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Miten Koulumatkani-peli toteutettiin?
• Tavoitteena oli kerätä tietoa oppilaiden tarpeista koulun 

lähiympäristön kehittämiseksi. Lisäksi pelaamisen avulla haluttiin 
aktivoida oppilaita liikkumaan enemmän ja lisätä tietoisuutta 
omista koulumatkaliikkumiseen liittyvistä valinnoista. 

• Peliä pääsi pelaamaan lähes kaikki yläkoulun luokat (46 ryhmää) 
ja alakoululta 5 ja 6 luokat (16 ryhmää) 

• Peliä pelattiin 2-4 oppilaan ryhmissä (Huom. tulosten yhteydessä 
n viittaa ryhmien määrään)

• Alakoululaiset vastasivat kysymyksiin alakoulun ympäristöön 
liittyviin kysymyksiin ja yläkoululaiset vastasivat yläkoulun 
ympäristöön liittyviin kysymyksiin. Lisäksi osa kysymyksistä oli 
kaikille yhteisiä. 

Tämä kooste pohjautuu pääosin pelistä saatuun tietoon oppilaiden 
tarpeista ja näkökulmista, mutta se sisältää myös viittauksia 
prosessin aiempiin työvaiheisiin.

Taustaa
Palvelumuotoiluprojektin

Pilottikoulu Suutarinkylän peruskoulu:
• Sijaitsee Koillishelsingissä pientalovaltaisella 

ja liikenteellisesti rauhallisella alueella
• Kaksi rakennusta: Nummessa alakoulu ja 

Suutarissa yläkoulu
• Oppilasmäärä: 614

Mitä tehtiin aluksi? 
• Oppilaiden liikkumistapojen havainnointi
• Taustakeskustelut opettajien kanssa
• Kyselytutkimus vanhemmille

Miten oppilaita osallistettiin?
• Oppilaat havainnoivat ympäristöä
• Kehittivät ideoita ja priorisoivat kehityskohteita
• Työpajoissa ideoitiin konsepteja ja kysymyksiä 

valittuihin kohteisiin liittyen
• Tämän pohjalta palvelumuotoilijat koostivat 

Koulumatkani-ympäristöpeli Seppo.io-pelialustalle
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Ympäristön 
kehittämiskohteet on 

jaoteltu viiteen ryhmään 
esiin nousseiden 

tarpeiden perusteella.
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01 Lähikulkureitit
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17%

47%

71%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ei kovin tärkeä

 Melko tärkeä

Hyvin tärkeä

17%

26%

57%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tämän reitin kunnostamisella ei
juuri olisi vaikutusta.

Kunnostaminen parantaisi
kulkemista kävellen, mutta ei

pyörällä. Polkupyörällä kannattaa
muutenkin ajaa toista kautta.

Kunnostaminen parantaisi
kulkemista sekä pyörällä, että

jalkaisin.

20%

22%

22%

37%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Asennetaan lukittava portti,
josta ei yksinkertaisesti pääse

kulkemaan polkupyörällä.

Tehdään uusi reitti, joka kulkee
kentän laitaa pitkin.

Ei muuteta mitään, nykyinen
ratkaisu on riittävän hyvä.

Parannetaan olemassa olevia
reittejä ja merkitään ne

selkeästi.

Lähikulkureitit toimiviksi

2.a Monen koululaisen matka kulkee bussipysäkin 
takaa. Tarkastelkaa kohdetta ja arvioikaa kuinka 
tärkeänä pidätte soraisen nurmikon muuttamista 
kunnolliseksi reitiksi. (n=46)

2.b Reitti alikululta koululle on sadepäivinä mutainen ja 
märkä mäki. Reittiä on pyritty ohjaamaan matalalla 
aidalla, mikä ei polkujen perusteella ole onnistunut. 
Helpottaisiko reitin kunnostaminen kouluun kulkemista? 
(n=46)

2.c Monen oppilaan koulumatka kulkee jalkaisin tai 
pyöräillen futiskentän halki, mikä ei ole hyväksi 
kentälle. Miten erityisesti pyöräilijät saataisiin 
noudattamaan pyöräilyyn tarkoitettuja reittejä? 
(n=46)

Yläkoulun lähettyvillä on muutamia paljon käytettyjä reittejä, jotka 
kaipaisivat  kunnostusta. Oppilaiden havainnointien perusteella 
kunnostustarve näkyy etenkin säätilojen vaihtuessa, kun vettä jää 
epätasaisille teille ja kaivot eivät tunnu toimivan.
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Lähikulkureitit toimiviksi

Alakoulun pääkulkureitti ja ainoa pyöräpaikoitus 
on Töyrynummentien suunnalla. Samassa 
yhteydessä sijaistee myös parkkialue autoille. 
Koululaisten mielestä tämä järjestely ei ole 
aiheuttanut vaaratilanteita. 
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4.b Onko kouluun saapuminen tätä kautta joskus 
tuntunut vaaralliselta koulun parkkipaikalle tulevien 
ja sieltä lähtevien autojen takia? (n=14)

7%

29%

64%
On tuntunut vaaralliselta,
usein.

 Joskus on tuntunut
vaaralliselta.

Ei ole koskaan tuntunut
vaaralliselta.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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9. a Jutelkaa ryhmässänne siitä mitä kautta kukin tulee 
koululle. Kulkevatko ryhmänne jäsenet päivittäin kuvassa 
punaisella osoitettua reittiä koululle? (n=16)

6%

44%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kyllä - kaikki tai melkein kaikki
ryhmän jäsenet kulkevat tästä

joka päivä..

Ei - reitti on vain harvoin
käytössämme.

Kyllä - osa ryhmästä käyttää
tätä reittiä melkein joka päivä.

9. b Mikä saisi ryhmänne jäsenet kulkemaan tässä kuvassa 
punaisella osoitettua reittiä koululle? Voitte valita niin monta 
vastausvaihtoehtoa kuin haluatte. (n=16)

13%

25%

25%

25%

56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Käytämme jo tätä reittia aika
paljon.

Reitin selkeä merkitseminen
aukiolle, minkä läpi se kulkee.

Mutkakohdan oikaisu niin, että
siitä on helpompi kulkea.

Ei mikään. Reitti ei ole
mielestämme kätevä.

Pyöräparkki koulun pihan
toisessakin päässä.

Lähikulkureitit toimiviksi

Kouluun kuljetaan myös paljon 
viihtyisien puistoreittien kautta. 
Periaatteessa etelän suunnalta 
pyörällä tulevat joutuvat 
kuitenkin taluttamaan pyöränsä 
koulun pihan poikki 
pyörätelineille, koska pyöräily 
piha-alueella on kielletty. Tähän 
ratkaisuna voisi olla pyörätelineet 
myös pihan eteläiselle tai 
lounaiselle puolelle.
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02 Pyöräilyn 
tukeminen
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Pyöräilyä tukevia ratkaisuja

8.a Monet koululaiset tulevat pyörällä kouluun, mutta monet myös kävelevät.

Keskustelkaa ryhmänne kanssa mistä syystä joskus tulette mieluummin kävellen 
kouluun kuin polkupyörällä. Valitkaa kaksi (2) merkittävintä syytä. (n=46)

63%

55%

50%

45%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

On vaara, että polkupyörää
vahingoitetaan tai se varastetaan

koulupäivän aikana.

Kävellessä voi soitella ja viestitellä
kavereiden kanssa, tai sopia tapaamisen

johonkin matkan varrelle.

Vesisateessa, lumessa tai jäisellä kelillä
on kivempaa kävellä.

Pyöräily on mukavaa, mutta lukon,
kypärän ja repun kanssa puuhastelu on

vaivalloista.

Pyöräileminen ei tunnu yhtä turvalliselta
kuin kävely.

Koulumatkan tekoon pyörällä vaikuttaa moni asia. Aika 
monilla koulumatka on lyhyt ja siksi kävely voi tuntua 
helpommalta vaihtoehdolta, varsinkin jos riskinä on, 
että koulupäivän aikana pyörä ei säily entisellään. 
Keskeisin pyöräilyä tukeva toimenpide on 
pyöräpysäköinnin parantaminen ja toimiva 
kameravalvonta.

Välitunnilla oppilaita haastatellessa, he myös kertoivat, 
että varsinaista säilytyspaikkaa  kypärille ja muille sään 
mukaisille varusteille ei koulussa varsinaisesti ole, vaan 
niitä on kannettava mukana koko koulupäivän ajan.

Eniten pyörällä kulkemisesta hyötyisivät sellaiset 
oppilaat, jotka nyt kulkevat n. 3 km matkan kahdella 
bussilla odottaen välissä 10 minuuttia bussipysäkillä.

Pyöräilyn edistäminen on tärkeää, koska sillä nähdään 
olevan pitkäkestoisia vaikutuksia oppilaiden 
liikkumisvalintoihin tulevaisuudessakin.
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38%

38%

50%

56%

63%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kävellessä voi soitella ja viestitellä kavereiden
kanssa, tai sopia tapaamisen johonkin matkan

varrelle.

Pyöräileminen ei tunnu yhtä turvalliselta kuin kävely.

Pyöräily on mukavaa, mutta lukon, kypärän ja repun
kanssa puuhastelu on vaivalloista.

Vesisateessa, lumessa tai jäisellä kelillä on
kivempaa kävellä.

On vaara, että polkupyörää vahingoitetaan tai se
varastetaan koulupäivän aikana.

8.a Monet koululaiset tulevat pyörällä kouluun, mutta monet myös kävelevät.

Keskustelkaa ryhmänne kanssa mistä syystä joskus tulette mieluummin kävellen 
kouluun kuin polkupyörällä. Valitkaa kaksi (2) merkittävintä syytä. (n=16)

Pyöräilyä tukevia ratkaisuja
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Pyörän säilyminen koulupäivän aikana ehjänä on 
myös alakoululaisten keskuudessa keskeisin syy 
valita kävely pyöräilyn sijaan. Toiseksi eniten 
alakoululla vaikuttaa sää, kun taas yläkoululla 
puhelimen käyttö koulumatkan aikana.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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52%

50%

43%

39%

26%

17%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pyörien huoltopiste.

Parempi valaistus.

Tehokas kameravalvonta ja näkyvä varoituskyltti, jossa valvonnasta kerrotaan.

Asfaltin kunnostus.

Värikäs tervetulotoivotus esim. maalattuna maahan tai kaariporttina.

Tarpeettomien aitojen poistaminen.

Pyörät telineisiin kyltti korvattaisiin pyöräpaikoituksen opasteella.

3.b Keskustelkaa millaiset muutokset pyöräpysäköintiin tai kouluuntuloalueisiin 
liittyen tekisivät koulumatkasta jollain tavoin helpompaa tai innostavampaa. 
Valitkaa vaihtoehdoista (2) kaksi tärkeintä. (n=46)
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Pyöräilyä tukevia ratkaisuja
Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Pyöräpysäköinti toimivammaksi ja turvallisemmaksi

43%

37%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kevyempi runkolukitteinen teline, joka pitää pyörän
tuettuna.

Maahan kiinnitetyt kaaret. Turvallinen ja jämäkkä
ratkaisu.

Nykyiset telineet kunnostettuna riittää hyvin.
Käyttäisimme määrärahat mieluummin johonkin

muuhun koulun pihalla.

Pyörien turvallinen säilytys koulun pihalla 
on noussut esiin keskeisenä 
kehityskohteena jo heti ensimmäisissä 
opettajien kanssa käydyissä 
haastatteluissa. Yläkoululla ongelmallisena 
koetaan se, että kameravalvonta ei kata 
koko pysäköintialuetta. Lisäksi oppilaat 
lukitsisivat mielellään pyöränsä rungosta, 
mutta nykyiset pyörätelineet eivät sitä 
mahdollista.

3.a Pyörätelineet ovat kovassa käytössä, mutta huonossa kunnossa. Telineiden 
heikko lukittavuus vaikeuttaa käyttöä ja houkuttelee varkaita. 

Millaiset pyörätelineet olisivat parhaat koulun pihalla? (n=46)
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Pyöräpysäköinti toimivammaksi ja turvallisemmaksi

4.a Alakoulun pyöräpysäköinti on iso ja värikkäästi koristeltu. Monet telineet ovat 
kuitenkin vaurioituneet eikä ehjiinkään telineisiin voi kiinnittää polkupyörää rungosta. 
Tarkastelkaa pyöräparkkia ja asettakaa kunnostustoimenpiteet tärkeysjärjestykseen. 
(n.16)

Alakoululla suurin osa vastaajista toivoisi nykyisten pyörätelineiden korjausta. 
Oppilaat laittavat pyörät hyvin telineisiin ja yleensä myös lukitsevat pyöränsä 
renkaasta telineeseen. Toimiva teline estää pyörän kaatumisen ja mahdollisen 
rikkoontumisen. Alakoulun pyörätelineistä aika suuri osa on vääntynyt 
käyttökelvottomiksi. Turvallisuutta lisäisi myös kameravalvonta. Lisäksi toiveena 
olisi toiset pyörätelineet koulun pihan lounaispuolelle. (ks. tämä)
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Pyöräpysäköinnille saapuminen on helppoa ja mukavaa.

Runkolukittavat telineet

Kameravalvonta estämään varkauksia.

Nykyisten telineiden korjaus

Tosi tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Nykyinen saa kelvata

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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33%
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79%

86%

88%

90%

98%
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Kouluun kulkeminen pyörällä parantaa keskittymistä ja
oppimiskykyä.

Koulun ympäristö on sitä turvallisempi, mitä useampi
lapsi tulee muuten kuin autokyydillä kouluun.

Talvellakin voi pyöräillä.

Pyörällä kulkeminen on halpaa.

Tuttu ympäristö tuntuu turvallisemmalta.

Pyöräily on usein nopein tapa siirtyä lyhyitä matkoja.

Pyöräily on ympäristöystävällistä.

Pyöräilemällä oppii likkumaan itsenäisesti ja tutustuu
lähiympäristöön.

Pyöräilemällä saa raitista ilmaa ja liikuntaa.

Pyöräilyyn liittyviä väittämiä: Totta vai tarua?

10. Mitkä seuraavista 
väittämistä ovat totta?
(n=42) 
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Koulumatkani-
pelissä kartoitettiin 
myös oppilaiden 
asenteita ja 
uskomuksia 
pyöräilyyn liittyen.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Pyöräilyyn liittyviä väittämiä: Totta vai tarua?

33%

33%

47%

73%

80%

80%

80%

93%

93%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kouluun kulkeminen pyörällä parantaa keskittymistä ja
oppimiskykyä.

Talvellakin voi pyöräillä.

Koulun ympäristö on sitä turvallisempi, mitä useampi
lapsi tulee muuten kuin autokyydillä kouluun.

Pyöräily on usein nopein tapa siirtyä lyhyitä matkoja.

Pyöräilemällä oppii likkumaan itsenäisesti ja tutustuu
lähiympäristöön.

Pyörällä kulkeminen on halpaa.

Tuttu ympäristö tuntuu turvallisemmalta.

Pyöräily on ympäristöystävällistä.

Pyöräilemällä saa raitista ilmaa ja liikuntaa.
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Koulumatkani-
pelissä kartoitettiin 
myös oppilaiden 
asenteita ja 
uskomuksia 
pyöräilyyn liittyen.

10. Mitkä seuraavista 
väittämistä ovat totta?
(n=15) 

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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03 Liikenteen 
rauhoittaminen
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29%

71%

Yksisuuntaiset
pyörätiet kummallakin
puolella ajorataa.

Kaksisuuntainen
ajoradasta erotettu
pyörätie yhdellä puolen
tietä.

8.b Helsingissä halutaan kehittää polkupyöräilyä 
siten, että pyörätiet ja jalkakäytävät on eroteltu 
toisistaan. Yläkaskentien pyörätie on nyt 
yhdistetty jalkakäytävän kanssa ja lisäksi se 
vaihtelee ajoradan puolelta toiselle. 

8.c Miksi valitsemanne pyörätie olisi parempi? 
Valitkaa niin monta perustelua kuin haluatte.

Pyörätiet mukavammiksi

Vaikka Suutarinkylän peruskoulun ympäristö koetaan turvallisena liikkua, pyörätiet 
kaipaavat uudistuksia ja selkeyttä. Kapeita, pensaiden valtaamia jalkakäytäviä 
käytetään pyöräilyyn ja bussit tuntuvat ajavan lujaa niiden vierestä. Pyöräreittien 
suunnittelussa on hyvä huomioida, että valtaosa lapsista kokee ajoradasta erotetun 
pyörätien selkeästi mukavammaksi kuin ajoradan viereen sijoitetut yksisuuntaiset 
pyöräkaistat.

Keskustelkaa ryhmässänne mikä ratkaisu 
saisi teidät pyöräilemään mieluiten 
Yläkaskentietä pitkin ja valitkaa paras. Huom. 
Pyörätiet on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta 
alle 12 vuotiaat saavat halutessaan ajaa myös 
jalkakäytävällä. (n=56)

29%

34%

34%

39%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Yksisuuntaisella pyörätiellä on
enemmän tilaa polkea niin lujaa

kuin haluaa.

Yksisuuntaisella pyörätiellä
vastaan tulevat pyöräilijät eivät

aiheuta vaaraa.

Jokin muu syy.

Autot ajavat niin lujaa, että olisi
turvallisempaa pyöräillä

erillisellä pyörätiellä

Autotiestä erotettu pyörätie on
mukavampi.
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Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen



linkdesign.fiFor the real world.

47%

34%

19%

Ihan turvalliselta, vaikka
autojakin olisi.

Silloin on aika turvallisen
tuntuista kun ei ole yhtään
liikennettä.
Koskaan ei tunnu ihan
turvalliselta ajaa ajoradalla.

Kytöpolun rauhoittaminen

Autoliikenteen rauhoittamisessa lapset luottavat eniten 
hidastetöyssyihin. Huomioitavaa on kuitenkin se, että Suomessa ei 
ehkä olla yleisesti totuttu esim. kiveykseen, joten sen vaikutukset 
autojen ajonopeuksiin eivät välttämättä ole lapsille ymmärrettäviä. 
Toisaalta lumisena talvena kiveys ei näy.

9.a Kytöpolku on rauhallinen tie, jonka yhtä laitaa kulkee jalkakäytävä. 
Aikuisten ja 12 vuotta täyttäneiden lasten tulisi polkupyöräillä
tällaisilla teillä ajorataa pitkin. Vain alle 12-vuotiaat saavat pyöräillä 
jalkakäytävällä.

Keskustelkaa ryhmässänne miltä teistä tuntuu pyöräillä Kytöpolun 
ajoradalla ja valitkaa jokin keskusteluanne parhaiten kuvaava 
vaihtoehto. (n=56)
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32%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hidastetöyssyjä, joiden yli
on mentävä autolla hitaasti.

Kavennuksia, joista ei mahdu
kuin yksi auto kerrallaan.

Autoilijoiden on pakko
hidastaa siksi vauhtia.

Kiveys, jota pitkin on
luontevaa autoilla hiljaa.

Kiveys saattaa saada tien
tuntumaan pienemmältä

paikalliskadulta

9.b. Tutkikaa seuraavia vaihtoehtoja. Tässä esitetään mahdollisia ratkaisuja 
autoliikenteen vauhdin rauhoittamiseksi. 

Mikä seuraavista saisi tien tuntumaan turvallisemmalta ajaa pyörällä? (n=56)
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Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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04 Liikkumaan 
aktivointi
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Puuttuva sana: -tehtävä:  Varmasti kaikki tietävät, 
että pieni happihyppely oppituntien välissä tekee
hyvää niin aivoille kuin koko kehollekin. Itse kullakin
on välillä vaikeaa vääntäytyä pihalle varsinkin jos
sataa, on kylmää ja pimeää. Säätä on vaikea
muuttaa, mutta jos pihalla olisi... tai... niin sinne 
lähteminen huonommallakin säällä olisi mukavampaa.

frettipatsaita

kuntosali

pingispöytä

mopokenttä

luistelukenttä traktori

jetti

siisteys

vuoristorata

hieno maisema

laitteita

elokuvateatteri

frisbeegolf

juoksurata

sauna

ruokaa

muovikuplia, 
joiden sisään voi     

mennä
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Yläkoulun pihalla on suhteellisen vähän 
liikkumismahdollisuuksia. Vastauksista on 
nähtävissä se, että oppilaat toivovat lisää 
aktiivista tekemistä ja liikkumista tukevia 
mahdollisuuksia. Katoksen viihtyisyys ja se, 
että katoksessakin voisi pelata vaikkapa 
pingistä, voisi lisätä välituntiaktiivisuutta 
myös huonommalla säällä. 

Liikkumismahdollisuuksia koulun pihalle
Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Yläkoulun pihalla nykyään olevat 
puitteet, kuten frisbeegolf ja 
tekonurmikenttä, ovat aktiivisessa 
käytössä. Toisaalta niihinkin 
toivotaan parannuksia: lisää 
frisbeegolfkoreja, jalkapallomaaleja. 
Koripallokenttä kaipaa kunnostusta 
ja pingispöytää haluttaisiin käyttää 
myös huonommalla säällä 
katoksessa. Toisaalta suurin toive 
tuntuisi olevan ns. matalan 
kynnyksen liikkumis- ja ulkona 
viihtymismahdollisuuksille kuten 
trampoliinille, riippuverkolle ja 
keinuille.

5.b Jos kaikki seuraavat pihan aktiviteetit 
olisi koulun pihalla käytössänne, mitä 
seuraavista ryhmässänne käytettäisiin 
eniten? Kuulkaa kaikkien ryhmäläisten 
mielipiteet ja valitkaa kolme (3) 
suosituinta aktiviteettia.

72%

70%

38%

38%

32%

32%

26%

23%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trampoliini

Riippuverkko

 Keinu

Ulkoliikuntavälineet

Jalkapallokenttä

Pingis (katoksessa)

 Koripallokenttä

Kiipeilyseinä tai teline

 Istutuslaatikot
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Liikkumismahdollisuuksia koulun pihalle
Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Puuttuva sana: -tehtävä: Koulun piha on ympäristönä 
viihtyisä ja monipuolinen ja välituntien aikana siellä leikitään 
ja liikutaan monipuolisesti. Hauskinta pihalla on… tai…
Parhaita leikkejä syntyy silloin kun…
Vielä hauskempaa olisi jos pihalla olisi… (n=16)
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Alakoulun piha on monipuolisessa käytössä 
välituntien aikana. Pihan kasvillisuus luo 
alueesta viihtyisän ja puiden ja pensaiden 
lomaan on muodostunut leikkiin ja 
liikkumiseen innoittavia alueita. Pihan 
leikkivälineissä on kuitenkin puutteita ja osa 
niistä on oppilaiden mielestä jopa vaarallisia.

Vastausten perusteella oppilaiden toiveet 
koulun pihasta ovat hyvin realistisia ja 
pääosin liikkumista tukevia. Toiveissa on 
virikkeitä ja aktiviteetteja kuten keinuja ja 
trampoliineja (ks. tämä) sekä tilaa liikkua. 
Kaverit ovat tärkeässä roolissa pihalla 
viihtymisessä.

Liikkumismahdollisuuksia koulun pihalle
Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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13%

31%

38%

50%

63%

63%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Keinu

Kiipeilyteline

Katuun maalatut pihapelit

A-keinu tai karuselli

Pyörä- ja potkulautarata

Kiipeilyrata puiden lomassa

Trampoliinit

Liikkumismahdollisuuksia koulun pihalle
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5.b Kuvitelkaa, että koulun pihalla olisi 
kaikki seuraavat aktiviteetit, niin mitkä 
kolme niistä olisivat suosituimpia? 
Kuulkaa kaikkien ryhmäläisten 
mielipiteet ja valitkaa aktiviteetit (2-3 
kpl), joita käytettäisiin eniten. (n=16)

Trampoliini on myös 
alakoululaisten ensimmäisenä 
toiveena pihan liikkumisvälineeksi. 
Pihalla olevat männyt sopisivat 
hyvin jonkinlaisen seikkailullisen 
radan rakentamiseen. Kiipeilyrata 
ja pyörä- ja potkulautarata ovat 
herättäneet Koulumatkani-
pelikyselyssä äänimäärän 
perusteella oppilaiden 
kiinnostuksen.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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13%

23%

65%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kenttä on täysin käyttökelvoton.
Siellä ei voi pelata koripalloa eikä

viettää aikaa.

 Kenttä ja katsomo ovat riittävän
hyvässä kunnossa niiden

käyttötarkoitukseen.

 Kunto on niin huono, että se
haittaa pelaamista ja oleskelua.

Korjauksia tarvitaan.

1.a Tarkastelkaa koripallokenttää: asfalttia, 
koritelineitä, koreja ja katsomoa. Missä kunnossa 

koripallokenttä on?

38%

33%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Koriskentän korjaus pelikuntoon on
tärkeintä.

Alueen viihtyvyyden lisääminen
värikkäillä maalauksilla ja vehreillä

istutuksilla on tärkeintä.

Katsomon kunnostaminen,
puhdistaminen ja pensaiden

leikkaus on tärkeintä.

1.b Mikä parannus saisi ryhmänne jäsenet käyttämään 
tätä aluetta enemmän? Voitte ajatella käyttävänne 

kenttää pelaamiseen, katsomoa oleskeluun tai vaikka 
molempia.

Koulun pihalla oleva koripallokenttä on huonokuntoinen ja se harmittaa 
yläkoululaisia sekä ulkonäöllisesti, että myös siksi, että se ei ole pelaamiseen 
sopivassa kunnossa. Koripallokentän kunnostaminen on noussut yhtenä  
keskeisimmistä kehityskohteista sekä oppilaiden havainnoissa että 
Koulumatkani-pelissä. (ks Aktivointia kaikille aisteille)

Koripallokentän kunnostus

Y
lä

ko
ul

u

(n=48)

(n=48)

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Oleskelualueet viihtyisämmiksi

6. Ulkona olevilla penkeillä on mukava istuskella ja katoksen alla voi suojautua
sateelta. On toivottu, että oleskelutilat olisivat nykyistä viihtyisämmät. 
Piipahtakaa katoksen alla ja istahtakaa ulkopenkeille. Mitkä uudistukset
parhaiten lisäisivät katoksen ja muiden oleskelualueiden viihtyvyyttä?

Valitkaa kaksi (2) viihtyvyyden kannalta parasta ehdotusta. (n=46)

54%

50%

41%

41%

39%

26%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Katoksen ja sen aitojen maalaaminen kivan
väriseksi.

Penkkien uusiminen.

Valaistuksen uusiminen/maalaaminen.

Pingispöydän sijoittaminen katokseen.

Pöytien lisääminen penkkien viereen.

Katukiveyksen maalaus.

Pensaiden leikkaaminen.
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Katoksen kunnostaminen voisi oppilaiden mielestä lisätä ulkoilua 
huonomman sään sattuessa. Viihtyisyyden kannalta pienikin muutos 
katoksessa olisi jo parempaan suuntaan. Tärkeimpinä kehityskohteina 
nähdään aitojen maalaaminen, valaistuksen lisääminen ja penkkien 
uusiminen. Ulkona olevaa pingispöytää käytettäisiin myös useammin 
jos se sijoitettaisiin katokseen.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Aukion kunnostus

Töyrynummenkoulun vieressä sijaitseva aukio näyttää 
huoltamattomalta ja ränsistyneeltä. Se häiritsee myös koululaisia. 
Kysymyksiin vastanneet 5-6 luokkalaisten parannusehdotukset 
keskittyvät siisteyteen ja viihtyvyyteen. Puhdistaminen, kasvillisuus, 
penkit ja vitriinin parempi hyödyntäminen tekisivät ympäristöstä 
kutsuvamman.
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1. Aukio voisi olla hauska ja liikkumiseen innostava paikka, mutta se 
tuntuu syrjäiseltä ja ränsistyneeltä. Aukio toimii myös reittinä 
puistoalueelle, mutta se ei ole kovin selvää.

Mitkä parannukset parhaiten innostaisivat liikkumaan ja 
viihtymään alueella? Voitte valita niin monta vaihtoehtoa kuin 
tahdotte. (n=16)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Selvästi merkitty pyörätie

Koripallokori

Kiipeilyteline

Hyvät pyörätelineet

Lasivitriinissä kiinnostavaa nähtävää
kuten taidetta tai valoja

Uusia penkkejä

Istutuksia: kukkia ja pensaita

Aukion puhdistaminen, kunnostaminen ja
maalaus

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Aktivointia kaikille aisteille

60%

56%

56%

29%

27%

24%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Koriskentän ja katsomon visuaalisuus

Seinämaalaus koulun seinään

Visuaaliset elementit koulun pihalla

Taiteelliset sähkökaapit

Alikulun maalaus

Penkit oleskelualueilla

Koulun katoksen aitojen maalaus

7. Se miten näemme ja koemme
ympäristömme, vaikuttaa siihen millaiselta
siellä liikkuminen tuntuu ja myös siihen millä
tavoin arvostamme elinympäristöämme.

Tällä hetkellä Suutarinkylän koulun
ympäristöä leimaa tägit ja töhrinnät. Jos 

koulun ympäristöstä huolehdittaisiin
enemmän ja sinne tuotaisiin visuaalisia
elementtejä, se voisi vähentää myös halua
sotkea pintoja. Oppilaat ideoivat erilaisia
tapoja tuoda väriä ympäristöön. 

Mitkä seuraavista vaikuttaisivat teidän
mielestänne eniten siihen, että ympäristö
koettaisiin innostavampana?

Valitkaa kaksi (2) visuaalista muutosta, 
joilla olisi suurin vaikutus ympäristön
innostavuuteen.

Lasten ja nuorten 
näkökulmasta koulun 
ympäristö kaipaisi lisää 
väriä. Elinympäristö 
koetaan helpommin omaksi 
kun siellä on kiinnostavia 
kiinnekohtia. Esimerkiksi 
työpajassa oppilaat 
muistelivat kaihoisasti 
koulun seinämaalausta, joka 
on jossain vaiheessa 
poistettu.
(Ks. koriskenttä)
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Alikulun ehostaminen

68%

59%

50%

48%

27%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Valaistuksen lisääminen

Taide/graffitit

Kaivot kuntoon - vähemmän vettä sateella

Alikulun ulkoasun ja aitojen siistiminen

Musiikki/äänitaideteos

Kaistajako kulkusuunnille

4.a Alikulku on nykyisellään melko karun oloinen ilmestys. Oppilaat ovat 
tehneet erilaisia ehdotuksia sen kehittämiseksi turvallisemmaksi ja 
viihtyisämmäksi. 

Keskustelkaa ryhmässänne ideoista ja valitkaa kolme (3) 
viihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta tärkeintä muutosta.

Yläkoulun läheisyydessä oleva alikulku kaipaa 
kunnostusta. Oppilaiden mielestä sinne tarvittaisiin 
ennen kaikkea lisää valaistusta. Alikulku on monella 
tapaa hoitamattoman oloinen ja siksi vähentää 
turvallisuuden tunnetta oppilaiden keskuudessa. Voisiko 
valaistus tehdä alikulusta kutsuvamman ja avoimemman 
ja sitä kautta vähentää ei toivottua oleskelua ja siihen 
liittyviä kiusaamistapauksia?
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Alikulun ehostaminen

Kyselyn perusteella lapset ovat 
selvästi mieltyneet valon, värien ja 
taiteen yhdistelmään.

71% 
Valotaide yhdistettynä maalaukseen

9% 
Taitelijan 
toteuttama 
muraali

9% 
Oppilaiden 
toteuttama 
taideteos 
yhdessä 
taiteilijan tai 
opettajan 
kanssa

11% 
Nykyinen graffiti saa jäädä ja 
sen lisäksi lisätään 
taidokkaita graffiteja

4.b Alikulun betoniseinillä on ihan 
taidokkaitakin graffiteja, mutta osittain 
seinät on töhrittyjä ja likaisen näköisiä. 
Värit ja taide vaikuttavat tosi paljon 
alikulun tunnelmaan.

Mikä seuraavista olisi ryhmänne 
mielestä paras tapa elävöittää värillä 
tai maalauksilla alikulun betonipintoja?
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Töyrynummentieltä alakoululle tulo 
on ankea, koska sitä reunustaa 
likaantunut betoniseinä. Oppilaiden 
mielestä seinä on tylsä ja sitä voisi 
piristää esimerkiksi oppilaiden 
tekemällä taiteella.
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Betoniaitaan piristystä

”Seinä on tylsä sitä voisi piristää
oppilaiden yheisellä maalauksella joka
voisi olla oppilaista hauskaa.”

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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29% 
Seinämaalauksella

7% 
Puupinnalla 
betonin päälle

21% 
Modernilla 
ulkoseinäpaneelilla

36% 
Oppilaiden tekemällä 
taiteella

Betoniaitaan piristystä

2. a Kouluun tullaan usein Töyrynummen 
suunnalta ja koko koulu jää betoniaidan 
taakse, mikä on harmaa ja ankea.

Miten piristäisitte betoniaitaa, jotta 
kouluuntulo tätä kautta olisi 
innostavampaa? (n. 16)

A
la

ko
ul

u

7% 
Värikkäällä 
kaakeliseinällä

Alakoululaisten mielestä oppilaiden
oma taide sopisi parhaiten 
piristämään koulun julkisivun 
peittävää muuria.

Oppilaiden näkemyksiä ja ehdotuksia koulun lähiympäristön kehittämiseen
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Trampoliinit
Keinut
Koripallokentän kunnostus
Pingispöytä katokseen
Kiipeilyrata puiden lomaan

Tien pintojen kunnostus
Kaadot ja kaivot kuntoon
Aidat pois kulkureiteiltä

Lähikulkureittejä 
kunnostamalla tehdään 
liikkumisesta sujuvaa ja 
turvallista. Vähintäänkin 
eniten kätettyjä reittejä 
kohennetaan huomioden
säätilojen vaihteluista johtuvat 
muutokoset.

Tukemalla pyöräilyä 
lisätään koululaisten 
aktiivisuutta ja itsenäistä 
liikkumista. Polkupyöräily 
mahdollistaa myös vähän 
pidemmän matkan kulkemisen 
omin lihasvoimin.

Valaistuksen parantaminen
Seinämaalaukset
Alikulun maalaus ja valaistus

Aktivoimalla kaikkia aisteja 
lisätään liikkumisen 
innostavuutta.
Suunnitellaan koulun 
ympäristön värimaailma 
kutsuvaksi. Ympäristö voi lisätä 
myös osallisuuden tunnetta.

Hidastetöyssyt
Pyörätie erilleen ajotiestä
Riittävän leveät jalkakäytävät

Liikenteen rauhoittamisella 
tehdään ympäristöstä 
turvallinen lasten itsenäiseen 
liikkumiseen. Turvallisuuden 
tunnetta lisäävillä ratkaisuilla 
lisätään myös mukavuutta liikkua 
säällä kuin säällä.

Miten lähiympäristöstä saadaan liikkumiseen innostava ja turvallinen?

Lasten aktiivinen ja turvallinen koulumatka

Lisäämällä aktiviteetteja 
koulun pihalla parannetaan 
liikkumismahdollisuuksia ja 
välituntiaktiivisuutta. 
Tavoitteena on madaltaa 
kynnystä liikkua myös 
koulumatkaa omin lihasvoimin. 

Turvallinen pyöräpysäköinti
Alakoululle toinen pyöräpaikoitus 
Pyöräreittien optimointi
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Yhteenveto oppilaiden näkemyksistä ja ehdotuksista koulun 
lähiympäristön kehittämiseen Suutarinkylän peruskoulussa
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