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Näiden kysymysten avulla 
pääset alkuun minkä tahansa 
rakennuksen tutkiskelussa.

 
 
Lisää materiaalia löydät museon verkkosivulta. 
Tervetuloa museoon!
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Muoto

Mitä kolmiulotteisia perusmuotoja näet? 
Entä kaksiulotteisia? Isoja vai pieniä? 
Onko muoto helppo vai vaikea hahmottaa? 
Voiko ulkoa päätellä minkälaisia tiloja 
ja toimintoja rakennuksen sisällä on? 
Onko kokonaisuus yhtenäinen vai 
monimuotoinen?





Tila

Mitkä tilat ovat suuria tai korkeita, mitkä 
pieniä tai matalia? Millaisille käyttäjille 
tai käyttötarkoituksille tila on suunniteltu? 
Miltä tila näyttää eri näkökulmasta, esimerkiksi 
korkealta alaspäin? Miltä tila tuntuu eri 
kokoisen ihmisen mielestä?





Liike

Mitkä ovat päätiloja ja sivutiloja? 
Miten eri tarkoitusta palvelevat 
tilat on ryhmitelty toisiinsa nähden? 
Keitä täällä on? Miten tila ohjaa 
ihmisten kulkua? Huomaatko 
tyhjiä paikkoja tai alueita?  





Materiaali

Minkälaisista materiaaleista tämä on tehty? 
Kosketa kädellä, miltä materiaalit tuntuvat? 
Mitä jalkasi aistivat? Miltä tuoksuu? 
Miksi juuri nämä materiaalit on valittu? 
Onko materiaali alkuperäisessä muodossaan 
vai onko sitä muokattu?





Rakenne

Erotatko jossain kantavia rakenteita? 
Aavistatko puristusta, näetkö vetoa? 
Mitkä rakenteet tekevät rakennuksesta 
käyttökelpoisen? Painovoima on 
näkymätöntä, mutta arvioi mikä muu 
rakennusta rasittaa?  





Väri

Kuinka monta eri väriä näet? 
Miksi juuri nämä värit on valittu? 
Miten koet värin? Miltä tuntuisi, 
jos väri olisikin vastavärinsä?





Valo

Näetkö luonnonvaloa vai keinovaloa? 
Mistä valo tulee? Onko se suoraa vai 
varjostettua? Miten valo muuttuu eri 
vuorokauden tai vuodenaikoina? 
Miten tunnelma muuttuu? 
Pystytkö aistimaan valon muutoin 
kuin silmillä? 





Ääni

Mitä kuulet? Onko ääni miellyttävä 
vai häiritsevä? Kuuluvatko muiden 
aiheuttamat äänet läheltä vai kaukaa? 
Lyö kädet yhteen, kaikuuko? 
Miten ympäröivät materaalit ja muodot 
vaikuttavat äänen kuulumiseen?





Yksityiskohta

Missä on kaunis tai mielenkiintoinen 
yksityiskohta? Miksi se kiinnitti huomiosi? 
Mikä on hauskin, jännittävin tai 
huomaamattomin yksityiskohta?





Paikan henki

Mikä on päällimmäisin ajatuksesi tai 
tuntemuksesi? Missä täällä on mukavinta? 
Miksi sinusta tuntuu siltä? Mikä vaikuttaa 
kokemukseesi? Mitä ympärillä on? 
Onko se luonnon vai ihmisen muovaamaa? 
Onko rakennus sopusuhdassa ympäristönsä 
kanssa? Voisiko tämä sama rakennus 
olla toisella puolen maapalloa?
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