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VARHAISET KORKEAKULTTUURIT, 3500 EAA

 Varhaiset korkeakulttuurit olivat ihmisyhteisöjä, joihin kehittyi:

 Moniulotteinen yhteiskuntajärjestelmä 

 Kaupunkimainen asutus

 Mikä tekee kaupungista kaupungin?

 Melko pienellä, rajatulla alueella asuu paljon ihmisiä

 Jonkinlainen kaupunginjohtaja; erilaisia ihmisryhmiä kuten rikkaita, 
köyhiä, menestyviä ja kurjissa oloissa eläviä (orjat)

 Paljon kauppoja

 Eriytyminen ammattiryhmiin

 Kalenteri ja kirjoitus 

 Kehittynyt sotalaitos 

 Suuret rakennelmat



MISSÄ JA MIKSI?
 Varhaisin korkeakulttuuri syntyi Etelä-Mesopotamiassa Sumerissa, nykyisessä 

Etelä-Irakissa

 Maanviljelylle suotuisissa lämpimän ilmaston hedelmällisissä jokilaaksoissa

 Eufrat ja Tigris (Kaksoisvirran maa) 

Etsi kartasta kyseisten 

paikkojen sijainti!



MILLAINEN KAUPUNKI?

 Korkeakulttuurin kehitykselle oli edellytyksenä kastelukanavien avulla 
toteutettu maanviljely
 Kasteluviljely = joesta tulevaa vettä ja lietettä ohjataan peltoihin.

 Suuret rakennelmat, kuten temppelit ja pyramidit (Egyptissä)

 Savitalot kansalaisille

 Viljavarasto kaupungin asukkaille

Zikkurat = Mesopotamialainen porraspyramidi



ARKKITEHTUURI 

 Mesopotamian arkkitehtuuria 
leimasi jatkuva sodan uhka, 
joten rakennettiin linnoituksia

 Rakennuksista tehtiin leveitä, 
jotta sisäänkäynnin puolustus 
olisi mahdollista

 Symmetrisesti molemmin 
puolin sisäänkäyntiä olevat 
leijonat ovat myös alkujaan 
tuolta ajalta

 Rakennuksia valmistettiin 
savitiilestä

 Käänteentekevä keksintö oli 
myös holvi

 Rakennettiin temppeleitä ja 
palatseja

 Vähitellen koristelussa alettiin 
käyttää lasitettua savitiiltä
 joissa tavallisimmat värit olivat 

syvä ja kirkas sininen, kirkas ja 
kirpeä keltainen, hehkuvan 
punainen, täyteläisen ruskea, 
häikäisevä valkoinen ja räikeä 
vihreä

 Väreistä käytettiin aina vain 
kahta pääväriä kerrallaan

 Koristelussa oli usein taitavasti 
kuvattuja eläinhahmoja.



Etsikää kuvia Mesopotamian taiteesta ja 

arkkitehtuurista!



EGYPTI

 Muita tunnettuja varhaisia korkeakulttuureja ovat 
Faaraoiden Egypti (n. 3100 eaa)

 Egyptin faaraon vallan oikeutuksen katsottiin 
tulevan taivaasta
 Hallitsija ymmärrettiin jumalan edustajaksi maan

päällä

 Kaupunki keskittyi hedelmällisen Niilin varteen

 Egypti on tunnettu pyramideistaan



Etsikää Egyptin sijainti kartalla!



EGYPTIN ARKKITEHTUURI

 Tärkeimmät rakennusaineet: 
 polttamaton savitiili 

 kalkkikivi, 

 hiekkakivi ja graniitti

 Kivestä rakennettiin pääasiassa hautoja

 tiiltä käytettiin palatseissa, linnoituksissa, rakennuksissa, jotka sijaitsivat 
temppelien ja kaupunkien läheisyydessä 

 Tavallinen kansa rakensi talonsa mudasta
 Muta jätettiin aurinkoon kuivumaan ja se kovettui rakentamiseen sopivaksi



LÄHTEET:

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

uurit

 http://www02.oph.fi/etalukio/historia/ihminen/ko

rkea.html

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

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

rkkitehtuuri

Kuvat: https://pixabay.com/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Varhaiset_korkeakulttuurit
http://www02.oph.fi/etalukio/historia/ihminen/korkea.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mesopotamian_taide
https://fi.wikipedia.org/wiki/Muinaisen_Egyptin_arkkitehtuuri

