiympäristöön ja
tarkastellaan sitä eri keinoin: valokuvaamalla, piirtämällä, kirjoittamalla,
kuuntelemalla, katselemalla, liikkumalla.
3. Retkeltä palattua jutellaan yhdessä kokemuksista. Mitä kaikkea löytöretkeilijät
kohtasivat? Löysivätkö he jotain parannettavaa? Minkälaisena he lähiympäristön
kokivat?
4. Piirretään kaupunkilöytöretken pohjalta
kartta alueesta 3-4 oppilaan ryhmissä.
Vinkki: Tehtävän voi mahdollisuuksien mukaan
yhdistää vierailuun paikallisessa kaupunkisuunnitteluvirastossa tai järjestää kaavoitusarkkitehdin vierailun koululle.
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1. Kuka olet ja mitä työtä teet?
2. Minkälaisia yleisiä tavoitteita
näet osallistavassa kaupunkisuunnittelussa?
3. Miten lapset ja nuoret voivat
osallistua kaupunkien suunnitteluun?
4. Mitä odotuksia ja tavoitteita
sinulla on yhteistyöstä Taide- ja
muotoilu-koulu Taikan kanssa?

Kirsi Kujala

Päivi Airas

Anne-Maj Rope

1. Olen apulaiskaupunginpuutarhuri ja
työtehtäviini kuuluu Lahden kaupungin yleisten viheralueiden ylläpidon
hallinnointi ja kehittäminen, kunnossapidon tilaaminen sekä viherasiantuntijuus muille toimialoille, kuten
liikuntapalveluille sekä tilakeskukselle.

1. Toimin kaavoitusarkkitehtina, jonka
tehtäviin asemakaavatyön ohella
kuuluu myös kaupunkitilan suunnittelu. Lisäksi olen ollut valmistelemassa
Lahden uutta arkkitehtuuripoliittista
ohjelmaa, jonka yhtenä alueena on
ympäristökasvatus. Ennen nykyistä
tointani olen toiminut arkkitehtuurikasvatuksen tehtävissä.

1. Toimin Lahden kaupunkisuunnitteluvirastossa maisemasuunnittelijana
ja kaavoittajana.

2. Työtehtävieni myötä olen ollut
paljon mukana asukasyhteistyössä.
Osallistuvuus on painottunut aikuisväestöön, mutta vaikkapa ympäristötalkoissa, joissa parannetaan kaupungin
yleisten alueiden viihtyisyyttä, on
mukana ollut ilahduttavasti kaiken
ikäisiä osallistujia.
3. Kohdekohtaiset puisto- ja leikkialuesuunnitelmat esitellään asukkaille
nykyisin luonnosvaiheessa, mutta
lapset ja nuoret voitaisiin kutsuttuina
ottaa mukaan myös yleisten alueiden
suunnitteluun esim. koulujen ympäristökasvatuksen kautta.
4. Tuoda esiin ympäristörakentamisen
ja ylläpidon arkirealiteetteja (normit,
raha, kalusto, ilkivalta ym.) kaiken
suunnittelun ja ideoinnin pohjatietona.
‘Jalat maassa’ suunnittelu tuottaa
toteutuskelpoisia ratkaisuja, jotka
myös kestävät.
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2. Osallistava kaupunkisuunnittelu on
oleellinen osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista työtä. Osallistamisen muodot vaihtelevat työn laadusta
ja laajuudesta riippuen. Järjestämme
paljon erilaisia asukas- ja yleisötilaisuuksia.
3. Resurssien puutteesta johtuen
lasten osallistaminen on ollut harvinaisempaa, mutta esimerkiksi leikkipuistojen suunnittelussa ja kehittämisessä
he ovat osallistuneet ideointiin.
4.  Lapset ovat tulevaisuuden ympäristön suunnittelijoita, rakentajia
ja käyttäjiä. Taikan kanssa on ollut
mahdollista kuulla suoraan lasten
toiveita ja toiseen suuntaan jakaa
tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat
elinympäristön laatuun ja sitä kautta
viihtyisyyteen.

2. Suunnittelijana pidän tärkeänä, että
kaupunki toimii avoimesti ja vuorovaikutteisesti, ja että asukkaat voivat
mielipiteillään vaikuttaa suunnittelun
lopputulokseen. Näin kaupungista
tulee asukkaidensa näköinen.
3. On haaste saada lasten ja nuorten
näkökulma esille. Heitä edustavia kanavia ei ole. Kaupunkisuunnittelussa
tulisi siksi välttää liian loppuun saakka
suunniteltuja ympäristöjä. Lasten
rooli on omiaan olla mukana alueiden
suunnittelussa ja toteutuksessa.
4. Antoisinta on se, että molemmat
osapuolet oppivat. Lapset oivaltavat,
että heillä on oikeus hyvään ympäristöön ja että sen laatuun voi vaikuttaa.
Kaupunkisuunnittelija puolestaan ymmärtää, että
nuorten näkökulma
on yksi lähtötieto, joka täytyy
ottaa huomioon
suunnitteluprosessissa.

Katso pihaa luupilla - ota se käyttöön!
Lähtökohtia, reunaehtoja, haasteita ja ideoita
Kontulan Luupin pihan kehittämiseen Teksti: Jaana Räsänen
Olen ollut arkkitehtina ja kasvattajana mukana
lapsia ja nuoria, erityisesti koululaisia osallistavissa
suunnitteluprosesseissa ennenkin. Uutena aluevaltauksena lähdin nyt mukaan Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteutettavaan hankkeeseen,
jossa parannetaan nuorten vapaa-ajanviettoon
liittyviä tiloja ja paikkoja yhdessä nuorten kanssa.
Maaliskuussa 2010 alkoi ideointi Kontulan nuorten
toimintakeskuksen kehnolla käytöllä olevan pihan
uudistamiseksi.

Kylmä totuus: pihaa ei käytä kukaan
Kun kysyin Kontulan nuorilta, mitä he yleensä nuorisotalon takapihalla tekevät, oli vastaus kaikilla sama:
“Ei mitään.” Perustelutkin olivat selkeät: “Ei siellä voi
mitään tehdä, kun ei siellä oo mitään.” Yksi pojista
tunnusti syöneensä siellä kyrsää, siis makkaraa, mutta vain kerran. Monen mielestä makkaraa voisi tietysti
jatkossakin syödä, jos olisi grilli, ja se olikin ensimmäisiä hankintoja pihalle.
Pitkäaikainen haave: miniskeittiramppi
Luupin kellarissa on Suomen suurin sisäskeittihalli.
Silti ulkorampista on haaveiltu jo pitkään, ja suunnitelmatkin olivat valmiina, kun tulin ensimmäistä
kertaa juttelemaan pihan tulevaisuudesta. Maallikkoa
ällistyttää tämän niin sanotun miniskeittirampin koko.
Se lohkaisee pihasta 6 x 9 neliömetrin alueen. Rampin
toteuttamisesta ei keskustella. Se tehdään, se on
selvä.

Piirros: Jezze
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Kolmiulotteisten ideoiden kerääminen
Yhteinen periaate: kohti kestävää tulevaisuutta
Nuorten osallistamisen lisäksi kestävän kehityksen
periaatteiden toteuttaminen kuuluu Helsingin nuorisoasiainkeskuksen toimintaperiaatteisiin. Miten niitä
toteutetaan pihaprojektissa? Omasta mielestäni paikan henkeä kunnioittamalla, nuorisotoimen ekoagentin, Ulla Kajaluodon mukaan luonnon monimuotoisuus
ja erilaisten käyttäjien tarpeet huomioimalla, nuorten
mielestä hyötykasveja istuttamalla ja kierrätysmateriaaleja käyttämällä. Osuvin ratkaisu löytynee sopivasti
yhdistellen.
Paikan henki
Kun astuin Luupin takapihalle ensimmäistä kertaa,
olin hämmästynyt. Vähän ränsistynyttä ja sotkuista
kyllä, mutta muuten... Avokalliot ja kelohongat, lehtipuiden orastava vihreys, ikivihreät männyt, kosteikko
sammalmättäineen ja avara nurmikenttä. Siivous- ja
aidankorjaustalkoiden jälkeen, kesän vehreyden puhjettua ja auringon lämmittäessä pystyn hädin tuskin
kuvittelemaan jotakin parempaa.

Ainekset:
- aaltopahvia tai kapalevyä (kierrätä esim. laatikot)
- valkoista muovailuvahaa, tikkuja ja/tai rautalankaa
- paperia
- teippiä, liimaa ja nuppineuloja
- pohjapiirros tai kartta tutkittavasta alueesta
Valmistus:
1. Tehdään kapasta tai pahvista esivalmisteltu, pelkistetty
pohja pienoismallille suoraan kartan tai pohjapiirroksen
päälle. Tarvittaessa leikataan pahvista myös maastonmuodot korkeuskäyrien mukaan - käyrä käyrältä. Kootaan
pohja ja kiinnitetään osat toisiinsa.
2. Tehdään kapasta tai pahvista suunniteltavana olevan tilan,
esimerkiksi huoneen tai piha-alueen rajat. Kiinnitetään
osat pohjaan. Nuppineuloilla voi kiinnittää pienoismallin
osia toisiinsa väliaikaisesti, jos on tarpeen vaikkapa
siirrellä seiniä. Huonetta tai pihaa tuunattaessa kannattaa
malli rakentaa vähintään 1:50 mittakaavaan.
3. Sijoitetaan pienoismalli sekä rakentelumateriaalit tehtäväohjeineen inspiroivaan paikkaan, jossa on mukava ja
helppo työskennellä.
4. Tiedotetaan ja houkutellaan ideoiden kehittelijöitä
paikalle ja annetaan heidän vapaasti muovailla toiveitaan
ja kannanottojaan.
5. Kun ideoita on kertynyt riittävästi aloitetaan niiden
arviointi, jatkokehittely ja jalostaminen lopulliseksi
suunnitelmaksi.
Vinkki: Tällä reseptillä voi saada ideoita myös satunnaiselta
ohikulkijalta. Muovailuvaha houkuttelee pysähtymään.
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Haaste 1: nuorten vapaa-ajalle sopiva tahti
ja toiminta
Ensimmäisen, toisen ja ehkä vielä kolmannenkin
ideointipalaverin jälkeen olin huolissani. Eteneekö
projekti riittävän vauhdikkaasti? Koulumaailmassa
45 minuutissa saadaan paljon aikaan, se kuuluu
asiaan. Sitten tajusin. Nämä nuoret viettävät täällä vapaa-aikaansa, ja haluavat käyttää sitä pihan
suunnitteluun ja etenkin toteuttamiseen. Sehän on
loistavaa. On annettava aikaa sekä heille että itselle,
aikaa ajatusten ja ideoiden kypsymiselle, ja oivallukselle - tämä on meidän piha!
Ideoita: toimintamahdollisuuksia ja
oleskelupaikkoja
Luupin pihalla voi tulevaisuudessa paitsi skeitata
myös pelata koripalloa, ja luultavasti hypellä trampoliinilla. Koripalloteline tulee kiinteäksi osaksi ramppia,
sen toiseen päätyyn, aamuauringonpuolelle, niin ettei
iltapäivällä pelatessa aurinko paista silmiin. Liikunnallisen toiminnan lisäksi pitäisi pihalla pystyä istuskelemaan, oleskelemaan ja ihmettelemään maailman
menoa sekä omassa rauhassa että kaveriporukalla.
Mukavat penkit, veden solina ja marjoja notkuvat pensaat auttaisivat asiaa, näin monet ilmoittivat.
Inspiraation lähde: kelorungot
Mitä kaikkea voi tehdä kelorungoista ja oksankarahkoista, joita kertyi melkoinen pino pihaa siivottaessa?
Penkkejä rampin hyllyille ja skeittilautatelineitä sen
päätyihin. Istutusaltaita kukille. Istuskeluryhmiä, sekä
yksittäisiä tuoleja että kaksin ja monen istuttavia
penkkejä, eri puolille pihaa. Toteemipaaluja vartioimaan.

Haaste 2: ilkivalta
Jo alusta asti nuorilla on ollut huoli siitä, miten
saadaan asiattomat vieraat pysymään pois pihalta.
Ratkaisuksi, näkösuojaksi päätettiin istuttaa verkkoaitaa pitkin kiipeileviä kärhöjä. Ne eivät ehtineet elää
kuin vuorokauden itse tehdyissä istutusaltaissaan,
kun osa niistä oli varastettu. Uskomatonta! Aita on
vahvistettava niin, ettei kukaan enää pääse käsiksi
istutuksiin. Suojelustoteemien apua todella tarvitaan.
Haaste 3: vesiaihe
Moni nuori kaipaa pihalle vettä: uima-allasta, suihkulähdettä, solisevaa puroa. Paikalle rakennettu uimaallas tai suuri urbaani suihkulähde ovat liian kalliita.
Veden vaihto ja hygienian ylläpitäminen tuottavat
ongelmia muovisissa kesäaltaissa. Tasakattojen sadevesi ei ohjaudu rännejä pitkin vedenkeräysaltaisiin.
Pienet sähköiset suihkulähteet arveluttavat. Ehkä
ratkaisu löytyy vanhoista veden keräämiseen ja liikuttamiseen liittyvistä keksinnöistä? Asiaa selvitetään.
Projekti jatkuu
Skeittirampin runkoelementit on kesäkuun alussa jo
rakennettu valmiiksi. Heti, kun kaupungin sorakuorma
on tullut, päästään tositoimiin. Runko kootaan tasoitetulle sorapedille ja vesivanerit asennetaan paikoilleen.
Kaikki on valmista muutamassa päivässä. Kelopölkyistä ja vanhoista skeittilaudoista tehdyt penkit
odottavat pääsyä rampin hyllyille. Oleskeluryhmien
erikokoisia ja muotoisia penkkejä aletaan toteuttaa.
Kärhöt saavat toivottavasti kasvaa kesän rauhassa.
Hyötykasvi-istutusten kanssa jäädään odottamaan
syksyä. Mielenkiintoista nähdä, miten prosessi etenee. Joka tapauksessa yhdessä tekemällä on jo nyt
luotu elävä, omaksi otettu piha!

Seuraa projekteja eri maissa: www.fantasydesign.org
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Ulla Kajaluoto
Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Olen Ulla Kajaluoto, kestävän
kehityksen koordinaattori Helsingin
kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta. Tehtäväni on edistää kestävää
elämäntapaa nuorisotalojen toiminnoissa.

missä tilanteissa pitää puhaltaa
peli poikki ja haastaa nuoria laajentamaan näkökulmaansa. Ohjaajan
tehtävänä on kuljettaa nuoret heidän
omien ideoidensa “alkulähteille” ja
tekemään tiedostettuja, pohdittuja
valintoja.

Minkälaisia mahdollisuuksia näet
osallistavassa suunnittelussa?
Tällaisissa suunnitteluprosesseissa voidaan oppia paljon. Nuoret
oppivat luomaan esteettisiä sekä
toimivia ympäristöjä. He myös
voimaantuvat saadessaan vastuuta
ja valtaa päättää asioista. Ohjaajat
oppivat toimimaan mahdollistajina. Ei ole aina ihan helppoa tietää,

Miten tavoitteita sinulla on
Fantasy Design -hankkeissa?
Toivon, että ekologisuus on itsestään selvä ja luonnollinen osa prosesseja. Mielestäni hyvä suunnittelu
on aina ekologista ja siten harmoniassa luonnon kanssa. Nuorten
tuottamat ekologiset ratkaisut ovat
usein myös oivaltavia ja hauskoja.

Osallistava muotoilukasvatus
Muotoilemalla yhteisölliseksi vaikuttajaksi?
Teksti: Emmi Lahtinen
Arkkitehti päivystää nuorisotalon pihalla. Hän kyselee, miten paikasta tehtäisiin nuorten mielestä
hyvä ja houkutteleva. Samaan aikaan muotoilijapuuseppä työstää alueelta kaadettuja kelottuneita mäntyjä moottorisahalla. Poikaryhmä antaa
neuvoja vieressä. Yhdessä rakennetaan istuin,
jossa käytetty skeittilauta saa uuden tehtävän.
Taidekasvatuksen opiskelija Emmi Lahtinen Jyväskylän yliopistosta havainnoi opinnäytetyötään
varten Fantasy Design –hankkeeseen liittyvää
toimintaa Kontulan nuorten toimintakeskuksessa
Itä-Helsingissä. Kysyimme Emmi Lahtiselta, mitä
on osallistava muotoilukasvatus.
Osallistamista muotoilukasvatuksen metodina
voidaan lähestyä yhteisötaiteen ja sen keinoja
hyödyntävän yhteisöllisen taidekasvatuksen kautta.
Nykytaiteen osa-alueena yhteisötaide on pyrkinyt
kyseenalaistamaan taiteilijan roolin itseoikeutettuna
tekijänä. Yhdysvaltalaisen taidekriitikko ja yhteisötaiteilija Suzanne Lacyn mukaan tyypillistä yhteisötaiteelle on kantaaottavuus ja paikkasidonnaisuus sekä
pyrkimys tasa-arvoisen dialogisen tilan luomiseen,
missä toiset voidaan kohdata ilman ennakkoluuloja.  
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Yhteisötaide tuleekin ulos museoista ja taidemaailman instituutioista osallistaen ihmisiä heidän omassa
elinympäristössään.
Prosessin korostaminen on yhteisötaiteelle ominaista. Tuloksena ei aina synny teosta, vaan monesti
taide ilmenee tapahtumina ja kohtaamisina yhteisössä, jossa työskennellään.
Sekä yhteisötaiteen että yhteisöllisen taidekasvatuksen lähtökohtana on sosiokulttuurinen
ympäristö eli se sosiaalisten ja kulttuuristen tapojen ja tottumuksien ympäristö, jossa ihminen elää,
ja siitä nouseva tarve muutokseen. Usein pyritään
vaikuttamaan johonkin konkreettiseen epäkohtaan ja
prosessin aikana yhteisön perinteiset toimintatavat
voivat muuttua. Myös yhteisöllinen taidekasvatus tuo
toimintaan erilaisia yhteiskunnan toimijoita ja yhteys
esimerkiksi sosiaali- ja nuorisotyöhön on lähellä.
Taiteen paluu keskelle
elämää on myönteinen
suuntaus, vaan ei
ongelmaton. Vaikka
prosessi korostuu,
myös lopputuloksella
on merkitystä. Yhdessä tekeminen
ja vuorovaikutussuhde ovat
jo itsessään
tärkeitä, mutta
ilman taiteeseen
perinteisesti
kuuluvaa teosten
julkistamista tai
näytteille asettamista toiminnan
merkitys voi hämärtyä. Suzanne
Lacykin painottaa, että
taiteilijan tai taidekasvattajan on osattava selittää
yhteisölle, miksi prosessia tehdään juuri taiteellisin keinoin. Tärkeää on luoda ymmärrys siitä, että
taide ei ole vain tietyn ihmisryhmän etuoikeus, vaan
inhimillisen käyttäytymisen malli, joka kuuluu kaikille.
Muotoilu voidaan nähdä samoin.
Muotoilu on usein arkikokemuksessa lähellä ihmisiä, sillä muotoiltu esinemaailma on osa jokapäiväistä
elämäämme. Käyttäjä- ja paikkasidonnaisuus ovat
suunnittelun tärkeitä lähtökohtia ja ammattikäytännöissä on muitakin osallistavuuden piirteitä. Muotoilu
on tyypillisesti eri alojen asiantuntijoiden ryhmätyötä,
ja käyttäjien merkitys on jatkuvasti vahvistunut. Jako
suunnittelijoihin ja tuotteen loppukäyttäjiin ei olekaan
enää välttämättä muotoilutyön todellisuutta. Kuluttajien toiveiden asettaminen suunnittelun lähtökohdaksi

ja käyttäjien oman suunnittelutyön mahdollistaminen
ovat kasvava trendi. Osallistava muotoilukasvatus
voi olla mukana kehittämässä uusia toimintamuotoja,
jolloin se ei enää vain heijasta muotoilun ilmiöitä, vaan
on osa sitä.
Muotoilukasvatustilanteessa lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan konkreettisesti tuotteen suunnitteluun muotoilijan kanssa ja he siirtyvät ulkopuolisista
kuluttajista sisäpuolisiksi vaikuttajiksi. Lapsille ja
nuorille mahdollisuus kehittää omia ideoita ja keskustella eri näkemyksistä on itsessään merkityksellistä.
Yhteistyö erilaisten ihmisten kesken voi vähentää ennakkoluuloja. On kuitenkin syytä pohtia, missä kulkee
raja vaikuttamisen ja mielipiteen ilmaisun välillä. Onko
kaikkien todella mahdollista vaikuttaa, kun tehdään
ryhmätyötä? Kaikenlaista yhteistoimintaa ei voida
luonnehtia osallistavaksi ja on aina tärkeää selventää,
miksi ja kenen ehdoilla toimintaa tehdään. Kuka osallistavissa hankkeissa
osallistaa ja ketä?
Yhteisöllinen tai osallistava
taide- tai muotoilukasvatus
ei voi ratkaista yhteiskunnan ongelmia, mutta
sen avulla voidaan
tukea lasten ja
nuorten kasvua
erilaiset näkökulmat huomioonottavammiksi,
kriittisemmiksi ja
uudistushaluisemmiksi. Osallistava
toiminta voidaan nähdä
yhteiskunnallisena
voimavarana. Yhdessä toimiminen luo
yhteenkuuluvuutta.
Kasvatuksellisena metodina osallisuus nähdään yhtenä keinona torjua syrjäytymistä. Hierarkioiden ja perinteisten roolijakojen
kyseenalaistaminen uudistaa yhteiskuntaa ja muutos
tuotteen kokijasta toimintaan osallistujaksi parantaa
konkreettisesti yksilön vaikutusmahdollisuuksia.
Osallistuminen oman elinympäristön muokkaamiseen voi merkityksellistää sitä uudella tavalla.
Tekemisen kautta saavutettu omistajuus luo arvostusta yhdessä tehtyä ja koettua kohtaan. Metodina
osallistaminen näyttää syntyneen ihmisten tarpeesta
olla merkityksellisinä toimijoina omassa elämässään. Rakenteiltaan abstraktimmassa maailmassa
kaipaamme kasvokkain tapahtuvaa yhteyttä toisiin
ihmisiin. Suzanne Lacy korostaa, ettei yhteisöllinen
toiminta ole uusi työskentelymuoto, vaan pikemminkin
löytänyt paikkansa ajastamme.
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Kuka päättää?

Teksti: Kristiina Nivari ja Leena Svinhufvud

Minkälainen on uusi arkkitehtuurin ja muotoilun keskus Helsingissä?
Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen museon yhteiselle tontille
Helsingin Kaartinkaupungissa suunnitellaan uutta rakennusta tuomaan
lisätilaa muun muassa näyttelyille ja
muille yleisötapahtumille. Museo on
yksi rakennus muiden joukossa kaupunkitilassa. Kantakaupungin asukas,
ohi skeittaava nuori tai turisti näkevät sen merkityksen kukin tavallaan.
Minkälainen lisärakennuksesta tulee?
Kuka asiasta päättää?
Helsinki on valittu maailman vuoden 2012 designpääkaupungiksi ja uuden Arkkitehtuurin ja muotoilun
keskuksen suunnittelu on osa World Design Capital
–hanketta. Pyrkimyksenä on kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun toteuttaminen designpääkaupunkivuonna! Lisärakennuksen rakennuttaja, Suomen valtion
omistama Senaatti -kiinteistöt, tutkii monipuolisesti
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tilojen käyttöä ja tarpeita. Rakennusta määrittää museoiden monipuolinen toiminta ja tulevat tarpeet. Museokävijöillä on myös paljon ajatuksia ja toivomuksia, joita
on kirjattu kävijäkyselyissä vuosien mittaan. Museokeskus on keskeisellä paikalla Helsingin keskustassa ja
sen suhteen on odotuksia monilla muillakin kaupunkilaisilla sekä kaupungissa vierailevilla turisteilla.
Erilaisten yleisöjen ajatukset ovat tärkeitä, ja
museot ovat kuulostelleet kävijöiden ja käyttäjien
toiveita toteuttamissaan osallistavissa tempauksissa. Marras-joulukuussa 2009 kutsuttiin muotoilun ja
arkkitehtuurin asiantuntijoita professoreista naapurikoulun oppilaisiin toteuttamaan lisärakennusideoitaan
piparitaikinasta! Tulokset nähtiin Designmuseon  Piparivälipala-näyttelyssä vuoden vaihteessa. Designpääkaupunkivuoden Ideointipäivänä 22.5.2010 museoiden yhteisellä pihalla keskusteli aiheesta arvovaltainen
paneeli, ja päivän aikana yleisö sai kirjata omia ideoitaan WDC 2012 -ideakortteihin. Molemmat tuottivat
runsaasti ideoita ja ajatuksia suunnittelun pohjaksi.
Vaikuttaa voi koko ajan: seuraa museoiden facebook-sivuja ja osallistu!

Havainnekuvat Kööpenhaminasta: OMA

Tällä hetkellä Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen
museon yhteinen piha-alue toimii parkkipaikkana. Myös
Kööpenhaminassa suunnitellaan uutta arkkitehtuurikeskusta kaupungin ytimeen. Ihmiset ovat tärkeä osa
arkkitehtuuria jo havainnekuvissa.

Jaana Räsänen: Museot voivat auttaa
ihmisiä löytämään arjen taidetta
Arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija Jaana Räsänen on työskennellyt molemmissa museoissa lasten
ja nuorten kanssa. ”Se mikä on pistänyt erityisesti
silmään on tilojen riittämättömyys sekä pedagogisten
toimintatilojen puuttuminen. Uudessa välipalarakennuksessa tulisi huomioida museopedagoginen
toiminta niin koululaisille kuin kaikille muillekin läheltä
ja kaukaa.” Hän pitää uuden rakennuksen pääasiana
kohtaamista: sen tulisi olla helposti lähestyttävä
ja vahvasti yhteydessä katutilaan. ”Museot voivat
auttaa ihmisiä löytämään arjen taidetta, erilaisia paikkoja, elämyksiä ja kokemuksia kaupungista”, toteaa
Räsänen.

Otto Lehtipuu: Uutta ja vanhaa yhdisteleviä suunnittelukohteita tarvitaan
Museoiden välirakennushanketta pidetään kiinnostavana suunnittelutehtävänä, koska uusi tila luodaan
kahden 1890-luvulta peräisin olevan suojeltavan
rakennuksen väliin. Helsingin kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Otto Lehtipuu pitää historian ja uuden
nivomista arkkitehtuurin haasteena, johon voitaisiin
suorastaan erikoistua: ”Suomessa joko säilytetään
vanha sellaisenaan tai korvataan kokonaan uudella.
Uutta ja vanhaa yhdisteleviä suunnittelukohteita
tarvitaan. Kaupungin pitää muuttua ja elää menettämättä juuriaan ja ominaisluonnettaan.”
Museoiden välinen piha-alue, kuva: Mikko Keskivähälä

Ina Mikkola: Olisi mahtavaa, että se
olisi jatkuvassa muutoksen tilassa
”Osallistamisen kannalta olisi tärkeää, että lisärakennuksen saisi vaikka maalata uusiksi kuukauden
välein. Varsinkin kun on kyseessä taiteelle ja kulttuurille omistettu rakennus, olisi mahtavaa, että se olisi
jatkuvassa muutoksen tilassa.”Opiskelija Ina Mikkola
Helsingin Nuorten Ääni -toimituksesta antaisi ammattisuunnittelijoiden luoda päälinjat, mutta arjessa
rakennuksen pitäisi olisi kaikkien vallassa. ”Julkinen
rakennus, johon olisi luvallista jättää jälkiä, loisi uudenlaista kaupunkitilaa”, hän sanoo.
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Muotoilun ja arkkitehtuurin asiantuntijoita professoreista naapurikoulun oppilaisiin
kutsuttiin syksyllä 2009 toteuttamaan lisärakennusideoitaan piparitaikinasta!
Antti-Matti Siikala ja
Pirjo Hirvonen
” Designmuseolla ja Rakennustaiteen museolla ei ole kaupunkirakenteessa sitä asemaa,
mikä niillä pitäisi olla”,
toteaa Aalto-yliopiston
Arkkitehtuurin laitoksen johtaja Antti-Matti
Siikala. ”Visuaalisessa maailmassa puhutaan yhdestä ja samasta asiasta eri mittakaavoissa, kaikkein
pienimmästä yksittäisestä osasta suuriin kaupunkikokonaisuuksiin, jotka pitäisi nähdä yhtenä jatkumona.
Olisi luontevaa, että yhteinen talo olisi olemassa
ja myös näkyvästi kaupungissa. Meillä on Designpääkaupunki, Aalto-yliopisto ja jatkuvasti kasvava
kansainvälisyys. Nämä kaikki vievät siihen suuntaan,
että nyt olisi oikea hetki.”
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Designmuseo: www.designmuseum.fi

Johan Olin ja
Aamu Song
Aamu Songin ja Johan
Olinin mielestä muotoilu ja arkkitehtuuri
ansaitsevat suuren
museon, niin suuren,
että sen sisälle jäävät
molemmat nykyiset
museorakennukset.  
Salakauppiainakin tunnettujen muotoilijoiden mielestä aina ei tarvitse rakentaa kokonaan uutta, vaan on
tärkeää säilyttää vanhat kauniit rakennukset. ”Our
idea was to keep molemmat ihan sama, but hug them
together”, Song kertoo. Muotoilijat pohtivat, voisiko
rakennuksen asemesta toteutua arkkitehtuurin ja
muotoilun yhteinen puisto. “If we have a Design park
it’s totally new thing”, Song ehdottaa.

”
Yleisö äänesti Piparivälipala-näyttelyssä parhaimmaksi ehdotukseksi Kari
Korkmanin ja Mikko Leistin ehdotuksen Pöllö.
Helsingin normaalilyseon 8. luokan
oppilasryhmä
Museoiden naapurissa,
Ratakadulla sijaitsevan koulun oppilaat
toivovat, että uudesta
rakennuksesta tulisi
”hengailumesta”, johon
he voisivat tulla koulun
jälkeen. Siellä voisi olla esimerkiksi ”mikroautorata
ja työpajoja, joissa autoja voisi rakentaa”. Museossa
koetaan tärkeäksi, että siellä on itse kokeiltavia asioita ja tietokoneita, joista voi hakea tietoja. Tärkeänä
nähdään mahdollisuus tehdä itse: ”olisi kiva, että siellä
voisi luoda itse jotain.” Museoiden työpajatoiminta
kiinnostaa ryhmää: ”työpajoja! Kyllä! Paljon! Hyvin
paljon!”, kuuluu monesta suusta yhteen ääneen.

Kari Korkman ja
Mikko Leisti
Pöllön motto on “Älä
hyydy himaan, lähde
museoon!!” Tekijät
kuvailivat konseptiaan:
”Pöllö on tulevaisuuden, eli lasten ehdoilla
rakennettu museo!
Kolmikerroksinen Pöllö
tarkkailee viisaana ympäristöään Designmuseon ja
Rakennustaiteen museon välissä. Pöllö toivottaa helsinkiläiset ja Helsingissä vierailevat perheet tervetulleiksi
nauttimaan ajankohtaisista näyttelyistä, leikkimään
lasten omaan kerrokseen tai nauttimaan virvokkeita
yläkerran pyörivään baari-kahvilaan. Pihalla on aina
mukava telmiä leikkipuistossa tai kahvitella lehtiä lukien.
Siipisiltaa pitkin pääsee luontevasti siirtymään rakennuksesta toiseen ja kolmanteenkin. Hu-huu!!”

Suomen rakennustaiteen museo: www.mfa.fi

25

Designmuseo

Rakennuksia, tiloja ja tavaroita, grafiikkaa, käyttöliittymiä ja palveluita suunnitellaan ryhmätyönä.
Suunnitteluammattilaisten yhteisöissä on usein
monenlaista ammattitaitoa ja erilaisia näkemyksiä.
Käyttäjällä voi myös olla hyvin suuri merkitys suunnitteluprosessissa. Käyttäjien mukaan ottaminen
suunnitteluhankkeisiin on ajankohtainen kysymys.
Lukiolaiset Senja Yrjölä, Svetlana Levochkina ja
Inga Taivaloja Helsingin normaalikoulun Veikkolehden toimituksesta lähtivät selvittämään, mitä
osallistaminen voi käytännössä tarkoittaa.

Osallistavia suunnitteluhankkeita
arkkitehtuurin, muotoilun ja graafisen
suunnittelun alueilta
Teksti: Senja Yrjölä ja Svetlana Levochkina
Kuvat: Inga Taivaloja

Pentti Kareoja:
Ryhmärakentaminen on
tulevaisuuden tapa tehdä koteja
Koti kaupungissa ry on vuonna 2007 perustettu
yhdistys, jonka tavoite on edistää kaupunkimaista
kerrostaloasumista sosiaalisena ja ekologisena elämäntapana - ja aivan konkreettisesti saada aikaan
uudenlainen yhteisöllinen asuinkerrostalo Helsingin
Jätkäsaareen. ARK-house arkkitehdit Oy toimii
tämän ryhmärakentamishankkeen suunnittelijana.
Arkkitehti Pentti Kareoja on mukana suunnittelemassa rakennusta ja yksittäisiä huoneistoja yhdessä sen tulevien asukkaiden kanssa.
Tapasimme yhden ARK-housen arkkitehdeistä, Pentti
Kareojan. Jo koulussa Kareoja oli kiinnostunut visuaalisista aloista ja vapaasta taiteesta, ja näiltä aloilta
hän ammattia lähtikin hakemaan. Arkkitehtuurista
hän ei tiennyt paljoakaan, mutta se tuntui kiinnostavalta alueelta, johon pääsi perehtymään kirjastossa kirjojen kautta. Kirjoista syntyikin unelma, jota
Kareoja lähti toteuttamaan hakeutumalla arkkitehdin
opintoihin. Arkkitehdin ammatissa hän kertoi olevan
paljon luovaa toimintaa, mutta myös paljon pieniä
asioita, jotka ”on vain pakko tehdä”.  
Kareoja kertoi meille ryhmärakentamisesta.
Ryhmä- eli kimpparakentaminen tarkoittaa sitä, että
esimerkiksi ryhmä perheitä rakennuttaa yhdessä
asuinalueen, johon tulee jokaisen perheen omakotitalo. Tällaisessa hankkeessa suunnittelu, hankinnat
ja rakentaminen voidaan toteuttaa edullisemmin ja
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Suomen arkkitehtiliitto SAFA: www.safa.fi

kiinnittää enemmän huomiota suunnitteluun.  Asuinkerrostalojen ryhmärakentaminen on täällä aivan uusi
juttu, joka on tullut Suomeen alan luvatuista maista
Ruotsista, Hollannista ja Tanskasta, Sitä lähdetään
ensimmäisenä toteuttamaan Helsingin Jätkäsaaressa, jossa rakennuttajana on yhdistys Koti kaupungissa ry. Karkeasti ottaen ryhmärakentaminen on
asukkaiden osallistumista lopputuloksen määrittämiseen ja suunnitteluun monissa eri vaiheissa. ”Yksi
tärkeimpiä asioita on se, että asukkaat pääsevät
mahdollisimman aikaisin vaikuttamaan ja luomaan
itselleen läheisempää ympäristöä”, kertoo Kareoja.
Kun ihmiset välittävät ympäristöstä sitä ei sotketa tai
hajoteta, vaan siitä pidetään huolta.
Tärkeintä on, etteivät ihmiset osallistu ainoastaan
pieniin ratkaisuihin, kuten lattialaattoihin tai parkettiin, vaan vaikuttavat myös suuriin linjoihin, kuten
tilajärjestykseen. Ryhmärakentamisessa olennaista
on, että tulevat asukkaat ovat tiedossa. Näin he
voivat päättää haluavatko he pitää ison olohuoneen
tai jakaa tilan väliseinillä ja tehdä toisesta huoneesta
esimerkiksi lastenhuoneen. Vuokra-asuntoja pyritään
suunnittelemaan yleensä melko neutraaleiksi, mutta
näissäkin rakennuskohteissa yleistilojen suunnitteluun voidaan vaikuttaa tutkimalla asukkaiden mielipiteitä.
Koko suunnittelu- ja rakennusprosessi on pitkä
ketju erilaisia tapahtumia, joissa toimii paljon erilaisia

Jussi Tiainen

”Tärkeintä on, etteivät ihmiset osallistu
ainoastaan pieniin ratkaisuihin, kuten
lattialaattoihin tai parkettiin, vaan vaikuttavat myös suuriin linjoihin, kuten
tilajärjestykseen”
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ihmisiä. Suunnittelun alkuvaiheessa on paljon lainsäädännöllistä asiaa, mutta projektin alkulaukaus on ensimmäisessä puhelinsoitossa tilaajalta. Tilaaja voi olla
esimerkiksi ryhmä ihmisiä, jotka haluavat rakennuttaa
yhdessä asuinkerrostalon. Ryhmärakennushankkeen
koko voi sinänsä vaihdella kerrostalosta vaikkapa toimistotilaan. Tutkimusten jälkeen päädytään johonkin
budjettiin ja tehdään luonnoksia. Hyvin aikaisessa
vaiheessa valitaan pääarkkitehti, ja mukana toimii
monia erikoissuunnittelijoita, kuten rakenneinsinöörit,
sähköinsinöörit ja pihasuunnittelijat, joista jokainen
hoitaa omaa hommaansa.  
Kustannusraami on kaiken suunnittelun lähtökohta. Jotta budjetti saadaan pysymään aisoissa,
rakennusfirmoille annetaan urakkakilpailu. Ne tekevät
arvion rakentamisen kuluista ja yleensä edullisin
tarjous voittaa. Tämä rakennusfirma ryhtyykin
organisoimaan rakennushanketta käytännössä.
Merkittävä suunnittelua rajaava ja rajoittava tekijä on

Jasmiine Julin-Aro:
Moottoripyörävaatteita
suunnitellaan käyttäjien tuella
Jasmiine Julin-Aro aloitti keväällä 2010 Aalto-yliopiston Taideteollisessa korkeakoulussa funktionaalisen muotoilun ja materiaalien professorina. JulinAron Rukka/L-Fashion Groupille muotoilema Smart
Rider Outfit -moottoripyörätuote sai muotoilualan
Fennia Prize -pääpalkinnon vuonna 2003. Moottoripyörävaatteet ovat hyvä esimerkki tuotteista, joiden
suunnittelussa käyttäjien kokemukset ja näkemykset ovat ratkaisevassa asemassa.
Osallistamisen tiimoilta kävimme haastattelemassa
Jasmiine Julin-Aroa, joka tunnetaan erityisesti moottoripyörävaatteiden suunnittelijana. Moottoripyörävaatteet sopivat teemaan hyvin, ovathan vaatteet
merkittävä tekijä yhteisöllisyyden luomisessa tämänkin harrastuksen parissa.
Jasmiine päätyi suunnittelualalle oikeastaan sattuman kautta. Hänestä piti alun perin tulla graafikko,
mutta ystävän sanat saivat hänet hakemaan vaatesuunnittelun pariin. Moottoripyörävaatteita Julin-Aro
ryhtyi suunnittelemaan mutkan kautta. Hänet kutsuttiin Rukan suunnittelijaksi ja työpöydällä oli aluksi
”kaikkea sporttia laidasta laitaan”. Tehtäväksi tuli
myös pieni moottoripyörävaatemallisto, ja sen kautta
Jasmiine innostui alan erikoisvaatteista enemmän,
vaikka itse ei lajin harrastaja olekaan. Palkinnot ja kiitokset ovat innostaneet Julin-Aroa ja hänen suunnittelutiimiään entisestään, ja juuri nuo asiat ja innostus
ovat pitäneet tiimin kasassa kaikki nämä vuodet.
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asemakaava, joka voi kertoa muun muassa rakennettavien kerrosten määrän, mutta saattaa määrittää myös
esimerkiksi rakentamisen materiaalit. Työhön liittyy
paljon viranomaisten kanssa työskentelyä ja heidän
pitää hyväksyä suurin osa matkan varrella tehdyistä
ratkaisuista.  
Yhden talon asukkaat ovat yleensä eri-ikäisiä ja
heillä on erilaiset elämäntavat, mutta kaikkia yhdistää
halu vaikuttaa omaan asuinympäristöön. Ryhmärakennushankkeessa tulevat asukkaat pääsevät tutustuvat
toisiinsa suunnitellessa asuinrakennustaan yhdessä.
Näin syntyy yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. ”Myöhemmin voi vaikkapa pyytää naapuria katsomaan lapsia,
kun itse käy asioilla”, tarkentaa Kareoja. Asukkaat
saattavat myös järjestää yhteisiä saunailtoja, juhlia
tai yhteisiä ruokahetkiä. Vaikka ryhmärakentaminen
on Suomessa vielä ”lastenkengissä”, näitä hankkeita
toivottavasti tulee lisää, sillä se on loistava tapa tuoda
ihmisiä yhteen ja luoda hyvää ja turvallista ympäristöä.

Moottoripyöräilijöiltä tulee myös
paljon ideoita. Ne ovat johtaneet
jopa yllättäviinkin ratkaisuihin...
Uusien ihmisten tapaamisen lisäksi
ympäristö innostaa ja idea saattaa
syntyä vaikkapa hotellin verhojen
kuosista.

Designmuseo

Ensimmäisenä nousi esille kysymys siitä, miten
moottoripyörävaatteita suunnitellaan. Julin-Aron mukaan kyseessä olevien vaatteiden suunnittelu on vaativaa työtä, jossa täytyy tuntea erilaiset tekemisen
tavat ja koulukunnat. Moottoripyörävaatteiden tulee
olla muodikkaista, muuten vaatteet jäävät kaupan hyllylle. Trendikkyyden lisäksi on muitakin yksityiskohtia,
jotka on otettava huomioon. Ostajilla on odotuksia
esimerkiksi vaatteiden teknisistä ominaisuuksista ja
”high-techin” näkymisesta vaatteissa.
Käyttäjien omat kokemukset ovat tietysti suurena
apuna suunnittelussa. Käyttäjien palaute on korvaamatonta aineistoa vaatteiden kehittämisen ja parantelun kannalta. ”Suunnittelu on jatkuvien parannusten
tekoa”, Julin-Aro toteaa.
Suunnittelun alussa ja sen aikana suunnittelijan
tai muotoilijan on tutkittava käyttäjien tarpeita. Edellä
mainitun palautteen lisäksi Julin-Arolla on käytössä
myös ammattimaiset testaajat. Testeissä heikoimmat
ideat tipahtavat pois kokonaan ja prosessissa hiotaan
ideaalituote ammattiurheilijoille ja harrastajille.
Moottoripyöräilijöiltä tulee myös paljon ideoita. Ne
ovat johtaneet jopa yllättäviinkin ratkaisuihin, kuten
tuplarannekkeeseen, joka estää käsien kastumisen
sateessa. Jasmiine naurahtaa, että ehkä näillä yllättävillä käyttäjien ehdottamilla ratkaisuilla on jotain tekemistä sen kanssa, että etenkin naiset ovat joutuneet
selviämään arjen pikku pulmista luovilla ratkaisuilla.
Jasmiine jalostaa ideoita yhdessä tiiminsä kanssa.
Jasmiine saa itsekin ideoita mm. lukuisilla matkoillaan
eri puolilla maailmaa. Uusien ihmisten tapaamisen
lisäksi ympäristö innostaa ja idea saattaa syntyä
vaikkapa hotellin verhojen kuosista.
Vastoin yleistä mielikuvaa moottoripyöräilijän

vaatteet eivät ole suinkaan pelkkää nahkaa ja niittiä.
Julin-Aro valistaa haastattelijoita, että jopa 90%
vaatteista on tekstiiliä eli kangasta, sillä nahan ongelmana on sen hoidon ja pesun hankaluus. Suunnittelijan
mukaan vain harva moottoripyöräilijä on valmis maksamaan suuria summia asustaan, vaikka pyörän hinnassa
ei tingitä.
Esteettisyys on erittäin suuressa roolissa, sillä ”asu
jää kauppaan, jos se ei oo Sitä”. Ostajat ovat erittäin
tarkkoja siitä, että vaatteiden tulee olla tietyn henkisiä.
Lajiin kuuluu paljon eri asioita, jotka on hyvä tuntea,
mutta suunnittelijalla onkin sitä suurempi vapaus, kun
tietyt jutut on opittu. Moottoripyöräilijät ovat kuulemma innokkaita ottamaan uutta vastaan.
Vaatteiden suunnittelussa ei silti lähdetä vain
ideoista ja toiveista ja toimivuudesta. EU määrittelee usein tarkasti, millaisia harrastevaatteiden tulee
olla. Byrokratian kanssa toimiminen ei ehkä kuulosta
asialta, joka liitettäisiin ensimmäisenä vaatedesigniin,
mutta tässäkin on kyse suunnittelun perustana olevan
tiedon omaksumisesta. Kun asiat kerran oppii, ne tietää
seuraavalla kerralla.
Osallistamisesta Jasmiine vielä toteaa sen, että
suunnittelemalla hän on päässyt sisään moottoripyöräilijöiden yhteisöön, ehkä jonkinlaisena maallikkojäsenenä. Hän saa paljon postia ja vaatteiden välityksellä
saa helposti aikaan vilkkaan keskustelun. Julin-Aron
mukaan moottoripyöräilijät ovat yhteisönä ”reilua ja
kaverillista porukkaa”, mistä esimerkkinä ovat motoristien kokoontumisajot.
Ja onhan suunnittelijalla monilla ratkaisuillaan mahdollisuus vaikuttaa tämän ”pikku pallommekin” oloihin,
ympäristöön. Yksi suunnittelija ei ehkä yksin voi tehdä
ihmeitä, mutta suurella joukolla kaikki on mahdollista.

Teollisuustaiteen liitto Ornamo: www.ornamo.fi
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Eka Ruola ja Anne Kukkohovi:
Skunk Girl - osallistava brändi
tupakointia vastaan
Muotisuunnittelija Tiia Vanhatapion Skunk Girl -mallisto Vero Modalle lanseerattin huhtikuussa 2009
”Haisevana vastalauseena nikotiinille”. Markkinoille
tuli myös maailman ensimmäinen tupakanvastainen
kosmetiikkakokoelma Skunk Girl by MSCHIC ja netissä kilpailtiin t-paitamalleista. Mainostoimisto Hasan
& Partnersista Eka Ruolan, Anne Kukkohovin ja Timo
Iivarin suunnitteleman kampanjan päätavoite oli
kertoa nuorille naisille ja tytöille, ettei tarvitse tuhota
terveyttä ja ulkonäköä ollakseen muodikas.

brändi uudesta ympäristöstä käsin ja niin että ihmisille muodostuu suhde valistettavaan asiaan uudella
tavalla. Tärkeää on, että ihmiset haluavat muuttaa
käytöstään kohdattuaan Skunk Girlin eivätkä ajattele,
että näin on pakko tehdä. Kampanjan viesti oli, että
savuttomuus voi olla tyylikkäämpää.
Seuraavaksi siirryimme keskustelemaan mainonnan kohderyhmistä. Tässä tapauksessa kohderyhmänä olivat 12-22 -vuotiaat nuoret naiset, jotka
polttavat tai eivät polta. Kohderyhmä on jokaisessa

Kuluttajan osallistamisesta on loistava esimerkki
Suomen huippumalli haussa ohjelman katsojille tuttu
Skunk Girl -kampanja. Kävimmekin haastattelemassa
ihmisiä kampanjan takana, Hasan & Partners -mainostoimiston Eka Ruolaa ja Anne Kukkohovia.  
Skunk Girl- kampanja lähti käyntiin Suomen
Syöpäyhdistyksen aloitteesta. Nuoret tytöt polttavat
nykyään enemmän kuin
ennen ja ongelman ratkaisemiseksi haluttiin täsmäiskua
erityisesti tytöille. Idea kampanjan toteutukseen lähti
Suomen huippumalli haussa
- tv-ohjelmasta. Mallikisa on
sponsoroitu ohjelma, jonka
mahdollisuuksia haluttiin
hyödyntää. Pohdintojen
jälkeen päädyttiin kehittelemään oikea vaatemerkki ja
lopulta kaikki asiat loksahtivat kohdalleen.  
Skunk Girl -kampanjassa
tuntuu olevan aineksia sekä
mainonnasta että yleishyödyllisestä valistamisesta
ja kysyimmekin ensimmäiseksi tästä. Haastateltavien
mielestä valistaminen ja
mainostaminen ovat kaksi
eri asiaa, sillä valistaminen
on pyrkimys saada jokin
yleisö ajattelemaan tietyllä
tavalla ja ehkä muuttamaan
käyttäytymistään. Mainonta
taas voi olla tämän muutoksen väline. Markkinointiviestinnän kohteena voi olla
jonkun tuotteen ”pakkaus”.
Skunk Girl -kampanjan
kohdalla juttuna oli kohdata

Graafikko: Mikko Juhola
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Graafiset suunnittelijat: www.grafia.fi

Suunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat uteliaisuus ja
tiedonjano. Niiden kautta pystytään tuomaan ihmisille sitä
mitä he haluavat ja ehkä jopa
vaikuttamaan heidän
elämäntapoihinsa.

Designmuseo

projektissa vähän erilainen. Asiantuntijat kertoivatkin, että mitä terävämmin kohderyhmä on määritelty
sitä helpompaa mainonnan suunnittelijalla on, sillä ei
tarvitse miellyttää niin isoa yleisöä. Tärkeää on, että
tuotteesta tehdään mielenkiintoinen juuri kohderyhmälle ja keksitään jotain aivan omaa. Onnistuneimmista mainoksista tulee sekä hyvää että huonoa
palautetta, mikä tarkoittaa että ne ovat herättäneet
huomiota. On tärkeää, että mainos kunnioittaa
vastaanottajan älykkyyttä ja kertoo kiinnostavalla
tavalla, mikä tuotteessa on olennaista ja että mainos
myös osallistaa kuluttajan.
Haastattelun edetessä korostui käyttäjän huomioonottaminen ja käyttäjien osallistumisen tärkeys.
Haastateltavien mukaan asia on äärimmäisen tärkeä,
mutta valitettavasti 95 prosenttia mainonnasta
on ”täyttä tuubaa”, kuten Eka Ruola asian ilmaisee.
Mainoksen suunnittelussa seurataan sekä tuotetta
käyttävien että sellaisten, jotka eivät käytä tuotetta
keskustelua, ja tämän perusteella voidaan kartoittaa
parannettavia ominaisuuksia. Kukkohovin mukaan
pitää miettiä ”What’s in it for me”, eli hänen mukaansa
tuotteessa pitää olla jokin hyöty tai asia, jonka käyttäjä saa tuotteesta irti. Skunk Girlissä se oli ripaus ”designer-luksusta” ja samalla mahdollisuus ottaa kantaa
tärkeään asiaan. Mainosta tehdessä pitää luottaa
omaan intuitioon ja ymmärtää kohderyhmän ihmisiä.
Skunk Girl -kampanjassa käyttäjän osallistumista suunniteltiin siten, että pyrittiin saamaan nuoria
mahdollisimman paljon mukaan t-paidan suunnittelukilpailun ja kosmetiikkasarjan mainoskasvojen kilpailun välityksellä. Ajatus oli se, ettei ruveta luomaan
nuorille uutta ympäristöä, vaan tuodaan tuote nuor-

ten läheisyyteen ja heille tuttuihin paikkoihin. Yksi
suurimmista ympäristöistä, jossa tuotetta levitettiin
olikin IRC-Galleria.  
Skunk Girl on kampanjan loputtuakin jatkanut
elämäänsä. Kun kyseessä on osallistava kampanja,
koskaan ei tiedä kuinka moni on huomannut kampanjan ja ehkä jopa muuttanut käytöstään. Kiinnostavaa on se, että erään tutkimuksen mukaan nuorten
tyttöjen tupakointi on vähentynyt. Skunk Girl on ehkä
vaikuttanut asiaan omalla osallaan.
Lopuksi kysyimme, kuinka tärkeää Ekan ja Annen
mielestä on se, että suunnittelulla pyritään vaikuttamaan arkipäivään. Heidän mukaansa suunnittelijat
haluavat olla mukana keskustelussa ja saada tuotteeseen jotain erityistä. Asiakkaita on tärkeää pyrkiä
auttamaan ja pitää seurata, mitä maailmalla tapahtuu. Suunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat
uteliaisuus ja tiedonjano. Niiden kautta pystytään
tuomaan ihmisille sitä mitä he haluavat ja ehkä jopa
vaikuttamaan heidän elämäntapoihinsa.
Keskustelimme myös hetken siitä, miten mainosalalle ylipäänsä pääsee. AD:ksi eli Art Directoriksi
pääsee Kukkohovin mukaan lähinnä aloittamalla
assistenttina. ”Timanttikouluista” valmistuvatkin
joutuvat usein aloittamaan näin. Uudet ideat ja
luovuus ovat jopa alan koulutusta tärkeämpiä, joten
mainosalalta löytyykin sekä kouluja käyneitä että
itseoppineita.
Ekalta ja Annelta tuli heti uusi idea tupakoinnin
vastaiseen mainokseen, jossa he haluaisivat käyttää Kate Mossia. Katsotaan toteutuuko tuo tavoite
joskus.  

Katso lisää Suomen Syöpäyhdistyksen kampanjoista: www.fressis.fi
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Läänintaiteilijat osallistavat
Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 1998 (Apoli)
sekä maankäyttö- ja rakennuslain 1999 mukaan kansalaisten
mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon on vahvistettava. Tarvitaan siis paitsi avoimia
ja vuorovaikutteisia prosesseja myös valistuneita kansalaisia. Yhtenä toimenpiteenä osallistumisen edellytysten parantamiseksi
Apoli ehdottaa arkkitehtuurikasvatuksen edistämistä.
Uudenmaan taidetoimikunnan arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija Jaana Räsänen on
erilaisin hankkein ollut mukana edistämistalkoissa
pian kuusi vuotta: keväällä 2010 muun muassa
vuorovaikutuskonsulttina Espoon Nupurinkallion
kaavoitusprosessissa, jossa haluttiin kuulla myös
lapsia.
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Satakunnan taidetoimikunnan rakennustaiteen
läänintaiteilija Hanna Elo puolestaan on aloittanut toimikautensa vuonna 2009. Arkkitehtuurikasvatuksen edistäminen omalla alueella kuuluu
yhtenä osana hänen toimenkuvaansa. Ensimmäisenä arkkitehtuurikasvatuksen hankkeenaan
hän on koonnut lasten ajatuksia arkkitehtuurista
pohjaksi alueelliselle arkkitehtuuripoliittiselle
ohjelmalle.

Vaikuttavaa

Koululaiset mukana Espoon Nupurinkallion kaavoitusprosessissa
Teksti ja kuvat: Jaana Räsänen
Nupurinkallio on väljästi rakennettu ja luonnonläheinen asuinalue, jonne ihmiset ovat muuttaneet
asuakseen maalla. Sijainti aivan Espoon keskustan
tuntumassa kohdistaa siihen kuitenkin muutospaineita. Nyt työn alla olevan asemakaavoituksen
tarkoituksena on luoda kokonaissuunnitelma
pientaloalueen täydennysrakentamisesta: rakennetun alueen tiivistämisestä ja laajentamisesta sekä
palveluiden parantamisesta luonnon ja maiseman
erityispiirteet huomioon ottaen. Pitkälle rakentuneen alueen kaavoituksessa Espoon kaupunki on
halunnut huomioida myös alueen nykyisten käyttäjien, sekä aikuisten että lasten, toiveita tulevaisuudesta. Lasten kuuleminen toteutettiin oppitunneilla
järjestettynä kirjallisena kyselynä ja vuorovaikutteisena “kaupunkisuunnittelustudiona”paikallisen
Karhusuon alakoulun kaikilla 1-6-luokilla.
Voitko vaikuttaa oman ympäristösi viihtyisyyteen?
Mitä tekisit viihtyisyyden parantamiseksi?
Kyselyllä selvitettiin ensin, miten oppilaat ylipäätään
katsoivat voivansa vaikuttaa ympäristöönsä. Oli hämmästyttävää kuinka vahvasti siisteys ja sosiaalisesti
hyväksyttävä käytös painottuivat vastauksissa.
64:ssä 133 vastauksesta vaikuttaminen nähtiin
ympäristön siivoamisena tai roskaamatta jättämisenä. Niistä 25:ssä korostettiin erityisesti luonnon
puhtautta ja suojelua. Ystävällisellä, toiset huomioivalla käytöksellä koki niin ikään voivansa vaikuttaa 25 
vastaajaa. Sosiaalista näkökulmaa edustivat myös ne
(6), jotka katsoivat voivansa vaikuttaa vanhempiensa
kautta. Joidenkin (6) mielestä majojen, leikkipaikkojen
ja hiihtoreittien tekeminen metsään tai pihalle on hyvä
tapa vaikuttaa. Loput kommentit jakautuivat pääasiassa sisustamista, istuttamista ja kierrättämistä
koskeviin. Oli niitäkin, jotka eivät tienneet (8) kuinka
voisivat vaikuttaa ja niitä, jotka eivät mielestään voineet vaikuttaa lainkaan (6).
Seuraavaksi pohdittiin, miten kodin ja sen pihapiirin, kotikadun, koko asuinalueen sekä koulumatkan
ja kouluympäristön viihtyisyyttä voitaisiin parantaa.
Toiveet leikki- ja urheilupaikoista, kaupallisista palveluista ja liikenteen turvallisuudesta nousivat vahvasti
esiin. Näkökulma laajeni jo kohti kaupunkisuunnittelua.
Kodin ja sen pihanpiirin 61 ehdotuksesta 21:
ssä toivottiin lisää erilaisia leikki- ja liikuntavälineitä. Niiden lisäksi ehdotettiin istutusten (8), tilan (4),
suojaisuuden (3) ja maastonmuotojen (2) lisäämistä
sekä pihan kunnostamista ja rakennustöiden valmiiksi

saattamista (2). Yksittäisissä vastauksissa toivottiin
perheelle enemmän yhteistä aikaa, suojatietä pihalle
pääsyä helpottamaan, marsuhäkille pöytää ja omaa
limuautomaattia. Joku vannoi edelleen myös hyvän
käytöksen nimiin.
Kotikadun 56 parantamisehdotuksesta peräti 22 
koski sen kunnostamista ja etenkin asfaltointia, koska
hiekkatiellä ei ole hyvä pyöräillä. Seuraavaksi eniten
kaivattiin leikkipuistoja, kauppoja tai muita palveluita
(11) sekä kadun pitämistä siistinä ja roskattoman (6).
Erityisesti koirien jätöksistä haluttiin eroon.  Liikenneturvallisuutta parannettaisiin suojateitä ja nopeusmittareita lisäämällä (2). Muutama kommentti koski
istutusten lisäämistä ja melun vähentämistä. Yksi
halusi lisää kavereita, vaikka toinen ei halunnutkaan
päästää naapureita ihan viereen.
Asuinaluetta koskevista 105 kommentista 36:
ssa toivottiin lisää urheilu-ja leikkipaikkoja ja 9:ssä
puistoja tai muita kokoontumispaikkoja. Myös koirat
huomioitiin. Koirapuistoissa pitäisi olla keräysastioita
niiden jätöksille (4). Kaupallisten palveluiden puutteeseen maltillisimmat toivoivat lääkkeeksi kioskia tai
lähikauppaa (16) ja rohkeimmat erilaisia huvituksia
(5). Metsäisestä ja väljästi rakennetusta ympäristöstä huolimatta, haluttiin luontoa ja metsää (7) yhä
enemmän. Myös ympäristön kunnossapito ja siisteys
huolettivat (7). Jotkut halusivat vähentää liikennettä
(3) ja rajoittaa rakentamista (3). Lisäksi haluttiin poistaa vedenpuhdistamo, sallia moottorikelkkailu ilman
maanomistajan lupaa sekä lisätä taloja, vaikkakin
kieltää kerros- ja betonitalot. Ystävälliset ihmiset sen
sijaan toivotettiin tervetulleiksi.
Koulureitin 23 ehdotuksesta 9:ssä parannettaisiin liikenneturvallisuutta vähentämällä autoja sekä
lisäämällä kävelyteitä, suojateitä ja liikennevaloja.
Reitin viihtyisyyttä puolestaan voitaisiin parantaa
pitämällä kadut kunnossa ja siistinä sekä istuttamalla
nurmikkoa ja puita niiden varrelle (8). Muissa toiveissa haluttiin lisätä bussilinjoja ja -vuoroja, lyhentää
koulumatkaa ja rakentaa kauppa reitin varrelle. Joku
kaipasi vain omaa bussikorttia.
Koulun pihan ja lähiympäristön 68 kehittämisideasta 31:ssä toivottiin lisää leikki- ja urheilumahdollisuuksia, mikä edellyttäisi myös koulun pihan suurentamista (13). Lähikauppaa (6) sekä puita, pensaita ja
nurmikoitakin (6) kaivattiin. Lisäksi haluttiin siivota
roskat, ohjata seisova vesi pois pihalta, tehdä aidasta
korkeampi ja tukevampi, laittaa pihalle penkkejä,
lisätä rauhallisuutta ja noudattaa sääntöjä.
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Löytyi myös niitä, joiden mielestä ympäristö oli
tarpeeksi viihtyisä sellaisenaan. Tyytyväisimpiä oltiin
kotiin ja sen pihapiiriin (11). Viiden mielestä kotikadulla ja kuuden mielestä asuinalueella ei tarvitse tehdä
mitään. Neljän mielestä kouluympäristössä ja yhden
mielestä koulureitillä on kaikki hyvin.  
Kokemuksia, toiveita ja visioita kartalle
“kaupunkisuunnittelustudiossa”
Huhtikuussa Karhusuon koulun tekstiilityön luokka
muuttui “kaupunkisuunnittelustudioksi”, jossa kaikki
luokat työskentelivät vuorollaan yhdessä kaupunkisuunnittelija, arkkitehti Virpi Mamian ja läänintaiteilija, arkkitehti Jaana Räsäsen kanssa. Kartoin, ilmakuvin ja kaavaluonnoksin somistetussa ”studiossa” Virpi
Mamia kertoi ensin lyhyesti kaupunkisuunnittelusta.
Siinä Anouck Boisrobertin ja Louis Rigaudin Popville -kirja oli yllättävän havainnollinen ja vangitseva
apuväline. Sen kolmiulotteisina avautuvien aukeamien
avulla oli helppo kertoa niin nuoremmille kuin vanhemmille kaupunkien syntymisen syistä ja seurauksista.
Miten, minne ja miksi kaupungit syntyvät ja kasvavat?
Miksi tarvitaan suunnittelua? Mitä oikeastaan suun-

nitellaan? Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina, ottivat
kantaa, kyselivät ja vastasivat.
Sitten siirryttiin karttojen ja ilmakuvien äärelle.
Karttojen lukeminen oli lapsille yllättävän helppoa,
ja jos joku ei heti ymmärtänyt, niin ilmakuvan johdattamana hänkin onnistui. Kun oma koti ja koulureitti
oli paikallistettu, alettiin kartoille kirjata sekä omia
kokemuksia ja toiveita että vastauksia kaavoittajien
kysymyksiin, joilla kartoitettiin pääasiassa lasten
käyttämiä kulkureittejä, vapaa-ajan reviiriä sekä leikki- ja lempipaikkoja.
Monen koulumatka taittuu kävellen tai pyörällä
metsäpolkuja, hiekkateiden laitoja ja kevyenliikenteen
väyliä pitkin. Talvisin joku jopa hiihtää. Vain kauimpana asuvat kulkevat taksilla tai bussilla. Nupurintie
on koulumatkalaisten kokoojakatu, olipa kulkuväline
mikä tahansa. Vanhojen kulkureittien kunnostamisen
lisäksi ehdotetaankin uusia kevyenliikenteen väyliä sen molemmin puolin, ja vielä erityisen huomion
kiinnittämistä risteysalueisiin. Päiväkodin risteykseen
tarvittaisiin liikennevalot ja koulun risteyksessä olisi
parannettava näkyvyyttä kuusiaitaa poistamalla.
Huolimatta siitä, että kahden koululaisen kerrottiin

Unelmien tiellä on mutkia ja mäkiä. Se on värikäs:
välillä mustavihreäraitainen ja välillä vaaleanpunainen.
Silta helpottaa joen ylitystä. Joen rannalla on kiviä.
Tien varrella on kukkia, perhosia, mansikoita, leikkikenttä
ja puita joista yksi on karkkipuu ja yksi kummituspuu.
Aurinko paistaa. Kultaiset linnut lentävät taivaalla.
Eväskori olisi hyvä olla mukana.
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Reitillä voi kulkea myös
autolla tai polkupyörällä.
Molemmille on omat kaistansa.
Tulevaisuudessa kouluun pääsee myös
lentämällä. Lentokone ei kuitenkaan ole
kone vaan elävä olio.

tulleen auton töytäisemäksi koulun risteyksessä, ei
moni pidä sitä erityisen vaarallisena.
Ykkös- ja kakkosluokkalaisilla on lupa liikkua omatoimisesti aivan kodin lähiympäristössä, kotikadulla,
naapurustossa ja lähimetsässä. Kolmos- ja nelosluokkalaiset saavat jo liikkua vapaasti koko asuinalueella,
kunhan ilmoittivat, mihin ovat menossa. Pisimmillään
pyöräretket suuntautuvat esimerkiksi lähiseudun
kauppoihin eikä aluetta halkaiseva Nupurintiekään
ole esteenä liikkumiselle. Vitos- ja kutosluokkalaisilla
rajoituksia ei enää tunnu olevan. Esimerkiksi Espoon
keskuksen kaupoissa on käyty jo kaveriporukalla.
Monen lempipaikka on kotipiha tai läheisen kallion
laki. Muita lempipaikkoja löytyy kavereiden pihoilta,
järvien rannoilta, pelloilta ja metsän reunoista. Jotkut
unelmoivat isosta omasta majasta. Suosituimmat
leikkipaikatkin löytyvät pihoilta, kallioilta ja metsistä.
Silti rakennettujakin leikki- ja oleskelupuistoja kaivataan. Nykyisen leikkipuiston katsotaan palvelevan vain
kaikkein pienimpiä, sillä onhan se oikeasti päiväkodin
piha. Päiväkodin läheisyyteen toivotaankin kaikille tarkoitettua isompaa asukaspuistoa. Leikille, urheilulle ja
oleskelulle löytyy lasten mielestä hyviä paikkoja myös
vanhan asutuksen lomaan jääneiltä rakentamattomilta
tonteilta ja koulun läheisyydestä. Kouluympäristössä
huomio kiinnittyy olemassa oleviin lähiliikuntapaikkoihin: läheisiin peltoaukeisiin, koulun kenttää ympäröiviin mäkiin ja itse kenttään, jota olisi suurennettava.
Kilpailullisiin harrastuksiin vedoten toivotaan, yleisurheilukenttää, jäähallia, uimahallia, monitoimihallia sekä
ratsastus- ja laskettelukeskusta. Kenen maille niitä
sitten rakennettaisiin, kysyy joku.
Kaavoittajat eivät varsinaisesti olleet esittäneet kysymystä siitä, millaisia kaupallisia palveluita
koululaiset toivovat. Lasten aloitteesta ne nousivat
kuitenkin puheen aiheeksi erityisesti 5-6-luokkalaisten keskuudessa. Heille shoppailu on jo yksi
ajanviettotapa. Silloin lempipaikka saattaakin olla
ostoskeskus. Jo kyselyssä esiin nousseet lähikauppa
ja kioski riittäisivät edelleen suurimmalle osalle, mutta
muutakin toivotaan: erikoisliikkeitä, kauppakeskuksia,
hotelleja, elokuvateattereita ja huvittelukeskuksia.
Syntyi keskustelua. Maltilliset toivojat kritisoivat niitä,
joiden toiveet olivat heidän mielestään ylimitoitettuja.
Ei sellaisia kumminkaan toteuteta. Kun todettiin, että
kyseisten palvelujen saamiseksi olisi alueella oltava
enemmän asukkaita, oli moni valmis hiukan tinkimään
väljyydestä ja luonnonläheisyydestä. Jopa rivi- ja kerrostalotontteja alkoi löytyä suurimpien teiden varsilta,
vaikka niihin ei alkujaan suhtauduttukaan myönteisesti. Maanomistuksista tunnuttiin olevan hyvin perillä.
Palveluiden keskukselle muotoutui keskustelujen
myötä kolme vaihtoehtoista paikkaa: päiväkodin
risteykseen, olemassa olevan baarin läheisyyteen ja
koulun risteykseen.  Viimeiseen luultavasti vaikuttivat
melkoisesti alueen ulkopuolelta tulevien toiveet kouluympäristön kehittämisestä.

Vuorovaikutuskonsultti kokosi lopuksi kyselyn ja
kaupunkisuunnittelustudion annin yhdelle suurelle
karttapohjalle. Sen avulla tulokset on helppo välittää
eteenpäin kaikille suunnitteluprosessin osallisille.
Lapsilla on sanottavaa - kuuntele!
Lasten mielestä parasta omalla asuinalueella ovat
metsät ja luonto sekä turvallinen, rauhallinen, hiljainen ja väljästi rakennettu ympäristö kivoine asukkaineen ja kavereineen. Huonoista asioista painottui
liikenneympäristö: koulutie ei ole turvallinen, ja tiet
ovat epäsiistejä ja huonokuntoisia. Lisäksi harmiteltiin
metsän vähäisyyttä, puistojen ja ikätovereiden puuttumista, talojen rakentamista, autiotalojen olemassaoloa, humalaisia kulkijoita, muurahaisten määrää,
kaupan puutetta ja liian lähellä olevia naapureita.
Alueen lapset ovat siis jokseenkin samoilla linjoilla
kuin aikuiset - yllättäen he eivät tunnu kuitenkaan
suhtautuvan asioihin yhtä jyrkästi kuin aikuiset. Esimerkiksi oman pihan ja kotikadun kehittämisideoista
syntyi mielikuva, että jos lapset olisivat saaneet valita
talotyyppejä ja piharatkaisuja samasta valikosta
kuin aikuiset, olisivat heidän valintansa olleet ehkä
rohkeampia ja uudistavampia - rakennetumpia.
Lapset tuntevat oman asuinalueensa ja kiinnittävät luonnostaan huomiota pieniin yksityiskohtiin:
erinomaiseen kiipeilypuuhun metsän reunassa, pyörätiellä sojottaviin kummallisiin ja vaarallisiin tappeihin,
koulun pihan lätäköihin. He osaavat kuitenkin ajatella
myös kokonaisvaltaisemmin. Studiotyöskentely nosti
vahvasti esiin toiveen yhteisöllisestä kokoontumispaikasta, ja varsinaisena yllätyksenä, kaupallisia
palveluita pohdittaessa, löytyi kolme vaihtoehtoista
kyläkeskuksen paikkaa. Sellaista ei osattu odottaa.
Nupurinkallion osallistava kaavoitusprosessi nosti
esiin monia kysymyksiä lasten suhteesta omaan elinympäristöönsä. Huomionarvoista oli muun muassa
se, että uutta asuinaluetta ideoidessaan he eivät
juurikaan ottaneet kantaa esimerkiksi rakennusten
väreihin, muotoihin, materiaaleihin tai siihen millaisia
rakennusryhmiä niistä muodostuu. Enemmän arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta kouluihin? Arkkitehteja ja muotoilijoita mukaan laatimaan opetussuunnitelmia ja oppikirjoja?
Opettajat pitivät prosessia tärkeänä opetussuunnitelman näkökulmasta: arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukselle asetettuja tavoitteita päästiin toteuttamaan yhdessä ammattilaisten kanssa. Koululaiset
olivat otettuja siitä, että heidänkin mielipidettään
kysyttiin. Nupurinkallion prosessissa erityisen huomion arvoista on, että koululaisia kuultiin nimenomaan
kaavaa valmistelevien arkkitehtien aloitteesta. He
halusivat tietää, minkälaisia kokemuksia, mielipiteitä
ja visioita lapsilla on omasta elinympäristöstään. Se
on hyvä lähtökohta vuorovaikutukselle.

Uudenmaan taidetoimikunta: www.taiteenkeskustoimikunta.fi/uudenmaantaide
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Meidän talo on puusta tehty ja meillä
on valkoinen ovi
Lasten ajatuksia arkkitehtuurista pohjana
Satakunnan arkkitehtuuripoliittiselle ohjelmalle.
Teksti: Hanna Elo
Lapset ja arkkitehtuuri -hankkeeni alkoi syksyllä
2009, kun kymmenen alakoulun 3. luokkaa Satakunnasta osallistui Oma koti -aiheiseen ainekirjoitustehtävään. Lasten teksteissä oli selvästi havaittavissa se, ettei koti merkitse lapselle niinkään
rakennuksen seiniä tai todellisia fyysisiä puitteita,
vaan koostuu pikemminkin henkilökohtaisista yksityiskohdista: esineistä, väreistä ja pinnoista sekä
niistä ajatuksista, joita kodissa ajatellaan. Kotiin
kuuluvat erottamattomasti myös sen asukkaat,
oma perhe. Tämä tuli voimakkaasti ilmi keskusteluissa, joita kävin lasten kanssa, vieraillessani
luokissa myöhemmin syksyllä sekä keväällä 2010
ensin rakentelupajoja, sitten piirustustyöpajoja
pitämässä.

Piirros: Tuomas Säkylä
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Rakentelupajojen ideana oli opetella hahmottamaan
kolmiulotteista tilaa ja kestävää rakennetta, joka
syntyy hammastikkuja ja karkkeja yhteen liittämällä. Kaikilla oli kovin hauskaa, ja suurimmaksi osaksi
karkkitehtuurin taidonnäytteet jäivätkin koulujen
vitriineihin yhteisiksi ylpeydenaiheiksi. Piirustustehtävissä piirrettiin lasten omaa olemassa olevaa kotia,
ensin ylhäältä nähtynä ja sitten kodin yhtä huonetta
perspektiivissä. Kolmannessa tehtävänannossa kehotin lapsia piirtämään unelmiensa kodin ja esittelen
seuraavassa lähemmin sen tuottamia oivalluksia.
Unelmien koti
Mikä tekee jokaisen kodista juuri sen oman kodin?
Päällisin puolin kaverin ja naapurin kodista löytyvät
lähes samat asiat kuin omasta. Mistä koti oikeastaan
koostuu? Kodeissa huoneet ovat asettuneet tiettyyn
järjestykseen. Olohuoneesta pääsee usein esimerkiksi makuuhuoneeseen. Entä mihin pääsee eteisestä?
Tai omasta huoneesta? Miksi keittiöstä ei pääse
suoraan saunan löylyhuoneeseen? Onko lopulta
suurtakaan eroa siinä, missä järjestyksessä huoneet
eri kodeissa ovat.
Tehtävän alustukseksi pohdimme yhdessä kodin
merkitystä monelta kannalta. Pyysin lapsia aloittamaan piirtämällä paperille neliön. Sitten kehotin heitä
ajattelemaan huonetta, joka heidän unelmiensa kodissa olisi se kaikkein tärkein. Mitä huonetta ilman koti ei
olisi koti. Pyysin heitä nimeämään ensimmäisen neliön

tämän valitun, tärkeimmän huoneen mukaan. Seuraavaksi kehotin heitä piirtämään sen huoneen (neliön),
johon tästä ensimmäisestä huoneesta pääsee, ja
nimeämään senkin. Tätä jatkettiin neljän - seitsemän
huoneen verran sen mukaan miten kukin halusi. Kun
joillekin jäi tässä vaiheessa aikaa, pyysin heitä nimeämään paperille kunkin huoneen tärkeimmän, sinne
kuuluvan esineen.
Kun pohjapiirustukset olivat valmiit, kehotin lapsia
käyttämään lopun ajan suunnittelemiensa toiveiden
kotien piirtämiseen ulkoapäin. Kiinnitin ensin lyhyesti
lasten huomiota siihen, miten erilaisissa paikoissa
ja ympäristöissä taloja voi olla; miten tärkeä osa
rakennusta sen ympäristö on. Kehotin lapsia miettimään tarkasti sitä, mihin paikkaan haluaisivat kotinsa
sijoittaa.
Lapset piirtävät arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa
Miten Satakuntaan parhaillaan valmistuva arkkitehtuuripoliittinen ohjelma osaisi ottaa tarpeellisessa
määrin huomioon omat lapsemme, siis tulevaisuuden
ympäristöämme asuvat ja arvottavat aikuiset?
Lapset haluavat pääsääntöisesti asua juuri
sellaisessa ympäristössä, joka on heille tuttu. Toiset
liittivät Unelmien koti -tehtävään vaivatta ympäröivän
yhdyskuntarakenteen. Erään maan alle suunnitellun
talon lähellä oli kirkkailla kylteillä mainostava kauppa
ja olennaisia olivat myös hyvät yhteydet kouluun. Oma
huone, tila omille harrastuksille ja luonnonläheinen

Unelmien koti
Ainekset: isoja piirustuspapereita ja kyniä
Valmistus:
1. Aloitetaan jakamalla kaikille isot piirustuspaperit ja
kynät.
2. Herätellään yhteisesti ajatuksia unelmien kodista.
Minkälainen oma unelmien koti olisi? Millaisia
huoneita ja esineitä se pitäisi sisällään? Ketkä
kaikki siellä asuisivat?
3. Pyydetään oppilaita ajattelemaan huonetta, joka
olisi omassa unelmien kodissa kaikkein tärkein.
Ilman tätä huonetta unelmien koti ei olisi koti.
4. Piirretään omalle paperille neliö ja nimetään
se tärkeimmän huoneen mukaan esimerkiksi
olohuoneeksi, kylpyhuoneeksi tai vaikkapa
lastenhuoneeksi. Neliön ympärille tulee jäädä
reilusti tilaa.
5. Mihin tästä huoneesta pääsee? Piirretään huone
(uusi neliö), johon tärkeimmästä huoneesta pääsee.
Annetaan nimi tällekin huoneelle edelliseen tapaan.
6. Jatketaan uusien huoneiden piirtämistä tarpeen
mukaan, vaikkapa neljän - seitsemän huoneen
verran.

7. Huoneiden valmistuttua siirrytään esineiden
maailmaan. Minkälainen on lempiesine ja miksi?
Entäpä millaisia esineitä unelmien kodista voisi
löytyä? Mitä kaikkea siellä tarvitaan ja käytetään?
Pohditaan unelmien kodin tärkeimpiä esineitä
ja kirjoitetaan jokaisen pohjapiirroksen huoneen
kohdalle sen tärkein esine.
8. Pohjapiirustusten valmistuttua tarkastellaan niitä
yhdessä. Esitellään toisille oman unelmien kodin
rakenne ja esineistö. Mistä kaikista elementeistä
ne lopulta muodostuivatkaan?
9. Seuraavaksi siirrytään pohtimaan unelmien kodin
sijaintia ja ympäristöä. Minkälaisissa erilaisissa
ympäristöissä asuintaloja voi olla? Mikä merkitys
ympäröivällä maastolla ja luonnolla on? Mitä
kaikkea ympäristöllä tarkoitetaan?
10. Mietitään paikka omalle unelmien kodille
ja piirretään koti ulkoapäin katsottuna
pohjapiirroksen viereen. Valmiista piirustuksesta
löytyy talon muodon, materiaalien ja
yksityiskohtien lisäksi myös sen välitön ympäristö.
11. Pystytetään lopuksi piirustuksista näyttely ja
tehdään yhteinen kierros unelmien kotien äärellä.
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asuminen korostuivat kuitenkin näiden pienistä kunnista kotoisin olevien koululaisten toiveissa.
Elämän tulee olla jännittävää! Toisaalta tarpeen
tullen ympäristön on tarjottava suojaa. Paikkojen, ulkoja sisätilojen, on kätkettävä sopukoihinsa salaisuuksia,
joita voi etsiä ja parhaassa tapauksessa myös löytää.
Elämän suola on esimerkiksi koulumatkan varrella seisova kiipeilypuu tai oman kotipihan vanha tallirakennus,
tai sen takana päilyvä sammakkolampi. Ympäristön
monimuotoisuus on rikkaus.
Oma koti on niin itsestään selvän tärkeä paikka, ettei lapsi edes hoksaa kyseenalaistaa sitä. Lapset eivät
teeskentele. Heillä ei ole ennakkokäsityksiä siitä, mikä
on esimerkiksi tyylillisesti hyvää ympäristöä ja mikä ei.
Satakuntalaisten lasten mielipiteiden taustalla olevat
kokemukset syntyivät pääasiassa omassa pihassa tai
kaupunginosassa, ilman laajaa vertailupohjaa erilaisiin
ympäristöihin. Näin ollen onkin luonnollista, että lasten
toiveissa kertautuvat erityisesti heidän oman arkisen
ympäristönsä yksityiskohdat. Korostuneen omakohtaisina lasten mielipiteet eivät ole puolueettomia hyvän
ympäristön mittareita. Mutta onko sellaisia olemassakaan? Lasten ainutlaatuinen tapa kokea ympäristöä
tuo keskusteluun mukaan näkökulman, joka aikuisten
auktorisoimassa yhteiskunnassa helposti siirretään
syrjään.
Satakunnan arkkitehtuuripoliittinen ohjelma tulee
ottamaan lapset huomioon toteuttamalla ja kehittämällä seudun arkkitehtuurikasvatusta. Pedagogisen toiminnan avulla lapsille tarjotaan tilaisuus omien mielipiteiden ja oivallusten kertomiseen. Samalla herätellään
myös lasten ympäristötietoisuutta. Oman lähiseudun
luonnon ja rakennetun ympäristön huomaamiseen ja
huolehtimiseen voidaan kannustaa juuri arkkitehtuurikasvatuksen keinoin. Tärkeää on myös järjestää koulutusta alueen opettajille, jotta arkkitehtuurikasvatus
nivoutuisi luontevaksi osaksi koulujen arkea.

Mikäli lapset saisivat päättää, olisi Satakunta
huomattavasti värikylläisempi paikka asua:
”Meidän talo on puusta tehty ja meillä on valkoinen ovi.
Ja toinen ovi on ruskea. Meillä on yhdet tikkaat ja kolme
ränniä.” Tiia Marttila, Merikarvia, Ylikylä- Ahströmin
koulu
”Meillä näkee katolta paljon ihmisen tekemiä asioita.
Minä näen kaivon se on aika korkea sen takia joudun
aina kiipeämään sen päälle. Sitten näen peltoja jotka
ovat naapurieni peltoja. Ja minä näen myös asvaltti
tien jossa usein pyöräilen. Minä näen vielä yhden asian
ne ovat talot ja metsät.” Sara Rosendahl, Säkylä, Huovinrinteen koulu
”Huoneessani on paljon vaaleanpunaista. Minä
suorastaan rakastan VAALEANPUNAISTA.” Eve Torpo,
Huittinen, Loiman koulu
”Minun kotini on rauhainen. Minä pidän siitä kovasti.
Kun seinillä on laivatapetit. Kuvitelin pienenä että olisin
kapteeni.” Aleksei Kohtala, Eurajoki, Lapijoen koulu
”Kotini on sisältä lämmin ja kiva.” Milja Hautala,
Noormarkku, Yhtenäiskoulu
”Kotonani on vähän sotkuista. Siellä on myös vähän
siistiä.” Alex Kinnunen, Kankaanpää, Kangasmetsän
koulu
”Olohuoneessa on sekaista koska pikkusiskot
leikkivät nukeilla.” Ann-Nina Heikkilä, Noormarkku,
Yhtenäiskoulu

Piirros: Markus Huittinen
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Satakunnan taidetoimikunta: www.satakunnantaidetoimikunta.net

Arkkitehti käyttäjien äänen antajana
Henkilökuvassa Carin Smuts ja Angela Uttke
Teksti: Mirkka Eskonen

Vuoropuhelu on kollektiivisen suunnitteluprosessin ydin. Arkkitehti toimii kuuntelijana, joka kartoittaa käyttäjien toiveita ja toteuttaa niistä yhdessä heidän
kanssaan konkreettisen tilan. Oman paikan merkitys julkisessa tilassa on
suuri, sillä se osoittaa yksilöiden ja ryhmän arvostuksen sekä paikallisesti että
laajemmin yhteiskunnassa. Suunnitteluhankkeesta voi kasvaa voimauttava
kokemus myös siten, että se paljastaa osallistujissa piilevät taidot ja ajattelun.
Carin Smuts:
Arkkitehtuuri luo muutosta

Kuvat: CS Studio

Eteläafrikkalainen arkkitehti Carin Smuts haastaa
perinteiset suunnittelukäytännöt. Hän on osallistavan suunnittelun ammattilainen, jonka perustama
CS Studio toteuttaa julkista rakentamista erityisesti
Etelä-Afrikan vähävaraisilla alueilla.
Etelä-Afrikan poliittinen historia heijastuu Carin
Smutsin työhön. Viimeiset apartheidia tukevat lait
kumottiin vuonna 1989. Samana vuonna perustettiin
CS Studio, joka on perustamisestaan lähtien osallistunut rotusorron runtelemien alueiden parantamiseen. Smutsin mukaan pieni budjetti ei ole ongelma
köyhien alueiden rakennushankkeissa. Se päinvastoin
aktivoi paikallista väestöä pohtimaan vaihtoehtoja ja
kannustaa kokeilevuuteen. CS Studion arkkitehtuu-
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rissa resurssien niukkuutta ei kätketä, vaan se saa
reippaasti näkyä.
Carin Smuts osallistaa rakennushankkeiden
vaikutuspiirissä olevia ihmisiä arkkitehtuurin kaikilla
tasoilla, poliittisista päätöksistä ja suunnittelusta
rakennustyömaalle saakka. Projektit aloitetaan
tarjoamalla kaikille tuleville käyttäjille mahdollisuus
osallistumiseen. Erilaisten tapaamisten ja työpajojen
myötä kohde alkaa pikkuhiljaa muotoutua. Smuts
uskoo, että osallistava työskentely luo kestävämmän
ja toimivamman ympäristön, koska se syntyy käyttäjien todellisista tarpeista ja unelmista. Hänen työssään
tarkkaavainen kuuntelu ja vuoropuhelu nousevat tärkeämmiksi kuin arkkitehdin auktorisoima lopputulos.
Monitoimitila Guga S’thebe Arts, Culture and
Heritage Village valmistui vuonna 2000. Se sijaitsee
yhdessä Cape Townin vanhimmista mustien asuinalueista, jonka yksitoikkoiset rakennusjonot ja huonot
julkiset palvelut edustavat apartheidin aikaista
kaupunkisuunnittelua. Guga S’theben sirpaleinen ja
kylämäinen rakenne erottuu radikaalisti ympäröivästä

40

www.globalaward.org

arkkitehtuurista. Tilajärjestys myötäilee polkuja ja
kulkuväyliä, jotka paikalla kulkivat aiemmin. Pihoista
ja reiteistä muodostuva ulkotila on kunnianosoitus
paikan historialle. Ulkotilan korostunut merkitys heijastelee afrikkalaista tapaa käyttää katuja aktiivisena
toimintatilana.
Guga S’theben suunnitteluprosessi kesti yli puolitoista vuotta. Seudun asukkaiden ohella mukana oli
myös paikallisia taiteilijoita. Tilat kietoo yhteen värikkäistä keramikkalaatoista rakennettu mosaiikkiteos,
joka toteutettiin kokonaan paikallisin voimin.
Monitoimitila loi alueelle uudenlaisen julkisen
yhteisötilan. Sillä onkin huomattava yhteisöllinen
tehtävä luodessaan puitteet paikalliselle taide- ja
kulttuuritoiminnalle.
Guga S’thebe on avoin ja moniääninen tila, joka
aktivoi seudun ihmisiä omaehtoiseen toimintaan
suunnitteluprosessista lähtien. Vastakohta ympäröivään, apartheidista muistuttavaan, yksiääniseen
kaupunginosaan on räikeä.

Angela Uttke:
Saa tulla! Nuorille tilaa kaupungissa

”Osallistava suunnittelu luo ja ottaa haltuun rakennettua ympäristöä ihmisten kanssa ja ihmisiä varten.” Näin määrittelee saksalainen arkkitehti Angela
Uttke, joka on käyttänyt osallistavan suunnittelun
menetelmiä työssään arkkitehtuurikasvattajana.
Hän on perustajajäsen JAS-järjestössä (Jugend
Architektur Stadt), joka toteuttaa lasten ja nuorten
kulttuuriympäristökasvatusta kaupunkisuunnittelun
näkökulmasta.

Kuvat:JAS
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Uttke on suunnitellut ja toteuttanut kaupunkitiloja
laajasti eri-ikäisten kanssa. Vuosina 2006-2008
toteutetussa projektissa ”Saa tulla” (Betreten erlaubt)
kohderyhmä olivat teini-ikäiset ja nuoret aikuiset.
Hanke lähti liikkeelle kouriintuntuvasta ongelmasta:
Saksassa on huutava pula nuorisoryhmien vapaa-ajan
kokoontumispaikoista. Nuorten käyttäytyminen koetaan usein häiritsevänä ja he ovat monesti epätoivottuja käyttäjiä julkisissa tiloissa. Hanke etsi vastauksia
haasteisiin, joita nuoret tuovat mukanaan kaupunkisuunnitteluun. Minkälaisia voisivat olla nuorten omat
paikat? Miten nuoret voivat vaikuttaa omien tilojensa
suunnitteluun ja toteuttamiseen? Voivatko osallistavat projektit lisätä nuorten tietoa ja ymmärrystä
arkkitehtuurista sekä tilojen merkityksestä?
Hankkeen myötä eri puolille Saksaa syntyi
viisitoista nuorten ”omaa paikkaa” pyörärampista
huvimajaan. Toteutuksesta vastasivat paikalliset
nuorisoryhmät. Nuorten kanssa toimi moniammatillinen työryhmä, johon kuului arkkitehtejä, opettajia,
nuorisotyöntekijöitä ja rakennusmiehiä. Angela Uttke
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oli yksi arkkitehdeistä, joiden tehtävänä oli laajentaa
nuorten näkökulmia kaupunkiin ja kaupunkisuunnitteluun. Sopivaa paikkaa kaupunkitilassa etsittiin moniaistisesti muun muassa parkourin ja telttailun keinoin.
Tarkoituksena ei ollut toteuttaa kaikkia nuorten
unelmia, vaan löytää kestäviä ratkaisuja, jotta paikat
säilyisivät myös tulevaisuuden nuorille. Nuorten oli
tärkeää ymmärtää, että kaupunkitila, heidän omalle
ryhmälleen nimettykin, ei ole vain juuri heille suunniteltu; aina on myös muita käyttäjiä. Projekti kehitti
osallistujien yhteistyö- ja esiintymistaitoja. Nuorten
tuli voittaa heihin kohdistunut epäluulo esitellessään suunnitelmiaan muun muassa päättäjille sekä
paikallisille asukkaille. Kaupunkisuunnitteluun liittyvä
byrokratia tuli kantapään kautta tutuksi.
Osallistava suunnittelu rikkoo perinteisiä ammatillisia raja-aitoja ja tavoittelee uutta, kollektiivista
kaupunkisuunnittelukulttuuria. Angela Uttke muistuttaa, että lapsilla ja nuorilla on elävä suhde tiloihin,
rakennuksiin ja omaan lähiympäristöönsä. He ovat
omien tilakokemustensa ja tarpeidensa ammattilaisia,

ja siksi heidän aktiivinen panoksensa kaupunkitilojen suunnittelussa on tärkeä ja hedelmällinen.
Voimme ottaa oppia siitä, miten lapset ja nuoret
käyttävät luovasti unohdettuja tiloja. Heidän estoton kokeilunhalunsa ja omaperäinen tila-ajattelunsa
ovat innostavia tekijöitä. Myös lapset ja nuoret
saavat osallistavasta suunnittelusta arvokkaan
kokemuksen. He oppivat erittelemään paremmin
omia tarpeitaan sekä kaupunkilaisina että aktiivisina kansalaisina. ”Osallistavassa suunnittelussa
ole kyse vain puhumisesta ja kirjoittamisesta, vaan
tekemisestä ja hauskanpidosta projektien alusta
loppuun saakka”, sanoo Uttke.

Nuorten kaupunki esiin!
Ainekset:
25 nuorta, 5 pöytää, 5 isoa paperia, kyniä
Valmistus:
1. Esitetään yhteisesti kolme kysymystä:
Minkälaisessa kaupungissa sinä haluaisit asua?
Mitä pitäisi tehdä, että omasta kaupungista
tulisi hyvä paikka asua? Mitä sinä haluaisit
asialle tehdä?
2. Jakaudutaan pöytiin siten, että jokaisessa
on viisi nuorta. Kullakin pöydällä on oma
teemansa: Oma lähiympäristö, Liikkuminen
kaupungissa, Chillailu, Urheilu sekä Taide,
musiikki ja media.
3. Jokaisella pöydällä on myös oma isäntänsä,
jotka valitaan nuorten joukosta. Isännät
esittelevät pöydän teeman ja toimivat
tarvittaessa myös puheenjohtajina.
4. Keskustellaan 15 minuutin ajan oman pöydän
teemasta. Tarkoituksena on herätellä ajatuksia
omasta kaupungista ja kaupunkitilasta.
Minkälainen on nuorten mielestä viihtyisä
kaupunki esimerkiksi chillailun kannalta?
Kirjataan vapaasti kaikki teemasta nousevat
ajatukset, ideat ja tiedot pöydällä olevalle
suurelle paperille. Saa myös piirtää.

5. Keskustelun päätyttyä vaihdetaan pöytää siten,
että teema ja keskustelutoverit vaihtuvat.
Pöytien isännät eivät vaihda paikkaa.
Keskustellaan jälleen uudesta teemasta
15 minuutin ajan. Tämän jälkeen pöytää
vaihdetaan edeltävään tapaan vielä kerran. On
tärkeää kirjata ajatuksia paperille kaikkien
keskustelujen ajan.
6. Lopuksi kukin pöytä esittelee kertyneen
ideariihen koko ryhmälle. Keskustelujen
tavoitteena on herätellä nuoria suhtautumaan
omaan kaupunkitilaansa aktiivisesti.
Vinkki: Reseptiä voidaan jatkokehitellä eteenpäin
toteuttamalla nuorten kaupungista mainoksia ja
esitteitä, joissa kerätyt ideat ja ajatukset muutetaan visuaalisiksi viesteiksi.
Vinkki: Resepti pohjaa kansainväliseen World
Café-työskentelymenetelmään, jossa prosessi ja
vuoropuhelu ovat tärkeässä roolissa. Lue lisää:
www.theworldcafe.com

www.jugend-architektur-stadt.de
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Arkkitehtuurikasvatuksen
seminaari
Raumalla 5.11.2010 klo 12.00-16.00
Suunnattu erityisesti luokanopettajille.
Esillä mm. Satakunnan taidetoimikunnan
Lapset ja arkkitehtuuri -hanke.
Työpajoja, tietoiskuja ja ajankohtaista
opetusmateriaalia. Maksuton.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
hanna.elo@minedu.fi

UUtta vanhaa vihreää
Matkaeväitä tulevaisuuden
rakentajille
Suomen rakennustaiteen
museon kestävästä
kehityksestä ja arkkitehtuurista
kertova verkkosivu www.mfa.fi/uvv
on päivitetty!
Tarjolla faktaa, visioita ja kysymyksiä, jotka
haastavat pohtimaan kestävää tulevaisuutta omasta
näkökulmasta. Lisäksi ajankohtaisia uutisia sekä
tehtäviä arkkitehtuuri-, muotoilu- ja ympäristökasvatukseen.

Mitä mieltä Ampiaisesta?
Vastaa ja voita Ampiainen-teemapäivä!
Ampiaisen täyttäessä viisi vuotta kutsumme sinut
vastaamaan käyttäjäkyselyyn internetissä lokakuun
2010 aikana. Etsimme samalla parhaita arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusideoita jaettavaksi muiden kanssa. Vastaajien keskenarvotaan Ampiaisen
järjestämä Arkkitehtuurin ja muotoilun teemapäivä
juuri sinun oppilaitoksellasi!
Minkälainen on houkutteleva nuorisotalon piha?
Ketkä kaikki ovat mukana suunnittelemassa
kaupunkipuistoa? Miten valaistuksella vaikutetaan paikan
tunnelmaan? Miten seinämaalaus ottaa kantaa tilaan?
Lapset ja nuoret oman ympäristönsä muotoilijoina
kansainvälisessä näyttelyssä
Designmuseossa 13.1.-27.2.2011
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Vastaa Ampiaisen palautekyselyyn
www.ampiainen.fi
1.-31.10.2010

