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PIHAPOLKU



Tämä on loppuraportti iam design Oy:n toteuttamasta 
konseptista Hyvän Mielen Pihapolku Riihimäellä sijaitsevien 
palvelukotien Inkilänhovin ja Kotokartano -säätiön 
väliselle sisäpihalle. Työ toteutettiin marraskuun 2012 ja 
maaliskuun 2013 välisenä aikana. Hanketta rahoitti Suomen 
Kulttuurirahasto ja se on osa WDC Helsinki 2012 vuotta.

Projektin tavoitteena oli suunnitella piha -alueen konsepti, 
joka on elämyksellinen, tunnelmallinen sekä esteetön,  jossa 
on huomioitu henkilökunta, asukkaat, omaiset ja vieraat.

Konseptissa esitellään rarkaisuja konkreettiseen piha-
alueeseen (arkkitehtuuri) ja uusiin tapahtumiin, palveluhin 
sekä käyttömahdollisuuksiin.

Osallistava suunnittelu / Co-design
Palvelumuotoilu
Vuorovaikutus
Työpajat: tehokkuus ja todellinen tekeminen
Ennakkoluuloton ajattelu
Yhdessä tekeminen

Mitä?

Tavoite

Projektin avainsanoja

Suunnittelutiimi iam design Oy:
 Isko Lappalainen
 Elise Rehula 
 Unto Rautio

Projektin ohjausryhmä:
 Sirkka Tuominen
 Päivi Hietanen
 Isko Lappalainen
 Raija Sinimaa
 Eero Heinonen
 Katri Jokelainen
 Pentti Nyman
 Anja Alasilta
 Pasi Koistinen
 Jere Hopeakoski
 Raija Lämsä
 Anna Levo
 Teuvo Taipale
 Oili Jyrkämä
 Auli Uusi-Pantti
 Heidi Sorri

Muut mukana olleet tahot:
 Me itse Ry
 Inkilänhovin ja Kotokartanon asukkaat
 Inkilänhovin henkilökunta
 Kotokartano -säätiön henkilökunta
 Riihimäen kehitysvammatuki
 Riihimäen liikuntatoimi
 Riihimäen puistotoimi
 Invalidiliitto & Esteettömyyskeskus
 WDC Helsinki 2012
 Suomen Kulttuurirahasto

Projektissa mukana olevat tahot



Lähtökohta

Tilanne marraskuussa 2012
- Satunnainen  käyttö (lähinnä kesällä)

- Hankala kulku ja aktiviteetit puuttuvat

- Piha -alue on jakautunut kahden palvelutalon 

käyttöön, joilla ei ole yhteistyötä keskenään.
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Haastattelut & tutkimus

Hyvän mielen Pihapolku -projekti lähti vauhdilla 

käyntiin marraskuussa 2012. 

Aluksi toteutettiin tutkimus- ja selvitysvaihe, johon 

kuului mm. asukkaiden, henkilökunnan ja omaisten 

haastatteluita. 

Kävimme myös haastattelemassa kaupungin 

liikuntatoimea ja saimme hyviä vinkkejä 

toimintaterapeutilta sekä apuvälinelainaamon 

edustajilta.



Luotain

Selvitysvaiheeseen kuului myös Luotain-tutkimus, jossa 

joukko asukkaita, omaisia ja työntekijöitä pääsivät 

kertomaan meille tarkemmin ajatuksistaan, unelmistaan 

tarpeistaan ja päivärytmistään. 

Lisäksi taloilla oli ns. “osallistavat seinät”, joihin 

ohikulkijat saivat kirjoittaa ideoita, ajatuksia ja unelmia.

(Kuva seuraavalla sivulla)



Osallistavaseinä



Avainsanoja

Luonto!

Ääni

Liikunta

Valaistus

Inspiroituminen

Kulttuuri

Yhteistyö

Esteettömyys

Kiireettömyys

Yhdessäolo
Selvitysvaiheen pohjalta saimme kartoitettua laajasti 

alkutilannetta, tarpeita ja toiveita. Esiin nousi mm. halu 

tehdä asioita yhdessä, luonnon läheisyys, esteettömyys 

niin liikkumisessa kuin myös visuaalisesti, ulkoilun

helppous/haastavuus ja tärkeys sekä mielekkään 

tekemisen tarve.

Ohessa avaunsanoja joita havaitsimme selvitysvaiheen 

aikana.



“Tää kulttuuri näitten talojen välillä on niin eriytynyttä, 
se ajatusmaailma tulee muuttumaan tän projektin myötä!” 
- Asukas, Inkilänhovi

Huomasimme jo selvitysvaiheessa, että molempien 

talojen asukkaiden, henkilökunaan ja omaisten asenne 

projektia kohtaan oli erittäin avoin ja kannustava.

Lisäksi he todella toivoivat muutosta piha-alueeseen ja 

yhteisen tekemisen kulttuuriin. Alla lause, joka kiteyttää 

hyvin tämän ajatuksen.

Asenne



Työpaja 1

Seuraavaksi siirryimme ideointivaiheeseen, jossa 
lähdimme työpajojen avulla kaikki yhdessä
rakentamaan ensimmäisiä suunnitelmia tulevasta 
piha-alueesta, palveluista ja toimintapisteistä.

Ensimmäisessä työpajassa (Työpaja 1) 12.12.2012 
ideoimme “unelmien pihapolkua”. Työpajaan osallistui 
molemmista taloista asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia.
Pidimme jokaiselle ryhmälle oman työpajan, jolloin 
saimme parhaan käsityksen kunkin ryhmän “unelmien 
pihapolusta”. Lisäksi yhdessä ryhmässä oli mukana 
Invalidiliiton esteettömyyssuunnittelija.

Työpajan pohjalta kehitimme edellisessä vaiheessa 
syntyneitä ideoita konkreettisimmiksi suunnitelmiksi.



Luonnokset

Ensimmäisen työpajan pohjalta toteutimme karkeita 

luonnoksia yhteisistä ideoista. Näiden avulla pystyimme 

paremmin keskustelemaan käytettävyydestä, rakenteista 

ja mitoituksista.



Työpaja 2 

Tammikuussa 2013 järjestetyssä Työpaja 2:ssa 

testasimme suunnittelemiamme luonnoksia ja aloimme

jatkokehittämään niitä yhdessä. Toteutimme työpajat 

samoilla ryhmillä kuin edellisellä kerralla, jolloin 

jokaisen ryhmän (asukkaat, omaiset ja henkilökunta) 

ajatukset tulivat parhaiten esille. Yhdessä ryhmässä 

oli jälleen mukana esteettömyyssuunnittelija. Lisäksi 

jokainen ryhmä suunnitteli useita luonnoksia itse 

pihapolun pohjakuvasta (kuva seuraavalla sivulla).

Työpajassa vieraili myös Ylen paikallisuutiset ja projekti 

sai laajaa näkyvyyttä niin radiossa kuin televisiossakin.

Teimme myös lisäselvitystyötä mm. vierailemalla 

Riihimäen rakennustoimessa, liikuntatoimessa ja 

puistotoimessa, joista saimme vinkkejä piha-alueen

suunnitteluun. Lisäksi kävimme tutustumassa 

Helsingissä Invalidiliitossa ja Helsinki kaikille

-hankkeeseen. 

Työpajan ja lisäselvitystyön  pohjalta aloitimme 

viimeistelemään suunnitelmia.



Työpaja 2 / Pohja



Työpaja 3 

Helmikuussa järjestetyssä viimeistelytyöpajassa 

(Työpaja 3) esittelimme jo lähes valmiin 

pihasuunnitelman, jossa oli huomioitu koko piha 

-alue ja pihaan liittyvät palvelupisteet. Tähän työpajaan 

kutsuimme kaikki ryhmät (asukkaat, henkilökunta ja 

omaiset) työskentelemään yhdessä, jolloin jokainen näki 

ketä kaikkia projektissa olikaan ollut tähän mennessä 

mukana.

Työpajasta saimme viimeiset korjauksehdotukset ja 

vinkit, joiden pohjalta lähdimme viimeistelemään 

koko konseptin mittapiirustuksineen. Tärkeimpänä 

nousi esille Kalevankadun puoleisen aidan massiivinen 

rakenne. Päätimme pitää vielä yhden työpajan, jossa 

keskittyisimme pelkästään aidan rakenteeseen.



Aita -työpaja

Helmikuun lopussa järjestimme Aita -työpajan, jossa 

aiheena oli miettiä aidan rakennetta, mitä palvelutalo 

haluaa viestittää ulospäin ja miten palvelutalo voi olla 

vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa?

Työpaja järjestettiin pienelle tiiviille ryhmälle, 

johon osallistui asukkaita, henkilökuntaa ja omaisia 

molemmista palvelutaloista.  Keskustelimme avoimesti 

aiheesta ja lopuksi ideoimme miten aidan voisi toteuttaa.



Valmis konsepti



Valmis konsepti

Maaliskuun alussa saimme konseptin viimeisteltyä. 

Konseptiin kuuluu lopulta mittava pihasuunnitelma 

kalusteineen (kiinteät ja siirrettävät), paviljonkeineen, 

katoksineen, grillipaikkoineen, liikuntapisteineen 

pusupaikkoineen jne. ja tietenkin itse pihapolkuineen.

Konsepti sisältää uutta innovatiivista tuotekehitystyötä, 

vanhojen jo olemassa olevien tuotteiden soveltamista ja 

uusein kierrätysmateriaalien käyttöä. Kaikki pihapoluta 

löytyvät palvelupisteet ovat suunniteltu niin, että ne ovat 

myös helposti toteutettavissa.

Seuraavilla sivuilla on kuvia pihapolusta ja 

palvelupisteistä sekä visualisoinnit siitä, miltä unelmien 

pihapolku lopulta näytttää.





Liikunta

Grillaus

Vesi

Pitkospuut

Kaiteet

In
ki

lä
nh

ov
i

Ko
to

ka
rt

an
o

Kaiteet

Kaiteet

Helppo reitti

Aita (korkea)

Aita (matala)

Pelikenttä
Varasto

Pusupaikka

Henkilökunta

Pavilionki
Keinunta ja 

lapset

Palvelupisteet



Penkkejä



Penkki



1300 385

20
050

0

45
0-

55
0



Taittotuoli
550

20
0

45
0-

55
0

50
0





Kivipenkki



Hiekkalaatikko



2000

20
00

68
0

50
0

33
0 80

0



Nuotiopaikka



1300 800

75
0



Kukkalaatikko
600

60
0

800

80
0



Liikuntapiste





Vesipiste



Piirustuspiste
540

68
0

870

80
0



Pavilionki 5 x 5





Katos 3 x 3 



Välinevarasto



Lähdetään yhdessä polulle...



























Lopuksi

Kaikkien suunnitteluun osallistuneiden into, avoimuus 

ja optimistinen suhtautuminen projektiin yllätti meidät 

ja haluamme antaa suuren kiitoksen kaikille mukana 

olleille tahoille! On ollut todella mielenkiintoista ja 

palkitsevaa huomata osallistavan suunnittelun rikkaus, 

kun käyttäjät otetaan aidosti huomioon alusta lähtien.

Osallistava suunnittelu onkin avainsana jos ja kun tätä 

konseptia lähdetään soveltamaan toisiin kohteisiin. 

Jokainen palvelutalo on enemmän kuin sen asukkaiden, 

henkilökunnan ja omaisten summa. On erittäin 

tärkeää, että jokainen yksityiskohta huomoidaan 

pihasuunnittelussa. Tähän asiaan itse käyttäjiltä löytyy 

parhaat havainnot, korjausehdotukset ja unelmat! 

Tämä projekti siirtyy nyt seuraavaan vaiheeseen. Aluksi 

toteutetaan kustannusarvio, jonka jälkeen hankkeen 

konkreettiselle toteutukselle etsitään rahoittajia. 

Tavoite on, että pihan ensimmäiset kesäjuhlat 

pidettäisiin kesällä 2014!

Kitos mahtavasta projektista!

Isko Lappalainen, iam design Oy



iam design Oy
Vesijärvenkatu 12

15110 Lahti, Finland
www.iamdesign.fi

Isko Lappalainen
CEO, Designer

+358 44 0172781
isko@iamdesign.fi


