
B. TULEVAISUUDEN KULKUNEUVO 
Opettajalle tehtävän alustusmateriaalia.

A. Keskustelua luokassa nykypäivän kulkuneuvoista. Minkälaisilla kulkuneuvoilla ihmiset liikkuvat 

nykypäivänä? Minkälaisia kulkuneuvoja tiedät? Minkä värisiä ne ovat? Miten haluaisit itse liikkua 

omalla asuinalueellasi?

B. Kuvallisia esimerkkejä kulkuneuvoista, joita ihminen on keksinyt tulevaisuutta varten. Kuvat ovat 

internetlinkkejä, jotka kannattaa avata jo ennen alustusta. Esimerkkinä SkyCruiser, joka on 

sähköllä ja polttoaineella kulkeva lentokone, joka on samalla myös kvadrokopteri ja auto.

C. Taiteilijoiden teoksista esimerkkejä: Kuvanveistäjät Sakari Kannosto sekä Miina Äkkijyrkkä.



A.Keskustelua luokassa nykypäivän kulkuneuvoista. 

Kysymyksiä: 

Minkälaisilla kulkuneuvoilla ihmiset liikkuvat nykypäivänä? 

Minkälaisia kulkuneuvoja tiedät? Minkä värisiä ne ovat? 

Miten haluaisit itse liikkua omalla asuinalueellasi?



B. Kuvallisia esimerkkejä kulkuneuvoista, joita ihminen on keksinyt tulevaisuutta varten. 

Alla on linkit, joista löydät kuvaesimerkit. Kuvat ovat internet linkkejä, jotka kannattaa 

avata jo ennen alustusta.

1. Esimerkkinä on SkyCruiser, joka on sähköllä ja polttoaineella kulkeva lentokone, joka on 

samalla myös kvadrokopteri ja auto. 

Internet lähde: https://www.krossblade.com/skycruiser-1/ ja https://www.krossblade.com/gallery/

2. 100% Kierrätettävä auto.

http://www.diseno-art.com/encyclopedia/concept_cars/mercedes_recy.html

3. Tulevaisuuden sähköauto Virosta.

https://tekniikanmaailma.fi/nobe-100-on-tulevaisuuden-sahkoauto-virosta-joka-on-niin-tyylikas-

etta-sita-voisi-vaikka-nuolla/

https://www.krossblade.com/skycruiser-1/
https://www.krossblade.com/gallery/
http://www.diseno-art.com/encyclopedia/concept_cars/mercedes_recy.html
https://tekniikanmaailma.fi/nobe-100-on-tulevaisuuden-sahkoauto-virosta-joka-on-niin-tyylikas-etta-sita-voisi-vaikka-nuolla/


C. Kuvanveistäjä Sakari Kannoston 

teoksista esimerkkejä.

Sakari Kannosto (s.1973) on suomalainen 

kuvanveistäjä. Hänet tunnetaan mm. 

suurikokoisista valmisesineitä ja 

kierrätysmateriaaleja hyödyntävistä 

installaatioistaan. Kannoston teokset liittyvät 

usein kuluttamiseen ja ihmisen 

luontosuhteeseen. Teos: ARKKI I, 2017. 

Internet linkki: https://sakarikannosto.com

- Mitä kaikkia tuttuja osia löydät teoksista?

Valokuva: Sakari Kannosto.



Esimerkkinä Kuvanveistäjä Sakari Kannoston teos:
Kanootti eli Arkki II on tehty kolarimoottoripyörien ja lumikelkkojen osista ja 

siinä on jääkiekkomailasta tehty mela. Sakari Kannosto kertoo teosta pohtiessaan, että kun jäät sulaa,ja veden pinta nousee,

ei ehkä enää mennä lumikelkalla eikä moottoripyörillä eikä pelata jääkiekkoakaan. Siksi hän on rakentanut Kanootin.

Arkki I Kanootti, 2017

Koko: 400cm x 120cm x 75cm. Valokuva: Sakari Kannosto



Kuvanveistäjä Sakari Kannosto 

(myös valokuvat).

Arkki II, Arc II, Kanootti, 2017

Koko: 400cm x 120cm x 75cm



C. Taiteilijoiden teoksista esimerkkejä: 

Julkiset veistokset HAM ja kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä (s.1949). 

Internet linkki, josta alla oleva kuvakaappaus: https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/joy-miina-akkijyrkka/

https://www.hamhelsinki.fi/sculpture/joy-miina-akkijyrkka/

