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LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

CASE-ESIMERKKEJÄ
Lauritsalan koulu taidekilpailu

• Lauritsalan koulun taidekilpailun järjestivät koulun toteuttava rakennusliike 
YIT yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin 
ja Kaakon taiteen kanssa.

• Lapset pääsivät vaikuttamaan kilpailuohjelmaan tuomalla esiin omia 
toiveitaan taideteoksen aiheiksi.

• Saapuneista ehdotuksista toteutettiin lyhyt videotallenne katsottavaksi 
luokissa, jonka ansiosta oppilaat pääsivät kommentoimaan teoksia. Video 
toteutettiin yksinkertaisesti Teamsin tallennustoiminnolla ja jaettiin 
Youtubeen katsottavaksi linkin kautta.

• Lapset olivat mukana kilpailun tuomaristossa nimettyinä jäseninä ja 
pääsivät näin vaikuttamaan teoksen valintaan.
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CASE-ESIMERKKEJÄ
Meijän City – lapsivaikutusten 
arviointi ja osallisuus
• Lapset olivat mukana keskeisessä roolissa Meijän Cityn, eli Lappeenrannan 

keskustan kehittämissuunnitelman laatimisessa ja siitä toteutetun 
lapsivaikutusten arvioinnin tekemisessä

• Osallisuus huomioitiin jo valmisteluvaiheessa kouluissa toteutettujen 
työpajojen ja esittelytilaisuuksien muodossa. Nuorten kokemus ja ymmärrys 
elinympäristöstä tuotiin esiin myös lopullisessa suunnitelmassa.

• Lapsivaikutusten arviointi toteutettiin ns. laajana ja sitä varten kuultiin 
nuorisovaltuustoa ja lasten parlamenttia etäkokousten ja kyselyiden avulla. 
Lapsilta ja nuorilta tullut palaute yhdistettiin osaksi tutkimuskirjallisuutta, 
joita vasten tarkasteltiin arvioitavana olevaa kehittämissuunnitelmaa.
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CASE-ESIMERKKEJÄ
Yhteistyö koulujen kanssa
• Kaavasuunnittelijat ovat tehneet yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa ja 

tuoneet kaupunkisuunnittelua tutuksi. 

• Erasmus+ -hanke, jossa kaupunkisuunnittelu oli mukana 
yhteistyökumppanina Lappeenrannan Lyseon lukion kanssa. Lukion kurssin 
tuloksena syntyi 3d-mallinnus kaupungin keskustassa kulkevasta 
tulevaisuuden Valtakadusta. Toteutettu malli ja siinä esitetyt ideat 
huomioitiin myös osana Meijän City –hanketta.

• Kaupunkisuunnittelu on ollut mukana UNIORI - Lappeenranta Junior 
University –toiminnassa, joka auttaa lapsia ja nuoria omaksumaan 
puhtaaseen energiaan, puhtaaseen veteen, kiertotalouteen ja kestävään 
liiketoimintaan liittyviä pääkäsitteitä.
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CASE-ESIMERKKEJÄ
Nuoria kesätyöntekijöitä ja 
harjoittelijoita kaupunkisuunnittelussa
• Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu on työllistänyt viime kesinä useampia nuoria. 

Lisäksi kaupunkisuunnittelussa on ollut TET-harjoittelijoita yläkoulusta ja lukiosta, 
jonka lisäksi ammattikouluopintoihin kuuluvia osioita suorittavia harjoittelijoita.

• Nuoret ovat tutustuneet kaupunkisuunnittelun ajankohtaisiin hankkeisiin ja 
kaavasuunnitelmiin, sekä tehneet kaupunkisuunnittelua tutuksi omalle 
ikäryhmälleen itse valitsemillaan keinoilla. Samalla he ovat toteuttaneet 
someohjeistuksen kaupunkisuunnittelun sosiaalisen median toiminnan tueksi.

• Lisäksi nuoret ovat toteuttaneet kuvituksia mm. kaavoitusohjelmaan, 
valokuvanneet suunnittelukohteita ja kaupunkia, tehneet 3d-malleja ja 
verkkokyselyitä eri ohjelmilla, auttaneet kaavaselostusten laatimisessa, koonneet 
selvityksiä jne.
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Mitä kaupunkisuunnittelu on?
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lappeenranta.fi
greenreality.fi

KIITOS
mikko.holm@lappeenranta.fi
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CASE-ESIMERKKEJÄ
Yhteistyötä eri toimialojen ja kaupunkien kanssa

• Yhteistyöllä on suuri merkitys lasten kuulemisen ja osallisuuden 
toteutumisessa

• Tärkeitä yhteiskumppaneita ovat olleet kaupungin eri toimialat ja 
vastuualueet. Sen lisäksi erilaisia menetelmiä ja toimintoja on kehitetty 
erilaisissa hankkeissa. Esimerkiksi Suomen kulttuuriperintökasvatuksen 
seuran kanssa toteutetussa Kaikkien kaupunki –hankkeessa olivat 
Lappeenrannan lisäksi mukana Jyväskylän ja Kouvolan kaupungit.

• Tällä hetkellä on menossa Ympäristöministeriön lähiöohjelmaan kuuluva 
Sammonlahden alueen kehittämiseen liittyvä hanke, jossa 
yhteistyökumppanina oleva Juvenia tekee tutkimusta nuorten osallisuuteen 
liittyvien teemojen parissa.

• Yhteistyön tuloksina on syntynyt mielenkiintoisia kokeiluja, joista on syntynyt 
tietoa myös jaettavaksi.


