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Opitaan arkkitehtuuria leikkien

”Arkkitehtuurin laatu ei ole sen ilmentämässä realiteettien tajussa, vaan päinvastoin sen kyvyssä herättää 

mielikuvituksemme” (Juhani Pallasmaa, Maailmassaolon taide).

Me emme näe maailmaa sellaisena kuin se on, vain sellaisena, mitä me itse olemme. Miten havainnoimme 

maailmaa, riippuu meistä itsestämme ja kokemustaustastamme. ”Taideteoksen taiteellinen ulottuvuus ei 

ole itse fyysisessä teoksessa – se on olemassa vain kokijan tajunnassa” (J.P, Maailmassaolon taide). Arkki-

tehtuurielämys on aina subjektiivinen ja suhteellinen. Kokemukset muuttavat tapaamme nähdä ja tulkita 

ympäristöä. Mitä enemmän tiedämme, sitä enemmän voimme nähdä ja havainnoida. Ihmisen tapaan näh-

dä maailmaa voi vaikuttaa vaikuttamalla ihmiseen, hänen tietoihinsa ja hänen arvomaailmaansa. 

Arkkitehtuurikasvatuksen merkitys nouseekin esille juuri tässä kohdassa. Arkkitehtuurikasvatuksella voi-

daan vahvistaa lasten aistiherkkyyttä ja tilantajua siinä kehitysvaiheessa, kun nämä ominaisuudet luonnol-

lisestikin kehittyvät. Lapsen suhde ympäristöön on välittömämpi ja intuitiivisempi kuin aikuisten. Lapset 

ovat aidosti kiinnostuneita kaikesta ympärillään olevasta ja haluavat tutkia sitä. Lapset aistivat ympäröivää 

maailmaa herkemmin kuin aikuiset ja tutkivat sitä luontaisesti kaikkien aistien avulla. Arkkitehtuurikasva-

tuksen avulla näitä lapsen ominaisuuksia voidaan ylläpitää niin, että lapsista kasvaa herkkiä ja tiedostavia 

aikuisia, joilla on syvä henkilökohtainen ympäristösuhde. 

Kukaan meistä ei voi paeta rakennettua ympäristöä, sillä me asumme ja toimimme siinä. Ympäristön laa-

dulla on suora vaikutus elämänlaatuun ”Talojen erityinen kulttuurinen merkitys on juuri siinä, että niiden 

vaikutus kohdistuu ruumiiseen, ja ruumis taas syvällisellä tavalla vaikuttaa siihen mitä tunnemme, ajatte-

lemme ja tahdomme – siihen mitä olemme” (Kaj Nyman, Talojen kieli 1998). Koska arkkitehtuurilla luodaan 

jokapäiväisten toimintojemme näyttämö, on arkkitehtuuri meidän kaikkien yhteinen asia. 

Arkkitehtuurikasvatus on osa yleissivistystä, ja 

mielestäni se kuuluu tulevaisuudessa itsestään 

selvästi peruskoulujen opetussuunnitelmiin. Ark-

kitehtuurikasvatus ei kuitenkaan vielä ole juur-

tunut osaksi koulujen opetussuunnitelmia. Tästä 

syystä perustettiin 1993 Lasten ja nuorten Arkki-

tehtuurikoulu Arkki. Arkin tavoitteena on edistää 

arkkitehtuurikasvatusta ja kehittää sen käytän-

töjä ja opetussuunnitelmia. Arkin omaa opetus-

suunnitelmaa kehitetään jatkuvasti saatujen ko-

kemusten perusteella. 17 vuoden aikana toiminta 

on laajentunut ja toimipisteitä on nyt Helsingissä, 

Espoossa ja Vantaalla. Arkissa työskentelee tällä 

hetkellä 14 arkkitehtuurin, muotoilun ja ympä-

ristötaiteen ammattilaista. Taiteen perusopetuk-

sen arkkitehtuurikasvatuksen laajan oppimäärän 

piirissä harrastaa viikoittaisissa opetusryhmissä 

n. 400 4–19-vuotiasta lasta. Taiteen perusopetuk-

sen lisäksi Arkki toimii yhteistyössä eri tahojen 

kanssa järjestäen arkkitehtuurikursseja koululai-

sille ja yhteistyössä Helsingin Kaupunkisuunnit-

teluviraston kanssa kehitellään lasten ja nuorten 

osallistumismenetelmiä kaupunkisuunnittelussa.

Arkkitehtuurissa yhdistyvät kolmiulotteisessa 

todellisuudessa taloudelliset, toiminnalliset, 

rakenteelliset, esteettiset, sosiaaliset ja yhteis-

kunnalliset tavoitteet. Siksi juuri kolmiulottei-

nen työskentely on omiaan havainnollistamaan 

arkkitehtuuria tavalla, jota on vaikea saavuttaa 

kaksiulotteisilla työskentelytavoilla. Kolmiulot-

teinen työskentely voi olla vaikkapa tilan tut-

kimista moniaistisesti, mielikuvitusmaailmojen 

toteuttamista, tilasuunnittelua, rakennus- tai 

Learning Architecture through Play

“The quality of architecture does not lie in the sense of the realities it expresses but, 

on the contrary, in its ability to awaken our imagination.” (Juhani Pallasmaa, Maail-

massaolon taide, [The Art of Being-in-the-World] 1993)

We do not see the world as it is but as we ourselves are. How we observe the world de-

pends on ourselves and our experiences. “The artistic dimension of the art work lies not 

in the physical art work itself – it exists only in the consciousness of the person experienc-

ing it.” (Juhani Pallasmaa, Maailmassaolon taide 1993) The architectural experience is 

always subjective and relative. Experiences change our way of seeing and interpreting the 

environment. The more we know the more we can see and observe. Man’s way of seeing 

the world can be influenced by influencing the person, and his/her knowledge and values.

The importance of architecture education for children and young people indeed becomes 

evident at this point. Through architecture education it is possible to strengthen the senso-

ry threshold of children as well as their sense of space at that stage of development when 

these abilities are naturally developing. The child’s relationship to his/her surroundings is 

more immediate and intuitive than that of adults. Children are genuinely interested in eve-

rything around them and want to examine it. Children sense the surrounding world more 

keenly than adults and investigate intuitively using all their senses. Through architecture 

education these qualities that children possess can be maintained so that they grow up into 

sensitive and aware adults who have a deep, personal relationship with their surroundings.

None of us can escape the built environment because we live and function in it. The qual-

ity of the environment has a direct influence on our quality of life. “The unique cultural 

meaning of houses lies specifically in that their effect is directed at the body and the body 

profoundly influences what we feel, think and want – what we are.” (Kaj Nyman, Talojen 

kieli [The Language of Houses],1998) Because architecture creates the stage of our every-

day actions, it is something that belongs to each and everyone.

Architecture education is part of common knowledge and, in my opinion, should in the fu-

ture certainly be part of the elementary school curriculum. Architecture education has not 

yet, however, become an established part of the curricula of schools. It was for this reason 
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kaupunkisuunnittelua, muotoilua, valaistuksen tutkimista tai väri-

en ja niiden tunnelmien havainnointia. Yksi pidetyimpiä kolmiulot-

teisen työskentelyn muotoja on majanrakennus. Majanrakennuk-

sessa tiivistyy arkkitehtuurin perusolemus. Sen kautta voi käsitellä 

moninaisesti arkkitehtuurin perusasioita. Rakentelu ja kokeilu an-

tavat lapsille ja nuorille mahdollisuuksia löytää vastauksia arkki-

tehtuurin perimmäisiin kysymyksiin ja auttaa heitä muodostamaan 

oman henkilökohtaisen 

suhteen siihen. 

Arkin opetuksen tavoit-

teena on herättää kiin-

nostus ja omakohtainen 

innostus ympäristöä ja 

arkkitehtuuria kohtaan. 

Arkissa uskotaan, että 

aito kiinnostus on ensi-

sijaisen tärkeää oppimi-

sen kannalta. Innostuk-

sen kautta herää halu 

ottaa itse selvää asioista 

ja myös vaikuttaa niihin 

omalta osaltaan. 

Arkissa lapset ja nuo-

ret johdatellaan leikin 

ja tutkimisen kautta löy-

tämään ratkaisuja heitä 

askarruttaviin arkkiteh-

tonisiin kysymyksiin, 

sekä kannustetaan heitä 

luomaan itselleen uusia 

kysymyksiä ja haasteita. 

Tärkeintä työskentelyssä 

on keskustelut ja itse op-

pimisprosessi; tekemisen 

ilo ja keksimisen riemu. 

Arkin tutkimusprojek-

teissa samoin kuin ark-

kitehtuurissa itsessään 

ei ole oikeita eikä vää-

riä vastauksia, on yhtä 

paljon erilaisia näkökul-

mia kuin on tekijöitäkin. Opetusohjelman tehtävät on suunnitel-

tu niin, että niihin ei ole ns. oikeita ratkaisuja. Arkin opetuksessa 

vältetään kilpailuhenkisyyttä ja suoritusten mittaamista ja oppilai-

ta kannustetaan etsimään vastauksia omista lähtökohdistaan tutki-

misesta nauttien.

Arkkitehtuuria voi lähestyä lukuisista eri näkökulmista lasten kans-

sa. Arkin opetuksessa pyritäänkin löytämään mahdollisimman monta 

eri lähestymistapaa ja näkökulmaa arkkitehtuuriin ja sen sisältöihin 

kehittämällä lapsikeskeisiä, kokeilevia ja tutkivia oppimismenetel-

miä.  Arkissa kehitetään pedagogisia projekteja, jotka tukevat lasten 

luontaista mielikuvitusta ja luovuutta. Eläytymällä unelmiin fiktii-

visten projektien kautta opitaan myös todellisuudesta!  

Lasten suuri taito on ihmettely. Filosofi Pekka Himanen sanoo, että juu-

ri ihmettelyn ansiosta lapset kykenevät filosofisiin keskusteluihin aivan 

kuten aikuiset. Lapsen kyky havainnoida todellisuutta, tehdä päätel-

miä ja luoda uusia näkökulmia ja ajatusmalleja on ilmiömäinen. Lap-

sella on suvereeni kyky mukautua, oppia koko ajan uutta, muuttaa jo 

opittuja käsityksiä ja yhdistellä vanhoja ja uusia tietoja ja taitoja. Ark-

kitehtuurikasvatuksen avulla voidaan tukea lapsen luontaisia taipu-

muksia olla utelias, tutkia ympäristöään, sekä tehdä siitä havaintoja 

ja päätelmiä. Arkkitehtuurikasvatus yhdistää tieteitä ja taiteita, ja tu-

kee luovuuden kehitystä. Luova ajattelu ja innovaatiokyky ovat merkit-

täviä tekijöitä yhteiskun-

nan kehittämisessä.

Tieto auttaa meitä kat-

somaan asioita uudella 

tavalla ja ymmärtämään 

rakennettua ympäris-

töä. Arkkitehtuuri ker-

too mielenkiintoisia ta-

rinoita niille, jotka näitä 

merkkejä osaavat näh-

dä, lukea ja tulkita. Ti-

lakokemus perustuu 

kokijan kokemustaus-

taan, oletuksiin, tietoi-

hin ja arvomaailmaan. 

Jos meillä ei ole ymmär-

rystä tulkita joitain asi-

oita ympäristössämme, 

ne voivat suorastaan 

jäädä meiltä kokonaan 

huomaamatta!  Käsitteet 

ja sanat mahdollistavat 

omien havaintojen poh-

timisen muiden kanssa. 

Ymmärrys on tärkeää 

oman henkilökohtai-

sen ympäristösuhteen 

syntymiselle. Innostus 

arkkitehtuuriin ja ym-

päristön suunnittelun 

vaikuttamiseen lähtee 

omasta ympäristösuh-

teesta. Arkkitehtuuri-

kasvatuksen avulla voi-

daan herättää aito kiinnostus ja omakohtainen innostus ympäristöä 

ja arkkitehtuuria kohtaan. Innostuksen kautta herää halu ottaa itse 

selvää asioista ja myös vaikuttaa niihin omalta osaltaan.

Arkkitehdit eivät ole ainoita, jotka luovat kaupunkitilaa. Rakennettu 

ympäristö muodostuu moniulotteisten ja monikerroksisten päätös-

prosessien tuloksena. Päätöksentekoon osallistuvat monet tahot ja 

poliittiset elimet. Ympäristön rakentuminen on moniulotteinen pro-

sessi, joka vaatii laajaa tietoutta kokonaisymmärrystä kaikilta pää-

töksentekoon osallistuvilta.

Niinpä arkkitehtuurikasvatuksen tulee mielestäni kuulua jokaisen 

kansalaisen yleissivistykseen. Arkkitehtuurikasvatus antaa lapsil-

le ja nuorille aivan uusia mahdollisuuksia, keinoja ja välineitä olla 

mukana tulevaisuuden ympäristön muodostumisessa, ja avaa uu-

sia ikkunoita ja ovia mahdollisuuksien maailmoihin, potentiaalisiin 

ja vielä tuntemattomiin tulevaisuuksiin.
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that Arkki, School of Architecture for Children and Youth was found-

ed in 1993. The objectives of Arkki are to promote architecture edu-

cation for children and youth and develop its practices and curricu-

lums nationwide. The curriculum of Arkki is continuously developed 

on the basis of experiences gathered through teaching. During the last 

17 years Arkki´s activities have continuously broadened and there are 

now branches of the school in Helsinki, Espoo and Vantaa. At present, 

Arkki employs 14 architects. Approximately 400 children, aged be-

tween 4 and 19, join the weekly teaching groups of the extensive ar-

chitecture education syllabus. Besides this basic education in the 

arts, Arkki works in cooperation with different organisations and ar-

ranges architecture courses for school children. In cooperation with the 

Helsinki City Planning Office, participatory methods for children and 

young people in urban planning are being developed.

Economic, functional, structural, aesthetic, social and communal ob-

jectives come together in architecture in a three-dimensional reality. 

Specifically for this reason, three-dimensional work is excellent for il-

lustrating architecture in a way that is difficult to achieve when work-

ing in only two dimensions. Three-dimensional work can include, for 

example, experiencing spaces with different senses, building imagi-

nary worlds, spatial planning, building or urban design, object de-

sign, the study of lighting and observing colours and their moods. 

One of the most popular meth-

ods of three-dimensional work 

is constructing huts. The essence 

of architecture is encapsulated in 

hut construction, and through it 

many basic architectural issues 

can be dealt with in a multi-fac-

eted way. Construction and ex-

perimentation provide opportu-

nities for children and youths 

to find answers to fundamental 

questions in architecture and help 

them form their own personal re-

lationship to it.

The objective of the teaching in 

Arkki is to awaken an interest 

and personal enthusiasm among 

young people towards the envi-

ronment and architecture. In Arkki we believe that a genuine interest 

is of first hand importance for learning. Through enthusiasm a desire 

is awakened to find out about things for yourself and also personal-

ly influence them.

In Arkki children and young people lead, through play and research, 

to find solutions to architectural questions that puzzle them. They are 

encouraged to formulate themselves new questions and challenges. 

Most important in the work are the discussions and the learning proc-

ess itself; the joy of doing and the exultation of inventing. In Arkki’s 

research projects, as in architecture itself, there are no right or wrong 

answers – there are just as many viewpoints as there are authors. Most 

activities in the curriculum are open-ended problems intended to in-

vite many unique student responses. In the teaching in Arkki we avoid 

any focus on competition and measuring performance, and the pupils 

are encouraged to look for answers from their own starting points, en-

joying the research. 

Architecture can be approached with children from numerous differ-

ent viewpoints. In the teaching at Arkki we indeed try to find as many 

different approaches and viewpoints of architecture and its contents 

as possible by developing child-centred experimental and research-

based teaching methods. Pedagogical projects are developed that sup-

port the child’s natural imagination and creativity. By throwing your-

self into dreams through fictional projects you also learn about reality!

A child’s great skill is wonder. Philosopher Pekka Himanen has said 

that due to their sense of wonder children are able to partake in philo-

sophical discussions just like adults. Children have a phenomenal abil-

ity to observe reality, make deductions and create new viewpoints and 

paradigms. The child has an unsurpassable ability to adapt, contin-

uously learn new things, change already learnt notions and combine 

old and new knowledge and skills. Through architecture education it is 

possible to support the child’s natural inclination to be curious, study 

his/her surroundings, as well as make observations and conclusions 

from them. Architectural education links together sciences and arts, and 

supports the development of creativity. Creative thinking and the abil-

ity for innovation are important factors in the development of society.

Knowledge helps us look at things in new ways and understand the 

built environment in depth. Architecture tells interesting stories for those 

who are able to see, read and interpret these signs. Spatial experience 

is based on the experiential back-

ground, assumptions, knowledge 

and values of the person experi-

encing it. If we do not have the un-

derstanding to interpret something 

in our environment it is possible 

that it will go completely unno-

ticed. Concepts and words enable 

us to discuss our own observations 

with others. Understanding is im-

portant for creating a personal re-

lationship with the environment. 

An enthusiasm for influencing the 

design of architecture and the en-

vironment stems from a personal 

relationship with the environment. 

With the help of architectural edu-

cation for young people it is possi-

ble to kindle a genuine interest and personal enthusiasm towards the 

environment and architecture. Through enthusiasm the desire is awok-

en in young people to find out about things for themselves and to per-

sonally influence things.

Architects are not the only ones creating urban space. The built envi-

ronment is formed as a result of multi-dimensional and multi-layered 

decision processes. Many organisations and political bodies participate 

in the decision making. The construction of the environment is a multi-

dimensional process that requires extensive knowledge and an overall 

understanding from everyone who participates in the decision making. 

Therefore architectural education at a young age should, in my opin-

ion, be part of the general common knowledge of each citizen. Archi-

tectural education gives children and young people completely new op-

portunities, means and tools to participate in the shaping of the future 

environment, and it opens up new windows and doors to the worlds 

of possibilities, potential and yet unknown futures.




