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• Olemme A&DO:n
edustajat 
Arkkitehtuuri-
museosta ja 
Designmuseosta

• Museot ovat alansa 
vanhimpia museoita 
maailmassa. 

Kiva tavata J

Kuva: Lapsen vuosisata –
näy2elystä Designmuseossa. 
Kuva: Otso Alasko.



Mitä yhteistä kuvien asioilla on?

POLKUPYÖRÄ PELAGO CAPRI, 2012. ROSKA-ASTIA, 1989–1990 . FISKARSIN SAKSET 1967-. RULLAJAKKARA JUHO JUSSILA OY. ANGRY BIRDS PELI, 2009. NAISTEN 
ULKOILUTAKKI, 1984.  Kuvat: Designmuseo, BOND (jakkara), Mari Kallionpää (takki).



IHMISEN 
KOKOINEN 
MUSEO.
Mitä arkkitehtuuri on? Miten ymmärtäisin  
arkkitehtuurin kieltä? Miksi joku paikka on  
ystäväni mielestä viihtyisä, mu!a itse olen  
eri mieltä? Mitä tekemistä äänellä ja valolla  
on arkkitehtuurin kanssa?

Arkkitehtuuri ympäröi meitä kaikkialla. Ihmiset asuvat, työskentelevät tai käyvät 
koulua rakennuksessa, joka on jonkun suunnittelema. Jokaisella on siis kokemusta 
arkkitehtuurista. Arkkitehtuurimuseo tallentaa tietoa arkkitehtuurista ja avaa 
keskustelua arkkitehtuuriin liittyvistä aiheista näyttelyiden ja tapahtumien avulla. 
Museossa historia ja nykyhetki ovat yhtä aikaa läsnä: historia antaa näkökulmia 
myös nykyhetken ymmärtämiseen.

Suunni!ele,  
rakenna, leiki, opi  
A&O -huoneessa

Arkkitehtuurimuseon A&O -huone on kokemuksellinen oppimisympäristö 
kaikille tekemisestä kiinnostuneille museokävijöille. Huoneessa järjestetään 
ohjattuja työpajoja, mutta kokonaisuus palvelee myös omatoimikävijöitä. 
A&O -huone sijaitsee ensimmäisessä kerroksessa naulakkotilojen yhteydessä. 
Tervetuloa tutustumaan!

Mitta ja järjestys -palikkasarjat museovieraan käytössä A&O -huoneessa. 
Uniikki rakennussarja on suunnattu kouluikäisille lapsille ja nuorille, mutta antaa 
aikuisellekin kipinän nähdä asioita uusin silmin. Palikoista voi suunnitella omia 
kokonaisuuksia ja näin tutkia arkkitehtuurin peruskäsitteitä. 

Arkkitehtuurin löytölaatikko on kokemuksellinen rakennussarja. 
Sen kokoaminen harjaannuttaa ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja. 
Lopputuloksena on rakennus, josta voi muokata haluamansa tilan. Tehtävä on 
suunnattu erityisesti esiopetus- ja peruskouluikäisille lapsille. Sen voi koota 
missä tahansa: rakennussarja sopii käytettäväksi esimerkiksi taiteen perus-
opetuksen toimipisteissä, kirjastoissa, kouluissa tai esikouluissa. Ilmoitathan 
etukäteen, jos ryhmänne haluaa koota rakennelman museovierailun yhteydessä. 
Muussa tapauksessa löytölaatikkoon voi tutustua Arkkitehtuurimuseossa 
valmiiksi koottuna.

Tiedustele mahdollisuutta tilata Arkkitehtuurin löytölaatikko opetuspisteeseesi:
kaisa.sjovall@mfa.fi, puh. 045 77310488

Mitkä tuntemistasi tiloista ovat suuria,  
korkeita, pieniä tai matalia? Millaiseen käy!öön, 
kenelle tila on suunniteltu? Miltä tila näy!ää 
eri näkökulmista, esimerkiksi ylhäältä alaspäin? 
Miltä tila tuntuu erikokoisista ihmisistä?

Miten kappaleiden väliset suhteet  
vaiku!avat kokonaisuuteen? Miten  
osien järjestys vaiku!aa lopputulokseen?  
Mikä on koon ja muodon merkitys?  
Miten pinta muu!uu syvyydeksi?

RIITTA W
EIJOLA

ANU AKKANEN/DURAT



Mitä on 
arkkiteh-
tuuri/
muotoilu-
kasvatus?
Lähde:  Arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatus Suomessa 2020 

Selvitys nykytilanteesta, toimijoista 

ja toimintatavoista
Virve Boesch / A&DO 

• Arkkitehtuurikasvatus 
ja muotoilukasvatus ovat 
nykyisenkaltaisena alana 
muodostunut ja kehittynyt 
vahvasti 1990-luvun puolivälistä 
alkaen. 

• Arkkitehtuurikasvatuksella ja
muotoilukasvatuksella on 
vakiintunut asema Suomessa.

• Useita erikoistuneita toimijoita ja 
organisaatioita

• Monenlaista aineistoa ja 
materiaalia on saatavilla

• Valtakunnallisilla vastuumuseoilla 
on ollut tärkeä asema toiminnan 
kehittämisessä. Myös erilaiset 
hankkeet, pilotit ja projektit, ovat 
kehittäneet toimintaa ja tehneet 
aihetta tunnetummiksi.

• Arkkitehtuurikasvatuksella ja 
muotoilukasvatukselle ei ole yhtä 
ainutta määritelmää, vaan 
määritelmä riippuu kontekstista ja 
kohderyhmästä. 

• Yhteisiä tekijöitä ovat mm. 
kokemuksellisuus, tekemällä 
oppiminen ja prosessioppiminen, 
ja ajatusten jakaminen. 

• Arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatuksen 
kokonaisuudet saattavat esiintyä 
yhdessä tai erikseen. Niille ei 
myöskään ole yksiselitteistä 
luokittelua, sillä ne saattavat 
näyttäytyä erilaisten laajempien 
nimikkeiden alla, esimerkiksi 
kulttuuri-, taide- tai 
ympäristökasvatuksen osana.



”Meillä on omantyyppinen, pohjoismainen 
näkökulma arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Siihen 
liittyvät osallistava suunnittelu, tasa-arvo ja 
demokratia. Nämä erityispiirteet, yhdistettynä 
taustalla vaikuttavaan lapsikäsitykseen tai 
ihmiskäsitykseen eli siihen mikä on ajatus 
ihmisestä toimijana, vaikuttavat siihen, miten 
ne näyttäytyvät pedagogisessa puolessa. Se 
tekee suomalaisesta arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatuksesta erityistä ja eri 
näköistä.”

Lähde:  Arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatus Suomessa 
2020 
Selvitys nyky;lanteesta, 
toimijoista ja toimintatavoista
Virve Boesch / A&DO 



”Muotoilukasvatus on tapa 
tarkastella maailmaa, ja vastata 
maailman suuriin ongelmiin. Siihen 
kuuluu omistajuus omasta 
oppimisesta ja kokemus siitä, että 
pystyy vaikuttamaan. Siinä 
havainnoidaan, ideoidaan, kokeillaan 
ja kehitetään. Myös empatia on 
tärkeää, se  ettei oleteta, vaan 
kysytään ja otetaan selvää yhdessä.”

Lähde:  Arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatus Suomessa 2020 
Selvitys nykytilanteesta, toimijoista ja 
toimintatavoista
Virve Boesch / A&DO 



Hahmotetaan esine- ja 
rakennetun ympäristön ja 
ihmisen välisiä suhteita. 
Saadaan välineitä oman 
ympäristön tarkasteluun, 
hyödynnetään omat 
havainnot/kokemukset ja oma 
ajattelu kehittyy. Opitaan esine-
ja rakennetun ympäristön 
ilmiöitä ja historiaa, esim. 
museot tukena.

Luodaan osaamisperustaa 
aktiivisiksi kansalaisiksi. 
Innostetaan vaikuttamaan ja 
osallistumaan suunnitellun 
ympäristön kehittämiseen 
kestävällä tavalla. Unelmoidaan 
tulevaisuuksista ja tunnistetaan 
omia vaikutusmahdollisuuksia.

Hyödynnetään 
muotoiluprosessia ja otetaan 
käyttöön suunnittelun työkaluja. 
Opitaan tulevaisuuden taitoja, 
kuten ideoiden kehittämistä, 
luovaa ajattelua ja 
ongelmanratkaisua. 
Kannustetaan kokeiluihin, 
kehitytään omassa ilmaisussa ja 
ryhmätyötaidoissa. 

Suunnitteluosaaminen Osallistuminen ja 
vaikuttaminen

Ympäristösuhde ja ympäristön 
lukutaito

Arkkitehtuuri- ja 
muotoilukasvatuksen tavoitteita

OPH  ennakointityön 
mukaan luovuus ja 
ongelmanratkaisutaidot 
ovat tärkeimpiä osaamisia 
lähitulevaisuudessa. 

﹡

﹡

EOPS 2014, Osallistuminen 
ja vaikuttaminen
POPS 2014, Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden 
rakentaminen (L7)

﹡

﹡



Karttuva 
opetusmateriaalipankki. Tulossa 
esimerkkejä ja kokemuksia 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
parissa oppimisesta & nostoja 
verkoston toimijoilta.

Museoiden verkkosivuilta löytyy 
mm. näyttelyihin liittyvää 
opetusmateriaalia, jota voi 
soveltaa opetuskäyttöön myös 
etänä. Verkkonäyttelyiden ja 
etäopastusten määrä kasvaa.

Arkkitehtuurin ja muotoilun 
menetelmiä, tietoa 
suunnitteluprosessista, 
opeoppaita sekä kuvauksia 
koulujen muotoiluun 
keskittyvistä monialaisia 
oppimiskokonaisuuksista.

Suunnittelumenetelmiä Museo-opetusmateriaalitA&DO-opetusmateriaalit

Materiaalit ope<ajan tukena  –
Materiaaleja saa vapaasti soveltaa omalle 
ryhmälle sopiviksi

• Muotoilukasvatuksesta on 
saatavilla monenlaista 
aineistoa ja materiaalia. 
Kuvassa Opinkirjon ja 
Suomun julkaisuja.





Meidän koulu on 
paras koulu
• Meidän koulu on #paraskoulu! Seudullisen 

kehittämishankkeen työpajat toteutuivat 
Orimattilan Tönnön koululla. Hankkeella 
Opetushallituksen #paraskoulu kohdennettua  
erityisvaltionavustusta.

• Hankkeen tavoitteena oli pilottikoulujen ja 
oppilaiden vahvuuksien tunnistaminen ja 
vahvistaminen. Tavoite oli edistää 
kouluhyvinvointia- ja motivaatiota sekä 
vahvistamaan yhteisöllisyyttä. 

• Hankkeessa oppilaat olivat keskeisiä toimijoita 
ja toiminta järjestettiin heidän ja koulun 
tarpeista lähtien.

• Syksyllä 2020 toteutui muotoilija Aino 
Kivirannan kanssa A&DO –työpajat koulun 
pihasuunnitelman luomiseen oppilaita 
osallistaen. 

• Tuloksista järjestettiin näyttely koulun 
ruokalaan.



#paraskoulu
työpajat 
Tönnön koulun 
mokki-viikollaKoulupihan 

kehittämistä 
yhteisöllisesti! 



.

Työpajoihin osallistuivat 
kaikki koulun oppilaat 1.-6-lk. 
Suunnitelmia syntyi yli 100

Vinkki: Koulun piha-alueesta saa helposti 
satelliittikuvan Google mapsin avulla. 
Sitä katsomalla voidaan tarkastella pihan 
nykytilaa. Satelliittikuvan avulla voidaan 
piirtää piha-alueesta tarkka pohjapiirros.







”Itseäni yllätti, miten hienoja 
ajatuksia ja ideoita oppilailla oli. Olin 
ajatellut, että ehdotuksina saadaan 
huvipuistolaitteita ja uima-altaita, 
mutta näin ei käynyt. Saatiin monta 
toteutuskelpoista ideaa pihan 
parantamiseksi.”

Lähde:  VapaasH muotoiltu koulun 
kanssa käydyn purkupalaverin ja 
palauIeen pohjalta.



A&DO Labran kontti 1. Kuva: Marjut Alitalo
A&DO Labran kontti 1. & 2.. Kuva: Marjut 
Alitalo



A&DO 
Labra
Lahti
30.8. – 30.9.

• Arkkitehtuurin ja muotoilun 
oppimisen keskuksen kiertävä 
konttinäyttely

• 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. 

Käyn% toimii 
alkusysäyksenä 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
maailmaan.



A&DO 
Labra
Lahti
30.8. – 30.9.

• Näyttelyssä esitellään Arkkitehtuurimuseon 
ja Designmuseon kokoelmaesineitä ja 
suunnittelua Lahdesta.

• 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!

Käyn% toimii 
alkusysäyksenä 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
maailmaan.



A&DO Labran kontti 1. Kuva: Marjut Alitalo



A&DO Labran kontti 2. Kuva: Marjut Alitalo



Hyvän 
lähiympäristön 
työkirja esi- ja 
alkuopetukseen.

Ado.fi > 
https://ado.fi/lab
ra/opetusmateria
alit/ 



NäköaistiKuuloaisti Tuntoaisti

Hyvän lähiympäristön työkirja

Kuvitukset: Riikka Jalava



Kaupunkisuunnittelupaja. Kuva: Taidekaari, 
Mia Ylä-Nojonen



Kaupunkisuunnittelupaja. Kuva: Taidekaari, 
Mia Ylä-Nojonen



LASTEN JOPO, 1975
VALMISTAJA: HELKAMA

Kuvat: Mari Kallionpää

MERIMAJA, KIVINOKAN KESÄMAJA-ALUE, HELSINKI 1999
KESÄMAJA WIKÄNDA, MALMKOPPLAN, ESPOO 1930
MÖKKIMALLI SILMU A, NIIPPERIN RYHMÄPUUTARHA, ESPOO 2012–
TYYPPIMAJAMALLI K, HERTTONIEMEN SIIRTOLAPUUTARHA, HELSINKI 1934

NAISTEN ULKOILUTAKKI, 1984  
VALMISTAJA: TORSTAI OY



HELSINGIN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNETUTKIMUS, 1968
TAPIOLAN UIMAHALLIN YMPÄRISTÖN PUUTARHASUUNNITELMA, ESPOO, 1960

ROSKA-ASTIA, 1989–1990  
VALMISTAJA: SÄKKIVÄLINE  

Kuvat: Mari Kallionpää



Kuva: Johannes 
Romppanen



Kuva: Johannes 
Romppanen



A&DO 
Labra
Lahti
30.8. – 30.9.

Vierailuun sisältyy:

A) Ohjattu näyttelykäynti (45 min)
• Oppimiseen innostavan näyttelyn aiheena on 
Hyvä lähiympäristö, jota tarkastellaan yhdessä 
arkkitehtuurin ja muotoilun
näkökulmasta.

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.



A&DO 
Labra
Lahti
30.8. – 30.9.

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

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-jakoulutus/
perusopetus/opetussuunnitelma/kulttuuriohjel
ma/
• Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva 
https://www.malvamuseo.fi/

https://ado.fi/
https://ado.fi/labra/opetusmateriaalit/hyvan-lahiympariston-tyokirja/
https://ado.fi/
https://www.mfa.fi/
https://www.designmuseum.fi/fi/
https://www.malvamuseo.fi/


Kiitos!
Kysy lisää:

hanna.kapanen@designmuseum.fi
arja-liisa.kaasinen@mfa.fi

mailto:hanna.kapanen@designmuseum.fi
applewebdata://4C02EE22-9BF6-45D4-8AE6-9AB65BAD5F93/arja-liisa.kaasinen@mfa.fi

