
Kuopion kulttuuripalvelukeskus

Minna Halonen

Kuopion Kulttuuripolku

Ympäristöpolku
Särkiniemen koulun kulttuuriympäristöpolku



2

Hiltulanlahden kulttuuriympäristö

Hiltulanlahden koulun
Ympäristöpolku

Sisällys

Kuvat ja piirrokset Minna Halonen, ellei toisin mainita

1. Opettajalle .................................................................................................................... 3

2. SärKinieMen KaupunginOSan KulttuuriyMpäriStö  .................. 5

2.1 Historiaa ja kuvailua ympäristöpolulla .......................................................................... 6

2.2 Sanasto ja hakusanoja......................................................................................................10

3. aStu KulttuuripOlulle  ..................................................................................... 12

3.1 Valmistele ja käytä aisteja ............................................................................................... 12

4. ajan KerrOKSet ......................................................................................................... 15

4.1 taustoita ........................................................................................................................... 15

4.2 tunnista muutokset......................................................................................................... 17

5. arKKiteHtOninen tila ........................................................................................18

5.1 lue ja tallenna ympäristöäsi ...........................................................................................18

5.2 tehtävä rakennustutkijana ............................................................................................. 20

6. MateriaaliMaailMa ............................................................................................. 22

6.1 yksityiskohdat ja esteettisyys ........................................................................................ 22

7. tee KOHde tutuKSi ...................................................................................................23

7.1 arvosta ympäristöäsi .......................................................................................................23

7.2 Valmista kokonaiselämys ................................................................................................23

8. KirjalliSuuS ja läHteet ......................................................................................25

9. liite 1 .................................................................................................................................. 26



3

Hiltulanlahden kulttuuriympäristö

Hiltulanlahden koulun
Ympäristöpolku

1. Opettajalle
ympäristöpolku-kokonaisuus voidaan sisällyttää 5. lk:n historian, maantiedon, äidinkielen, 

matematiikan ja kuvataiteen opetukseen. Kokonaisuuden tavoitteena on tarkastella omaa 

elinympäristöä itse havainnoiden, tutkien ja kokeillen kokonaisvaltaisesti eri lähtökohdista 

eri oppiaineissa.

ympäristöpolku-materiaalia voidaan hyödyntää myös muilla luokka-asteilla sitä soveltaen 

ja muunnellen.

Sisältö:

• kotiseudun ja oman elinympäristön historia

• muistelujen, kirjoitusten, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen

• kulttuuriympäristö-käsitteeseen tutustuminen oman toiminnan kautta

• ympäristön muutosten huomioiminen

• tekstin tuottaminen, suullinen ilmaisu

• kuvataiteessa erilaisten materiaalien yhdistäminen, kierrätysmateriaalit

• karttojen tulkitseminen

• geometria, arviointi

Lisäarvo opetukselle

lähiympäristö tarkoittaa sitä aluetta, jossa ihminen liikkuu ja elää päivittäin. Se muuttuu 

ihmiselle ajan myötä niin itsestään selväksi, ettei sen erityispiirteitä enää erota. rakennet-

tu ympäristö on pitkäikäistä ja se on näkyvä osa koko kulttuuriperintöä. Kulttuuriympä-

ristössä näkyy ajallinen kerroksellisuus aikaan sidottuine arvoineen ja tuon ajallisen jatku-

mon ymmärtäminen auttaa meitä näkemään itsemme osana suurta kulttuuriperintöä.

lähiympäristön tunteminen lisää turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta sekä kasvattaa 

yhteenkuuluvuutta ihmisen ja ympäristön välillä. yhteenkuuluvuus lisää vastuullisuutta 

ja halua huolehtia yhteisestä ympäristöstä. Kotiseutu näyttäytyy arvokkaana ja tärkeänä 

paikkana ja asiana ihmisen elämässä.

ympäristöpolun havainnointi- ja tutkimistehtävillä pyritään lisäämään oppilaiden kykyä 

nähdä ja katsoa omaa lähiympäristöään ja sen erityispiirteitä sekä hahmottaa ympäristön 

ajallinen kerroksellisuus.  ”täällä on asunut ihmisiä myös ennen minua.”  tavoitteena on 

kasvattaa oppilaiden arvostusta lähiympäristöään kohtaan ja tukea vuorovaikutussuhteen 

syntymistä oppilaan ja ympäristön välille.



4

Tehtävät

Opettaja voi valikoida tehtävistä omalle luokalleen sopivimmat ja yhdistellä niitä myös 

muuhun opetukseen. Oppilaita kannustetaan omaan havainnointiin, pohdiskeluun, tutki-

miseen ja kriittiseen ajatteluun. Oikeaa tai väärää ajatusta, vastausta tai tuotosta ei ole!

Kulttuuriympäristön käsittely kannattaa aloittaa virittäytymistehtävien avulla, jotka joh-

dattelevat oppilaat aihealueeseen. niissä tarkastellaan kulttuuriympäristöä aistien ja tun-

teiden avulla. Virittäytymistehtävät herkistävät ja motivoivat sekä oppilaat että opettajan 

uuteen asiaan. niiden tavoitteena on antaa käsiteltävästä aiheesta omakohtainen tunneko-

kemus ja elämys ja tukea tiedon omaksumista. aisti- ja tunnetehtävät helpottavat ympäris-

tön arviointia, jäsentämistä ja niiden avulla voidaan kokea tuttu ympäristö uudella tavalla.

draamaleikki on myös eräänlainen virittäytymistehtävä kulttuuriympäristöaiheeseen, mutta 

metodia voidaan käyttää myös syventämään aikaisemmin opittua tietoa. draaman avulla 

voidaan tuoda esille tunnepitoisia asioita ja käsitellä vaikeampia merkityksiä ja ajatuksia.

rakentelu- ja suunnittelutehtävät sekä karttatehtävät kehittävät ja tukevat oppilaan ava-

ruudellista hahmottamista. Hahmottaminen myös auttaa oivaltamaan ympäristön ja 

ihmisen mittasuhteita. rakennuksen tutkiminen auttaa kiinnittämään huomiota rakennet-

tuun ympäristöön yleisesti ja tulkitsemaan siihen liittyviä merkityksiä. 

1. Opettajalle
tehtävät, jotka liittyvät olemassa olevien asioiden arvioimiseen, kritiikkiin ja uusien ehdo-

tusten suunnitteluun kehittävät oppilaan kykyä vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Oppilaalla 

on mahdollisuus arvioida ja arvottaa ympäristöään ja näin jättää oma jalanjälkensä kulttuuri-

ympäristöön seuraavien sukupolvien arvioitavaksi.

elämyksellistä polkua omaan kulttuuriympäristöön!
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 2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 
Särkiniemen koulun ympäristöpolulla liikutaan kaupunginosan pääväylien leväsen-, Sär-

kiniemen-, lohkare- ja Sammallahdentien rajaamalla alueella. Särkiniementie on alueen 

liikenteen kokoajakatu. lisäksi Särkiniementie jakaa karkeasti alueen eri-ikäiset asuinalueet. 

tie johtaa Särkilahden yli sillalle, joka yhdistää vanhat asuinalueet uuteen Särkilahden ra-

kennuskantaan. Kaupunginosan maamerkkeinä ovat lohkare- ja Särkiniementien tornitalot, 

jotka näkyvät leväsentien yli moottoritiellä matkaaville ja kaupunkiin saapuville.

Mukaan kulttuuripolulle mahtuvat kaupunginosan eri-ikäiset asuinrakennukset, viheralueet 

ja rantaluonto. Kerrostalojen ja ostoskeskuksen ympäristössä kuljetaan liikenteen pääväylillä 

tarkastellen yleisnäkymiä. tutkittaessa viheralueita, rantaa ja puistoja seurataan myös kevy-

en liikenteen väyliä sekä siltoja. Kerrostalojen pihasokkeloissa tai pientalojen ympäristössä 

nuuskitaan asuinaluetta tarkemmin jalan. 

Särkiniemen kaupunginosan tunnusmerkkiä ostoskeskusta eli ”ostaria” tarkastellaan pääosin 

kaupunkilähiönä, asemakaavan, palveluiden, väylien ja aukioiden avulla. eri-ikäisiä pien- ja 

kerrostaloalueita tutkitaan eri arkkitehtuuriesimerkkien avulla. Kulttuuripolulla pohditaan 

myös, miten ostarin ympäristöä tai yhteisiä ulkoiluun varattuja niemiä huviloineen tulisi hoi-

taa. Kotikaupunginosasta on hyvä oppia tunnistamaan maiseman ja rakennetun ympäristön 

ominaispiirteet: metsätyypit, maastonmuodot, erilaiset väylä- ja rakennustyypit.

Särkiniemen huvila-, pientalo- ja kerrostalorakentamista eri aikakausilta.

näkymiä niemissä ja lahtien rannoilla.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 

2.1 Historiaa ja kuvailua ympäristöpolulla

Kuopion alueella ja Kallaveden rannoilla tiedetään olleen vuoden pyyntikiertoon liittyvää 

tilapäistä asutusta n. 3000 eaa. nämä ihmiset olivat alkuväestöä, eli pyyntikulttuurin mu-

kaan eläviä saamelaisia. Metsästys ja kalastus olivat tuolloin ihmisten tärkein elinkeino. 

Hyvät kalavedet, kuten Kallaveden suojaisat lahdet ja Kuopionniemen alue, sekä antoisa 

riistamaa houkuttivat ihmisiä rakentamaan varhaisimmat asumukset: kodat, maa- ja savu-

saunat eräsijoille.

Kuopionniemen alueella oli keskiajalla 1550-luvulla seitsemän taloa. talot tunnetaan 

isäntien nimellä: pekka julkunen, Suni niutas, Olli Hatsonen, lauri Koljonen, Heikki 

lappalainen, tuppurainen.   talonpojat olivat Kuopion tulevan kaupunkiasutuksen alku. 

Kaikki alueen suuret talonpoikaistalot annettiin myöhemmin kruunun käskystä säätyläi-

sille, sotilaille ja virkamiehille viljelystiloiksi. Kaupungista etelään olivat pappilankylän, 

Harjulan, rauhalahden ja Haminalahden tilojen maa-alueet. 

1800-luvun alussa Harjulan, Hatsalan ja rauhalahden maat muodostivat mahtitilan, 

jonka omisti Suomen sodassa ritariksi lyöty ”ukko lode”. Myöhemmin rauhalahti ja 

Haminalahden hovi olivat sukulaistaloja, jotka yhdistivät voimansa eteläisen Kuopion 

kehittämiseksi.  Särkiniemen maa-alueet kuuluivat 1800-luvun lopulla Harjulan tilan mai-

hin. Särkilahden alueella oli Harjulan laajoja peltoaukeita. tilan maat liitettiin Kuopion 

kaupunkiin 1880-luvun puolivälissä. 

Kaikilla suurilla maatiloilla oli 1800-luvulla laajalti torppariasutusta maillaan kaupungin 

ympäristössä. torpat olivat tilojen talouden perusta. torpparit raivasivat uudistalot ja 

kaskimaat kauaksikin tiloista ja tekivät päivätyötä eli taksvärkkiä tilalle. torpan vuokra 

maksettiin työnä ja hyödykkeinä tilalle. Särkiniemen alueen lahden pohjukat, Siikalahti, 

Sammallahti ja Särkilahti sekä Katiskaniemi ovat nimistä päätellen olleet kalaisia vesiä, 

jotka tarjosivat lisätuloja ja särvintä niin torppareille kuin kaupungin asukkaille.

Harjulan köyhäinmajassa toimi alakansakoulu vuosina 1879–1995. Koulu oli perustettu 

lähialueen köyhille: torppareiden, rautatieläisten, tehdastyöläisten ja irtolaisten lapsille. 

Koulussa opetettiin edistyksellisesti tyttöjä ja poikia yhdessä. 1870-luvulla Kuopiossa oli 

vain neljä kansakoulua, joista Harjulan koulu toimi ainoana kaupungista syrjässä. Kau-

pungissa oli lisäksi yksityisiä kouluja.

Kuopion kaupungin eteläpuolelle rakennettiin 1800-luvun lopulla ensimmäiset ruukit ja 

sahat. Siikalahteen valmistui tiiliruukki 1870-luvulla, jynkänlahdessa oli tiili- ja kalkki-

ruukki. Myöhemmin 1900-luvun vaihteessa pitkälahteen rakennettiin saha ja Särkilahteen 

1920-luvulla vaneritehdas. lukuisat alueen lahdet ovat olleet siis teollisuuden käytössä, 

kun taas kauniisiin niemiin rakennettiin 1900-luvun vaihteessa tehtailijoiden huvilat luon-

nonkauniille ja arvokkaille näköalapaikoille.  

Särkinimen alueella olleet vanhat Harjulan pellot säilyivät lähes rakentamattomina 

1960-luvulle asti. asutus laajeni Särkilahden vaneritehtaan työntekijöiden asuntojen myö-

tä 1920-luvulta alkaen, ensin tehtaan ympäristöön ja 1940-luvulla lahden pohjoispuolella 

Sammallahden tien alueelle. Särkiniemen lähiön pien- ja kerrostalot rakennettiin 1960–70 

-luvulla nykyisen Särkinimentien koillispuolelle ja Siikalahden tuntumaan. alueen lasten 

lähikoulu oli ensin Haapaniemellä tai niiralassa, kunnes Särkinimen oma koulu valmis-

tui vuonna 1963.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 

Särkiniemen vanhat pientalot

kuvaus:
Särkilahdessa toimi vaneritehdas 1920-luvun alkuvuo-

sista lähtien. Vaneritehtaan työntekijöiden rakentamia 

omakotitaloja rakennettiin alueelle jo ennen vuonna 

1949 vahvistettua asemakaavaa. ensimmäisenä raken-

nettiin Kaivotien, rinnetien sekä Kivikkotien varrel-

le. Omakotitalot (a, b) ovat pääosin 1940- ja 1950-luvulta; 

osa taloista myös 1960-luvulta.

Särkiniemen 1960-luvun pientalot

kuvaus:
uudempaa 1960-luvulle tyypillistä pientaloaluetta (a, 

b), jonne rakennetut talot ovat pääosin yksikerroksisia 

tasa- ja loivakattoisia taloja. 

a. a.B. B.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 

Siikaniemen viljaSiilo ympäriStöineen

kuvaus:
Kuopion varikkoalueen perustaminen liittyy talvisotaan, jonka päätyttyä Sortavalan 

muonavarikko siirtyi Kuopioon ja yhdistettiin täällä olleeseen keskus- ja muonavarikkoon. 

yhdistetyn varikon nimeksi tuli elintarvikevarikko 3. Sotien aikana alettiin puolustuslai-

toksen toimesta elintarvikevarikkoa varten rakentaa betonirakenteisia varastorakennuksia 

Siikaniemeen. teollisuusraiteen varrella rinteessä sijaitsevat matalat, funkistyyliset tasova-

rastot (a, b) valmistuivat noin vuonna 1944 ja niitä oli valmistuessaan 4 kappaletta. Siilo-

varaston vierellä olevat puolustusvoimien tasovarastot luovutettiin Valtion Viljavarastolle 

vuonna 1960. rakennukset ovat mitä ilmeisimmin puolustusministeriön rakennustoimis-

ton arkkitehdin Kalle Wilhelm lehtovuoren (1889-1956) suunnittelemat vuonna 1943. 

näistä varastoista 2 on edelleen entisen Valtion viljavaraston, nykyisen Suomen Viljava Oy:n 

omistuksessa vuokrattuina yksityisille. Varastorakennus nro 3 on yksityisen omistuksessa. Kaikki 

kolme varastoa ovat edelleen varastokäytössä ja säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan. 

Valtion Viljavarasto oli jo vuonna 1939 varastoinut viljaa Kuopiossa vuokravarastoihin, 

kuten gust. raninin ja H. Saastamoinen & pojat Oy:n omistuksessa olleisiin myllyihin. 

Keväällä 1945 armeija siirtyi rauhanajan vahvuuteen ja puolustusministeriö luovutti kor-

vauksetta silloisen Valtion Viljavaraston käyttöön eri puolilla maata sijainneet asuin- ja 

varastorakennukset, heinäkatokset ja perunakellarit. Kuopion ja sen lähiympäristö oli ollut 

heti sodan päätyttyä Viljavaraston eräs varastointipiste, sillä puolustuslaitos luovutti Vil-

javaraston käyttöön yli 10 varastorakennusta. Valtion Viljavarastosta tuli näin ollen sodan-

aikaisen varikkotoiminnan jatkaja. Varsinaisen siilorakennuksen rakentamisesta alueelle 

tehtiin esitys eduskunnalle jo vuonna 1947. esitys johti tulokseen vuosina 1953-1954, jolloin 

päätettiin viljavaraston sijoittamisesta Kuopioon ja annettiin lupa sen rakentamiseen. 

a. B.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 
alun perin pieksämäelle suunnitellun viljavaraston rakentaminen toteutui Kuopioon, 

koska Kuopiossa oli useampia myllyjä, joiden ansiosta se oli suurempi viljan kulutuspaik-

ka sekä sijaitsi lähempänä katoalueita, joissa siemenviljan tarve oli suurin. Myös Kuopion 

kaupungin myötämielinen suhtautuminen viljavaraston perustamiseen ja tontin luovuttami-

nen edullisin ehdoin edesauttoivat viljavaraston perustamisessa Kuopioon.

Kuopion siilovarasto (c), jonka tilavuus on 43 000 m3, valmistui kesällä 1956. Siikalahdessa 

sijaitseva viljasiilo on 65 metriä korkea ja sen on suunnitellut aili ja niilo pulkan arkki-

tehtitoimisto. Suomen Viljava Oy:llä, jonka omistaa Suomen valtio, on Kuopiossa siilova-

rasto sekä satamavarasto ja laivaus. 

C.

d.

Viljavaraston tarpeita varten rakennettiin punatiiliset rivitalot (d) tehdaskadun varrelle ja 

ne ovat aili ja niilo pulkan arkkitehtitoimiston suunnittelemat. rivitaloista lähimpänä 

siilovarastoa sijaitseva rakennus on valmistunut noin vuonna 1956 ja se on edelleen asuin-

käytössä. Siinä on yksi kolmio ja yksi kaksio, saunatilat sijaitsevat rakennuksen kellarita-

sossa. toinen, alun perin kolmen asunnon rivitalo valmistui vuonna 1965. rakennukseen 

sijoitettiin kaksi 2 huoneen ja keittiön asuntoa sekä yksi 1 huoneen ja keittiön asunto. 

Kellarikerroksessa sijaitsevat mm. saunatilat. Myöhemmin on päädyssä sijainnut yksiö 

yhdistetty viereiseen kaksioon.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 

2. 2 Sanasto ja hakusanoja

Arkkitehtuuri, rakennustaide 
tilan, muotojen, värien, materiaalien ja massan taidetta, käytännössä jokin rakentamisesta 

syntynyt rakennus, joka edustaa tiettyä tyyliä tai rakennusperinnettä, sitä voi tutkia, aistia 

ja kokea.

Arvokas kulttuurihistoriallinen kohde
kulttuuriympäristössä tutkittu (inventoitu), suojeltu ja hoidettu kohde, joka on luokiteltu 

valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi. Kohteen tyypillisyyttä, 

ikää, harvinaisuutta, kerroksisuutta, kertovuutta ja omaleimaisuutta arvostetaan.  

Esihistoria 
Suomessa 8400 eaa. -1300 jaa. on aika, jolta ei ole kirjallista lähdemateriaalia: kivi-, prons-

si- ja rautakausi.

Historiallinen aika ja uusi aika 
aika, jolta Suomessa on kirjallista lähdemateriaalia; keskiaika 1200 - 1520 -luvuilla; uuden 

ajan murros renessanssi, uskonpuhdistuksen ja valistuksen aika; ranskan vallankumouk-

sen ja vapauden aatteen vaikutukset 1700-luvun lopulla.

Kaski ja kaskiviljely
ennen peltoviljelyä vallalla ollut maanviljelytekniikka, jota käytettiin metsäisillä alueilla; 

kaskettaessa metsämaan puut hakataan ja poltetaan jolloin puuston luovuttama tuhka lan-

noittaa maaperää ja maaperän ravinteet muuttuvat viljelyyn sopiviksi; pohjois-Savossa on 

kaskettu vielä paikoin 1900-luvun alussa.

Historiallinen kerroksisuus 
alueen tai kohteen ominaispiirteet, eri aikakausien rakenteita, materiaaleja, tyylipiirteitä 

jotka ilmentävät rakentamisen ja käytön historiaa (jatkuvuutta); arvoperuste, jolla osoite-

taan kohteen omaavan useita historiallisia kerroksia – ihmisen jättämiä jälkiä, joita voi-

daan tutkia sekä tallentaa.

Kulttuuriperintö
ympäristöstä löytyvät inhimillisen toiminnan jäljet, sisältää tietoa ihmisten elämästä ja 

toimista sekä taitojen kehityksestä. perintö voi olla käsitteellistä, kuten uskomus, arvo tai 

toimintatapa.

Kulttuuriympäristö
ihmisen muokkaama ympäristö, muinaisjäännökset, rakennukset, tiet, puistot ja maatalous-

maisema (viljely ja perinnemaisema).

Kulttuurihistoriallinen inventointi 
on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista: maisemasta, rakennetusta ympä-

ristöstä, muinaisjäännöksistä ja biologisesta kulttuuriperinnöstä. Hyvin tehty inventointi 

tiivistää tarkastellun kohteen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja merkityksen sekä 

antaa tietoa ympäristön hoidosta ja suojelusta paikallisille asukkaille.

Muinaisesine 
yli 100 vuotta vanha esine, jonka omistajaa ei tunneta ja joka on yhteistä kulttuuriomai-

suutta, löytöpaikka tulee ilmoittaa maakuntamuseoon tai Museovirastoon.
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2. Särkiniemen kulttuuriympäristö 
Muinaisjäännös 
ympäristössä säilyneitä ihmistoiminnan jälkiä 10 000 vuoden ajalta; asuinpaikkoja, tulisi-

joja, hautoja ja kalmistoja, uhri- ja rituaalipaikkoja, kalliomaalauksia, linnoitusrakenteita, 

pako- ja turvapaikkoja.

Rakennettuympäristö ja rakennusperintö 
rakennukset, rakennelmat, pihapiirit, puistot, kadut, sillat, tiet, kanavat ja ihmisen rakenta-

mat merkit ympäristössä eri aikakausilta.

Rakennustutkija 
museon palveluksessa työskentelevä rakennusperintöasioiden asiantuntija, jonka tehtäviin 

kuuluu mm. ympäristössä tehtävän rakennustutkimuksen järjestäminen.

Rakennushistoria 
historia rakennuksissa on ihmisten asumisen ja elämisen jälkiä, aikaa, perinteitä, kerto-

muksia, tietoa ja tunnelmia, jäljet näkyvät mm. materiaaleissa, muodoissa ja rakenteissa.

Torppa
tarkoittaa alkuaan metsämaalle perustettua uudisasutusta ja myöhemmin maanviljelyä 

varten vuokralle annettua maatilan aluetta. Vuokran torpparit maksoivat päivätöinä eli 

taksvärkkinä vuokraisännälle.
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3.  Astu kulttuuripolulle 
tutustumistehtäviin polulla kuuluvat: karttaesitykset, historiatiedot, kokemukset ja elä-

mykset lähiympäristössä. elämykset tallentuvat aistien välityksellä. tutkittavien kohtei-

den avulla on tavoite ymmärtää ympäristökokonaisuuden monimuotoisuus, arvot ja ker-

roksisuus. yhden osatekijän muutos ympäristössä vaikuttaa aina kokonaisuuteen.

3.1 Valmistele ja käytä aisteja
1. Nuuskikaa niemissä, lahden pohjukoissa ja silloilla. Suunnitelkaa kävely- tai polkupyöräretki 

pääväylien ulkopuolelle mäelle, metsään, kalliolle, rinteelle, niemeen, uimarannalle, 

puistoon sekä lähiliikuntapaikalle. Herkistäkää aistit vuoronperään. aikaisin keväällä 

tai myöhään syksyllä, kun puissa ei ole lehtiä, näkymät mäiltä ja rannoilta ovat par-

haimmillaan. 

• Osoita polun varrella ihmisen muovaama luonnontila: kallioleikkauksia, maastora-

kenteita, kaupunkimetsää, missä metsä ja puutarha kohtaavat, missä puut ja pensaat 

antavat suojaa, reunustavat tai ovat koristeena? 

• pysähdy siinä missä tunnet tuulen, mihin mahdut piiloon, missä voit hyppiä kivillä, 

kiipeillä kalliolla, missä näet kauas, missä viihdyt tai missä on pelottavaa? näytä 

kehonkielellä miltä näillä paikoilla tuntuu.

• ympäristö on peilisi ja se kertoo sinusta. Ota kävelylle mukaan käsipeili. Valitse eri-

laisia pysähdyspaikkoja ja katso peilistä sen heijastamaa ympäristöä. Kerro ja kuvaile 

mitä näet? Onko ympäristösi kaunis, keskeneräinen, villi, hoidettu vai hoitamaton? 

• Missä on Särkiniemen koulun tai kodin lähellä lasten ja nuorison muokkaama oma 

tila? Osoita tila kaupunkikartalta. Kerro ja valokuvaa miltä oma tila näyttää, kuuluu 

ja tuoksuu? anna tilalle, sen puille, kiville, puroille tai poluille lempinimet. tutki-

kaa koulussa antamianne nimiä – kertovatko ne pieniä tarinoita paikasta?

Kuva-arvoitus: mistä niemessä näkyvät 
Siikaniemen viljasiilo, Saaristokaupungin 
tornitalo Siltavahti ja latuopaste lahden 
yli rauhalahteen?
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3.  Astu kulttuuripolulle 
2. Kartoittakaa pääliikenneväylät. lähtekää ensin retkelle pitkin Särkiniementietä ja tutkikaa 

valokuvaamalla. Millaisia tietyyppejä Särkiniementieltä erkanee: läpi asuinalueiden, teh-

taan tai varaston portille, päättyen katuun, kortteleita kiertäen tai talorivejä yhdistäen.

• tutki katseella kouluympäristöä ja koulumatkaa. Kuvaile, miten kaupunkikuvassa erot-

tuvat (tuntomerkit) erilaiset liikenneväylät, aukiot, parkki-, liikunta- ja leikkipaikat. 

• Kuuntele erilaista tietilaa. tutki, miten ja missä liikenteen ääni liikkuu, heijastelee, 

kaikuu tai häviää? Kuvaile liikenteen ja mahdollisia luonnonääniä ilmeilläsi.

• googleta kansalaisen karttapaikka ja valitse ilmakuva Särkiniemen alueelta. tutki 

ilmakuvasta väyliä ja viherverkostoa. Mihin viheralueille tehdyt väylät johtavat lii-

kennettä? Mitkä väylät on tehty työ-, koulumatkaa tai virkistystä varten? 

3. Etsikää taloryhmät ja pihasokkelot. 

• Ota valokuvat kotipihasta ja lähikuva itsestäsi, tai piirrä kuvat ”minä ja piha”. jär-

jestäkää luokkaan valokuvista näyttely. ripustakaa piha- ja omakuvat satunnaiseen 

järjestykseen seinälle kahteen tunnistusriviin. tunnistatteko, mitkä pihat ja omaku-

vat kuuluvat yhteen? 

• pohdi mitä tarkoittaa sanonta ”roska kerää roskaa”? Valokuvaa, löydätkö koulu-, koti- tai 

kauppaympäristöstä siistittäviä paikkoja? järjestäkää siivoustalkoot lähiympäristössä.

• piirrä pihakartta lohkare- ja Särkiniementien väliin jäävien kerrostalojen alueelta. 

Montako ns. kotipihaa löysit? tutkikaa maastossa, missä on lohkaretien pihojen 

viihtyisin soppi tai sokkelo?

pihoja Särkiniemen- ja lohkaretien välissä.
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3.  Astu kulttuuripolulle 
4. Siisti jääkauden muistomerkki ja kivisuunnistus.  

• googleta kansalaisen karttapaikka. tutki verkkosivulla ilmakuvaa Särkiniemen 

alueelta. tutki Kuopion maasto-opetus- ja luontokohteet julkaisua. tee muistilista, 

mitkä ovat kaupunginosan vihertuntomerkit ja luonnon muistomerkit? näkyvätkö 

lohkaretien alueella tai koulun pihalla olevat siirtolohkareet ilmakuvassa? 

• järjestäkää lohkareretki. Ottakaa valokuva mieluisesta rudimenttijärkäleestä. adop-

toikaa lohkare ja sen ympäristö. antakaa lohkareelle osuva nimi. 

• Mitä tarkoittaa, että siirtolohkareet on suojeltu (luonnonsuojelulailla)? Selvitä lohka-

reista ja kirjallisuudesta, mistä geologisesta ilmiöstä ja muodostelmasta on kyse?

• piirrä lohkaretien ympäristön kivikartta. Korosta lohkareiden kokoa, asemaa, lähi-

teitä ja rakennusten paikkaa. Merkitse reitti koululta adoptoidulle lohkareelle. 

• Suunnitelkaa kivisuunnistus. jokaisella lohkareella ja sen ympäristöllä on omat tun-

tomerkkinsä, joihin voitte liittää rastitehtäviä visaisin kysymyksin. 

• tuunaa kivesi ympäristö. Kuvakäsittele valokuvaa tai tuunaa tulostettu valokuva 

(siirrä kuva word.doc liitetiedostoksi) kollaasitekniikalla siten, että suunnittelet 

lohkareen ympäristön viihtyisäksi ja siistiksi. Korosta viheraluetta ja luonnonpuita, 

lohkaretta maamerkkinä ja istutuksia sen ympäristössä. Huomioi eri vuodenaikojen 

värit luonnossa.

Seuraavatko rauhoitetut ”pihakivet” lohka-
retietä ja sen rakennuksia, vai päinvastoin.
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4. Ajan kerrokset
ajan kuluessa ympäristömme muuttuu. Muutoksia aiheuttavat ihmiset ja luonnonolot.  

ympäristössä, rakennuksissa ja rakennelmissa on historian jälkien kerroksia. ne ovat kuin 

”johtolankoja”, joita tutkimalla voidaan erottaa eri-ikäisiä materiaaleja, tyylejä, tiloja, 

toimintoja, taitoja, perinteitä, käyttötapoja jne. Voitte pohtia, miten vanhaan puutaloon 

vaikuttaa sen korjaaminen uusin materiaalein? Kohteiden tutkiminen on yllättävää ja jän-

nittävää salapoliisityötä.

4.1 Taustoita

HiStOria ja KuVataide

1. Tunnetko hyvän talotyypin?

• tee lista Särkiniemen talotyypeistä tuntomerkkeineen. tarkastele runkomuotoja, 

kattoja, sokkeleita, ikkuna- sekä oviaukkoja, terasseja, parvekkeita ja muita yksityis-

kohtia. Käytä apuna julkaisua Kuopion kaupungin rakennushistoria.

• aloita tunnistamalla alueen pientalot: 1900-luvun vaihteen Saastamoisen ja Hub-

linien hirsihuvilat, 1920–40-luvun työväenasunnot, 1940–50-luvun 1,5 kerroksiset 

pientalot, 1960–70-luvun tiilitalot, 1980 -90-luvun runsasmuotoiset omakotitalot sekä 

2000-luvun uusimmat pientalot. esittele sanoin ja kuvin suosikki pientalotyyppisi.

• tutki Särkiniemen suosikki- ja inhokkikerrostalot: 1960–70-luvun tornitalo, luhtitalo, 

”maisonette-talo” (lohkaretie 3), terassitalo ja 2000-luvun modernit pienkerrostalot. Mil-

laisia tuntomerkkejä ja eroja huomaat eri kerrostalotyypeissä. tavoittelevatko talot korkeut-

ta, näyttäviä materiaaleja ja värejä, erikoisia tiloja ja rakenteita vai pelkistettyjä muotoja?

• järjestäkää retki Sammalniemen huvilalle. jakautukaa roolien mukaan ryhmiin: 

huvilan lapset, isäntä, piika ja emäntä sekä kesävieraat. Kulkekaa pihalla roolihenki-

lön jalanjäljissä. tutkikaa ja arvioikaa maastossa, millä asioilla ja missä roolihenkilö 

kävi maakellarissa, saunalla ja uimahuoneella, liiterissä, huvimajalla, leikkimökillä, 

kasvimaalla tai hiekkakäytävää haravoimassa?
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4. Ajan kerrokset
ÄidiNKiEli jA HiSTORiA

1. Ostarin helmi.

 taustaa. lähiön napa 1960 -70-luvulla oli ”ostari” eli ostoskeskus. Särkiniemen ostarin 

palveluita olivat lähimyymälä, pankki, posti, kioski, baari ja myöhemmin kirjasto sekä 

uusimpana asukastupa. Ostarin helmenä oli ns. atriumpiha eli rakennusryhmien väliin 

jäävä sisäpiha. piha rakennettiin viihtyisäksi. Kauppareissulla asukkaat saattoivat leväh-

tää pihan penkeillä ja ihastella sen kukkaistutuksia. alkuaikoina ostariuutuus viehätti 

asukkaita, mutta 1990-luvulle tultaessa se oli jo jäädä vanhanaikaiseksi, nuhjuiseksi ja 

levottomaksi ympäristöksi. automarketit vetivät tuolloin asiakkaita puoleensa. 1990-lu-

vun lähiöuudistuksessa Särkiniemen ostari sai kuitenkin kasvojen pesun ja uuden 

ilmeen, mikä palautti sen vetovoiman. nykyään ostari ei kilpaile markettien kanssa, 

vaan etsii ennemminkin uutta toimintaa. Ostarin lähimyymälä kilpailee aukioloajoilla, 

valikoimalla ja hyvän sijaintinsa avulla lähellä julkista liikennettä. 

• pohdi ja testaa, miten asioit ostarin lähikaupassa. Mihin aikaan käyt kaupassa, millä 

liikennevälineellä kuljet kauppaan, missä on kaupan paikoitus, miten ostat, valitset 

ja pakkaat tuotteet, onko kaupassa myyjiä tai neuvontaa? Onko lähikauppa tai sen 

tuotteet ympäristöystävällinen valinta?

• Missä on ostarin maamerkki? jos et löydä maamerkkiä, suunnittele ja piirrä sellai-

nen. Mieti, mikä on maamerkin tehtävä? Käytä merkissä selkeitä muotoja, kestäviä 

materiaaleja ja huomiovärejä.

• Haastattele vanhempiasi ja alueen alkuasukkaita. Kysy, mitä muutoksia he ovat huo-

manneet ostarin kaupoissa sekä palveluissa 1970-luvulta 2000-luvulle?

MATEMATiiKKA

1. Tornien taisto. tarkastelkaa Särkiniemen alueen tornitalojen korkeutta. 

• piirtäkää diagrammi ja verratkaa korkeimpien tornitalojen ja Siikalahden rannalla ole-

vaan 65 m korkeaan viljasiilon korkeutta sekä ikää. Mikä torni voittaa tai jää jumboksi? 

• arvioikaa Särkiniemen- ja lohkaretien välissä olevien 1960-luvun 8-kerroksisten ja 

Särkiniementiellä olevien 1970-luvun 11-kerroksisten talojen korkeus. Kerrostalon 

korkeus voidaan arvioida käyttämällä julkisivuelementtiä mittamoduulina. Mitatkaa 

alimmasta kerroksesta elementin korkeus. 

2. Terassitalosta löytyy lasku.

• Käytä terassitalon julkisivun kivilevyä mittamoduulina. Mittaa yksi levy (leveys ja 

korkeus). arvioi kivilevyn mittoja ja alaa käyttäen päätyjulkisivun leveys ja korkeus 

sekä päädyn kokonaispinta-ala. tee lauseke päädyn pinta-alan laskemiseksi moduulia 

apuna käyttäen.
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2. Sanaselitys avaa ikkunan menneisyyteen tai kertoo uudesta ajasta. 

• tutki Särkiniemen paikan- ja kadunnimiä: taivallahti, Siikaniemi, Särkiniemi ja 

-lahti, Katiskaniemi, leipäniemi, Sarkatie, pelto- ja niittytie, Hauenkoukku ja ma-

teenmutka.

• Selvitä, mistä ovat peräisin vanhat ja uudet nimet? Ovatko paikalla liikkuneet kala-

miehet eväineen tai peltomiehet heinätöissä? Kerro kotitiesi, tutun retki- tai leikki-

paikan nimestä tarina.

• tutki maasto- ja katukarttaa. Mitkä nimet liittyvät luonnonilmiöön, henkilöön, su-

kuun, asuttamiseen, uuden asuinalueen rakentumiseen, elinkeinoihin, liikkumiseen, 

eläimiin tai merkkitapahtumiin? 

4.2 Tunnista muutokset

ARKKiTEHTuuRi jA HiSTORiA

1. tutki kuvia ja kuvakulmia. arvioi, onko maisema muuttunut? Miten muutokset näky-

vät? apuna taustatiedon hankinnassa voit käyttää vanhoja valokuvia.

• Kirjoita ja liitä kuvia dokumenttiin, onko muutos toiminut ympäristön ja ihmisten 

parhaaksi?  

näkymä uimarannalta leipäniemen suuntaan. uimaranta Sammallahdessa vuonna 1975.

lohkaretie 3 ”pikkutalonen” maisonette-tyyppi.Kaksikerroksiset huoneistot omalla sisäänkäyn-
nillä vuonna 1995.

entisen tehtaanportin koivukuja leväsentiellä.  Vaneritehdas ja tehtaanportti vuonna 1975.

Särkiniementien 7–11 vuonna 2009.Särkiniementien lounaispuoli vuonna 1975.

Musta-valko valokuvat Kuopion kulttuurihistoriallinen museo; patrick Hublin, Helena Björk, 
anne Maria Miettine, pirjo Saastamoinen.

4. Ajan kerrokset
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rakennukset, pihapiirit ja luonnonympäristö muodostuvat tiloista. rakennettu ja luonnon 

muovaama tila puhuu ja kertoo omalla olemuksellaan. pohtikaa, mitä voi olla tilan kieli? 

arkkitehtoniseen tilaan vaikuttavat tekijät: muoto, ulottuvuudet (pituus, leveys, korkeus), 

rytmi, viiva, liike, pisteet, valo, varjo, pinta, syvyys, väri, ääni, materiaali ja rakennustek-

niikka sekä aika ja muistot. yhdessä nämä vaikuttavat arkkitehtuurin ”tyyliin” ja ihmisten 

tilakokemukseen. ne ovat rakennusten kieltä. tyyli kertoo rakennuksen ominaispiirteistä.

5.1 Lue ja tallenna ympäristöäsi

KuvATAidE jA ÄidiNKiEli

1. Arkkitehdin kädenjälki

 taustaa. Särkiniemen koulu sijoittuu keskuspuiston reunaan. Koulun suunnitteli arkki-

tehti arvo tanskanen. 1960-luvun koulutiloissa korostuivat yleisesti pelkistetty raken-

taminen ja käytävä – luokkahuone -ratkaisumalli. ajan kouluarkkitehtuurille oli tyy-

pillistä suorakulmainen ja laatikkomainen rakennusosien massoittelu sekä tilajäsennys. 

Särkiniemen koulu on yksikerroksinen ja matala rakennusryhmä, jonka keskellä erottuu 

korkeampi voimistelu- ja juhlasali. luokkahuoneet, alkujaan kirjasto ja oppilashuolto-

tilat sijaitsevat siivissä. Sisäänkäynnin edessä 1960-luvun modernia yleisvaikutelmaa 

ja matalaa massaa korostaa pitkä sadekatos. Koulun ulkoasussa on viitteitä omakoti- ja 

rivitaloasumisen kodikkuudesta. tästä muistuttavat suuret ikkunat (tuuletusikkuna 

sivussa) – ”olohuoneen ikkunat”, kotoisa tiiliverhous ja paikoin matala betonisokkeli. 

Kodikkuus ja moderni henki lyövät kättä myös koulun nk. atriumpihalla, joka on lähes 

suljettu. Sisäpihan tunnelma on hyvin jännittävä ja yksityinen.  

• Millaisia tilavaikutelmia löydät koulusta? tarkkaile tilan muotoa, rakennetta, materiaa-

leja, valoa ja tunnelmaa. Ota valokuva mieluisesta tilasta. esittele ja kuvaile se luokassa 

käyttämällä laatusanoja ja arkkitehtuurikieltä käsitteineen.

• Mitä tyylikieltä koulu puhuu? Kirjoita kuvaillen millaisia ovat 1960-luvun arkkitehtuu-

rikielen: aukot, viivat, liike, valo ja varjo, muodot, rytmit, värit jne.

• Valokuvaa, missä pihalla on avoin, puoliavoin ja suljettu tila? 

• Miltä sinusta tuntuu, kun tulet avoimesta ulkotilasta sisälle kouluun. tarkkaile, miten 

aistit tilojen mittasuhteet ja miten liikut tiloissa (liikkeen suunta ja nopeus). Käytä tark-

kailuun kehoasi ja valitse keho tai sen osa mittatikuksi.

• Ota askartelumassaa tai savea ja muotoile koulun rakennusmassa siipineen. Valitse so-

piva mittakaava, geometriset perusmuodot ja tavoittele oikeaa aineen määrää. Kokeile 

poistaa tai lisätä massaa. Mitä huomaat?

5. Arkkitehtoninen tila

tuntuuko 1960-luvun rakennustapa ja 

-tyyli 2000-luvulla vaatimattomalta?
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5. Arkkitehtoninen tila
KuvATAidE jA MATEMATiiKKA.

1. lue, laske ja suunnittele kouluympäristöä.

• Suunnittele koulun sisäpihalle puun, nurmikon, kasvien, vesiaiheen, polun, penkin 

ja kivien avulla mietiskelypuutarha!

• Mittaa sisäpiha, tutki luonnonvalon suuntaa ja tee pihasta pienoismalli. Mieti mal-

lille sopiva mittakaava ja merkitse siihen pihapuun, -polun ja -valon paikka.

• näytä liikkumalla, missä koulun pihalla voi liikkua sulavasti hyppien, roikkuen, 

kierien tai tasapainoillen?

• tehkää retki koulun lähipuistoon. Suunnitelkaa puistopuu-näyttely. Suunnitelkaa 

puille vanerista nimikyltit, joissa näkyy puun kasvitieteellinen ja suomenkielinen 

nimi. anna puulle myös sitä kuvaava lempinimi esim. vaahtera, metsävaahtera, 

acer platanoides, ”propellipuu”. Kiinnitä nimikyltti narulla puuhun. arvaatko, mik-

si vaahteran lempinimi voi olla propellipuu?

• Kerro puistopuun tehtävistä. Missä puu on elävä rakennusmateriaali, tilan rajaaja, 

kaunistaja, tuulensuoja, melunsuoja ja ilman puhdistaja?

1960- luvun koulun pihapiiri puhuu omaa 
kieltään. Musta-valko valokuva Kuopion 
kulttuurihistoriallinen museo, kuva-arkisto; 
Olli Horto 1984.
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liiKunta.

1. lyö vetoa ja liiku. lähtekää arkkitehtuuripyöräilylle lähiympäristöön. paljastakaa, onko 

koulu Särkiniemen matalin rakennus? Kuka uskaltaa lyödä vetoa, että koulu on matalin, 

vai tietääkö joku vielä matalamman rakennuksen? Mitatkaa koulun korkeus pääjulkisi-

vun luokkasiivestä ja lähtekää ratkaisemaan vetoa.  

2. Tutustu leikkien ympäristöön. leiki koulun pihalla, puistossa ja aukioilla. näin tutustut 

kiviin, kivetyksiin, laattoihin, kaiteisiin, telineisiin, kantoihin ja puun juuriin.  

Penkki- tai kiikkupolttis 

Valitaan yksi heittäjä jolla on pallo ja annetaan pelaajille sovittu määrä alkupisteitä. Heit-

täjä heittää ”maitoviivalta” pallolla kiikussa tai penkissä olevia pelaajia. Siitä kehonosasto, 

johon pallo osuu menettää tietyn määrän pisteitä. pelaajat puolestaan yrittävät potkaista 

pallon pois. Kun pallo potkaistaan tarpeeksi kauas, voi lähteä sovituille paikoille, joista saa 

tietyn määrän pisteitä. jos kaikki lähtevät pois penkeiltä tai kiikuista, voidaan lähteä ”met-

sästämään”. Heittäjä yrittää osua juokseviin pelaajiin. Heittäjäksi jää heti se, johon pallo 

ensimmäisenä osuu. pelin voittaa se, joka kerää eniten pisteitä.

5. Arkkitehtoninen tila

5.2 Tehtävä rakennustutkijana

arKKiteHtuuri ja KuVataide.

1. Tutustu asemakaavan muutokseen. Sammallahden täydennysrakentamisalueen osallistumis- 

ja arviointisuunnitelmaan voit tutustua tarkemmin Kuopion kaupungin verkkosivuilla 

teknisen viraston tiedotteena internetissä.

 Taustaa: Kaavatyö sisältyy vuoden 2009 kaavoitusohjelmaan. Sammalniemen kärki on 

tarkoitus muuttaa korttelialueeksi ja Särkinimeen tulee täydennysrakentamista. Muu-

toksesta on ensin julkisesti ilmoitettu, jonka jälkeen alueesta tehdään luonnos ja myö-

hemmin asemakaavaehdotus. Suunnitelma ja asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti 

nähtäville. niihin voi ottaa kantaa työn eri vaiheissa, esittää muutoksia ja lisäyksiä sekä 

tarvittaessa muistutuksen. Kaavoitustyössä tarvitaan asiantuntijalausuntoja. Särkinie-

men asukkaita myös kuunnellaan, ennen kuin kaupunginvaltuusto hyväksyy tai hylkää 

asemakaavan muutoksen.

• tutki yleiskaavaa, ajan tasaista asemakaavaa (netissä) ja havainnekuvaa. paikanna 

muutosalueet. Mihin Särkiniemessä on tarkoitus täydennysrakentaa?

• Mitä eri kaavat kertovat merkeillään?  Kaavat ohjaavat, asettavat reunaehtoja ja 

suojelevat. tarkkaile tontteja, maastonmuotoja, rakennuksia ja viheralueita. Kuvaile 

millaisia alueita ovat Sammalniemi ja Sammallahden eteläpuolen ranta-alue? tulkit-

se, missä niemi ja rannat on varattu asuntoalueeksi (a), puistoalueeksi (p), retkeilyyn 

(r), virkistymiseen (V) ja onko niemen huvila tarkoitettu säilytettäväksi (Sr-2)? 

• tutustukaa Sammalnimen huvilaan ja sen pihapiiriin. Mitä ovat huvilan ja sen ympä-

ristön ”kulttuurihistoriallisesti arvokkaat osat”, jotka tulee säilyttää? etsi ympäristöstä 

kulttuuriin: asumiseen, arkkitehtuuriin, asutushistoriaan ja maisemaan liittyviä arvoja.
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5. Arkkitehtoninen tila

Kuvat Kuopion kaupunki, tekninen virasto, Kaavoitusosasto.

• tulisiko rantojen ja niemien olla kaikille yhteisiä tiloja, vai voiko Sammallahden 

rannalle, vesitilaan tai niemeen rakentaa asuintaloja? pitäisikö alueen lapsia ja nuo-

ria kuulla kaavamuutosta suunniteltaessa?

• tutki havainnekuvaa, kuvaile miltä kelluvien talojen rakentaminen vesitilaan näyt-

tää. Onko rakentaminen mielestäsi maisemaan sopivaa, oikein mitoitettu, kaunista 

tai ympäristöystävällistä?
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6. Materiaalimaailma 
pohtikaa, miten rakennusmateriaalit voi tunnistaa? Mitkä materiaalit ovat kestäviä, ekolo-

gisia ja kierrätettäviä? Millaiset materiaalit näyttävät kauniilta? Kun puhutaan kauniista 

tai rumasta ympäristöstä, käytetään kuvailua, tulkintaa ja arvottamista.

6.1 Huomaa yksityiskohdat ja esteettisyys

HiStOrian teHtäVä

• Miten historia, eli ajan kuluminen ja jatkuvuus näkyvät rakennusmateriaaleissa: 

värimuutokset, korroosiokerrokset, kolhut, korjaukset jne.? Kuluvatko kivet kivirap-

pusissa? Mitä on ”ajan patina”? Mitkä materiaalit ovat aikaan sidottuja, eli muodissa 

vain hetken?

arKKiteHtuurin teHtäVä

• Katso rakennuksen kivijalkaa, runkoa, vuorausta, aukkoja, katetta, materiaalin pintaa 

ja pinnan rakennetta sekä värejä.

• Kerro, mitä eri aikakausien rakennusmateriaaleja tunnistat Sammalniemen huvilassa 

ja Särkiniemen seurakuntatalossa? 

• tutki suurennuslasilla, millaisia pinnan yksityiskohtia näet vanhoissa ja uusissa ra-

kennusmateriaaleissa? 

äidinKielen ja KuVataiteen teHtäVä

• Valokuvaa kaunis ja esteettinen rakennus sekä sen yksityiskohta. 

• Kirjoita pohtien, onko esteettinen miellyttävää, kaunista, kestävää vai aitoa? 

• Miksi epämiellyttävä rakennus tai tilakokemus voi olla myös kaunis? 

• Miten ”kauneus on katsojan silmissä”? 

• Miten kauneutta voi oppia erottamaan ja lukemaan rakennuksissa?

Huvilan ja seurakuntatalon materiaalimaailma.
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7. Tee kohde tutuksi
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet säilyvät parhaiten, jos ne ovat tuttuja meille kai-

kille. polkutehtävien jälkeen on hyvä koota yhteen rakennuskohteen tutkimustieto ja jakaa 

tietoa kulttuuriympäristöstä asukkaille, koulun oppilaille sekä ympäristön suunnittelijoil-

le. yhdessä tutkituista kohteista tulee läheisiä paikkoja. Kun tunnet ympäristösi, tiedät 

kuka olet, mistä tulet ja minne menet.

7.1 Arvosta ympäristöäsi

äidinKieli ja KuVataide

1. pohtikaa miksi ympäristön hoitaminen ja tutkiminen on tärkeää? Millaiset kohteet ovat 

arvokkaita kaupunginosan asukkaille ja erityisesti lapsille sekä nuorille? arvokkaita nyt 

tai sadan vuoden päästä.

• Mitä mielestänne tarkoittaa seuraava lainaus: 

”Oman maasi tanterille, siihen juures juurruttele, yheksän sylen syvähän. Yksi juuri maaemähän, 

toinen vesiviertehesen, kolmas on kotimäkehen”. (Kalevala)

2. lasten ja nuorten kulttuurihuvila

• Valitse lapsille ja nuorille sopiva kohtaamispaikka Särkiniemessä. pohdi, sijaitseeko 

lasten kulttuurihuvila ja sen puisto näkyvällä paikalla vai piilossa? 

• Kirjoita lehtiartikkeli (yleisönosasto). pohdi kuka tarvitsee huvilaa? Kerro mitä toi-

mintoja, tapahtumia tai ilmiöitä ottaisit huvilan vetonaulaksi? Ketkä hoitavat huvi-

laa ja ylläpitävät sen toimintoja?

• Sopivatko luontoretki, piknikpaikka, tuunaustalli, konsertti-, teatteri- ja tanssilava, 

seinäkiipeily, minigolf, skeittiramppi tai kioski huvilaympäristöön?

• Suunnittele kulttuurihuvilan esite. Käytä valokuvaa ja iskevää mainostekstiä. anna 

huvilalle nimi. Muista huvilaa käyttävien kohderyhmä, tiedottaa aukiolosta, paikan 

tehtävästä ja rakentajista. 

7.2 Valmista kokonaiselämys
1. Särkiniemen taidepolku 

 Taustaa: Kuopion uusimmalla kaupunginosalla Saaristokaupungilla on oma ”taiteen 

kaava”. taiteen kaava yhdistää taiteen, kulttuurin ja rakentamisen uusilla asuinalueilla. 

taiteen avulla voidaan korostaa myös Särkiniemen kaupunginosan henkeä ja arvokkaita 

ominaispiirteitä. taideteokset: tapahtumat, veistokset, tilataide, näyttelyt ja konsertit 

asuinalueellasi luovat kaupunkikulttuuria. 

• Suunnitelkaa yhdessä Särkiniemen ostarille, puistoihin, pääväylille ja niemiin yh-

teinen taiteen polku. piirtäkää suunnitelma kartaksi. jakakaa tehtävät ryhmille ja 

kuvatkaa, missä taidepolun varrella sijaitsevat tilat yleisötapahtumille, veistoksille, 

tilataiteelle, näyttelyille ja konserteille. 

• Käyttäkää karttamerkkejä, värejä ja rajauksia, jotka kuvaavat kartalla kunkin taidela-

jin asemaa, laatua ja taiteen suhdetta (vaikuttavuutta) ympäristöön.

 • piirtäkää tarkemmat piirustukset ostarille sopivista taideteoksista ja valmistakaa 

niistä pienoismallit. Huomioikaa kussakin taideteoksessa sen aihe, materiaalit, väri, 

muoto, koko ja suhde ympäristöön sekä ihmisiin. 

tee tilaa taiteelle ostarilla.
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7. Tee kohde tutuksi
2.  laita maja kellumaan.

• tutustukaa kartalla lasten suosimiin retkipaikkoihin Särkiniemessä. Sijaitseeko joku 

paikka veden äärellä?

• jakaa ryhmille eri tehtävät ja suunnitelkaa Sammallahdelle kelluva maja. tutkikaa 

majalle sopiva paikka kartalla. tehkää keväällä tai syksyllä retki lahdelle. pohtikaa 

majan muotoa, korkeutta, materiaaleja, rakennetta ja sen toiminnot sekä kalusteet. 

Suunnitelkaa kelluvan majan alusta, millaisia rakenteita, vakaajia tai kellukkeita tar-

vitaan pitämään maja ja sen vieraat kuivina ja pinnalla. 

• Kukin ryhmä piirtää koulussa kelluvan majan suunnitelman. Miettikää majalle sopi-

va mittakaava ympäristössään. 

• Valmistakaa majan pienoismalli luonnonmateriaaleista paikanpäällä Sammalnie-

men uimarannalla.  testatkaa lopuksi kelluvaa majaa vedessä kivipainoilla. Korjat-

kaa tarvittaessa majan korkeutta, rakenteita tai kelluvaa alustaa.
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9. 
li

ite
 1

Koulun nimi Täyttäjä

Päiväys Rakennuskohteen inventointi

Lääni Inventoinnin kohde, osoite
Kunta
Kaupunginosa Päiväys

Julkisivumuodot Kattomuodot

Ikkuna – ja ovijako Yksityiskohtia

Rakennusosien materiaalit Värit

Sokkeli
Seinät
Koristeosat
Ikkunat
Ovet
Vesikatto

Piha-alue ja ympäristö


