
IDEARUUTU (NELIKENTTÄANALYYSI)

Mieti neljä asiaa suunnittelun tueksi. 
Täytä alla oleva ruudukko.
Avainsanoja mietiskelyn tueksi:
mitä, kenelle, miten, miksi, väri, koko, 
materiaali, muoto, käyttötarkoitus

Mitä?
Minkä tuotteen teet?
Mihin tarkoitukseen se on?

Miten?
Mitä työvälineitä tarvitset? 
Minkälaisia ovat työtavat? 
Mitä muuta tarvitset
(esim. kaavat jne.)?

Miksi?
Mitä opit? 
Onko tuote käyttökelpoinen? 
Voisiko sitä kehitellä pidemmälle, 
jalostaa?

Kenelle?
Kuka käyttää tuotetta?
Minkälainen on tuotteen väritys, 
koko ja materiaalit?
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AARREKARTTA

Kerää aarrekarttamenetelmällä aiheeseen sopivia kuvia

Valitse aarrekarttaasi kuvia, jotka kuvaavat sinun omia unelmia ja haaveita. 
Kuvia voit leikata lehdistä. Kuvassa voi olla kauniit värit, se voi olla kaunis 
esine, rauhoittava luontokuva tai esimerkiksi hauska yrityksen logo tai merkki.  

Voit myös piirtää ja maalata aarrekarttaan unelmia ja kirjoittaa lisäksi 
tärkeitä sanoja.

•

•
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Kalanruotom
enetelm

än ohje

M
enetelm

ällä kerätään tietoja suunniteltavasta tuotteesta
• 

Kalanruotoon kerätään kaikki työhön ja suunnitteluun vaikuttavat yksittäiset asiat. 
 

N
äitä ovat esim

erkiksi koko, väri, m
ateriaalit, m

uoto, tekniikka jne.
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• Lootuksen kukka -menetelmässä valitaan yksi ideoinnin kohde
• Idea kirjataan kukan keskelle ja siitä tehdään terälehdet, joihin kirjoitetaan  
 ideaan liittyviä haasteita
• Uusista haasteita (terälehdistä) tehdään kustakin uusi lootuksenkukka ja 
 niille uudet terälehdet

LOOTUKSEN KUKKA
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Tee oma kukkasi kääntöpuolelle. 
Jokaisesta terälehdestä tulee uusi 
kukka mallin mukaan.



©
 Tekijät ja Sanom

a Pro O
y



JÄRJESTÖSATANEN

Järjestösatasessa ideoidaan uutta tuotetta. Pohjana mietinnälle on vain 
esimerkiksi käyttötarkoitus, tekniikka tai materiaali. Tällä suunnittelumallilla 
pyritään luomaan jotain aivan uutta. 

Kääntäkää paperin tyhjä puoli esille ja kirjoittakaa/piirtäkää sinne ideoita. 
Suunnittelua kannattaa jatkaa pidemmälle, sillä ensimmäinen piirros tai idea 
on harvemmin lopullinen. 

Ihmisen aivot tuottavat ensin jo 
kokeiltuja ratkaisuja 1-70 kpl, 
vasta tämän jälkeen aivot joutuvat 
luomaan uusia ratkaisuja

Osallistujat voivat vapaasti 
kävellä ja kirjoittaa ideoita 
yhteiselle paperille tai taululle
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