
A&DO Labra 30.8. – 30.9. Lahdessa
Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskuksen kiertävä konttinäyttely

Vierailuun sisältyy
A) Ohjattu näyttelykäynti (45 min)

• Oppimiseen innostavan näyttelyn aiheena on Hyvä lähiympäristö, jota tarkastellaan yhdessä arkkitehtuurin ja muotoilun
näkökulmasta.

• Näyttelyn teemoja ovat arjen design, kaupunkisuunnittelu ja kestävä kehitys. Pohditaan toimivaa arkea, kaupungin
syntymistä, sen vastuullista kasvamista, kestävää elämäntapaa ja sitä, mitä kaikkea tarvitaan, jotta syntyy hyvää ja toimivaa
lähiympäristöä. Käynti toimii alkusysäyksenä arkkitehtuurin ja muotoilun maailmaan.

B) (vapaavalintainen) Kävelykierros opettajan johdolla (45 min)

• Opettajan johdolla ja tämän materiaalin tuella tehdään kävelykierros Malskin ympäristössä. Kierroksen aikana tutkitaan ja
havainnoidaan lähialueen arkkitehtuuria, muotoilua ja kulttuuriympäristökohteita. Millaista tarinoita alueeseen liittyy?
Mihin käyttötarkoitukseen rakennuksia on suunniteltu? Millaisia asioita halutaan säilyttää ja mitä muutoksia ympäristössä
tapahtuu?

Huom! Koska konttinäyttely ja kävelykierros ovat ulkona, on hyvä varautua säänmukaisilla varusteilla. Kun vierailulla on
kaksi luokkaa yhtä aikaa, toinen luokka aloittaa ensin konttinäyttelyssä ja toinen aloittaa kävelykierroksella ja 45 min
kohdalla vaihdetaan.

Materiaalissa olevat kuvat: Tuija Vertainen ellei toisin mainita



A) A&DO Labran näyttelykierros
Mattsonin aukio (Malskin sisäpiha), kesto 45 min, opastus A&DO Labran oppaat
Bussien saapumis- ja lähtöpaikka on Päijänteenkadulla Malskin edessä

• A&DO Labra on innovatiivinen kiertonäyttely, joka avaa muotoilun ja suunnittelun saloja interaktiivisesti.

• Näyttelyssä esitellään Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon kokoelmaesineitä ja suunnittelua Lahdesta.

• Toiminnallisella näyttelyopastuksella pohditaan, miten esineet ja rakennukset syntyvät ja millainen on hyvä
lähiympäristö. Muotoiluajattelutaitoja harjoittelemalla kehitetään ongelmanratkaisukykyä ja empatiaa.

• Paikallinen arkkitehtuurikohde on valittu yhteistyössä lahtelaisten 4.-luokkalaisten kanssa: he äänestivät 3.
luokan kevätlukukaudella Lahden hienointa rakennusta kuuden vaihtoehdon joukosta.

• Perusopetuksessa tuetaan lasten myönteistä suhtautumista tulevaisuuteen. Oppilaat pohtivat
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Lapsia
ohjataan edellytystensä mukaan huolehtimaan itsestään, toisista, omista tavaroista ja yhteisestä
ympäristöstä. A&DO Labralla tuetaan näitä tavoitteita. Omaksutaan yhdessä aktiivinen rooli hyvän
lähiympäristön rakentajina!



B) Arkkitehtuurin ja muotoilun kävelykierros
Lähtöpaikka Mattsonin aukio (Malskin sisäpiha), kesto noin 45 min, opettajan johdolla
Bussien saapumis- ja lähtöpaikka on Päijänteenkadulla Malskin edessä

• Tutkitaan ja havainnoidaan Malskin alueen ympäristön arkkitehtuuria,
muotoilua ja kulttuuriympäristökohteita kävelykierroksella opettajan
johdolla ja tämän materiaalin avulla.

• Kierros alkaa Mattsonin aukiolta (Malskin sisäpiha) ja se sisältää 5
”pysäkkiä” karttaan merkityissä paikoissa (ks. myös kuvat). Kierroksen
kartta on opemateriaalin takasivulla.

• Pysäkeillä tutkitaan ympäristöä ja pohditaan siihen liittyviä asioita
muutaman kysymyksen avulla.

• Kierroksen siirtymiin menee aikaa yhteensä noin 15 min, joten jokaisella
pysäkillä voi käyttää aikaa enintään 5 min/pysäkki.



1. Malskin muraali
Reittiohje: Kävelkää Mattsonin aukiolta Panimokatua pitkin keskustaa kohti. Malskin muraali näkyy kadulta
katsoen oikealla kerrostalon sisäpihan läpi.

Koko seinän peittävä maalaus, muraali, on Maikki Rantalan ja Laura Lehtisen suunnittelema ja toteuttama
taideteos. Se sisältää paljon kuva-aiheita, jotka liittyvät tällä paikalla sijainneen Mallasjuoman tehtaan
historiaan. Mallasjuoman tehdasta ei enää ole, mutta rakennuksessa toimii Malski-keskus, jonka yksi osa
Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva tulee olemaan.

• Mistä kuva-aiheista sinä pidät eniten?

• Mihin suuret appelsiininkukat mahtavat liittyä Mallasjuoman historiassa? Vinkki: Mallasjuoma valmisti
virvoitusjuomia…

• Tutkikaa muraalin kolmiulotteisilta näyttäviä jippoja mm. kerrostuneita ”tapetteja”, jakkaran jalat

Reitti jatkuu:

Panimokatua pitkin loivaan alamäkeen keskustaa kohti, kadun päästä oik. Kulmakadulle kohti puistoa ja
kadun päästä vas. Päijänteenkadulle tai puiston alareunassa kulkevalle Väinö Hovilan puistotielle kohti
Vesijärven- ja Kirkkokadun kulmassa olevaa suurta veistosta.

Reitin varrella Kulmakadulla voi kiinnittää huomiota kerrostalon ulkoseinässä olevaan koristeelliseen
graafiseen betonipintaan. Mitä muotoja ja kuva-aiheita löydätte siitä? ->

Maikki Rantala ja Laura Lehtinen
Block party –muraali, 2020. Kuva: Visit Lahti



2. Kylän portti
Katsotaan kauempaa tai käydään lähempänä

Kylän portti –veistos pystytettiin paikalleen toukokuussa 2021. Kylän portti -veistoksen
suunnittelija Aleksi Leinonen on ammatiltaan sekä taiteilija että arkkitehti. Arkkitehti
suunnittelee työkseen erilaisia rakennuksia. Tässä teoksessa arkkitehtuuri ja taide
yhdistyvät. Värjätystä betonista valmistettu veistos on kuin portti, jonka kautta voi
kulkea Vesijärvenkadulta kohti Malskia ja Malva-museota.

Taiteilija on kiinnostunut ihmisen ja ympäristön suhteesta. Kaukaa katsoessa portin
aukot ovat ihmishahmojen muotoisia.

Jos katsotte teosta läheltä, näette, että sen pinta on hiukan epätasainen. Kun taiteilija
on valanut betonia, hän on laittanut muottiin styroksin palasia. Niiden ansiosta
pinnasta on tullut rosoinen, eläväinen. Tarkasti tutkimalla voi huomata, että betonin
valmistusaineet hiekka ja pikkukivet erottuvat selvästi rosoisessa kohdassa.

Reitti jatkuu:

Päijänteenkatua tai Väinö Hovilan puistotietä pitkin hieman takaisin Malskia kohti ja
vasemmalle portaita tai kävelytietä pitkin mäen päälle puistoon ja kohtaan, jossa eri
suunnista tulevat kävelytiet risteävät.

Akseli Leinonen, Kylän portti, 2021 Kuva: Lassi Häkkinen
Veistos Kirkkopuistosta nähtynä

Veistos Vesijärvenkadulta nähtynä



3. Arkkitehtuurin kerrostumia ja puistoajatuksia
Katse koti Malskia, Malskin ja uuden kerrostalon vaihtumiskohta

Verratkaa Malski-rakennuksen tiiliseinää sen oikealla puolella olevan kerrostalon tiiliseinään.
Minkälaisia eroja niissä on?

• Mistä voi päätellä, kumpi rakennuksista on uudempi ja kumpi vanhempi?

• Mistä ero johtuu?

Puistossa (Kirkkopuisto)

• Miksi kaupungeissa on puistoja?

• Millainen on mielestäsi hyvä puisto? Mitä siellä on tai mitä siellä ei ole?

• Katso ympärillesi joka suuntaan. Kuinka monta roskista näet? Miksi on tärkeää, että
kulkureittien varrella on roskiksia? Millainen on hyvä roskis?

• Mitä muuta puistoille tyypillisiä asioita näet ympärilläsi? (esim. penkkejä, katulamppuja)

• Sulkekaa silmät ja tutkikaa muilla aisteilla.
• Millaisia ääniä ympäristössä kuuluu? Koettakaa kuvailla ääniä myös sellaisilla sanoilla,

jotka eivät suoraan paljasta, mistä ääni syntyy. Esim. ”autojen äänen” sijaan voi kuvata
ääntä vaikkapa hurinaksi tai murinaksi tai (jarrujen) kirskumiseksi.

• Millaisia tuoksuja haistatte?

Reitti jatkuu:

Kohti mäen päällä sijaitsevaa Launeen neidot –patsasta.



4. Patsaita ja symboliikkaa
Kuvanveistäjä Kari Juvan teos Launeen neidot on punagraniittijalustalla seisova
suihkukaivoveistos vuodelta 1987. Mallasjuoma lahjoitti suihkulähteen Lahden
kaupungille täytettyään tuolloin 75 vuotta. Veistoksen viittaus Launeen lähteeseen
liittyy siihen, että Mallasjuoma käytti paljon vettä tuotannossaan.

Symboliikasta taiteessa

Launeen neidot -patsaassa on naishahmoja, jotka eivät kuitenkaan esitä oikeita,
tunnettuja ihmisiä eli ne eivät ole kenenkään muotokuvia. Sen sijaan veistos symboloi
eli esittää vertauskuvallisesti jotakin asiaa tai ajatusta.

Launeen neidot liittyvät veteen ja Launeen lähteeseen. Neidot seisovat suihkulähteen
keskellä olevalla jalustalla ja kantavat vettä astioissa.

Launeen neitojen kädet on kohotettu ylös. Minkälaisen tunteen se herättää katsojassa?
Entä jos kädet olisivat alhaalla? Olisiko tunne sama?

• Kokeilkaa omien patsaiden tekemistä pareittain tai pienissä ryhmissä jähmettymällä
hetkeksi itse patsaiksi.

• Tehkää omat veden kantamista kuvaavat versionne. Ovatko kantoastianne kulhoja,
ämpäreitä, saaveja vai kenties mukeja?

• Voitte valita patsaidenne aiheeksi myös jonkin muun ajatuksen. Patsaat voivat kuvata
arkisia tai juhlallisia asioita. Miltä näyttäisivät patsaat esim. siivoamisesta, ruuanlaitosta,
onnistumisesta tai tärkeästä juhlapäivästä?

Reitti jatkuu:

Kirkkokatua pitkin tai Kirkkopuiston läpi kohti Ristinkirkon portaita. Kävellään portaiden
yläpäähän.

Kari Juva, Launeen neidot, 1987. Kuva: Erja Puodinketo



5. Ristinkirkko ja Seremonia-akseli
Ristinkirkko
Alvar Aalto on Suomen kuuluisimpia arkkitehteja. Hän on suunnitellut Lahden Kirkkopuistossa sijaitsevan
Ristinkirkon. Kirkon seinässä oleva risti muodostuu pienistä ikkunoista, joita on 52 kappaletta.

Seremonia-akseli
(kannattaa seistä Ristinkirkon pääoven edessä portaiden yläpäässä, jolloin näkee parhaiten kauppatorin yli
kaupungintalolle)

Seremonia-akseli muodostuu kirkosta (hengellinen), torista (taloudellinen) ja kaupungintalosta (maallinen
valta)

• Mitä yhteistä on Ristinkirkolla ja akselin toisessa päässä näkyvällä Kaupungintalolla? (esim. punatiili,
tornit)

• Näettekö kaduilla paljon ihmisiä tai autoja? Näettekö autojen lisäksi muita kulkuvälineitä?

• Mitä ääniä kuulette? Miltä arvelette kirkon sisällä kuulostavan?

• Mitä tunteita maisema sinussa herättää?

• Mistä kierroksen pysäkistä tai pysäkeillä olleesta maisemasta pidit eniten? Miksi?

Reitti jatkuu:

Ristinkirkon pääovelle katsoen vasemmalle (Yhteiskoulun puolelle) kävelytietä pitkin kirkon taakse (Malskin
puolelle). Kirkon takaa lähtevät portaat ja kävelytie alas takaisin kohti Päijänteenkatua. Käyntikokonaisuuden
päätteeksi bussien lähtöpaikka on Päijänteenkadulla. Kuva: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)



Sanastoa ammatteja, materiaaleja ja käsitteitä

• Arkkitehti suunnittelee työkseen rakennuksia ja monia erilaisia rakenteita, kuten siltoja tai torneja. On myös arkkitehteja, jotka
erikoistuvat kaupunkialueitten suunnitteluun tai esimerkiksi sisustamiseen.

• Betoni on kovaa kulutusta kestävää asuintalojen, siltojen tai vaikkapa parkkitalojen rakennusainetta. Siitä tehdään esimerkiksi
talojen pohjia tai seinäelementtejä. Betonia valmistetaan sekoittamalla sementtiä, hiekkaa, savea ja vettä. Betoni on aluksi
nestemäistä. Sitä valetaan muotteihin, joiden muoto riippuu siitä mihin betonielementtiä on tarkoitus käyttää. Kun betoni kuivuu
muotissa, se kovettuu erittäin lujaksi. Betoni on yleensä harmaata, mutta sitä voi myös värjätä käyttötarpeitten mukaan.

• Graniitti on kivilaji. Sitä käytetään paljon rakentamisessa koska se on kovaa ja kestävää. Graniitin väri vaihtelee tumman
punaruskeasta vaaleanharmaaseen. Graniitti on yksi Suomen yleisimmistä kivilajeista.

• Kuvanveistäjä on taiteilija, joka tekee veistoksia – kuten patsaita tai kohokuvia – erilaisilla tekniikoilla eri materiaaleista.

• Symboli on vertauskuva, joka voi olla sana, merkki tai vaikka taideteos. Esimerkiksi Suomen lippu on Suomen symboli tai
liikennevalojen vihreä väri symboloi sitä, että jalankulkijat voivat kävellä tien yli.

• Muraali on taideteos, joka peittää rakennuksen koko seinän tai osan siitä. Muraali-sana viittaa siihen että teos tehdään suoraan
seinäpintaan.



A&DO Labra

A&DO Labra kutsuu mukaan tutkimaan, ihmettelemään, kokeilemaan ja leikkimään!

Lue lisää A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus: https://ado.fi/

Kiinnostuitko arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta, ota käyttöön koko Hyvän lähiympäristön
työkirja:
https://ado.fi/labra/opetusmateriaalit/hyvan-lahiympariston-tyokirja/

Yhteistyössä
• A&DO –Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus https://ado.fi/
• Arkkitehtuurimuseo https://www.mfa.fi/
• Designmuseo https://www.designmuseum.fi/fi/
• Lahden kulttuuriohjelma https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-

koulutus/perusopetus/opetussuunnitelma/kulttuuriohjelma/
• Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva https://www.malvamuseo.fi/



Kävelykierroksen kartta
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Ilmakuva ja opaskarttakuva Lahden karttapalvelu https://kartta.lahti.fi/ims


