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Liity nyt
jäseneksi
www.suomenlatu.fi/liity
Suomen Latu on 190 jäsenyhdistyksen ja niiden yli 86 000 jäsenen muodostama järjestö,
jonka tavoitteena on edistää kaikenikäisten ulkoilua ja liikunnallista elämäntapaa kaikkina
vuodenaikoina. Liikkumalla ja ulkoilemalla ihmiset pysyvät fyysisesti ja psyykkisesti
terveempinä. Suomen Ladun tärkeimpiä tehtäviä on ulkoilumahdollisuuksien edistäminen,
jota teemme valtakunnallisesti keskusjärjestönä ja paikallisesti jäsenyhdistyksissä.
Jäsenenä saat Latu&Polku-lehden, oman yhdistyksesi tiedotteet, jäsenedut sekä
monia muita valtakunnallisia jäsenetuja. Lisäksi olet mukana edistämässä ulkoilu- ja
liikuntamahdollisuuksia Suomessa. Lisää tietoa jäseneksi liittymisestä löydät Suomen
Ladun nettisivuilta.
Suomen Ladun visiossa kaikki löytävät oman tavan ulkoilla ja nauttia luonnosta.
Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki.
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Taustaa ja idean kehittelyä
Suomen Latu ry toteutti erikoisen hyvin
onnistuneen LUMIUKKO-projektin talvella 2018. Siinä taustalla oli sekä perinteinen
että uusi tapa rakentaa lumiukkoja lasten ja
perheiden iloksi.
Silloin syntyi ajatus vastaavasta kesäisestä
rakentamishankkeesta, jota voisivat toteuttaa kaikki yhdistykset, yritykset ja perheet.
Tietysti se rakentamiskohde on hiekkalinna,
joita on syntynyt iät ajat hiekkarannoille
ja kotipihojen hiekkalaatikoihin. Kuitenkin
nykyisten suurten hiekkaveistosten aikaan
ryhdyttiin pohtimaan sitä, voisivatko lapset
rakentaa aikaisempaa isompia hiekkalinnoja
ja käyttää siinä jonkin verran aikuisten apua
ja hiekanveistäjien luomaa tekniikkaa.
Lappeenrannan satamassa on rakennettu
suuria hiekkalinnoja ja -rakennelmia jo yli
15 vuoden ajan. Sieltä on voitu ottaa oppia
ja tehdä samalla tavoin – joskin pienemmässä mittakaavassa.

Tämä idea- ja ohjepaketti valmistui lasten
III hiekanveistoleirin aikana Enonkoskella
25.-29.6.2018. Silloin 16 lasta osallistui Jäälinna ry:n, Enonkosken kunnan ja
Enonkosken 4H-yhdistyksen järjestämään
tapahtumaan. Leirin pätevinä hiekanveistoopettajina toimivat Tarja Matikainen ja
Virpi Timonen, jotka ovat myös tarkastaneet tämän ohjevihkosen. Samoin teksti
on käynyt hiekkamestari Kimmo Frostin ja
kunnaninsinööri Keijo Kemppisen syynissä.
Kiitos heille kaikille avusta!
Tähän ideavihkoon on otettu vain keskeisimmät osat kesäleirin ohjelmasta. Kaikki
valokuvat on saatu leirin lasten hyväksymänä selkeyttämään ohjeita. Kokonaisuudessaan tämä perustuu 10 kysymykseen ja
vastaukseen hiekanveistosta ja hiekkalinnojen suunnittelusta.

© Suomen Latu 2018
Teksti ja kuvat: Tuomo Jantunen
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1. kysymys: Minne voidaan rakentaa ja millaiset
ovat ennakkovalmistelut?
Tärkeää olisi saada käytettäväksi hyvin
hienojakoista silttihiekkaa. Siinä ei saa olla
kiviä eikä moreeniakaan – eikä savikokkareita. Sopivan hiekan löytämiseksi tehdään
yksinkertaisia testejä: kämmenien sisällä
pyöritellään mahdollisimman tiukka hiekkapallo, jonka on pysyttävä etusormen ja
peukalon välissä särkymättä.

Jos tarkoitus on rakentaa hiekkalinnoja
yleisön ihailtavaksi, niin paikan valinta on
hyvin tärkeä. Toisaalta linnojen pitää sijaita
keskeisellä alueella mutta myös hyvin helposti valvottavalla alueella, johon ei kohdistuisi ilkivaltaa. Yleensä kuitenkin veistokset
ovat aina säilyneet ehjinä läpi kesän.

Jos hiekkaa on saatavilla uimarannalla tai
pihamaan alueella, valitaan sieltä tasainen
rakentamisalusta ja siihen pystytetään
vanerista tai paksusta muovista valmistettu
muotti. Hiekka pakataan lapioimalla sitä
muottiin ja tiivistetään se veden kanssa
sotkemalla, polkemalla ja junttaamalla.
Linnan koon mukaan hiekkaa tarvitaan
yhtä linnaa varten ½ m³ – 1,5 m³. Hiekanveistoleirillä hiekka tuotiin hiekkamontulta
kymmentä linnaa varten yhteensä 9 m³ ja
sen kustannukset olivat pari sataa euroa.
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Jos ryhdytään tekemään ensimmäistä
kertaa hiekkalinnaa, se on syytä tehdä
porukalla. Hyvä työryhmä on kaksi lasta ja
heillä apuna yksi aikuinen. Lasten iät voivat
olla 5 vuodesta ylöspäin. Rakentamiseen
oppii helposti. Jo 12-vuotiaat pystyvät
rakentamaan linnan täysin itsenäisesti,
kunhan perusasiat on ensin yhdessä opeteltu. Tietysti tällaisessa hiekkalinnaprojektissa on suuri apu siitä, jos aikuinen on ollut
aikaisemmin hiekanveistotapahtumassa tai
-kilpailussa.

2. kysymys: Miten tapahtuu suunnittelu?
Hiekkalinnan suunnittelu on arkkitehdin ja
rakennusmestarin sekä taiteilijan yhteistyötä. Nämä kaikki roolit annetaan lapsen/
lasten mietittäväksi.
Yhteisten keskustelujen jälkeen lapsilla
syntyy ajatus siitä, millainen hiekkalinnasta
tulee; montako tornia, millaisia muureja,
paljonko ikkunoita, kuinka korkea, millaisia
lippuja jne?
Tämän jälkeen piirretään luonnos linnasta.
Jokainen lapsi voi tehdä oman piirroksensa.
Kun aikuisen kanssa on sovittu perusasiat
linnasta ja sen koko, voidaan tehdä linnasta
pienoismalli käyttäen joko muovailuvahaa tai jopa tiukkaa pullataikinaa.
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3. kysymys: Miten suuria hiekkalinnoja voi
rakentaa lasten kanssa?
Jos rakentaminen tapahtuu pihapiirissä ja
vain oman perheen iloksi, niin kannattaa
aloittaa pieniä muotteja hyväksi käyttäen.
Yksinkertaisin muotti on 10 litran vesisanko, josta pohja on poistettu tai 20-30
litran vesisaavi. Tämän kokoiseen linnaankin
voidaan sijoittaa pihapiiri, vallihauta, nostoportti, muurit ja erilaiset liput – ne kaikki
pienoiskoossa.
Kun rakennetaan suurempi hiekkalinna,
tarvitaan vanerinen tai vahvasta muovista tai kovalevystä tehty muotti. Tärkeää
on se, ettei muotti pullistele ulospäin.
Se varmistetaan kunnollisilla tukipuilla
eli kakkos-nelosilla, joilla muotti tuetaan
ulkoapäin vahvaksi ja naulataan kulmista.
Sen muotin sisälle pitää päästä kävelemään
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ja junttaamaan hiekka mahdollisimman
tiukaksi. Muotti on hyvä valmistaa kahteen
kerrokseen. Enonkosken hiekkaleirillä
alempi muotti oli valmistettu noin 1 cm
vahvuisesta vanerista, ja ylempi muotti oli
0,5 cm paksuista tukevaa muovilieriötä.
Tällä tavalla saadaan hiekkalinnalle korkeutta jopa kaksi metriä. Mutta jo 1,5-metrinen
linna on komea nähtävyys. Muotin tukemiseen käytetään kuljetushihnoja, joilla koko
muotti kiristetään. On tärkeää, että muotti
voidaan avata mahdollisimman helposti ja
täristämättä sen sisällä olevaa hiekkaa, joka
voi helposti murtua ainakin kulmista.
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4. kysymys: Paljonko on syytä varata aikaa
rakentamiseen?
Jos on kyse vesisankojen avulla toteutettavasta hiekkalinnasta, käytettävä aika on
yksi päivä.

Tiistai ap
- Ylempi muotti avataan ja aloitetaan veistäminen linnan ylimmästä tornista
- On tärkeää, että tässä vaiheessa opitaan
tekemään jo yksityiskohtaista hiekan käsittelyä ja tarkkaa työtä.

Jos aikaa on käytettävissä esim. kolme
vuorokautta, saadaan tulokseksi noin 1,5
metriä korkea ja hyvin paljon yksityiskohtia
sisältävä linna ja siihen myös oheisohjelmaa. Kun lähtökohdaksi otetaan Enonkoskella saadut kokemukset ja siellä käytetty
hiekan määrä, voidaan suositella seuraavaa
leiriohjelmaa:

Tiistai ip
- Hiekkalinnan ylempi osa saatetaan lopulliseen kuntoon
- Samantien suihkautetaan puuliiman ja
veden sekoitusta (1:7) valmistuneiden osien
päälle. Liima ei ole pakollinen.
- Avataan alempi muotti, ja aloitetaan
alarakennelmien veistäminen.

Maanantai ap
- Aloituskeskustelut, työskentelyasun
tarkastus
- Tutustuminen alueeseen, työvälineisiin ja
hiekkaan
- Rakennuspiirustusten laatiminen

Keskiviikko ap
- Jatketaan hiekkalinnan alaosien veistämistä

Muotin koko ja hiekan määrä ratkaisee
rakentamiseen käytettävän ajan.

Maanantai ip
- Muotti täytetään hiekalla. (Jos tehdään
noin 1,5 metriä korkea linna ja tarvitaan
kaksi muottikerrosta, on suositeltavaa, että
alempi muotti olisi aikuisen täyttämä ja
junttaama)
- Ylempi muotti on selkeästi alempaa
muottia kapeampi. Sinne hiekka lapioidaan
ja samalla käytetään runsaasti vettä. Lapsi
junttaa hiekan paikoilleen.
- Tutustuminen veistovälineisiin ja -tekniikkaan. Tehdään harjoittelutöitä sankomuottien avulla.
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Keskiviikko ip
- Viimeistellään hiekkalinnan kaikki rakennelmat
- Suihkautetaan liimaseosta linnan päälle
jokaiseen kohtaan kolme kertaa – antaen
liiman välillä kuivaa.
- Ympäröidään linna narulla siten, ettei
kukaan yllä koettamaan käsillään linnaa.
- Laitetaan rakennuksen läheisyyteen kyltti, joka kertoo sekä tekijät että aiheet.
- Viimeistellään haravan ja harjan kanssa
ympäristö.
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5. kysymys: Mitä työvälineitä tarvitaan?
Muotin ja hiekkakasan valmistamisessa
tarvitaan:
- vaneria ja kakkosnelosia
- saha
- vasara, nauloja ja sorkkarauta/isot hohtimet
- silttihiekkaa
- lapioita sekä aikuisen kokoa että lasten
kokoa
- puinen juntta
- vesisanko ja lisäksi vesiletku, jossa suihkusuutin koko rakentamisen ajaksi
- kiristysliinoja ainakin 2 kpl
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Varsinaisessa rakentamisessa lasten käyttämät työvälineet:
- pikku lapiot
- laastilapio /vast.
- palettiveitsi /vast.
- vatupassi, jolla taataan tasojen pysty- ja
vaakasuorat pinnat
- pikku harja, pensseli ja pullasuti, joilla
saadaan aina harjattua liiat hiekat pois
- vesisuihkupullo
- suihkupullo liimaseosta varten
- vesiohenteista puuliimaa
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6. kysymys: Millainen on ensimmäisen päivän
ohjelma?
Ensimmäinen hiekkalinnapäivä on toisaalta
suunnittelupäivä ja toisaalta fyysisesti
raskain työpäivä.

Se on myös päivä, jonka aikana monet
tärkeät asiat sovitetaan päivän ohjelmaan:
ruokailu- ja mehutauot ovat osa tätä
rakennusprojektia. Eikä uintitaukoja pidä
unohtaa. Virkistyneenä työ sujuu.
Joitakin vinkkejä ensimmäisen rakennuspäivän ohjelmaan:
- käytä runsaasti vettä, kun pakkaat hiekan
muotteihin

- hiekan junttaaminen on aluksi mukavaa
aivan pienten lasten kanssa. Väsymys
kuitenkin tulee nopeasti, eli vaihda
”junttamiestä /-naista” usein
- yrittäkää noudattaa laadittua rakennuspiirrosta mahdollisimman tarkkaan alusta
alkaen. Mm. mitat ja kaltevuudet voi hyvin
mitata sekä piirroksista että sitten luonnossa mittanauhalla ja vatupassilla.
- tutustukaa veistovälineisiin ja harjoitelkaa
muutama veistos sankomuottien avulla.

7. kysymys: Millainen on toisen työpäivän
ohjelma?
Toinen työskentelypäivä on kaikkein
tärkein lopputuloksen suhteen. Silloin
ensimmäinen muotti avataan ja tehdään
rakennuksen yläosat. Veistämistä pitää
harjoitella esim. maanpinnan tasolla
hiekkakakun avulla. Näin saadaan hieman
varmuutta ensimmäisiin hiekkaviiltoihin.
Siinä harjoitteluversiossa voidaan harjoitella
myös korjaamista ”hiekkalöllön” avulla.
Jos yhden hiekkalinnan tekijöinä on kaksi
lasta, niin tarvitaan vuorottelua ja työnjakoa.
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8. kysymys: Kolmantena päivänä hiekkalinna on
valmis?
Hiekkalinna valmistuu kolmannen
työpäivän iltapäivällä. Porukalla yhdessä
arvioidaan vielä lopputulosta, tehdään
mahdollisia viimeistelykorjauksia ja linnan
loppukatselmuksessa työ hyväksytään.
Vasta sen jälkeen tartutaan suihkupulloon
ja sumutetaan liima-vesiseosta linnan kaikkiin kohtiin. Tämä olisi hyvä tehdä kuivalla
kelillä niin, että liima voisi kuivahtaa ennen
kuin suihkutetaan toinen ja kolmas kerros.
Hiekkalinnan ympärille voidaan tehdä
miniveistoksina ihmishahmoja, eläimiä,
kasveja yms. Myös kankaasta tehdyt liput
voivat koristaa linnan edustaa.
Lopputulokseen vaikuttaa paljon linnan
lähiympäristö, joka on syytä haravoida
lehtiharavalla. Sen jälkeen hiekkalinnan
ympärille viritetään siistit narut, joilla estetään pääsy liian lähelle rakennelmaa.

9. kysymys: Mitä ohjelmaa toteutetaan linnojen
ympärillä?
Lasten mielikuvitus auttaa ohjelman
luomisessa. Helposti syntyy ”linna-asuja”
ja pikku näytelmiä. Myös musiikkiesitykset
linnojen ympärillä kiehtovat.
Kaikki lapset on hyvä palkita avajaisjuhlissa.

Ideapaketti ja hiekkalinnan rakentamisohjeet_A5.indd 10

10.10.2018 15.14.43

10. kysymys: Kuinka kerrotaan yleisölle hiekkalinnoista?
Tiedotusvälineet ovat kiinnostuneet paikallisista hiekkaveistoksista. Oma sanomansa
niillä on myös paikkakunnalle saapuville
matkailijoille. Niinpä on tärkeää, että
veistoksen vieressä on info-taulu, jossa on
selostettu linnojen alkuperä.
Hyvä julkisuus estää osaltaan myös ilkivaltaa. Sitä voi ehkäistä asentamalla alueelle
esim. riistakameran, josta kerrotaan kyltin
avulla.

JÄÄNVEISTOA
HIEKANVEISTOA
PUUNVEISTOA
Jäälinna ry
0400 417 272
www.jaalinna.fi

Ideapaketti ja hiekkalinnan rakentamisohjeet_A5.indd 11

10.10.2018 15.14.50

Ideapaketti ja hiekkalinnan rakentamisohjeet_A5.indd 12

Hiekanveisto_comv.indd 1

10.10.2018 15.14.57

9.10.2018 9.18.35

