
Lähiympäristöt kuntoon 
yhteisöllisten 

menetelmien avulla!



Toiminnan tausta ja tavoite
• Lähiympäristöt kuntoon -toiminnan tavoitteena on saada alueen asukkaat ja yritykset 

kiinnostumaan ja kiintymään omaan lähiympäristöönsä ja sitä kautta luoda viihtyisämpää ja 
toiminnallisempaa ympäristöä kaikkien käytettäväksi ja aistittavaksi 

• Toiminta on osa Kalajoen ammattiopiston piha- ja viherrakentamisen koulutusohjelmaan liittyvää 
oheispalvelua. Toiminnalla pyritään kehittämään piha- ja viherrakentamisen koulutusohjelmaa 
vastaamaan alueella olevaa piha- ja viherrakentamisen tarvetta ja tarjoamaan opiskelijoille 
muuttuvia oppimisympäristöjä.

• Piha- ja viherrakentaminen on kasvava toimiala. Kaupungit, kunnat, yritykset, yhteisöt ja yksityiset 
ihmiset kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristön viihtyvyyteen ja ovat halukkaita 
satsaamaan paremman ympäristön puolesta. Samaan aikaan julkinen rahoitus ei riitä kattamaan 
yleisten paikkojen ympäristön kunnostamista ja ylläpitämistä.

• Toimintamallia on lähdetty kehittämään osana YLKE-hanketta (1.2.2016 - 31.5.2017). YLKE -hanke 
(Ympäristön luova kehittäminen yhteisöllisin ja opetuksellisin menetelmin) aloitettiin tukemaan 
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Kalajoen yksikön vuonna 2015 alkanutta piha- ja 
viherrakentamisen koulutusohjelmaa.

• YLKE-hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää ja mahdollistaa 
yhteisöjen ja yritysten omaehtoista ympäristön kunnostamista pienilläkin resursseilla.



Ympäristön kehittäminen

• Ympäristön kehittämisellä tarkoitetaan ”epäpaikkojen” 
ulkoasun ja toiminnallisuuden parantamista tai alueen 
käyttötarkoituksen muuttamista

• Epäpaikoilla tarkoitetaan tässä huonokuntoisia, 
epämiellyttäviä tai käyttämättömiä piha- tai viheralueita

• Ympäristön kehittämisessä voidaan luoda ärsykkeitä eri 
aisteille: näkö, tunto, kuulo, haju ja maku

• Kehittäminen voi olla esimerkiksi

– Kasvillisuuden raivaamista tai istuttamista

– Valaistuksen parantamista tai teemavalaistuksen 
rakentamista

– Toiminnallisuuden ja turvallisuuden parantamista 

• Alueiden polkujen/oleskelualueiden 
parantaminen tai rakentaminen

• Toimintaa edistävien kalusteiden kunnostus tai 
rakentaminen/hankkiminen

– Pintamateriaalien rakentamista tai muuttamista



Ympäristön kehittäminen
yhteisöllisin menetelmin

• Tavoitteena aktivoida yhteisöt omaehtoiseen 
ympäristön parantamiseen ja ylläpitämiseen

• Luodaan ”epäpaikoista” viihtyisiä, kaikille 
tärkeitä ja avoimia ympäristöjä

• Suunnitelmat ”epäpaikkojen” parantamiseksi 
laaditaan yhteisön omien lähtökohtien, 
toiveiden ja tarpeiden mukaan

• Tavoitteena hyödyntää luovasti ja kekseliäästi 
yhteisön omia voimavaroja ja resursseja 
kohteiden kehittämiseksi



Osallistava suunnittelu

• Osallistavan suunnittelun periaatteena on, että 
ne joille suunnitellaan osallistuvat 
suunnitteluprosessiin

• Suunnitteluprosessi on avoin

• Tavoitteena luoda suunnitelma, joka vastaa 
suunnittelukohteen käyttäjien tarpeita ja 
toteuttaa heidän tahtotilaansa ja toiveitaan

• Osallistamismenetelmiä on paljon, joista valitaan 
sopivimmat kuhunkin suunnitteluprojektiin



Ympäristösuunnitteluun sopivia työpajoja

 Työskentely pienryhmittäin: 
Tarkoituksena jakaa asiantuntijuutta ja 
vaihtaa näkemyksiä pienessä 
ryhmässä. Pienryhmät voivat kiertää 
eri teemapisteitä tai työskennellä eri 
aiheiden parissa yhdellä pisteellä. 

 Mielikuvakorttien hyödyntäminen: 
Työskentelyn tukena käytetään 
mielikuvakortteja. Tarkoituksena 
ideoida ja visioida uutta sekä 
irrottautua vanhoista ajattelumalleista. 

 Karttatyöskentely: Työskentely 
tapahtuu karttojen äärellä. Soveltuu 
monentyyppiseen suunnitteluun, jossa 
käsitellään paikkaan sidosttuja asioita. 

 Mind map eli miellekartta: Mind map
on oivallinen keino ratkaista ongelmia, 
järjestellä asioita ja ideoida uutta.
Miellekartan tekeminen parantaa 
asioiden ymmärtämistä ja 
asiakokonaisuuksien hahmottamista. 

 Learning Café: ”Kahvilassa” jatketaan 
toisten ideoita, ideoidaan uutta ja 
kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä 
rakentavassa hengessä.



Pienryhmätyöskentely

• Tarkoituksena jakaa asiantuntijuutta ja vaihtaa näkemyksiä pienessä ryhmässä.

• Soveltuu mm. ideointiin, ongelmanratkaisuun ja tavoitetilan luomiseen. 

• Työskentely tapahtuu pienryhmissä (n. 5-7 osallistujaa). Ryhmäjako kannattaa 

miettiä ennakkoon. Ryhmät voivat olla sekaryhmiä, jotka käsittelevät kaikki 

samoja aiheita tai ryhmät voidaan muodostaa esim. osaamisen, eri teemojen 

tai asuinalueen mukaan. Ryhmät voivat myös kiertää eri työskentelypisteitä. 

• Fasilitoija kirjaa työskentelyn tuloksia esim. 

julistepohjalle/kartalle/fläppitaululle/mind map -pohjalle/tietokoneelle. 

• Työskentelyn lopuksi ryhmät tai työskentelypisteiden fasilitoijat esittelevät 

tulokset muille. 
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”Menetelmä on joustava ja sitä on helppo 
räätälöidä tavoitteiden ja osallistujajoukon 

mukaan.”



Visioverstas-mielikuvamenetelmä

• Tarkoituksena ideoida ja visioida uutta sekä irrottautua vanhoista ajattelumalleista. 

• Soveltuu parhaiten visiotyöhön, lämmittelyksi ja tavoitetilan luomiseen.

• Työskentelyn tukena käytetään mielikuvakortteja, jotka on valittu ennen työpajaa. Korttien valinnassa on 
huomioitu työskentelyn aiheen eri teemat ja näkökulmat. Kortit ovat ajatuksia herättäviä: osa niistä liittyy 
suoraan käsiteltävään aiheeseen, osa on abstraktimpia ”villejä kortteja”. 

• Kortit voidaan painaa ennen työpajaa tai vaihtoehtoisesti kortteja voidaan esitellä digitaalisesti tietokoneen 
ruudulta tai seinälle heijastettuna. 

• Kuvien tarkoituksena on herättää ajatuksia, keskustelua käsiteltävästä aiheesta. Kortteja tarkastellaan ensin 
yksin, jonka jälkeen ajatuksia jaetaan muiden kanssa. Fasilitoija kirjaa näkemyksiä esim. fläppitaululle, 
julisteelle, pöytäliinalle tai tietokoneelle. 

• Osallistujien määrästä riippuen työskentely voidaan toteuttaa joko 
yhdessä ryhmässä tai pienryhmissä.

• Työskentelyn lopuksi fasilitoija tekee tuloksista lyhyen 
suullisen yhteenvedon. 
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”Älä keskity siihen, mitä kuva esittää, vaan siihen, 
minkälainen mielleyhtymä siitä syntyy.”



Karttatyöskentely

• Tarkoituksena suunnitella, ideoida ja kehittää kehitettävän alueen karttojen äärellä. 

• Kartalle voidaan sijoittaa paikkaan sidottuja kommentteja ja kehittämisehdotuksia. 
Kartalle voidaan sijoittaa esim. nykytilassa toimivat ja viihtyisät alueet, kehitettävät 
alueet, uusia ideoita (esim. istutukset, valastus, pihakalusteet jne.)

• Työskentelykysymykset, eli mitä tietoa osallistujilta halutaan, mietitään ennen työpajaa.

• Kommentteja voidaan sijoittaa suoraan kartalle, tai työskentelyssä voidaan hyödyntää 
esim. post it lappuja tai tarroja.

• Työskentelyssä voidaan hyödyntää kartan lisäksi myös muuta materiaalia 
(mielikuvakortteja, täytettäviä lomakkeita). 

• Kartat tulostetaan riittävän suurina (esim. A0). 
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”Soveltuu monentyyppiseen
suunnitteluun, jossa käsitellään 

paikkaan sidottuja asioita.”



Mind map eli miellekartta

• Tarkoituksena havainnollistaa, ideoida ja selkeyttää asioiden yhteyksiä. Miellekartan tekeminen 
parantaa asioiden ymmärtämistä ja asiakokonaisuuksien hahmottamista. 

• Soveltuu ideointiin, visiointiin, asioiden jäsentämiseen ja muiden näkemysten jatkokehittämiseen. 

• Tyhjän paperin tai pöytäliinan keskelle kirjoitetaan kartan pääasia eli avainsana. Avainsanaan liittyvät 
alakohdat haarautuvat avainsanasta ja muodostavat taas uusia alakohtia. Eri alakohtia voidaan 
yhdistää toisiinsa viivoin ja muilla piirroselementeillä. Miellekartoissa saa käyttää rohkeasti värejä, 
erilaisia muotoja ja kuvia. 

• Kartan visuaalisen monimuotoisuuden tarkoitus on havainnollistaa asioiden keskinäisiä suhteita. 
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"Mind map on oivallinen keino ratkaista ongelmia, 
järjestellä asioita ja ideoida uutta.”



Learning Café eli oppimiskahvila

• Tarkoituksena on ideoida ja jatkokehittää asioita.

• Soveltuu parhaiten ideointiin, uuden asian käynnistämiseen, laajoihin kokonaisuuksiin ja visiotyöhön.

• Työskentelyn toteuttamiseksi muodostetaan n. 4–6 hengen ryhmiä, jotka istuvat pöytien äärellä. 
Pöydillä on kertakäyttöpöytäliina/paperia/julistepohja ja tusseja. Ryhmät hahmottelevat pöytäliinaan 
ajatuksiaan käsiteltävästä aiheesta. 

• Pöytäryhmiä vaihdetaan siten, että yksi jää pöytään esittelijäksi. Pöytäryhmiä voidaan vaihtaa kerran 
tai useammin. Esittelijä kertoo edellisen ryhmän ajatuksia ja asian kehittelyä jatketaan uudella 
kokoonpanolla.

• Lopuksi jokaisen pisteen tulokset esitellään muille ryhmille. 
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” Kahvilassa ideoidaan uutta, jatketaan toisten ideoita ja 
kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä rakentavassa hengessä.”



Ympäristösuunnitteluun sopivia muita 
osallistamismenetelmiä

 Kävelykierros: Osallistujat kiertävät asiantuntijan 
kanssa kehitettävää aluetta ja  nostavat esiin 
nykytilassa hyviä/kehitettäviä asioita ja videoivat 
uutta.

 Tutustumiskäynnit vastaavanlaisiin toteutettuihin 
kohteisiin: Kierretään vastaavia toteutuneita kohteita, 
saadaan uusia ideoita ja vinkkejä oman kohteen 
kehittämiseksi. 

 Kyselyt (netti-/lomake/kartta-): Kerätään tietoa 
valitulta kohderyhmältä esim. kehitettävän alueen 
nykytilasta, kehittämistarpeista, puutteista, 
tulevaisuuden visiosta. Kerättyä tietoa käytetään 
suunnittelu lähtötietona. 

 Sosiaalinen media: Sosiaalinen media mahdollistaa 
matalan kynnyksen osallistumisen kaikille. Somessa
voidaan yhteiskehittää, suunnittella, vaihtaa 
ajatuksia helposti ja innovatiivisesti esim. Facebook-
ryhmässä. 



Kävelykierros
”Kävelykierroksen aikana osallistujat kiertävät asiantuntijan kanssa kehitettävää aluetta ja 

nostavat esiin kohteita, jotka ovat nykytilassa hyviä ja toimivia tai kohteita, jotka vaativat 
kehittämistä.”

• Kävelykierroksen reitti ja kohteita mietitään etukäteen (esim. erityisen haastavat ja tärkeät alueet).

• Asiantuntija tuo kävelyn aikana erilaisia näkökulmia ja teemoja esiin (esim. turvallisuus, käytännön 
toteutus, resurssit). 

• Kirjuri kirjaa keskustelun tarkasti ylös (voi hyödyntää karttapohjaa). 

• Kierroksen jälkeen kokoonnutaan sopivaan tilaan, jossa asiantuntija esittelee kävelykierroksen tulokset, 
esim. 

• mitkä ovat tärkeimmät kehitettävät kohteet, 

• kuinka näitä kohteita tulisi kehittää, 

• Mitä resursseja (työvoima, aika, laitteet, työkalut, osaaminen) kohteiden kehittämiseen on käytettävissä?



Tutustumiskäynnit vastaaviin kohteisiin
”Tutustumiskierros on oiva tapa saada ideoita ja vinkkejä vastaavista toteutetuista kohteista. 

Tutustumiskäyniillä voi saada myös ideoita siitä, mitä kohteeseen ei haluta.”

• Osallistujat kiertävät asiantuntijan kanssa vastaavissa kohteissa ja nostavat niissä esiin huomioita hyvistä ja 
toimivista tai huonoista ja kehitettävistä ideoista. 

• Tutustumiskäynnistä saa enemmän irti, mikäli kohteessa on alueen suunnittelija tai muu kehittämiseen 
osallistunut henkilö kertomassa mitä alueelle on tehty ja miten, mikä kyseisessä suunnitteluprosessi toimi ja 
mikä ei toiminut,  kuinka toteutustapaa voisi jatkossa kehittää jne. 

• Tututusmiskäynti antaa näkemystä siitä, mitä halutaan ja mitä ei haluta, mikä toimii ja mikä ei toimi. Hyvien 
kokemusten avoin jakaminen hyödyttää kaikkia.



Kyselyt

”Kerätään tietoa valitulta kohderyhmältä 
esim. kehitettävän alueen nykytilasta, 
kehittämistarpeista, puutteista, tulevaisuuden visiosta.”

• Valitulta lohderyhmältä (esim. asukkaat) voidaan kerätä tietoa sekä ennen suunnittelua että 
kokemuksia toteutuksen jälkeen. Kerättyä tietoa käytetään suunnittelu lähtötietona tai 
jatkokehittämistä varten. 

• Kyselyt voidaan toteuttaa postitse toimitettavien kyselylomakkeiten avulla, nettikyselynä 
(esim. Surveypal, Webropol) tai nettipohjaisena karttakyselynä (esim. eHarava). 
Nettipohjaiset kyselyt ovat nopeampia, helpompia ja yleensä halvempia toteuttaa, mutta 
kohderyhmän netinkäyttömahdollisuudet on arvioitava huolella kyselymenetelmän 
valinnassa. Myös useampia toteutustapoja voidaan käyttää, joka mahdollistaa kaikkien 
osallistumisen. 

• Kyselyistä tehdään napakoita ja selkeitä. Kyselyistä tiedotetaan etukäteen yleensä joko 
kohdennetuilla tiedotteilla tai avoimesti verkossa, paikallislehdissä jne. Kyselyn vastausaika 
on yleensä n. 2-4 viikoa. 



Sosiaalinen media
”Sosiaalinen media mahdollistaa matalan kynnyksen 
osallistumisen kaikille.”

• Sosiaalista mediaa (some) käytetään yhä enemmän 
vuorovaikutuksen mahdollistajana ja työkaluna. Somessa voidaan 
yhteiskehittää, suunnittella ja vaihtaa ajatuksia helposti ja 
innovatiivisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Hankkeelle voidaan 
perustaa esim. oma Facebook-ryhmä, jossa halukkaat voivat 
osallistua keskusteluun ja esim. peukuttaa toisten ideoita. 

• Somessa voidaan hyödyntää useita kanavia: Facebook, Instagram, 
Youtube, Twitter ovat tyypillisiä, paljon käytettyjä kanavia. Kanavien 
valinnassa on mietittävä mihin tarkoitukseen some-kanavaa
käytetään: keskustelemiseen ja ideoiden vaihtoon, valokuvien tai 
videoiden jakamiseen, tiedottamiseen…

• Tilaisuuksien verkkovideointija some-seinän hyödyntäminen 
(somessa jätetyt kommentit tulevat seinälle näkyviin) mahdollistaa 
osallistumisen ja kommentoinnin, vaikka ei pääsisi paikan päälle. 



Suunnitelman laadinta
• Kunnostettavasta ”epäpaikasta” laaditaan 

osallistamisen tulosten pohjalta 
yleissuunnitelma

• Yleissuunnitelman tavoite on ohjata 
kohteen kunnostamista ja antaa ohjeita ja 
vinkkejä alueen vaiheittaiseen 
kunnostamiseen

• Suunnitelman tarvitsijat määrittelevät 
kohteen toivotun viimeistelyn tason ja 
siihen tarvittavien suunnitelmien 
tarkkuuden yhdessä suunnittelijan kanssa

• Suunnitelman voi laatia opiskelijat osana 
opintoja mahdollisuuksien mukaan tai 
alueen vihersuunnittelua tarjoavat 
yritykset



Suunnitelman toteuttaminen

• Toiminnan tavoitteena on, että yhteisöt 
kunnostavat omatoimisesti ja omin resurssein 
”oman epäpaikkansa” suunnitelman mukaisesti

• Kunnostus voidaan toteuttaa pitkällä aikavälillä 
käytettävissä olevien resurssien mukaan omana 
työnä tai käyttäen paikallisia viheralanyrityksiä

• Kohteen ylläpidosta ja hoidosta vastaa yhteisö tai 
yritys

• Oppilaitos voi osallistua kohteen kunnostamiseen 
opiskelijatyönä käytettävien resurssien rajoissa



Yhteystiedot

Lisätietoja toiminnasta:

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä / Kalajoen 
ammattiopisto

Tuija Somero,

opettaja, piha- ja viherrakentaminen

tuija.somero@jedu.fi

0401508455

Alueella toimivia piha- ja 
viheralan yrityksiä:

Pihasuunnitteluyrityksiä

Kukka-Kaisan Pihasuunnittelu
Piha- ja vihersuunnittelu Villa Garden
Pihasuunnittelupalvelu H. Vuorma
Vieskan Vihersuunnittelu
Vihertyö Niskanen Oy

Piha- ja viherrakentamista tekeviä yrityksiä

Maansiirto Kari Huttunen
Vieskan Vihersuunnittelu
Viherrakentaminen Mustasaari Seppo
Vihertyö Niskanen Oy
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