
Korundi
Kulttuuritalo Korundi avattiin vuonna 2011 (suunn. arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa).
Talon vanhimmat osat ovat vuonna 1933 valmistuneen postiautovarikon tiloja. Se on yksi
harvoja Lapin sodasta selvinneistä rakennuksista Rovaniemellä. 
Seinän vierustalla on persoonallisia ja käytännöllisiä pyörätelineitä. Mitä muita arjen asioita
ja esineitä voisi muotoilla värikkäämmiksi ja leikkisämmiksi? Autojen lämmitystolpat?
Millaisia ne olisivat? 

 
Aseveliketju-veistos
Suomen talvisodassa 1939-40 taistelleiden ruotsalaisten ja norjalaisten vapaaehtoisten
muistomerkki (1965, suun. Oscar Reutensvärd). Aseveliketju muistuttaa pohjoismaisesta
yhteistyöstä sotien aikana. 
Onko paikka mielestäsi hyvä teokselle, miksi? Osaatko arvata mistä materiaalista teos on
tehty? 

 
Uimahalli Vesihiisi
Rovaniemen uimahallin (1967, suunn. Olli ja Eija Salomaa, peruskorjaus Juha Paldanius)
erityispiirteenä on isot valoisat ikkunat ja näkymä Keskuskoulun puistoon. 
Mitä kaikkea arkkitehdin työhön mielestäsi kuuluu? Millainen olisi täydellinen uimahalli?

 Lapin Yliopiston harjoittelukoulu
Vanha Keskustan ala-asteen koulu on remontoitu Lapin yliopiston harjoittelukouluksi
vuonna 2000. Koulua on laajennettu eri vuosikymmeninä. 
Mistä voi erottaa, milloin mikäkin osa on rakennettu? Miten koulun pihan eri osia on
jaettu, ja mitä kaikkea siellä voi tehdä? Millainen on teidän koulunne piha? Miten
muuttaisit sitä?

Lauri-talo
Kultaseppä Johannes Lauri perusti Rovaniemelle puukkotehtaan vuonna 1924 (lähes 100 vuotta
sitten). Sodan jälkeen verstas jatkoi toimintaansa tähän pihapiiriin siirretyssä pohjalaisessa
hirsitalossa. Myöhemmin pihaan siirrettiin myös talonpoikaistalo. 
Mitä eroja taloilla on? Mitä muuta pihapiirissä on?

Maison Aho
Punatiilinen Maison Aho (1965, suunn. Alvar Aalto) on ulospäin sulkeutunut ja eleetön, mutta
sisätilaltaan sekä kodikas että juhlava. Talon pohjamuoto on viuhkamainen. Maison Ahoa reunustaa
puisto. 
Mitä sinä tiedät Alvar Aallosta? Oletko joskus nähnyt Aalto-maljakon? Tiedätkö Aino-lasin? Aallon
kaksi vaimoa Aino Marsio-Aalto ja Elissa Aalto olivat myös arkkitehteja, Aino myös muotoilija.
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Arkkitehti Alvar Aallon johdolla suunniteltu (1945) Rovaniemen keskustan Poronsarvi-kaava on saanut
nimensä kartalle piirtyvästä hahmostaan. Löydätkö postikortin toiselta puolelta löytyvästä vanhasta
asemakaavakuvasta poron? Väritä poron ääriviivat esiin. Vinkki: keskuskenttä on poron silmä


