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Tässä tehtäväkokonaisuudessa muovaillaan savesta ja tehdään kuivaneulagrafiikkaa.
Siinä suunnataan huomio maahan, joka on tallentanut maapallon elämän historiaa
satoja miljoonia vuosia. Maasta löytyy geologisia kerroksia, fossiileja ja arkeologisia
löytöjä. Myös me ihmiset olemme osa tätä jatkumoa ja myös meidän aikamme jättää
jäljen!

Excavations at the cave of Santa Ana (Cáceres, Extremadura, Spain) searching for new archaeological levels and the end of
the sediment deposits. Kuva: Mario Modesto Mata, Wikimedia

Alustus

Miksi tutkijat kaivavat maata? Keskustellaan
oppilaiden kanssa: mitä maan alta voi löytyä ja
mitä siitä voi päätellä.

Geologiset aikakaudet spiraalina, kuva: Wikimedia

Geologinen ajanlasku: Mitä maa kertoo
menneestä? Pohditaan mitä oheinen kuva
kertoo.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SantaAnaCave.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geological_time_spiral.png


Kuvat: Isocrinus nicoleti, Wikimedia, Pieni dinosaurusfossiili, Saksa: Toter Alter Mann Wikimedia

Mitä ovat fossiilit?

Fossiili on vähintään 10 000 vuotta sitten eläneen eliön jäännös. Fossiili voi olla kivettymä,
valelma, painauma tai vaikkapa meripihkan sisälle jäänyt kokonainen hyönteinen. Siili,
neidonhiuspuu ja varsieväkala ovat esimerkkejä edelleen elävistä fossiileista.

Fossiilien kautta voidaan saada tietoja maapallon elämän historiasta. Tunnetuimpia
fossiileja ovat dinosaurusten jäänteet, kivettymät ja painanteet. Fossiilit ovat tärkeitä
evoluution ja evoluutioteorian todisteita, joista on voitu päätellä yli 100 000 kasvi- ja
eläinlajin kuolleen sukupuuttoon.

Ihmisen esivanhempien jalanjäljistä on säilynyt painaumia eri puolilla maailmaa -
ihmislajin historia kietoutuu yhteen muiden lajien historian kanssa.

Mitä on arkeologia?
Arkeologia tutkii ihmisen menneisyyttä analysoimalla muinaisjäännöksiä eli niitä jälkiä, joita
ihmisten toiminta on jättänyt maaperään tai vesistöjen pohjaan. Löytöjä ovat esimerkiksi
vanhat rakennukset tai niiden perustukset, esinelöydöt, haudat ja ihmisten jäännökset,
laivanhylyt, ihmisen maisemassa aiheuttamat muutokset. Usein arkeologia tutkii kaukaista
menneisyyttä, varhais- tai esihistoriaa, josta ei ole kirjallisia lähteitä. Arkeologiaan
erikoistunutta tutkijaa kutsutaan arkeologiksi.

Kuvassa Sutton
Hoon kaivaukset
1939 Englannissa
ja sieltä löytynyt
kypärä 500-l.
j.a.a.

Kaivauskuva
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Meidänkin aikamme jättää jäljen!

Maahan ja merien pohjaan syntyy
kerroksia aikojen saatossa kun
vanhat kerrokset peittyvät uusilla.
Kerroksia sanotaan sedimentiksi.
Kerrostumista auheuttavat
esimerkiksi vesi, tuuli ja jäätikon
vaikutukset.

Arkeologisia kausia hahmotetaan
sen mukaan millaisia esineitä on
löytynyt - ja mitä ei ole löytynyt sitä
ennen: kivikausi, pronssikausi,
rautakausi, ja meidän aikamme
muovikausi… Kuvassa kierrätykseen meneviä pet-muovipulloja: Wikimedia

1) Savireliefi

Matkaa mielessäsi maan alle - millainen tarina voisi odottaa löytäjäänsä? Rakenna
savesta reliefi eli kohokuva, jossa näkyy jälkiä menneestä elämästä. Työssä voi näkyä
useita fossiileja tai yksittäinen fossiili tai esinelöytö. Fossiili voi olla kivettymä joka on
koholla tai painauma eli jonkun jättämä jälki.

Kiinnitä huomiota pintoihin ja käytä erilaisia työkaluja! Onko fossiili kiiltävä tai onko siinä
kuviota – millaista on kiviaines fossiilin ympärillä? Kuinkahan kauas historiaan sen tarina
sijoittuu? Pohdi samalla tarinaa kun työskentelet ja lopuksi laita muistiin ajatuksesi. Niitä
käytetään myöhemmin! Savireliefin voi polttaa ja patinoida sen jälkeen teellä tai kahvilla.

Mitä tarvitset:

● Savea ja muovailupuikkoja

● Mielikuvitusta

Tavoitteet:

● Vahvistaa ympäristösuhdetta
tutustumalla evoluutioon

● Harjoitella reliefin tekemistä savesta
muovailemalla ja tekemällä erilaisia
pintoja

Inspiraatiokuvia:

● Kauneimpia fossiileita

● Ihmisen jalanjälkiä fossiileina: Hominid
Trackway at Laetoli (1992–1998) ja
The longest trail of fossilized human
footprints hints at a risky Ice Age trek

● Ihmisen historiaan liittyviä fossiileja List
of human evolution fossils

https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Bales_of_PET_bottles_2.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kohokuva
https://www.google.com/search?q=most+beautiful+fossils&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj5mMacxs7uAhVlkosKHf_UBooQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1227&bih=704
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/laetoli/laetoli_images.html
https://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/laetoli/laetoli_images.html
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2) Grafiikka

Joseph Smit (1836-1929), from Nebula to Man,
1905 England, Wikimedia

Eduard Riou (1838-1900) from The World Before
the Deluge 1872, United States, Wikimedia

Aluksi tutustutaan mm. sivulla olevien
taiteilijoiden kuvituksiin, jotka perustuvat
fossiililöytöihin. Pohditaan kuvittamisen
taidon tärkeyttä tieteen historiassa.
Piirtäminen on tapa tehdä tarkkoja
havaintoja ja kuvitella sellaista mitä ei
välttämättä voi oikeasti nähdä.

Tehtävä: Pohdi savesta tekemääsi fossiilia
tai esinelöytöä kuin tutkija – millainen
tarina siihen liittyy? Miltä näytti silloin
kun löytö oli elossa tai käytössä?
Millaiset kasvit sitä ympäröivät? Keitä
muita sen ympärillä oli?

Toteuta grafiikanlaatta raaputtamalla
kuivaneulalla ohuelle sileälle muovilevylle
maisema menneestä ajasta - kuin
valokuva menneestä ajasta!

Sommittele maisema, jossa käytät
tummia ja vaaleita alueita: raaputettuun
kohtaan värin tarttuu vedostettaessa ja
antaa väriä paperille. Raaputtamaton
kohta säilyy vedoksessa vaaleana.

Kuva: taiteilijan näkemys kivihiilikauden
kortepuumetsästä. kuva on Meyers
Konversationslexikon -tietosanakirjasta (1885–1890)
Wikimedia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonianfishes_ntm_1905_smit_1929.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonianscene.jpg
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kuivaneula
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meyers_b15_s0272b.jpg


Vedosta laatta grafiikanprässillä
sopivalle paperille joko mustavalkoi-
sena tai värillisenä. Tee monta
erilaista ja eri väristä vedosta eri niin
voit vertailla miten väri vaikuttaa
tunnelmaan!

Laita vedostuspaperi kostumaan
vesialtaaseen sillä välin kun levität
väriä.

Väri voi olla tahnamaista
grafiikanväriä, jota levitetään
esimerkiksi pahvinpalalla uurteisiin.
Myrkyttömään vedostukseen sopivat
myös jotkut vesiliukoiset vahaliidut
(esm. Caran d’ache). Liiduilla
väritetään niin, että väri tarttuu uriin.
Sen jälkeen ylimääräinen väri
pyyhitään hankaamalla makkeli-
paperin avulla uurteettomista laatan
kohdista.

Laita laatta prässin kelkalle
suojapaperin päälle kuvapuoli
ylöspäin, aseta kostutettu, sanoma-
lehden välissä kuivattu paperi laatan
päälle. laske huovat ja väännä
prässistä niin että kuva puristuu
paperille. Nosta paperi varovasti.

Grafiikan vedokset merkitään niiden
kuivuttua. Lisää taidegrafiikasta ja Oppilastyöt savitöistä ja grafiikoista: Tapiola 11v.
ohjeita vedosmerkinnöistä täältä.

Mitä tarvitset:

● Laatan ja piikin, jolla siihen voi piirtää

● Grafiikanprässin ja vedostusvärejä

● Grafiikanpaperia ja vesialtaan
liotukseen

● Sanomalehtiä paperin kuivaamiseen

● Makkelipaperia ylimääräisen värin
pyyhkimiseen

Tavoitteet:

● Tutustua taiteilijoiden merkitykseen
varhaisessa luonnontieteen
tutkimuksessa

● Harjoitella grafiikan
kuivaneulatekniikkaa ja vedostamista

https://fi.wikipedia.org/wiki/Taidegrafiikka

