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ESIPUHE  
Lapset ja  tieympäristön  suunnittelu  -opetuspakeffi  on  kaksiosainen 

kokonaisuus, joka tarjoaa  apuvälineen  lapsille vaikuttaa omaan 
 liikkumisympdristöönsä,  Teoriaosassa  on  tiivisteflyä taustatietoa  

opettajille sekä  tiensuunniltelijoille  ja  muille  lasten  tieympäristöön vaikut-
taville.  Siinä  on  painotettu  erilyisesti  osallistumisen tärkeyttä yhteisen 

 ympäristömme  suunnittelussa  Tehtäväosa  sisältää  aihepiireittäin ryh-
mitellynä tehtäväkokonaisuuksia,  jotka tukevat  lasten  omakohtaista 
ympäristön tarkkailua,  päättelyä  ja  ajatusten sekä mielipiteiden ilmai-
sua.  Koululyöskentelyssä synlyvä  materiaali  on  konkreettista mielipiteen 
ilmaisua lapsille tärkeistä asioista. Tätä materiaalia suunnittelijat voivat 
vuorostaan käyttää hyväkseen  suunnitteluratkaisuissaan,  

Lapset  ja  tieympäristön  suunnittelu  -opetuspaketin  tekeminen  on  ollut 
 Tielaitoksen ympäristövuoden  1996  Turun tiepiirin  erityisprojekti,  joka  on 

 toteuteffu  yhteistyössä Mannerheimin  Lastensuojelulilton  Varsinais-Suo-
men piirin kanssa.  Opetuspaketin  on  koonnut  biologi  Pirjo Leppänen. 
Turun  tiepiirissä lyötä  on  ohjannut  ympäristövuoden lyöry'hma: ympäris-
tönhoitaja  Tiina  Myllymäki, ympäristösuunnittelija  Eeva-Liisa  Arén  ja  tie-
dottaja Pekka Liimatainen. Mannerheimin Lastensuojeluliiton  V-S:n  piiris-
sä  lyötä  ovat  ohjanneet markkinointisihteeri  Anu  Halo  ja  arkkitehti Jarmo 

 Heimo. Tehtäväosuuden  muodostamiseen ovat antaneet arvokasta 
apuaan  puutarhuri  Itse  Franzén -Susi Turun  tiepiiristä,  luokanopettaja 
Päivi Pohja-Mäenpää sekä  erilyisesti Seikelän  koulun opettajat Kaija 

 Järä,  Rainer  Haarte,  Pirkko  Saarinen,  011i  Ranta ja  koulun oppilaat. 

Turussa lokakuussa  1996  

Turun  tiepliri  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri  
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2  MIKÄ  ON  
HYVÄ  TIE Projektin  alussa  Seikelän  koululla  kolmas 

ja  neljäs  -luokkalaiset mieffivät,  millai-
nen  on  hyvä  tie.  

Lapset esittivät asian  plus-  ja  miinusmer-
keillä:  
PLUS  
uusi  tie  
tasainen  tie 
asfalifitie 

 turvallinen  tie  
suora  tie  

On  myös erilaisia  kulkuväyliä  eri tarkoi-
tuksiin: jalkakäytävät kävelyä varten, pyö-
räteitä pyöräilyyn,  pihakatuja,  katuja, 

 maanteitä,  moottoriteitä. Onko oma  tie 
 hyvä? Miltä tuntuisi  moofforitie  oman  kodin 
 nurkalla?  

Pysähdytään  hetkeksi  ja  kysytään, mitä 
nähdään? Mitä ajatellaan näkymistä  ja 

 miksi? Millaisen halutaan oman ympäris-
tön olevan?  

y ... 

3.  OPE77JSPAKETIN  
TAVOIIIIET____ 

mpäristökasvatuksen  tavoitteena  on  
myönteinen  ympäristösuhde.  Halu vai-

kuttaa omaan  tieympäristöön  on  osa  tätä 
tavoitetta. Pienestä pitäen lapselle tulee 
antaa keinoja  ja  taitoja toimia paremman 
ympäristön puolesta. Mitä pienemmästä 
lapsesta  on  kysymys, sitä suurempi osuus 
tunteilla,  elämyksillä,  kokemuksilla  ja  muis-
toilla  on ympäristökasvatuksessa.  Myös iloi-
suus  on ympäristökasvatuksen  oleellinen 
ominaisuus.  

Kouluopetuksessa  voidaan kehittää  las-
ten  valmiuksia osallistumiseen seuraavasti:  

1)  Varsinainen opetustoiminta tässä  ja  nyt.  
A. Koulun tavanomainen opetustoimin-

ta.  Tiesuunniifeluun  ja  tieympäristöön liilty'
-ylen  aiheiden käsittely.  

B. Kouluopetusta  yhdessä paikallisen 
tiepiirin  ja  kunnan suunnittelijoiden kanssa. 
Vuoropuhelun  ja  osallistuvan suunnittelun 
harjoittelua.  

2)  yhteiskunnallisen vaikuttamisen harjoit-
telu yleisesti  ja  erilyisesti tiesuunnittelussa. 

 Vahvistetaan  lasten  mandollisuuksia suun
-nitteluprosessiin  osallistumiseen  koululaisi

-no  ja  myöhemmin  aikuisina.  

Tämän  opetuspaketin  pääsisältö  on 
 varsinainen opetustoiminta.  Opetuspake

-tin tehtävillä  luodaan pohjaa yhteiskunnal-
lisen vaikuttamisen oppimiselle  ja  suunnit-
teluun osallistumiselle.  Opetuspaketilla  ha-
lutaan kokonaisuutena tukea  tielaitoksen 

 ja lasten välisen  vuoropuhelun  käynnisty
-mistä.  

Opetuspaketti  tarjoaa myös  tiesuunnit-
telijoille  näkemyksiä  lasten  ympäristöstä  ja 

 liikkumisesta. Toivottavaa  on,  että  paketis- 
la  löytyy  suunniifelijoille toimintaideoita 

 vuoropuhelun  käynnistämiseksi  lasten 
 kanssa.  

MIINUS 
vanha  tie 
kuoppainen  tie 
hiekkatie  
vaarallinen  tie  
mutkikas  tie  

Aina  voi kysyä myös toisin päin:  
Lasten  vastaukset olivat perinteisiä. Suora, 
mutkaton, asfalttitie  on  paras.  

Onko aikuisten  muistelema hiekkatie, 
 joka  mutkiifelee  pelto-  ja  metsämaise

-man  halki,  vain  eilispäivän nostalgiaa  ja 
 oman lapsuuden kaipuuta? 

Vanha  tie on  tullut  tosi tarpeeseen  ja  on 
 jo  kauan palvellut.  Tie  sisältää monen ih-

misen muistot. Jospa  se  oli äidin kauppa- 
tie,  kun  hän  oli pieni  lyttö. 

Kuoppaisella  tiellä ei voi ajaa lujaa. Mi-
hin  on  kiire?  

Hiekkatie  voi olla kaunis, eikä  se  ehkä 
ole sateella yhtä liukas kuin asfaltti. 

Mutkikas  tie  tuo vaihtelua. Olisiko hauska 
kulkea aina suoraan? 

Mikä tekee tiestä vaarallisen, Voiko sitä 
muuttaa? Miten?  

•Tähyilypaikka.  
Anu,  3.  luokka. 
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Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen  har-
jaantuminen  on  pitkäaikainen prosessi, 
joka perustuu suurelta osin omakohtaisiin 
kokemuksiin. Siihen tarvitaan useita toimin-
nallisia kokonaisuuksia  ja  vuorovaikutusta 
suunnittelijoiden kanssa  

4.  LAPSI  JA  
TIESUUNNII IfrLU 	 r  

mpäristöpsykologi  Liisa Horelli  on  tutki- 
musraportissaan  Lasten  näköinen elin-

ympäristä' esittänyt  lasten  osallistumisen 
tikkaat.  
1.  Lasten  sopeuttaminen valmiisiin suunni-
telmiin  
2,  Lasten  kuuleminen  
3. Lasten  osallistuminen aikuisten tekemään 
työhön  
4. Lasten ja  aikuisten suunniffeluyhteislyö  
5. Lasten  oma suunnittelu, aikuiset apulai

-sina  
Näiden tikkaiden kapuamiseen toivom-

me tästä opetuspaketista olevan apua. 
Tehtävät tukevat vaikuffamisen  ja  osal-

listumisen oppimista kolmivaiheisesti  
1. Lapset tutkivat ympäristöään  ja  ana-

lysoivat näkemäänsä.  
He  oppivat näkemään uusia asioita  ja 

 samalla syntyy myös valmiuksia esittää 
mielipiteitä.  

2. Lapset vertailevat tutkimiaan ilmiöitä 
muihin vastaaviin, pohtivat asioiden välisiä 
suhteita. 

Havaintojen esittäminen tiesuunniifeli-
joille  ja  suunnittelijoiden pyy'täminen mu-
kaan tutkimuksiin avaa mandollisuuksia 
lapsen äänen kuulumiseen  ja  osallistumi-
seen.  

3. Lapset suunnittelevat uutta  ja  oman 
näkemyksensä mukaista ympäristöä. 

Tässä vaiheessa toteutuvat  jo  osallistu-
misen  ja  yhteistyön mandollisuudet. 

Parhaimmillaan lapset voivat tehdä 
omaa suunnitteluaan aikuisten avustama-
na. 

Jokaisen tehtävän toivotaan olevan 
apuna  ja  tukena näiden kohtien toteuffa-
misessa. Niitä voi myös käyttää oppitun-
tien aiheina, vaikka  lasten  elämään vaikut-
tavaa tiehanketta ei olisikaan edessäpäin. 

Tehtäviä voidaan syventää  ja  laajentaa 
käytettävissä olevan ajan  ja  tarpeen mu-
kaan. Joissakin tehtävissä  on alkuopetuk

-sen  (1 .  ja  2.  luokka) osuus omana kokonai-
suutenaan mutta yleensä opettaja voi va-
lita tehtävät oman luokkansa tuntien. Teh - 

.  
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favistd  voi myös poimia yksityiskohtia lyhy-
empiin tuokioihin tien  ja  maiseman tutkimi-
sessa. Tehtävien valinnassa olemme ha-
lunneet painottaa elämyksiä, kokemuksia 

 ja toiminnallisuuffa -  auttaa  lasta  teke-
mään itse. 

5  MIELENMUKAINEN  
MAISEMA 

uomessa asutuskulttuuri  on  hyvin nuor- 
a.  Niinpä maisema usein  ensin  ym-

märretään koskemaffomaksi luonnonmai-
semaksi. Kun sulkee silmät  ja  ajattelee 
maisemaa, mieleen nousee kuvia järvistä, 
metsistä, merestä  ja tuntureista.  

Ihminen  on  myös itse  osa  maisemaa. 
Meidän jäljiltämme ovat syntyneet kulttuu-
rimaisemat, kylät, pellot, niityt  ja kedot. 

 Kaupungin profiilikin luo oman maiseman-
sa.  

Maisema kertoo meille viestejä. Niitä  on 
 vaikea pukea sanoiksi, koska viestit vaikut-

tavat suoraan tunteisiimme  ja mielialoi-
himme.  Lapsuuden maisemat ovat säily-
neet sielunmaisemina  ja  näiden samojen 
piirteiden tunnistaminen tuo muistoja mie-
leen. 

Maisema kertoo elämäntavastamme 
 ja arvostuksistamme.  Tavat  ja  arvot myös 

vaikuttavat siihen, miten näemme  sen 
 mitä katsomme. Käsitys kauneudesta 

vaihtelee aikakaudesta, kulttuurista, ikäryh-
mästä, yksilöstä  ja  tilanteesta toiseen. 

•  Tämä  on  lempi- 
paikkani. Marjukka,  
4. luokka.  



•  Kuvan yläpuolella  on 
 talvella  kiva  mäenlasku

-paikka  ja  kesällä siinä  on 
 pikku lammikko. 

Pyry,  4.  luokka.  

___ 

semakuvaan sisäliy''  erilaisia esteethsid  ja 
 historiallisia arvoja. Viihlyvy,'den arvostus 

 on  tullut  yhä merkittävämmäksi.  

TIE  MAISEMASSA  
Kulkureitit  ovat olleet asutuskulttuurin 
selkärankoja 
Ihminen, kulttuuri, asutus ovat levinneet 
kulkuteitä pitkin. Kulkureiteillä ovat virran- 
fleet  ihmiset, ajoneuvof  ja  tavarat. Kulku- 
tiet ovat olleet selkärankoja, joiden ympä-
rille asutus  on  kasvanut. Vesireittien risteyk

-set,  vesistöjen katkaisemat harjut sekä  sal-
met  ja  niemet  ovat solmukohtia, joihin 
asutus  on  muodostunut. 

Kulkureitit sopeutuivat  
maisemaan 
Perinteisesti rakentaminen  on mukautunut 

 maisemaan. Tämä  on  pitänyt rakentami-
sen  ja  ympäristön  välisen  suhteen tasapai-
nossa. 

Vanhojen kulkureittien pohjille syntyneet 
tiet sulautuivat maisemaan hyvin. Ne myö-
täilivät maastonmuotoja, kulkivat kova-
pohjaisilla mailla  ja  kiersivät esteet. 

Liikenteen  ja  
maiseman yhteensovittaminen 
Liikenteen tarpeiden  ja  maiseman arvojen 
yhteensovittaminen  on  usein ongelmallis-
ta. Suuret liikennenopeudet vaativat tieltä 
loivia muotoja  ja  tämä harvoin sopii suo-
malaisiin maisemiin. Tavoitteena  on  kui-
tenkin luoda tielle rytmi. 

MAISEMANSUOJELUSTA  
Kulttuurimaisemien hoito  on  tullut  sitä tär-
keämmäksi, mitä enemmän kultluurimai-
semiin liittyviä arvoja  on  menetetty  ja  mitä 
suurempi uhka niihin kohdistuu. Maise-
mansuojelussa  ja  hoidossa  on  kysymys sii-
tä,  millä  tavoin uudet  asiat  sopeutetaan 
ympäristöön. Osataanko perinteitä jatkaa 

 ja  vanhaa  jo  olemassa olevaa kunnioiffaa 
riittävästi. 

Luonto  ja  
ihminen yhdessä 
Maisemansuojelulla  ei vastusteta teknistä 
kehitystä. Suojelulla pyritään siihen, että 
luonto  ja  ihmisen rakennelmat sulautuvat 
mandollisimman sopusointuiseksi kokonai-
suudeksi. 

Mikäli maiseman halutaan säilyvän pe-
rinteisen iyy'ppisenä  tai  jopa kohenevan, 
tulee huolehtia vanhan säilyttämisestä  ja 

 uuden rakentamisen  ja  maankäytön yh-
teensovittamisesta, 

Maisemansuojelun  kehittämistä varten 
tarvitaan esimerkkejä alueista, jotka ovat 
säilyneet poikkeuksellisen edustavina  ja  joi-
den säilyttäminen  on  mandollista. Näiden 
alueiden hoidon tulee myös osoittaa, että 
maisemaa pystytään parantamaan. 

KATSO  TEHTÄVÄL 
•  KISSA  KILJUSEN KANSSA RETKELLE 

 • KUVABINGO 
• IHMISVAIKUTUSTEN  ARVIOINTIA  
• TIENVARSIKASVIEN  TUNNISTAMISTA 

 • MAISEMOINNIN  SUUNNITTELUA  

Tekniikan kehittyminen  on  
tuonut muutoksia 
Nykyisin ei ole enää samanlaista pakkoa 
noudattaa maiseman ehtoja kuin ennen. 
Autoistuminen muutti tielilkenteen luon-
teen. Samalla kasvoivat vaatimukset tei-
den kunnon parantamisesta. Tienraken-
nustekniikka kehillyi  ja  vähensi luonnones-
teistä johtuvia teknisiä  ja  taloudellisia rajoi-
tuksia. Tehostuneen rakentamisen myötä 
teiden merkitys ympäristöpolitlikassa  on 

 kasvanut. 

6.  TIEYMPÄRISTÖN 
KASVIWSUUDESTA 

asvillisuus  vaikuttaa tieympäristössä 
uonnon  ja  ihmisen toimintaan, tien 

käyttäjiin  ja sen  läheisyvdessä  asuviin  ja 
 liikkuviin. Kasvillisuudella  on  merkitystä ym-

päristönhoidossa, maisemanhoidossa  ja 
 luonnonsuojelussa. 

Tieympäristö  on  kasveille rasittava kas-
vuympäristö. Kasvualustat ovat tehokkaas-
ti kuivaffuja  ja  rajoiteffuja.  Kasvien tulee 



•Tämä  kuva  kertoo luonnon 
rauhasta  ja  kauneudesta. 
Janita,  4.  luokka. 

sietää liikenteen päästöjä, pölyä,  ajovii
-maa,  nHttoa  ja  talvisin  suolausta  sekä  lu-

men  aurausta.  Nämä kaikki vähentävät 
kasvien  elinikää. Tieluiskien  suunta  ja  jyrk-
kyys  asettavat omat rajoituksensa. Etelä

-luiskat  ovat kuivia  ja  paahteisia. Pohjoisluis
-kat  kosteita  ja  viileitä.  Tienparannukset  ta-

pahtuvat liian tiheästi kasvien kehityksen 
vaatimaan aikaan nähden.  

Tiesuunnittelu  ja  -rakentaminen  on  pit-
källe  säänneltyä,  joten tiet rakennetaan 
melko samanlaisina maisema-alueesta 
riippumatta, Tiet erotetaan usein muusta 

 yhdyskunnasta melusuojausten  tai  suojais-
tutusten  avulla.  

Tieympäristön kasvillisuuffa  suunnitelta-
essa perinteisiä tavoitteita ovat olleet lii-
kenteen ohjauksen tukeminen,  suojaus, 
erislys,  vaurioiden korjaus  ja  puistomaisen 

 yleisilmeen luominen. Uusia merkittäviä ta-
voitteita ovat maiseman  ominaispiirteiden 

 korostaminen  ja  paikallisen identiteetin 
luominen tielle. Avoimia maisemia  on  niu-
kalti, joten niitä tulisi vaalia. 

Lähde:  Tieympäristön  kasvillisuus,  Tielaitok
-sen  selvityksiä  21/1 996.  

seosta.  Viime vuosina  on  jonkin verran ko-
keiltu kotimaisten  nutty-  ja  ketokukkien  kyl-
vöä  tieluiskiin. 

Ni/tio 
Tielaifoksen keskushallinto  tilaa  tiepiireiltä 

 teiden hoidon  niittoineen. Tieluokka  ja  ke-
sän säät määräävät  niiffokertojen  luku-
määrän.  Ylempiluokkaiset  tiet  niitetään 

 2-3  kertaa kesässä  ja  alempiluokkaiset 
 tiet kerran kesässä. Hyvin pitkään jatkuva 

kuivuus hidastaa heinien kasvua  ja  mah-
dollisesti säästää  tai  ainakin siirtää yhden 

 niiltokerran myöhäisemmäksi. 
Niittokertojen  määristä  ja  -ajoituksesta 

 on  viime vuosina keskusteltu paljon kustan-
nussyistä  ja  toisaalta  kukkaloiston  säilyttä-
misen vuoksi.  Valiteffavasti  näitä tavoitteita 

 on  hankala yhdistää. Nähtäväksi  jää  mikä 
trendi tulevaisuudessa määrää  hoitotavoi-
tetason  ja  niittotavan.  

Tiedon tieosuuden  niittämisestä  saa  tie
-mestaripiiristä,  jonne voi myös esittää  nut

-toon  liittyviä toivomuksia, Yleensä jätetään 
 niittämäifä  mm.  luonnonvaraisesti  levin

-neitä  ruusuja  ja  lupiineja,  jos  niistä ei ole 
 haiffaa.  

Maisemointiin  
käytettyjä kasveja  
Tielaitos  istuttaa  tiealueille  pääasiassa  ko

-ristekasveja. 
Runkapuila: rauduskoivu, kotipihiaja, 

puistolehmus, vuorijalava, metsävaahte
-ra,  tervaleppä,  tammi.  

KQ!istepensailaj kurttulehtiruusu, sinikuu
-sama, pihlaja-angervo, lumimarja, taiki-

namarja, isotuomipihlaja, terttuselja.  
Katajaa,  pähkinäpensasta  ja pensas- 

maista  pihlajaa  käytettäisiin enemmän, 
 jos  niitä olisi paremmin saatavilla.  

Hvuoulla mänly,  kuusi,  serbiankuusi, 
siperianlehtikuusi 

letsilystain-ikji mänly,  kuusi,  kotipihlaja, 
rauduskoivu, tervaleppä 

PerennollajisipuJejai vuorenkilpi, nau-
hukset, maksaruohot,  tulppaanit, narsissit. 

KATSO TEHTÄVÄT:  
• TIENVARSIKASVIEN  TUNNISTAMISTA 
• MAISEMOINNIN SUUNNITTELUA  

7.  LASTEN  
MAISEMAT  
Lasten  elämä  on  kokonaisvaltais-

ta vaikutelmien keräämistä 
omasta ympäristöstään. Lapsen 

 näkemä  ympäristö  on  toisenlainen 
kuin aikuisten. 

Maailman tutkimiseen  ja  valloit-
tamiseen luitiW  lasten  ajattelussa to-
den  ja  epätoden tasapainoilu. 

 Onko  se  totta mikä näkyy? Onko  se 
 elävää mikä liikkuu?  

Varsinaiset  
tieluiskat 
Tieluiskat  sidotaan yleensä  nurmeffamalla. 
Tielaitoksen nurmefukset  jaetaan neljään 
luokkaan.  Nurmetusluokissa  on  määritelty 
tarvittavan  mulfakerroksen  paksuus sekä 

 siemenien  ja  lannoitteiden määrä. Lisäksi 
 on  annettu  niittosuositus. Siemenseoksena 

tielaitos  käyttää  ns. vakiosiemenseosta. 
Erikoiskohteisiin  voidaan erikseen määrätä 

 vain  tiettyä lajia  tai  lajikeffa  sisältävää  

Lasten  käsitys 
kauneudesta  
Lasten  ensimmäisten esteettisten 

 tuntemusten  perustana ovat ne 
mielihyvän  ja  mielipahan kokemuk-
set, jotka lapset ovat  kehilykses

-sään kohdanneet.  Lasten  näkemys 
kauniista sisältää enemmän epä-
järjestystä kuin aikuisten mielestä 
esteettiset ympäristöt. 



Lasten mielipaikat  ovat lähinnä uon 
nonvaraisia, viimeistelemäifömiä  ja  salai-
sia. Lapset toivovat ympäristöönsä enem-
män värejä  ja  vettä. Maanpinnan tasolla 

 ja silmänkorkeudella  tapahtuva vaihtelu 
 on  lapselle tärkeää.  

Lasten  käsitys 
luonnosta  
Lasten  on  vaikea vastata kysymykseen, 
mikä luonto  on.  Vastaukset ovat laajem-
pia, kun lapset saavat luetella asioita, jotka 
heistä kuuluvat luontoon, 

Kouluun tulevat lapset päältelevät  jo 
 vaistomaisesti jotakuinkin oikein, mikä  on 
 elävää. Perustelut ovat vielä horjuvia. Jot-

kut  7-8-vuotiaat pitävät aurinkoa elävä-
nä. 

Kanden ensimmäisen kouluvuoden ai-
kana lapsen luontokäsiifeestä putoavat 
pois  ensin  ihmisen aikaansaannokset  ja 

 sitten myös ihminen. Ihmisen poisjäänti 
näkyy selkeimmin  lasten piirtämissä  kuvis-
sa. Kysyttäessä lapset kuitenkin pitivät itse-
ään luontoon kuuluvina. 

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  KISSA  KILJUSEN KANSSA  REIKELLE 
• KUVABINGO 
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
• MAISEMOINNIN SUUNNITFELUA  

Jännitys 
Lapset kaipaavat välillä myös jännitystä. 
Täysin turvallinen ympäristö  on ikävyslyttä

-yö  ja  siten vaarojen etsimiseen yllyttävä. 
Koska asuntoalueen katu  tai tie on  ympä-
ristönä mielenkiintoinen,  se on  myös suun-
nittelussa otettava huomioon. Ajoradan 
ylittämisen pitäisi asuntoalueella olla tur-
vallista.  Tie  ei saisi olla este lapsen liikkumi-
selle. 

Maamerkit 
Suuret puut  ja kivet  sekä mielenkiintoiset 
maaston yksilyiskohdat toimivat asuinym-
päristössä liikuifaessa kiinnekohtina  ja 
maamerkkeinä.  Myös  kodin ulko-oven  ja 

 pihapiirin tunnistaminen  on  tärkeää. Muu-
ten pienet lapset voivat eksyä jopa kotinsa 
läheisyydessä. 

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  KISSA  KILJUSEN KANSSA  RETKELLA 
• KUVABINGO 
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
• MAISEMOINNIN SUUNNI1TELUA 
•  MELU, NOPEUS  JA  LIIKENNELASKENTA  

9.  LAPSI  
LIIKEI\[fEESS4  

• Majapaikka,  kiva raken-
nuspaikka.  Juha,  3.  luokka.  8.  LASTEN  

YMPÄRISTÖ  
osten  kannalta  on trkeäö,  että ympä - 
istö  sopeutetaan lapsia varten eikä 

päinvastoin. Lählympäristön toimivuus, so-
siaaliset suhteet  ja  kulttuuri ovat tärkeitä 
lapsen kehitykselle.  

Jo  leikki-iässä lapset ovat sitä mieltä, 
että hyyästä elinympäristöstä löyly mo-
nenlaisia ihmisiä, toimintaa  ja  erilaisia 
paikkoja tutkittava ksi. 

Leikkipaikka 
Leikkikenifä  ei yleensä ole mieluisin leikki- 
paikka. Kaikkialla maailmassa lapset ovat 
kiinnostuneempia rakennuslyömaista kuin 
valmiiksi rakennetuista leikkikentistä. Leikki-
kenifien alkuperäinen tarkoitus  olikin  pitää  

t  pois kaduilta. Kadut ovat lapsille 
allisia.  Usein lapset pitävät niitä kuiten- 
ikkikenifiä mielenkiintoisempina.  

apset  ovat liikkeessä suurimman osan 
iitä  ajasta, jonka  he  viettävät kotinsa 

lähiympäristössä. Lapset eivät oleile pel-
kästään heille rakennetuilla leikkialueilla. 
Suurin  osa lasten  ulkona vieffämästä ajas-
ta kuluu muualla kuin leikkikentillä. 

Lapset tarvitsevat jännitystä ,  turvallisen 
seikkailun mandollisuuksia, reittejä kulkea 
paikasta toiseen. Moniin leikkeihin sisällyy 
olennaisena osana liikkuminen. 

Leikkivä  lapsi keskittyy kerrallaan  vain  yh-
teen asiaan. Kun pallolla leikkivä lapsi läh-
tee pallon perään,  hän  ei havaitse ympä-
ristöstään muuta. Onkin muistettava, ettei 
lapsella ole valmiuksia hallita liikenteen 
sääntöjä. Liikenne  on  sopeutettava  lap-
seen  eikä päinvastoin.  

Lasten  havainnot 
erilaisia kuin aikuisten  
Lasten aistijärjestelmä  on  erilainen kuin ai-
kuisten. Kyky jakaa huomio erilaisten koh-
teiden välillä riippuu lapsen lästä aina kah-
teentoista ikävuoteen saakka. 



Noin kymmenvuotiaasta eteenpäin lap-
si kykenee luomaan ympäristöstä jäsenly-
neen kokonaisuuden  ja  vasta noin  1 2-
1 3 -vuotiaan lapsen keskittymiskyky  ja  ym-
päristön havainnointi alkaa vastata aikuis-
ten vastaavia ominaisuuksia. 

Kaikki  lasten liikennekäyttäylymisessä  ei 
ole sidoksissa ikökausikehitykseen. 

Myös  lasten  kokemukset vaikuttavat lii-
kennekäyttäytymiseen.  

Lasten ja  
aikuisten eroja  
Lasten ja  aikuisten välisiä käyttäytymiseroja 
liikenteessä  on  tutkittu melko paljon, 

Eräs ratkaisevimmista eroista  on,  että 
lapset ovat pieniä,  He  eivät näe eivätkä 
näy. 

Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla aikuiset 
valmistautuvat etukäteen liikenneväylän 
ylilykseen. Aikuiset eivät aina katso ympä-
rilleen, kun ovat ylittämässö tietä  ja  heidän 
ei tarvitse pysähtyä mennäkseen tien yli. 
Lapset pysöhtyvät jalkakäytävälle ennen 
ylilystä.  He  eivät valmistaudu etukäteen 
vaan vasta juuri, kun menevät tien yli. Lap-
set juoksevat useammin kuin aikuiset 
päästäkseen nopeasti vaaralliselta alueel-
ta. 

Vähemmän liikennöidyillä alueilla käyt-
täytyminen  on  toisenlaista, Sekä lapset 
että aikuiset käyttäylyvät normien mu-
kaan, esim. katsovat molempiin suuntiin 
mennessään yli. Varsinkin vähemmän lii-
kennöidyillä kaduilla lapset juoksevat ka-
dun yli katsomatta ympärilleen useammin 
kuin aikuiset.  He  juoksevat myös ylittäes-
sään tien pysököilyjen autojen välistä.  Las-
ten  onnettomuudet liikenteessä johtuvat 
usein siitä, että  he  juoksevat tien yli katso-
matta ympärilleen, 

Liikkumista 
rajoittavat tekijät 
Lapsen liikkumista rajoiffavat 
•  vanhempien pelot  ja  kiellot 
•  lasten  omat pelot 
•  ympäristössä ilmenevät todelliset vaarat 
• lapsen oma tietämys 

Poikien  ja  tyttöjen 
välisiä eroja 
Poikien  ja  tyttöjen liikkumisessa  on  eroja. 
Pojat liikkuvat enemmän yksin  tai  kaverin 
kanssa. Tytöt liikkuvat enemmän ryhmissä 

 tai  aikuisen kanssa. 
Pojat eivät myöskään pysähdy yhtä 

usein jalkakäytävän reunalle ennen ylitystä 
 ja  he  käyttäytyvät muutenkin enemmän 

aikuisten tavoin.  

On  myös huomattu, että poikia  on  hel-
pompi häiritä liikenteessä kuin tyttöjä. 

Onneifomuustilastoissa  on  eniten  6-8- 
vuotiaita poikia. Myöhemmin poikien  ja 

 tyttöjen liikenneonneifomuuksien luku-
määrät tasoittuvat. 

Lapsir,'hmän  ja  
aikuisten vaikutus 
Lapset käyltäytyvät huolellisimmin, pysäh-
tyvätja katsovat liikennettä, kun  he  liikkuvat 
yksin. Ryhmässä  ja  samanikäisten seurassa 

 he käyttäytyväf huolettomammin  ja  aikuis-
ten seurassa  he  ovat usein jopa täysin 
passilvisia liikenteen tarkkailussa. Aikuisten 
tulisikin  lasten  kanssa liikkuessaan olla huo-
lellisia  ja  pyrkiä olemaan esimerkkeinä lap-
sille. 

Lähde: 
Rämä  Pirkko  (1992);  Väsentliga beteende 
variabler hos  barn  i trafiken -  Liikennetur-
van julkaisu  1 992:5 73.  

KATSO TEHTÄVÄT:  
• TAITORATA 
• ILTALIIKENNE 
• KOULUREITIT  MAALLA  JA  

KAUPUNGISSA  
•  MELU, NOPEUS  JA LIIKENNELASKENTA 

•  Tässä kuvassa  on 
 meidän  kotitie. 

 Juha,  4.  luokka.  
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Jalankulku  ja  pyöröily  ovat kevyttä liiken-
nettä. Kyse  on lähipiirin  liikkumisesta. Kä- 

vellen liikutaan noin  parin  kilometrin säteel-
lä  ja  pyörällä viiden— kymmenen kilomet-
rin säteellä. Pyöräilyllä  ja  jalankululla  on 

 sekä liikenteellinen että IHkunnallinen mer-
kitys. Tilaa sääsiy  ja  liikkuminen  on  hal-
paa, terveellistä  ja  saasteetonta.  

Kevyen liikenteen käyttäjiä ovat etu-
päässä lapset, nuoret  ja  vanhukset, Koulut, 
päiväkodit, leikkikentät, puistot  ja  urheilu- 
kentät ovat  lasten  liikkumisen kohteita  ja 

 synnyttävät kevyitä liikennettä. 
Kevyentiikenteen  väylän toimivuus vai-

kuttaa suoraan ihmisten halukkuuteen kä-
vellä  tai pyöräillä.  

Reittien 
tulee toimia  
Jalankulkijan  ja  pyöräilijän ylivoimaisesti 
tärkein reitinvalintaperuste  on  reitin nopeus 

 ja  lyhws. Liikennejärjestelyjen  on  oltava 
hyvin toimivia. Muuten kövely-  tai  pyörä- 
reittejä ei käytetä. 

Jalankulkua  voidaan lisätä oikoreiteillä 
sekä parantamalla kävely-ympäristön viih-
lyisyvitä  ja  turvallisuutta. 

Pyöräilyyn vaikuffavia tekijöitä ovat il-
masto, maasto  ja  taajaman  koko.  Pyöräili-
jät valitsevat harvoin reitin ensisijaisesti tur-
vallisuuden  tai viihlyisyyden  takia. Nämä 
tekijät vaikuttavat kuitenkin myös pyörän 
käyttöön. 

Kevyenliikenteen  siltojen  ja  alikäytävien 
 luonteva maastoon sijoittelu  on  hyvin tär-

keää. Niitä ei käytetä elleivät reitit ole suju- 
via.  Tällöin saattaa syntyä epävirallisia tien 
ylilysreittejä, jotka vaarantavat liikennettä. 
Matkaan menevä aika vaikuttaa eniten 
eritasoratkaisun käyttöön. 

Liikkumisen  on  
oltava turvallista  
Risteykset  ovat kevyelle Ilikenteelle vaaralli-
sin kohta liikenteessä. Nopeusrajoitukset, 
korotetut suojatiet  ja  ajoradan kavennuk

-set  ovat keinoja lisätä risteysalueen turvalli-
suutta. 

Polkupyöräily  on  selvästi vaarallisin  kul
-kutapa kuljeifua  matkaa kohden. Puuffeet 

väylien kunnossapidossa ovat eräs  pää- 
syistä pyöräilijöiden onneifomuuksiin.  

Osa  kevyenliikenteen turvaffomuuffa  on 
piilevöä.  Läheskään kaikki onneifomuudet 
eivät näy tilastoissa. Lapsia joudutaan 
myös saattamaan kouluihin  ja lasten  itse-
näinen liikkumispiiri rajoittuu. 

Kunta järjestää  
kevyenliikenteen  väylät  
Kevyenliikenteen  järjestelyjen toteuffami-
nen  on  ensisijassa kuntien velvollisuus.  Tie-
liikennelain  mukaan tielaitoksen  ja  kuntien 

 on  mandollisuuksien mukaan järjestettävä 
kevyttä liikennettä varten tarpeelliset yhtey-
det. 

Lähde: Kaupunkien liikennesuunnittelu; 
Suomen kuntaliitto, Hki  1994.  

KATSO TEHTÄVÄ:  
•  TAITO  RATA 
• ILTALIIKENNE 
• KOULUREITIT  MAALLA  JA  

KAUPUNGISSA 
•  MELU, NOPEUS  JA LIIKENNELASKENTA  

'il,  TIESUUNNIIIILJJA 
wöss4N____ 

esuunniifelu  etenee vaiheittaisen suun- 
nittelujärjestelmän kauffa rakennussuun-

nitelmaan. Rakennussuunnitelma  on  tekni-
nen suunnitelma, jossa kerrotaan tarkasti, 
miten  tie  ja  siihen liiilyvät  osat ja  laitteet 
tulee rakentaa. 

Rakennusuunnitelmaa  edeltävät suun-
niffeluvaiheet ovat:  
1) tarveselvilys  
2) yleissuunnitelma  
3) tiesuunnitelma. 

•  Puskutraktori. Kuva-
sin tämän kuvan siksi, 
että pidän koneista.  
Janne,  4.  luokka. 	Q,  KEVYENLIIKEI\IrEEN 

VAYLAT  



Vaiheittainen suunnittelujärjestelmä  luo 
puitteet seuraavalle  suunniifeluvaiheelle,  

Suunnittelija ei koskaan lähde  suunnitte-
lussaan  puhtaalta pöydältä liikkeelle. 

Suunnittelijan kädet ovat osaltaan sido-
tut  jo  ennakkoon  tietIyn ratkaisumalliin.  

Mitä lähemmäksi rakentamista  suunnit-
telujärjestelmä  etenee, sitä  sidotummat 

 ovat suunnittelijan kädet lopputuloksen 
suhteen 

Vaihe  ittaisessa 	suunnittelujärjestel- 
mässä  on  myös mandollisuus osallistu- 
vaan suunnitteluun  
Vaiheittainen suunnittelujärjestelmä  ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että  suunnitfelulyö

-hän ja sen  lopputulokseen ei voisi vaikut-
taa, päinvastoin.  Vaiheiftaisen  voi käsittää 
myös  osallistuvaksi suunniltelujärjestelmäk

-si.  Maanomistajien  ja  muiden  sidosry'hmi
-en  osallistumisen  on  ajateltu tapahtuvan 

yleis-  ja  tiesuunnitelmavaiheessa.  Nämä 
ovat  suunniifeluvaiheita,  joiden aikana jär-
jestetään erilaisia tilaisuuksia. Näihin  thai

-suuksiin  voivat osallistua tienvarren asuk-
kaat  tai  muut, jotka ovat suunnitelmista 
kiinnostuneita. 

Suunnittelijalle tulee  frössään  
eteen vaikeita asioita 
Yleis-  ja  tiesuunnitelmavaihe  on  suunnitteli- 
jollekin vaikea vaihe. Miten saadaan ihmi-
set kiinnostumaan  suunnittelukohteesta? 

 Kiinnostuksen  heräffömiseksi  järjestetään 
 suunnittelukokouksia,  käydään maanomis-

tajien luona neuvottelemassa, tehdään 
 esitteitä,  pidetään avoimien ovien päiviä 

jne. Suunnittelija tuntee tässä suhteessa 
epäonnistuneensa, mikäli  kaiken  julkisuu-
den jälkeen, suunnitelmien valmistuttua, 

tulee  ja  kysyv  miksi tämä näin  on 
 suunniteltu  ja  miksei hänelle ole kerrottu 

mitään. 
Näin käy suhteellisen useasti kuten tie-

dämme. 'Viestintä yleensä epäonnistuu, 
paitsi sattumalta.  

tao oikealta vasemmalle  käänlyvän  au-
ton.  Ohitustilan  rakentamiseksi  tie  levenee 

 kolme metriä tällä kohtaa.  
Huhluinta  näissä tilanteissa  on  yleensä 

 se,  että molemmat osapuolet luulevat toi- 
ymmärtäneen  mitä toinen nimen 

omaan tarkoitti.  

Kolmas  vaikea asia  on  tiesuunnittelu
-prosessi. Miten  suunnittelulyö  etenee  ja 

 missä vaiheessa ihmisten tulee olla aktiivi-
sia  ja  missä vaiheessa voidaan tehdä vali-
tuksia. Vaiheittaisen  suunnittelujärjestel

-män  ajalhinen  pituus saattaa kokonaisuu-
dessaan olla  1 5  vuotta  ja  yksittäisen suun-
nitelman yhdestä kahteen vuotta. Ei taval-
linen ihminen ole rakennettu prosessin var-
tijaksi. Teiden  linjaukset  vaihtelevat, aina 
kun otat yhteyttä  suunniifelijoihin,  tilanne 

 on  uusi entiseen verrattuna, Asiaan ei tah-
do päästä käsiksi. 

Tässä tilanteessa korostuu  suunniifelijan 
 vastuu. Hänen pitää ottaa yhteyttä  ja  pitää 

ihmiset  ajantasalla. 

Tiesuunnittelija  on  lyössään lyöntekijä 
monisäikeisessä  yhteiskunnassa. 

Osallistuminen, ymmärtäminen  ja  ajan 
hallitseminen luo pohjan hyvälle  suunnit-
telulyölle.  

Tiedottaja Pekka Liimatainen,  Tielaitos  Tu-
run  tiepilri.  

KATSO TEHTÄVÄT:  
mm.  OSA  1. TIE JA  IHMINEN 
Lähes kaikkien tehtävien kautta 
voidaan syventyä  tiesuunnitfeluun  ja 

 vaikuttamiseen.  
•  Tämä  kuva  esittää meidän 

 kodin  lähellä olevaa  seikkai-
lupaikkaa.  Juha,  4.  luokka.  

Toinen vaikea asia  suunniitelijalle  on 
 kuullun ymmärtäminen  ja  'symyksiin  vas

-toaminen. Tiesuunnittelijan  kieli  on  tekni-
nen  ja  osittain  hallinnollisbyrokraattinen. 

 Esimerkiksi:  Mitoitusnopeudella  60  kilomet-
riä tunnissa  liittymän välstötilan  siirtymä- 
osan pituus  on 50  metriä ennen liittymää. 

Mitä ovat  mitoitusnopeus? Väistätila? 
Siirtymäosa?  Suunnittelija vastailee  ja  to-
distelee näin  aikaansaannoksiaan.  Kysy-
jän ei oikeastaan tarvitse tietää  mitoitusno-
peuksista, siirtymäosista  jne. Hänelle riittää 

 ja  asia selviää, kun suunnittelija selittää, 
että tässä kohtaa takaa tuleva  auto  ohit- 

4 
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•  Tämä  kuva  kertoo 
kuinka vaarallinen 

 tiemme  on.  Siitä ei 
ehkä saa selvää, koska 

 kuva  otettiin illalla. Mi- 
nulla oli  vain  silloin ai- 
kaa.  Janita,  4.  luokka.  

12.  SUUNNIII1LUUN 
VA/KU!TAMINEN  
Suunnittelun  menettelytavat ovat moni-

mutkaisia  ja  vaativat niihin vaikutta-
maan haluavilta sinnikkyyttä  ja  perusteelfls

-ta  asioihin perehlymistä.  
Oman  asian puolesta  on  lähdettävä liik-

keelle mandollisimman aikaisin. Pitkälle 
menneet suunnitelmat  ja  tutkimukset ovat 
vieneet  jo  niin paljon aikaa  ja  varoja, että 
niiden keskeäminen  tai muuffaminen on 

 lähes mandotonta. 
Viranomaiset tiedottavat ympäristöasi-

oista lehtikuulutuksilla, henkilökohtaisilla  tie-
doksiannoilla  ja  kunnan ilmoitustauluilla.  Li-
sötietoja  saa kuulutuksen allekirjoittaneel

-ta.  Viranomaiset ovat velvollisia autta-
maan  ja  neuvomaan kuntalaisia. Myös 
asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.  

Tie-  ja  katusuunnittelua  koskevissa asiois-
sa voi kääntyä kunnan teknisen lautakun-
nan  tai tielaitoksen  tiepiirin puoleen. Nämä 
viranomaiset vastaavat yleisten tiejärjeste-
lyjen lisäksi myös liikennealueiden yksilyis-
kohdista, kuten esim. nopeusrajoituksista, 
suojateistä, liikennevaloista  ja  muista lii-
kenteeseen liittyvistä kysymyksistä. 

Viranomaisilla  on  velvollisuus auttaa asi-
oiden vireillepanossa. 

Keinoja 
vaikuttaa  
1)Laissa  mainittuja, rakennuslain  ja  kun-
nallislain mukaisia keinoja vaikuttaa ovat: 
• kuntalaisaloitteet 
• kaavamuistutukset 
•  maanomistajien kuuleminen 
•  valitukset  

2) Vapaaehtoistoimintaan  perustuvia kei-
noja vaikuttaa ovat: 
• järjestöylyminen, esim. kylätoimikunnat, 
kiinteistöyhdistykset, kerhot 
•  suorat yhteydenotot suunniifelijoihin, vir-
kamiehiin  ja  poliitikkoihin 
• adressit,  muistiot päättäjille 
•  julkisuus, esim. lehtien yleisönosastot,  il

-moitustaulut,  oma lehti, 
•  TV-ohjelmat, toritilaisuudet, paneelit, 
tempaukset 

Vaikuttaminen ei ole 
aina helppoa 
Laissa  on  runsaasti säännöksiä erilaisista 
tavoista vaikuttaa ympäristöasioihin. Koko-
naiskuvan saaminen vaikutusmandolli-
suuksista  on  vaikeaa,  sillä  lakeja  on sää-
detly  eri aikoina  ja  lähtökohdat ovat kul-
loinkin olleet erilaiset. 

Ympäristönäkökulman  huomioon otta-
minen kaavoituksessa  on  usein koettu 
puutteelliseksi. SWnä ei ehkä ole niinkään 
tiedon puute vaan  se,  että kaavoituspro-
sessi viedään usein liian pitkälle kuulemat-
ta muita hallinnonaloja  tai  kuntalaisia.  

Tie-  ja  katusuunnittelua  koskevissa asiois-
sa voi kääntyä kunnan teknisen lautakun-
nan  tai tielaitoksen  piirin puoleen. Tieasiois

-ta  päättävät eri viranomaiset siten, että 
taajamien sisäiset tiet  ja  kadut suunnittelee 
kunta  tai  kaupunki  ja  seudulliset  ja  valta-
kunnalliset tiet suunnittelee Tielaitos. 

Perusteellisemmat  tiedot vaikuffamisesta: 
Ensi  askel  vaikultamiseen,  Mannerheimin 
lastensuojeluliitto  1995.  

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
•  VIERAILIJAT  
•  TIEDOT, TAIDOT KOKOON  JA  

NAT1EILLE  

13.  OSALL/S11JVA 
SUUNNII IfrLU  
Osallistuvalla, moniäänisellä  suunnitte-

lulla tarkoitetaan erilaisten osapuol-
ten ottamista tasavertaisina kumppaneina 
suunnitteluprosessiin mukaan. 

Osallistuva, moniääninen suunnittelu ei 
ole itsestään selvyys.  Se  edellyttää kuunte-
lukykyä  ja  aina oikeassa olemisen kyseen-
alaistamista. Monlääninen suunniifelu syn-
nyttää herkästi myös kamppailuja, kun eri-
laiset tiedot  ja  ajattelutavat  kohtaavat. 



Vastapuolet  käyttävät 
erilaista kieltä 
Vastakkain ovat usein analyyttinen,  teknis

-taloudellisia seikkoja  painottava  näkemys 
 ja  hoivaamiseen  ja  avustamiseen suun-

tautunut näkemys. Tekninen  suunniifelukieli 
 on  useimmille vaikeasti ymmärrettävää. 

 Se  sisältää paljon numeerisia  kaavaselos-
tuksia  ja  karttoja. Tämä haittaa ei-ammat-
tilaisten osallistumista  vuoropuheluun 

 suunnittelijoiden kanssa. Vastaavasti  sosi-
aalialan  pitkät puheet  ja  ammattislangi 
ikävyslyttävät  teknisiä suunnittelijoita.  

TIESUUNNIITELUN  NÄKÖKULMA 
 VUOROPUHELUUN  

Vuoropuhelu  on  tullut  viime vuosina tutuksi 
 tiesuunniifelijoille  erilaisten  vuorovaikuffeis

-ten  suunnittelumenetelmien  kehittämisen 
yhteydessä. Samaan aikaan  on  lisäänlynyt 

 myös kiinnostus ihmisten mielipiteiden  sel -
viffämiseen  sinänsä. 

Jotta ihmisten asenteita  ja  mielipiteitä 
koskevasta tiedosta olisi  hyölyä  suunnitteli-
jalle, tiedon tulisi  
1) tarjota todellista apua suunnittelijalle 
hänen päivittäisessä  lyössään  
2) tarjota palautetta suunnittelijan ideoista  
3) sisältää mandollisimman paljon erilaisia 
näkemyksiä  
4) olla luotettavaa  ja  perustua selkeästi 

 määriteliyy'n  joukkoon ihmisiä.  

sittelemään entistä useam-
masta näkökulmasta.  

Tiedonhankinta- 
menetelmät 
Laadullisia eroja  karfoittavat 
tiedonhankintamenefelmät 

 vastaavat kysymyksiin mitä, 
miksi, kuinka? 

Tällaisia menetelmiä ovat 
 ryhmäkeskustelut  ja  syiä-  tai 

 teemahaastaffelut.  
Laadullisilla 	menetelmillä 

kartoitetaan ilmiöitä sekä  nu 
den  piirteitä  ja  taustoja.  

Määrälliset tiedonhankinta
-menetelmät vastaavat kysy-

myksiin kuinka monta, kuinka 
voimakkaasti, kuinka usein? 

Määrällisiä  tiedonhankinta
-menetelmiä ovat  postikysely, 

 henkilökohtainen haastattelu, 
 puhelinhaastattelu, testitilai-

suus, paneelitutkimus. 
Määrällisillä  menetelmillä 

selvitetään puolestaan ilmiöi-
den yleisyyttä  ja  voimakkuutta. 

Lähde: Mielipide  ja  asennefie
-to  tien  suunniifelun laatujärjes-

telmässä - Tielaitoksen selvi-
lyksiä  56/1 994.  

-----..--- 

I'  
•  Ankkoja  kuvasin, koska 
ne  on  ovat hauskoja. 
Liisa,  3.  luokka.  

Tiedotus-  ja  
näyttelytilaisuudet  
Tiedotus-  ja  näyftelytilaisuuksissa  pyritään 
asioista  tiedottamaan  avoimesti. Tämä ei 
kuitenkaan ole riittävää vuorovaikutusta. 

Vuoropuhelun 
aloittaminen 
Vuoropuhelu ei  käynnisly  itsestään. Keskus-
teluun ei saada mukaan helposti kaikkia 
niitä, joiden  näkemyksillä  olisi  merkilystä. 

 Vuoropuhelun tulisi kattaa mandollisim-
man monenlaisia näkemyksiä, jotta suun-
nittelu  edislyisi  parhaiten.  

Tiesuunnittelijalle  on  luontevaa suunnit-
telun alussa korostaa erilaisia teknisiä vaih-
toehtoja. Kun erilaiset  sidosryhmät  tuovat 
tähän omia, usein muita kuin teknisiä  in

-tressejään, käynnist  vuoropuhelu. 

Vuoropuhelun hyöty  ja 
 vaikeus 

Vuoropuhelua käytäessä suunnittelijan lyö 
helpottuu  tai  vähintäänkin  selkiylyy,  kun 

 hän  saa tietää, millaisia ongelmia hänen 
pitää ratkaista. Toisaalta suunnittelijan lyö 
myös vaikeutuu, kun asioita joudutaan kä- 

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
•  VIE  RAILIJAT 
• MAISEMOINNIN 

 SUUN  NI1TELUA 
•  MELU, NOPEUS  JA 

 LIIKENNELASKENTA 

14.  L4PSEfl'MPÄRhS- 
TcJ\J SUUNNII IWJOINA  
Suomalaisia yhdyskuntasuunnittelupro-

jekteja  on  toteutettu  mm.  Kiteellä, Jy- 
väskylässä, Hämeenlinnassa  ja  Helsingin 

 Pihlajistossa.  Näissä myös lapset ovat ol-
leet mukana. 

Lapset ovat osoittautuneet  kyy'kkäiksi 
 tekemään ehdotuksia  elinpiirinsä  kehittä-

miseksi. Tämän ymmärtää, kun muistaa 
että  rakenteluleikit  ovat yleisimpiä leikkejä 
joka puolella maailmaa. Eri suunnittelu- 
projektien kokemukset osoittavat, että jopa 

 6-vuotiaat lapset osaavat suunnitella  
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Aito 
osallistuminen 
Aidossa osallistumisessa lapset ymmärtä-
vät suunnittelun kokonaisuuden. Silloin  he 

 tietävät miksi  he  suunnittelevat  ja  onko 
suunnifelmilla mandollisuutta toteutua. 
Suunnitteluprosessi toimii omien vaikutus-
mandollisuuksien harjoiffeluareenana. 

Suunnittelun 
kohteet 
Luonnollisia kohteita  lasten osallistuvalle 

 suunnittelulle ovat  lasten  omat ympäristöt, 
koulut, päiväkodit  ja leikkikentäf ja liikku-
misväylät  niiden lähistöllä.  

Lasten  
edunvalvojat  
Lasten  mukana olo suunnittelussa  jää  hel-
posti  vain  paperille.  

Lasten näkyminen  vaatiikin usein erityi-
sen lapsiteeman valitsemista  tai  joidenkin 
henkilöiden tietoista  lasten edunvalvojana 

 toimimista,  

Lasten  
suunnitelmat  
Lasten ideoinnille  ei toteuttamiskelpoisuus 
ole ensimmäinen ehto,  He irrottautuvat 

 usein realismista  ja  luovat jotain aivan uut-
ta. Kuitenkin heidän näkemyksistään voi 
useimmiten poimia teemoja  ja  ideoita, 
jotka  on  mandollista toteuttaa. 

Suomalaisten  lasten  suunnitelmille yh-
teistä  on  luonnonläheisyys. Lapset suhtau-
tuvat vakavasti liikenteen järjestelyyn  ja 

 ympäristön saastumiseen. Heille  on  tärke-
ää myös, että ympäristö tarjoaa elintilaa 

 ja  tekemisen mandollisuuksia kaikille 
vanhuksille, lapsille, aikuisille  ja  nuorille. 

Vesi  on  lapsille tärkeä elementti. Lapset 
suunnittelevat uima-altaita, suihkulähteitä, 
kaivoja  ja puroja. Pihlajistossa  lapset halu-
sivat muuttaa pääkadun kanavaksi. Vesi- 
aiheen voi toteuttaa puroina  tai ammikoi-
na,  jos  kokonainen kanava  on  mandoton-
ta rakentaa. 

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
•  VIERAILIJAT  
• MAISEMOINNIN  SUUNNITTELUA  

15.  LAPSI/CM  VA  
apsen  rakennettu elinympärisfö  on  mo-

vaiheisen  suunnittelu-  ja lupaprosessin 
tulos. 

Lapsikaava  ei edellytä nykyisestä poik-
keavan kaavoitusprosessin kehittämistä 
vaan elämänläheistä  ja empaaffista 

 asennoitumista suunnittelutehtävään  ja 
 ohjaukseen. Lapsen elinympäristöä tulee 

suunnitella  jo kaavoitusvaiheessa.  On 
 myös pidettävä huolta siitä, että lapsille 

sopivat ympäristösuunnitelmat toteutuvat 
johdonmukaisina kaavoituksesta rakenta-
miseen. 

Lapsikaavan  sisällön arvioinnin 
pääkohdat  
1. Lapset liikkuvat omatoimisesti suppealla 
alueella. Arvioi, mitä leikin  ja  toiminnan 
mandollisuuksia  kodin lähiympäristö  lap-
selle tarjoaa.  

2. Eri ikäisten ihmisten kanssa toimiminen 
 on  lapselle tärkeää. Arvioi, mitä puuhailun 
 ja  työnteon mandollisuuksia  kodin lählym- 
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•  Kaunis paikka. omaa asuinympäristöään,  jos  suunnittelu - 
Disa,  3.  luokka. 	tavat valitaan heille sopiviksi.  

Lasten  osallistuvan suunnittelun ongel-
mat ovat samoja kuin yleensäkin yhteis-
suunnittelussa maallikkojen  ja  ammattilais-
ten välillä. Apuna käyteifävät menetelmät 

 on soviteffava kohderhmän  mukaan. 
Menetelmien tulisi myös mielellään olla 
toiminnallisia. Lisäksi  on  varattava runsaas-
ti aikaa. 



päristö  tarjoaa alueen kaikille asukkaille. 
 3.  Lapset  ja  heidän huoltajansa ovat 

oman lähiympäristönsä suunnittelussa asi-
antuntijoita. Arvioi miten paikallinen näke-
mys väliitW kaavaprosessissa. 

Norjalainen 
lapsikaava  
Norjan kunnissa  on 1 980-luvulta lähtien ol-
lut lapsikaavatoimintaa Lapsikaava  on 

 muodoltaan kuntasuunnitelman kaltainen 
asiakirja, jossa  on  käsitelty  vain  lapsille  ja 

 nuorille tärkeitä asioita.  Se  saattaa myös 
sisältää suunnitteluun osallistumista  ja  lau-
suntojen antamista suunnitelmista. 

Norjalaisen lapsikaavan päämääränä 
 on  lapsen edun parempi huomioon otta-

minen kunnan suunnittelussa  ja  päätök-
senteossa. Tavoitteena  on  myös kunnan 
eri sektoreiden yhteistyön lisääminen  ja  tie-
donkulun paraneminen. Kunnanhallitusten 
tulee osoittaa joku virkamies, jonka vas-
tuulla  on  lapsen edun huomioiminen kaa-
va-  ja rakennusasioista pääteifäessä,  

Tilanne 
Suomessa 
Suomessa  on  myös  1970-80-luvuilla jul-
kaistu  lasten ympäristöjen suunnitteluohjei-
ta.  Niissä esiintyvät ajatukset eivät kuiten-
kaan ole siirtyneet käytännöiksi.  Lasten  nä-
kökulman puolesta ympäristön suunnitte-
lussa  ja  kehittämisessä puhutaan edel-
leen. Ympäristöministeriö  on  julkaissut op-
paan avuksi lapsennäköisen elinympäris-
tön suunnitteluun, Eri puolilla maata  on 

 myös lähiöuudistusprojektien yhteydessä 
kehitelty  lasten ja nuorten vaikuffamismah-
dollisuuksia.  

Esimerkki 
lapsikaavaperiaatteen  käytöstä 
Hämeenlinnassa  on  tehty kokeilu, jossa sel-
vitetään ympäristövaikutusten arvioinnin  si-
säIlyttämistä asemakaavoitukseen.  Tähän 
liiflyen  on Katuman,  Tarvasmäen  ja Hätilän 
asemakaavoissa  kokeiltu mielikuvakarttaa 
välineenä, jonka avulla käynnistetään vuo-
ropuhelu  lasten  kanssa. Karttojen teko  on 

 tapahtunut ala-asteen kouluilla  ja  siihen 
ovat osallistuneet  3-6. -luokkalaiset,  jotka 

 jo  hallitsevat  kartan  käyttöä. 
Mielikuvakartat  ovat vaikuttaneet ase-

makaavojen sisältöön  ja  muuhun ympäris-
törakentamiseen. Esimerkiksi Tarvasmäen 
alueelle laadittiin omakotikaavaa. Tämän 
alueen pojat merkitsivät seikkailun paikan 
kaavoiteffavalle alueelle ia kirjasivat lisäksi 
viestin: 'Älkää rikkoko majoja. Alue jäi 
luonnontilaiseksi. 

KATSO TEHTÄVÄT:  
•  PIENOISMALLIT  
• MIELIKUVAKARTAT 
•  VIERAILIJAT  
• MAISEMOINNIN SUUNNITFELUA 
•  TIEDOT,  TIJDOT  KOKOON  JA 

 NA'fflEILLE  

16.  SUUNNIIIfrLLJAJV  
PAJ-IKINANKUORI 

ovita  ympäristö  lasta  varten,  älä  lasta 
mpäristöön.  

Rakentaminen  on  maailman yleisimpiä 
leikkejä. 

Lapset osaavat siis suunnitella. 
Lapset irroffautuvat suunnitelmissaan 

usein realismista. 
Suunnitelmista  on  kuitenkin usein myös 

poimittavissa teemoja, jotka voidaan to-
teuttaa. 

Eri- ikälsten ihmisten kanssa toimiminen 
 on  lapselle tärkeää. 

Lapset liikkuvat omatoimisesti yleensä 
 vain  suppealla alueella. 

Leikkikenttä  ei välttämättä ole  lasten 
mieluisin leikkipaikka.  

Lapset  ja  heidän huoltajansa ovat 
oman lähiympäristönsä asiantuntijoita. 

Lapselle 
tärkeää: 
•  Värit, vesi 
•  Ihmiset, toiminta, salaiset paikat 
•  Jännitys 
•  Tärkeät maamerkit 
•  Rakenteiden sopiva korkeus 
•  Maanpinnan tasolla  ja silmänkorkeudel

-la  tapahtuva vaihtelu 

Lapselle 
vaikeaa:  
•  Kyky jakaa huomiota erilaisten kohteiden 
välillä alkaa vastata aikuisen ominaisuuk-
sia vasta  1 2-1 3-vuotiaana. 

Lapsikaavan  arvioinnin 
pääko  hd  at:  
•  Arvioi, mitä leikin  ja  toiminnan mandolli-
suuksia  kodin lähiympäristö  lapselle tarjo-
aa, 
•  Arvioi, mitä puuhailun  ja  työnteon mah-
dollisuuksia  kodin Iähiympäristö  tarjoaa 
alueen kaikille asukkaille. 
•  Arvioi, miten paikallinen näkemys välttlW 
kaava prosessissa.•  
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sekä heidän tekemiää piirroksia  ja  karttoja. 

Tehtäväosan  liitteenä olevat kasvikuva-
ukset  ja  piirrokset sekä niihin liittyvät tehtä-
välomakkeet  on  laatinut MMM Tiina Mylly- 
mäki.  

LEHTL\  
Asu & Rakenna  5/95 - Konala -peli 
Hämeen Sanomat  7.9. 1995  
Lapsen maailma  12/95 'I  
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