Arkkitehtuuri tutkimalla tutuksi -rastitehtävä Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksessa
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Rastit suoritetaan pareittain numerojärjestyksessä.
Tehtäväkierroksen voi aloittaa mistä tahansa numerosta.
kartta: Rovaniemen karttapalvelu

Arkkitehtuuri tutkimalla tutuksi
-rastitehtävä Rovaniemen hallinto- ja
kulttuurikeskuksessa

Kokoontuminen kirjaston edessä (rasti 17).
Rastit suoritetaan pareittain
numerojärjestyksessä. Tehtäväkierroksen voi
aloittaa mistä tahansa numerosta.
Voit kirjoittaa vastaukset myös paperin toiselle
puolelle.
Rastit:
1. Olet Lappia-talon nurkalla. Katso eteesi. Katso
ylös. Millaisia eroja rakennuksen pinnassa on?
Miten valo vaikuttaa rakennuksen pinnassa
olevaan materiaaliin? Huomaatko varjoja,
koloja tai jotakin muuta?

2. Kävele Lappia-talon eteen pyörätien kohdalle.
Kuinka kauas rakennuksesta täytyy kävellä,
jotta näet katon muodot? Mitä muodot
muistuttavat? Tiedätkö muita rakennuksia,
joissa on samankaltaisia muotoja?

3. Minkälaisia ääniä kuulet ulkona?
Kuvaile ainakin viisi erilaista.

4. Tarkastele piha-alueen ulkovalaisimia.
Montako erilaista löydät?

8. Istu vähintää viidellä erilaisella tuolilla. Nimeä
lempituolisi kuvailemalla sitä. Perustele miksi
se on lempituolisi. Nimeä myös epämukavin
tuoli ja perustele.

9. Millaisia ääniä kirjastossa kuuluu? Laita silmät
kiinni ja keskity kuuntelemaan, mitä ääniä
kuulet?

10. Koputtele ja tunnustele erilaisia pintoja ja
materiaaleja. Mitä eroja huomaat esimerkiksi
puupinnan, tiiliseinän tai kivilattian välillä?

11. Mittaa kivisen teoksen korkeutta seisomalla
teoksen vieressä, missä kohdassa olet yhtä
korkea kuin teos?

12. Mikä rakennuksista on mielestäsi korkein:
Lappia-talo, kirjasto vai kaupungintalo? Mikä
näistä on matalin?

13. Kiinnitä huomiota rakennuksien oven
kahvoihin. Miltä kahva tuntuu? Onko kahvasta
mukava ottaa kiinni ja onko se käytännöllinen?
Millainen kahva on mielestäsi, perustele.

14. Minne ilmansuuntaan aulan ikkunat on
sijoitettu? Osaatko sanoa miksi?

5. Alvar Aalto oli valon mestari ja hän kiinnitti
huomiota ikkunoihin ja valaisimiin. Katso
lainaussalin kattoikkunoita. Miten valo tulee
sisälle?

15. Nimeä vähintään viisi erilaista hajua
kaupungintalon sisällä?

6. Montako erilaista valaisinta löydät kirjaston
lainaussalista? Mitä yhtäläisyyksiä huomaat?
Mikä on lempivalaisimesi, miksi se on
lempivalaisimesi?

16. Valitkaa kumpi laittaa silmät kiinni ja toimii
”ihmiskamerana”. Vie parisi, jolla on silmät
kiinni, käytävää pitkin karttaan merkittyyn
paikkaan X. Perillä parisi avaa silmät hetkeksi
(kaksi sekuntia) ja kuvailee mitä hän on nähnyt.
Vaihtakaa roolia ja valitkaa itse toinen paikka.

7. Etsi kirjastosta paikka, missä valo luo
tunnelmaa. Mikä tekee paikasta
tunnelmallisen? Mikä on mielestäsi kirjaston
viihtyisin paikka?

Rastit tehtyäsi palaa kirjaston eteen kohtaan
17.

