
A&DO Labra – Hyvä 
lähiympäristö: kiertävä 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
oppimisen ympäristö ja 
näyttely
Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi Lahdessa 
16.11.2021

Hanna Kapanen, museolehtori, Designmuseo, A&DO Labran vastaava 
tuottaja, A&DO – Arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus 



• Terveisiä 
Designmuseosta, 
Arkkitehtuurimu-
seosta ja A&DO:sta!

• Museot ovat 
valtakunnallisia 
vastuumuseoita. 

Kiva tavata 

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





Tavoitteemme
• lisätä ymmärrystä arkkitehtuurista ja muotoilusta 

sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksesta ja -
oppimisesta

• kehittää yhteissuunnittelua ja oppimisen tapoja 
museokontekstissa

Uskomme
• että arkkitehtuuri- ja muotoiluoppiminen on 

hauskaa

• museot voivat olla innovatiivisia
oppimispaikkoja

• arkkitehtuuri ja muotoilu kuuluvat kaikille

• parempi ymmärrys arkkitehtuurista ja 
muotoilusta ympärillämme sekä
muotoiluprosesseista vahvistavat
aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuuksia



Mitä teemme

Suunnittelu
• benchmarking

oppimista muilta, 
Suomesta ja maailmalta

Testaus
• Parempia 

oppimisnäyttelyitä

• Kiinnostavampia ohjelmia 

• Mitä vielä?

Pysyvän 
oppimisen 
keskuksen 
perustaminen 
osaksi uutta 
museota 

Kehittäminen
• hanke (2020-2023)

• A&DO Labra – kiertävä 
oppimisympäristö 
konteissa (2021, 2022, 
2023)

• vuosittainen seminaari 
ammattilaisille (2021, 
2022, 2023)

• A&DO-nettisivut





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



Millainen suunnittelu tekee
arjen elämästä hyvää ja toimivaa?

Lasten Jopo, 1975
Helkama
Kuva: Mari Kallionpää
Kuvitus: Hanna Kutvonen

• Tutki.
• Ihmettele. 
• Kokeile. 
• Leiki. 



Minkälaisessa ympäristössä sinä haluat
elää tulevaisuudessa?

Roska-astia, 1989-1990
Creadesign Oy / Hannu Kähönen
Kuva: Mari Kallionpää
Kuvitus: Hanna Kutvonen

• Tutki.
• Ihmettele. 
• Kokeile. 
• Leiki. 



Kuva: Johannes Romppanen



NäköaistiKuuloaisti Tuntoaisti

Hyvän lähiympäristön työkirja

Kuvitukset: Riikka Jalava



Ajattelun taidot Empatia ja tunnetaidotHajuaisti

Hyvän lähiympäristön työkirja

Kuvitukset: Riikka Jalava



A&DO 
Labra
Lahti
30.8. –
30.9.2021

• A&DO Labra kiinnittyi Lahden kulttuuriohjelman 
(perusopetus) 4-luokkalaisten kulttuuripolkuun. 

• Kouluohjelmassa lapset pääsivät pohtimaan 
arkkitehtuuriin, muotoiluun ja rakennettuun 
ympäristöön liittyviä kysymyksiä.

• Teemoja olivat arjen design, kaupunkisuunnittelu ja 
kestävä kehitys. Pohdittiin toimivaa arkea, 
kaupungin syntymistä, sen vastuullista kasvamista, 
kestävää elämäntapaa ja sitä, mitä kaikkea 
tarvitaan, jotta syntyy hyvää ja toimivaa 
lähiympäristöä. 

• Tavoitteena oli madaltaa kynnystä arkkitehtuurin, 
muotoilun ja rakennetun ympäristön avulla 
oppimiseen ja ymmärtämiseen.

• Tarkoituksena tarjota tukea ja tilaa keskusteluun, 
toimintaan ja osallistumiseen. 

Yhteistyössä:
• Lahden kulttuuriohjelma (perusopetus) 
• Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva



Kuva: Risto Musta / A&DO

A&DO Labra – kiertävä pop up –näyttely ja 
oppimisympäristö



Kuva: Risto Musta / A&DO

A&DO Labra – kiertävä pop up –näyttely ja 
oppimisympäristö



Kuva: Risto Musta / A&DO

A&DO Labra – kiertävä pop up –näyttely ja 
oppimisympäristö



Kuva: Risto Musta / A&DOKuva: Risto Musta / A&DO

A&DO Labra – kiertävä pop up –näyttely ja 
oppimisympäristö



30.8. – 30.9.2021
Näyttelyn kävijät

• 1250 koululaista 
• 98 opettajaa

Vierailuun sisältyi

A) Ohjattu näyttelykäynti (45 min)
B) (vapaavalintainen) Kävelykierros 

opettajan johdolla (45 min)

• 710 muuta kävijää

Ohjelmistoon sisältyi mm.

• Avoimet yleisöopastukset
• Avoimet arkkitehtuurikierrokset 

lähiympäristöön
• Naapurustolauantai
• Striimattu opastus HDW
• Asiantuntijakeskustelu

Lahden kulttuuriohjelma 
(perusopetus, 4. luokka)

Muut kävijät
A&DO Labra Lahti

A&DO Labra Lahti tavoitti yhteensä 2058 kävijää



(Nostona paikallisessa mediassa. Etelä-Suomen Sanomat, 4.9.2021)



https://finnishdesigninfo.fi/stories/konttinayttelyn-designesine-on-roskis



Pysyviä jälkiä? A&DO Labrasta Malvan senioritoiminnan 
startti. 



Opit A&DO oppimisen 
keskukselle?

Mitä A&DO Labran ensimmäisen vierailun
kokemuksista on opittu?

Kohderyhmä: lapset ja nuoret, aikuiset (kaupunkilaiset, 
”maallikot”, ammattilaiset…)
Motivaatio: Lahdessa tarve toiminnalle: Lahden 
kulttuuriohjelma (perusopetus), Malva-museon yleisötyö
Tavoite: arkkitehtuuri ja muotoilu kuuluvat kaikille, 
kestävä tulevaisuus, työkalut , oppiminen

A&DO Labran avulla keräsimme tietoa pedagogisen 
näyttelyn mahdollisuuksista

• oppimisympäristönä
• palvelukonseptina, jossa toimintatavat määritellään 

paikallisten kumppanien kanssa
• (yhteis)suunnittelun työkalupakkina
• verkoston kehittäjänä ja ylläpitäjänä
• yhteistyön keskuksena
• arvokeskustelujen paikkana

”Suomen Kulttuurirahaston Museovisio -apuraha tähtää suomalaisten museoiden uudistamiseen yhä 
kiinnostavimmiksi, enemmän yleisöä houkuttelevimmiksi sekä paremmin tietoa välittäviksi.”



• A&DO Labran nähdään seuraavaksi Tampereella 
Finlaysonin alueella 25.4.-22.5.2022. Yhteistyötä 
tehdään Finlaysonin alueen toimijoiden lisäksi 
Tampereen taide- ja kulttuurikasvatusohjelma 
Taidekaaren kanssa, jonka kautta konteilla vierailee 
tamperelaiset esiopetusikäiset lapset.

• A&DO Labran vierailua neuvotellaan elo-syyskuuksi 
Oulun kulttuurikasvatuksen ohjelman Luuppi-reittiä, 
jossa 6-luokkalaiset tutustuisivat Labraan. 

Seuraavaksi



Kuvitus: Hanna Kutvonen



A&DO Verkkosivut ja materiaalipankki: 
www.ado.fi



www.ado.fi
hanna.kapanen@designmuseum.fi

info@ado.fi

Kiitos!

mailto:hanna.kapanen@designmuseum.fi
mailto:info@ado.fi
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