
 
 

 

Suunnittele, rakenna, leiki, opi: 

Arkkitehtuurikasvatuksen suuntaviivoja 

Arkkitehtuurimuseon työpajatoimintaan 

 

 

 

 

 

 

   Kaisa Sjövall   

Taiteen maisterin tutkinnon opinnäyte 

   Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma 

   Taiteen laitos 

   Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 

   Aalto-yliopisto 

   2017 

16.9.2016 Helsinki-päivän työpajassa syntynyt lapsen näkemys Arkkitehtuurimuseon julkisivusta. 



 
 



 
 

 



 
 

Sisällysluettelo 

 

1. Johdanto ................................................................................................ 3 

2. Rakennetaan perustalle: teoriaa ............................................................ 9 

2.1. Arkkitehtuurimuseon pedagogia ......................................................................... 11 

2.1.1. Museopedagogian juurruttamista ja palvelukonseptoinnin taustoitusta .... 16 

2.1.2. Arkkitehtuurimuseo informaalina oppimisympäristönä ............................... 22 

2.2. Arkkitehtuurikasvatus: määrittelyä ..................................................................... 29 

2.2.1. Arkkitehtuurikasvatus taiteen ja koulujen perusopetuksessa ...................... 35 

2.2.2. Arkkitehtuurikasvatuksen ja muotoilukasvatuksen rinnakkaiselo................ 39 

2.3. Inhimillisen olemassaolon kompleksisuus: ihmiskäsitys ..................................... 41 

2.4. Opetan, aistin, opin: käsitys oppimisesta ............................................................ 43 

3. Tutkimusmateriaalin ja metodin esittely ............................................... 49 

3.1. Työpajatoiminta tiedonkeruun välineenä ........................................................... 50 

4. Pedagogiset tavoitteet Arkkitehtuurimuseossa: työpajojen analyysi ..... 53 

4.1. Mennään museoon -viikon detaljimetsästys 2015 .............................................. 56 

4.2. Piparikaupunki: vuotuista paikallisympäristön tutkimista 2015 & 2016 ............. 61 

4.3. A&O-huoneen avajaisviikon työpajat 2016 ......................................................... 67 

4.4. Työpajoja koululuokille 2017 ............................................................................... 71 

5. Valmiin rakennelman tarkastelua: teoria ja käytäntö yhdistyvät ........... 74 

6. Tulevaisuuden rakennuspalikat: visio .................................................... 76 

7. Painamattomat lähteet ......................................................................... 82 

8. Lähteet ja kirjallisuus ............................................................................. 82 

9. Kuvaluettelo .......................................................................................... 88 

10. Liitteet ................................................................................................. 88 

 

 

 



3 
 

1. Johdanto 

 
Museolaissa sanotaan, että Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan 

tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä 

tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä 

näyttely- ja julkaisutoimintaa.1 Museot siis velvoitetaan pedagogiseen työhön. 

Arkkitehtuurimuseo tuottaa arkkitehtuurikasvatuksellisia sisältöjä osana yleisötyötään. 

Museon pedagogisia tuotteita ja palveluita ovat lainattavien korttisarjojen muodossa olevat 10 

avainta arkkitehtuuriin2 (myös ladattava pdf-tiedosto) ja Etsi yksityiskohta (katso kuva 15), 

ladattavat pdf-tiedostot Opettajan opas ja tehtäviä: Arkkitehtuurimuseo3 ja Maailman paras 

koulu: tehtäväsarja4, Arkkitehtuurimme vuosikymmenet verkkopeli5, A&O-huone, 

Arkkitehtuurin löytölaatikko rakennussarja, työpajatarjonta koululuokille ja perhekävijöille, 

vuotuiset tapahtumat Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille ja Piparikaupunki sekä työn alla 

Kuvallinen katsaus Suomen arkkitehtuurin historiaan – opetuspaketti.  Olemassa olevien 

toimintamallien ja jatkuvan pedagogisten sisältöjen kehittämistyön tavoitteena on, että yhä 

useammat oppisivat ymmärtämään, arvostamaan ja vaalimaan arkkitehtuuria ja rakennettua 

kulttuuriympäristöä, joka on yhteistä kulttuuriperintöämme.  

Arkkitehtuurimuseon resurssit asettavat omat käytännön reunaehtonsa toiminnalle. Tässä 

tutkielmassa tarkastelen museolehtorin positiosta käsin Arkkitehtuurimuseon pedagogisia 

toimintamalleja tilanteessa, jossa museopedagoginen toiminta vasta hakee suuntaansa. 

Tutkimuskysymyksiäni ovat: mitkä ovat ne arvot ja tavoitteet, jotka ohjaavat 

Arkkitehtuurimuseon kasvatustyötä? Millaiset museopedagogiset käytänteet museossa6 on 

                                                           
1 Museolaki (SDK 729/1992) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729 [21.6.2017]. 
2 Arkkitehtuurimuseon Kymmenen avainta arkkitehtuuriin 
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/kymmenen%20avainta_su.pdf [4.10.2017]. 
3 Arkkitehtuurimuseon Opettajan opas ja tehtäviä: Arkkitehtuurimuseo 

http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/opettajan%20opas.pdf [4.10.2017]. 

4 Arkkitehtuurimuseon Maailman paras koulu: tehtäväsarja 

http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/MaailmanParasKoulu_MFA.pdf [4.10.2017]. 

5 Arkkitehtuurimuseon Arkkitehtuurimme vuosikymmenet verkkopeli 

http://arkkitehtuurimuseo.fi/peli/fin/ [4.10.2017]. 

6Museum definition. According to the ICOM Statutes, adopted by the 22nd General Assembly in Vienna, 

Austria on August 24th, 2007: A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society 

and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and 
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tällä hetkellä käytössä, miten ne palvelevat museokävijöitä ja miten ja mihin suuntaan niitä 

voisi kehittää? Omaa työtäni museolehtorina arvioiden haluan selvittää, onko toimintatapojen 

jalostamisen myötä mahdollista määritellä Arkkitehtuurimuseolle pedagoginen visio. 

Museoala on yhteiskunnassamme murroksessa samaan aikaan monen muun alan kanssa. 

Digitalisaatio on todellisuutta ja valtion myöntämä suora tuki on vähenemässä. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö on uudistanut kulttuurilaitosten valtionosuuksien jakotapaa. Tarkoituksena 

on kehittää rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja 

yhteiskunnan muutokset.7 Pienenevää kakkua on tulossa jakamaan uudet toimijat vanhojen 

tuttujen lisäksi. Nämä realiteetit tunnistaen tutkielmani perusvire on idealistinen, koska ilman 

ihanteita ja idealismia sisällöllisiä tavoitteita on mahdotonta saavuttaa. Koko kulttuurikentän 

edellytetään tekevän uusia innovaatioita oman tulomuodostuksensa varmistamiseksi. Tässä 

murroksessa toiset instituutiot pärjäävät rakenteellisista syistä paremmin kuin toiset. Kyse on 

poliittisesta arvolatautuneesta päätöksenteosta. Tutkielmassani haluan luodata näkymiä siitä, 

mihin suuntaan arkkitehtuurikasvatuksessa kannattaa kulkea Arkkitehtuurimuseossa. Miten 

arkkitehtuurikasvatus palvelisi sitä, että ihmiset saisivat enemmän oivalluksia ja 

tarttumapintaa arkkitehtuuriin?  

Arkkitehtuurikasvatus on perinteisesti mielletty muotoilukasvatuksen sisarkäsitteeksi.8 

Edellisessä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvataiteen keskeisiin 

sisältöihin lueteltiin arkkitehtuurikasvatuksen osalta rakennuksiin ja rakennusperintöön 

tutustuminen ja niiden kuvaaminen, ympäristön muutosten tunnistaminen ja pienoismallien 

rakentaminen.9 Uuden (2014) opetussuunnitelman sävy on maalailevampi. Esinemaailmaan 

liitetty muotoilukasvatus kuuluu selkeästi ihmisen käsillä tekemisen kokemuspiiriin siinä missä 

arkkitehtuurikasvatus liittyy staattisempaan ja eksistentiaalisempaan kokemismaailmaan. Ehkä 

                                                           

exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of 

education, study and enjoyment. 

This definition is a reference in the international community. [ICOM:in (International Council of 

Museums) määritelmä museolle] http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ [5.12.2016]. 
7 Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus 2016-2017 http://minedu.fi/kulttuurivos [19.9.2017]. 
8 Perustan väitteeni siihen, että arkkitehtuuri ja muotoilu esiintyvät usein museoiden ja kasvatuksen 
kontekstissa yhteen niputettuina ja osin päällekkäisinä ilmiöinä. Ruotsissa ArkDesin (Arkitektur- och 
Designcentrum) toiminnassa nämä kaksi limittyvät, Suomessa Arkkitehtuurimuseo ja Designmuseo 
sijaitsevat samalla tontilla, kirjallisuudessa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta käsitellään usein 
samassa kappaleessa (Räsänen 2015, 350. ja Hänninen 2004a, 105.) Edellisessä (2004) 
opetussuunnitelmassa kuvataiteen keskeisissä sisällöissä ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
asettuvat saman otsikon alle (pops 2004, 237.). 
9 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 237. 
http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf [19.9.2017]. 
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tästä syystä muotoilu saatetaan kokea arkisemmaksi ja helpommin lähestyttäväksi kuin 

arkkitehtuuri. Arkkitehtuurikasvatus on vaihtelevasti esillä varsinkin alakoulujen 

perusopetuksessa ja joissain tapauksissa se saattaa jäädä taiteen perusopetuksen varaan. 

Luokanopettajien suorittama arkkitehtuurikasvatus on pitkälti opettajien oman 

kiinnostuneisuuden varassa, mistä seuraa se, että osalle lapsista arkkitehtuuri saattaa jäädä 

hyvinkin etäiseksi asiaksi. Taiteen perusopetusta antavat arkkitehtuurikoulu Arkki ja 

arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastu ovat tuottaneet opetusmateriaalia myös opettajien 

tarpeisiin.10 Yksityisten arkkitehtuurikoulujen tekemä työ on korkeatasoista ja tärkeää, mutta 

sen piirissä on vain pieni osa lapsista.  

Kandidaatintutkielmassani11 osoitin, että arkkitehtuurikasvatus on huonosti edustettuna 

suomalaisessa lastenkirjallisuudessa. Kaikenlainen rakentelu ja lastenkirjoissa esitellyt 

satuhahmojen kodit kuuluvat kyllä lasten kokemusmaailmaan laajasti, mutta arkkitehtuurin 

kokemisen käsitteitä12 ei lapsille juurikaan sanallisteta.  

Arkkitehtuurin fyysisiä peruselementtejä ovat rakennuspaikan olosuhteet, rakennusalan 

määrittely, korotettu tai kaivettu rakennusalusta, kiintopisteet, merkki (markkeri, joka 

identifioi paikan), rajaavat elementit, katot, aukot ja kulkuväylät.13 Länsimaisen kulttuurin 

peruspilareista puhuttaessa ei voida ohittaa antiikin aikaa. Kreikkalaisessa temppelissä 

konkretisoituu se tosiasia, että rakennusten representaatio ei rajoitu vain niiden fyysiseen 

ulkomuotoon.14 Kreikkalainen temppeli on oman aikamme ulkopuolelle sijoittuva 

yksinkertainen ja puhdas länsimaisen arkkitehtuurin prototyyppi.15 Antiikin kreikkalainen 

temppeli seisoo perustuksella, koostuu seinistä jotka muodostavat huoneen (cella), joka on 

ympäröity pylväin. Pylväät ja seinät kannattavat kattoa. Huoneeseen mennään ovesta, jonka 

edessä on esihalli (antecella). Tällainen temppeli, joka usein sijaitsi kukkulalla, muodostaa 

ympäristöönsä merkin. Kaikki elementit yhdessä identifioivat jumalalle pyhitetyn tilan, jota 

edustaa huoneen kiintopisteenä oleva patsas.16 Antiikin Kreikan temppelin osat eivät ole 

kadottaneet merkitystään suhteessa nykyarkkitehtuuriin. Osiin jaettu arkkitehtuuri ja niistä 

                                                           
10 Arkin verkkosivut kouluille: http://www.arkki.net/kouluille/ Lastun opetusmateriaalisivut: 
http://www.lastu.fi/laku/vinkit.html 
11 Sjövall 2015. 
12 Arkkitehtuurimuseon Kymmenen avainta arkkitehtuuriin kysymyspatteristo lähestyy arkkitehtuurin 
kokemista kymmenen käsitteen kautta. Näitä ovat: muoto, tila, liike, materiaali, rakenne, väri, valo, ääni, 
yksityiskohta ja paikan henki. http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/kymmenen%20avainta_su.pdf 
[4.10.2017]. 
13 Unwin 2003, 29-32. 
14 Davies 2011, 12. 
15 Davies 2011, 13. 
16 Unwin 2003, 32-33. 
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muodostuvat kokonaisuudet ovat meille omassa arjessamme lähes huomaamattomia, joten 

niiden äärelle ei tule helposti pysähdyttyä. Arkkitehtuuri ei rajoitu vain sen perusosien 

tuntemukseen. Rinnastuksena kirjallisuuteen voidaan mainita, että vaikka osaisi kaikki 

sanakirjan sanat, ei välttämättä ole vielä hyvä kirjailija. Hyvä sanavarasto auttaa kirkastamaan 

viestin. Samoin arkkitehtuurissa vaaditaan laaja-alaista ymmärrystä, jotta tiloista saadaan 

luotua merkityksellisiä paikkoja. Tietoisuus hyvästä ja toimivasta rakennuskannasta, sekä 

käsitys rakennusten ja ihmisten hyvinvoinnin välisistä mekanismeista on ainoa väylä kestävään 

ja ihmislähtöiseen rakennettuun ympäristöön. Arkkitehtuurikasvatus antaa eväitä tulkintaan. 

Soisinkin, että arkkitehtuurikasvatus konkretisoituisi kaikkien lasten ja nuorten 

kokemuspiirissä.  

Aloitin työskentelyni Arkkitehtuurimuseon museolehtorina syksyllä 2015. Sitä ennen olin 

toiminut Arkkitehtuurimuseon kirjaston amanuenssina vuodesta 2008 ja sijaistanut 

kirjastonhoitajaa 16 kk vuosina 2012-2013. Museo on tehnyt arkkitehtuurikasvatustyötä 

vuoteen 2015 asti pääasiassa lapsille suunnattujen näyttelyiden sekä tapahtumien puitteissa. 

Työpajoja on tuotettu ulkoisten toimijoiden voimin. Museon pedagogialle vihkiytynyt tutkija 

aloitti pedagogisten sisältöjen merkityksellisyyden esiin nostamisen 2010-luvun alussa. 

Vuodesta 2016 eteenpäin museopedagogia on nähty johdon taholta myös keinona tukea 

museon omaa tulonmuodostusta. Vuonna 2017 Arkkitehtuurimuseon pedagoginen toiminta 

koostuu työpajoista, tapahtumista, toiminnan kehittämisestä, vuotuisista projekteista ja 

kirjallisten pedagogisten sisältöjen tuottamisesta, sekä Arkkitehtuurin löytölaatikon 

promoamisesta. Museossa on tehty pilottina Seinäjoen kaupungin kanssa toteutettu 

Kehitetään kaupunkia kouluyhteistyöprojekti. Tutkielmassani keskityn lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvaan kasvatustyöhön. 

Tutkielmani on Arkkitehtuurimuseon tarpeisiin vastaava tapaustutkimus, jossa on 

hermeneuttis-fenomenologisia piirteitä siinä mielessä, että haluan tutkimukseni puitteissa 

löytämää syvempää ymmärrystä arkkitehtuurikasvatuksellisista toimintatavoista ja tavoitteista 

Arkkitehtuurimuseon kontekstissa. Tapaustutkimukselle on tyypillistä, että yksittäisestä 

tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista tapauksista tuotetaan 

yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa.17 Toimin työssäni taidehistorioitsijan ja taidekasvattajan 

tutkintojen pohjalta. Tutkimusaineistoani ovat Arkkitehtuurimuseon toimintatavat ja erityisesti 

työpajatoiminta. Tarkastelemani työpajat ovat Detaljimetsästys-työpajat 5.10.-9.10.2015, 

Piparikaupunki-työpajat joulukausina 2015 ja 2016, A&O-huoneen avajaisviikon työpajat 9.2.-

                                                           
17 Saarela-Kinnunen – Eskola 2015, 181. 
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12.2.2016 sekä koululuokille tarjottavat maksulliset työpajat alkuvuodelta 2017. Kerätystä 

aineistosta nostan analysoinnin avulla yleisesti kiinnostavia seikkoja.18 Kirjoitan 

tutkimusprosessiani näkyväksi ja kerron, miten pääsin tuloksiini. Määrällinen aineisto ei päädy 

teoriaksi tai yleistykseksi ilman tulkintaa, joka on aina tutkijan inhimillisen prosessoinnin 

tulosta.19 Tarkastelen museon pedagogisia työskentelymahdollisuuksia niiden reunaehtojen 

puitteissa, jotka museossa vallitsevat. Lähestyn työpajatoiminnan mielekkyyttä ja toimivuutta 

kahdesta näkökulmasta. Nämä ovat Arkkitehtuurimuseon toiminnan sekä oppimisen ja 

vaikuttavuuden näkökulmat. Lähtötilanteen ongelma on se, että arkkitehtuurikasvatus on 

käsitteenä epämääräinen ja artikuloimaton. Arkkitehdin ja taidekasvattajan tavoissa antaa 

arkkitehtuurikasvatusta on syytä olettaa olevan painotuseroja. Arkkitehtuurimuseossa 

tarvitaan jäsennelty kokonaiskuva siitä, mitä arkkitehtuurikasvatuksella tavoitellaan ja mihin 

arvoihin se nojaa. Mikä on arkkitehtuurikasvatuksen rooli museossa? Tutkielmassani on myös 

yhtymäkohtia toimintatutkimukseen, koska tarkoituksenani on oman toimintani kautta löytää 

toimivia työskentelytapoja Arkkitehtuurimuseon käyttöön. 

Tutkielmani teoreettinen tausta rakentuu toisaalta arkkitehtuurikasvatuksen ja toisaalta ihmis- 

ja oppimiskäsitykseni määrittelemisestä. Ihmis- ja oppimiskäsityksiä koskevassa luvussa nojaan 

erityisesti Lauri Rauhalan ihmiskäsitykseen, sekä konstruktivistiseen ja keholliseen 

oppimiskäsitykseen. Teoreettisen viitekehyksen sanoittaminen on tärkeää siksi, että käytännön 

kasvatustyötä tekevänä työntekijänä museon kasvatukselliset linjaukset henkilöityvät minuun 

ja vaikuttavat työhöni. Määrittelemäni ihmis- ja oppimiskäsitys kannattelee käytännössä 

museon pedagogista toimintaa. Hermeneuttisen tietokäsityksen mukaan ihminen tulkitsee 

todellisuutta subjektiivisesti.20 Arvioin museon pedagogisia toimintatapoja oman toimintani 

kautta osallistuvan havainnoinnin21 keinoin, jossa minä toimijana ja tutkijana teen huomioita 

tapahtumista. Tilanteessa osallisena olemisen lisäksi painotan työpajatilanteissa 

fenomenologiseen menetelmään kuuluvaa oivaltavaa havainnointia22. Pyrin siis asettumaan 

työpajatilanteisiin ilman ennakko-oletuksia, vaikka minulla onkin ennakkosuunnitelma siitä, 

mitä aion kulloinkin tehdä. Se mitä tapahtuu käytännössä, on kiinnostavaa. 

Työpajakokemusten kuvailemisen perusteella on mahdollista päätellä, minkälainen 

                                                           
18 Saarela-Kinnunen – Eskola 2015, 182. 
19 Ibid. 
20 Anttila 2017. 4.5. Situationaalinen oppimiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-5-situationaalinen-
oppimiskasitys/ [29.6.2017]. 
21 Kananen 2014, 80. 
22 Varto 1992, 87. 
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yleistäminen on mahdollista.23 Tulkinta ja ymmärtäminen ovat hermeneuttisia ongelmia.24 

Lähestyn havaintojani hermeneuttisesti, jolloin hermeneuttinen kehällisyys25 ja oman 

toiminnan tutkimisen syklisyys limittyvät. Käytän peilinäni asiakkaita, heidän viihtyvyyttään ja 

heiltä saamaani välitöntä palautetta. Näitä asioita arvioin ihmisten käyttäytymistä 

tarkkailemalla ja sanallista palautetta ja kommentteja vastaanottamalla. Aineiston ja tiedon 

kartuttamiseksi teen työni lomassa havaintoja työpajojen suunnittelun onnistumisesta, 

yleisörajapinnoista ja käytännön haasteista. Analyysivaiheessa hyödynnän muistiinpanojani ja 

kokemuksiani työpajoista. Kirjoitan näkyväksi ihmiskäsitystäni ja oppimiskäsitystäni, jotka ovat 

toimintani taustalla. Reflektoin käytännön kokemuksiani suhteessa museopedagogiikan ja 

arkkitehtuurikasvatuksen kirjallisuuteen. Tutkielmani tavoite on arkkitehtuurikasvatuksen 

artikuloiminen Arkkitehtuurimuseossa ja sellaisen vision laatiminen, joka antaa pedagogisia 

suuntaviivoja Arkkitehtuurimuseon käytännön työhön. 

Opinnäytteeni aluksi pohdin arkkitehtuurikasvatusta käsittelevää lähdekirjallisuutta 

lähtökohtana käyttäen, mitä arkkitehtuurikasvatus ylipäätään on ja mitä tavoitteita ja 

vaikutuksia sillä voi olla. Arkkitehtuurikasvatuksen ja museopedagogiikan luonne johtavat 

tietynlaiseen ihmiskäsityksen määrittelemiseen. Oppimiskäsitys ja museopedagoginen teoria 

kulkevat pohdinnoissa mukana. Haluan tuoda näkyväksi niitä merkityksiä, jotka toimintani 

taustalla vaikuttavat. Jatkuva reflektointi on pedagogin työssä ensiarvoisen tärkeää.  Keskeisiä 

käsitteitä opinnäytteessäni ovat arkkitehtuurikasvatus, oppiminen, museopedagogiikka sekä 

Arkkitehtuurimuseo. Lähden liikkeelle siitä, mitä toimintatapoja arkkitehtuurikasvatuksen 

saralla museossa on käytetty ja hahmottelen uusia käytäntöjä oman toimintani kautta. 

                                                           
23 Ibid. 
24 Varto 1992, 58. 
25 Varto 1992, 69. 
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2. Rakennetaan perustalle: teoriaa 

Aloitan teoreettisen pohdintani kuvauksella Arkkitehtuurimuseon pedagogisesta historiasta ja 

nykyhetkestä. Luon kuvan niistä olosuhteista ja lainalaisuuksista, joiden puitteissa 

arkkitehtuurikasvatusta Arkkitehtuurimuseossa tehdään. Toiminta-alusta pedagogiselle 

toiminnalle muodostuu fyysisistä puitteista, työyhteisön ilmapiiristä ja tavoitteista sekä 

ulkoisista vaikuttimista kuten resursseista. Resurssien jakautuminen on jossain määrin talon 

sisäisessä päätäntävallassa, mutta suurin merkitys on ulkoa tulevalla kokonaisrahoituksella. 

Kuva 1 esittää Arkkitehtuurimuseon rakennusta Helsingissä osoitteessa Kasarmikatu 24. 

Arkkitehtuurimuseon käsittelyn jälkeen siirryn ihmis- ja oppimiskäsityksiin. Taustoitan 

arkkitehtuurikasvatusta ja sen teoriaa humanistisesta näkökulmasta katsottuna. 

Arkkitehtuurikasvatusta käsittelevä kappaleeni saa tutkielmassani runsaasti tilaa, koska 

kirjoitan arkkitehtuurikasvatuksesta taidekasvattajana, enkä arkkitehtina. Uskon, että 

taidekasvattajan tulokulmassa aiheeseen on erilaisia painotuksia, kuin mitä arkkitehdeilla on. 

Mielikuvien pohjalta voisi ajatella, että arkkitehti lähestyy rakennusta objektina, 

taidekasvattaja prosessina. Arkkitehtuurikasvatuksesta kirjoittaneilla on useimmiten 

arkkitehdin koulutus.26 Teoriapainotustani tukee myös se, että tapaustutkimukselle on 

                                                           
26 Arkkitehtuurin ABC: löytöretki rakennettuun ympäristöön (2004), Arkkitehtuurin ABC. 2, 
peruskäsitteitä (2010) ja Matkalla arkkitehtuurin maahan: lasten arkkitehtuurikasvatuksen työ- ja 
opaskirja opettajille (2007) ovat arkkitehtien kirjoittamia. 

1. Arkkitehtuurimuseo, kuva Voitto Niemelä / MFA. 
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tyypillistä teorian vahva osuus.27 Katson opinnäytteessäni arkkitehtuuria rakennustaiteen 

kontekstissa, jossa rakennustekniset seikat jäävät sivuosaan ja keskiössä on ihminen, käyttäjä, 

jonka mielipiteiden relevanssi nousee yksilön oikeudesta toimivaan ja esteettiseen 

rakennettuun ympäristöön ja kehollisuudesta, joka tuottaa ihmiselle sen perspektiivin, josta 

käsin hän havaitsee maailman.28 Perustelen tätä sillä, että arkkitehtuuri on taiteenala, josta 

jokainen ihminen on väistämättä osallinen. Se vaikuttaa jokaiseen ihmiseen huolimatta siitä, 

kokeeko ihminen itse itsensä rakennustaiteen harrastajaksi. Maailmasuhteemme on 

olemassaolomme alusta lähtien arkkitehtuuristen rakenteiden jäsentämää.29  Arkkitehtuurin ja 

sitä kautta arkkitehtuurikasvatuksen saatavuuteen liittyy siis voimakas demokratiavaade. 

Ihminen kiinnittyy maailmaan kehonsa kautta ja ihmisen keho vaatii rakennettua suojaa. 

Ihmisen omat ennakko-oletukset ja esikäsitykset syntyvät hänen omasta 

jäsentyneisyydestään.30 Näen rakennetun ympäristön ja ihmisten suhtautumisen siihen tapana 

olla maailmassa. Tätä tapaa voi jäsentää arkkitehtuurikasvatuksen avulla. Koska ihmistutkimus 

ei ole luonnontieteellistä eikä -historiallista esinetutkimusta, ihmistutkimus on aina ilmiöiden 

tutkimista, eli sen tutkimista, kuinka maailma on ihmiselle merkityksenä.31 Rakennustaide luo 

muiden taiteiden ohella kuvia, todellisuuden representaatioita, jotka laajentavat 

kokemisemme ja minuutemme toteutumisen horisontteja.32  

Arkkitehtuurin professori ja Arkkitehtuurimuseon entinen johtaja Juhani Pallasmaa (s. 1936) on 

pohtinut arkkitehtuurin filosofisia ulottuvuuksia monissa kirjoituksissaan. Hänen lukuisat 

julkaisunsa kertovat kiinnostuksesta arkkitehtuurin filosofian lisäksi estetiikkaan, 

kokemuksellisuuteen sekä arkkitehtuurin ja taiteen väliseen yhteyteen. Pallasmaan tavalla 

lähestyä arkkitehtuuria on opinnäytteessäni suuri merkitys. Hänen ajattelunsa lähenee filosofi 

ja psykologi Lauri Rauhalan (1914-2016) ajatuksia ihmisen kietoutuneesta olemuksesta ja 

tavasta olla maailmassa. Pallasmaa kirjoittaa, että taide on pohjimmiltaan tasa-arvoista ja 

humaania, koska se tuo ihmiskunnan nerokkaimpien yksilöiden kokemistavan 

ulottuvillemme.33 Kaikki arkkitehtuuri ei kuitenkaan ole hyvää tekevää tai toimivaa. 

Rakennuksen huono suunnittelu merkitsee ihmisten kannalta toimimattomia tiloja ja voi 

                                                           
27 Saarela-Kinnunen – Eskola 2015, 185. 
28 Anttila 2017. 6.3. Kehollinen tieto. http://disco.teak.fi/anttila/6-3-kehollinen-tieto/ [19.9.2017]. 
29 Pallasmaa 2014, 105. 
30 Varto 1992, 33. 
31 Varto 1992, 85. 
32 Pallasmaa 1993, 161. 
33 Pallasmaa 1993, 162. 
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johtaa jopa ihmisten sairastumiseen. Tarvitaan tietoa erottamaan hyvä huonosta ja antamaan 

sanoja kokemuksillemme, jotka eivät aina ole miellyttäviä. 

 

 

2.1. Arkkitehtuurimuseon pedagogia   

Arkkitehtuurimuseo on määritellyt strategiassaan34 tehtävänsä seuraavanlaisesti: 

Valtakunnallisena erikoismuseona museon perustehtävät on määritetty Museolaissa ja 

asetuksessa (877/2005 ja 1192/2005).35 Lisäksi museo on aktiivinen toimija arkkitehtuurin 

                                                           
34 Arkkitehtuurimuseon missiota, strategiaa tai visiota ei ole julkaistu museon verkkosivuilla. Dokumentti 

on Arkkitehtuurimuseon henkilökunnan saatavilla. Dokumentin muokkauspäivämäärä on 

Arkkitehtuurimuseon digitaalisen aineiston tiedostopalvelimella 16.2.2017 [4.10.2017]. Dokumentissa 

Arkkitehtuurimuseon missio on: Vaalia, avata ja rikastaa arkkitehtuurin liittyvää tietoa eli tarjota sitä 

saataville erilaisin välinein ihmisten hyödynnettäväksi sekä mahdollistaa uuden tiedon syntymistä ja 

uudenlaisen ajattelun kehittymistä. Visio: Olla läsnä asiantuntijana alan ammattilaisten ja kaikkien 

arkkitehtuurista kiinnostuneiden elämässä suomalaisissa kaupungeissa ja muissa kulttuuriympäristöissä. 

Arvot: Asiantuntijuus, riippumattomuus, visuaalisuus. 

35 1192/2005: Valtakunnallisen erikoismuseon tehtävänä on: 1) edistää erikoismuseotoimintaa 

erikoisalallaan; 2) huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja 

erikoisalansa museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta; 3) antaa asiantuntija-apua toimialaansa 

liittyvissä kysymyksissä; 4) suorittaa muut opetusministeriön antamat tehtävät. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20051192 [4.10.2017]. 

2. Arkkitehtuurimuseon portaikko, kuva Voitto Niemelä / MFA. 
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asiantuntija-organisaatioiden ja museoiden kansainvälisessä kentässä. Museolla on vahvat 

kansainväliset verkostot ja museon edustajat osallistuvat kansainvälisten 

arkkitehtuuripalkintojen juryihin ja ohjausryhmiin. Museo toteuttaa myös näyttelyvaihtoa ja 

toimii kumppanina kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa. Museo osallistuu Shenzhenin ja 

Venetsian arkkitehtuuribiennaaleihin.  

Kokoelmayksikkö vastaa kokoelmien hoidosta ja kartuttamisesta (arkisto ja kirjasto) sekä 

kokoelmiin perustuvan tiedon tutkimuksesta, julkaisemisesta ja jakamisesta näyttelyiden, 

julkaisujen ja kokoelmien saavutettavaksi tekemisen keinoin. Kokoelmatoiminnan tavoitteena 

on arkkitehtuurin tekemisen luovan prosessin tallentaminen ja tarkastelu. Tämän tehtävän 

toteuttamiseksi museo vastaanottaa kokoelmia arkkitehdeilta (viimevuosina mm. Juha 

Leiviskä, Bengt Lundsten ja Juhani Pallasmaa), osallistuu Museo 2015 -hankkeeseen toimien 

useissa työryhmissä sekä toimii pilottimuseona uuden kokoelmanhallintajärjestelmän 

Museum+ RIA käyttöönotossa. Museo tekee myös tutkimukseen perustuvia hankkeita sekä 

pyrkii aktiivisesti seuraamaan digitaalista kehitystä ja toteuttamaan resurssiensa puitteissa 

kokoelmia avaavia ratkaisuja kuten MFA-applikaatio ja Wikitude lisätyn todellisuuden selaimen 

hyödyntäminen. 

Ohjelmistoyksikkö toteuttaa museon tuottamia näyttelyitä, tuottaa näyttelyitä muiden 

yhteistyötahojen kanssa, organisoi näyttelykiertoa ja -vaihtoa, tuottaa näyttelyiden sisältöjä 

avaavaa tapahtumatoimintaa sekä museon toimintaan ja arkkitehtuurin ajankohtaisiin 

aiheisiin liittyvää viestintää. Ohjelmistotoiminnan keskeisenä tavoitteena on tehdä 

arkkitehtuuriin liittyvä tieto saavutettavaksi ja läsnä olevaksi kaikille arkkitehtuurista 

kiinnostuneille sekä samalla kehittää museon yhteistyöverkostoja ja yhteistyön tekemisen 

tapoja. Museo harjoittaa aktiivista ohjelmistotoimintaa myös museorakennuksen seinien 

ulkopuolella menemällä sinne missä arkkitehtuuri on läsnä ihmisten arjessa.   

Kohderyhmäkseen Arkkitehtuurimuseo on määritellyt arkkitehdit, tutkijat, arkkitehtuurista 

kiinnostuneet sekä lapset ja nuoret.36 Koska jatkuva omaa tuotantoa oleva pedagoginen 

toiminta on museossa verraten uusi asia, sitä ei ole selkeästi sanallistettu museon tehtävässä. 

Pedagogia sijoittuu museon organisaatiossa ohjelmistoyksikköön. Museon sisäisessä 

diskurssissa kokoelmatyö, tutkimustyö ja tapahtumatyö mielletään usein harmittavan erillisiksi 

toiminnoiksi. Koen, että museopedagogiikka on museon perustoimintaa siinä mielessä, että 

ihannetilanteessa pedagogia otetaan huomioon jo näyttelysuunnittelussa. Pedagogialla on 

annettavaa asiasisältöjen tekemisessä suurelle yleisölle ymmärrettäviksi. Museo ei vain säilytä 

kokoelmiaan, vaan avaa niitä erilaisille yleisöille. Työpajatoiminta ei voi olla sillä tavalla 

irrallista, että se voitaisiin eriyttää museon tutkimus- ja kokoelmatoiminnasta. Pedagogia 

hyödyntää sekä museon kirja-, kuva- että piirustuskokoelmia, sekä museossa tehtyä 

tutkimusta.  

                                                           
36 Arkkitehtuurimuseon missio, visio ja strategia. [4.10.2017]. 
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Arkkitehtuurimuseo on tuottanut vuoteen 2015 asti satunnaisen epäsäännöllisesti lapsille 

suunnattuja näyttelyitä ja tapahtumia.37 Yhteistyökumppaneina on ollut mm. Arkki, Annantalo, 

Taidehalli, Uudenmaan taidetoimikunta, Rakennustaiteen seura, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 

ja itsenäisesti freelance-pohjalta työskentelevät yksityishenkilöt. Museopedagogiikkaan 

liittyvät asiat vakiintuivat osaksi yhden museon tutkijan työaikaa vuosina 2011-12. Tätä ennen 

pedagogisten tapahtumien organisointi oli ohjelmistoyksikön päällikön vastuulla. Uraauurtavia 

lapset huomioivia näyttelyitä ovat olleet arkkitehti Hannele Grönlundin38 suunnittelemat 

Tuntuu tilalta, tuoksuu tiileltä39 vuonna 2000 (katso kuva 3.), Aineeton tila vuonna 2003 (katso 

kuvat 4 ja 13) ja Mitta ja järjestys –työkaluina palikat vuonna 2007 (katso kuva 8).40 Grönlund 

toimi Arkkitehtuurimuseon näyttelyarkkitehtina 1989–2002. Näistä kahteen ensin mainittuun 

näyttelyyn Grönlund laati aistivirikelaatikot, joiden sisältö antoi eväitä ympäristön 

havainnointiin. Hannele Grönlund on luonut vankan perustan museon pedagogiselle 

toiminnalle ja perinteelle. Hänen tuottamansa Tuntuu tilalta, tuoksuu tiileltä… 

näyttelyjulkaisuvihkonen on taidetta ja arkkitehtuurin kokemuksellisuutta yhdistävä julkaisu, 

joka on Suomessa lajissaan ensimmäisiä. Sen kauniit kuvat toimivat paikoin yllättävän tekstin 

kanssa ainutlaatuisena ajatusten herättäjänä.  

Grönlundin näyttelyiden lisäksi Arkkitehtuurimuseossa on toteutettu työpajoja ja tapahtumia, 

sekä tuotettu verkossa pelattava arkkitehtuuripeli. Ampiainen oli vuosina 2005-2009 

toteutettu muotoilun ja arkkitehtuurin teemapäivä kouluissa, jonka yhteistyöosapuolia olivat 

Designmuseo, Arkkitehtuurimuseo, Suomen arkkitehtiliitto SAFA, teollisuustaiteen liitto 

Ornamo ja visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia. Vuonna 2006 

Arkkitehtuurimuseossa oli kestävää kehitystä tarkasteleva näyttely UUTTA VANHAA VIHREÄÄ 

matkaeväitä tulevaisuuden rakentajille (katso kuva 5), johon liittyi pedagoginen ohjelmisto. 

Näyttely tuotettiin yhteistyössä skotlantilaisen arkkitehtuurikeskuksen, The Lighthouse, kanssa 

osana eurooppalaista GAU:DI II -hanketta. Näyttelyn suunnittelivat läänintaiteilija arkkitehti 

Jaana Räsänen, joka varasi budjetissaan varoja ohjelmistoa varten ja muotoilija Aki Kotkas. 

                                                           
37 LIITE 1 on listaus Arkkitehtuurimuseon tähänastisesta pedagogisesta toiminnasta. 
38 Hannele Grönlund mainitaan opinnäytteessä nimeltä kahdesta syystä. Ensiksi, hänen 
työssäoloajastaan Arkkitehtuurimuseossa on kulunut jo hyvän aikaa ja toiseksi, hänen 
arkkitehtuurikasvatuksellinen työpanoksensa on ollut Arkkitehtuurimuseossa uraauurtavaa.  
39 Näyttelyä ja sen oheismateriaalia esitellään julkaisussa  Futuropa handbook. 1, Participation tools : 

activating environmental consciousness / GAUDI [=] Governance, Architecture and Urbanism, a 
Democratic Interaction ; [editors: Hannele Grönlund, Maija Kärkkäinen, Marja-Riitta Norri]. Helsinki: 
Museum of Finnish Architecture, 2002. 
40 LIITE 2 on Hannele Grönlundilta 11.1.2017 sähköpostitse saamani artikkeliteksti, jossa hän avaa 
ajatteluaan kyseisiin näyttelyihin liittyen. Artikkeli on julkaistu puolalaisessa Autoportret-lehdessä 
1/2005, s. 12-15. 
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Arkkitehtuurimuseossa vaihtui johtaja vuonna 2010, ja siitä eteenpäin kiinnostus 

museopedagogiikkaan on kasvanut. Seuraavana vuonna taloon rekrytoitiin tapahtumatuottaja, 

ja vuoden 2011 Maailman paras koulu -näyttely oheisohjelmistoineen sytytti samassa 

tutkijassa kipinän kasvatuksellisiin sisältöihin, jonka toimenkuvaan pedagogia integroitiin. 

3. Kuvia näyttelystä Tuntuu tilalta, tuoksuu tiileltä (2000) kuva Hannele Grönlund / MFA. 

4. Kuvia näyttelystä Aineeton tila (2003) kuva Hannele Grönlund / MFA. 

5. Kuvia näyttelystä UUTTA VANHAA VIHREÄÄ 

matkaeväitä tulevaisuuden rakentajille (2006) 

kuva MFA. 
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Pedagogiselle toiminnalle omistettua työpaja- ja aktiviteettihuonetta, A&O-huonetta41, edelsi 

tuon tutkijan ideoima vaihtuviin näyttelyihin helposti tuotavissa oleva pyörillä kulkeva lasten 

puuha-asema. Johtajan intressit suunnata henkilöresursseja pedagogiseen toimintaan ovat 

olleet sittemmin mahdollistamassa toiminnan kehittymistä ja laajenemista. 

Museopedagoginen toiminta edellyttää arvopohdintaa ja toiminnan ja tavoitteiden 

määrittelyä. Opinnäytteeni yksi tarkoitus onkin näiden ajatusten sanoittaminen. 

Museopedagoginen toiminta ei voi olla irrallista ”häppening” -tyylistä tekemistä, vaan sen 

täytyy integroitua saumattomasti museotyön prosesseihin, viestintään, yleisötyöhön ja 

strategiaan museolain hengen mukaisesti.  

Pedagogiikalle vihkiytynyt tutkija käynnisti museolla arkkitehtuurin kokemisen mediaa 

kehittelevän projektin yhteistyössä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun ja Oulun 

yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toimijoiden kanssa keväällä 2012. Rahoitus tuli 

Taiteen edistämiskeskuksen ja ympäristöministeriön myöntämän ympäristökasvatuksen 

hankeavustuksen muodossa. Ohjelmistoyksikön päällikkö otti yhteyttä Oulun yliopiston 

arkkitehtuurin laitoksen professori Rainer Mahlamäkeen, joka päätti, että hankkeeseen 

osallistuu tiedekunnassa ensimmäinen vuosikurssi. Arkkitehtuurin professori Matti 

Sanaksenahon johdolla opiskelijat kehittivät arkkitehtuurikasvatuksellisia prototyyppejä, joista 

yhteistuumin valittiin toteutettavaksi ”Valoväylä” -niminen ehdotus. ”Löytölaatikko” -

kutsumanimellä edennyt projekti vastasi niihin tarpeisiin ja velvoitteisiin, joita kansallisen 

erikoismuseon status museolle asettaa. Samalla se toimi luonnollisena jatkumona 

kokemuksellisen museopedagogiikan perinteelle museossa.  

Valtakunnallisia erikoismuseoita käsittelevässä selvityksessä sanotaan: ”Museoasetuksen 

mukaan valtakunnallisen erikoismuseon tulee edistää erikoismuseotoimintaa erikoisalallaan, 

huolehtia samaa erikoisalaa edustavien museoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja erikoisalansa 

museokokoelmiin liittyvän tiedon saatavuudesta sekä antaa asiantuntija-apua toimialaansa 

liittyvissä kysymyksissä.”42 Käytännössä on vaikeaa määritellä, mitä kansallisella toiminnalla 

tarkoitetaan, mutta yksinkertaistettuna se on toimintaa museon seinien ja kotikaupungin 

ulkopuolella tai verkossa.43 Arkkitehtuurin löytölaatikko -nimen loppujen lopuksi saanut 

kokonaisuus on suunniteltu kiertäväksi rakennussarjaksi, jonka mukana tulee arkkitehtuurin 

kokemista edistävä tehtäväpaketti. Kuvassa 6 näkyy rakennelman runko ilman kangashuppuja 

                                                           
41 A&O-huoneen nimi tulee sanoista Arkkitehtuurimuseon oppimissisällöt. 
42 Kallio 2012, 40. 
43 Kallio 2012, 41. 
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ja tehtäväpaketteja. Tehtäviä suunnittelemassa olivat asiantuntijat Oulun yliopiston 

kasvatustieteelliseltä laitokselta ja Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastusta. 

 

Arkkitehtuurin löytölaatikko vauhditti omalta osaltaan A&O-huoneen tuloa, koska sille oli nyt 

tarvetta myös Arkkitehtuurin löytölaatikon sijoituspaikkana. Arkkitehtuurimuseon 

omaehtoinen pedagoginen toiminta on ollut vuosien saatossa yksittäisten työntekijöiden 

kiinnostuneisuuden ja aktiivisuuden tuotosta, eikä museostrategisten tavoitteiden tasolla 

edennyttä järjestelmällistä toimintaa. Icomin museomääritelmässä oppiminen ja kasvatus ovat 

museotoiminnan ydintä. 44 Museon täytyy kommunikoida yleisönsä kanssa. 

2.1.1. Museopedagogian juurruttamista ja palvelukonseptoinnin taustoitusta 

Arkkitehtuurimuseon rahoitukseen tuli huomattavia supistuksia vuonna 2017, kun 

opetusministeriön jo vuosia sitten alkanut vos-avustusten asteittainen pieneneminen 

realisoitui täydellä teholla. Johtoryhmässä aloitettiin vuonna 2015 konsulttijohtoinen 

työskentely, jonka tavoitteena oli keksiä museolle uusia tulonmuodostuskeinoja. 

Museopedagogisen toiminnan järjestäytyminen museossa on tapahtunut samaan aikaan, kun 

museopedagogiikan mahdollisuudet on otettu kiinnostuksen kohteeksi tulonmuodostuksessa 

ja toisaalta resurssit ovat pienenemään päin. Konsulttityöskentelyn tavoitteena ei ollut 

arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen, vaan kolmansille osapuolille räätälöityjen 

palvelukonseptien luominen. Siitä haluttiin siis yksi palanen museon rahoituspohjan 

                                                           
44 Museum definition. [ICOM:in (International Council of Museums) määritelmä museolle] 

http://icom.museum/the-vision/museum-definition/ [5.12.2016]. 
 

6. Arkkitehtuurin 

löytölaatikon runko 

kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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lujittamisen palapeliin. Konsulttityöskentelyn aloittaminen tapahtui erillään museon arkisesta 

toiminnasta. Konsulttityöskentelyn tavoitteena oli konseptikehittelyn lisäksi herätellä 

henkilökuntaa pohtimaan yleisötyön ja museopedagogian roolia jokapäiväisessä toiminnassa. 

Tavoite oli, että museopedagogiikka koettaisiin yhteiseksi asiaksi siten, että jokainen voisi 

omalta osaltaan pohtia, kuinka kasvatukselliset ulottuvuudet näkyvät kunkin työssä. Tätä 

tarkoitusta varten järjestettiin keskustelutilaisuus, johon kutsuttiin kaikki asiasta kiinnostuneet 

työntekijät. Keskustelutilaisuus järjestettiin 3.5.2016. Avaamalla keskustelun sisältöä kirjoitan 

näkyväksi niitä ajatuksia ja kehittämisideoita, joita Arkkitehtuurimuseon henkilökunnalla oli 

museopedagogiikasta tuona vuonna.  

Tilaisuuden läsnäolijat toivotettiin tervetulleiksi peda-asioiden esittely- ja ideointitilaisuuteen. 

Osanottajille selitettiin, että kokoontumisen taustalla on konsulttityöskentely, joka on aloitettu 

yhteistyössä johtoryhmän kanssa. Konsulttityöskentelyn pohjalta on tultu siihen 

lopputulokseen, että museon pääasiallista kohderyhmää ovat arkkitehtuurialan toimijat ja 

arkkitehtuurista jo valmiiksi kiinnostuneet henkilöt, sekä lapset ja nuoret. Linjaus poikkeaa 

museon aiemmin määrittelemästä laajemmasta kohderyhmästä. Esimerkiksi museologian 

perusteissa luetellaan monia syitä olemassa olevan ennakkokiinnostuksen lisäksi, miksi ihmiset 

tulevat museoon: kuluttaakseen aikaa, levätäkseen päivän töistä, kiinnostuksesta 

erikoisnäyttelyn aiheeseen, oppiakseen jotain uutta, saadakseen elämyksiä taiteesta jne.45 

Konsulttien johdolla tultiin siis kuitenkin siihen tulokseen, että Arkkitehtuurimuseoon tullaan 

oppimaan arkkitehtuurista, joten museon kannattaa ajatella pääkohderyhmänään niitä ihmisiä, 

jotka ovat jo valmiiksi kiinnostuneita arkkitehtuurista ja haluavat oppia siitä lisää. Tämä siitä 

huolimatta, että esim. Museologian perusteet -kirjassa sanotaan, että vaikein tilanne museon 

kannalta on silloin kun näyttely tehdään ”asiantuntijoille” tai aktiiveille harrastajille, koska 

valtaosa näyttelyissä aktuaalisesti käyvistä henkilöistä kuitenkin pitää käyntiään sosiaalisena 

ja elämyksiä tuottavana tapahtumana.46 Museon historian suosituimpia näyttelyitä on ollut 

Juhani Pallasmaan suunnittelema Eläinten arkkitehtuuria vuonna 1995. Se perustui 

voimakkaasti elämyksellisyyteen tuoden museovieraiden silmien eteen mm. eläviä 

muurahaisia ja mehiläisiä rakennelmineen.47 

Pedagoginen toiminta on vuodesta 2015 lähtien nähty sellaisena museon toimintana, jolla voi 

olla mahdollisuuksia tulonmuodostukseen. Tässä tarkoitetaan erityisesti kolmansien 

osapuolten maksuvalmiutta tarjoamistamme palveluista. Kokoontumisen tavoitteena oli 

                                                           
45 Heinonen – Lahti 2001, 203. 
46 Heinonen – Lahti 2001, 202. 
47 Rauske 2006, 102. 
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kartoittaa työntekijöiden käsityksiä museopedagogisesta toiminnasta, sekä tulla kollektiivisesti 

siihen johtopäätökseen ja oivallukseen, että museopedagogiikka sisältyy jollain tavalla jokaisen 

työntekijän työtehtäviin. Pedagogisen ajattelun läpileikkaus mahdollisimman monen 

työntekijän toimenkuvassa voisi edesauttaa museovierailun elämyksellisyyttä. Tämä ajattelu ei 

juurikaan enää heijastele niitä näkemyksiä, jotka vallitsivat museon 50-vuotisjuhlavuonna 

2006, jolloin silloinen museonjohtaja Severi Blomstedt näki suurimpana ongelmana 

tilanpuutteen, joka oli tärkeä tulokulma myös museon lapsiin ja nuoriin suuntautuneeseen 

työhön.48 

Tilaisuuden aluksi esiteltiin museopedagogiaan liittyviä tuotoksia, jotka on saatu valmiiksi. 

Arkkitehtuurimuseon oppimissisällöt on saanut uuden yhtenäisen ilmeen (katso kuva 7). 

Yleisesti todettiin, että nyt ollaan uuden ajan kynnyksellä. Uusi valtakunnallinen 

opetussuunnitelma velvoittaa koulut kurkottamaan koulujen seinien ulkopuolelle etsiessään 

oppimisen ympäristöjä ja uusi tapoja oppia ja opettaa. Ilmiöpohjaisuus ja multimodaalisuus49, 

jotka ovat uuden opetussuunnitelman kantavia ajatuksia, sopivat arkkitehtuurikasvatukseen 

luontevasti. Museolla on pedagogiselle toiminnalle osoitettu tila, Arkkitehtuurin löytölaatikko 

on tuotteistettu ja museolla on pedagogiikkaan kokonaan keskittyvä työntekijä. Alusta asti 

haluttiin tähdentää, että museopedagogiikka ei kohdennu vain lapsiin, vaan käsittää koko 

yleisötyön ja kaikki kohderyhmät. 

Pallo heitettiin tilaisuuden alussa läsnäolijoille. Henkilökuntaa pyydettiin kertomaan, mitä 

museopedagogiikka kenenkin mielestä on, ja miten se näkyy omassa työssä. Vastauksiksi tuli 

esimerkiksi esimerkkejä tiedonhaun opastamisesta kirjastossa ja arkistossa. Toisin kuin 

asiakkaat välillä ajattelevat, tehtävämme on fasilitoida tutkimuksen tekemistä, eikä tehdä sitä 

asiakkaalle valmiiksi. Arkiston esittelyt ovat pedagogista toimintaa. 

Rakennushistoriaselvitysten tekijöiden ja korjausrakentamisesta kiinnostuneiden keskuudessa 

on runsaasti kiinnostusta arkiston asiantuntijapalveluita kohtaan. Yhteistyö erilaisten 

oppilaitosten kanssa on hedelmällistä. Erityisesti ammattioppilaitokset ja yliopistot ovat 

yhteistyökumppaneitamme. Arkisto tekee Helsingin yliopiston kanssa yhteistyötä kokonaisen 

opintojakson ajan. Museossa on tehty aikoinaan Rakennustaiteen seuran kanssa yhteistyönä 

                                                           
48 Blomstedt 2006, 8. 
49 Lukutaitoja käsittelevissä teorioissa erilaisia todellisuuden tutkimisen, representoinnin ja 
kommunikaation muotoja kutsutaan modaliteeteiksi. Niistä tärkeimmät ovat visuaalinen, verbaalinen, 
numeraalinen, auditiivinen ja kinesteettinen. Räsänen 2015, 95. 



19 
 

kaupunkisuunnistuskirjanen50, joka osoittautui hyvin suosituksi. Todettiin, että ihmisiä ei saa 

aliarvioida sisällöntuottamisessa.  

Tiedottamisen kannalta kohdeyleisöajattelussa on paljon pohdittavaa. Museopedagogiaa 

pohdittiin myös yleisen kiinnostuksen näkökulmasta. Jos ihminen ei ole kiinnostunut jostain 

asiasta, tai jos hänellä ei ole asiaan omakohtaista sidettä tai yhteyttä, informaatio ei saa 

kaikupohjaa. Millä keinoilla arkkitehtuuria voisi tehdä museokävijöille helposti 

lähestyttävämmäksi, tutuksi asiaksi? Henkilökohtainen kiinnostus on edellytys oppimiselle yhtä 

lailla aikuisten kuin lastenkin kohdalla. Keskustelutilaisuudessa pohdittiin myös 

mahdollisuuksia opettaa esimerkiksi arkkitehtiopiskelijoille näyttelyiden suunnittelua ja 

rakentamista. Kiinnostus aiheeseen on laajaa. 

 

Informaation liittyminen omaan kokemismaailmaan on hyvä lähtökohta sille, että uuden asian 

voi liittää osaksi omaa ennakkotietämystä. Lasten kanssa on luontevaa lähteä keskustelemaan 

esimerkiksi siitä, minkä väriset seinät heidän koulussaan on, minkälaisia tuntemuksia 

esimerkiksi pimeä kaupunki herättää ja onko lapsella kenties omaa huonetta, omaa pesää 

maailmassa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa museo puhuisi nettisivujen kautta myös 

suoraan lapsille. Sen lisäksi että lapsia kiinnostaa mitä arkkitehtuuri on, heitä kiinnostaa myös 

se, miksi se on tärkeää. 

Yhdessä todettiin, että koko museon perustoimintaan liittyvä kysymys ”miten esitämme tämän 

asian yleisölle” on jo itsessään pedagogiikkaa. Arkkitehtuurimuseon alkuajoistaan asti 

                                                           
50 Helsingin rakennukset: kaupunkisuunnistus 2000. 

7. DogDesign suunnitteli 

Arkkitehtuurimuseon 

oppimissisällöille visuaalisen ilmeen. 
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järjestämät arkkitehtuurikävelyt ovat olleet huikean suosittuja. Monen puheenvuorossa tuli 

ilmi, että museopedagogiikka leikkaa läpi koko museoalan toiminnan. Moni ei ollut aiemmin 

tullut ajatelleeksi omaa työtään museopedagogisten silmälasien läpi, mutta niin tehdessään 

työntekijät löysivät siihen monia yhtymäkohtia. Arkistossa neuvotaan jatkuvasti, miten heidän 

palvelujaan voi hyödyntää. Arkiston asiakkaat ovat yleensä jo asialle vihkiytyneitä ja niin 

sanotusti sisällä arkkitehtuurin ja arkkitehtuuritutkimuksen maailmassa. Museopedagogian 

teorian mukaan museoissa tapahtuva opetus on monimuotoista. Toisille se on osa museoiden 

yleistä toimintaperiaatetta, toisille taas museopedagogin suorittamaa kohdennettua 

toimintaa.51 Britanniassa on jo pitkälti siirrytty puhumaan museo-opetuksen sijaan museossa 

oppimisesta (”museum education” -> ”museum learning”).52  

Muistutettiin, että yleisötyö ja museopedagogiikka ovat aina olleet museoiden tehtävien 

ytimessä, mutta että aiemmin aihe käsitettiin kansanvalistukseksi. Nykyään ei enää ajatella, 

että tietoa kaadetaan museokävijöiden päähän, vaan että museon tiedonkeruun 

mahdollistamisen kautta he konstruoivat uutta tietoa ja tekevät omia havaintojaan ja 

oivalluksiaan. Vuorovaikutteisuus näkyy myös esimerkiksi yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden 

kanssa tehdyissä näyttelyissä. Museon pihalle on rakentunut useampana kesänä Aalto-

yliopiston puustudion kanssa tuotettu väliaikainen rakennus.   

Museopedagogia nähtiin lisäelementtinä, jonka kautta voi pohtia sitä, miten asioiden 

välittymistä voi itse omassa työssään edistää. Muistutettiin museokaupan 

pilotointiesimerkistä, jossa tuotteita voisi tuottaa sitä mukaa kun niillä on menekkiä. Kaikki 

lähtee asiakaskontaktista. Moni peräänkuulutti matalan kynnyksen avun tarjoamista 

museokävijöille. Kuka tahansa museon työntekijöistä voi kysyä harhailevalta museovieraalta, 

voiko olla avuksi. Erään työntekijän mielestä olisi ihmisläheisempää, jos kyltteihin ja opasteisiin 

keskittymien sijaan hakisimme enemmän kontakteja kävijöiden kanssa.  

Tilaisuudessa keskusteltiin käsillä olevasta museon digipresenssin uudistamistyöstä ja 

ehdotettiin, että voitaisiin miettiä työpajoja tai muita työskentelytapoja, joiden avulla museon 

yleisö voisi kokoelmien pohjalta miettiä itselleen merkityksellisiä palveluja, esimerkiksi 

verkkonäyttelyjä tms. Tällainen kehitystyö voisi olla yksi sopiva malli näyttelytoimen ja 

pedagogisen toiminnan yhteisponnistukseksi. 

                                                           
51 Hooper-Greenhill 2007, 4. 
52 Ibid. 
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Yleisesti ei nähty, että juuri ikä olisi museokävijää erityisesti leimaava ominaisuus. Lapset ovat 

noviiseja arkkitehtuurin kokemisessa siinä missä moni aikuinenkin. Olennaista on pohtia, 

kuinka herätämme ihmisissä mielenkiinnon ja halun tutustua asioihin syvemmin.  

Palveluiden hinnoittelu on oma vaativa lukunsa. Todettiin, että työlle täytyy antaa sen 

ansaitsema arvo. Niin tehtäessä lisätään samalla tuotteen kiinnostavuutta. Ehdotettiin, että 

museo voisi myydä arkkitehtuurikasvatuskoulutusta muiden museoiden henkilökunnalle, jotta 

nämä puolestaan voisivat ryhtyä käyttämään omaa museorakennustaan paremmin hyödyksi 

arkkitehtuuriaiheisissa opastuksissaan. Sitäkin mahdollisuutta pohdittiin, että museo tuottaisi 

pedagogisia museokauppatuotteita. Käsiteltävänä olleen konsulttityön tähtäimessä on 

kuitenkin tarkoitus tavoitella pienten purojen sijaan uudenlaista tulonmuodostusta, jossa 

maksavana osapuolena voisi olla esimerkiksi kaupunki, mediatalo tai virasto. Ideoinnista on 

pitkä matka siihen, että tuote on valmis myyntiin. Konseptointi vaatii erityisosaamista. 

Näkyvyys ja asiantuntijasisällöt ovat kuitenkin asioita, jotka kiinnostavat kentällä enemmän 

kuin ehkä tulemme ajatelleeksi.  

Painopisteen siirtäminen tulonmuodostuksessa kohti pedagogiaa on Arkkitehtuurimuseossa 

suuri muutos. Se ei kuitenkaan ole ainoa konseptointisuunnitelmien kohteena oleva segmentti. 

Käytännön arkkitehtuurikasvatuksen kehitystyö on kuitenkin edelleen työntekijätason tehtävä. 

Tulonmuodostuksen, näyttelysuunnittelun, konseptointisuunnittelun ja kohderyhmäajattelun 

ristipaineessa on syytä pitää mielessä, että museopedagogiikan toteutumisesta voidaan puhua 

vasta sitten, kun museolla on näyttelyä tai muuta toimintaa järjestäessään tietoinen 

opetuksellinen tai kasvatuksellinen päämäärä, jonka pohjalta tehdään ainakin osa 

ratkaisuista.53 Lähitulevaisuuden haasteet ovat talouden suhteen ilmeiset. Museossa päätettiin 

kesällä 2017 aloittaa sen historian toiset yhteistoimintaneuvottelut. Edellisten seurauksena 

henkilökunta oli kaksi viikkoa lomautettuna loppuvuodesta 2015. Epävarmuus tulevaisuudesta 

ei ole hedelmällinen lähtökohta toiminnan kehittämiseen ja uusien ajatusmallien 

synnyttämiseen. Jotta museopedagogiaa tai muita osa-alueita voidaan Arkkitehtuurimuseossa 

kehittää, henkilökunnalla täytyy olla selkeä käsitys museon yhteisistä tavoitteista ja 

kehittämisen suunnasta. Museo on vuonna 2017 käymistilassa. 

                                                           
53 Heinonen – Lahti 2001, 181. 
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2.1.2. Arkkitehtuurimuseo informaalina oppimisympäristönä 

Kun ajattelen fyysistä, rakennettua oppimiseen tarkoitettua ympäristöä, mieleeni tulee 

ensimmäisenä koulurakennus. Kouluarkkitehtuuri on vuosien saatossa muuttunut 

huomattavasti ottaen vaikutteita aina kulloinkin voimassa olevasta opetussuunnitelmasta ja 

oppimiskäsityksistä. Oppimisympäristö ja oppimiskäsitys kietoutuvat yhteen monella tasolla. 

Oppiminen on kontekstisidonnaista ja se tapahtuu tietyssä ajassa ja paikassa. 

Oppimisympäristön pitäisi tukea kaikkia niitä ihmisenä kasvun jaloja tavoitteita, jotka 

valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on määritelty. Rakennus itsessään ei mahdollista tai 

estä oppimista, vaan se tapahtuu välittäjäelementtien avulla.54 Rakennus määrittelee ne 

opetuksen tekniset parametrit, jotka on mahdollista toteuttaa rakennuksen puitteissa, sekä 

edistää sosiaalista kanssakäymistä, muovaa yleistunnelmaa, antaa mahdollisuuksia 

itseilmaisuun ja vaikuttaa ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen.55 Viimeisin koulusuunnittelu 

korostaa koulurakennuksia kohtaamisen paikkoina. Uudenlaisesta konseptiajattelusta voi 

esimerkiksi nostaa Opinmäen56 Espoossa. Uusissa kouluissa suunnittelun lähtökohdaksi on 

otettu tilojen muokattavuus tilanteen ja tarpeiden mukaan. Nykyään rakennetaan enenevässä 

määrin suuria kouluja, jotka ovat monitoimirakennuksia pitäen sisällään kirjaston, 

nuorisotalon, liikuntahallin ja yhdistys- ja harrastustoimintatiloja.57  

Kasvatustieteen professori ja luovuustutkija Kari Uusikylä näkee melun epäsuotuisana 

vaikuttajana oppimisympäristössä.58 Tilan aistimisessa kuulon avulla passiiviset kuuloelämykset 

kuten kaiku auttavat saamaan käsitystä tilan koosta ja muista ominaisuuksista.59 Suuntakuulo 

liittyy äänen paikallistamiseen. Jos toinen korva on kuuro tai hyvin huonokuuloinen, 

suuntakuulo ei toimi.60 Kun kaksi samanaikaisesti esiintyvää ääniärsykettä vaikuttavat toistensa 

kuuluvuuteen, puhutaan peittovaikutuksesta. Voimakas taustamelu vaikeuttaa 

kuulohavaintojen tekemistä.61 Samalla kun kritiikki aikuisten avokonttoreita kohtaan kovenee, 

lapsille suunnitellaan avoimia oppimisympäristöjä. Arkkitehtuurimuseon aulassa ja portaikossa 

kaikuu voimakkaasti. Ominaisuus on hyödyllinen ilmiön havainnollistamisessa lapsille. A&O-

                                                           
54 Nuikkinen 2011, 13. 
55 Ibid. 
56 Espoon Suurpellossa sijaitseva Opinmäki on arkkitehti Esa Ruskeepään suunnittelema koulu- ja 
monitoimikeskus, jonka suunnittelussa on kuunneltu käyttäjiä. Opinmäki on koulu- ja 
kokoontumisrakennus, päiväkoti ja työväenopisto, kirjasto ja vapaa-ajan keskus.  
57 Holmila 2017, 11. 
58 Holmila 2017, 15. 
59 Jokiniemi 2007, 19. 
60 Ibid. 
61 Jokiniemi 2007, 20. 
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työpajahuoneessa kaikuminen oli alkuvaiheessa erittäin häiritsevää. Loppuvuoden 2016 

koululaistyöpajat jouduttiin pitämään keskeneräisessä työpajahuoneessa, ja huoneen huono 

akustiikka oli niin epämiellyttävä, että se vaikutti suoraan huoneessa toimimiseen. Opettajilta 

tuli välitöntä negatiivista palautetta asiasta. Alkuvuonna 2017 tilanne parani huomattavasti, 

kun huoneen sisustus valmistui. Huoneeseen asennettiin akustiikkalevyt vaimentamaan 

kaikua.  

Tarkastelen Arkkitehtuurimuseota oppimisympäristönä museoiden kontekstissa, vaikkakin 

kouluarkkitehtuurilla on paljon annettavaa niiden seikkojen määrittelemisessä, mitkä tekevät 

tilasta tietoisen oppimisen paikan. Museoiden ydintä ovat niiden kokoelmat. 

Arkkitehtuurimuseon identiteettiin kokoelmamuseona sisältyy monia uniikkeja erityispiirteitä. 

Tämä johtuu suoraan museon toiminta-alasta. Kun aiheena on arkkitehtuuri, kokoelmat 

rakentuvat tässä tapauksessa joistain muista kuin ydinkohteista, joita ovat aktuaaliset 

rakennukset. Museon kokoelmat koostuvat valokuvista, pienoismalleista, 

originaalipiirustuksista, kirjoista ja muista dokumenteista.62 Museo ei talleta 

rakennusfragmentteja.  

Arkkitehtuurin tunnettuuden lisäämisen asialla on myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskus. Sen 

toiminnan ydintä ovat arkkitehtuuripolitiikan seuraaminen ja alan tietämyksen välittäminen eri 

toimijoiden käyttöön, arkkitehtuurikasvatus sekä sidosryhmätoiminta. Arkkitehtuurin 

tiedotuskeskus toimii arkkitehtuurikasvatuksen erikoisasiantuntijana ja se seuraa 

arkkitehtuurikasvatuksen kehittämistyötä.63 Tiedotuskeskuksen ja Arkkitehtuurimuseon tontit 

ovat käytännössä osittain päällekkäiset. Kentällä tarvittaisiin selkeää identiteettityötä 

mielikuvien tueksi. Toinen merkittävä toimija arkkitehtuurikasvatuksen kentällä on 

arkkitehtuurin läänintaiteilija. Tässä kokoonpanossa olisi luontevaa ajatella, että se 

arkkitehtuurikasvatustyö jota Arkkitehtuurimuseo tekee, erottuisi muista juuri siten, että sen 

perustana olisivat museon kokoelmat. Käytännössä näin ei aina ole. Osa museon näyttelyistä 

on niin sanottuja kokoelmanäyttelyitä, jotka on tuotettu museon henkilökunnan voimin, ja 

joissa perustana ovat olleet museon kokoelmat. Tällaisten näyttelyiden oheen suunnitellut 

työpajat pohjaavat museon kokoelmiin. Osa näyttelyistä on ulkopuolelta tulevia. 

Arkkitehtuurimuseossa ei vielä olla siinä tilanteessa, että museopedagogiikka olisi 

näyttelyarkkitehtuurin ytimessä. Kouluyhteistyötä silmällä pitäen suunniteltavien työpajojen 

                                                           
62 Arkkitehtuurimuseon arkiston kokoelmapolitiikka 2012. 

http://www.mfa.fi/files/mfa/tiedotemateriaalit/kokoelmapolitiikka_2012_web.pdf [8.12.2016]. 

63 Arkkitehtuurin tiedotuskeskus www.archinfo.fi [19.9.2017]. 
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lähtökohtana ei välttämättä kuitenkaan ole museon kokoelmat, vaan arkkitehtuuri ylipäätään. 

Kuva- ja tekstiplansseista koostuvat näyttelyt eivät ole hedelmällisintä maaperää 

kokemuksellisten työpajojen ja oppilaskierrosten suunnittelussa. Museon kohderyhmäajattelu 

tuntuu välillä olevan törmäyskurssilla museopedagogian kanssa. Näyttelyn ollessa 

asiantuntijoille suunnattu, työpajojen sisältö on parempi hakea arkkitehtuurin yleisestä 

kokemisesta. 

Valtakunnallisena erikoismuseona Arkkitehtuurimuseon tähtäimessä on koko Suomi ja koko 

arkkitehtuurin kenttä. Museossa on aina läsnä alan tutkimus, julkaisutoiminta ja tiedon 

jakaminen. Nämä puitteet antavat Arkkitehtuurimuseon arkkitehtuurikasvatustyölle 

omaleimaisia piirteitä. Työpajan tai opastuksen yhteydessä voidaan esimerkiksi tarkastella 

autenttisia piirustuksia, pienoismalleja tai vaikkapa arkkitehtien matkaluonnosvihkoja. Historia 

yhdistyy nykyhetkeen ja heijastuu tulevaisuuteen. Historialliset jatkumot ja kehityskaaret on 

mahdollista tehdä näkyviksi ainutlaatuisten kokoelmien avulla. Kokoelmat toimivat linkkinä 

ympäröivään rakennettuun ympäristöön. Jos huomion kohteena on arkkitehtuurikasvatuksen 

kontekstissa esimerkiksi 1960-luvun puretut talot, kannattaa opetuskokonaisuuteen sisällyttää 

kierros kaupungilla oikeita rakennuspaikkoja ja rakennuksia tarkastelemassa. Arkkitehtuuriin 

sisältyy olennaisesti perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisen oppimisen 

osaamiskokonaisuuksista kohta monilukutaito. Lukutaito-käsitettä käytetään nykyään 

synonyymina erilaisille tulkinnan ja ymmärtämisen muodoille.64 Monilukutaito määritellään 

taidoksi tulkita, tuottaa ja arvottaa erilaisia viestejä.65 

Toimenkuvaani museolehtorina kuuluu muun muassa museon kirjallisten ja toiminnallisten 

pedagogisten sisältöjen tuottaminen ja työpajojen ja koululaisopastusten suunnittelu ja 

ohjaaminen. Tämän lisäksi museopedagogia sisältyy yhden tutkijan sekä ohjelmistoyksikön 

päällikön toimenkuviin. Toiminnan kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 

museossa on useampi kasvatukseen suuntautunut työntekijä. Se mahdollistaa ajatusten 

vaihdon, ideoinnin ja reflektoinnin. Arkkitehtuurimuseossa on töissä opas, joka hoitaa 

aikuisten näyttelyopastukset, sekä tiedottaja ja tapahtumatuottaja. Nämä henkilöt ovat 

käytännössä lähimpiä kollegoja museolehtorin toimintakentässä peda-tiimin lisäksi.  

Pedagogisen toiminnan vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen ovat Arkkitehtuurimuseon 

lyhyen tähtäimen haasteita. Museolla on maine talona, joka puhuttelee lähinnä arkkitehteja. 

Lukuun ottamatta nykyistä museonjohtajaa, Arkkitehtuurimuseon johdossa on aina ollut 

                                                           
64 Räsänen 2015, 95. 
65 Räsänen 2015, 100. 
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arkkitehti. Vuosien saatossa Arkkitehtuurimuseo on tuottanut useita suosittuja suuren yleisön 

näyttelyitä, mutta kokonaisuutta tarkasteltaessa olemme jääneet hieman katveeseen 

museokentällä. Arkkitehtuurimuseolla ei ole ollut tähän mennessä mainetta museona, joka 

tarjoaisi lapsille suunnattuja palveluita.66 Tämän mielikuvan muuttaminen vie aikaa. Kysyntä 

päiväkotien ja koulujen puolesta työpajoille on ilmeinen. Tulevaisuudessa museoiden täytyy 

entistä vahvemmin oikeuttaa olemassaolonsa laadukkaan ja yleishyödyllisen toiminnan kautta. 

Uusi opetussuunnitelma tukee omalta osaltaan museoiden tavoitteita säilyä relevantteina 

tiedon ja oppimisen keskuksina yhteiskunnassa.  

Vaikka työpajatila oli jo edellisen johtajan puutelistalla vuonna 2006,67 

arkkitehtuurikasvatukselle omistetun huoneen saaminen museoon oli pedagogiaan 

suuntautuneen tutkijan sinnikkään työn tulos. Helmikuussa 2016 avattu A&O-huone on 

tarkoitettu sekä perheiden olohuoneena toimivaksi puuhahuoneeksi, että työpajojen 

pitopaikaksi. Huoneen sisustuksen suunnitteli Hannele Grönlund. Lähtökohtana oli vuoden 

2007 Mitta ja järjestys -näyttelystä jääneet Durat68-palikat. Kuvassa 8 näkyy yleiskuva 

näyttelystä ja kuvissa 9 ja 11 esitellään A&O-huonetta. Hannele Grönlund on suunnitellut 

palikat ja hänen keksintönsä oli myös aikoinaan teetättää ne Durat-materiaalista. Palikat ovat 

värikkäitä, painavia ja monimuotoisia. Ne ovat kodeista tuttuja puupalikoita suurempia. 

Palikoiden avulla Mitta ja järjestys näyttelyn vieraat suunnittelivat ja rakensivat omia 

kokonaisuuksiaan. Siten tutkittiin, miten kappaleiden väliset suhteet vaikuttivat 

kokonaisuuteen, miten mitat vaikuttivat toisiinsa, miten osien järjestys vaikutti 

lopputulokseen, mikä oli osien koon ja muodon merkitys, löytyikö rytmiä, miten pinta muuttui 

syvyydeksi ja niin edespäin. Näyttelyyn liittyvissä työpajoissa tutkittiin siis rytmiä, mittakaavaa 

ja kaupunkisuunnittelua.69 Työpajat suunnittelivat arkkitehdit Niina Hummelin, Jaana Räsänen 

ja Hannele Grönlund. 

                                                           
66 Museon keräämän asiakaspalautteen mukaan palautelomakkeen täyttäneistä keskimäärin yli 90% on 
tullut museoon ilman lapsia, kun tietoa on kerätty vuodesta 2013 eteenpäin. 
67 Blomstedt 2006, 8. 
68 Durat on Suomessa kehitetty polyesteripohjainen massiivimuovimateriaali, joka sisältää n. 30% 
uusiomuovia ja on 100%sti kierrätettävissä. 
69 Katso LIITE 3. 
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Palikoiden lisäksi huoneeseen tuli kuvia erilaisista arkkitehtonisista mittajärjestelmistä, 

ääriviivapiirros korinttilaisesta pylväästä, liitutauluseinä, Le Corbusierin Modulor seinäkuvana, 

vastaväripareja maalipintoina sekä Mitta ja järjestys näyttelyssä ollut seinämaalaus, joka on 

Leonardo da Vincin Vitruviuksen miehen pohjakuvio, jossa yhdistyy neliö ja ympyrä. Sen edessä 

lapset voivat kokeilla poseerausta Vitruviuksen miehen mallin mukaan. Huoneessa on 

seinähyllykkö, joka on tehty osittain värikkäästä Durat-materiaalista (kuvat 9 & 11). Huoneessa 

on käytetty akustiikkalevyä kaiun hillitsemiseksi. Huone soveltuu työpajatilana noin 20 

oppilaan tai lapsen ryhmille. Koululuokissa on usein yli 20 oppilasta, joten kooltaan huone ei 

ole optimaalinen. Oma tila oppimiselle on kuitenkin signaali siitä, että perhe- ja lapsiyleisöt 

ovat museolle tärkeä kohderyhmä. Huone on saanut kävijöiltä positiivista palautetta.70 

Kaupunkiviihtyvyyden kannalta on tärkeää, että lapsiperheille löytyy ilmaisia, viihtyisiä ja 

opettavaisia levähdyspaikkoja. Huoneessa on aina saatavilla piirustusvälineitä, lastenkirjoja, 

rakennussarjoja ja muuta tutkittavaa. Huoneen sisustus poikkeaa huomattavasti muusta 

museorakennuksesta. Rakennus on arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnittelema, 1899 

valmistunut alun perin tieteellisten seurojen käyttöön valmistunut uusrenessanssirakennus. 

A&O-huoneessa on valkoiset seinät ja niillä kirkkaita perusvärisiä maalipintoja. Huoneen 

                                                           
70 Esimerkkejä huoneessa olleesta palautelaatikosta kerätystä palautteesta vuosilta 2016-17: 
”mahtavaa”, ”oli kivaa, Veera”, ”oli hirveän mukavaa”, ”the room for kids is the best place in the whole 
museum”, ”kiva on rakentaa palikoilla”, ”paras paikka ikinä”, ”oli kivaa, tosi kivaa! Polinai” 

8. Mitta ja järjestys -näyttely (2007) kuva MFA. 
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tunnelma on raikas, tyylikäs ja leikkisä. Museorakennuksen ja A&O-huoneen tunnelmaa voi 

vertailla tarkastelemalla museon portaikkoa esittävää kuvaa (kuva 2) A&O-huoneen kuviin 

(kuvat 9 & 11). 

A&O-huoneen haasteet koskevat huoneen kokoa ja ominaisuuksia. Taidemuseoiden 

työpajatilat koostuvat perinteisesti tilavasta huoneesta jossa on pöytiä, tuoleja ja vesipisteitä, 

sekä varastotiloista varsinaisen työpajahuoneen välittömässä läheisyydessä. Ne ovat tiloja, 

joissa voi huoletta maalata ja taiteilla pelkäämättä sotkemista tai sitä, että jälkiä ei pystyisi 

siivoamaan. Näin on esimerkiksi Espoon modernin taiteen museo EMMAssa ja Helsingin 

kaupungin taidemuseossa HAMissa. Arkkitehtuurimuseon A&O-huoneen ulkoasu on uskollinen 

visuaalisuudelle, joka on yksi museon arvoista. Toisin sanoen visuaalisuus kompensoi huoneen 

toiminnallisia puitteita. Tyylikkäillä Durat-hyllyillä voi varastoida tarvikkeita, mutta avohyllyjen 

ollessa kyseessä tavaroita ei saa katseilta piiloon. Vesipistettä huoneessa ei ole, eikä myöskään 

varsinaista materiaalivarastoa. Nämä seikat ovat rakennusteknisiä ja taloudellisia tosiasioita. 

Huoneeseen on tuotavissa väliaikaisia pukkijalkapöytiä ja Aalto-jakkaroita. Huoneen ikkunat 

ovat suhteellisen kapeat ja ne sijaitsevat suorakaiteen muotoisen huoneen kapealla seinällä. 

Valaistusolosuhteet eivät ole ihanteelliset. Huoneessa ei ole kiinteitä työpöytiä eikä 

kohdevalaisimia. 

 

 
9. Kuvia A&O-huoneesta Kaisa Sjövall / MFA. 
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Arkkitehtuurimuseon fyysiset puitteet soveltuvat kohtuullisen hyvin arkkitehtuurikasvatuksen 

tarjoamiseen sisätiloissa. Henkilöresurssit määräävät sen, kuinka paljon toimintaa on 

mahdollista suunnata seinien ulkopuolelle. Museon pedagogisen toiminnan tavoitteena on 

pidettävä tutkivien lapsille suunnattujen kävelykierrosten ja työpajojen järjestämistä 

lähiympäristöön. Museon hallituksen linjausten mukainen konseptisuunnittelu kuuluu museon 

pedagogiseen toimintaan, joskin se on jäänyt erilliseksi saarekkeeksi museopedagogisessa 

toiminnassa. Tämä johtuu nähdäkseni siitä, että konseptityöskentelystä vastaavat eri ihmiset 

kuin museoarjessa tapahtuvasta työpajatoiminnasta. Olennaista eri projekteissa on 

asiantuntevan työryhmän kokoaminen, mikä kysyy henkilöresursseja. Yksi täysiaikainen 

museopedagogi ei riitä. Museo on nimennyt kesäkuussa 2017 lehdistötiedotteessaan 

kaupungistumisen ja kaupunkikehityksen kärjikseen uusissa ulostuloissaan, jotka koskevat 

yleisötyötä ja konseptisuunnittelua.71 Arkkitehtuurikasvatuksen demokratiavaade ja 

kansallisen erikoismuseon status mielessä pitäen museo ei voi arkkitehtuurikasvatuksessaan 

kokonaan keskittyä kaupunki-ilmiöön, koska arkkitehtuuria on muuallakin. Kaikki ihmiset eivät 

asu kaupungeissa, ja ihmisen henkilökohtainen suhde rakennettuun ympäristöön lähtee aina 

yksilöllisestä kokemuksesta, eikä se edellytä kaupunkiympäristöä.  

Hedelmällinen oppimisympäristö on paljon muutakin kuin fyysiset tilat. Henkilökunnan ja 

johdon suhtautuminen museopedagogian tärkeyteen muodostaa oppimisen henkisen 

ilmapiirin. Arkkitehtuurimuseo-kappaleessa referoimani keskustelutilaisuus oli ensimmäinen 

askel siihen suuntaan, että museopedagogiikka omaksuttaisiin talossa kaikkien yhteiseksi 

asiaksi. Museopedagogian asema ei ole Arkkitehtuurimuseossa vielä sellainen, että se 

otettaisiin kaikkien näyttelyiden suunnittelussa huomioon. Museopedagogia on tunnustettu 

osaksi museon toimintaa ja esimerkiksi Instagramissa museolla on oma tilinsä 

museopedagogiselle sisällölle. Tiedottajan kanssa tehty yhteistyö syventää pedagogian asemaa 

huomioon otettavana asiana. Arkkitehtuurimuseon vuoden 2017 vaikea taloudellinen tilanne 

ja elokuussa 2017 aloitetut yhteistoimintaneuvottelut kertovat karua kieltä arjen realiteettien 

ja ylevien tavoitteiden ja ihanteiden ristiriidasta.  

 

                                                           
71 Arkkitehtuurimuseo / Tiedote 6.6.2017: Arkkitehtuurimuseon asiantuntijuus kaupunkikehityksen 
yhdyssiteeksi http://mfa.fi/lehdistotiedote?lid=228450306 [20.9.2017]. 
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2.2. Arkkitehtuurikasvatus: määrittelyä  

Arkkitehtuurikasvatuksen yleinen määrittely ja teoreettinen pohdinta saa opinnäytteessäni 

merkittävän sijan, koska sitä ei ole kirjallisuudessa käsitelty tyhjentävästi.72 Kulttuurisena 

käsitteenä se elää ajassa ja paikassa, ja edellyttää jatkuvaa uudelleen arviointia ja analysointia. 

Arkkitehtuurikasvatuksen pohdinta voidaan sijoittaa taidekasvatuksen paradigman kontekstiin. 

Sana arkkitehti tulee muinaiskreikan rakennusmestaria tarkoittavasta sanasta 

ἀρχιτέκτων, arkhitekton, ἀρχι- "pää-" (arkki-) ja τέκτων, "rakentaja". Suomen kielessä on 

olemassa erikseen sanat arkkitehtuurikasvatus ja arkkitehtikoulutus, joista jälkimmäinen 

tarkoittaa arkkitehdin ammattiin kouluttautumista. Arkkitehtuurikasvatus on lyhyesti 

ilmaistuna arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön teemojen ja käsitteiden tunnetuksi 

tekemistä maallikoille. Etsiessäni kansainvälistä lähdemateriaalia siitä, miten 

arkkitehtuurikasvatus ilmenee esimerkiksi englanninkielisessä kulttuurissa, tiedustelin asiaa 

Iso-Britannian RIBA:sta (Royal Institute of British Architects) ja sain tietää, että englannin 

kielessä vastaavaa selkeää määrittelyä ei ole.73 Tästä olisi houkuttelevaa tehdä johtopäätös, 

että olemme asian kanssa edelläkävijöitä. Ruotsin kielessä ei niin ikään käytetä yhdistelmää 

arkitektur ja uppfostran (arkkitehtuuri ja kasvatus). Ruotsissa toimii ARKiS, Arkitektur i Skolan -

niminen arkkitehtien verkosto ja työryhmä, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että arkkitehtuuria 

käytettäisi oppimateriaalina useissa oppiaineissa kouluissa.74 

Arkkitehtuuri on ilmiönä kompleksinen. Se on samaan aikaan käytännöllistä ja metafyysistä, 

hyödyllistä ja runollista, teknistä ja taiteellista, taloudellista ja eksistentiaalista, ja kollektiivista 

ja yksilöllistä toimintaa.75 Ilmiön moninaisuudesta johtuen ei ole olemassa vain yhtä 

arkkitehtuurikasvatusta tai yhtä tapaa tehdä sitä. Arkkitehtuurikasvatuksen diskurssi elää 

ajassa, kuten arkkitehtuurinkin. Arkkitehtuurikasvatus on yleissivistävää kasvatusta, jonka 

tavoitteena on arkkitehtuurin kielen ja maailman avaaminen erityisesti lapsille ja nuorille. 

                                                           
72 Alan tärkeimpiin oppikirjoihin lukeutuva Arkkitehtuurin ABC on julkaistu vuonna 2004. Anna Hänninen 
on pohtinut arkkitehtuurikasvatuksen olemusta arkkitehtuurikasvatuksen lopputyössään: Hänninen, 
Anna 2004b. ARKItehtuuria – yleissivistävän arkkitehtuurikasvatuksen tarkastelua. Taideteollinen 
korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto. Lopputyö. Arkkitehtuurin löytölaatikko: kasvattajan opas -
julkaisu (2016) sisältää niin ikään arkkitehtuurikasvatuksen yleistä tarkastelua. 
73 Saamani vastaus sähköpostikyselyyni 16.11.2015: Dear Kaisa, Thank you for your e-mail.  I’m afraid as 

far as I know, there isn’t really a term as such to differentiate between the two different types of 

education.  Here at the RIBA, we have an Education Department who are responsible for professional 

education, whilst I work for the Learning team and we run workshops to raise awareness of the built 

environment. Stacey Evans, Learning Assistant, British Architectural Library, Royal Institute of British 

Architects 

74 de Laval 2007, takakansi. 
75 Pallasmaa 2014, 141.  

https://fi.wiktionary.org/w/index.php?title=%CF%84%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Arkkitehtuurikasvatukseen kuuluu myös arkkitehdin työn tunnettavaksi tekeminen, mutta sen 

tavoite ei ole tehdä lapsista arkkitehtejä. Arkkitehtuurikasvatus vertautuu muihin 

taidekasvatuksen suuntauksiin, kuten kuvataide- ja muotoilukasvatukseen siinä, että kaikkien 

niiden yhtenä tavoitteena on auttaa lasta tai nuorta kasvamaan ihmisenä ja samalla tulemaan 

tietoiseksi omasta ympäristöstään ja kulttuuristaan. Taidekasvatuksen eri suuntaukset tukevat 

kokonaisvaltaista kasvua ihmisyyteen. Samoin kuin taidemaailmaan yleensä, arkkitehtuuriin 

liittyy vahva dialogisuus objektin ja ihmisen välillä. Tuo dialogisuus on osittain tiedostamatonta 

ja osittain tiedostettua. Arkkitehtuurikasvatuksen avulla ihminen tulee tietoisemmaksi 

arkkitehtuurin olemuksesta ja mahdollisuuksista. 

Arkkitehtuurikasvatusta voidaan lähestyä arkkitehtuurin erityispiirteiden näkökulmasta. 

Arkkitehtuuri on taiteenlaji, mutta se on taiteen lajeista eniten sidoksissa käytäntöön, 

toimivuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Arkkitehdin täytyy suunnittelutyössään 

tasapainoilla rakennuksen toiminnallisten, teknisten, taloudellisten, esteettisten, juridisten ja 

yhteiskunnallisten ulottuvuuksien välillä. Rakennusten ja rakennuksista koostuvien kaupunkien 

täytyy toimia monella tasolla. Arkkitehdista riippuen hän voi työssään painottaa eri asioita, 

mutta samalla kun lujuuslaskelmia ei voi jättää tekemättä, ovien täytyy aueta oikeaan 

suuntaan, rakennukset ovat jatkuvasti ihmisten eli käyttäjien arvioinnin kohteena myös 

tunteiden tasolla. Ihmiset ovat kaikki erilaisia ja oman situaationsa76 muotoutumia, mutta 

rakennus on yksi, se antautuu yksilöllisille tulkinnoille omana itsenään.  

Kaikki ihmiset eivät tietoisesti arvioi rakennusten esteettisiä ulottuvuuksia, vaikka ne 

vaikuttavat ihmisten kokemuksiin rakennuksesta. Arkkitehtuurin kokeminen on sekä aistillista, 

tunnepohjaista, että älyllistä. Arkkitehtuurikasvatuksen tehtävä on tehdä näkyväksi sen kielen 

erityispiirteitä, jolla rakennukset meille puhuvat. Kuten arkkitehti Juhani Pallasmaa kirjoittaa, 

mitään kokemuksellista ei voi ottaa itsestään selvänä tai annettuna. Aistiminenkin on 

suhteellista. Esimerkiksi näköhavainto, kuten muutkin ihmisen huomiot ympäristöstään, 

perustuu ihmisen esioletukseen ja tiedostamattomaan todellisuusharhaan. Oppiminen ja 

sopeutuminen vaikuttavat näköhavaintoon. Havainto sisältää opittuja merkityksiä ja 

täydentämistä. Kun pimeässä koehuoneessa laajaa valokehää liikutellaan pienen valopisteen 

pysyessä paikallaan, katsoja kokee pisteen liikkuvan, koska hänen kokemuspiirissään suurempi 

ympäristö on yleensä staattinen ja pienempi liikkuu.77 

                                                           
76 Situaato viittaa tässä Lauri Rauhalan ihmiskäsityksen teoriaan. 
77 Pallasmaa 1993, 23. 
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Arkkitehtuurin vaikutuspiiriin kuuluvat lukuisat inhimillisen toiminnan ulottuvuudet politiikasta 

terveydenhuoltoon ja oikeudenmukaisuudesta sosiaalisiin kysymyksiin. Arkkitehtuuri jättää 

ympäristöömme jäljen, joka ulottuu vuosista vuosisatoihin. Huonoa arkkitehtuuria on 

helpompi hävittää kuin ydinjätettä, mutta se on silti mutkikasta. Rakennuksen purkaminen ei 

poista ihmisten muistoja ja kokemuksia rakennuksesta. Rakennusten purkaminen ja 

säilyttäminen herättävät suuria tunteita, ja niihin vaikuttavat ihmisten kulloisetkin käsitykset 

kauneudesta ja toimivuudesta, kustannukset, politiikka ja niin edelleen. Liian monet päiväkoti- 

ja koululaislapset ovat joutuneet kärsimään huonosta sisäilmasta, joka on usein seurausta 

huonosta rakentamisesta tai suunnittelusta ja siitä, että hiljainen tieto ei siirry eteenpäin. 

Arkkitehtuurikasvatus tekee rakennetun ympäristön näkyväksi. Se haastaa ihmiset 

havahtumaan siihen todellisuuteen, että rakennukset eivät putoa meidän keskuuteemme 

taivaasta, vaan että meillä on oikeus ja jopa velvollisuus vaatia ja edellyttää arkeemme 

toimivaa rakennuskantaa. Voimme vaikuttaa siihen, miten kaupunki toimii, kuinka toimivia 

asuntojen pohjaratkaisuja ihmiset osaavat vaatia ja miten rakennettu ympäristö voisi parhaalla 

mahdollisella tavalla edesauttaa ihmisten fyysistä ja henkistä terveyttä. Sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden ja esteettömyyden kysymykset ovat nykyään itseoikeutettuna osana 

päätöksentekoa. Arkkitehtuuripoliittisessa keskustelussa sijansa saavat myös raha ja kestävä 

kehitys. 

 

Arkkitehtuurikasvatuksen tilasta Suomessa on tehty raportti78 vuonna 2001. Kuvassa 10 näkyy 

raportin lisäksi kaksi suomalaisen arkkitehtuurikasvatuksen perusteosta Arkkitehtuurin ABC ja 

sen jatko-osa. Raportissa arkkitehtuurikasvatuksesta käytetään nimitystä arkkitehtuurin 

kansalaiskasvatus. Raportin nimessä, kuten silloisen kulttuuriministerin Suvi Lindénin 

                                                           
78 Korpelainen 2001. 

10. 

Arkkitehtuurikas-

vatuksen keskeistä 

kirjallisuutta  

kuva: Kaisa Sjövall. 
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esipuheessa, näkyy uuden maankäyttö- ja rakennuslain asettamat kiristyneet vaatimukset 

kansalaisten arkkitehtuuriymmärrystä kohtaan.79 Selvitystyö lähti liikkeelle siitä, että työryhmä 

lähetti kaikille tiedossa olleille arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatustyötä tekeville tahoille 

kyselyn, jossa heitä pyydettiin kertomaan projekteistaan. Kyselyn perusteella he saivat tietoja 

noin 140:stä projektista 45 paikkakunnalta eri puolilta Suomea. Tämän lisäksi heidän tietoonsa 

tuli n. 60 muuta projektia.80 Vaikka projektien määrä saattaa äkkiseltään tuntua suurelta, 

raportissa todetaan, että arkkitehtuurin kansalaiskasvatus oli vielä tuolloin niin uusi ilmiö, että 

sen asema muiden taiteiden rinnalla taiteen perusopetuksessa ja osana yleissivistävää ja 

ammatillista koulutusta oli vielä vakiintumatta.81 Olisi hienoa todeta, että viidessätoista 

vuodessa on otettu suuria harppauksia eteenpäin, mutta arkkitehtuurikasvatuksen päätoimijat 

kuten Arkki ja Lastu olivat jo tuolloin olemassa, eikä arkkitehtuurikasvatus ainakaan 

julkisuudessa tunnu tehneen mitään erityistä läpimurtoa. Kentälle on tullut uutena toimijana 

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, jonka toiminta alkoi 1.1.2013. 

Oma henkilökohtainen arkkitehtuurikasvattajan identiteettini muotoutuu koko ajan sitä 

mukaa, kun teen työtä sen nimissä ja omaksun asiaan liittyvää tietoa. Kuvataidekasvatuksen 

opinnot Aalto-yliopiston taiteen laitoksella eivät tarjoa suoraa polkua arkkitehtuurikasvatuksen 

asiantuntijaksi. Kuvataidekasvatuksen oppeja täytyy käytännössä soveltaa 

arkkitehtuurikasvatuksen tarpeisiin. Käytännön arkkitehtuurikasvatustyö on edellytys 

pätevyyteen toimijana. Arkkitehtuurikasvatuksen tavoite on, että lapsi tai nuori kasvaessaan 

omaksuisi ajatuksia, oppeja ja ihanteita arkkitehtuurin taiteenalaan liittyen ja pystyisi 

soveltamaan niitä omassa elämässään. Taidekasvatus ja arkkitehtuurikasvatus lisäävät 

itsetuntemusta ja tukevat ja kasvattavat luovuutta. Aloittaessani Arkkitehtuurimuseon 

museolehtorina pohdin pätevyyttäni tehtävään. Keskustelin asiasta Arkkitehtuurin 

tiedotuskeskuksessa arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntijan Jaana Räsäsen kanssa, joka on 

koulutukseltaan arkkitehti. Räsäsen mukaan taidekasvattaja voi hyvin toimia 

arkkitehtuurikasvattajana, kunhan ei esiinny arkkitehtina. Pieni epävarmuuteni johtui siitä, että 

arkkitehdin ammattiin kuuluu paljon matemaattista ajattelua ja teknistä tietämystä. Näitä 

minulla ei ole, mutta määritellessäni omaa identiteettiäni arkkitehtuurikasvattajana huomasin, 

että ei tarvitsekaan olla. Arkkitehtuurimuseo on aikaisemmalta nimeltään Suomen 

rakennustaiteen museo. Arkkitehtuurin ja kuvataiteen side on tiivis jo senkin takia, että 

arkkitehtuuri on yksi taiteenlajeista.82 Tästä suomalaisina esimerkkeinä voidaan mainita 

                                                           
79 Korpelainen 2001, 7. 
80 Ibid. 
81 Korpelainen 2001, 11. 
82 Davies 2011, 12. 
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esimerkiksi arkkitehdit Sakari Laitinen ja Juhani Pallasmaa. Pallasmaa on kirjoittanut useita 

filosofisia pohdintoja tilallisuudesta ja taiteen ja arkkitehtuurin suhteesta. Opettaja ja 

kasvattaja tekevät työtään omilla persoonillaan. Siihen millainen opettaja on, vaikuttaa 

arvomaailma, ihmiskäsitys, kulttuuri, traditiot, henkilöhistoria ja persoonallisuus. 

Ruotsalainen arkkitehti Suzanne de Laval kirjoittaa arkkitehtuurikasvatuksen hyödyistä, että 

sen seurauksena oppilas voi oppia tuntemaan rakennetun ympäristön kieltä ja kyetä 

käsittelemään arkiympäristönsä ilmiöitä, oppia tunnistamaan kuinka rakennettu 

ympäristömme muuttuu ja kehittyy, sekä saada käsityksen yhdyskuntasuunnittelun 

demokraattisista ulottuvuuksista.83 Arkkitehtuurikasvatus avaa silmät arkkitehtuurin 

monipuoliselle aistittavuudelle. Arkkitehtuurikasvatuksesta on siis sekä henkilökohtaista 

hyötyä oppijalle, että hyötyä yhteiskunnalle siten, että sen jäsenet oppivat arvostamaan ja 

arvioimaan rakennettua ympäristöä. Hyödyt voivat olla hyvin konkreettisia mutta myös 

ihmisen henkiseen pääomaan liittyviä. Ihmisen kokemismaailma rikastuu, kun rakennukset 

alkavat näyttäytyä jonain muina kuin vain elottomina mohkäleinä joihin mennään sisään tai 

joiden ohi kävellään.  

Taiteen maailmassa keskeinen diskurssi on ollut katsomisen problematiikka ja moniulotteisuus. 

Arkkitehtuuri voidaan nähdä myös rakennustaiteen kautta taiteena, johon voidaan soveltaa 

samanlaisia katsomisen lainalaisuuksia, kuin taiteeseenkin. Jos unohdamme hetkeksi 

arkkitehtuurin funktionaalisuuden ja sosiaalis-eettisen vastuun, maailmamme onkin yhtäkkiä 

täynnä taidetta. Yhtä lailla kuin taide rikastuttaa ajatteluamme ja keskustelee ajankohtaisten 

ilmiöiden kanssa, arkkitehtuuri asemoituu yhä uudelleen suhteessa ympäröivään 

todellisuuteensa. Arkkitehtuuri sekä kestää aikaa, on esimerkkinä menneisyydestä, että katsoo 

tulevaisuuteen. Rakennussuojelun viranomaisten tehtävänä on säilyttää arkkitehtuurin 

ajallinen kerrostuneisuus elinympäristössämme osittain siksi, että ymmärtäisimme mistä 

tulemme, missä olemme ja mihin olemme menossa. Arkkitehtuuri juurruttaa meidät 

aikaamme ja samalla puhuu kieltä, jota pitäisi ymmärtää myös tulevaisuudessa. Uteliaisuus ja 

motivaatio ovat oppimisen edellytyksiä. Uteliaisuus kohdistuu luontaisesti ihmisen 

lähiympäristöön, ja sitä kannattaa hyödyntää esimerkiksi kouluopetuksessa.84  

Arkkitehtuurikasvatus on taidekasvatuksen alakäsite. Taidekasvatuksen tutkimuksessa ja 

erityisesti taideperustaisessa tutkimuksessa tarkastellaan taiteen keinoin saatavaa tietoa. 

Ihminen on olemukseltaan sosiaalinen, ja ihmisen olemukseen kuuluukin leimallisesti 

                                                           
83 de Laval 2007, 9. 
84 de Laval 2007, 14. 
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jatkuvassa muutoksessa pysyminen perille pääsemättä.85 Arkkitehtuuri on näennäisesti 

pysyvää, mutta ihmiset arkkitehtuurissa ovat jatkuvassa muutostilassa ja heidän suhteensa 

rakennuksiin muuttuu jatkuvasti. Onko arkkitehtuurikasvatuksen keinoin löydettävissä tietoa, 

joka on aina relevanttia, jotain pysyvää? Jokainen ihminen rakentaa henkilökohtaisen 

suhteensa rakennukseen uudelleen ja uudelleen. Arkkitehtuurikasvatuksen traditioon kuuluva 

aistilähtöinen kokeminen on niin ikään jatkuvassa muutostilassa olemista. Tiina Pusa kysyy 

taidekasvatuksen paradigmaa pohtivassa artikkelissaan, millainen on aistisen tiedon luonne?86 

Aistisen tiedon korostaminen kutsuu esiin kokevan ja aistisen kehon.87  

Arkkitehtuurikasvatuksessa on kysymys Pallasmaan Maailmassaolon taiteen hengessä 

kokonaisvaltaisesta ihmisen olemisesta ja sijoittumisesta maailmaan. Arkkitehtuurin ABC listaa 

tavoitteiksi tiedon antamisen, vaikuttamaan innostamisen ja näkemään herättämisen.88 Vaikka 

taidekasvatuksen maailmojasyleilevyydessä onkin omat riskinsä,89 painottaisin 

arkkitehtuurikasvatuksessa sen ontologista näkökulmaa. Kolmesta listatusta tavoitteesta 

tärkeimmäksi nousee siis näkemään herättäminen. Sekään ei riitä, pelkkä näköaisti ei tavoita 

koko rakennettuun ympäristöön sijoittumista ja maailman hahmottamista sen kautta. Kun 

ihminen alkaa havainnoida ympäristöä aidosti hetkeen ja aisteihin nojautuen, hänen 

tietoisuutensa rakennetusta ympäristöstä nousee aivan uudelle tasolle. Silloin ollaan 

behavioristisen tiedonsaannin yläpuolella. Rakennuksen suunnittelijan tai valmistusajankohdan 

voi ehkä tarkistaa älypuhelimella hetkessä, mutta todellista merkittävää tietoa voi saavuttaa 

vasta kun antautuu kokonaisvaltaiselle analyyttiselle havainnoinnille ajan kanssa. 

Vaikuttamishalu nousee siitä, että antaa arvon kokemukselleen ja sitä kautta toimivalle 

rakennetulle ympäristölle.  

                                                           
85 Kallio 2010, 19. 
86 Pusa 2010, 45. 
87 Ibid. 
88 Korpelainen – Kaukonen – Räsänen 2004, 11. 
89 Kallio 2010, 23. 
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2.2.1. Arkkitehtuurikasvatus taiteen ja koulujen perusopetuksessa    

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on juuri uudistettu. Vanha, vuoden 2005 taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opetusta annettiin seuraavissa taiteenaloissa: 

musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet ja visuaaliset taiteet. Esittävät taiteet oli jaettu 

sirkustaiteeseen ja teatteritaiteeseen ja visuaaliset taiteet arkkitehtuuriin,90 audiovisuaaliseen 

taiteeseen, kuvataiteeseen, ja käsityöhön. Taiteen alojen sisällöt menivät luokittelussa iloisesti 

sekaisin ja päällekkäin. Muotoilu oli jaettu arkkitehtuurin ja käsityön sisältöihin. 

Kalustesuunnittelu kuului arkkitehtuuriin ja esinesuunnittelu käsityöhön. Muotoilun 

uusimmista tuulista kuten palvelumuotoilusta ei taiteen perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa puhuttu mitään. Käytännössä taiteen perusopetuksen 

                                                           
90 Arkkitehtuurin suuntautumisvaihtoehdossa oppilas oppii ymmärtämään, tulkitsemaan ja arvottamaan 
arkkitehtuuriin liittyviä ilmiöitä ympäristössä. Hän harjoittelee itsensä ilmaisemista arkkitehtuurin eri 
osa-alueilla, joita ovat rakennussuunnittelu, kaluste- ja sisustussuunnittelu, maisemasuunnittelu, 
kaupunkisuunnittelu sekä tila- ja ympäristö- taide. Hän ymmärtää, että arkkitehtuuri on sovellettua 
taidetta ja että rakentamisessa vaaditaan monialaisia tietoja ja taitoja. Taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005, 28. Opetushallitus 2005. 
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf [13.6.2017]. 

11. Kuvia A&O-huoneesta Kaisa Sjövall / MFA. 

http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
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opetussuunnitelmassa muotoilu oli jaettu arkkitehtuuriin ja taideteollisuuteen, joka oli nimetty 

käsityöksi. Vielä sekavampaa oli se, että käsityön suuntautumisvaihtoehdossa puhuttiin 

ympäristön suunnittelusta ja rakentamisesta sekä kulttuuriperinnöstä,91 aiheista, jotka voisi 

mieltää kuuluvan arkkitehtuurin alaan. Ympäristötaide taas kuului arkkitehtuuriin. Joka 

tapauksessa arkkitehtuuri oli vuoden 2005 taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa 

luokiteltu ”sovelletuksi” taiteenlajiksi, johon sisältyi myös kaupunkisuunnittelu. Arkkitehtuurin 

suuntautumisvaihtoehdon määritelmässä puhuttiin ymmärtämisestä, tulkitsemisesta ja 

arvottamisesta mutta ei vaikuttamisesta.92 Opetuksen tavoitteiksi oli asetettu, että oppilas 

ymmärsi ihmisen toiminnan vaikutuksen luonnon ja rakennetun ympäristön laatuun ja että 

ympäristön laadulla on merkitystä ihmisen hyvinvointiin. Oppilas oppi ymmärtämään 

ympäristön rakentumista monialaisena jatkuvana prosessina. Tavoitteena oli, että oppilaassa 

kehittyi halu vaalia ja kehittää ympäristöä kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti, 

arvostaa ja säilyttää kulttuuriperintöä sekä vaatia ympäristön hyvää, esteettistä ja 

toiminnallista laatua.93  

Uudessa vuoden 2017 taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelmassa 

taiteenalat on jaettu kaikki omiksi erillisiksi luvuikseen: arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, 

mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.94 Eri alojen 

suuntautumisvaihtoehtojen käsittely on huomattavasti laajempaa, kuin mitä se oli edellisessä 

opetussuunnitelmassa. Arkkitehtuurin suuntautumisvaihtoehdossa painotetaan nyt oppilaiden 

kokemuksia, oivalluksia, mielikuvitusta ja tekemisen iloa. Näiden avulla halutaan rakentaa 

perusta moniaistiselle sekä elämykselliselle oppimiselle.95 Arkkitehtuuria tarkastellaan 

kokemuksellisena tilan taiteena ja aina läsnä olevana rakennettuna ympäristönä, jonka 

mittakaava ulottuu yksittäisistä esineistä laajoihin kokonaisuuksiin. Opetuksessa hyödynnetään 

                                                           
91 Käsityön suuntautumisvaihtoehdossa oppilas oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osa-alueilla, joita 
ovat esinesuunnittelu ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä 
ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Käsityöilmaisu perustuu kulttuuriperintöön, 
taiteidenvälisyyteen ja luonnontuntemukseen. Oppilas oppii arvostamaan käden taitoja ja ymmärtää 
käsityön kulttuurisia merkityksiä. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman 
perusteet 2005, 28. Opetushallitus 2005. http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf 
[13.6.2017]. 
92 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005, 28. Opetushallitus 
2005. http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf [25.9.2017]. 
93 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2005, 31. Opetushallitus 
2005. http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf [25.9.2017]. 
94 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017. Opetushallitus 
2017. http://www.oph.fi/download/186633_TPO_yleinen_opetushallituksen_maarays_OPH-2069-
2017_20.9.2017.pdf [25.9.2017]. 
95 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, 15. Opetushallitus 
2017. http://www.oph.fi/download/186633_TPO_yleinen_opetushallituksen_maarays_OPH-2069-
2017_20.9.2017.pdf [25.9.2017]. 

http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
http://www.oph.fi/download/123012_taideyl_ops.pdf
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taiteidenvälisyyttä ja sovelletaan muiden taiteenalojen lähestymistapoja arkkitehtuurin 

tutkimiseen.96 Tämä määritelmä resonoi vahvasti omien kokemusteni kanssa 

arkkitehtuurikasvattajana. 

Nykyistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa edeltävissä 16.1.2004 hyväksytyissä 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa arkkitehtuurikasvatus sisältyi selkeimmin 

yhteen vuosiluokkien 1-4 ja 5-9 kuvataiteen neljästä pääteemasta, nimeltään 

“Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu”. Uudessa syyslukukaudella 2016 käyttöön 

otetussa perusopetuksen opetussuunnitelmassa arkkitehtuurikasvatus sisältyy väljempiin 

teemoihin: Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun 

visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. […] Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä 

sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. […] Opetuksessa 

kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon 

tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin 

oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. […] Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistien ja koko 

kehon yhteistyöllä.97  Koska opetussuunnitelmassa eri taidekasvatuksen suuntauksia ei 

sanallisteta eksplisiittisesti, voisi siitä hypätä johtopäätökseen, että suuntaukset joutuvat 

ajoittain kilpailemaan keskenään opettajan huomiosta. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa 

arkkitehtuurin on kuitenkin mahdollista integroida sateenvarjonsa alle monia ihmisen 

kokemismaailmaan oleellisesti liittyviä asioita.  

Kuvataiteen oppiaineen kohdalla puhutaan ”kuvataiteesta ja muusta visuaalisesta 

kulttuurista”.98 Arkkitehtuuri on siis ”muuta visuaalista kulttuuria”. 1–2 vuosiluokilla oppilaiden 

ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan eri aistein ja koko kehon 

yhteistyöllä, 3–6 vuosiluokilla opetuksessa keskitytään tarkastelemaan taiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin ja 7–9 

vuosiluokilla oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 

henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja 

                                                           
96 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, 15. Opetushallitus 
2017. http://www.oph.fi/download/186633_TPO_yleinen_opetushallituksen_maarays_OPH-2069-
2017_20.9.2017.pdf [25.9.2017].  
97 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 143. 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
[13.6.2017]. 
98Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 143, 266 & 426. 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
[25.9.2017]. 
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vaikuttamisen muotoina.99 Painotukset siirtyvät aistikokemuksista kohti vaikuttamista 

vuosiluokkien edetessä. 

Hyvinkään Puolimatkan koulussa on päätetty toteuttaa pilottihanke, jossa arkkitehtuuri 

otettiin alakoulussa valinnaiseksi aineeksi syyslukukaudesta 2016 alkaen. Koulun rehtori sai 

suunnitelmissaan käytännön apua Arkin rehtorilta Pihla Meskaselta, arkkitehtuurikasvatuksen 

asiantuntija Jaana Räsäseltä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksesta ja arkkitehtuurin 

läänintaiteilijalta Eeva Astalalta Taiteen edistämiskeskuksesta.100 Vastaavia avauksia saadaan 

toivottavasti tulevaisuudessa lisää. Ilmiöpohjaisen lähestymistavan lisäksi myös 

multimodaalinen ajattelu on arkkitehtuurin kokemiselle luontevaa. Rakennukset, tilat ja paikat 

koetaan kaikilla aisteilla. Ruotsalainen arkkitehtuurikasvatusta tutkinut arkkitehti Suzanne de 

Laval antaa kirjassaan Arkitektur i skolan esimerkkejä, miten arkkitehtuurin voi sisällyttää 

historian, yhteiskuntaopin, äidinkielen, uskonnon, psykologian, matematiikan, tekniikan, 

fysiikan, kemian, taloustieteen, musiikin ja kuvataiteen oppiaineisiin.101 

Juhani Pallasmaa puolustaa vahvasti kokemuksellista ja aistipohjaista oppimista myös 

koulumaailmassa. Hänen mielestään aistihavaintojen ja visuaalisuuden syrjinnän seurauksena 

opetus on länsimaissa tekemisissä ennen kaikkea sanojen ja numeroiden kanssa.102 Pallasmaan 

mukaan koulussa annettava opetus suorastaan vieraannuttaa lapset aistikokemuksista.103 

Hänen mielestään länsimaissa vallinnut pinttynyt perinne, jonka mukaan ajattelu ei ole 

yhteydessä aistikokemuksiin, on johtanut käsitykseen, jossa aistien uskotaan olevan 

tekemisissä vain yksittäisten, konkreettisten tapahtumien kanssa. Silloin niiden tehtäväksi jää 

vain kokemusperäisen raaka-aineen kerääminen.104 Viimeistään uuden opetussuunnitelman 

myötä sopii toivoa, että moisesta ajattelusta on menty eteenpäin, joskin kuvataiteen 

painotusalueissa on havaittavissa huomion kiinnittämistä johonkin muuhun kuin 

aistikokemuksiin luokka-asteita kivuttaessa.105 Oppimiskäsitys-kappaleessa kirjoitan 

kehollisesta oppimisesta, joka on ainakin toivottavasti tullut myös kouluihin. Pallasmaan 

                                                           
99 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 143, 266 & 426. 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
[25.9.2017]. 
100Arkkitehtuurin tiedotuskeskus: Arkkitehtuuri valinnaiseksi alakouluun 

http://archinfo.fi/2016/02/arkkitehtuuri-valinnaisaineeksi-alakouluun/ [4.10.2017]. 
101 de Laval 2007, 15-17. 
102 Pallasmaa 1993, 39. 
103 Ibid. 
104 Pallasmaa 1993, 40. 
105 105Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 143, 266 & 426. 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
[25.9.2017]. 
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ajatukset toimivat edelleen varoituksena kapea-alaisesta ajattelusta, johon juututaan, jos 

oppiminen ja arkkitehtuurikasvatus mielletään pelkästään behavioristiseksi tapahtumaksi. 

2.2.2. Arkkitehtuurikasvatuksen ja muotoilukasvatuksen rinnakkaiselo 

Arkkitehtuurin kokonaisvaltaisesta luonteesta johtuen sen ero esinemuotoiluun on suuri. 

Mittakaava on aivan toinen samoin kuin arkkitehdin vastuu verrattuna muotoilijan vastuuseen 

suhteessa loppukäyttäjään. Jos ihminen ei ole tyytyväinen käyttämänsä esineen toimivuuteen, 

hän voi helposti hankkiutua siitä eroon. Jos rakennus ei ole käytännöllinen tai se jopa 

sairastuttaa käyttäjänsä, siitä on huomattavasti hankalampi päästä eroon. Tiettyihin 

rakennuksiin on pakko mennä sisään, halusimme tai emme. 

Arkkitehtuurikasvatuksen liitto muotoilukasvatuksen kanssa on hedelmällinen silloin, kun 

arkkitehtuuria ei käsitetä muotoilun alakäsitteeksi. Muotoiluprosessia106 voidaan soveltaa 

arkkitehtuurin ilmiöiden tutkimiseen ja soveltamiseen, kunhan pidetään mielessä, että 

arkkitehtuuri ei ole muotoilua. Arkkitehtuurikasvatus ja muotoilukasvatus lähestyvät eniten 

toisiaan puhuttaessa palvelumuotoilusta. Teollisuustaiteen liitto Ornamo järjesti kesäkuussa 

2016 muotoilukasvatuksen palvelumuotoilutyöpajan otsikolla Aktiivisen kaupunkilaisen taidot 

ja kaupunki oppimisympäristönä – muotoiluprosessi työkaluksi OPS toteuttamiseen. 

Jatkokysymyksiä ovat: Miten lapset käyttävät ja kehittävät kaupunkia oman ympäristönsä 

asiantuntijoina? Mikä kaipaa uudelleen muotoilua? Onko se jokin ilmiö, koulun käytäntö tai 

lähiympäristö, rakennettu kaupunkiympäristö tai kaupungin palvelu, tulevaisuuden 

asukasystävällisempi kaupunki? Miten kaupunkia käytetään ja muokataan? Sanoisin, että 

kysymys on tässä arkkitehtuurikasvatuksesta. Voidaan toki kysyä, onko sillä merkitystä, minkä 

otsikon alla tai missä viitekehyksessä arkkitehtuurikasvatusta tehdään. Arkkitehtuurin 

tiedotuskeskuksen pitkän linjan arkkitehtuurikasvatuksen asiantuntija Jaana Räsänen on 

pitänyt tärkeänä sanan arkkitehtuuri kuljettamista mukana alan kasvatustoiminnassa siitä 

syystä, että kynnys arkkitehtuurin äärelle niin käsitteenä kuin arjen tasolla madaltuisi. 

Työsarkaa on vielä tehtävänä. Sana arkkitehtuurikasvatus saatiin museoalan ontologiaan107 

vasta vuonna 2016. Sanastoa oli päivitetty edellisen kerran kymmenisen vuotta sitten. 

                                                           
106 Muotoiluprosessi käsitetään tässä yhteydessä sellaisena kuin Pekka Toivonen Muotohiomosta esitteli 
sen muotoilukasvatustoimijoiden workshopissa Designmuseossa 2.6.2016. Hänen mukaansa 
yksinkertaistettuna prosessi etenee seuraavan laisesti: haaste-> havainnointi-> idea-> suunnitelma-> 
toteutus. 
107 Ontologia = strukturoitu käsitteistö. Museoalan ja taideteollisuusalan ontologia: 
https://finto.fi/maotao/fi/ [28.9.2017]. 
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Arkkitehtuurimuseo oli yhdessä Alvar Aalto -museon kanssa kerännyt rakennetun ympäristön 

sanastoa, koska siinä oli puutteita museoalan ontologiassa. Museovirasto oli päivitystyössä 

aloitteellinen, ja museostamme työhön osallistuivat kirjastonhoitaja ja arkistonhoitaja. 

Ontologiaan lisättiin noin 440 rakennetun ympäristön asiasanaa ja siinä samassa siis sana 

arkkitehtuurikasvatus.  

Arkkitehtuurissa ja muotoilussa mittakaavalla on valtava ero. Rakennusta ei voi ajatella 

irrallisena tuolin tai saksien kaltaisena esineenä, koska se on olemassa kiinteässä suhteessa 

ympäristöönsä sekä fyysisellä että käyttäjien kokemusten tasolla. Rakennus on jatkuvassa 

vuoropuhelussa ympäristönsä kanssa. Ikoniset arkkitehdit kuten Alvar Aalto ovat päässet 

asemaansa osittain juuri siitä syystä, että heidän arkkitehtuurinsa ilmentää tätä vuoropuhelua. 

Rakennuksella on paikka ja funktio ihmisen moninaisten toimintojen mahdollistajana. Eroista 

huolimatta arkkitehtuurikasvatus ja muotoilukasvatus limittyvät keskenään. Helsingissä alan 

museot sijaitsevat samalla tontilla. Arkkitehtuurin ABC : Löytöretki rakennettuun ympäristöön 

julkaisun takakannessa sanotaan, että ”Perinteisen määritelmän mukaan hyvä arkkitehtuuri on 

paitsi kaunista myös toimivaa ja kestävää. Se pätee koko rakennettuun ympäristöön, olipa 

sitten kyseessä suurkaupunki, toriaukio, kirjasto, sairaala, kesämökki, ulko-ovi tai ovenripa. 

Hyvä arkkitehtuuri on harkittua suunnittelua, hyvää muotoilua, hienoja näkymiä, tilallisia 

elämyksiä ja paikan omaa henkeä.”108 Arkkitehtuuri on siis muotoilua siinä missä Alvar Aalto 

luo legendaarisen rautaisen ovenrivan ja ympäristökasvatusta siinä, missä rakennettu 

ympäristö muokkaa maisemaamme ja vaikuttaa luontoon ja kestävään kehitykseen. 

Arkkitehtuurikasvatus lähenee ympäristökasvatusta erityisesti silloin, kun huomataan, että 

vanhan rakennuskannan säilyttäminen on ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

kestävää.109  

Muotoilija ja taiteilija Petteri Ikonen ja kuvataidekasvattaja Riitta Vira toimittivat vuonna 2004 

kirjan Esineet esiin! Näkökulmia muotoilukasvatukseen. Tuossa kirjassa on oma pieni osionsa 

arkkitehtuurikasvatukselle,110 mikä on taas yksi esimerkki arkkitehtuurin ja muotoilun yhteen 

niputtamisesta ja siitä, että arkkitehtuurikasvatus mielletään muotoilukasvatuksen 

kontekstissa sen ala- tai sisarkäsitteeksi. Kirjassa Anna Hänninen kirjoittaa, että muotoilu- ja 

arkkitehtuurikasvatus on kolmiulotteisen tilan hahmottamisen ja ymmärtämisen 

lainalaisuuksien opettamista yleissivistävällä tasolla.111 Moinen käsitteiden yhteen 
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109 Eskelinen 2003, 180. 
110 Hänninen 2004, 105. 
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niputtaminen ja yksinkertaistaminen ei tee oikeutta kummallekaan. 

Arkkitehtuurikasvatuskirjoissa muotoilun käsitteille ei vastaavasti anneta suurta roolia. Marjo 

Räsäsen kirjassa Visuaalisen kulttuurin monilukukirja Ympäristönlukutaito -kappaleen alla on 

alaotsikko ”Rakennusten ja esineiden kieli”.112 Rakennusten ja esineiden tiivis liitto on ja pysyy, 

vaikka niiden samankaltaisuudet tuntuvat olevan enemmän valmiiksi annettuja kuin 

todellisuuteen perustuvia. 

 

2.3. Inhimillisen olemassaolon kompleksisuus: ihmiskäsitys 

Kun puhutaan ihmiskäsityksestä, puhutaan siitä mitä ihminen on, kuinka ihminen voidaan 

erottaa muista ilmiöistä ja olioista ja mitkä ovat ne ihmiselle tyypilliset piirteet, joita ei voi 

sivuuttaa ihmisestä puhuttaessa.113 Ihmiskäsitykseni pohjautuu opinnäytteessäni siihen, miten 

ihminen on maailmassa. Aisteillamme havaitsemme ympäristöämme, ja havainnot muuttuvat 

aivoissamme tiedoksi, jonka pohjalta pystymme toimimaan.114 Ihmiskäsitykseni pohjana on 

humanistinen katsantotapa sekä Lauri Rauhalan holistinen ihmiskäsitys. Monopluralistiset eli 

holistiset ihmiskäsitykset perustuvat käsitykseen siitä, että ihmisen olemassaolo koostuu 

erilaisista olemismuodoista, joita ei voida palauttaa yhdestä olemismuodosta toiseen.115 Kaikki 

olemismuodot ovat kuitenkin toisilleen välttämättömiä, eikä yhtä voi olla ilman toista.116 

Ihminen on siis ykseys erilaisuudessa.117 Rauhalan mukaan humanistinen psykologia on 

                                                           
112 Räsänen 2015, 350. 
113 Varto 1992, 31. 
114 Jokiniemi 2007, 12. 
115 Anttila 2017. 1.1. Ihmiskäsitys ja ihmiskuva. http://disco.teak.fi/anttila/1-1-ihmiskasitys-ja-ihmiskuva/ 
[24.9.2017]. 
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behaviorismin antiteesi.118 Kiinnostuin Lauri Rauhalan ihmiskäsityksestä kuvataidekasvatuksen 

opintojen tiimoilta. Vaikutuin hänen holistisesta ajattelustaan, jossa ihminen nähdään 

kokonaisuutena, eikä sattuman ja elämänkokemuksen tuomia muutoksia ihmisen olemukseen 

unohdeta.  

Humanismi on ihmiskeskeinen ja -lähtöinen lähestymistapa, jonka ytimeen kuuluu myös 

kielipainotteisuus ja historiasuuntautuneisuus.119 Humanistisen ihmiskäsityksen mukaan 

ihminen nähdään avoimena järjestelmänä: itseohjautuvana, ainutkertaisena, muuttuvana, 

etsivänä, tutkivana, valintoja tekevänä, kokonaisvaltaisena (holistisena).120 Englannin kielessä 

arts and humanities sanayhdistelmä yhdistää sekä taiteen tekemisen, että tutkimisen.121 

Yhdistelmällä on esikuvansa antiikin Kreikassa, ja esimerkiksi Helsingin yliopiston taidehistorian 

oppiaineen vanhin osa, Turun akatemiassa vuonna 1707 toimintansa aloittanut Piirustuslaitos 

oli tämän jatkumon kunniakas esimerkki aina siihen asti, kunnes se suljettiin Suomen 

hallituksen koulutusleikkausten seurauksena alkuvuodesta 2016. Ossi Naukkarinen 

kirjoittaakin kirjassa Mihin humanisteja tarvitaan, että humanismi on uhattuna meidän 

ajassamme.122 Naukkarisen mukaan humanismi eroaa taiteesta siinä, että se on näkemyksiään 

avoimesti ja huolellisesti perustelevaa.123 Taide jättää tulkinnan katsojalle, mutta inhimillisenä 

toimintana taiteen tulkinta ja tutkimus kuuluvat vahvasti humanismin piiriin. Humanismin 

ihmiskeskeisyys on kulttuurisidonnaisuutta.  

Kuvataideluokassa oppilas on Suomessa osa suomalaista ja esimerkiksi helsinkiläistä kulttuuria. 

Jokaisella koululla on lisäksi oma toimintakulttuurinsa ja piilo-opetussuunnitelmansa. Jokainen 

oppilas tuo koululuokkaan oman situaationsa, kuten Lauri Rauhala nimittää ihmisen 

olemispuolen sitä osaa, joka tuo esiin ihmisen yksilöllisen kietoutuneisuuden 

elämäntilanteisiinsa.124 Situaatiolla tarkoitetaan sitä todellisuuden osaa, jossa ihmisen 

olemassaolon empiirisesti määreetön mahdollisuusmomentti kohtaa maailman.125 Situaatio on 

                                                           
118 Anttila 2017. 4.1. Humanistinen psykologia / ihmiskäsitys. http://disco.teak.fi/anttila/4-1-
humanistinen-psykologia-ihmiskasitys/ [28.6.2017]. 
119 Naukkarinen 2012, passim. 
120 Anttila 2017. 4.1. Humanistinen psykologia / ihmiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-1-
humanistinen-psykologia-ihmiskasitys/ [28.6.2017]. 
121 Naukkarinen 2012, 13. 
122 Naukkarinen 2012, 9. 
123 Naukkarinen 2012, 22. 
124 Lehtovaara 1996, 80. 
125 Rauhala 2005, 63. 
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rakenteeltaan monitasoinen ja monimuotoinen, ja siihen kuuluu sekä konkreettista että 

ideaalista todellisuutta.126  

Oppiminen on nähtävissä rajoitettuna ontologisena ratkaisuna, joka kuuluu osana johonkin 

ihmiskäsitykseen. Ihmisen oppimisen perusluonnetta ei siten voida tutkia ennen kuin 

tarkastellaan sitä, mitä ihminen on.127 Lauri Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian 

ihmiskäsitys korostaa ihmisen kokonaisuutta ja painottaa sen eri puolien, kehollisuuden, 

tietoisuuden ja situationaalisuuden kietoutumista ja sitoutumista elämään.128 Lauri Rauhalan 

ihmiskäsityksen mukaan ihmisen edellä mainitut kolme olemispuolta muodostavat 

saumattoman kokonaisuuden, jossa yksikään ei ole ensisijainen, sillä jos ei ole olemassa yhtä, 

ei ole olemassa muitakaan.129 Rauhalan ajatusten mukaisesti jokainen ihminen on oma 

ainutlaatuinen yksilönsä ja kokemustensa summa. Opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille 

on suuri haaste osata tunnistaa ja huomioida ihmisen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet. 

Tässä auttaa humanismiin kuuluva ihmisyyden ehdoton kunnioittaminen.  

Tietämisen halu ja uteliaisuus perustuvat sille, että ihmisen tajunta toimii ekspansiivisesti, 

jatkuvasti laajentuen. Tajunnan ekspansiivisuus saa aikaan sen, että yksilölle syntyy uusia 

merkityssuhteita ja maailmankuva rikastuu ja avartuu.130 

2.4. Opetan, aistin, opin: käsitys oppimisesta 

Käsitys oppimisesta vaikuttaa jokaisen oppaan, museolehtorin ja museossa vierailevan 

opettajan henkilökohtaista työskentelyä koskeviin valintoihin.131 Kaiken opettamisen, siis myös 

museossa tapahtuvan opettamisen suunnittelussa ja toteutuksessa on läsnä aina jonkinlainen 

ajatus siitä, mitä oppiminen ja tieto ovat. Näin on silloinkin, kun oppimista koskevat käsitykset 

ovat jäsentymättömiä tai niitä ei ole tietoisesti pohdittu.132 Arkkitehtuurikasvatuksessa eri 

aistijärjestelmien yhteistyöllä on tärkeä rooli tiedon omaksumisessa.133 Jos näköaisti on poissa 

käytöstä, tilan havainnointi on edelleen mahdollista tunnistamalla tilassa olevia 

havaintokohteita, ihmisiä ja näiden välisiä suhteita. Tunnistamisen kannalta muisti on 

oleellinen, koska emme voi tunnistaa ennalta tuntematonta.134 Materiaalien tuntu voi herättää 
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moniaistisia havaintoja.135 Näköaistia voi aktivoida esimerkiksi katsomalla todellisuutta 

värikalvojen läpi, kuten kuvassa 12. 

Perinteisesti oppimiskäsitysten pääsuunniksi on luettu behavioristinen, kognitiivinen ja 

konstruktivistinen oppimiskäsitys.136 Näistä oppimisen tutkimus on puoltanut 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan suunniteltua oppimista.137 Konstruktivistisessa 

oppimiskäsityksessä oppija rakentaa uutta tietoa yhdistellen jo omaksumaansa sekä uutta 

tiedollista ainesta. Tiedon ei oleteta olevan muuttumaton kokonaisuus, joka voidaan siirtää 

oppijalle tietyin menetelmin vaan oppiminen tapahtuu oppijan oman toiminnan ja hänen 

sisäisten prosessiensa kautta.138 Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan olennaista 

oppimisessa onkin ihmisen oma, aktiivinen panos, kun hän pyrkii rakentamaan oppimastaan 

merkityksellisiä kokonaisuuksia, luoden uusia yhteyksiä asioiden välille.139 Oppijan aikaisemmat 

kokemukset sekä itse oppimistilanne luovat omat merkityksensä opittavaan tietoon.140 Koska 

oppimistapahtumaan sisältyy aina tulkintaa, opetus ei ole objektiivisen todellisuuden 

kuvaamista vaan todellisuuden tulkintaa, sen luomista. Siten myös opettaja on tiedon 

konstruoija.141  

Konstruktivistinen tiedon konstruoiminen ja aineistojen kanssa keskustelu näkyvät 

opastamiseen sovelletussa VTS- tekniikassa, jota suunnittelemassa on ollut mukana entinen 

New Yorkin MoMAn museopedagogian johtaja Philip Yenawine yhdessä Abigail Housenin 

kanssa. VTS tulee sanoista Visual Thinking Strategies (suomeksi keskusteleva kuvan tarkastelu). 

Tätä metodia käytetään myös Ateneumissa.142 Yhdysvalloissa ja Englannissa VTS on laajalti 

käytössä museoissa. Opetusmetodi alkoi kypsyä Yenawinen mielessä, kun hän huomasi, että 

perinteisistä museo-opastuksista, joissa opas puhuu ja yleisö kuuntelee, ei tuntunut jäävän 

juuri mitään kuulijoiden mieleen.143 VTS:n toimintatapoihin kuuluu katsojan osallistaminen 

katsomalla kuvia ja esittämällä vaiheittain seuraavia kolmea kysymystä: mitä tässä kuvassa on 

meneillään? Mitä sellaista näet kuvassa, joka saa sinut sanomaan […]? Mitä vielä voimme 

löytää? Kysyjä eli ohjaaja ei kerro vastauksia eikä luennoi. Hän vahvistaa ihmisten vastauksia 

toistamalla niitä ja osoittamalla niitä kuvasta. Menetelmän lopputuloksena katsoja saavuttaa 
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omistajuutta suhteessa kuvaan ja omiin oivalluksiinsa. Katsoja huomaa, että mitä kauemmin 

kuvaa katsotaan, sitä enemmän siitä löydetään uusia asioita ja huomataan, että mistään 

kuvasta ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa. Arkkitehtuurimuseon kontekstissa VTS 

toimii keskustelutaitojen ja osallistuvuuden parantamisen apuna. Sen avulla museokävijä saa 

kokemuksia omien ajatustensa merkityksellisyydestä.  

Se, mikä yhdistää VTS:ää, konstruktivistista oppimiskäsitystä ja uutta opetussuunnitelmaa, on 

oppijan oman vastuun ja motivaation korostaminen oppimisessa ja tiedon konstruoimisessa. 

Pienten lasten kohdalla tämä ilmenee omassa työssäni keskustelevassa otteessa sekä lasten 

ajatusten ja oivallusten kuuntelemisessa ja esiin tuomisessa. Työpajatilanteissa määrittelen 

oppimisen uusien asioiden kokeilemiseksi, kysymysten ja kommenttien ilmaisuksi, omien 

oivallusten muodostumiseksi ja positiivisena asenteena ilmenemiseksi. Jotta lapsi voi tehdä 

omia uusia asiaa syventäviä oivalluksia, hänen täytyy saada jokin uusi kokemus, kimmoke tai 

tieto, jota hän voi lähteä kehittelemään mielessään tai toiminnassaan. Yllätyksellisyys ja 

huumori ovat hyviä elementtejä lasten kiinnostuksen herättämisessä. Motivaatio ja avoin mieli 

mahdollistavat oppimisen, kun taas pakko, torjunta ja pelko estävät sen. Oppiminen on 

olennaisilta osiltaan itseohjautuvaa ja se pohjautuu oppijan motivaatioon toteuttaa omia 

mahdollisuuksiaan.144 Kokemuksella on keskeinen asema situationaalisessa 

oppimiskäsityksessä.145 Jos ihmiseltä kielletään kokemuksellisuus, ei Rauhalan mukaan voida 

puhua enää ihmisestä.146 VTS-metodi paljastaa, että ihmiset lukevat kuvia eri tavalla. Miksi 

näin on, selittyy hermeneuttisella tietokäsityksellä, joka ottaa huomioon ihmisen subjektiivisen 

kyvyn ja tavan tulkita todellisuutta.147 Ihminen ei voi saavuttaa absoluuttista tiedollista 

todellisuutta vaan vain merkitysten välittämiä käsityksiä todellisuudesta. Tietäminen on siis 

aina subjektiivista.148 

Holistisesta ihmiskäsityksestä nouseva psykologisten oppimiskäsitysten kritiikki tuo ilmi sen, 

että systemaattinen oppimisen analyysi ei ole niille ominaista.149 Psykologiaan perustuvat 

oppimiskäsitykset eivät kerro sitä, mitä oppiminen on, eivätkä ne pysty hahmottamaan 

ihmisen oppimista kokonaisuutena.150 Situationaalinen oppimiskäsitys perustuu lähinnä 

Edmund Husserlin fenomenologiaan ja Martin Heideggerin eksistentiaaliseen 

                                                           
144 Räsänen 2008, 37. 
145 Lehtovaara 1996, 83. 
146 Lehtovaara 1996, 84. 
147 Lehtovaara 1996, 85. 
148 Lehtovaara 1996, 86. 
149 Anttila 2017. 4.5. Situationaalinen oppimiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-5-situationaalinen-
oppimiskasitys/ [28.6.2017]. 
150 Ibid. 



46 
 

fenomenologiaan, joiden pohjalta Lauri Rauhala on kehittänyt holistisen ihmiskäsityksensä. 

Situationaalinen oppimiskäsitys on holistiseen ihmiskäsitykseen nojaava oppimiskäsitys.151 

Opettaja-oppilaskontaktit ovat museoympäristössä lyhyitä. Koska holistisen ihmiskäsityksen 

mukaan oppimistilanteita ei voi irrottaa oppijan elämäntilanteista eikä hetkessä ilmenevistä 

olosuhteista, museopedagogin tulee luottaa siihen, että konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukaisesti museoon tuleva on valmis aktiivisesti hyödyntämään tuon visiitin ja sitomaan uudet 

kokemuksensa aiempiin kokemuksiinsa.  

Aktiiviseen läsnäoloon perustuvan oppimisen lisäksi täytyy muistaa, että ihminen ajattelee 

kehollaan ja koko olemuksellaan yhtä lailla kuin aivosoluillaan.152 Viisaus nousee 

eksistentiaalisista kokemuksista, ei vain tiedon osasista.153 Kehollinen toiminta on oleellinen 

osa oppimistapahtumaa.154 Koko ajattelumme rakentuu sille, miten kehomme vastaanottaa, 

kuljettaa ja tuottaa informaatiota, miten aivot ja hermosto osallistuvat tiedon kuljettamiseen 

ja tulkintaan, sekä siihen, miten konkreettisesti toimimme fyysisessä, sosiaalisessa ja 

ideaalisessa maailmassa.155  

Koulumaailmassa opettajalla on aikaa pohtia yksittäisen oppilaan tilannetta, herätellä tämän 

motivaatiota ja räätälöidä opetusta. Museopedagogilla ei tätä etua ole. Opetustapahtumassa 

on kysymys uusien merkityssuhteiden synnyttämisestä ja virheellisten tai ristiriitaisten 

merkityssuhteiden korjaamisesta. Oppimisen seurauksena maailmankuva avartuu.156 

Arkkitehtuurikasvatus tähtää synnyttämään ihmisen henkilökohtaisen ja tiedostavan suhteen 

rakennettuun ympäristöön. Hermeneuttisen tietokäsityksen mukaan ihminen tulkitsee 

todellisuutta subjektiivisesti.157 Tämä selittää sen, että henkilö voi tulkita jonkun tilan tai 

rakennuksen ahdistavaksi samalla kun se jonkun toisen mielestä on miellyttävä. Tietynlainen 

tila saattaa toisella ihmisellä tuoda mieleen epämiellyttäviä lapsuusmuistoja, kun sama tila 

jollekin toiselle ihmiselle on täysin neutraali. Arkkitehtuurikasvatuksessa täytyy muistaa sen 

monet tasot. Rakennusta tarkasteltaessa kohteesta voi eriyttää esimerkiksi tiedollisen, 

historiallisen, sosiaalisen ja kokemuksellisen tason. Rakennuksesta voi saada tietoa monella 
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tavalla: siitä voi lukea tietoa, siellä voi vierailla saaden aistipohjaista tietoa ja siitä voi tehdä 

maalauksen, joka tuottaa taideperustaista158 tietoa. 

 

 

Juhani Pallasmaa puhuu oppimisesta kehollisena sisäistämisenä.159 Hänen mukaansa 

tärkeimmässä oppimisen tavassa oppiminen tapahtuu tiedostamattoman, kehollisen 

eksistentiaalisen sulauttamisen, pikemminkin kuin älyllisen tai verbaalisen faktojen 

tallentamisen kautta.160 Silloin oppimista voi kutsua myös henkiseksi kasvuksi.161 Formaali 

opetus jättää kehollisuuteen ja aistipohjaisuuteen perustuvan oppimisen usein huomiotta. 

Luovilla aloilla on luontevaa, että opetuksen ja oppimisen tähtäin on oppijan yksilöllisessä ja 

ainutlaatuisessa minuudessa. Opetus saa siten enemmän eksistentiaalisen kuin tosiasioihin 

perustuvan luonteen ja on tekemisissä enemmän arvojen ja kokemuksen, kuin älyllisen tiedon 

kanssa.162  

                                                           
158 Taiteellinen tieto on tietoa meistä itsestämme niin yksilöinä kuin sosiaalisina olentoina. […] Taiteen 
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Digitalisaation ja pirstaloituneen mediakentän aikana tiedon keräämisen taidot ja oleellisen ja 

luotettavan tiedon tunnistamisen taidot korostuvat. Se, että jokaisella lapsella on taskussaan 

puhelin, jolla voi ottaa kuvia ja yleensä myös surffata netissä, on huikea mahdollisuus 

oppimistilanteille. Suomen hallituksenkin peräänkuuluttamassa digiloikassa täytyy kuitenkin 

välttää vauhtisokeutta. Samalla tavalla kuin opettamistilanteessa opettaja saattaa yhdistää 

elementtejä kaikista oppimiskäsityksistä, ei opetusmetodeissakaan kannata hylätä kerta 

heitolla kaikkea vanhaa. Opettamisessa täytyisi muistaa edetä sisällöt, ei käytännöt edellä. 

Käytettävien opettamismetodien täytyy palvella opettamisen tavoitteita ja opetettavaa 

substanssia. Liisa Keltikangas-Järvinen varoittaa tietotekniikkaan perustuvan opetuksen 

mukana kulkevasta oppimiskäsityksestä, jolta puuttuu tieteellinen pohja. Tutkijat kutsuvat 

näitä virheellisiä käsityksiä kasvatustieteen urbaaneiksi legendoiksi. Näitä ovat Keltikangas-

Järvisen mukaan ensiksi legenda uudesta, diginatiivista sukupolvesta, joka osaa luonnostaan 

soveltaa tietotekniikkaa oppimiseen, ja jolle vanhat oppimiskäsitykset eivät enää sovellu. Heille 

oppiminen on pelaamista ja sosiaalista luovimista. Toiseksi Keltikangas-Järvinen nimeää 

legendan spesifeistä oppimistyyleistä (visuaaliset, analyyttiset, holistiset jne. oppijat), jotka 

mielessä pitäen opetusta pitäisi soveltaa ja jossa tietotekniikka voittaisi perinteisen 

opettamisen. Keltikangas-Järvisen mukaan oppijoilla on erilaisia preferenssejä, mutta niiden 

mukaan toimiminen ei välttämättä tarkoita parasta tapaa oppia. Kolmas legenda on 

opiskelijoiden näkeminen automaattisesti itseohjautuvina oppijoina, joille tulee antaa täysi 

kontrolli omasta opiskelustaan ja oppimansa arvioinnista. Keltikangas-Järvisen mukaan 

tutkimukset edellä kuvatunlaisista oppijoista ovat kuitenkin huolestuttavaa luettavaa. Ilman 

vankkaa ohjausta lapsista ja nuorista ei tule lähdekriittisiä ja uutta tietoa tuottavia kansalaisia, 

jotka osaavat valikoida, arvioida ja prosessoida tietoa.163   

Lasten ja nuorten kanssa toimiessa ei kannata hypätä ennalta asetettuihin olettamuksiin. 

Museoissa oppiminen perustuu erilaisiin prosesseihin, kuin mihin kouluissa. Museoiden 

toiminnan perustana ovat niiden kokoelmat. Kouluilla on toiminnassaan kansansivistyksellinen 

ja yhteiskunnallinen vastuu. Peliteollisuus taas näkee opetukselliset pelit opetuksen 

vallankumouksena, ja perustelee tätä sillä, että tutkimusten mukaan oppilaat pitkästyvät 

kouluissa eivätkä viihdy niissä.164 Onko oppiminen siis jotain, joka voi tapahtua huomaamatta 

ja tiedostamatta, vai jotain, jonka eteen täytyy ponnistella? Täytyykö oppimiseen harhauttaa 

sillä oletuksella, että se on lähtökohtaisesti pitkästyttävää? Eri toimijoilla on paljon opittavaa 
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164 Lighneer-yhtiö yhtiön verkkosivuilla Big Bang Legends -pelistään: ”We want to start a global learning 
revolution”. http://www.lightneer.com/mission-statement/ [28.6.2017]. 
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toisiltaan. Esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon verkkopeli Arkkitehtuurimme vuosikymmenet on 

enemmän pysyvään näyttelyyn liittyvä tietämyksen testaamisen väline, kuin peliteollisuuden 

kanssa kilpaileva viihdepeli.  

3. Tutkimusmateriaalin ja metodin esittely 

Tutkielmani aineisto koostuu määritelmästäni siitä, millainen Arkkitehtuurimuseo on 

pedagogisena toimintaympäristönä vuosina 2015-2017 tapahtuneen pedagogisten resurssien 

lisäämisen tuloksena, sekä kokemuksistani työpajoista samoilta vuosilta. Arkkitehtuurimuseon 

pedagogiseen toimintaympäristöön vaikuttaa oleellisesti arkkitehtuurikasvatuksen paradigma, 

jota avasin teoreettista taustaa käsittelevässä luvussani. Havainnoin työpajoja oman toimintani 

kautta. Kyseessä on siis osallistuva havainnointi laadullisen fenomenologisia piirteitä sisältävän 

tutkielman työkaluna. Aineiston keruussa en turvautunut haastatteluihin tai kyselyihin, koska 

oman oppimisen arviointi ja analysointi ei ole välttämättä helppoa tai tuttua pienille lapsille. 

Lisäksi työpajoihin osallistuvien lasten vanhempien tai edes opettajien ei aina ole luontevaa 

artikuloida ja arvioida museossa tapahtuvaa oppimista. Tämä johtunee museon informaalin 

oppimisympäristön luonteesta. Kyselykaavakkeiden laatiminen tai haastattelukyselyiden 

muotoilu tuntuivat siten epätarkoituksenmukaisilta. 

Detaljimetsästys -työpajat pidettiin 8.10.–9.10.2015, Piparikaupunki-työpajat sijoittuivat 

joulukausille 2015 ja 2016, A&O-huoneen avajaisviikon työpajat165 olivat 9.–12.2.2016 ja tässä 

käsittelemäni koululuokille tarkoitetut tilattavat työpajat pidettiin marras-joulukuussa 2016, 

sekä 5.4.2017 ja 20.4.2017.166 Näistä työpajoista keräsin havaintoja omaa työskentelyäni 

tarkkaillen ja huomioita muistiin kirjoittaen. Arkkitehtuurikasvatukseen liittyvät erityispiirteet 

vaikuttivat työpajojen museopedagogiseen suunniteluun. Analysoin työpajojen sujuvuutta ja 

merkityksellisyyttä analyysiluvussa. Tarkoituksenani on selvittää, millaiset toimintatavat ovat 

toimivia ja mihin suuntaan toimintaa kannattaisi kehittää. Pohdinnoissani hyödynnän 

teoreettista aineistoani arkkitehtuurikasvatuksesta sekä ihmis- ja oppimiskäsityksestäni. 

Tutkielmani pitää sisällään toimintatutkimuksesta tuttuja piirteitä siinä mielessä, että 

tutkimusongelmani on Arkkitehtuurimuseon pedagogisen toiminnan määrittely ja 

tulevaisuuden toimintatapojen visiointi omaa työtäni analysoiden ja hyödyntäen. Ilmiöni on 

                                                           
165 Katso LIITE 4. 
166 Katso LIITE 5. Liitteessä on ne koululuokille tarjotut maksulliset työpajat, jotka löytyvät museon 
verkkosivuilta. Opinnäytteessä käsitellyistä työpajoista yksi oli verkkosivujen tarjonnan mukainen 
(5.4.2017 Rakennetaan kaupunki -työpaja 7. luokalle), yksi räätälöity työpaja 3. luokalle (20.4.2017) ja 
muut olivat Helsinki 60 vuotta sitten: Piparikaupunki -näyttelyn yhteydessä toteutettuja työpajoja 
(marras-joulukuu 2016). 
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arkkitehtuurikasvatuksen antaminen museokontekstissa. Hermeneuttis-fenomenologisen 

tutkielman syklisyys167 sisältyy opinnäytteessäni työpajojen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

sekä niiden analysointiin. Hermeneuttinen kehä antaa kuvaa tavastamme ymmärtää.168 

Tutkielmani ei siis ole perinteinen toimintatutkimus tai fenomenologinen tutkimus, vaan näitä 

yhdistävä sovellus. Humanistissävytteinen syklinen pohdinta tuottaa teorian ja testauksen 

kautta käytännön toimintamalleja, joiden perustelu on sekä pedagoginen, että aatteellinen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri joukko ei ole tarpeellinen tai edes 

mahdollinen.169 Tarkasteltuja työpajoja oli yhteensä 24 kappaletta ja niihin osallistui 1072 

ihmistä.170 Laadullinen analyysi koostuu kahdesta vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja 

tulosten tulkinnasta.171 Havaintojen fokusoiminen tärkeisiin havaintoihin on väistämättä oma 

subjektiivinen valintani. Luotan valinnassani pedagogian tuntemukseen sekä 

ihmistuntemukseen unohtamatta ihmis- ja oppimiskäsitystäni.  

3.1. Työpajatoiminta tiedonkeruun välineenä  

Seuraavaksi käyn läpi työpajoissa käyttämiäni prosesseja, joiden avulla havainnoin 

pedagogisen toiminnan mielekkyyttä ja vaikuttavuutta. Käytännön kokemusten pohjalta 

pohdin sitä, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät ja mihin suuntaan toimintaa kannattaisi viedä. 

Lapsille suunnatussa pedagogisessa toiminnassa peruslähtökohtanani on elämyksellinen 

työpajatoiminta. Perustelen tätä konstruktivistisella oppimiskäsityksellä ja holistisella 

ihmiskäsityksellä. Lasten kanssa työskennellessä on mahdotonta lähteä ”tieto edellä”. 

Tietosisältö on leivottava osaksi mielekästä ja innostavaa tekemistä. Näin sanoessani en 

kuitenkaan tarkoita sitä, että oppiminen tapahtuisi ikään kuin vahingossa. Teemoja ja ajatuksia 

sanoittamalla uudet asiat kutoutuvat osaksi aiempaa kokemismaailmaa.  

Työpajoista on käsitteenä tullut melkein itsestäänselvyys museovierailun yhteydessä, ja usein 

kävijän toive onkin ”opastus ja jotain pientä tekemistä”.172 Perinteinen työpajatoiminta 

perustuu John Deweyn 1930-luvulta peräisin oleviin ajatuksiin tekemällä oppimisesta (learning 

by doing).173 Työpaja on suurelle yleisölle tuttu konsepti ja siten toivottavasti helposti 

                                                           
167 Varto 1992, 69. 
168 Ibid. 
169 Alasuutari 2011, 39. 
170 Detaljimetsästystyöpajoihin osallistui yhteensä 66 ihmistä, Piparikaupunki-työpajoihin 706 ihmistä, 
A&O-huoneen avajaisviikon työpajoihin 95 ihmistä ja koululaistyöpajoihin 205 ihmistä. 
171 Alasuutari 2011, 39. 
172 Malmisalo-Lensu – Mäkinen 2009, 311. 
173 Anttila 2017. 4.2. Kokemuksellinen oppiminen http://disco.teak.fi/anttila/4-2-kokemuksellinen-
oppiminen/ [29.6.2017]. 
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lähestyttävä. Kädentaitojen harjaannuttaminen ja ainoastaan viihdenäkökulmaa painottava 

tekeminen ei kuitenkaan mielestäni palvele arkkitehtuurikasvatuksen olemusta pohtivassa 

luvussa esittämieni tavoitteiden saavuttamista. Elämyksellisten palvelujen tarkoituksena on 

tunteisiin ja aisteihin vetoamalla saattaa ihmiset reagoimaan asioihin ja haastaa heidät 

tulkinnallisiin prosesseihin sekä keskusteluun museon tarjoamien tulkintojen kanssa.174 

Tavoitteena on myös pyrkimys mahdollisimman vahvojen muistijälkien synnyttämiseen.175  

Pedagogille on turhauttava tilanne, kun museokävijä ensin keskittyy museovierailuunsa ja 

saamiinsa palveluihin, kehuu niitä, mutta myöhemmin ei muista niistä juuri mitään.176 

Fenomenologisessa filosofiassa ihmisen yksilöllinen horisontti eli henkilökohtaisten 

lähtökohtien summa viittaa jo olemassa oleviin merkityssuhteisiin. Uutta asiaa opeteltaessa 

tapahtuu aktiivisesti suunnattua, intentionaalista horisonttien valintaa, joka vaikuttaa siihen, 

mitkä asiat säilyvät ja mitkä taas unohtuvat yksilön kokemustodellisuudessa.177 

Arkkitehtuurikasvatuksessa elämyksellisyys näyttäytyy pitkälti aistihavaintojen kautta. Monille 

ihmisille koko ajatus arkkitehtuurin aistisuudesta on jotain uutta. Moniaistisuudella 

tarkoitetaan monen aistin samanaikaista työskentelyä rinnakkain toisiaan voimistaen – tai 

joskus toisiaan harhauttaen.178 Jostain syystä arkkitehtuuriin liitetään voimakas kognitiivisen 

tiedollisuuden taso, eikä aistihavaintojen merkitystä välttämättä tiedosteta. Taustalla voivat 

olla mielikuvat arkkitehdin työn matemaattisten ulottuvuuksien painottumisesta.  

Havainnoidessani työpajatilanteita kiinnitin huomioni seuraaviin asioihin: mitä 

oppimistavoitteita asetin, miten osanottajat osallistuivat toimintaan ja millaista palautetta 

toiminnasta mahdollisesti nousi. Osallistuvuuden määrittelyssä tarkkailin oppilaiden 

keskittymistä, keskusteluihin ja tekemiseen osallistumista sekä yleistä vaikutelmaa 

osallistumisen mielekkyydestä. Kysymysten monitulkintaisuus on linjassa tarkasteltavan 

kohteen kanssa. Ihminen ja oppiminen ovat kompleksisia kokonaisuuksia. Suhtaudun 

työpajoista saamaani tietoon hermeneuttisesti. Hermeneuttisen tietokäsityksen mukaan 

ihminen tulkitsee todellisuutta aina subjektiivisesti.179 Se näkee ihmisen intentionaalisena.180 

Intentionaalisuus on tajunnallisuuden tunnusmerkki ja tarkoittaa sitä, että tajunta suuntautuu 

                                                           
174 Malmisalo-Lensu – Mäkinen 2009, 315. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 
177 177 Anttila 2017. 4.5. Situationaalinen oppimiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-5-situationaalinen-
oppimiskasitys/ [29.6.2017]. 
178 Jokiniemi 2007, 12. 
179 Anttila 2017. 4.5. Situationaalinen oppimiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-5-situationaalinen-
oppimiskasitys/ [24.9.2017]. 
180 Ibid. 
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aina johonkin kohteeseen: emme ole vain tietoisia, vain tietoisia jostain asiasta.181 

Ymmärtämistä ei voi erottaa siitä mitä ymmärretään, eikä havaitsemista siitä mitä 

havaitaan.182 Ymmärtäminen on yhteyksien ja näkökulmien ymmärtämistä, joten ihminen ei 

voi saavuttaa todellisuutta, vaan ainoastaan merkitysten välittämiä näkökulmia 

todellisuudesta.183 Työpajatilanteissa havainnoimieni yhteyksien ja näkökulmien pohjalta 

tavoitteeni oli tehdä havaintojen pelkistämistä, joka on yksi laadullisen analyysin vaiheista.184 

Sen mukaan aineistoa tarkastellaan aina vain tietystä teoreettisesta metodologisesta 

näkökulmasta.185 Tarkastelunäkökulmani on hermeneuttis-fenomenologinen.  

Työpajatilanteessa ei mitenkään voi nähdä ihmisen pään sisälle tai ennustaa sitä mikä vaikutus 

kokemuksella on ihmiselle tulevaisuudessa. En siis voi todentaa oppimista aivojen tasolla, 

mutta voin odottaa, että positiivisilla kokemuksilla voi olla positiivisia vaikutuksia. Oppimista 

tapahtuu tiedostamatta ja tiedostaen. Minulla ei siis ole lähtökohtaista syytä uskoa, että 

mitään oppimista ei tapahdu työpajatilanteessa. Oppimisen mittaaminen ja määrittäminen on 

vaikeaa. Muuttujina voivat toimia esimerkiksi tiedon ja ymmärryksen kasvattaminen, taitojen 

edistäminen, arvojen tai asenteiden muutos, todistusaineisto viihtymisestä, innostuksesta ja 

luovuudesta sekä todiste toiminnasta, käyttäytymisestä ja edistyksestä.186 Tästä syystä en ole 

halunnut ottaa toimintatutkimukseni tiedonkeruumetodiksi haastatteluja, koska en usko, että 

museokävijät pystyvät artikuloimaan esimerkiksi arvojensa tai asenteidensa muutosta ennen ja 

jälkeen työpajan. Vaikka itsearviointia opetellaan kouluissa paljonkin, suhtaudun skeptisesti 

samankaltaisen arvioinnin tuomista museoympäristöön. Lasten maailmassa museoilla voi olla 

vielä pölyinen sivumaku, ja jos siihen integroidaan vielä koulumaailmasta tuttuja käytänteitä, 

en usko sen lisäävään avoimuutta museoiden toimintaa kohtaan lasten keskuudessa. Museo 

on informaali oppimisympäristö. Siten vaikuttavuutta on hyödyllisempi mitata esimerkiksi 

viihtyvyyden näkökulmasta. Ammattitaitoinen kasvatustyö takaa sen, että pedagoginen 

toiminta on laadukasta.  

Tavoitteeni pedagogina on jättää jonkinlainen muistijälki tai kipinä, jonka ansiosta ihminen 

ehkä vielä palaa asian äärelle tai jonka ansiosta hän on saanut uusia oivalluksia ja siten uutta 

sisältöä ajatteluunsa. Ihmisen kompleksisuus pitää sisällään useita sellaisia piirteitä, joita 

                                                           
181 Anttila 2017. 4.5. Situationaalinen oppimiskäsitys http://disco.teak.fi/anttila/4-5-situationaalinen-
oppimiskasitys/ [24.9.2017]. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Alasuutari 2011, 40. 
185 Ibid. 
186 Haapalainen 2009, 335. 
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voidaan tarkastella myös koeluonteisesti erillisinä. Yksi näistä on ihmisen kokonaisvaltaisuus.187 

Ihmisen kokonaisuus voi tulla tarkastelun kohteeksi omana teemanaan silloin, kun empiirisessä 

tutkimuksessa tehdään filosofista tai teoreettista erittelyä, jonka tarkoitus on selventää 

tutkijan tulkinnan perusteita tai teorian luomisen suuntaviivoja.188 Kompleksiset ilmiöt 

rakentuvat aina osista, jotka itsessään eivät välttämättä ole kompleksisia.189 Lapsi voi 

esimerkiksi istua museon aulassa, eikä siinä ole mitään monitulkintaista. Kun lapsi on osa 

sosiaalista oppimistilannetta, tilanne ei ole enää yksinkertainen ja helposti mitattavissa. 

Työpajoissa hyödynsin VTS:n ajatuksia yleisöjen osallistamisesta ja keskustelun 

helpottamisesta ja ohjattavuudesta. 

Aineistoni koostuu työpajoista siksi, että työpajatoiminnan alkuun saaminen oli ensimmäisiä 

tavoitteita täyspäiväisen museolehtorin aloittaessa työnsä museossa. Työpajat on helppo 

rajata ajallisesti ja fyysisesti tiettyyn tapahtumahetkeen. Siten niiden tarkastelu 

kokonaisuutena ja ilmiönä on perusteltua Arkkitehtuurimuseon arkkitehtuurikasvatuksen 

kontekstissa. Kyse on siis otannasta museopedagogiikasta. Aineisto ei ole Arkkitehtuurimuseon 

pedagogisen toiminnan kokonaiskuva. Selkeään toiminnalliseen tapahtumaan on helpompaa 

soveltaa oppimis- ja ihmiskäsitysten mukaisia toimintatapoja, kuin laajempiin pedagogisiin 

asiayhteyksiin, kuten pedagogiseen näyttelysuunnitteluun, viestintään tai muihin 

yleisöpalveluihin. Työpajat ovat myös se toiminnan muoto, jonka museokävijä tunnistavat 

selkeimmin pedagogiseksi toiminnaksi. 

4. Pedagogiset tavoitteet Arkkitehtuurimuseossa: työpajojen 

analyysi 

Mitä asioita Arkkitehtuurimuseo haluaa yleisölleen kertoa? Onko olemassa jotain sellaisia 

asioita, joita arkkitehtuurista vähintään toivottaisiin ymmärrettävän? Ovatko 

Arkkitehtuurimuseon yleisötyön tavoitteet samat kuin arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteet? 

Mitä pedagogisilla tavoitteilla tarkoitetaan? Informaalin oppimisympäristössä ei tarvitse 

suunnitella virallisia tutkintoon tähtääviä opintokokonaisuuksia. Museoiden pedagoginen 

toiminta tavoittaa museovieraat ja verkon kautta tietoa etsivät ihmiset. Museot voivat 

pedagogisessa työssään keskittyä siihen, minkä ne parhaiten osaavat, ja tarjota osaamistaan 

kouluille ja muille oppilaitoksille. Erikoismuseoita myös velvoitetaan tähän osaksi siitä syystä, 

että ne saavat valtiolta merkittävän osan toimintamäärärahoistaan. Viime vuosina velvoitteet 

                                                           
187 Varto 1992, 43. 
188 Varto 1992, 44. 
189 Varto 1992, 45. 
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omaan tulonmuodostukseen ovat koko ajan kasvaneet. Vuonna 2017 opetus- ja 

kulttuuriministeriö edellyttää 15%:n omavaraisuutta suhteessa valtionavustukseen. On siis 

selvää, että markkina-ajattelu on jo nyt vahvasti läsnä museon arjessa. Tämä ei tarkoita sitä, 

että museopedagogiikan tasosta tarvitsisi tinkiä, mutta taloudellisilla seikoilla on yhä 

enemmän määräysvaltaa siinä, mitä voidaan tehdä. Museopedagogiseen työhön otetaan 

suuntaviivoja perusopetuksen opetussuunnitelmasta sekä taiteen perusopetuksen 

opetussuunnitelmasta, vaikka kumpikaan ei velvoita museopedagogiikkaa. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa mukailemalla museot voivat vastata koulujen pedagogisiin tarpeisiin ja 

tarjota laadukkaita palveluja koululuokille. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma tarjoaa 

apua erityisesti opetuksen taiteellisen sisällön arviointiin.  

Museopedagogiikan painopiste on ollut 1970-luvulle asti formaalisessa, kouluihin ja muihin 

oppilaitoksiin sidotussa opetustyössä. Viime vuosikymmeninä on tunnistettu suuren yleisön 

huomioimisen tarve, sekä nähty välttämättömäksi integroida museoiden opetustavoitteet 

entistä selkeämmin koulujen opetussuunnitelmiin.190 Koulujen opetussuunnitelmissa näkyy 

paikallisuus. Arkkitehtuurimuseon täytyy kansallisena erikoismuseona tunnistaa paikallisten 

erityispiirteiden lisäksi kansallinen ulottuvuus. Koko maata palvellaan helpoiten museon 

verkkosivuilla julkaistavan ilmaisen opetus- ja informaatiomateriaalin avulla. Tästä 

esimerkkeinä voi mainita Kymmenen avainta arkkitehtuuriin -kysymyspatteriston ja Maailman 

paras koulu -tehtäväpaketin.191 Verkkosivujen kautta pääsee myös pelaamaan 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeliä. 

Arkkitehtuurimuseo ei ole esinemuseo sanan perinteisessä merkityksessä. Museon kokoelmat 

koostuvat piirustuksista, pienoismalleista, kirjoista ja muista kirjallisista dokumenteista. 

Tutkimuskohteemme, eli rakennukset, kaupunkirakenne ja rakennettu ympäristö sijaitsevat 

fyysisesti museon seinien ulkopuolella. Perusnäyttelyn opastus alkaa usein sillä, että lapsille 

selitetään, että koska rakennuksia ei voi tuoda museoon sisälle, esittelemme niistä kuvia, 

piirustuksia ja pienoismalleja. Arkkitehtuurimuseo ei ole taidemuseo, vaikka monet sen 

kokoelmien piirustuksista ovatkin myös taideteoksia. Arkkitehtuurimuseon määrittely kulkee 

käsi kädessä arkkitehtuurin määrittelyn kanssa. Museopedagogisen työskentelyn keskiössä 

ovat museon kokoelmat. Museon olemassaolo, tietämys ja erikoiskompetenssi perustuvat sen 

                                                           
190 Heinonen – Lahti 2001, 192. 
191 Arkkitehtuurimuseon Kymmenen avainta arkkitehtuuriin 
http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/kymmenen%20avainta_su.pdf [4.10.2017]. 
Arkkitehtuurimuseon Maailman paras koulu: tehtäväsarja 

http://mfa.fi/files/mfa/opetusmateriaali/MaailmanParasKoulu_MFA.pdf [4.10.2017]. 
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kokoelmiin. Monilla esinemuseoilla on erillinen opetuskokoelma, joka koostuu aidoista 

museoesineistä, joiden käsittely on vapaampaa.192 Arkkitehtuurimuseolle voisi olla hyödyllistä, 

jos sillä olisi pienoismalleja, joita lapset voisivat kosketella, tutkia ja ehkä kasailla tai lisäillä 

niihin omia elementtejä. Tämä parantaisi myös erityisryhmien saavutettavuutta. Piirustuksen, 

valokuvan ja pienoismallin suhteita ja ominaispiirteitä voisi havainnollistaa esimerkillä, jossa 

yhdestä kohteesta olisi esittää kaikki nämä komponentit. Näin voisi havainnollistaa myös 

arkkitehdin työtä. Joihinkin museon näyttelyihin on saatu mukaan kosketeltavia elementtejä. 

Pysyvää näyttelyä (kuva 14) on suunnitteilla uudistaa lähitulevaisuutena. Sitä työtä varten 

kerätään kokemuksia muista museoista ja kartoitetaan uusia esittämisen keinoja. 

 

Erilaisia multimediatekniikoita hyödyntävät representaation keinot ovat yleistyneet museoissa, 

ja yleisö osaa myös vaatia niitä. Arkkitehtuurin esittämisessä tekniikka on hyödyllinen lisä, 

mutta mikään ei voi korvata rakennuksen kokemista fyysisesti. Samoin kuin kuva maalauksesta 

ei koskaan vastaa kokonaisvaltaista aidon ja aktuaalisen taide-esineen kanssa käytävää 

vuoropuhelua, multimedia rakennuksesta ei koskaan tavoita oikean rakennuksen kieltä ja 

henkeä. Arkkitehtuurissa tämä vielä korostuu, koska arkkitehtuuri koetaan kaikilla aisteilla. 

Rakennukseen täytyy mennä sisään, siellä täytyy liikkua, haistella, seurata valoa ja kohdata 

rakennuksen rytmi ja olemus kinesteettisesti. Rakennus tuntuu erilaiselta, jos olet siellä yksin, 

rakkaan kanssa, surullisena tai riehakkaana. Arkkitehtuurimuseon olemassaolossa voi 

halutessaan nähdä eksistentiaalisen dilemman. Museo haluaa houkutella kävijöitä, mutta yhtä 

lailla halutaan sitä, että ihmiset kiinnostuisivat arkkitehtuurista ja tutustuisivat siihen laajasti. 

Miten houkutellaan ihmisiä museoon arkkitehtuurin äärelle ja samaan aikaan kehotetaan 

                                                           
192 Kallio 2004, 129. 

14. Pysyvä näyttely 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet  

kuva: Voitto Niemelä / MFA. 
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ihmisiä menemään ulos ja tutustumaan kohteisiin? Miten näyttelyarkkitehtuuri tukisi 

parhaiten arkkitehtuurin tunnettavaksi tekemistä? Alkuvuodesta 2016 käytiin julkisuudessa 

keskustelua Arkkitehtuurimuseon linjasta ja näyttelyjen tasosta. Keskustelun julkista luonnetta 

voidaan meidän oloissamme pitää yllättävänä, tai ainakaan siihen ei olla totuttu. Arkkitehti-

lehden päätoimittaja Jorma Mukala aloitti keskustelun julkaisemalla Arkkitehtuurimuseon 

näyttelytoimintaa kritisoineen jutun Arkkitehtiuutisissa193, ja Toimittaja Paula Holmila yhtyi 

Mukalan ajatuksiin Helsingin Sanomissa194.   

Tiukkenevassa taloudellisessa viitekehyksessä museoilta on viime vuosina edellytetty 

mittareita niiden yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Voittoa tavoittelemattoman 

organisaation onnistumisia on vaikea mitata perinteisin keinoin. Tavallisin tapa on tarkastella 

numeraalisia arvoja, joihin sisältyvät kävijämäärät, lahjoitukset, myyntituotot, tapahtumien ja 

työpajojen lukumäärät jne. Museon ylevät tavoitteet sijaitsevat olennaiselta osalta henkisellä 

ja humanistisella puolella ihmisen olemassaoloa. Miten ihmeessä sivistykselle ja ihmisenä 

kasvamiselle asetetaan tavoitteita ja miten niiden toteutumista arvioidaan ja seurataan? 

Taiteen harrastaminen lisää ihmisten hyvinvointia,195 ja valtion tasolla ollaankin entistä 

kiinnostuneempia museoiden ja muiden kulttuurilaitosten tuottamista välillisistä 

terveysvaikutuksista. Henkisen ja tiedollisen pääoman tuottamisen lisäksi museotoiminnan yksi 

tärkeistä tavoitteista on vaikuttaminen ihmisten asenteisiin ja arvoihin. Museon ainutlaatuinen 

voimavara on sen mahdollisuus yhdistää tiedollinen kokemus ja elämys. Tärkeintä on se, mitä 

kävijä liittää museosta osaksi henkilökohtaista, relevanttia elämänkokonaisuuttaan.196 

4.1. Mennään museoon -viikon detaljimetsästys 2015 

Mennään museoon viikko oli vuonna 2015 viikko 41 eli 5.10-9.10. Ajankohtana olin juuri 

palannut opintovapaaltani, jonka otin kuvataidekasvatuksen opintojani varten. Suunnittelin 

kaksi koululaistyöpajaa torstaille ja perjantaille, 9.00-9.45 ja 10.00-10.45. Arkkitehtuurin 

tiedotuskeskuksen pedagogiasta vastaava arkkitehti Jaana Räsänen suunnitteli vuosia sitten 

museon omatoimikävijöille pienet museorakennuksen yksityiskohtia esittävät kuvakortit, 

joiden kohteita kävijä saattoi etsiä museosta. Kuvakorteista jalostettiin vuonna 2016 

museokävijöiden käyttöön kuvassa 15 esitetty Etsi yksityiskohta korttisarja, jonka avulla 

museokävijät voivat tutustua museorakennukseen etsimällä detaljeja kuvien vihjeiden 

mukaan. Koska Mennään museoon viikon ohjelma piti kehittää nopealla aikataululla, päätin 

                                                           
193 Mukala AU 2/2016 
194 Holmila HS 26.2.1016. 
195 Hyyppä – Liikanen 2005, passim, erit. 86-99. 
196 Heinonen – Lahti 2001, 193-194. 
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pohjata suunnitelmani olemassa olevaan. Mietin, miten voisin hyödyntää kuvakortteja ryhmän 

kanssa. Arkkitehtuurimuseon graafikko otti kohteista uudet ja paremmat kuvat (yksi esimerkki 

kuvassa 16), jotka tulostin värillisinä A4-kokoon. Laminoin kuvat, jolloin niistä tuli kyltin oloisia 

esineitä. Asetin työpajojen tavoitteeksi tiedollisella tasolla taidon osata kiinnittää huomio 

yksityiskohtiin ja vertailla niitä muihin, sekä kyvyn ottaa osaa keskusteluun. Halusin saada 

lapset tekemään oivalluksia aistihavaintojen perusteella. Tarkoituksena oli myös sanoittaa tätä 

kysymällä esimerkiksi sellaisia kysymyksiä, kuin ”miltä kova kivilattia tuntuu, entä jos se olisikin 

puuta tai jotain pehmeää materiaalia”? 

 

Hermeneuttisen tulkinnan ja ymmärtämisen problematiikkaan kuuluu, että ihmisellä on omat 

merkitysten maailmansa, jotka eroavat kokijasta toiseen, mutta jotka ovat kiinnittyneet 

samoihin esinemaailman ilmiöihin ja samaan kulttuuriin. Tämä muistuttaminen samalla 

helpottaa ymmärrystä, että johtaa sitä harhaan: me tartumme mielellämme jo tuttuihin ja 

välittämättömästi avautuviin piirteisiin ja otamme ne osaksi omaa syntynyttä 

merkityskokonaisuuttamme.197 Oppijoita kannattaa siis ravistella oppimaan ja oivaltamaan. 

Alusta asti minulle oli selvää, että varsinkin pienten lasten kanssa vuorovaikutteisuus on 

tärkeää. Museon ja koulun yhteistyössä päästään sitä parempiin tuloksiin mitä enemmän 

museon henkilökunta osallistuu suoraan museossa tapahtuviin opetustilanteisiin sekä 

oppilaiden että opettajien kanssa.198 Keskusteleva lähestymistapa on helpoin väylä lapsen 

omaan kokemusmaailmaan. Omakohtainen kokeminen ja henkilökohtainen suhde 

käsiteltävään asiaan ovat otollisia ponnistuslautoja uuden oppimiselle. Uuden 

opetussuunnitelman kuvataiteen ajattelun kulmakiviä ovat lapsen omat kuvamaailmat. 

Rauhalan ihmiskäsitystä koskevassa ajattelussa tärkein käsite on situaationaalisen kääntöpiirin 

                                                           
197 Varto 1992, 59. 
198 Heinonen – Lahti 2001, 192. 

15. Etsi yksityiskohta korttisarja 

kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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malli. Se tiivistää koko Rauhalan ajattelun johtoteeman: näkemyksen ihmisestä kolmitahoisena 

mutta yhtenäisenä olentona, johon länsimaisessa filosofisessa perinteessä korostuneiden 

ulottuvuuksien, ruumiillisen ja tajunnallisen olemisen lisäksi kuuluu situationaalisuus.199 

Situationaalisuudella Rauhala tarkoittaa tilanteellisuutta, kietoutumista ja sijoittumista 

konkreettisiin olosuhteisiin, aikaan, paikkaan, historiaan, kulttuuriin, kieleen, yhteisöön, 

yhteiskuntaan ja ihmissuhteisiin.200 Nämä kolme ihmisen olemassaolon tapaa kietoutuvat 

Rauhalan ajattelussa dynaamisesti yhteen. Kyseessä on alati muokkautuva järjestelmä, kullakin 

hetkellä ainutkertaisesti erilainen kokoonpano.201 Ei siis riitä, että kasvattaja tulee 

opetustilanteeseen valmistautuneena ja jokin tietty oppimiskäsite mielessään. Koko tilanne voi 

riistäytyä käsistä esimerkiksi siksi, että lapsilla on alhainen verensokeritaso, jolloin he saattavat 

olla ärtyneitä ja levottomia ja siten kykenemättömiä ottamaan informaatiota vastaan ja 

tuottamaan sitä. Arkkitehtuurimuseon rakennus toimii usein hyvin jutustelun lähtökohtana, 

koska se juhlavana uusrenessanssirakennuksena tekee monesti vaikutuksen lapsiin. 

Portaikossa kaikuu komeasti, ja porraskaiteiden kasviköynnöskoristeet heittävät lattiaan 

kauniita varjokuvia.  

Suunnitelmani oli seuraava: Kierrokset oli suunniteltu alakouluikäisille luokille. Otin kuvanipun 

käsiini ja järjestin ne niin, että jokaisesta museon kolmesta kerroksesta oli kaksi kuvaa. Laitoin 

kuvat järjestykseen ensimmäisestä kerroksesta eteenpäin. Kehotin lapsia ottamaan jokainen 

mukaansa istuintyynyn, ja asetuimme aina kunkin kerroksen lattialle istumaan. Halusin tehdä 

kierroksesta mahdollisimman keskustelevan. Suorassa keskusteluyhteydessä lapsiin on 

tuoreutta ja välittömyyttä, joka ei muuten toteudu. Hyvä museopedagogi luo aktiivisen ja 

vastavuoroisen oppimistilanteen, jossa kysyjät ja vastaajat voivat vaihtaa paikkaa.202 Jututin 

lapsia arkkitehtuurista, heidän koulurakennuksestaan, kodistaan sekä siitä, millaisia ajatuksia ja 

tuntemuksia museorakennuksemme heissä herätti. Näytin myös kylttejä ja kysyin, kuka löytää 

tilasta tämän yksityiskohdan. Pienet kädet nousivat ahkerasti ja juttua riitti jokaisella 

kierroksella. Torstaina 8.10. erään peruskoulun 13:a kuudesluokkalaisesta kolmannes osallistui 

aktiivisesti keskusteluun ja yli puolet koululuokasta osallistui sanoen ainakin jotain ääneen. 

Huomasin pian, että kannatti ehdottomasti luottaa siihen, että lapsilta tuli mielipiteitä ja he 

ottivat aktiivisesti osaa keskusteluun. Helpoilla kysymyksillä oli mukava lähteä liikkeelle. 

Jokainen pystyi vastaamaan esimerkiksi sellaisiin kysymyksiin, että minkä väriset seinät 

luokkahuoneessanne on, onko koulunne vanha kuten tämäkin rakennus vai kenties uusi, ja 
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200 Ibid. 
201 Backman 2016, 75. 
202 Heinonen – Lahti 2001, 193. 
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toivovatko lapset, että heidän koulunsa olisi esimerkiksi värikkäämpi. Huomasin jälleen kerran, 

että arkkitehtuuri käsitteenä on vaikeaa lähinnä aikuisille. Lapsille arkkitehtuurista 

keskusteleminen on juuri niin helppoa, kuin millaiseksi sen haluaa tehdä. Lasten aliarviointi on 

aikuisten helmasynti. Lapsilla ei yleensä ole ennakkoluuloja rakennusten suhteen, eivätkä he 

arastele omien mielipiteittensä esittämistä. Ryhmässä lapset ihmettelivät esimerkiksi sitä, 

miksi Helsingissä ei juuri näe kirkkaasti maalattuja, erivärisiä taloja. 

Jokaisen yksityiskohdan löytymisen jälkeen kerroin vähän tuosta yksityiskohdasta. 

Arkkitehtuurimuseon rakennuksen mukaisesti tutustuimme käytännössä uusrenessanssin 

tyylipiirteisiin. Huomasin, että lasten kanssa voisi jutella ihan loputtomiin. Yritin tiedostaa, 

miten olin lasten edessä, miten elehdin ja miten puhuin. Oman olemisen reflektointi 

opetustilanteessa on tärkeää, koska opettajan merkitykselliset katseet, muiden oppijoiden 

huvittuneet tai pilkalliset katseet ja jopa muiden vaikenemiset toimivat piilevänä tietona, joka 

voi joko haitata tai edistää oppimista.203 Piilevän tiedon ymmärtämiseksi tarvitaan tietoista 

tulkintaa.204  

  

Kierros päättyi aina kolmanteen kerrokseen, jossa museossa on pysyvä näyttely 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet, joka kertoo Suomen arkkitehtuurin historiasta vuodesta 

1900 1970-luvulle. Tuohon näyttelyyn sisältyy niin ikään detaljikortit. Niiden yksityiskohdat 

                                                           
203 Lehtovaara 1996, 90. 
204 ibid. 

16. Detaljimetsästyksessä 

kiinnitettiin huomio esimerkiksi 

muna-sauva -ornamenttiin.  

Kuva: Salla Bedard / MFA. 
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esittävät osia näyttelyn kuvista. Jaoin lapsille kuvakortit. Ohjeistin aina lapset seuraavasti: Kun 

olet löytänyt korttisi kuvan näyttelystä, jää sen äärelle. Katso, mitä kuva esittää, ja esittele se 

vieressäsi seisovalle kaverille. Käytännössä kuvien etsinnästä tuli lähes aina vimmainen 

kilpajuoksu, jossa jokainen lapsi yritti etsiä kuvan mahdollisimman nopeasti ja ehtiä etsimään 

mahdollisimman monta kuvaa. Fenomenologisen avoimesta lähestymistavasta huolimatta sain 

itseni kiinni pettymyksen tunteesta. Miksi lapset eivät malta pysähtyä ja keskittyä? Lapset 

nauttivat kuitenkin tehtävästä silmin nähden. Yritin rauhoittaa tilannetta ja jutella lasten 

kanssa kuvista. Lasten kärsivällisyys oli tässä vaiheessa jo yleensä koetuksella. 

Yhden ryhmän kohdalla sain todella ottaa kaikki taitoni käyttöön. Ensinnäkin aamujunani oli 

peruttu, joten jouduin soittamaan työpaikalle, että en ehkä ehdi museolle juuri yhdeksäksi, 

jolloin kierroksen oli määrä alkaa. No puuskutin sitten paikalle vain pari minuuttia myöhässä ja 

huomasin järkytyksekseni, että ryhmä oli lukioluokka! Ilmoittautuessa opettaja oli kertonut 

tulevansa Helsingin Rudolf Steiner –koulusta, eikä minulle ollut tullut mieleenikään, että kyse 

voisi olla lukiosta. Minun täytyi lennosta muokata kierrosta lukiolaisille sopivaksi. Heitin 

kylttien lapsellisuudesta huumoria, mutta keskusteluissa puhuin tarkemmin tyylisuunnista, 

tenttasin opiskelijoilta pylväsjärjestelmiä ja niin edelleen. Huomasin jälkeenpäin olettaneeni 

automaattisesti, että vanhempien oppilaiden kohdalla tulee painottaa kognitiivista tietoa, kun 

taas nuorempien kohdalla oli turvallista luottaa aistikokemusten voimaan. Pysyvän näyttelyn 

kohdalla ohjeistin, että kun kukin on löytänyt oman yksityiskohtansa, aihe kirjoitetaan muistiin 

ja teeman tutkimista jatketaan koulussa. Pyysin opiskelijoita ottamaan valokuvia näyttelystä. 

Heidän opettajansa vaikutti tyytyväiseltä ja minä pyyhin hikeä otsaltani. Opin taas paljon siitä, 

miten toimia yllättävässä tilanteessa.  

Kielen ja puheen soveltaminen tiettyyn kohderyhmään on prosessi, joka tapahtuu usein 

tiedostamatta. Vuorovaikutteisuus on silti lähtökohtana kaiken ikäisille, jos ihmisiä halutaan 

oikeasti osallistaa. Usein viimeistään yläkouluikäisten kynnys aloittaa keskustelu nousee 

korkeaksi.205 Kynnystä ottaa osaa keskusteluun voi madaltaa omalla esimerkillä. 

Henkilökohtainen ote asettaa oppaan samalle tasolle oppilaiden kanssa.206 Kokemukseni 

mukaan taidemuseoissa on täysin sallittua esittää toinen toistaan lennokkaampia tulkintoja. 

Miten onkaan arkkitehtuurin kanssa? Rakennusten olemus on toisenlainen verrattuna 

taideteoksiin. Rakennuksen olemassaolon tapa on hyvin konkreettinen ja se on olemassa jotain 

tiettyä käyttötarkoitusta varten. Siinä on siis tiettyä vakavuutta. Miten rakennustaidetta siis 
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tulisi tulkita? Onko olemassa jotain oikeaa tapaa? Kun operoidaan rakennustaiteen kanssa, 

rakennustekniset rajoitukset ja vaatimukset voi asettaa sivuun. Ihmisillä on täysi oikeus 

arvioida, arvostella ja tulkita rakennuksia omasta situatiostaan käsin. (tähän Pallasmaata ja 

olemassaolon taidetta) 

Kierroksista tuli opettajilta kiitollista palautetta. Aistin, että moni oli tuskaillut 

opetussuunnitelman arkkitehtuurisisältöjen kanssa. Nyt heillä tuntui olevan sellainen käsitys, 

että osallistuttuaan tälle kierrokselle arkkitehtuurikasvatus oli sillä kuitattu. Tämä näkemys 

tuntui minusta jokseenkin hurjalta, mutta samalla vahvistui ennakko-oletukseni siitä, että 

ensinnäkin arkkitehtuuri koetaan aikuisten keskuudessa etäiseksi aiheeksi, ja toiseksi että 

arkkitehtuurikasvatukselle on olemassa todellinen tarve ja kysyntä. 

4.2. Piparikaupunki: vuotuista paikallisympäristön tutkimista 2015 & 

2016 

Piparikaupunki -tapahtuma on joulun aikaan sijoittuva koko perheen tapahtuma. Se koostuu 

Piparikaupunki -näyttelystä, jonka korttelit osallistumaan kutsutut helsinkiläiset 

esiopetusryhmät leipovat, sekä suurelle yleisölle avoimista työpajoista. Vuonna 2016 

repertuaariin otettiin myös koululaistyöpajat. Yhteistyökumppanina on Dr Oetker, joka on 

tarjonnut projektiin koristelumateriaalit ja piparitaikinan. Päiväkoteihin toimitetaan niiden 

lisäksi vanerinen alusta rakennelmalle sekä opettajan opas, jossa on tehtäviä ja teemaan 

virittäviä aineistoja. Piparikaupunki -tapahtuma on toteutettu museossa neljä kertaa 

vaihtuvilla teemoilla. Vuonna 2014 teemana oli Helsinki vuonna 2050, vuonna 2015 haluttiin 

katsoa historiaan teemalla Helsinki vuonna 1850 (katso kuva 17). Vuoden 2016 teemana oli 

Helsinki 60-luvulla. Vuoden 2017 teemaksi on suunniteltu Lapin hotelliarkkitehtuuriin liittyvää 

teemaa, joka liittyisi silloin museossa esillä olevaan saman aiheiseen näyttelyyn. Pohdinnan 

alla on, kuinka teema sidotaan helsinkiläislasten arkeen. Tapahtumaan liittyvät työpajat on 

aiempina vuosina tuotettu yhteistyössä Arkin tai Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen 

opiskelijoiden kanssa. Vuodesta 2015 alkaen tehtävä lankesi luonnollisesti minulle. Tehtäviini 

kuuluu hoitaa yhteydenpito päiväkotien kanssa, koordinoida materiaalipakettien vienti ja 

valmiiden piparikorttelien nouto päiväkodeista, sekä pedagogisten sisältöjen tuottaminen ja 

työpajojen sisältösuunnittelu ja ohjaus. Käytännön järjestelyihin kuuluu kutsujen lähettäminen 

päiväkoteihin, materiaalitilaukset DrOetkerille, tarvikepakettien pakkaaminen ja toimittaminen 

päiväkoteihin pakettiautolla yhdessä museomestarin kanssa, sekä opettajan oppaan tehtävien 

ja muun sisällön suunnittelu. 
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Opettajan oppaissa oli sama rakenne vuonna 2015 ja 2016.207 Käytännön ohjeiden ja 

aikataulun lisäksi laadin oppaisiin tehtäviä, joita päiväkodeissa saatettiin haluttaessa tehdä ja 

syventää näin oppimiskokonaisuutta. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ohjataan 

tutustuttamaan lapsia moniaistisesti rakennettuun ympäristöön.208 Esiopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa on osio Minä ja meidän yhteisömme. Siinä ohjataan opettajia 

tutustumaan lasten kanssa johonkin lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta 

näkökulmasta moniaistisesti.209 Vuoden 2015 ja 2014 teemat palvelivat tätä sisältöä suoraan. 

Niin ikään esiopetuksessa tulee tutustua tutkivaan oppimiseen havainnoimalla ja tutkimalla 

ympäristöä sekä kokeilemalla ja päättelemällä.210 Tehtävissä otin lähtökohdiksi lasten oman 

kokemismaailman ja luovuuden. Teemoihin virittäydyttiin sanallisen ajankuvauksen, kuvien ja 

                                                           
207 Katso LIITE 6. 
208 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 32: Esiopetuksessa tuetaan lasten kuvallisen 
ajattelun ja kuvailmaisun kehittymistä tekemällä, tulkitsemalla ja arvioimalla erilaisia kuvia. Opeteltava 
asia suunnitellaan lasten kokemusmaailmasta ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Lapsia rohkaistaan 
kokeilemaan erilaisia kuvan tekemisen tapoja, välineitä ja materiaaleja. Kuvan tekemisen taitoja 
harjoitellaan moniaistisesti esimerkiksi maalaamalla, rakentamalla ja mediaesityksiä tekemällä. Lasten 
kanssa havainnoidaan heidän itse tuottamiensa kuvien lisäksi taideteoksia, median kuvia, esineiden 
muotoilua sekä rakennetun ja luonnon ympäristön kohteita. Lapsia ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan 
ajatuksiaan kuvallisista viesteistä. Kuvia tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi väreihin, 
muotoihin, materiaaleihin, tekijään, esitysyhteyteen ja kuvien herättämiin tunteisiin. 
209 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 34. 
210 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 35. 

17. Piparikaupunki: Helsinki 1850 (2015) kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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mielikuvien avulla. Perusvire tehtävissä oli leikillinen. Näin halusin madaltaa kynnystä 

mahdollisimman paljon lähestymään arkkitehtuuria rohkeasti ja ronskisti tekemisen kautta. 

Tapahtuman päätyttyä laadin palautelomakkeen, jonka lähetin osallistuneisiin päiväkoteihin. 

Vastausten211 perusteella tehtävät oli koettu hyödyllisiksi, ja niitä oli hyödynnetty. Kritiikkiä tuli 

joistain käytännön järjestelyistä ja syventävän lähdemateriaalin puutteesta. Osallistuneita 

päiväkoteja oli vuosina 2015 ja 2016 toista kymmentä, ja satoja lapsia osallistui piparisten 

korttelien rakentamiseen. Kokonaisuutena Piparikaupunki on hyvän mielen tapahtuma ja 

museon käytännön arjen kannalta toimivaksi konsepti. Joulu on lapsille ja perheille yleensä 

merkityksellistä aikaa. Piparikaupungin tuoksu ja sen mittakaavan luoma vaikuttavuus luovat 

museoon satumaista tunnelmaa. DrOetkerin mukana olo on taloudellinen edellytys 

tapahtuman toteutumiselle. Tapahtuma on kaksijakoinen. Päiväkodeissa tapahtuvalle 

toiminnalle on asetettu korkeammat pedagogiset tavoitteet, yleisöpajojen keskittyessä 

tarjoamaan kävijöille mukavaa puuhaa annetun teeman puitteissa. Päiväkodeissa fokus on 

lähiympäristön ja arkkitehtuurin tutkimisessa itse tehden, yleisötyöpajoissa museon agendana 

on saada kävijöitä museoon ja siinä sivussa tutustuttaa heidät kauden teemaan.  

2016 oli toinen vuosi, jolloin teimme yhteistyötä myös Stadin ammattiopiston kanssa. Heidän 

opiskelijansa leipoivat meille satoja pipareita työpajoja varten. Vuonna 2015 suunnittelin 

teeman mukaisesti, että teetetään kahden muotoisia pipareita. Toinen oli suorakaide kokoa 

12x19 cm, joka mahdollisti vapaan suunnittelun. Toinen muistutti tuomiokirkkoa. 

Tuomiokirkon muotoinen muotti teetettiin ruotsalaisessa firmassa, ja molemmat muotit 

toimitettiin Stadin ammattiopistoon leipuriopiskelijoille. Suunnittelin vuoden 2015 piparien 

muodot siten, että molemmat toimivat tasossa, mutta halutessaan niistä saattoi koota myös 

rakennuksen kirkollisine päätyineen. Vuonna 2016 teemana oli 60-luku ja erityisesti 

moduliarkkitehtuuri (katso kuva 18). 60-lukunäyttelyn yhteydessä museon aulaan tuotiin 

autenttinen Kristian Gullichsenin ja Juhani Pallasmaan suunnittelema Moduli 225. Rakennelma 

inspiroi minua suunnittelemaan työpajat teeman ympärille. Vuonna 2016 piparityöpaja 

laajennettiin myös koululuokille myytäviksi työpajoiksi. Sisältö suuren yleisön nonstop-

työpajoissa ja koululaistyöpajoissa oli eri, mutta teema sama. Teeman mukaan teetätimme 

ammattiopistolla kolmen muotoisia pipareita: neliön jossa on reikä keskellä, kolmion ja 

viisikulmion. Näistä sai jokainen suunnitella ja rakentaa omanlaisensa modulin. Dr Oetker toi 

parahiksi markkinoille uuden tuotteen: syötävän liiman. 
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Laadin vuoden 2015 Helsinki 1850-luvulla -teeman työpajoja varten lyhyen fiktiivisen 

kertomuksen, joka piti sisällään historiallisia faktoja. Loin mielikuvaa 1850-luvun Helsingistä 

jossa oli mukulakivikatuja, hevosvaunuja, yleisiä kaivoja, ulkohuusseja ja puuröttelöitä siellä 

missä nykyään on kaupungin kalleimmat asuinneliöt. Tarinan viitekehys oli tuon ajan Helsingin 

paloherkkyys johtuen pääsoin puisesta rakennuskannasta. Tarina loppui siihen, että tuli oli 

päässyt irti, ja eläintarhan eläimet piti saattaa turvaan. Tehtävänä oli koristella eläimille uusi 

asumus jouluksi. Olin tilannut DrOetkeriltä eläinaiheisia kakunkoristeita. Oletukseni mukaisesti 

lapset ihastuivat eläinhahmoihin ja koristelivat niille innolla koteja. Minulla oli mukana myös 

vanhan ajan ikkunamalleja siltä varalta, että joku halusi paneutua yksityiskohtiin. Homma toimi 

ihan hyvin siten, että luin tarinaa aina uusille tulokkaille. Suurin osa lapsista kuunteli tarinaani 

keskittyneesti. Monessa perheessä vanhemmat osallistuivat tilanteeseen siten, että he 

kannustivat lapsiaan kuuntelemaan tarinaani ja kyselivät lapsiltaa yksityiskohtia sen päätyttyä. 

Jos lapsi vaikutti levottomalta ja haluttomalta kuuntelemaan tarinaa, lyhensin sitä lennosta tai 

kerroin vain joitan yksityiskohtia vanhan ajan kaupunkielämästä.  

Työpajapöytiin olin varannut laminoituja viitekuvia vanhan ajan ikkunoista ja ovista. Valitsin 

tarinallisuuden lähestymistavaksi siksi, että se on universaali ilmiö, johon kaikilla ihmisillä on 

jokin tarttumapinta. Tarinaan leivottuina historiallisia faktoja ei tarvinnut erikseen osoittaa ja 

opettamalla opettaa, vaan ne nousivat luonnollisina tosiasioina tarinan teemasta. Tarinan 

18. Piparikaupunki: Helsinki 60 vuotta sitten (2016) kuva Juho Haavisto / MFA. 
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kuunteleminen on lapsille tuttu tapahtuma. Lisäksi omat henkilökohtaiset arvoni ja tärkeänä 

pitämäni kasvatuksen painotusalueet tukivat tarinallisuuden integroimista 

oppimistilanteeseen. Teorian ja tekemisen rajapinta säilyy luontevana, kun kaksi asiaa ovat 

lapsen arkielämässä lähellä toisiaan. Lisäksi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

ohjataan eksplisiittisesti tutustuttamaan lapsia lastenkirjallisuuteen ja lukemaan heille erilaisia 

tekstejä sekä keskustelemaan niistä.212 

Kuten kaikessa opetuksessa, tässäkin voi pohtia sitä, mitä lapset oikeasti oppivat, ja siirtyivätkö 

tiedolliset ainekset lasten tuotoksiin. Päiväkodeissa tapahtunut työskentely oli monessa 

yksikössä saavuttanut laajat mittasuhteet molempina vuosina, teemaa oli laajennettu ja 

tutustuttu toden teolla päiväkodin historialliseen tai 60-luvun lähiympäristöön. Siten 

päiväkodeissa päästiin kansallisen opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin, mutta 

yleisötyöpajat olivat käytännössä ehkä enemmän yleisen viihtymisen tilanteita, ennemmin kuin 

syvällisen oppimisen tilanteita. Toisaalta tiedollisen aineksen siirtymistä luovuutta vaativiin 

tuotoksiin on vaikea arvioida. Vaikka olin laittanut tilassa oleville televisionäytöille pyörimään 

kuvia 1800-luvun Helsingistä tai modulirakentamisesta, ne eivät kirvoittaneet kysymyksiä tai 

keskustelua. Helsingin historiaan liittyvää tarinaa kuunneltiin kyllä, ja perheiden kesken syntyi 

keskusteluja siitä, millaista elämä mahtoikaan olla entisaikojen Helsingissä. Tilanne oli siis 

intiimi ja lämminhenkinen, eikä tarkoituksenani ollutkaan esitelmöidä asiasta. 60-luvun teema 

jäi yleisötyöpajoissa pintapuoliseksi, mutta koululaistyöpajoissa pääsimme teemaan syvällisesti 

kiinni.  

Koululuokille suunnatuissa työpajoissa tavoitteenani oli opettaa lapsille moduliajattelua, tietyn 

pienimmän yksikön monistettavuutta ja käytettävyyttä. Lisäksi halusin painottaa 

toimintatapoja, käyttäytymistä, hauskuutta ja luovuutta. Koululaistyöpajat koostuivat kahdesta 

osasta, tiedollisesta osasta ja piparirakentelusta. Ajatuksenani oli yhdistää tietoa ja taitoa, 

kokeilla teoriaa käytännössä hauskalla tavalla. Tiedollisessa osassa keskustelin lasten kanssa 

museorakennuksesta, sen rakennustavasta ja yksityiskohdista suhteessa moduliin, joka on 

periaatteiltaan täysin erilainen. Kyselin myös koululaisten havaintoja omasta 

koulurakennuksestaan ja siitä, miten se suhteutui museorakennukseen ja moduliin. 

Koululuokkien osalta keskusteluun osallistuminen vaihteli suuresti. Koululuokasta poikkeava 

oppimisympäristö sai aikaan sen, että juuri kukaan oppilaista ei ollut täysin vailla kiinnostusta 

työpajaan. Huomasin selvän eron verrattuna luokkahuoneopetukseen, jossa tutun ympäristön 

turvin yleensä tietty osa oppilaista keskittyy vain omiin asioihinsa, eikä huomioi opetusta. 

                                                           
212 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 33. 
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Vaikka kaikki eivät siis ottaneet osaa keskusteluun, lähes kaikki kuitenkin kiinnittivät 

huomionsa siihen, mitä ympärillä tapahtui. Alkukeskustelun jälkeen seurasi toiminnallinen 

osio, jossa jaoin lapsille mittanauhat ja pyysin heitä etsimään modulista mittaa 75 cm. Mistä 

kohdista modulia sen saattoi löytää? Monet oppilaat ottivat mitan etsimisen kilpailuna ja he 

tulivat innokkaasti kertomaan minulle, mistä kohdin se löytyi. Pähkinä purtavaksi, tietynlainen 

arvoitus inspiroi suurinta osaa lapsia. Etsimisvaiheessa lapset eivät vielä tienneet, mikä 

merkitys toiminnalla oli, tai mitkä sen lopputulokset olisivat. Lopuksi purimme tulokset 

keskustellen ja lapsille selvisi, että 225 cm jaettuna kolmella on yhtä kuin 75 cm. 

Keskustelimme vielä mitoista ja mittajärjestelmistä. Tätä seurasi toinen toiminnallinen osuus, 

jossa jokainen teki oman piparimodulinsa. Piparimodulin rakentamisessa haasteena oli 

materiaali ja sen ominaislaadun huomioiminen suhteessa omaan suunnitelmaan. Pipariosista 

ei voinut rakentaa mitä tahansa. Kuvassa 19 näkyy esimerkkejä oppilaiden tuotoksista. 

Suunnitteluvaiheessa piti ottaa huomioon rajallinen määrä aihioita, käytössä oleva aika 

suhteessa rakennelmaan ja rakenteen toimivuus ja toteutettavuus. Oppilaat ottivat teokseensa 

vahvan omistajuuden heti alussa. He vertailivat koristelujaan toistensa kanssa ja tekivät 

vaihtokauppaa eri muotoisilla aihioilla. Tarjolla oli myös syötäviä pipareita ja oppilaiden 

mielestä oli erityisen hauskaa kaataa keko koristeita piparilleen ja syödä se työskentelyn 

lomassa. Oppilailta ja opettajilta tuli työpajoissa välitöntä palautetta. Kaikki pitivät toimintaa 

mielekkäänä. Moni opettaja kertoi olevansa jo väsynyt lukukauden lähestyessä loppuaan ja 

että työpajassa yhdistyi hyvin sekä tiedollinen että viihdyttävä taso. 

 

 

Koululaistyöpajoissa tuli punnittua moni seikka käytännössä. Ensinnäkin A&O-huone on 

koululuokkia ajatellen pieni ja siellä kaikui vielä joulukaudella 2016 häiritsevästi. Sittemmin 

19. Koululaisten piparimoduleita 15.12.2016 Kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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huoneeseen on asennettu akustolevyä ja matto, jotka ovat vaimentaneet kaikua 

huomattavasti. Työpajan ilmapiiri ja toiminta määräytyy pitkälti luokan opettajan mukaan. Jos 

opettajalla on hyvä ote ja kosketus luokkaansa, asiat sujuvat ilman ongelmia. Silloin minun on 

helppo työpajan ohjaajana auttaa ja tukea opettajaa ryhmän koossa pitämisessä. Jos taas 

luokan opettajalla eivät ole langat käsissään, en pysty yksin ottamaan opettajan paikkaa ja 

vastuuta järjestyksen ylläpitäjänä.   

4.3. A&O-huoneen avajaisviikon työpajat 2016 

Uuden A&O-huoneen avajaisia vietettiin 4.2.2016 openhouse-päivällä. Illalla oli opettajille 

suunnattu infotilaisuus, jossa kerroin opettajille mitä työkaluja meillä on tarjota heille 

arkkitehtuurikasvatukseen. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on organisoida opettajille 

koulutustilaisuuksia, joissa heidät perehdytetään museon kokoelmiin, näyttelyihin ja 

palveluihin. Museoiden ja opettajankoulutuksen integroiminen koetaan nykyään yhä 

tärkeämmäksi.213 Huoneen avajaiset pidettiin, vaikka se ei ollutkaan vielä kokonaan valmis. 

Seuraavalla viikolla käynnistyivät suunnittelemani avajaisviikon työpajat214. Työpajoille 

asettamani pedagogiset tavoitteet liittyivät vahvasti monipuolisuuteen. Tarkoituksena oli 

koostaa laaja kattaus erilaista tekemistä, jonka avulla halusin alleviivata 

arkkitehtuurikasvatuksen moninaisuutta. Avajaisviikon työpajojen ensisijainen tarkoitus oli 

toimia eräänlaisena tapaspöytänä, josta maistelemalla saisi käsityksen makujen erilaisuudesta. 

Kaikki työpajat huipentuivat siihen, että annoin lapsille museon ilmapallon. Oli sympaattista 

huomata, että ilmapallo on edelleen tärkeä juttu lapsille. Niitä sitten sidottiin hanskoihin ja 

vetoketjuihin, ettei yksikään vaan pääsisi karkuun.  

Työpajojen suunnittelussa täytyi ottaa huomioon, että aihe toimisi nonstop-periaatteella ja 

että se sopisi kaiken ikäisille. Ilmoittautumisia tuli esiopetus- ja alakoululuokilta. Satunnaisia 

ohikulkijoita pajoissa ei juurikaan näkynyt, mikä pistää miettimään, kuinka paljon aikaa ja 

viestinnän resursseja vaatii, että uusi palvelu tulee kaupungissa laajaan tietoon. Lapset lähtivät 

kaikissa pajoissa hyvin mukaan tarjottuun tekemiseen. Yllätyin siitä, että en kohdannut 

ihmettelyjä enkä epäilyjä minkään tehtävän tai materiaalien kohdalla. Tekemistä ei tarvinnut 

”myydä”. Sokeripalarakenteluun ilmoittautui yläkoulun erityisluokka, jossa oli viisi oppilasta ja 

heidän mukanaan kaksi opettajaa. En kysellyt opettajilta miksi nämä lapset olivat 

erityisluokalla, mutta päättelin heidän kuuluvan autismin kirjoon. Tapaus kertoo avoimen 

yleisötyön yllätyksellisyydestä ja ennakoimattomuudesta. Kaikenlaisiin tilanteisiin täytyy olla 

                                                           
213 Heinonen – Lahti 2001, 193. 
214 Katso LIITE 4. 
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valmis silloin, kun oppimistilanteeseen tulijat eivät ole ohjaajalle ennalta tuttuja. Lapset 

keskittyivät hienosti tekemiseen jopa siinä määrin, että opettajat olivat yllättyneitä. 

Keskustelimme opettajien kanssa, että uusi ja jännittäväkin ympäristö auttoi lapsia 

keskittymään. Tekniikkakin oli sellainen, että se kannusti tarkkuuteen ja harkintaan. Eräs lapsi 

keskittyi intensiivisesti sokeripalojen asetteluun huoneen nurkasta täydellisessä hiljaisuudessa 

ja ottamatta kehenkään kontaktia. Juttelin pojalle hänen rakennelmastaan. Poika ei sanonut 

mitään, mutta hän vilkuili kulmiensa alta siihen tapaan, että selvästi kuunteli minua. Tulkitsin 

tilanteen olleen pojalle mieluisa hänen kehonkielensä ja keskittyneisyytensä perusteella. 

Luokan opettajien reaktioista päättelin myös, että tilanne oli suotuisa. Pedagogina minulle olisi 

ollut hyödyllistä tietää etukäteen, että kyseessä on erityisluokka. Olisin voinut valmistautua 

paremmin vastaanottamaan oppijoita, joilla on erityistarpeita.  

Unelmien koti -työpajaan tuli tiistaina päiväkodin esiopetusryhmä. Alustin työpajan 

keskustelulla asumisesta ja kodin ominaisuuksista. Lastenkirjoissa puhutaan usein kodista, 

asumisesta ja omasta huoneesta. Halusin painottaa lapsille, että koti on arkkitehtuuria. Arkisen 

ja jokapäiväisen tunnistaminen arkkitehtuuriksi ei välttämättä ole itsestään selvää. Koti on 

dynaaminen ja merkityksiltään avoin tila, joka muotoutuu käytössä, kommunikaatiossa ja 

sosiaalisissa suhteissa, jotka kaikki ulottuvat myös kodin ulkopuolelle.215 Koti laajenee 

merkitystensä myötä fyysisten rajojensa ulkopuolelle, jolloin kotona olevat asukkaat ovat 

suhteessa ympäröivään maailmaan ja toisin päin.216 Koti on siis fyysisten ominaisuuksiensa 

lisäksi mielentila. Kuvassa 20 näkyy lasten keskittynyttä työskentelyä. 

 

                                                           
215 Saarikangas 2002, 17. 
216 Saarikangas 2002, 18. 

20. Unelmien kotia piirtämässä 10.2.2016 Kuva: Kaisa Sjövall / MFA. 
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Otin taas lähtökohdakseni dialogisuuden, aivan kuin Mennään museoon viikon työpajoissakin. 

Mitä lähemmäksi aitoa dialogisuutta päästään, sitä vähemmän toiseen osapuoleen pyritään 

vaikuttamaan objektina: aito dialogi todellistaa itse itsensä ja alkaa toimia omilla ehdoillaan.217 

Aito dialogi on itsensä subjekti, eikä sitä tehdä vaan se luo itse itsensä.218 Dialogisuudelle 

antautuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tilanteen ottamaa suuntaa ei voi hallita 

ennalta. Se vaatii rohkeutta ja avoimuutta. Teknisessä dialogissa oppilas voi osoittaa oma-

aloitteisuutta ottamalla osaa keskusteluun, mutta opettaja on saattanut ennalta asettaa 

tavoitteet ja oikeat vastaukset, johon dialogilla pyritään. Tällaisessa vuorovaikutuksessa ei 

toteudu ”vallasta vapaata” dialogia.219 Onnistuinko siis esittämään sellaisia kysymyksiä ja 

luomaan sellaisen ilmapiirin, joka olisi vallasta vapaa? Kysyin lapsilta sellaisia kysymyksiä kuin: 

Mitä asioita eri huoneissa yleensä tehdään? Mitä tarkoitusta varten sinä haluaisit oman 

huoneen unelmien kotiisi? Vastaukset olivat mielikuvituksellisia. Jos olisin tuntenut lapset 

hyvin, olisin osannut laittaa heidän vastauksensa oikeaan kontekstiin ja tukea heitä 

vastavuoroisesti heidän kasvussaan ihmisinä.  

Tutustuimme myös rakennusten pohjapiirustusmalleihin ja niissä käytettyihin symboleihin. 

Opettelimme siis tulkitsemaan merkkejä ja katsomaan rakennuksia uudesta näkökulmasta. 

Tutkimme yhdessä, miten pohjapiirustukset ovat huoneita jotka on katkaistu ja joita katsotaan 

ylhäältä alaspäin. Omaan suunnitelmaan sai myös yhdistää lehdistä leikattuja kuvia 

kollaasitekniikalla. Lasten suunnitelmiin ilmestyi akvaariohuoneita, pääsiäismunahuoneita, 

viidakkohuoneita, sekä liukumäkiä, joita myöten pääsi huoneesta huoneeseen. Lapsille on 

luontaista lähteä laajentamaan käsiteltävää teemaa pidäkkeettömästi. Lapset tarvitsevat 

ilmiöiden ja käsitteiden sanottamista. He kantavat kotia mukanaan minne menevätkään, mutta 

eivät ehkä hahmota, että kyse on arkkitehtuurille ominaisesta ilmiöstä. Lopuksi jokainen 

esitteli oman tuotoksensa. Loppukatselmus palvelee itsereflektiota, toisten työpanoksen 

kunnioittamista ja muiden näkemysten kuuntelemista. Välillä on vaikeaa tulkita sitä, mikä 

mielikuvituksellisessa ajattelussa on oppimista? Onko mielikuvituksen ruokkiminen 

taideperustaista taideopetuksen kontekstissa tapahtuvaa oppimista ja eroaako se 

arkkitehtuurikasvatuksen tavoitteista? Uusi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma antaa 

tukea iloiselle ja oivaltavalle tekemiselle, mielikuvituksen hyödyntämiselle ja 

                                                           
217 Anttila 2017. 5.4. Dialogisuus. http://disco.teak.fi/anttila/5-4-dialogisuus/ [24.9.2017]. 
218 Ibid. 
219 Ibid. 
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taiteidenvälisyyden hyödyntämiselle.220 Pohdintani kumpuaa taidehistorioitsijan taustastani ja 

tietoisuudestani siitä, että en ole arkkitehti. Aiheen pyörittely kertoo arkkitehtuurin 

moniulotteisuudesta ja sen teknisen puolen olemassaolosta, joka aiheuttaa välillä 

epävarmuutta taidekasvattajassa. Taidekasvattajana minun pitäisi luottaa enemmän 

taiteelliseen intuitioon, lasten omaan tekemiseen ja oivaluksiin, sekä luovuuden voimaan ja 

vaikutukseen. 

Arkkitehtuurin käytännöllisyys on asia, joka tuntuu olevan vaikeasti sovitettavissa lasten 

mielikuvituksen laukkaamiseen. Perusopetuksen opetussuunnitelma kehottaa suuntaamaan 

huomion lähiympäristöön. Kouluissa tehdäänkin yleisesti projekteja, joissa pyritään 

parantamaan rakennettua lähiympäristöä tai vaikka suunnitellaan leikkipuistoa tai koulun 

pihan toimintoja. Tällaisissa oppimiskokonaisuuksissa on otettava mukaan myös käytännön 

realismi ainakin jossain vaiheessa. Yksittäinen arkkitehtuurikasvatuksellinen työpaja saattaa 

jäädä pelkän mielikuvituksellisuuden tasolle. Onko se jotenkin vähempiarvoista oppimista? 

Työpajan ohjattuani opin paljon siitä, miten lasten kommentit voi ottaa sellaisenaan vastaan, 

tai niitä voi halutessaan pyrkiä ohjaamaan tiettyyn suuntaan. Ohjaajana sitä ei voi välttää valta-

asemaa, johon oppimistilanne osanottajat asettaa. Tämä silloinkin, kun dialogisuudessa 

halutaan päästä mahdollisimman pitkälle. 

Perjantaina oli vuorossa unelmien kaupunkirakennustyöpaja. Pajaan ilmoittautui erään 

päiväkodin 15:n lapsen esiopetusryhmä ja kolme aikuista. Puhuimme aluksi siitä, miten 

kaupungit rakentuvat, kenelle ne on suunniteltu, ja kuinka erilaisilta eri kaupungit näyttävät 

ilmasta käsin. Seuraavaksi lapset alkoivat rakentaa yhteistä kaupunkia isolle lattian kokoiselle 

paperille palikoista asetellen ja muovailuvahasta muovaillen. Yhteinen kaupunki rakentui ilman 

ristiriitoja. Lapset tekivät vähemmän yhteistyötä kuin mihin kannustin, mutta tehtyään ”omaa 

tonttiaan” he lopulta yhdistivät rakennukset teillä toisiinsa. Kaupunkiin tuli piirrettyjä ja 

palikoista aseteltuja rakennuksia, teitä, aukioita, muovailuvahaihmisiä ja viheralueita. Lopuksi 

kävelimme kaupungissa lasten tekemiä teitä pitkin. Lapset osallistuivat innokkaasti 

rakenteluun. He esittivät vähän kysymyksiä, mutta johdattelin heitä vähän väliä pohtimaan 

kaupunkisuunnitteluun liittyviä kysymyksiä.  

                                                           
220 Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017, 15. Opetushallitus 
2017. http://www.oph.fi/download/186633_TPO_yleinen_opetushallituksen_maarays_OPH-2069-
2017_20.9.2017.pdf [25.9.2017]. 
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4.4. Työpajoja koululuokille 2017 

Koulujen ja museoiden välinen yhteistyö on parhaimmillaan avointa ja siitä hyötyvät 

molemmat osapuolet. Helsingissä museot kilpailevat tarjonnassa keskenään. Yleisötyöpajat ja 

laajoille yleisöille suunnattu pedagoginen ohjelmisto kilpailevat ihmisten vapaa-ajasta. 

Tarjonta varsinkin pääkaupunkiseudulla on laajaa ja kilpailu kovaa. Kouluille suunnatussa 

työpajatoiminnassa kärki on terävämpi. Jos koulut etsivät arkkitehtuurikasvatuksellista 

tarjontaa, Arkkitehtuurimuseo on lähes itsestään selvä kohde. Palvelut on siis oltava 

kohdallaan, koska kysyntä on olemassa. Työpajasuunnittelussa lähdin liikkeelle 

kohdeajattelusta ja sen jälkeen kohdeyleisön tarpeista. Siten suunnittelin työpajat, joiden 

suositellut kohderyhmät ovat esiopetus, alakoulu ja yläkoulu. Työpajojen nimiksi tuli 

Arkkitehtuurietsivät, Detaljietsivät, Suunnitellaan kaupunki! ja Ilmiömäistä. Kaupungilla 

toteutettavat lasten kävelykierrokset ovat toistaiseksi suunnittelun asteella. Kuvassa 21 on 

yhden kaupunkityöpajan lopputulos.  

Erilaisia oppimisen ympäristöjä on rakentavaa tarkastella niiden siirtymien ja rajanylitysten 

kautta, jotka todentuvat niiden välillä.221 Yksilön näkökulmasta katsottuna oppimisen 

ympäristöt muodostavat yhdessä oppimisen ekologian, ja eri ympäristöt voivat täydentää 

toisiaan.222 Tällöin tarkoituksena ei ole pyrkiä häivyttämään koulun ja sen ulkopuolisen 

oppimisen ympäristöjen eroja vaan rakentamaan jatkuvuutta niiden välille.223 Omassa työssäni 

olen halunnut rakentaa tuota jatkuvuutta siten, että yksi tarjottu työpajamalli on Ilmiömäistä-

työpaja, joka on räätälöitävissä opettajan tarpeiden mukaan sen ilmiön ympärille, joka 

kouluissa on kulloinkin työn alla.  

Alkuvuodesta 2016 museoon otti yhteyttä eräs opettaja, joka kertoi, että heidän ilmiönään ja 

tutkittavana kohteenaan oli Tapiola. Opettaja tiedusteli mahdollisuutta tulla museolle 

haastattelemaan minua ja tutkimuspäällikköä. Idea oli se, että opettajakaan ei etukäteen 

tiennyt, mitä museossa tultaisiin tekemään. Oppilaat itse kyselisivät ja ottaisivat selvää 

haastattelemalla ja museon kokoelmien avulla niistä asioista, joita he katsoivat tarvitsevansa 

Tapiolaa tutkiessaan. Näin tapahtui. Jokaisella oppilaalla oli oma tulokulmansa Tapiolaan. 

Tutkimuspäällikkö kertoi Tapiolasta, jonka jälkeen keskusteltiin ja esitettiin kysymyksiä. 

Etsimme yhdessä tietoa museon kirjastosta. Tuon yhteydenoton ja tapaamisen jälkeen 

Ilmiömäistä-työpaja alkoi muotoutua mielessäni. Aloin pohtia, oliko järkevää suunnitella 

valmiiksi räätälöityjä työpajapaketteja. Vastaisivatko ne uuden opetussuunnitelman tarpeisiin? 

                                                           
221 Lonka 2014, 110. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 
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Kuvataiteen oppiaineen tavoitteet eivät ole uudessa opetussuunnitelmassa yksityiskohtaisesti 

kirjattuna eri luokka-asteiden kohdalle. Olisiko parempi tarjota mahdollisuutta tulla 

”hyödyntämään meitä”? Eikö olisi juuri tarkoituksenmukaista, että saattaisimme itsemme 

museon henkilökuntana käytettäväksi ja hyödynnettäväksi? Päädyin siihen, että molempia 

mahdollisuuksia on hyvä tarjota. Työpajasta onkin tullut suosituin työpajatuotteemme. Se 

näyttää siis tukevan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman viestiä etsiä uusia oppimisen 

ympäristöjä koulun seinien ulkopuolelta.224 

 

 

Vuonna 2001 julkaistussa Museologian perusteet kirjassa todetaan, että työpajat ovat 

kuuluneet museoiden perinteisiin opetusmenetelmiin.225 Työpajojen toimivuutta ei siinä tosin 

analysoida. Työpajojen idea perustuu yhdysvaltalaisen filosofin ja kasvatusteoreetikko John 

Deweyn (1859-1952) teoriaan tiedon ja toiminnan sekä teorian ja käytännön 

yhteenkuuluvuudesta.226 Tekemällä oppiminen on ihmiselle luonnollisin tapa oppia, sillä 

tekeminen on perustavin ihmisen olemassaolon tarpeista. Ihminen ei voi olla tekemättä 

mitään ja varsinkin lapsille tekeminen on luontainen tapa olla.227 Tekemisen ei työpajoissa 

                                                           
224 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 29. 
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 
[25.9.2017]. 
225 Heinonen – Lahti 2001, 189. 
226 Malmisalo-Lensu – Mäkinen 2010, 311. 
227 Ibid. 

21. Yhteinen kaupunki rakentuu palikoista. Kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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tarvitse kuitenkaan aina olla jotain käsillä tekemistä. Se voi olla myös ”käsitteillä tekemistä” tai 

jotain muuta elämyksellistä.228  

Arkkitehtuurimuseo ei ole aiemmin viestinyt opastuksista tai työpajoista voimakkaasti 

ulospäin, koska resurssit näihin palveluihin ovat olleet vaihtelevia. Museolehtorina aloin laatia 

myytävää työpajapalettia koululuokille. Työpajasuunnittelussa otin huomioon museon 

kokoelmat, resurssit, tilat ja käytännön reunaehdot ja opettajien tarpeet. Lukiessani 

perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, aloin kuitenkin kyseenalaistaa koko 

työpajakonseptia. Liitteessä 5 on verkkosivuilla julkaistut suunnittelemani ohjattavat 

koululaistyöpajat.    

20.4.2017 erään peruskoulun 3. luokan 26 oppilasta tulivat museoon räätälöityyn työpajaan. 

Olin pari viikkoa aiemmin saanut heidän opettajaltaan yhteydenoton, jossa hän tilasi 

ilmiöoppimiseen perustuvan avoimen pajan. Puhelimessa opettaja kertoi, että he tutkivat 

suomalaisuutta arkkitehtuurissa. Luokka oli jo tutustunut hieman Alvar Aallon tuotantoon. 

Opettajan toiveena oli toiminnallis-tiedollinen työpaja. Otin lähtökohdakseni museon pysyvän 

näyttelyn Arkkitehtuurimme vuosikymmenet, koska sen avulla oli helppo luoda yleiskatsaus 

Suomen arkkitehtuurin historian tunnuspiirteisiin. Mukana oli myös Aaltoa. Nopean 

katsauksen Suomen arkkitehtuurin historiaan jälkeen oppilaat saivat tehtäväkseen piirtää 

ohjeen mukaan luonnoksia pienoismalleista. Ohjeistin oppilaita kiinnittämään erityisesti 

huomiotaan niihin yksityiskohtiin, jotka tekivät pienoismallin rakennuksesta juuri sen mikä se 

oli. Se saattoi olla esimerkiksi muoto tai materiaali. Ohjeistin lapsia merkitsemään kohteensa 

tiedot piirustukseen, jotta he voisivat myöhemmin palata siihen ja tarkastella tuotoksiaan. 

Työskentelytavoissa näkyi lasten erot ja ominaispiirteet. Toiset tekivät yksityiskohtaisia 

piirroksia, toiset olivat nopeita ja tulkitsivat yhden pienoismallin muutamalla viivalla. Saatoin 

vain toivoa, että oppilaat katselisivat piirustuksiaan vielä yhdessä koululla opettajan johdolla. 

Havainnoimalla piirustuksia voitiin tehdä huomioita siitä, mitkä seikat oppilaat kokivat 

merkittäviksi ja sellaisiksi, joiden perusteella kohteesta tuli tunnistettava. Oppimistilanteessa 

oppilaiden tuli huomioida ympäristönsä ja toimia museoympäristön asettamien reunaehtojen 

puitteissa. 

Toinen esimerkki räätälöidystä työpajasta sijoittui toukokuulle 2017, kun erään koulun 

yläluokkalaisista koostuvat kaksi ryhmää halusivat tutustua 1960-luvulla Helsingissä 

purettuihin taloihin. Laadin tilaisuuksien pohjaksi PowerPoint-esityksen, joka perustui ennen ja 

                                                           
228 Malmisalo-Lensu – Mäkinen 2010, 313. 
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jälkeen -vastakkainasetteluun. Jaoin tuoleille äänestyslaput; kaksi eriväristä kartonkikorttia. 

Käsitellessäni kunkin kohteen tein äänestyksen, jossa katsottiin, kumpi voitti. Tavoitteeni oli 

osallistaa kuulijat ja katkaisemaan pelkkään kuuloaistiin perustuva kokeminen. Äänestyksistä 

sai synnytettyä hyvää keskustelua. Tietopainotteinenkin oppimistilanne on muokattavissa 

sellaiseksi, että se pitää sisällään toiminnallisia elementtejä. Tulkitsin työpajat onnistuneiksi 

seuraavista syistä: kuulijat olivat silminnähden keskittyneitä kuulemaansa. Esimerkkini 

herättivät keskustelua. Lähes kaikki ottivat osaa äänestyksiin. Opettajat esittivät 

lisäkysymyksiä. Yksi opettaja tuli sanomaan minulle työpajaluennon jälkeen, että hän on 

kertakaikkisen järkyttynyt siitä, millaisia rakennustaiteen helmiä Helsingistä on purettu 1960-

luvulla. Olin siis selvästi onnistunut virittelemään hänessä uutta ajattelua. Kaikista 

sykähdyttävin palaute tuli oppilaspojalta, joka tuli minulta esitykseni jälkeen kysymään, mitä 

mieltä olen Pasilan konepajan ympäristöön rakennetuista uusista asuinkerrostaloista. Toivon, 

että osasin välittää pojalle viestiä siitä, että arvostin hänen kiinnostuneisuuttaan ja kannustin 

häntä jatkossakin ottamaan kantaa rakennettuun ympäristöön.  

5. Valmiin rakennelman tarkastelua: teoria ja käytäntö 

yhdistyvät 

Lapsiin ja heidän osallistuvuuteensa kannattaa luottaa. Lapset rakentavat olemuksellaan, 

kysymyksillään ja tarpeillaan käytännössä työpajan sisällön tai ainakin sen suuntaviivat. Lasten 

kanssa toimiminen on aina oppimiskokemus myös itselle, koska ihmiset ja tilanteet ovat aina 

erilaisia. Fenomenologiaan pohjautuva oivaltava havainnoiminen osoitti käytännössä sen, että 

ennakkoasetelmat ja -odotukset hylkäävä heittäytyminen oman työskentelyn havainnointiin on 

vaikeaa. Minut yllätti se, kuinka vähän esittämääni sisältösubstanssia kyseenalaistettiin lasten 

toimesta. Tämä pani miettimään erityisesti tilanteiden valta-asetelmia. Kyllästymiset ja 

tylsyyden kokemisen osoitukset olivat odotettuja, mutta en kohdannut tilanteita, joissa 

sanomisiani olisi haastettu.  

Keskusteleminen lasten kanssa oli selvästi hedelmällisin lähestymistapa tiedon molemmin 

puoliseen jakamiseen. Dialogin avulla lapset itse pääsivät loistamaan hienoine ajatuksineen. 

Fenomenologinen kuvailu ja hermeneuttinen pohdiskeleva analyysi tuottivat minulle tietoa 

sekä itsestäni pedagogina, että toimintatavoistani lasten kanssa. Hermeneuttisen filosofian 

projektin mukaan jokainen uusi kohteen lukutapa vie ensinnäkin lähemmäs tutkimuskohteen 

mieltä, ja toiseksi se syventää tutkijan itseymmärrystä.229 Lapsia tulee lähestyä yksilöllisesti 

                                                           
229 Varto 1992, 69. 
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herkin tuntosarvin. Johdattelevilla kysymyksillä on huono kaiku, mutta lasten kanssa ne 

auttavat heitä tekemään omia itsenäisiä havaintojaan ja sitä kautta ne tuottavat onnistumisen 

tunteita.  Huomasin vahvuudekseni sen, että luotan lapsiin ja arvostan heidän ajatuksiaan ja 

heiltä saamaani palautetta. Lasten kanssa jutustelu lähenee Vsual Thinking Strategies -

tekniikkaa, jossa opastus on käytännössä sitä, että katsotaan kuvia ja yleisö tuottaa niihin 

sisällön ohjaajan kysymysten saattelemina.  

Museo informaalina oppimisympäristönä tarjoaa luokkahuoneesta erilaisen ja jotenkin 

vapaamman oppimistilanteen. Monilukutaito ja multimodaaliset todellisuuden tutkimisen, 

representoinnin ja kommunikaation keinot ovat museoissa aina olleet luontevasti läsnä. Uuden 

opetussuunnitelman myötä museoilla on entistä enemmän annettavia opettajille, kouluille ja 

ennen kaikkea oppilaille. Museossa kohtaamiset ovat lyhyitä ja hetkellisiä, mutta jos kipinän 

saa sytytettyä, uskon, että se voi kantaa pitkälle. Haastavaa oli suunnitella sellaisia sisältöjä, 

jotka sopivat monille eri kohderyhmille ja toimivat vielä nonstop-periaatteella. 

Opetuskokonaisuuden jälkeen jäin pohtimaan, kuinka tiukasti arkkitehtuurikasvatuksen sisällöt 

täytyy välttämättä sitoa itsestään selviin teemoihin, kuten rakenteluun ja mittakaavoihin. 

Arkkitehtuurikasvatuksen sateenvarjon alle mahtuu koko ihmisen toiminta, asuminen ja 

identiteetti. Aion jatkossa kokeilla rohkeasti erilaisia sisältöjä ja lähestymistapoja. Tämä on 

vasta alkua. 

Uusi opetussuunnitelma antaa viitteitä siitä, että opettajat nähdään tulevaisuudessa 

oppilaiden kannustajina, valmentajina ja luotseina. Kateederilta luennoimisesta ollaan siirrytty 

kohti vertaisoppimista ja oppilaiden aitoa kohtaamista. Museossa olemme saaneet tästä jo 

esimakua. Erään espoolaisen koulun yhdeksäsluokkalaisia kävi museossa opettajan johdolla 

siitä lähtökohdasta, että heidän tutkimuskohteensa oli Matinkylä, ja jokainen oppilas oli 

valinnut oman tulokulmansa aiheeseen. Oppilaat tulivat ikään kuin haastattelemaan minua ja 

tutkimuspäällikköä, ja me opastimme heitä tiedon äärelle ja vastailimme heidän kysymyksiinsä. 

Kuvaavaa on, että opettaja ei etukäteen osannut määritellä tapaamista tarkasti, hän luotti 

oppilaisiinsa ja siihen, että oppilaat ohjaavat kysymyksillään tapaamisen sisältöä. Näin 

tapahtui, ja tilaisuus oli kaikille osapuolille avartava ja opettavainen. Näen, että tällaiset 

avoimet kohtaamiset ovat avain sen mahdollistamiseen, että aitoa uuden tiedon 

konstruoimista tapahtuisi. Konstruktivistisessa lähestymistavassa painotetaan metakognition 
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eli oppimaan oppimisen merkitystä.230 Oppiminen perustuu aina oppijan aiemmille 

kokemuksille.231 

 

 

6. Tulevaisuuden rakennuspalikat: visio 

Arkkitehtuurikasvatuksen merkitys yleisellä tasolla vertautuu taidekasvatukseen. 

Museopedagogian teoria pohjautuu erityisesti taideteoksista tai kulttuurihistoriallisista 

esineistä koostuvien kokoelmien pohjalta oppimiseen. Arkkitehtuurimuseon alasta johtuen 

sisältö on vaikeammin määriteltävissä, mistä syystä arkkitehtuurin sisargenre muotoilu on 

hyvin usein otettu sen aisapariksi. Arkkitehtuurikasvatusta on kirjallisuudessa tähän asti 

lähestytty enimmäkseen semioottisesta näkökulmasta.232 Juhani Pallasmaan kaltaiset 

ajattelijat ovat kuitenkin jo sitä ennen olleet edelläkävijöitä aistikokemusten, kehollisuuden ja 

filosofian painotuksissa arkkitehtuurin kokemisessa.233 Samoilla jäljillä kulki Hannele Grönlund 

vaikuttavine näyttelyineen ja julkaisuineen234 Arkkitehtuurimuseossa. Kehollisuus, 

                                                           
230 Räsänen 2008, 39. 
231 Räsänen 2008, 38. 
232 Arkkitehtuurin ABC (Kaukonen ym. 2004) ja jatko-osa Arkkitehtuurin ABC. 2, Peruskäsitteitä (Räsänen 
2010). 
233 Pallasmaa 1993, 2014 ja 2016. 
234 Grönlund 2003. 

22. Työpaja 16.3.2016 Kuva Kaisa Sjövall / MFA. 
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taiteidenvälisyys ja niiden kautta saatava tieto ovat omiaan tuomaan arkkitehtuuria entistä 

lähemmäs ihmistä, oppijaa ja yksilöä. 

Arkkitehtuurimuseon kokoelmien hyödyntäminen arkkitehtuurikasvatuksen materiaalina 

palvelee tarkoitusta parhaiten, kun se yhdistetään aktuaalisten rakennusten kokemiseen. 

Kysymys on prosessista, josta ei tule koskaan valmista, aivan kuten ei ihmisestäkään. 

Arkkitehtuurikasvatus joutuu etsimään jatkuvasti omia erityispiirteitänsä palvelevia 

toimintamalleja. Oman mausteensa antaa arkkitehtuurin ala teknis-tieteellisenä 

potentiaalisesti etäisenä maailmana. Arkkitehtuurikasvatuksessa kiteytyy paradoksi 

jokapäiväisen, arkisen ja itsestään selvän ja toisaalta etäisen, teoreettisen ja 

saavuttamattoman välillä. Kaikessa kasvatuksessa on kysymys ihmiskontakteista. Oppiminen 

realisoituu viime kädessä oppijassa itsessään oman motivaation pohjalta. Merkityksellinen 

tieto muistetaan merkityksettömän tiedon kadotessa mielestä.235 Uutta tietoa konstruoidaan 

pohjana olevan tietovarannon päälle. Tiedon rakenteita muokataan aiemmin opitun pohjalta 

tai ne korvataan uusilla.236  Arkkitehtuurikasvatus tarvitsee siis asiantuntevan kasvattajan 

välittämään tietoa, kokemuksia, aistihavaintoja ja oivalluksia. Arkkitehtuurikasvatuksen kielen 

tulee olla saavutettavaa ja ymmärrettävää. Rakennettuun ympäristöön sisältyy 

demokratiavaade samalla kun rakennuksiin ja rakentamiseen liittyy lukuisia sosiaalisia, 

esteettisiä, terveydellisiä ja poliittisia intressejä. Annettu arkkitehtuurikasvatus eroaa 

kasvattajasta toiseen. Arkkitehdilla ja taidekasvattajalla voi hyvinkin olla erilaisia painotuksia 

arkkitehtuurikasvatuksellisissa näkemyksissä. Kasvattajan velvollisuus on paketoida asiansa 

sellaiseen muotoon, että se on vastaanotettavissa ja että sillä on mahdollisuuksia muuntautua 

ihmisten tarpeiden mukaan uudeksi merkitykselliseksi horisontiksi. 

Kun puhumme arkkitehtuurista, huomaamme hyvin pian olevamme eksistentiaalisten 

kysymysten äärellä. Juhani Pallasmaa kirjoittaa: Arkkitehtuurin ajaton tehtävä on luoda 

ruumiillistuneita eksistentiaalisia metaforia, jotka konkretisoivat ja jäsentävät ihmisen 

maailmassaolemista. Arkkitehtuuri heijastaa, materialisoi ja ikuistaa ideoita ja mielikuvia 

ihanteellisesta elämästä. Rakennukset ja kaupungit tekevät mahdolliseksi sen että voimme 

jäsentää, ymmärtää ja palauttaa mieleen hahmottomana virtaavaa todellisuutta ja lopulta sen 

että tiedämme ja muistamme keitä olemme.237 Arkkitehtuurikasvatuksen tulisi siis tehdä 

näkyväksi ja tunnetuksi taiteenalan inhimillistä olemassaoloa pohtivia kysymyksiä. Kaikkeen 

                                                           
235 Lonka 2014, 13. 
236 Räsänen 2008, 39. 
237 Pallasmaa 2016, 54. 
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kokemiseen liittyy muistelemisen, muistamisen ja vertailemisen toimintoja.238 Tilan tai paikan 

muistaminen perustuu olennaisesti keholliseen muistiin, koska siirrämme kehomme 

ruumiillistuneeseen muistiin kaikki vierailemamme kaupungit ja kaikki tunnistamamme 

paikat.239 Asuinpaikastamme tulee itseidentiteettimme, ruumiimme ja olemassaolomme 

osa.240 Koetut ja aistitut paikat kulkevat mukanamme osana yksilöllistä ja ainutlaatuista 

situaatiotamme.241 Työpajatoiminnan kontekstissa aistipohjainen ja kehollinen oppiminen 

tarjoavat mahdollisuuksia erilaisten tilojen ohjatun kokemisen esimerkiksi improvisoidun 

tilassa liikkumisen keinoin. Koska arkkitehtuurin kokeminen on kehollista, aistipohjaista ja 

muisteluun ja muistoihin liittyvää, työpajoissa kannattaisi yhdistää monenlaisia kokemisen 

tapoja. Tutkimuskohteeksi voisi ottaa jonkin rakennuksen, joka sitten yhteistuumin otettaisiin 

haltuun kehon liikkeiden, aistihavaintojen, kokemusten ja mielipiteiden jakamisen ja 

kognitiivisen perehtyneisyyden kautta. Kokonaisvaltaisen kokemisen arvopohjana tulee olla 

humanistinen ihmiskunnioitus, suvaitsevaisuus, luovuus ja kestävä kehitys. 

Arkkitehtuurimuseon visio on Olla läsnä asiantuntijana alan ammattilaisten ja kaikkien 

arkkitehtuurista kiinnostuneiden elämässä suomalaisissa kaupungeissa ja muissa 

kulttuuriympäristöissä.242 Ajattelen, että arkkitehtuurikasvatus on mitä suurimmassa määrin 

läsnäoloa ja arkkitehtuurin ilmiöiden ihmettelemistä yhdessä. Työskentelyni museolehtorina 

Arkkitehtuurimuseossa syksystä 2015 alkaen on ollut erilaisten toimintatapojen testausta ja 

haltuun ottoa. Työpajatilanteet ovat tuottaneet arvokasta tietoa jatkoa ajatellen. Onnistuneita 

lähestymistapoja ovat olleet arkkitehtuuriin liittyvien aineettomien asioiden sanallistaminen 

yleisölle, heidän omien kokemustensa ja tarpeidensa merkittävyyden esiin tuominen ja iloinen 

ja utelias tekemisen meininki.  

Jotta museo voisi olla kaikille houkutteleva kohde, siellä toimivien ammattilaisten täytyy osata 

ottaa eri-ikäiset kävijät huomioon ja puhua tarkoituksenmukaisesti 5-, 15- ja 50-vuotiaille.243 

Museovierailu on kävijälle kokonaisvaltainen kokemus. Tullessaan museoon lapsi sosiaalistuu 

museon käytänteisiin. Miten käyttäydyn, mihin saa koskea, osaanko kuunnella, osallistunko. 

Ihannetapauksessa päätoimisia museopedagogeja olisi kaksi, mikä mahdollistaisi arjessa 

                                                           
238 Pallasmaa 2016, 54. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
241 Rauhala 2005, 63. 
242 Arkkitehtuurimuseon missio, visio ja strategia. Word-dokumentin nimi: Missio, visio & strategia 

(MFA). Muokkauspäivämäärä: 16.2.2017. Säilytyspaikka: Arkkitehtuurimuseon digitaalisen aineiston 

tiedostopalvelin. [4.10.2017]. 

243 Levanto 2004, 52. 
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matalan kynnyksen ideoinnin ja kokemusten vaihdon. Työpajatilanteissa lisäkädet ovat usein 

tarpeen. Koululaistyöpajoissa opettajat ovat kyllä avuksi, mutta kahden museopedagogin 

koreografia synnyttäisi työpajatilanteissakin dialogia, mikä edesauttaisi uusien ajatusten esiin 

tuloa ja sitä kautta lisäisi kaikkien osapuolten oppimista.  

Kaiken opetuksen, kasvatuksen ja ihmistyön täytyy olla aina ajassa kiinni. 

Arkkitehtuurikasvatuksen täytyy olla relevanttia suhteessa ihmisten arkitodellisuuteen. 

Koulumaailmassa puhutaan paljon lasten viihtymisestä ja digitalisaatiosta sen varmistamisessa. 

Digitaaliset apuvälineet, sovellukset, ohjelmat ja julkaisut ovat mainio lisä myös 

arkkitehtuurikasvatuksen keinoarsenaalissa. Virtuaalitodellisuuden ja mobiilisovellusten 

hyödyntäminen tulisi kartoittaa ja mahdolliset keinot tulisi ottaa käyttöön. Ne ovat myös 

erinomainen keino pitää kiinni kansallisen erikoismuseon statuksen mukanaan tuomista 

velvoitteista. Kouluviihtymisen ytimessä on kuitenkin myös henkilökohtaisen ponnistelun 

tuoma tyydytys, eikä sitä tule digiloikan yhteydessä unohtaa. Museovierailun yhteydessä 

ponnistus mitataan sillä, miten lapset malttavat keskittyä ja panostaa vierailuunsa.  

Museopedagoginen työpaja ei edusta pitkäjänteistä kasvatustyötä vaan toimii eräänlaisena 

piristysruiskeena. Museoissa tiedetään, että jos museovierailu perustuu kiertämiseen ja 

passiiviseen katsomiseen ilman kysymysten esittämisen mahdollisuutta, oppilaat pitkästyvät 

nopeasti.244 Käytännön rutiineissa on oppilaille tarpeeksi ”kestämistä” ryhmässä toimimisen ja 

julkisessa tilassa suoriutumisen mukanaan tuomien epämukavuuksien muodossa. 

Museovieraat muistavat käynnistään parhaiten sosiaaliset kokemukset,245 ja lasten kohdalla 

tämä vielä korostuu. Palkkioksi kärsivällisyydestään lapset ja nuoret saavat innostavaa ja 

yllättävää tekemistä ja ajateltavaa. Uudet osallistavat ja ajatuksia herättävät kokemukset 

jäävät ihannetilanteessa resonoimaan heidän mielessään, ja saattavat johtaa jatkossa 

tiedostavaan ajatteluun ja toimintaan rakennetun ympäristön kentällä. Aktiivinen 

osallistuminen työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa jättää pysyvämmän muistijäljen kuin 

passiivinen seuraaminen.246 Lapsilta voidaan kysyä myös suoraan, miten he haluavat oppia. 

Mukava olo ja rentouttavat olosuhteet ovat välttämätön lähtökohta onnistuneelle 

museovierailulle ja sitä kautta oppimiskokemuksille.247 

Arkkitehtuurimuseon tavoitteena on lisätä laajan yleisön tietämystä arkkitehtuurista. 

Käytännön haaste on tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät lähtökohtaisesti ole tai tiedosta 

                                                           
244 Hooper-Greenhill 2007, 106. 
245 Levanto 2004, 56. 
246 Ibid. 
247 Ibid. 
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olevansa kiinnostuneita arkkitehtuurista. Museopedagogisesta näkökulmasta katsottuna 

arkkitehtuurikasvatukselliset tavoitteet menevät pidemmälle kuin Arkkitehtuurimuseon 

kirjaamaton tavoite saada mahdollisimman paljon maksavia asiakkaita. Koska arkkitehtuurin 

tietämyksen kasvattaminen laajan yleisön keskuudessa on tärkeää aiheen yhteiskunnallisen 

merkittävyyden ja demokratiavaateen kannalta, Arkkitehtuurimuseon kasvatustyön tulisi etsiä 

mahdollisimman tehokkaita väyliä tavoittaa laajoja yleisöjä. Valtio on tukipolitiikassaan niin 

ikään kiinnostunut museon valtakunnallisesta vaikuttavuudesta. Arkkitehtuurin löytölaatikko 

kiersi eri paikkoihin tilattuna pitkin Suomea 2016-2017 Taiteen edistämiskeskuksen ja 

ympäristöministeriön rahoituksen turvin. Verkossa julkaistavat digitaaliset sisällöt leviävät 

laajalle ja saavuttavat monenlaiset yleisöt esteettömästi. Koulujen oppisisällöt ovat niin ikään 

digitalisoitumassa. Siten Arkkitehtuurimuseon olisi hyödyllistä astua samalle tontille 

esimerkiksi ulkopuolisten yhteistyökumppanien avustamina.  

Tulevaisuudessa Arkkitehtuurimuseon täytyy tehdä ratkaisu sen suhteen, keskitytäänkö 

laajojen yleisöjen tavoittamiseen, mikä käytännössä tarkoittaisi maksuttomia palveluja, vai 

kohdennettuihin maksullisiin palveluihin. Toiminnassa voi nähdä ristiriidan museolle 

asetettujen omien tulonmuodostusmallien kehittämisen vaatimuksen ja 

arkkitehtuurikasvatuksen demokraattisen (ilmaisen) jakamisen välillä. Valtio on kuitenkin 

jatkossakin sitoutunut tukemaan museoita taloudellisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

vuonna 2017 julkaisema Ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi linjaa suuntaviivoja vuoteen 

2030 asti.248 Museolakia on tarkoitus uudistaa tällä vaalikaudella, eli vuoteen 2019 mennessä. 

Arkkitehtuurikasvatuksen näkeminen yleishyödyllisenä ja humanistisena pyrkimyksenä tulee 

olla tietoinen ja artikuloitu valinta. Silloin museon arjessa toistuva arkkitehtuurikasvatustyö ei 

voi olla pääasiallinen tulonmuodostuksen väline. Perustoiminnan, johon museopedagogia 

kuuluu, tulee jatkossakin olla rahoitettu valtion perusrahoituksen turvin. Museopedagogian 

kontekstissa voidaan kehittää myytäviä tuotteita, työpajoja ja palveluita ilmaisten palvelujen 

lisäksi. 

Koska tarkastelen opinnäytteessäni omien toimintatapojeni mielekkyyttä Arkkitehtuurimuseon 

kontekstissa, otan tässä kantaa yksittäisen museopedagogin mahdollisuuksien rajoissa 

suoritettaviin toimintatapoihin. Arkkitehtuurikasvatuksella on Arkkitehtuurimuseossa erilaiset 

tavoitteet, kuin esimerkiksi asiantuntijoita palvelevilla toimintatavoilla. Arkkitehtuurikasvatus 

ei ole yksittäisen rakennuksen ajoittamista tai sen rakennustaiteellisen arvon määrittämistä, 

vaan ihmisen integroimista osaksi tiedostavaa arkkitehtuurin käyttäjäjoukkoa. Arkkitehtuurin 
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vähimmäisymmärtämisen oppimäärä kiteytyy tilalliseen hahmottamiseen ja tiedostamiseen. 

Rakennettu ympäristö on sellaista kuin se on tietyistä syistä, ja niiden lainalaisuuksien 

ymmärtäminen on osa aktiivista kansalaisuutta. Arkkitehtuurikasvatuksen myötä ihminen 

juurtuu omaan rakennettuun ympäristöönsä tullessaan siitä tietoiseksi. Samoin kuin historian 

tuntemus on edellytys nykyhetken ymmärtämiselle ja tulvaisuuden visioinnille, oman 

kulttuurisen rakennetun ympäristön ymmärtäminen antaa eväitä suhtautua suomalaisen 

arkkitehtuurin historiaan sekä muiden kulttuurien rakennusperintöön. Ihmisen situaatioon 

kiinnittyy siten vahvasti ymmärrys taiteen ja kulttuurin kokonaisuuteen liittyvästä 

arkkitehtuurista.   

Arkkitehtuurimuseon yleisötyöpajat eivät ole vielä kesällä 2017 saavuttaneet laajan yleisön 

tietoisuutta. Koululaistyöpajat käyvät kaupaksi, mutta niitä voisi olla vielä enemmän. 

Kouluyhteistyötä tulee kehittää edelleen ja tuottaa opettajia kiinnostavia ja hyödyttäviä 

palveluita. Toiminnan volyymiä tulisi kasvattaa. Museorakennuksessa tätä rajoittaa A&O-

huoneen koko, mutta toisaalta toiminnan tulisi suuntautua yhä enemmän myös museon 

seinien ulkopuolelle. Arkkitehtuurimuseon tilakysymys on ollut ajankohtainen koko sen 

olemassaolon ajan. Tilat eivät kuitenkaan rajoita museopedagogista toimintaa yhtä paljon kuin 

näyttelytoimintaa. Työpajoihin toimintamuotoina liittyy monia haasteita. Työpajatilanne on 

usein yksittäinen ja lyhytaikainen. Yleisötyöpajoissa osanottajat ovat tilanteessa läsnä yksilöinä 

osana ryhmää. Kollektiivisen luovuuden mahdollisuudet jäävät siten hyödyntämättä, koska 

niiden esiin tuleminen vaatii aikaa, ja luottamuksellisen dialogin syntymistä.249 Museosta 

saatavan pedagogisen viestin on siis oltava ytimekäs ja vaikuttava. Oman työskentelyn 

havainnointi ja ihmisten reaktioiden tulkinta on myös haastavaa. Omalle toiminnalleen voi 

sokeutua, ja ihminen ”lukee” toisia ihmisiä aina subjektiivisesti. Tulkinta ei ole yleistettävissä, 

mutta samalla tilanteen tulkinta tuottaa tietoa. Opitun määrittely lähenee vaikeudessaan 

inhimillisen toiminnan arviointia.  

Tutkielmani otsikko alkaa sanoilla suunnittele, rakenna, leiki, opi. Suunnittele ohjauksen 

pohjalta tuotoksesi. Se voi olla ajattelua jäsentävä luonnos pohjapiirustukseksi oppimista 

edistävästä koulusta, se voi olla puheenvuoron valmistamista paikoista, jotka ovat jättäneet 

muistijäljen elämääsi tai se voi olla testiluonnos sokeripaloista rakennetusta päättymättömästä 

rakennelmasta. Hyödynnä suunnittelussa saamaasi suullista ja aistipohjaista tietoa. Rakenna 

suunnitelman pohjalta. Pohdi samalla osasia, joista kokonaisuus koostuu. Mieti 

tarkoituksenmukaisuutta ja estetiikkaa. Ajattele ihmistä: sinua oppijana ja rakennelmasi 
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kuvitteellista loppukäyttäjää. Rakentaminen voi olla myös immateriaalista. Leiki, pidä hauskaa, 

testaile, oivalla, pura, kerro kaverille, tee uusi. Opi. 

Jälkikirjoitus 30.10.2017: Opinnäytteen ollessa painossa museolehtori irtisanottiin yt-

neuvottelujen päätteeksi 12.10.2017 tuotannollisista ja taloudellisista syistä. 

Arkkitehtuurimuseon pedagoginen toiminta päätettiin ulkoistaa. Sen katsottiin olevan osa 

tapahtumatoimintaa. KS 
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Liite 1 

Arkkitehtuurikasvatus Arkkitehtuurimuseossa 2000–2017 / Eriika Johansson ja Kaisa 

Sjövall 

2000 Tuntuu tilalta, tuoksuu tiileltä 

Näyttely museon pääsalissa 7.4.–21.5.2000, kuraattori arkkitehti Hannele Grönlund. 

Oheisohjelmana työpajoja. Oheistuotteena samanniminen julkaisu, joka rohkaisee 

tunnustelemaan, haistelemaan ja tutkimaan materiaaleja. Kohderyhmä yli 6-vuotiaat, julkaisua 

ei suositella alle 3-vuotiaille.  

2001 Kuusi Jugendnäyttelyä 

Näyttely museon pääsalissa ja pienessä salissa 17.11.2001–17.2.2002. Kuraattoreina Timo 

Keinänen, Hannele Grönlund ja Hannu Hellman sekä Réseau Art Nouveau Network. 

Oheisohjelmana ilmaisia koululaisopastuksia 6 kpl peruskoululaisille ja lukiolaisille. Opastuksiin 

osallistui n. 180 oppilasta.  

2002 Participation Tools, Activating Environmental Consciousness 

Julkaisu neljän eurooppalaisen arkkitehtuuri-instituutin arkkitehtuurikasvatusprojekteista. 

Julkaisija Suomen rakennustaiteen museo, tuotettiin osana GAUD1-projektia. 

Piparkakkukaupunki 

Installaatio päiväkotilasten tekemistä piparkakkutaloista museon studiossa ja aulassa 

27.11.2002–5.1.2003. Tuotettiin osana GAUD1-projektia. Kohderyhmä koulut ja päiväkodit. 

Joulukalenteri 

Näyttely museon pienessä salissa 27.11.2002–5.1.2003. Kuraattori arkkitehti Hannele 

Grönlund. Tuotettiin osana GAUD1-projektia. 

2003 Aineeton tila 

Näyttely museon pääsalissa ja pienessä salissa 15.1.–30.3.2003, kuraattori arkkitehti Hannele 

Grönlund. Aiheena tilan aineettomat ominaisuudet kuten aika, valo ja ääni. Oheistuotteina 

Tunnustele aineetonta tilaa -retkilaatikko (havaintoharjoituspakki) ja julkaisu Aineeton tila. 

Matkaopas. Julkaisija Suomen rakennustaiteen museo. Ilmaisena oheisohjelmana lauantaisin 

näyttelyn kauden ajan työpajat Neljänteen ulottuvuuteen, vetäjänä arkkitehti, taidekasvattaja 

Anna Hänninen, ja koululaisille suunnattuja teatteriperformanssityöpajoja 10 kpl Tyhjää täynnä 

– teatterillinen sukellus aineettomaan tilaan, toteuttajana DraamaRäätälit. Tuotettiin osana 

GAUD1-projektia. Kohderyhmä ala-asteikäiset koululaiset.  

2004 Arkkitehtuurigrafiikka: Paperia ja bittejä 

Arkkitehtuurigrafiikka-näyttely museon pääsalissa 28.4.–26.5.2004. Oheisohjelmana työpajat 

”Paperia ja bittejä”, joiden aiheena arkkitehtien työskentelyvälineisiin ja -tekniikoihin 

tutustuminen. Kolme vaihtoehtoa: Naruviivain-paja, Laveeraus-paja ja Tietokone-paja, jossa 
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piirrettiin kolmiulotteisesti pieni rakennus CAD-ohjelmalla. Tuotettiin osana GAUD1-projektia. 

Kohderyhmä nuoret.  

2005 Ampiainen – arkkitehtuurin ja muotoilun päivä kouluissa  

Teemapäivä- ja opetussisältöhanke, 2005–2009.  Sisältönä suunnittelualojen ammattilaisten ja 

nuorten kohtaamisia toteuttamalla kouluissa arkkitehtien, arkkitehtiopiskelijoiden ja 

muotoilijoiden vierailuja ja työpajoja teemapäivänä 21.9.2005. Viestintävälineinä olivat 

nettisivut www.ampiainen.fi, jossa opetusaineistoja opettajille, tietoa tapahtumista ja näyttely 

opiskelijoiden töistä. Lisäksi kouluihin jaettiin painettu lehti, jota tehtiin hankkeen aikana 

kolme numeroa.  Ammattilaisjärjestöjen SAFA ja Ornamo, Arkkitehtuuri- ja Designmuseon sekä 

Uudenmaan taidetoimikunnan yhteistuotanto. Kohderyhmä peruskoulun 7.–9.-luokat ja toisen 

asteen opetus. 

Unelmien leikkimökki 

Kotivinkki-lehden kanssa tuotettu Unelmien leikkimökki -näyttely museon pienessä salissa 

13.4.–15.6.2005. Oheisohjelmana työpajoja, joiden aiheena leikkimökin suunnittelu ja 

rakentaminen omalle lelulle, suunnittelu arkkitehti Jaana Räsänen. Kohderyhmä esikoululaiset 

ja ala-asteikäiset koululaiset, n. 300 osallistujaa. Lisäksi kahtena tapahtumalauaintaina työpajat 

perhekävijöille.  

Pihalla 

Ilmainen työpajatapahtuma museon ulkoalueelle pystytetyssä tiipiissä 19.–25.9.2005. Aiheena 

kolmiulotteisten perusmuotojen ja mittakaavan maailma ja pienten asumusten ja esineiden 

rakentelu eri materiaaleista. Vetäjinä arkkitehti, kuvataideopettaja Anna Hänninen, muotoilija 

Outi Kuusimäki, arkkitehti Niina Hummelin ja teollisen muotoilun kandidaatti, 

arkkitehtiylioppilas Tia Sistonen. Aiheena kolmiulotteiset perusmuodot, mittakaavan 

muutokset, esineiden ja asumusten rakentaminen. Tuotettiin yhteistyössä Designmuseon 

kanssa osana Ampiainen-hanketta. Kohderyhmä pääkaupunkiseudun ala-asteikäiset 

koululaiset, kuvataidekoulut ja viikonloppuna perhekävijät 5–12-vuotiaiden kanssa. 

2006 Ampiainen asustaa  

Teemapäivä- ja opetussisältöhankkeessa koulutettiin opettajia viettämään arkkitehtuurin ja 

muotoilun päivää (5.10.2006) oppilaidensa kanssa järjestämällä käytännönläheisiä 

koulutusiltapäiviä eri puolilla Suomea. Ampiainen koordinoi sekä tarjosi opetuspaketin, jonka 

teema oli ampiainen taidokkaana rakentajana, ja kouluttajaparin (arkkitehti ja muotoilija), 

paikalliset yhteistyötahot tarjosivat tilat ja hoitivat tiedotuksen. Ytimekkäät mielikuvitusta 

ruokkivat ja vuorovaikutteiset pariluennot johdattivat osallistujan vuoden teemaan. 

Työpajoissa tutkittiin asumista sekä ampiaisen että ihmisen näkökulmasta ja saatiin vinkkejä 

arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen toteuttamiseen kouluissa. Ammattilaisjärjestöjen SAFA 

ja Ornamo, Arkkitehtuuri- ja Designmuseon sekä Uudenmaan taidetoimikunnan 

yhteistuotanto. Kohderyhmä perus- ja toisen asteen opetus. Koulutusiltapäiviin osallistui n. 

120 opettajaa ja heidän kauttaan tavoitettiin n. 2400 oppilasta. 

Eero Saarinen 
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Näyttely Taidehallin tiloissa 7.10.–6.12.2006. Ohessa työpajoja, jotka toteutettiin yhteistyössä 

Taidehallin ja Annantalon taidekeskuksen kanssa. Lasten työn tulokset asetettiin näytteille 

museon pieneen saliin.  

Uutta, vanhaa, vihreää 

Näyttely museon pääsalissa 14.11.2006–28.1.2007, sisältösuunnittelu arkkitehti Jaana Räsänen 

ja muotoilija Aki Kotkas. Aiheena kestävä kehitys ja arkkitehtuuri. Oheisohjelmana työpajoja, 

ohjaajina muotoilija Aki Kotkas, arkkitehti Niina Hummelin, arkkitehti, kuvataideopettaja Anna 

Hänninen, arkkitehti Jaana Räsänen, arkkitehtiylioppilas, taidemaalari Riikka Wesamaa. 

Kohderyhmänä kaikenikäiset esiopetuksesta toisen asteen opetukseen. Yleisölle Valoa 

pimeyteen -työpaja 13.12.2006. Oheisjulkaisuna perusopetukseen suunnattu verkko-

oppimateriaali. Esitettiin myös Skotlannissa Invernessissä 17.5.–3.6.2007 sekä Hämeenlinnassa 

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Arxissa 4.8.–3.10.2009. Tuotettiin osana GAUDI2-projektia. 

Taiteiden yö – Pihalla! Toritapahtuma Designmuseon ja Suomen rakennustaiteen museon 

välillä 

Työpajatapahtuma Taiteiden yön yhteydessä 24.8.2006. Ohjaajina ... Toteutettiin yhteistyössä 

Designmuseon kanssa. Kohderyhmä lapset.  

2007 Ampiaisen väri…nää  

Teemapäivä- ja opetussisältöhankkeessa tuotettiin lisää opetusmateriaalia, koulutettiin 

opettajia ja lähetettiin ammattilaisia kouluihin. Väri ja sen merkitys sekä rakennetussa että 

esineympäristössä puhuttivat opettajia useilla paikkakunnilla. Hankkeen valtakunnallista 

ulottuvuutta lisättiin ensimmäistä kertaa ilmestyneellä Ampiainen -lehdellä (taitto Salla Bedard 

MFA), joka sisälsi teema-artikkeleita, opetuksen virikeaineistoa, tehtäviä sekä ajankohtaisten 

hankkeiden esittelyjä. Lehti jaettiin kaikkiin Suomen peruskouluihin, lukioihin ja 

kuvataidekouluihin sekä arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaisille. Ammattilaisjärjestöjen 

SAFA ja Ornamo, Arkkitehtuuri- ja Designmuseon sekä Uudenmaan taidetoimikunnan 

yhteistuotanto. Yhteistyössä myös Etelä-Suomen Lääninhallitus / Sivistysosasto. Kohderyhmä 

perus- ja toisen asteen opetus. 

Mitta ja järjestys - työkaluina palikat 

Näyttely museon pienessä salissa 18.4.–10.6.2007, kuraattori Hannele Grönlund. Aiheena 

mittakaava, mittojen suhteet ja eri elementtien väliset jännitteet. Oheisohjelmana mittakaavaa 

ja rytmiä käsitteleviä työpajoja (suunnittelu Niina Hummelin, Jaana Räsänen ja Hannele 

Grönlund), ohjaajana arkkitehti Niina Hummelin. Kohderyhmä ala-asteikäiset koululaiset ja 

yhtenä tapahtumalauantaina perhekävijät.  

Taiteiden yö – Pihalla 

Taiteiden yön teematapahtuma museon takapihalla. Kolme työpajaa muotoiluklassikoista ja 

hyvästä ja huonosta mausta. Toteutettiin yhteistyössä Designmuseon kanssa. Kohderyhmä 

kaikenikäiset.  

2008 Ampiainen REMIX  
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Teemapäivä- ja opetussisältöhankkeessa otettiin osaa EUn Kulttuurienvälisen vuoropuhelun 

teemavuoteen. Lapsille ja nuorille suunnattiin suunnittelukilpailu: Alakko nää mua? Tehtävänä 

oli suunnitella jotakin, joka helpottaisi toisiin tutustumista. Lapset ja nuoret saivat äänestää 

oman suosikkinsa verkkosivuilla esitellyistä yli 300 ehdotuksesta. Lisäksi kilpailuehdotukset 

arvioi arkkitehtuurin ja muotoilun ammattilaisista koostuva jury. Kilpailusta tiedotettiin 

AmpiainenREMIX¬-lehden välityksellä.  

Raili ja Reima Pietilä. Modernin arkkitehtuurin haastajat 

Näyttely museossa 27.2.–25.5.2008. Oheisjulkaisuna tehtäväaineisto opettajalle, laatijana 

arkkitehti Jaana Räsänen. 

Tulevaisuuden rakentajat 

Tapahtuma Kaapelitehtaalla 2.10.2008. Tulevaisuuden rakentajat -megatapahtuma, jossa 500 

koululaista ja 50 suunnittelualojen ammattilaista rakensivat yhdessä tulevaisuuden esineitä, 

tiloja, taloja ja kaupunkeja. Tapahtuman päätteeksi hatuiksi toteutetut visiot esiteltiin Hat 

Walkilla suurelle yleisölle. Kohderyhmä 3–9-luokkalaiset. Tuotettiin yhteistyössä Ampiainen-

verkoston ja Arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa.  

2009 Ampiainen Remix 

Näyttely museon aulassa 8.–25.1.2009. Aiheena Ampiainen-hankkeen Alakko nää mua? -

suunnittelukilpailun sato. Tuotettiin yhteistyössä Ampiainen-verkoston kanssa. Verkosto 

julkaisi myös InnoAmpiainen-lehden (taitto Salla Bedard, MFA), joka kannusti EUn luovuuden 

ja innovoinnin teemavuoden merkeissä ottamaan oppia menneisyydestä, havainnoimaan 

nykypäivää ja idoimaan tulevaisuutta ennakkoluulottomasti. 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 

Verkkopeli, jonka tuottaminen aloitettiin museon saleissa 10.6.–6.9.2009 esitettyn, Suomen 

arkkitehtuurin 1900-lukua esittelevän näyttelyn yhteydessä. Näyttely on ollut pysyvästi esillä 

museon kolmannessa kerroksessa vuodesta 2009 lähtien. Verkkopelistä julkaistiin 

ensimmäisenä art nouveau -tyyliä ja funtionalismia esittelevät vuosikymmenet. Ruotsin- ja 

englanninkieliset versiot. Kohderyhmä: peruskoululaiset ja lukiolaiset.  

Miten olisi piparivälipala? 

Näyttelytempaus Designmuseon studiossa 11.12.2009–10.1.2010. Aiheena Arkkitehtuuri- ja 

Designmuseon välisen lisärakennuksen suunnittelu piparitaikinasta. Tiistaisin ja torstaisin 

avoimia työpajoja yleisölle Designmuseon tiloissa. Toteutettu yhteistyössä Designmuseon 

kanssa.  

Kulttuuriperintökasvatusjulkaisukokoelma kirjastoon 

Opetushallituksen, Museoviraston ja Ympäristöministeriön yhteistyönä toteuttaman, kouluille 

suunnatun Suomen Tammi -projektin (1998–2008) kokoamat ja julkaisemat 

kulttuuriperintökasvatusta käsittelevät oppaat ja julkaisut saatiin lahjoituksena museon 

kirjastolle, missä ne ovat vapaasti lainattavissa.  
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2010 Aarne Ervi. Tilaa ihmiselle 

Näyttely museossa 1.12.2010–27.2.2011. Oheisjulkaisuna tehtäväaineisto opettajalle, laatijana 

arkkitehti Jaana Räsänen. 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 

Peliin lisättiin lukuisia uusia vuosikymmeniä. Kohderyhmä: perus- ja toisen asteen opetus.  

Fantasy/Ampiainen 

Lehti arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta opettajille (taitto Salla Bedard MFA). Toteutettu 

yhteistyössä Ampiainen-verkoston kanssa.   

Pohjoisen Venäjän puukirkkoja 

Näyttely museossa 10.3.–30.5.2010. Oheisohjelmana kuvitustyöpajoja, joiden aiheena 

näyttelyn valokuvat ja taiteilija Ivan Bilibinin kuvitukset, n. 20 kpl arkisin 15.3.–27.4. välillä. 

Vetäjänä taidekasvatusopiskelijat Elsa Hessle ja Tuovi Eskola. Kohderyhmänä kaikenikäiset, 

päiväkotilapsista lukiolaisiin. 

Välipala, taiteiden yö ja Lokaviikot 

Tapahtumahanke museon pihalla 11.10.–31.10.2010. Viikonloppuisin perheyleisölle 

suunnattuja tapahtumia. Taiteiden yön tilaa tutkivia Liikkuvaa pahviarkkitehtuuria -työpajoja, 

vetäjinä tanssija-koreografi Jaakko Simola ja muusikko Leena Paukkunen. Kohderyhmänä 

kaikenikäiset. Nuorisofestivaali Lokaviikkojen kaupunkisuunnistusrastityöpajat 14.–15.10. 

Kohderyhmänä yläkoululaiset. Liikkuvaa pahviarkkitehtuuria -työpajoja päiväkotiryhmille 21.–

22.10., vetäjinä tanssija-koreografi Jaakko Simola ja arkkitehti Jaana Räsänen. 

Valomaalaustyöpajoja 31.10. Tuotettiin yhteistyössä Designmuseon kanssa.  

2011 Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 

Peliin lisättiin taas uutta. Kohderyhmä: perus- ja toisen asteen opetus.  

Maailman paras koulu 

Näyttely museossa 8.6.–25.9.2011. Oheisohjelmana opastetut kierrokset näyttelykoulujen 

oppilaille (museon oppaat), työpajoja oppilaille ja yleisölle sekä oheistehtäväaineisto 

opettajalle, toteuttajana Arkkitehtuurikoulu Arkki. Tehtäväaineisto laadittiin niin, että se on 

käytettävissä arkkitehtuurikasvatuksen apuvälineenä koulurakennuksissa myös jatkossa. 

Koululaisopastuksia järjestettiin 28 kappaletta ja niihin osallistui n. 570 oppilasta. Pakettia on 

jaettu museon verkkosivuilla 2011–. Kohderyhmä: peruskoululaiset ja lukiolaiset, 10–18-

vuotiaat. 

Maailman paras koulu esitettiin vuonna 2013 Salzburgissa, jolloin siihen tutustuivat myös 

itävaltalaiset nuoret.  

Taiteiden yö 
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Vuotuinen, helsinkiläinen tapahtumapäivä 26.8.2011. Museon pihalla Checkmate!-

shakkityöpaja, vetäjinä maisema-arkkitehtiylioppilas Lauri Lemmenlehti ja Designmuseon 

työpajaopas. Tuotettiin yhteistyössä Designmuseon kanssa osana Ihan pihalla! -hanketta. 

Kohderyhmä lapsiperheet.  

Vuoden aikana museoon tutustui 29 koululaisryhmää. 

2012 Arkkitehtuurikasvatuslinkit 

Arkkitehtuurikasvatusaiheinen infopankki museon verkkosivuilla. Kohderyhmä opettajat ja 

arkkitehtuurikasvatuksesta kiinnostuneet aikuiset. 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 

1980-luvun julkaisu. 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 

Pysyvän näyttelyn perehdytys- ja tehtäväaineisto opettajalle, sisältösuunnittelu arkkitehti 

Jaana Räsänen. Kohderyhmänä peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Jakelu museon 

verkkosivuilla 2012–. 

Lapsikävijöiden huomioiminen museorakennuksessa 

Palikkalaatikon sijoittaminen näyttelysaleihin pienimpien museovieraiden viihdytykseksi. Oma 

vaunu lastenkirjoille kirjastossa. 

Maailman paras koulu 

Oppimateriaali välineeksi oman rakennetun elinympäristön tarkasteluun koulussa, kotona ja 

kaikissa julkisissa tiloissa, yksinkertaisia ja helppoja näkökulmia arkkitehtuurin tutkimiseen ja 

jäsentämiseen. Kohderyhmänä peruskoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Sisältö arkkitehti 

Pihla Meskanen ja arkkitehti Niina Hummelin. Kohderyhmä perus- ja toisen asteen opetus. 

Rakennetaan IGLU! 

Lumirakentamistapahtuma museon pihalla 5.2.2012. Jatkuvan työpajan vetäjinä arkkitehdit 

Olli Pursiainen, Virpi Mamia, Sari Huttunen, Pihla Meskanen ja Minna-Mari Paija, Juha 

Myöhänen, Arkkitehtuurikoulu Arkki. Kohderyhmä perheyleisöt.  

Rakennetaan kaupunki! 

Näyttely ja lasten ooppera museossa 5.–18.3.2012, tuottajina arkkitehti Maria Nordin ja 

kapellimestari Anna Rombach, taiteellinen johtaja teatteriohjaaja Jorge Raedó, esiintyjät 

Kaisaniemen ala-asteen 4C. Aiheena vastuullinen, tulevaisuuslähtöinen arkkitehtuuri- ja 

ympäristökasvatus, itseilmaisu. Oheisohjelmana työpajoja, tuottaja ja vetäjä taidekasvattaja 

Eeva Astala. Kohderyhmä alakoululaiset. 

Vuoden aikana museoon tutustui 33 koululaisryhmää. 

2013 Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 
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Verkkopelin 1990-luvun julkaisu saattoi pelin valmiiksi. Art nouveau -tyylin julkaisu 

englanninkielisessä versiossa. Kohderyhmä: perus- ja toisen asteen opetus.  

www.archi-e.fi 

Archie on sosiaalinen, vuorovaikutteinen verkkoalusta arkkitehtuurin havainnoimiseen ja 

tutkiskeluun. Museo on rakentanut sivustoa yhdessä Alvar Aalto museon ja Arkkitehtuurin 

tiedotuskeskus ARKESin kanssa vuodesta 2011 lähtien ja se otetaan beta-käyttöön 

yhteistyökoulujen kanssa syksyllä 2013. Vuonna 2014 sivusto julkaistaan maanlaajuisesti ja sen 

sisältöä tuotetaan yhteistyössä museoiden asiantuntijoiden, opetusalan ammattilaisten ja 

arkkitehtuurikasvatuksen tuntijoiden kanssa. Archie yhdistää kolme toimijaa tavoitteessa 

toteuttaa valtakunnallisesti kattavaa arkkitehtuurikasvatusta. Kohderyhmä: peruskoulun 

yläluokat ja toisen asteen opetus. 

Perhepäivät Arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa 

Teemapäivät Arkkitehtuurikoulu Arkin oppilaille ja heidän vanhemmilleen museolla lauantaina 

16.3. ja 23.3., keskiviikkona 27.3, keskiviikkona 30.10. ja lauantaina 16.11. Museon opas opasti 

näyttelyt ja perhepuuhapeliä ja aistiharjoituspussia testattiin. Kierroksille osallistui 237 

henkilöä. 

Puuhaa perhekävijöille 

Perhekävijöiden yhteiseksi tekemiseksi tarjotaan Etsi detsku! -pelin perhemuunnosta ja 

Hannele Grönlundin Tunnustle aineetonta tilaa -puuhapakin toisinto Aistiharjoituspussi. 

Glenn Murcutt. Arkkitehtuuria paikan ehdoilla 

Näyttely museon saleissa 6.3.–26.5.2013. Oheisjulkaisuna tehtäväaineisto opettajille.  

Rakennetaan puutarha! 

Kesätapahtuma Arkkitehtuurimuseon pihalla 12.6.–15.9.2013, jossa lapset suunnittelevat 

väliaikaisen puutarhan museoiden väliselle aukiolle. Teemana kaupunkiviljely, puutarha-

arkkitehtuuri, arkkitehtuuri ja muotoilu. Puutarhan toteuttaa Rakennetaan kaupunki! -lasten 

arkkitehtuurikasvatustyöryhmä yhdessä Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen kanssa. 

Avoimet suunnittelutyöpajat järjestettiin arkkitehtien, maisema-arkkitehtien ja 

puutarhasuunnittelijoiden johdolla Kaapelitehtaalla 4.-5.5. Energiatehdas-tapahtumassa. 

Avoimia, ilmaisia puutarha- ja taidetyöpajoja kolme kertaa viikossa 12.6.–7.8., vetäjinä Lasten 

ja nuorten puutarhayhdistys sekä Rakennetaan kaupunki! -työryhmä. Tapahtumina lisäksi 18.8. 

Ravintolapäivänä kasvisruokatyöpaja, Taiteiden yö 22.8., jolloin Rakennetaan kaupunki! -lasten 

arkkitehtuurikasvatustyöryhmä veti puutarhassa Aistipolun kello 16–19, ja 14.9. 

Sadonkorjuujuhla ja lopputalkoot. Kohderyhmä: kaiken ikäiset perhekävijät. 

Talo haamuille sopiva. Draamakierros Puistokadulla 

Neljä draamakierrosta museon Puistokadun huvilassa 17.8. & 22.8.2013. Draamapedagogin 

opastama kierros ja piirtämistyöpaja, ohjaajana lastentarhanopettaja Marjut Virsu. Teemana 

näyttelijätär Ida Aalberg (1857–1915), joka aikoinaan asui huvilassa. Ida on nykyään kummitus 
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ja haluaa muuttaa takaisin huvilaan. Hän tarvitsee kuitenkin apua ja toivoo lasten auttavan 

suunnittelemaan talosta hänelle ja muille kummituksille sopivan. Tapahtuma avaa 

arkkitehtuuria aistien ja kokemuksen kautta. Kierroksella opitaan ymmärtämään rakennettua 

kulttuuriperintöä ja mietitään nykyajan ja menneisyyden suhdetta. Kohderyhmä: 5–10-

vuotiaat vanhempineen. Vetäjänä draamapedagogi, LTO Marjut Virsu. Tapahtuma toteutettiin 

Taiteen keskustoimikunnan myöntämällä lastenkulttuurin erityisavustuksella.  

Muutos – kohti kestävää tulevaisuutta ja Kestävän kehityksen kärjessä – kansainvälisen 

arkkitehtuuripalkinnon saajat 

Näyttelyt museon näyttelysaleissa 2.10.2013–2.2.2014. Teemana kestävän arkkitehtuurin 

monet ulottuvuudet. Näyttely avasi kestävää rakentamista monisyisenä kokonaisuutena 

ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin 

”Kaikki kaikkien puolesta – yhteistä ympäristöä suunnittelemassa” -koululaistyöpaja. 

Keskustelutyöpajassa rakennetaan pelilisin menetelmin oma vähäpäästöinen urbaani alue. 

Rakennus ja suunnittelu tapahtuvat ryhmässä, yksilön omat valinnat ja arvojen pohdinta ovat 

kuitenkin ratkaisevassa asemassa. Sisällön suunnittelu ja työpajojen vetäminen 

taidekasvattajat Eeva Astala ja Elsa Hessle. Työpajoja järjestettiin 11 kappaletta ja niihin 

osallistui 229 oppilasta. Lisäksi lauantaina 5.10. järjestettiin myös perhekävijöille suunnattu 

samalla otsikolla non stop -keskustelutyöpaja. Kohderyhmä: työpajat perusopetuksen 5.–9.-

luokat.  

Edellisten lisäksi vuoden aikana museoon tutustui 45 koululais- ja opiskelijaryhmää. 

2014 Unelmatalot 

Näyttely Arkkitehtuurimuseon porrasaulassa 28.4.–22.5.2014. Lasten ja nuorten 

arkkitehtuurikoulu Arkin 12–17-vuotiaiden syventävien opintojen kurssin oppilaiden 

suunnittelemista unelmataloista koottu näyttely.  Näyttely oli osa Arkin 20-vuotisjuhlavuoden 

ohjelmaa.  

Helsinki 2050 – Piparikaupunki 

Installaatio esikouluryhmien tekemistä piparisista kaupunkikortteleista museon ala-aulassa 

29.11.2014–6.1.2015. Tapahtuma-aikana järjestettiin kolme perhepäivää, joiden ohjelmana oli 

piparien koristelu. Avajaispäivänä lauantaina 29.11. museolla vieraili yli 400 kävijää. Lauantaina 

13.12. järjestettyyn työpajaan osallistui n. 200, Loppiaistapahtumaan 6.1.2015 n. 200. 

Toteutettiin yhteistyössä Dr. Oetkerin ja Arkkitehtuurikoulu Arkin kanssa. Loppiaistyöpajan 

vetäjä oli kuvataidekasvatuksen opiskelija Liisa Luostarinen. Kohderyhmä: esikouluikäiset 

lapset perheineen, perhekävijät.  

Edellisten lisäksi vuoden aikana museoon tutustui 25 päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmää, 

yhteensä n. 487 museovierasta. 

2015 Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille. Vuorovaikutteiset työpajat perheen pienimmille 

Arkkitehtuurimuseo tuotti keväällä 2015 Taiteen edistämiskeskuksen ja Uudenmaan 

taidetoimikunnan myöntämän lastenkulttuurin erityisavustuksen turvin viikon mittaisen, 
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vauva- ja taaperoikäisille suunnatun työpajasarjan. Työpajojen sisällön suunnittelivat ja 

ohjasivat taidekasvattaja-värikylpyohjaaja, TaM Liini Laes ja kasvatustieteiden maisteri, 

värikylpyohjaaja Vuokko Hurme. Tunnin mittaiset työpajat tarjosivat lapsille ja vanhemmille 

vuorovaikutuksellisen elämyksen arkkitehtuurin parissa. Metodina sovellettiin Porin 

lastenkulttuurikeskuksen kehittämää Värikylpyä, jota mukautettiin nyt tiettävästi ensi kertaa 

arkkitehtuurin peruselementteihin – valoon, varjoon, ääneen, muotoon, tilaan ja ääneen. 

Tavoitteena oli tarjota perheille välineitä rakennetun ympäristön ilmiöiden oivaltamiseen ja 

ymmärtämiseen sekä virittää harjoittamaan aistimista yhdessä. Vuorovaikutuksellisuuden ja 

yhdessä tekemisen tukemiseksi kutakin aikuista kohden osallistui yksi lapsi. Työpajojen 

ikäsuositus oli 4–24 kuukautta. Tiistaista perjantaihin 7.–10. huhtikuuta järjestettyihin 

työpajoihin otettiin rajoitettu määrä osallistujia (10–12 vanhempi–lapsi -paria). Työpajat 

herättivät suurta kiinnostusta ja ryhmät varattiin varasijoineen täyteen muutamassa päivässä. 

No-show-ilmiön välttämiseksi osallistumisesta perittiin muodollinen 10 euron työpajamaksu. 

Lauantain nonstoptyöpaja, jonka osallistujamäärää ei rajoitettu, oli maksuton. 

Tapahtumaviikon aikana toimintaan osallistui yli 50 vanhempi–lapsi -paria eli yli 100 henkilöä. 

Tapahtumasta saatiin yksinomaan myönteistä palautetta ja osallistujat kiittelivät nimenomaan 

mahdollisuutta osallistua hyvin pienille lapsille räätälöityä taide- ja kulttuuritarjontaa. 

Työpajoja toivottiin järjestettäväksi pian uudelleen. 

Helsinki-päivä, Puutarhurin auringonkukkatyöpaja 

Helsinki-päivänä 12.6.2015 järjestettiin museon pihalla Porraskiveltä puiden siimekseen -

kesänäyttelyn teemaan sidottu istutustyöpaja. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä 

Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon ystäväyhdistyksen DAMY Ry:n vapaaehtoisten 

museonystävien kanssa. Osallistumien tapahtumaan oli maksutonta. Kohderyhmä: esi- ja 

alakouluikäiset lapset perheineen, perhekävijät.   

Syksyllä museossa aloitti työskentelyn täysipäiväinen museolehtori.  

Mennään museoon -teemaviikko: Detaljisuunnistus koululaisille 

Mennään museoon -viikolla lokakuussa tutkittiin arkkitehtuuria yksityiskohtien kautta. 

Suunnistusretki suuntautui museon rakennukseen ja museon kolmannessa kerroksessa esillä 

olevaan, suomalaisen arkkitehtuurin historiasta kertovaan perusnäyttelyyn. Taidekasvattaja 

Kaisa Sjövall opasti kuinka yksityiskohdat voivat tarjota avaimen arkkitehtuurin isompien 

kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Työpajoja järjestettiin neljä. Ohjelma oli koululuokille 

maksutonta. Kohderyhmä: alakoululaiset.  

Helsinki 1850 – Piparikaupunki 

Installaatio esikouluryhmien tekemistä piparisista kaupunkikortteleista oli esillä museon ala-

aulassa 28.11.2015–6.1.2016. Leipomiseen osallistui 13 esikoululaisryhmää, yhteensä yli 270 

lasta. Tapahtuma-aikana museolla järjestettiin kolme yleisötyöpajaa. Työpajoissa virittäydyttiin 

1850-luvun Helsingin tunnelmaan kuuntelemalla satua, joka kertoi tuon ajan elämästä. 

Valittavana oli kahden muotoisia suurehkoja pipareita, joita saattoi koristella vanhan ajan 

tyyliin. Saatavilla oli mallikuvia vanhan ajan ikkunoista ja muista yksityiskohdista. Pipariin 

saattoi liittää myös eläinaiheisen sokerihahmon asukiksi. Avajaistyöpaja oli lauantaina 28.11. 
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glögi- ja piparitarjoiluineen, lauantaina 12.12. oli työpaja ja Loppiaisena 6.1. viimeinen työpaja 

ja jäähyväiset Piparikaupungille. Yhteensä työpajoissa oli n. 400 kävijää. 

Tapahtumakokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa. Kohderyhmä: 

esikouluikäiset lapset perheineen, perhekävijät.  

Edellisten lisäksi vuoden aikana museoon tutustui noin 60 päiväkoti-, koululais- ja 

opiskelijaryhmää, yhteensä n. 960 museovierasta oppilaitoksista opettajan johdolla. 

2016 A&O-huone open house ja ope-info 

Alkuvuodesta 2016 valmisteltiin A&O-huoneen avajaisia. Hannele Grönlundin alustavien 

suunnitelmien mukaisesti toteutettu huone avattiin torstaina 4.2. open house -tapahtuman 

merkeissä. Matti Sanaksenaho kävi tutustmassa löytölaatikkoon, ja sitä suunnittelemassa 

mukana olut Maija Pelkonen kertoi suunnitteluprosessista. Huoneessa oli avoimet ovet klo 11-

16 ja tarjolla oli herkkuja ja ilmapalloja. Samalla julkaistiin myös opettajille suunnattu kansio, 

joka pitää sisällään 10 kysymystä arkkitehtuurista -vihkosen ja museon peda-esitteen. Etsi 

yksityiskohta -kortit muokattiin niin ikään uuden pedagogisen visuaalisen ilmeen mukaiseksi. 

Ope-infoon saapui joukko kiinnostuneita opettajia. 

Avajaisviikon työpajat 

Seuraavalla viikolla juhlittiin uutta työpajahuonetta vaihtuvilla kaikille avoimilla ilmaisilla 

työpajoilla. Tiistaina rakennettiin sokeripaloista, keskiviikkona hahmoteltiin unelmien kotia, 

kskiviikkona uudistettiin museon julkisivua ja perjantaina rakennettiin yhteistä kaupunkia.  

Hoito ja hoiva – parantavat tilat silloin ja nyt  

Näyttelyn värityöpaja: 16. maaliskuuta keskiviikkona järjestettiin vaihtuvaan näyttelyyn 

liittyvät työpajat teemalla värien parantavat vaikutukset. Työpajoissa pohdittiin värien 

ominaisuuksia ja niihin liitettyjä vaikutuksia ja uskomuksia. Miten värejä käytetään 

arkkitehtuurissa? Miten värit vaikuttavat paikan tunnelmaan? Haluaisinko elää punaisessa 

maailmassa? 

Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille. Vuorovaikutteiset työpajat perheen pienimmille 

Suositut taidenarikka -työpajat vauvoille ja taaperoille järjestettiin taas toukokuussa. 

Maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona (9.-11.5.) järjestettiin ensin aamulla klo 10-11 

taaperonarikka, ja päivällä 12-13 vauvanarikka. Vetäjänä toimi tuttuun tapaan TaM Liini Laes 

Laku ry:stä. Työpajamaksu oli 14 euroa. 

Ihana Helsinki – talo kukkien peitossa 

Museo osallistui Ihana Helsinki -päivään lauantaina 21.5. Tapahtuman teemana olivat kukat, 

joten työpajassamme koristeltiin pahvista taloa silkkipaperikukkasin ulkona nurmikolla. 

Aurinkoinen sää suosi tapahtumaa. 

Helsinki-päivä 

Helsinki-päivänä 12.6. museon pihalla järjestettiin työpaja, jossa osanottajat saivat suunnitella 

Arkkitehtuurimuseon julkisivun uuteen uskoon. Ohjaajan kanssa pohdittiin, mitä 
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rakennuksesta voi päätellä sen julkisivun perusteella. Sunnuntaina riitti lämpöä ja poutasäätä, 

ja työpajaan otti osaa toista sataa osallistujaa.  

Taiteiden yö 

Kaisa esitteli taiteiden yönä 25.8. museon A&O-huoneen aktiviteetteja perhekävijöille. Samalla 

lapset rakensivat ja piirsivät yhteistä kaupunkia, joka rakentui huoneen lattialle. 

Helsinki Design Week 

Hankekoordinaattori Irene Nurminen esitteli Arkkitehtuurin löytölaatikkoa A&O-huoneessa. 

Design Weekin lanseeraus oli alku Löytölaatikon kansalliselle kierrolle erilaisiin kulttuuri- ja 

opetusalan toimipisteisiin. Syksyn aikana löytölaatikko kiersi XX paikassa ja keräsi paljon 

positiivista palautetta käyttäjiltä. 

Arkkitehtuurin löytölaatikko 

Arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallisen saavutettavuuden edistämiseen tähdännyt 

yhteistyöhanke Arkkitehtuurin löytölaatikko starttasi kierto-ohjelmansa syksyllä. Syys-

joulukuun aikana oppimateriaali vieraili Torniossa, Turussa, Hyvinkäällä, Tarttilassa sekä 

kolmessa paikassa pääkaupunkiseudulla. Hankkeen sisältö tuotettiin lapinlahtelaisen 

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun sekä Oulun yliopiston Kasvatustieteellisen ja 

Arkkitehtuurin tiedekuntien kanssa. Se on kiertävä, moniaistinen rakennussarja, joka 

houkuttelee tutustumaan toiminnallisin menetelmin arkkitehtuurin peruskäsitteisiin. Hanke 

jatkuu vuonna 2017 Ympäristöministeriön myöntämän tuen turvin.  

Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille. Vuorovaikutteiset työpajat perheen pienimmille 

Kokemukselliset vauvojen ja taaperoiden toimintatuokiot järjestettiin syksyllä jälleen 

yhteistyössä Laku ry:n Liini Laeksen kanssa. 19.9.-22.9. välisenä aikana järjestettiin 7 

toimintatuokiota, neljä taaperoille ja kolme vauvoille. Työpajamaksu nostettiin 16 euroon. 

Mennään museoon -teemaviikko: Detaljisuunnistus koululaisille 

Mennään museoon -viikko oli viikko 40. Koululuokille tarjottiin jälleen mahdollisuus tulla 

tutkimaan museon uusrenessanssirakennusta ja pohtimaan, miten se eroaa esimerkiksi 

omasta koulusta. Mahdollisuuteen tarttui Askiston koulu Vantaalta. 

Kaksivuotiskatsauksen Finnissage-viikonloppuna 1.-2.10. A&O-huoneessa järjestettiin 

omatoimityöpaja, jossa kävijät saivat suunnitella museon julkisivun uuteen uskoon. Mitä 

rakennuksen julkisivusta voikaan päätellä? Mistä tunnistaa eri rakennustyypit? 

Mennään museoon 

Mennään museoon -viikkoon valmistauduttiin samalla konseptilla kuin viime vuonna, eli 

detaljisuunnistuksella. Tällä kertaa saimme asiakkaita Askiston koulusta Vantaalta. Metro-lehti 

julkaisi teemaviikosta pienen jutun. 

Rosan-koodi 
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Museo osallistui Ylen yhdessä Museoliiton kanssa koordinoimaan Rosan koodi -pelin 

tuotantoon. Rosan koodi -pelin tarkoituksena oli innostaa lapsia ohjelmoinnin maailmaan sekä 

saada heistä kävijöitä erilaisiin kulttuurilaitoksiin. Peliin osallistui yli 50 museota ja 

luontokeskusta. Museossamme Rosan koodi oli piilotettu pysyvän näyttelyn tilaan ja vihje 

A&O-huoneeseen. Alakouluilla oli peliaikaa 4.10.16.-31.1.17. 

VÄRIKKÄÄMPI, ILOISEMPI, HIENOSTUNEEMPI. 1960-LUVUN SUOMALAISTA ARKKITEHTUURIA -

pedaohjelmisto                               

60-lukunäyttelyn pedaohjelmisto tuoksui piparilta. Tarjosimme koululuokille maksullista (45 e) 

työpajaa, jossa tutustuttiin aulassa olevaan moduliin ja rakennettiin sitten oma piparinen 

moduli. Työpaja alkoi museorakennuksen yksityiskohtiin tutustumalla. Yhdessä pohdittiin mm. 

tyylisuuntaa, rakenteita, materiaaleja, värimaailmaa, koristeratkaisuja ja museorakennuksen 

eroja ja yhtäläisyyksiä suhteessa siihen kouluun josta luokka tuli. Seuraavaksi katseet 

suunnattiin moduliin. Lapsille jaettiin mittanauhat ja heitä ohjeistettiin etsimään modulista 

mittaa 75 cm. Seuraavaksi keskusteltiin yhdessä havainnoista sekä Moduli 225:n sivujen 

jaollisuutta 75 cm:llä. Seuraavaksi päästiin A&O-huoneeseen koristelemaan ja rakentamaan 

omaa modulia muotopipareista. Materiaalit tarjosi Dr Oetker. Tarjolla oli kolmen muotoisia 

pipareita: kolmio, neliö jossa oli reikä keskellä ja viisikulmio. Näistä jokainen oppilas rakensi 

oman kolmiulotteisen modulinsa. Modulityöpajoja kohtaan osoitettiin suurta kiinnostusta. 

Niitä toteutettiin kahdeksan. Luokat tulivat seuraavista kouluista: Keinutien ala-aste, 

Tehtaankadun ala-aste ja Töölön ala-aste. 

60-luvun piparikaupunki 

Piparikaupungin luomiseen leipomalla ja koristelemalla osallistui tänä vuonna 13 päiväkotia eri 

puolelta Helsinkiä ja 20 esiopetusryhmää ja lähes 300 lasta. Teemana oli 60-luvun Helsinki. 

Kortteleista koottu näyttely oli esillä museon aulassa ja 1. porrastasanteella 26.11.16-8.1.17. 

Tapahtumaan liittyvät yleisötyöpajat järjestettiin 26.11. (avajaiset), 10.12. ja 7.1. klo 13-16. 

Tapahtumiin osallistui hieman yli 300 kävijää. Piparikaupunkinäyttelyn aikana museossa kävi 

lukuisia päiväkotiryhmiä tutustumassa 60-luvun pipariseen Helsinkiin sekä 60-lukunäyttelyyn. 

Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopeli 

Vuonna 2016 tuotettiin yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun mediatekniikan 

opiskelijan Elina Kuivisen kanssa lopputyönä Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -verkkopelin 

tekninen päivitys. Myös pelin logiikkaa muutettiin vastaamaan tämän päivän pelillisyyden 

vaatimuksia. Samalla toteutettiin myös pelin ruotsinkielisten vuosikymmenten täydennys; peli 

on nyt saatavilla kokonaan myös ruotsiksi. Verkkopelin uusintaminen toteutettiin Waldemar 

von Frenckell- ja Oskar Öflundin säätiöiden myöntämän tuen turvin.  

Pedagogisten aineistojen tuottaminen 

Vuoden aikana käännettiin ruotsiksi Arkkitehtuurin löytölaatikon Kasvattajan opas, museon 

muut oppimateriaalit Arkkitehtuurimme vuosikymmenet. Opettajan opas ja Maailman paras 

koulu. Ruotsinkieliset aineistot julkaistaan erityisellä viestintäkampanjalla vuonna 2017. A&O-

huoneen ohella lanseerattiin museopelit Etsi detalji (su, ru, en) ja Kymmenen kysymystä 

arkkitehtuurista (su, ru, en). 
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Vuoden aikana työpajoihin osallistui yhteensä 1381 ihmistä. 

2017 60-lukunäyttelyn Finnissage-viikonloppuna 18.-19.2. museokävijöitä kehotettiin 

suunnittelemaan ja piirtämään oma moduli. Suunnitelmat kiinnitettiin Arkkitehtuurin 

löytölaatikon telttarakenteeseen, jolloin museon aulaan muodostui yhteinen installaatio. 

Modernia elämää! 

Arkkitehtuurimuseo oli mukana Helsingin taidemuseon HAMin tuottamassa Modernia 

elämää! –näyttelyssä (3.3.-30.7.17), joka oli ainutlaatuinen viiden museon yhteistyö. 

Näyttelyssä Alvar Aalto -museo, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo, HAM ja Suomen 

valokuvataiteen museo yhdistivät voimansa ja juhlistivat Suomen itsenäisyyden merkkivuotta. 

Näyttelyn yhteydessä Arkkitehtuurimuseon museolehtori tuotti ja ohjasi kaksi yleisötyöpajaa 

HAMin tiloissa. Kolmannen pajan ohjasi saman konseptin mukaisesti kuvataidekasvatuksen 

opiskelija Oilivia Hakala. Työpajoissa (4.3., 18.3. sekä 6.5.) tutkittiin rakentamisen kautta 

modernismin arkkitehtuuri-ilmiöitä kuten esimerkiksi kaupunkiutopioita, 

elementtirakentamista ja modernismin muotokieltä. Osallistujat rakensivat yhdessä 

kierrätysmateriaaleista yhteisen kaupunkiutopian. Pajaan sai tuoda mukanaan esineitä, 

joita saattoi jättää osaksi yhteistä installaatiota. Työpaja toimi non-stop-periaatteella ja sopi 

kaikenikäisille.Pajoissa vieraili yhteensä 109 osallistujaa. 

A&O-huone 

Arkkitehtuurimuseolta vierailtiin Durat-tehtaalla 15.3. seuraamassa A&O-huoneen Durat-

hyllyosien valmistusta. Huoneen sisustus hyllyineen valmistui huhtikuun puolessa välissä. 

Museoon saatiin siten perhekävijöiden oma keidas, lasten oma huone pullollaan kehittävää 

tekemistä. Huoneen akustiikka saatiin kuntoon akustiikkalevyjen ja kokolattiamaton avulla. 

Huoneesta tuli vuoden mittaan paljon positiivista palautetta. 

VIIVA, TILA JA VÄRI. SAKARI LAITISEN KONSTRUKTIOITA 

(1.3.2017 - 28.5.2017) maalis- ja huhtipajat 25.3. ja 29.4. 

Maksullisissa lauantaipajoissa tutkittiin väririnnastuksia ja tilallista sommittelua arkkitehti 

Sakari Laitisen teosten innoittamina. 

Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille. Vuorovaikutteiset työpajat perheen pienimmille 

Kokemukselliset vauvojen ja taaperoiden toimintatuokiot järjestettiin syksyllä jälleen 

yhteistyössä Laku ry:n Liini Laeksen kanssa. Liini oli kehitellyt taaperoiden työpajoja uuteen 

uskoon. 24.-27.4. välisenä aikana järjestettiin 8 toimintatuokiota, neljä taaperoille ja neljä 

vauvoille. Työpajamaksu pidettiin 16 eurossa. Järjestelyissä oli apuna 

kulttuurintuottajaopiskelija Erika Vahvelainen. Pajoissa vieraili yhteensä 86 lasta huoltajiensa 

kanssa. 

Helsinki-päivä 11.-12.6. 

Helsinki-päivää vietettiin taas yhdessä Designmuseon kanssa museoiden yhteisellä pihalla. 

Vuonna 2017 pihalla oli Oulun arkkitehtiosaston tuottama Hirsitetris-paviljonki, jonka 

ympärille tapahtumat sijoittuivat. Hesa-Safa ohjasi linnunpönttötyöpajan ja DAMYn 



102 
 

vapaaehtoinen Kaija Kärpijoki ohjasi Arkkitehtuurimuseon kierrätysmateriaalityöpajan 

”Paperista tilaa”. 

Taiteiden yö 24.8. 

Taiteiden yötä vietettiin Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon yhteisellä pihalla Hirsitetris-

paviljongin katveessa. Hesa-Safa ohjasi linnunpönttöjen rakentamista, ja museolehtori ohjasi 

työpajan, jossa rakennettiin puisesta kierrätysmateriaalista mielikuvituksellisia asumuksia 

vaikkapa mielikuvitushahmolle tai omalle unilelulle. Pajoihin osallistui hieman alle sata iloista 

rakentajaa. 
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Liite 2 

Feels like Space, Smells like Brick… 

Immaterial Space 

Measure and order 

A sequence of exhibitions for children and adults 

Contemporary architecture is growing more and more complex in spatial structure and design. 

Due to new technology, it is possible to make skilful, real-like simulations of environments to 

be built. 

Children and youngsters, even young adults, spend more and more time in the hectic world of 

virtual games. Are they risking the susceptibility of their senses? 

Activity parks offer children physical action, which is based on maximized satisfaction gained as 

fast as possible. 

I set out to design a sequence of exhibitions to explore what kinds of elements make up man's 

experience of space in a real environment. The aim was to achieve a visual ensemble at once 

abstract and concrete, and to make it as simple and impressive as possible. I designed the 

exhibitions as large-scale spatial installations, in which visitors walk around making 

observations through their senses – and trust their experience. It was essential that the 

structures and spaces were authentic: brick was brick and spaces really existant, not virtual or 

staged. The themes were approached off context, in order to free the mind for fresh 

interpretations. 

Visitors were active parts of the exhibitions: their movements, shadows, voices, dimensions 

and senses constituted the equipment needed to deal with the qualities of spaces. The texts 

included were very brief and only slightly directive. Visitors were instructed to concentrate, be 

sensitized, ease off their pace, sometimes lie down on the floor, sometimes close their eyes. I 

wished that the experience of the exhibitions would urge people to observe even their 

everyday environment from fresh perspectives. The built environment is practically always 

present in our lives. Few people, however, may be aware of the spatial qualities that influence 

the experience of it – or of the fact that no built structure comes into existence spontaneously. 

What is built always demands planning and decision making. 

The exhibitions were made for children and young people. But they also aimed to offer adults 

a chance for an unprejudiced approach to subjects often considered difficult, perhaps with a 

child as a guide. 

Feels like Space, Smells like Brick…Space is an essential element in architecture. The first 

exhibition involved exploring the material qualities of a space and the shaping of spaces with 

different delimitations, planes and pillars. 

The exhibition started as a prelude in the stairwell of the museum. One could sit on 250-year 

old church wall logs and see the imprints of time, run one's finger along a groove gnawed by a 
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beetle or stroke the marks of the carpenter's hand. A tall brick tower invited one to enter 

inside to test how sounds bounced off its walls and be assured that brick has a smell. And 

perhaps feel a little fear. 

The exhibition itself was divided into two areas. In the more open area one explored how a 

curved wall delimited two different spaces depending on its surface material, which on the one 

side was metal, on the other side wood. Which side seemed cold, which warm? Which side 

produced an echo? Was one tempted to touch the wall? How did knocking feel? Was there a 

scent? The qualities were given no preferences, visitors were just encouraged to make 

observations. 

Space was also delimited by horizontal planes suspended from the ceiling as well as thickly 

positioned vertical elements, steel pillars, which could be sounded by a small metal stick. A tall, 

narrow space was formed with canvas walls, and it was imperative to crawl inside an upside 

down pyramid outside green and inside red. 

The open area of spaces was paired by a sequence of small rooms, material cubes. Each had its 

ceiling, floor and walls made of just one material – brick, cardboard, wood, metal, cork, plastic 

and concrete. How did the clatter of shoes sound? What kinds of memories were evoked? How 

did the material feel when touched? Was one tempted to press one's cheek against the wall or 

lie down on the floor? What did light do to the space? 

Immaterial Space A full impression of space and its feel comes about only when its material 

elements are completed by immaterial and invisible qualities. 

The second exhibition was an expedition to the immaterial space. The first exhibition had 

already defined a space as material which had been removed. A space is an emptiness, but it 

has boundaries and a form. In the second exhibition space, although empty, was full of 

immaterial and invisible qualities. It enquired how the feel of a space is affected by time and 

memory, light and shadow, sound, outline, temperature, wind, tale, colour, motion, 

subconscious, and state of mind. 

Once more the stairwell of the museum was used as a tune-in element: its decorative iron 

balustrades were lit strongly and their shadows played a wild game in a space which had no 

other light. Its character was changed altogether. 

The exhibition hall was divided into a light side and a dark side. On the light side wind became 

visible in the motion of a red silk ribbon. By swiftly waving the gymnastics ribbon one could 

seize part of the airspace, draw in the air. Tennis balls suspended by invisible lines moved 

slowly as if electricizing the space. Their shadows formed an illusory space ever changing on 

the floor. A metal frame reminded that mere outlines are enough to define a space. 

One could press one's ear against a pipe inserted in a wall and hear a tale; maybe that, too, 

created a space. There was a picture gallery dealing with traces, memories, dreams, the sky 

making a ceiling, the womb as man's initial space, and spaces created by playing games. 

On the dark side light was made visible e.g. by means of water vapour. There were torches for 

searching treasures which were not existant until touched with light. One could sit in a room 
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lined with foam plastic, listening to scary sounds, and be coloured green in a room filled with 

green light. A video picture showed slow-motion dancing of two girls. Their movement created 

spaces between them, defined by their dimensions. They created directions, distances, depths, 

foregrounds and backgrounds. 

Accompanying the exhibitions 

There were theatre performances and workshops in connection with both exhibitions, offering 

a chance to deepen observations and experiences and to work with one's own hands. 

The exhibitions were also accompanied by "catalogue" boxes. The box of Feels like Space, 

Smells like Brick… included pieces of materials which could be touched and smelled and which 

could be built into different combinations. The box of the second exhibition guided one to 

touch immaterial space. There were little items packed in it for exploration. A seashell 

presented the space created by the sound of an ocean; a crystal reflected light and made it 

visible; a feather, when blown, drew in the air. Finally one was told to illuminate the empty 

box with a table lamp and imagine oneself to be very small: the box with its sections and 

openings turned into a space, the rooms letting in light through windows and doors. 

Reception 

Most of the press writers visited the exhibitions in company of a child and leaned on the child's 

experiences in their writings. They also interviewed other visitors. Judging from the writings, 

the conception was successful: children were enthusiastic and receptive. Adults, too, seemed 

to have been inspired to analyse space. A mother, visiting the exhibition with her 15- and 17-

year old children, had left a message saying: "A really apposite exhibition, spoke in different 

ways even to amateur world watchers. Insightful, giving insight." 

The outputs of the workshops were compiled into separate exhibitions in a small hall. The 

workshops were always full, as were also the theatre performances, whose audiences put their 

souls in the shows. 

Measure and Order The third exhibition is still being prepared. It will concentrate on the 

significance of measures and proportions in architecture. The exhibition will be backgrounded 

by pictures consisting of known measure systems and the conceptions of beauty based on 

them. The space will be filled by large worktables, and there will be block systems designed for 

the exhibition, which the visitors can build up into different compositions. The measures and 

proportions of the blocks will interact in different ways depending on their order. 

Article by: Hannele Grönlund, Architect 

Author and designer of the exhibitions 

Head of the Exhibitions Office of the Museum of Finnish Architecture 1989–2002. 

The exhibitions Feels like Space, Smells like Brick… and Immaterial Space were produced and 

presented at the Museum of Finnish Architecture in 2000 and 2003. Immaterial Space was part 

of the GAUDI programme of fourteen European architectural museums and centres, which 

reaches out to the general public. 
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LIITE 3 

Mitta ja järjestys -näyttelyn työpajojen kuvaus. 

MITTA JA JÄRJESTYS 

-työkaluina palikat 

Näyttely Suomen rakennustaiteen museossa 18.4.-10.6.2007, pieni halli 

Arkkitehtuurin peruskäsitteitä tarkastellaan katsojan kokemusten kautta näyttelyssä, joka on 

suunnattu lähinnä kouluikäisille lapsille ja nuorille mutta antaa aikuisellekin sysäyksen nähdä 

asioita uusin silmin. 

Näyttelyvieraan käytössä on palikkasarjoja, joista hän suunnittelee ja rakentaa omia 

kokonaisuuksia. Näin tutkitaan, miten kappaleiden väliset suhteet vaikuttavat kokonaisuuteen, 

miten mitat vaikuttavat toisiinsa, miten osien järjestys vaikuttaa lopputulokseen, mikä on osien 

koon ja muodon merkitys, onko rytmiä, miten pinta muuttuu syvyydeksi. 

Näyttely on kolmas osa sarjassa, jossa aiemmin on esitetty näyttelyt ”Tuntuu tilalta, tuoksuu 

tiileltä…” (2000) ja ”Aineeton tila” (2003). Sen on suunnitellut ja tuottanut arkkitehti Hannele 

Grönlund. 

Mitta ja järjestys -työpajat 

Työpajassa tutustutaan näyttelyesineiden kautta arkkitehtuurin peruselementteihin ja 

käsitteisiin. Mietitään, millaiset mitat ja mittojen suhteet, värit ja muodot sekä rytmit 

synnyttävät kauniita ja käytännöllisiä tiloja, arkkitehtuuria. 

Työpajan palikkarakenteluosuudessa oppilaat jaetaan kolmeen pienempään ryhmään. 

Yksi pienryhmä rakentaa näyttelytilan ”rytmiseinälle” oman mielenkiintoisenrytmin eri 

värisistä ja -kokoisista palikoista. Palikoiden muodostamaan rytmiin liitetään myös ääni, joka 

tehdään vaikkapa taputtamalla. Arkkitehtuurissa rytmiä löytyy mm. portaista, julkisivuista, 

materiaaleista ja sommittelusata.  

Toinen pienryhmä rakentaa palikoista sisätilan mittakaavassa, jossa yksi palikka voi olla 

huonekalun kokoinen. Mittakaavan havainnollistamiseksi ryhmä tekee rautalangasta 

taivuttelemalla mittakaavaihmisen. Sisätilassa tutkitaan ihmisen mittakaavaa suhteessa tilaan, 

värien merkitystä tilan luonteeseen, valoja ja varjoja sekä sisustamista. 

Kolmas pienryhmä rakentaa palikoista kaupunginosan, jossa yksi palikka voi esittää korkeaa 

kerrostaloa. Mittakaavaa havainnollistetaan taivuttelemalla rautalangasta mittakaavapuita. 

Ryhmä miettii, miten ulkotilojen arkkitehtuuri syntyy – ei vain rakennuksista vaan myös 

rakennusten välisistä tyhjistä tiloista, kaduista, aukioista ja toreista. 

Pienryhmissä tehtävän palikkarakentelun tarkoituksena on omin käsin luoda erilaisia 

tilasommitelmia ja rytmejä sekä tutkia mittojen vaikutusta synnytettävään arkkitehtuuriin. 



107 
 

Kun rakennelmat ovat valmiita, kukin ryhmä esittelee oman tuotoksensa. Yhdessä keskustellen 

pohditaan millaisia ajatuksia rakennetut tilat herättävät. Millaiset tilat ja rytmit ovat kauniita, 

mielenkiintoisia, pelottavia tai tylsiä? 

Työpajan lopuksi tutustutaan kolumbialaisen arkkitehdin Rogelio Salmonan arkkitehtuuriin, 

jossa rakennuspalikkana on käytetty tiiltä. 

Työpajat on suunnitellut arkkitehdit Niina Hummelin, Jaana Räsänen ja Hannele Grönlund. 

Työpajat ohjaa arkkitehti Niina Hummelin. 
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Liite 4 

A&O-huoneen avajaisviikon työpajat 9.2.-12.2.2016 

TIISTAI: Rakennustyömaa sokeripaloista mandaloiden hengessä 

tarvitaan: sokeripaloja tukusta (paljonko?) ( ) 

pedagoginen tavoite: pohditaan väliaikaisuutta ja arkkitehtuurin suhdetta 

aikaan. Kuinka pitkäksi rakennusten käyttöikä suunnitellaan? Mitä voisi olla 

rakennusten luonnostelu? Mitä pienoismallit kertovat meille? 

KESKIVIIKKO: Unelmien koti, pohjapiirustuksia / kollaasitekniikka 

tarvitaan: paperia (x), poistolehtiä kirjastosta (x), tusseja ( ), kyniä ( ), 

referenssipohjapiirustuksia ( ), liimapuikkoja ( ) 

pedagoginen tavoite: tarkastellaan asumisen tarpeita, tilajakoa, huoneiden 

toimintoja ja mittasuhteita. Ideoidaan, millaista unelmien asuminen olisi, mitä 

tarvitaan hyvään asumiseen.  

TORSTAI: Uudista Arkkitehtuurimuseon julkisivu / kuultopaperipiirustuksia 

tarvitaan: kuultopaperia (x), lyijykyniä ( ), pyyhekumeja ( ), puuvärikyniä ( ), 

teippiä ( ), monisteita julkisivusta ( ) 

pedagoginen tavoite: pohditaan, mitä julkisivu kertoo rakennuksesta. Mitä 

rakennuksen käyttötarkoituksesta voi päätellä julkisivun perusteella? Miten 

julkisivumuutokset vaikuttavat mielikuvaan rakennuksesta? Harjaannutaan 

tarkastelemaan rakennusten yksityiskohtia.  

PERJANTAI: Yhteinen kaupunki kasvaa koko huoneen kokoiseksi / Piirrä, muovaile, 

sommittele 

tarvitaan: paperia (x), teippiä ( ), värillisiä paksuja tusseja ( ), lyijykyniä ( ), 

viivoittimia ( ), WDC-palikkarakennuksia (x), muovailuvahaa (x), vesi- ja 

peitevärejä (x), pensseleitä (x)  

pedagoginen tavoite: tutkitaan kaupungin olemusta ja huomataan, miten se on 

erilaisten ihmisten aikaansaama kokonaisuus. Miten voin vaikuttaa 

kaupunkitilaan? Kenelle kaupunki kuuluu? Mikä tekee kaupungista viihtyisän? 

Mitä kaupunkisuunnittelun utopiat kertovat? Minkälaista on tehdä yhteistä 

kaupunkia, ja hyväksyä vierustoverin omasta poikkeavat suunnitelmat?  
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Liite 5 

Opetusryhmien varattavissa olevat työpajat 
 
Työpajojen tavoitteet (tavoitteet tulee määritellä myös työpajakuvausten oheen opettajille 

tiedoksi):  

a) elämyksellisyys. Motivoidaan lapset osallistumaan esittämällä lasten 

kokemismaailmasta kumpuavia kysymyksiä. Otetaan kaikki aistit käyttöön. 

Tunnustellaan pintoja, haistellaan huoneita, kuunnellaan kaikua, tutkitaan 

yksityiskohtia. Nähdä voi myös hassusti peilin kautta. Rakentelutyöpajoissa havaitaan, 

että huokeista ja jokapäiväisistä materiaaleista voi tehdä rakenteita. 

b) kokemuksellisuus. Tekemisen kautta saadaan tuntumaa arkkitehtuurin 

kokonaisvaltaisuuteen. Mikä tekee tilasta paikan? Millainen henki paikalla on? Opitaan 

myös, että kokemus on subjektiivinen.  

c) tiedollinen aines. Opitaan tunnistamaan arkkitehtuurin kokemisen peruselementtejä. 

Valo, ääni, liike, rytmi, massa jne liittyvät kaikki arkkitehtuuriin. Tutustutaan tapoihin 

luoda kestäviä rakenteita, havainnoidaan kaupunkirakennetta, rakennustyyppejä, 

arkkitehtuuriesimerkkejä ja tyylisuuntia. 

d) taidollinen aines. Huomataan, että kaikki voivat tehdä havaintoja rakennetusta 

ympäristöstä, ja että kaikkien oma kokemus on arvokas ja erilainen. Opitaan kysymistä, 

vastaamista ja omien mielipiteiden esittämistä. 

e) arkkitehtuurikasvatuskäsitys. Tarkoitus ei ole erityisesti synnyttää kipinää arkkitehdin 

ammattiin ryhtymisestä, vaan yleisestä taidosta ja tarpeesta havainnoida rakennettua 

ympäristöä. Rakennukset eivät ole tuomiomme, me voimme kaikki vaikuttaa 

rakennettuun ympäristöön. Halu madaltaa arkkitehtuuriin tutustumisen kynnystä. 

Arkkitehtuuri kuuluu kaikille, samoin kuin taide kuuluu kaikille. Taustalla on holistinen 

käsitys arkkitehtuurista maailmassa olon jäsentäjänä Juhani Pallasmaan hengessä.  

f) pedagoginen vuorovaikutus. Huomataan, että ryhmänä opimme toisiltamme 

kuuntelemalla toisiamme ja kommentoimalla toistemme havaintoja. Kohtelias ja toiset 

huomioon ottava käytös on tärkeä asia. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole. Sosiaalisissa 

rooleissa tärkeää on antaa toiselle rauha puhua ja tulla kuulluksi. Opettaja ei ole 

tärkeämpi kuin lapsi ja kaikkia kunnioitetaan. Kysymys ei ole kilpailutilanteesta. Kaikille 

annetaan mahdollisuus tehdä oivalluksia. Lapsia kehutaan havainnoinnista ja 

osallistumisesta. 

g) käsitteellistäminen. Havainnoinnin eri osa-alueet nimetään. Muoto, tila, liike, 

materiaali, rakenne, väri, valo, ääni, yksityiskohta, paikan henki ovat kaikki asioita, joita 

voi havainnoida, mutta joita ei välttämättä tule yhdistettyä arkkitehtuuriin. 

Jokapäiväisten asioiden yhdistäminen arkkitehtuurin kontekstiin tekee rakennettua 

ympäristöä helposti lähestyttäväksi. 

h) paikallisuus, kulttuuriset erot. Arkkitehtuuri on kulttuurisidonnaista, ihmisen suojan 

tarve taas universaalia. Jos lapsiryhmässä on kokemuksia muiden kulttuurien 

rakennuksista, näitä kokemuksia hyödynnetään. Tärkeä arvo on, että kaikki ovat 

erilaisia mutta myös samanarvoisia. Mitkä rakennustyypit toistuvat eri kulttuureissa? 

Millaisia kodit ovat eri puolilla maailmaa? Kestävä kehitys on kaiken lähtökohta. 
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Arkkitehtuurietsivät 

1) detaljisuunnistus keskusteluna ja isoja kuvia näyttäen yhdistettynä A&O-huoneen 

toimintoihin ja peilin kanssa kävelemiseen sekä muihin aistiharjoituksiin. Maku(?)-

haju-kuulo-tunto-näkö. Pintamateriaalien tunnustelu, vastakohtaisuus. Entä jos kova 

olisikin pehmeää ja kylmä kuumaa? Uusrenessanssi ja sitä kautta eri tyylien 

mahdollisuus tulee tutuksi. Miten tarkkailen omaa ympäristöäni? Minkä värinen 

päiväkotini on? Toimiiko se? Ihminen mittatikkuna, mittasuhteet. Pahvinen 

”suurennuslasi”, jonka lasi on värikalvo. Ensin tehdään aistiharjoituksia ja peilikävelyä 

A&O-huoneessa ja aulassa, tutkitaan mitta-ihmisiä jne. Sitten etsitään detaljeja 

rakennuksesta ja keskustellaan arkkitehtuurista. Päiväkotilaiset voisivat ensin 

muotoilla muovailuvahasta itselleen hahmon, jonka kautta pohtia rakennusta. 

Työpajan kesto: 1 h. Puolet ajasta detaljisuunnistusta, puolet A&O-huoneessa tutkiskelua ja 

esim. peilikävelyä.  

Työpajan osallistujamäärä: ihanne n. 15 lasta, 20+ menee, mutta silloin ryhmä täytyy 

hetkellisesti jakaa kahtia, koska A&O-huoneessa ei mahdu mukavasti työskentelemään niin 

moni. 

Työpajassa käytettävät materiaalit: Ohjaajalla kuvat detskuista, peilit, pahviset 

”suurennuslasit” A&O-huoneen materiaalit 

Kuvaus verkkosivuille: 

Työpajassa tutkitaan uusrenessanssia edustavaa museorakennusta moniaistisesti ja 

harjaannutaan tarkastelemaan ja vertailemaan erilaisia rakennuksia. Toiminta lähtee lasten 

kokemismaailmasta, leikillisyydestä ja iloisten oivallusten tuottamisesta. Millä kaikilla eri 

tavoilla rakennusta voikaan havainnoida? Työpajassa pohditaan myös mittasuhteita. 

Rakennukset on suunniteltu niiden käyttäjiä varten. Mutta millainen ihminen arkkitehdeilla 

onkaan ollut mittatikkuna? Tervetuloa etsimään arkkitehtuuria! 

suositeltu kohderyhmä: päiväkotiryhmät 

hinta: 45 € 

Detaljietsivät 

1) detaljisuunnistus muovikortteja käyttäen ja ryhmiin jakautuen. Keskustelua, 

aistihavainnointia, piirtämistä. 

 

Sama lähtöasetelma kuin Arkkitehtuurietsivät –työpajassa, mutta ikäkauteen 

soveltaen. Luokka jaetaan kolmeen pienryhmään, joissa tutkitaan 

detaljimetsästyskortteja. Yksi ryhmä aloittaa 3. kerroksesta, yksi 2. krs ja yksi 1. krs. 

Tulokset kootaan yhdessä. Keskustellaan rakennusten havainnoinnista, osallistetaan 

lapset. Suoritetaan peilikävely. Seuraavaksi jokainen saa paperin, kynän ja 

kirjoitusalustan. Tehtävänä on etsiä rakennuksesta itseä kiinnostava yksityiskohta ja 

piirtää se. Yksityiskohta etsitään kehyspahvin avulla. Huomioidaan, että yksityiskohdan 

saa rajattua sitä tarkemmin, mitä lähemmäs pahvikehyksen laittaa kohdetta. Myös 
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etäisyys pahvin ja silmän välillä vaikuttaa. Kun yksityiskohta on löydetty, alkaa 

piirtäminen. Kohteesta kannattaa ottaa kuva, jolloin työstämistä voi jatkaa koulussa.  

 

Jatkotyöstömahdollisuus kouluun: Leikkaa yksityiskohtapiirros paperista ja liimaa se 

suuremmalle paperille. Jatka piirrosta siten, että siitä tulee luonteva osa jotain aivan 

muuta ympäristöä tai abstraktia sommitelmaa. 

Työpajan kesto: 1,5 h  

Työpajan osallistujamäärä: koululuokka, ei tarkkaa oppilasmäärää 

Työpajassa käytettävät materiaalit: Etsi yksityiskohta –korttisarja x3, kynät, paperia ja 

kirjoitusalustat. 

Kuvaus nettisivuille: 

Työpajassa kiinnitetään huomio rakennusten yksityiskohtiin eli detaljeihin. Samalla opitaan 

tunnistamaan erilaisia tyylipiirteitä. Mitä rakennus kertoo meille ja miten? Mistä voi päätellä, 

onko rakennus uusi vai vanha? Arkkitehtuurin kokemisessa hyödynnetään laajasti eri aisteja. 

Etsivätyön jälkeen havainnointi jatkuu piirtämällä. 

Suositeltu kohderyhmä: alakoululuokat 

hinta: 45 € 

OPS: Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L7 

Kuvataiteen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet: S1, S2, S3 

Suunnitellaan kaupunki! 

1) Kaupunkisuunnittelua ison paperin äärellä. Välineinä palikat, kynät ja tussit. Työpaja 

alkaa alustuksella. Luokka jaetaan ryhmiin, joissa ensin pohditaan rakennustyyppejä, 

liikennettä, asemakaavaa ja mittakaavaa. (vai kaupungin kaavat ja rakenteet, liikenne, 

kaupunkivihreä, kulttuuriympäristö) Seuraavaksi kaupunki koostetaan koko lattian 

kokoiselle paperille. Asemakaavaryhmä ja liikenneryhmä aloittavat. Työskentely 

etenee yhdessä keskustellen. Oppilaat voivat etsiä lisätietoa kännyköillään. Lopuksi 

kaupunki kuvataan. 

Työpajan osallistujamäärä: koululuokka, n. 20 oppilasta 

Työpajassa käytettävät materiaalit: Durat-palikat, tussit, kynät, viivaimet  

Kuvaus nettisivuille: 

Työpajassa pohditaan yhdessä rakennustyyppejä, liikennettä, mittakaavaa ja 

vihersuunnittelua. Mistä osista kaupunki koostuu? Ketä varten kaupunki on suunniteltu? Miten 

kaupunkitilaa käytetään? Miten kaupunkisuunnittelu on muuttunut historian saatossa? 

Rakennetaan Durat -palikoita ja muita materiaaleja hyödyntäen yhteinen kaupunki, joka voi 

levittäytyä työpajahuoneen laajuuteen. Lopuksi kaupunki dokumentoidaan omilla puhelimilla 

tai piirtämällä luonnostellen. 
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kesto: 1,5 h. 

Suositeltu kohderyhmä: yläkoululuokat 

hinta: 45 € 

OPS: Laaja-alainen osaaminen: L1, L2, L4, L7 

Kuvataiteen oppiaineen tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet: S1, S2, S3 

Ilmiömäistä 

1) Sisältö räätälöidään opettajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Voidaan 

yhdistää myös ulkona tehtävä kierros, luento-osuus tms. 

Kuvaus nettisivuille: 

Työpaja on mahdollisuus hyödyntää museon kokoelmia ja henkilökunnan osaamista sen ilmiön 

tutkimisessa, joka luokalla on huomion kohteena. Tarpeista ja sisällöistä sovitaan etukäteen 

yhdessä opettajan ja museolehtorin kesken.  

Kesto: enintään 2 h 

hinta: 45 € 
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Liite 6 

Piparikaupunkitapahtumien opevihkojen pedagogiset tehtävät, sisältö: Kaisa Sjövall, 

taitto: Salla Bedard 

Helsinki vuonna 1850: Piparikaupunki 28.11.2015-6.1.2016 
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Helsinki 60 vuotta sitten: Piparikaupunki 26.11.2016-8.1.2017 
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Liite 7 

Piparikaupunki 2016: 60-luvun Helsinki. Päiväkotien antama 

palaute. 

vastauksia: 6 

Kuinka kiinnostavaksi koit tämän vuoden Piparikaupunkiteeman "Helsinki 60-luvulla"? 

5= erittäin onnistunut, 1= epäonnistunut 

Keskiarvo: 4,6 

Palaute teemasta: 

Aluksi teema tuntui tylsältä, kun 1960-luvun rakennusarkkitehtuuri oli enempi laatikkomaista, 

mutta lasten sovellukset olivat teemasta huolimatta iloisen vauhdikkaita! 

Teema oli sellainen, että siitä sai helposti muokattua omannäköisensä ja tehdä joko 

leipomistuokion tai suuremman projektin. 

Omassa kaupunginosasta löytyi tutkittavaa 60-luvun rakentamisesta. 

Lasten kanssa tutkiminen vaikeampaa, mutta kun aikuinen oli tehnyt esivalinnan niin sen 

jälkeen lasten oli helpompi liittyä asiaan. 

Hienoa,yhteinen projekti josta oli iloa ja hyötyäkin. Lapset saivat tutustua 60-luvun 

arkkitehtuuriin ja kävimme katsomassa alueemme 60-luvun taloja. Mieluikuvitus ja toteutumisen 

tekniikka innostivat. 

Kuinka tyytyväinen olit tapahtuman käytännön järjestelyihin, kuten 

materiaalipakettien toimittamiseen ja noutoon ja näiden aikatauluttamiseen?  

5= kaikki sujui erinomaisesti 1= käytännön järjestelyissä oli selviä puutteita 

Keskiarvo: 4,6 

Palaute käytännön järjestelyistä: 

Kaikki sujui sovitusti ja luvatun aikataulun mukaan. Kiitos! 

Hakemisen aikaistaminen teki pienen kiireen. 

Kaikki sujui paremmin kuin hyvin! :-) 

Hyvä! 

Mitkä seuraavista väittämistä sopivat sekä sähköisesti, että materiaalipaketin mukana 

toimitettuun opettajan ohjemonisteeseen? 

ohjemoniste oli selkeä ja informatiivinen  3 mainintaa 

sain ohjemonisteesta kaiken tarvitsemani tiedon 2 mainintaa 



119 
 

ohjemonisteessa oli selkeitä puutteita  0 mainintaa 

ohjemoniste oli tarpeellinen   3 mainintaa 

minulla ei ollut tarvetta ohjemonisteen sisällölle 0 mainintaa 

tehtävät olivat hyödyllisiä ja niistä sai ideoita 2 mainintaa 

emme hyödyntäneet tehtäviä päiväkodissa  1 maininta 

toteutimme yhden tai useamman ohjemonisteen tehtävän päiväkodissamme 3 

mainintaa 

Palaute opettajan monisteesta: 

Se oli hyvää, ettei projektia oltu raamintettu liian tarkasti. Luovuus sai jyllätä. 

Sähköisenä voisi toki olla myös linkkejä muihin aikakaudella rakennettuihin rakennuksiin. 

Esimerkiksi etsimme tovin netistä 1960-luvulla rakennettua kirkkoa mutta koska en tienny 

suoriltaan kuin muutaman jäi katsaus aika suppeaksi. :) Eli lisää erimerkkikuvia esim sähköisesti 

tai linkkivinkkejä mistä kuvia voisi katsella. 

Hyvä! 

Mitkä seuraavista väittämistä sopivat materiaalipaketin sisältöön? 

piparitaikinaa oli liikaa  1 maininta 

piparitaikinaa oli sopivasti  5 mainintaa 

piparitaikinaa oli liian vähän  0 mainintaa 

koristelutuotteita oli liikaa  1 maininta 

koristelutuotteita oli sopivasti 5 mainintaa 

koristelutuotteita oli liian vähän 0 mainintaa 

materiaalit olivat tarkoituksenmukaisia teemaan ja tehtävään nähden 5 mainintaa 

materiaali oli lapsia inspiroivaa 4 mainintaa 

petyimme materiaalipaketin sisältöön 0 mainintaa 

materiaalipaketin sisältö vastasi odotuksiamme  2 mainintaa 

materiaalipaketin sisältö oli jotakin muuta kuin mitä odotimme 1 maininta 

Palaute materiaalipaketin sisällöstä: 

Erittäin inspiroiva runsaudessaan. 

Materiaalipaketti ylitti odotuksemme. 
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Kahtena vuonna olemme miettineet sokerimassan ensisijaista käyttötarkoitusta. oliko toiveema 

päällystää talojen julkisivut? Molempina vuosina valkoinen massa on loppunut kesken (koska 

oletimme vuodenajan olevan talvi) ja muita värejä on jäänyt käyttämättä 1 1/2 pakettia.) 

Ihania koristeita. Lapset tykkäsivät. 

Runsaan Hyvä - mahdollisti hienosti! 

Kuinka toimivaa yhteydenpito oli museon ja päiväkodin välillä? 

5= erittäin toimivaa 1= yhteydenpito ei toiminut toivotulla tavalla 

keskiarvo: 4,8 

Palaute yhteydenpidosta: 

S-posti on hyvä yhteydenpitoväline. 

Sujuva 

 

Tapahtumaan osallistuminen kokonaisuutena 

Mitkä seuraavista väittämistä sopivat kokemukseenne? 

tapahtuma istui hyvin päiväkodin arkeen ja ohjelmaan  3 mainintaa 

  

tapahtumaan osallistuminen osoittautui hankalaksi  1 maininta 

lapset olivat innostuneita tapahtumaan osallistumisesta  5 mainintaa 

tapahtumaan osallistuminen toi arkkitehtuurikasvatuksen luontevasti osaksi opetusta 5 

mainintaa 

voisimme osallistua tapahtumaan uudelleenkin  4 mainintaa 

tapahtumaan osallistuminen ei vastannut odotuksiamme  0 mainintaa 

Yleinen palaute tapahtumasta: 

Päiväkodin arki huomioiden tehtävä oli ylimitoitettu. jatkossa voisi olla esim. Aalto-yliopiston 

opiskelijoita apuna työstämässä ja erityisesti kokoamassa rakennelmaa lasten kanssa. 

Kokoamisvaiheesta tuli väkisinkin aivan aikuisen show, koska esim kuumaliimaa ei voi antaa 

tämän ikäisten käsiteltäväksi laisinkaan. Suunnittelu, leipominen ja koristelu sujuivat kyllä, mutta 

yhden aikuisen työpäivä meni siihen kokoamiseen. Materiaalipaketista myös puuttui 

kokoamisliima kokonaan, se olisi jatkossa hyvä olla mukana. 

Myös vanhemmat olivat innostuneita. 

Viime vuonna oli sanottu viimeisiksi sanoiksi: Ei ainakaan ensi vuonna osallistuta. Tänä vuonna 

sanoin :ei ainakaan ensi vuonna osallistuta. Ehkä ensi vuonna sanotaan taas... 

Hyvä! 
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Näyttely Arkkitehtuurimuseossa 

Kuinka onnistunut piparikortteleista koottu näyttely mielestänne oli?  

5= erittäin onnistunut 1= huonosti onnistunut 

Keskiarvo: 4 

Palaute näyttelystä: 

Loistava! 

Emme ole vielä käyneet. Käymme jouluviikolla. 

Emme ole vielä ehtineet käydä. 

Olivat kasattu liian tiheäksi kokonaisuudeksi rappusten viereen "taloprojektin" taakse ja vain 

isoimmat työt olivat näyttävästi esillä kerrosten välitasanteella. 

Piparitalot olisivat olla väljemmässä tilassa - se olisi helpottanut niiden ihailua. 

Olisimme erittäin ilahtuneita, jos teillä olisi mahdollista koota tähän lasten 

kommentteja tapahtumasta: 

Makeaa, nam! Tuossa on se kupla, ope älä polta sormiasi! Eiks tullukki hieno! Vautsi, me ollaan 

taitavii! 

Pitää ensin suunnitella ja piirtää talojen kaavat. Sitten tulee hyviä taloja. 

Projekti oli lapsista: Hyvä, hieno, koristelu oli hauskinta, opin sen että kannattaa aina yrittää 

ennenkuin lopettaa, olisi kiva jos ensi vuoden eskaritkin saisi osallistua. Sokerimassasta 

muovailu oli toiseksi parasta. Hyvä oli kun saatiin maistaa taikinaa ja pipareita. 

Kivaa! Ihanaa! 

Kouluarvosana tapahtumasta kokonaisuutena: 

keskiarvo: 8,8 

Sana on vapaa: 

Osallistumme mielellämme jatkossakin ; ) 

Kiitos taas projektista! Lapsilla ja aikuisilla oli projektiin osallistuessa erittäin hauskaa :) 

Saas nähdä mitä teemme ensi vuonna piparkakkuprojektin kanssa. 

Kiitos - arkkitehtuuri kuuluu myös lapsille. Lapsia on saatettava rakennusten ja asumisen piiriin. 

Tehtävä huomioita ja mahdollistettava tutustuminen. Lapsista kasvaa arkkitehtuuriin 

kiinnostuneita ja osallistuvia aikuisia. 

 


