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OPINTOJAKSO 1:
MATERIAALIT
YMPÄRILLÄMME





1.1 AINEET JA MATERIAALIT

Perehdyt tehtävien avulla materiaaleihin ja niiden
ominaisuuksiin. Luokittelet kotona ja liikenteessä
esineiden ja rakennusten valmistamisessa käytettäviä
materiaaleja. Luokittelet materiaaleja ja niiden
ominaisuuksia ensin havaintojen pohjalta. 

1.2.3. Kuvassa on keittiössä käytettäviä esineitä, jotka
on valmistettu eri materiaaleista. 

• Luokittele kuvan esineet mielekkäällä tavalla tai niiden
keittiökäytön luonteen mukaan. 

• Nimeä luokat ja luokkiin kuuluvat esineet.

• Nimeä materiaali, josta esineet on valmistettu. Mitä
yhteisiä ominaisuuksia esineillä on? 

PÄÄASIALLINEN
MATERIAALI 

LUOKAN NIMI 

Paperiesineet 

ESINEET, JOTKA KUULUVAT
LUOKKAAN 

Leivinpaperi, paperimuki,
jauhopussi, riisimuropaketti,

munakenno 

ESINEIDEN
(MATERIAALIN)

OMINAISUUKSIA 

Paperi Kevyt, sitkeä, 
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Kuinka monta luokkaa löysit? 

Millä perusteella luokittelit esineet? 
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ESINE MATERIAALI JA MATERIAALIVALINNAN PERUSTELU 

Styrox 

1.1.2. Analysoi esineiden valmistamiseen käytettyjä materiaaleja esineen käyttötarkoituksen
näkökulmasta. 

Miksi materiaali on valittu esineen valmistamiseen? 
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1.1.3. Muoviesineiden luokittelu 

Tutki, ovatko kaikki muovit samanlaisia. 
• Tarvitset tutkimukseen pienen palan erilaisia

muovilaatuja. Leikkaa erilaisista muoviesineistä,
kuten muovimuki, jogurttipikari, muovipussi,
muovipullo ja muovifolio, tulitikun muotoisia
suikaleita tutkimusta varten. 

• Tarvitset tutkimuksessa lasin ja vettä sekä
kynttilän. Polttokoe pitää tehdä ulkona tai
vetokaapissa. 

a. Kellumistesti 
Jos muovisuikaleen tiheys on suurempi kuin
veden tiheys, se uppoaa. Jos tiheys on pienempi
kuin veden tiheys, muovisuikale kelluu. 

Tutki kellumiskokeen avulla, onko kaikilla
muoviesineillä sama tiheys. Aseta tutkittava esine
veden pinnan alle. Luokittele muovisuikaleet sen
mukaan, onko niiden tiheys suurempi vai
pienempi kuin veden. 

b. Taivutuskoe 
Taivuta muovisuikaletta – ensin vähän ja sitten
kaksinkerroin. Tarkkaile materiaalin haurautta tai
sitkeyttä. Luokittele muovilaadut sen mukaan,
kuinka hauraita tai sitkeitä ne ovat. 

c. Polttokoe 
Yritä sytyttää muovisuikale palamaan. Luokittele
muovilaadut niiden palamisominaisuuden
mukaan huonosti ja herkästi syttyviin
muovilaatuihin. 

Mitä samoja ominaisuuksia muoveilla 
(muovipikarimuovi, jogurttipikarimuovi, …) on? 

Mitä erilaisia ominaisuuksia muoveilla on? 
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1.1.4. Etsi internetistä, esimerkiksi Wikipediasta, tietoa muovilaatujen nimeämisestä ja
ominaisuuksista. 

Täydennä taulukkoon viiden muovilaadun nimi, ominaisuudet ja yksi käyttökohde. 

MUOVILAATU OMINAISUUDET KÄYTTÖKOHDE 

Polyeteeni 
(PE) 

13
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1.2 PUU JA PAPERI MATERIAALEINA

1.2.1. Mitä tuotteita voidaan valmistaa a) paperista, b) pahvista ja c) jätepaperista?

a)

b)

c)

1.2.3. Ideoi viisi uusiokäyttötapaa a) sanomalehtipaperille, b) kopiopaperille, c) pahville ja d) paperilautasille.

a)

b)

c)

d)

1.2.3. a) Mitä materiaalia voit käyttää paperin asemasta? Kerro esimerkki.

b) Mitä materiaaleja käytettiin kirjoittamiseen ennen paperin keksimistä?

1.2.4. Kuvaile paperin rakennetta. Piirrä kuva.
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1.2.5. Valmistusprosessia voidaan havainnollistaa kulkukaaviolla.
Kulkukaaviossa on tulo ja lähtö sekä prosessi.

Tulo LähtöProsessi

Esimerkiksi Lego-auton rakentamista voidaan esittää kaaviolla:

Lego-palikat

Lego-autorakentaminen 

Lego-renkaat

LAADI PAPERIN VALMISTAMISEN KULKUKAAVIO PUUSTA PAPERIARKIKSI. MITKÄ OVAT TULO JA
LÄHTÖ?



1.3.1. Mitä tuotteita valmistetaan a) kestomuoveista, b) kertamuoveista?

a)

b)

1.3.2. Ideoi viisi uusiokäyttötapaa a) muovipullolle, b) muovikassille, c) muovirasialle.

a)

b)

c)

d)

1.3.3. Mitä materiaaleja voit käyttää muovien asemasta?
Valitse jokin muovin käyttökohde ja kerro, millä materiaalilla muovi voidaan korvata.
Esitä kolme esimerkkiä.

1.3.4. Kuvaile kestomuovin rakennetta. Piirrä kuva.

MUOVI MATERIAALINA1.3
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1.3.5. Laadi kaavio muovin valmistamisesta: öljystä muoveihin. Käytä tekstiä apuna.
Alleviivaa ensin tekstin keskeiset käsitteet.

Yleisin muovin raaka-aine on raakaöljy. Raakaöljy on seos ja seoksen jakeet eli erikokoiset hiilivetymolekyylit
erotetaan toisistaan tislaamalla. Muovien raaka-aineena käytetään pieniä hiilivetyjä, kuten eteeniä. Eteenistä
valmistetaan polyeteeniä reaktiolla, jota kutsutaan polymeroitumiseksi. Polyeteeni on yksi esimerkki
polymeeristä. Muovit ovat hyvin harvoin pelkkää polymeeriä. Muovi voi sisältää vaihtelevia määriä erilaisia
lisäaineita, joiden tarkoituksena on parantaa muovien ominaisuuksia.
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1.4.1. Mitä tuotteita valmistetaan a) raudasta, b) alumiinista, c) kuparista?

a)

b)

1.4.3. Mitä materiaaleja voidaan käyttää metallien asemasta?
Kerro kolme tilannetta, joissa metalli voidaan korvata jollakin toisella materiaalilla.

1.4.4. Kuvaile metallin rakennetta. Piirrä kuva.

1.4.2. Ideoi viisi uutta käyttökohdetta a) säilyketölkille, b) juomatölkille.

a)

b)

METALLI MATERIAALINA1.4
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1.4.5. Laadi kaavio metallin valmistamisesta: malmista teräkseksi.
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OPINTOJAKSO 2:
MATERIAALIEN
OMINAISUUKSIEN
TUTKIMINEN
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2.1 PUDOTUSKOE

Laitteet ja materiaalit:
• sanomalehtipaperia tai silkkipaperia 
• alumiinifoliota 
• muovifoliota (elintarvikemuovia) 
• teippiä 
• pieni kivi tai marmorikuula (noin peukalon pään

kokoinen) 
• mitta, jolla mitataan pudottamiskorkeus

Työohje: 
Lue koko työohje huolellisesti läpi. Laadi ennuste siitä, mitä kokeessa tulee tapahtumaan. Tukeudu
ennusteen laatimisessa materiaalia esittävään malliin ja perustele ennustuksesi mallin avulla. Kirjoita
ennuste sille varattuun tilaan ennen kuin ryhdyt tekemään havaintoja. 

monomer

interaction between 
monomers

Paperi koostuu kuiduista. Kuidut
koostuvat selluloosamolekyyleistä.

Muovi koostuu polymeeriketjuista.
Polymeeriketjut ovat sitoutuneet
toisiinsa heikosti.

Metallilla on kiderakenne. Kiteessä
vapaat elektronit sitovat metalli-
ioneja yhteen. 

Pingota paperi, alumiinifolio ja elintarvikemuovi kahden pöydän välille. Kiinnitä ne teipillä pöytiin. Pudota kivi tai
marmorikuula materiaalien päälle samalta korkeudelta (n. 30 cm). Mittaa korkeus. Toista koe pudottamalla kivi
korkeammalta. Lisää korkeutta kunnes voit tehdä päätelmiä materiaalien lujuudesta. 

Ennuste: 
Mitä tutkimuksessa tapahtuu? Perustele ennuste tukeutumalla materiaalia esittävään malliin. 

Havainnot:
Laadi yhteenveto havainnoista. Tarkkaile osumakohtaa. 

Selitys: 
Miten havaittu ilmiö voidaan selittää materiaalia kuvaavalla mallilla? 



• paristoja ja pariston
kotelo 

• kolme johtoa 
• lamppu 
• silkkipaperia 

• kopiopaperia 
• alumiinifoliota 
• kuparilevy tai naula 
• muovikalvoa 

Työohje: 
Lue koko työohje huolellisesti läpi. Laadi ennuste siitä, mitä kokeessa tulee tapahtumaan. Tukeudu
ennusteen laatimisessa materiaalia esittävään malliin ja perustele ennustuksesi mallin avulla. Kirjoita
ennuste sille varattuun tilaan ennen kuin ryhdyt tekemään havaintoja. 

monomer

interaction between 
monomers

Paperi koostuu kuiduista. Kuidut
koostuvat selluloosamolekyyleistä.

Muovi koostuu polymeeriketjuista.
Polymeeriketjut ovat sitoutuneet
toisiinsa heikosti.

Rakenna kuvan mukainen suljettu virtapiiri. Tutki, hehkuuko lamppu, kun yhdistät johtojen päät, A ja B, yhteen.
Hehkuuko lamppu, kun johtojen päät eivät ole yhdessä? Mitä voidaan päätellä lampun hehkumisesta? 

Kytke tutkittavat esineet vuorotellen kohtien A ja B välille. Tarkkaile lamppua. 

Ennuste: 
Mitä tapahtuu, kun tutkittavat esineet kytketään vuorotellen kohtien A ja B välille? Perustele ennuste
tukeutumalla materiaalia esittävään malliin. 

Havainnot: 
Laadi yhteenveto havainnoista. Mikä materiaali johtaa sähkövirtaa? 

Selitys: 
Miten havaittu ilmiö voidaan selittää materiaalia kuvaavalla mallilla? 

Laitteet ja materiaalit:

Metallilla on kiderakenne. Kiteessä
vapaat elektronit sitovat metalli-
ioneja yhteen. 

SÄHKÖN JOHTAVUUS2.2
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Ohuita levyjä eri materiaaleista, kuten paperipyyhe 
• monistuspaperi 
• alumiinifolio 
• muovikelmu 

Työohje: 
Lue koko työohje huolellisesti läpi. Laadi ennuste siitä, mitä kokeessa tulee tapahtumaan. Tukeudu
ennusteen laatimisessa materiaalia esittävään malliin ja perustele ennustuksesi mallin avulla. Kirjoita
ennuste sille varattuun tilaan ennen kuin ryhdyt tekemään havaintoja. 

monomer

interaction between 
monomers

Paperi koostuu kuiduista. Kuidut
koostuvat selluloosamolekyyleistä.

Muovi koostuu polymeeriketjuista.
Polymeeriketjut ovat sitoutuneet
toisiinsa heikosti.

Revi eri materiaalista valmistettuja ohuita levyjä varovasti vaaka- ja pystysuorassa suunnassa. 

Ennuste:
Mitä tutkimuksessa tapahtuu? 
Perustele ennuste tukeutumalla materiaalia esittävään malliin. 

Havainnot:
Laadi yhteenveto havainnoista. Miten materiaalit käyttäytyvät revittäessä?

Selitys: 
Miten havaittu ilmiö voidaan selittää materiaalia kuvaavalla mallilla? 

Laitteet ja materiaalit:

Metallilla on kiderakenne. Kiteessä
vapaat elektronit sitovat metalli-
ioneja yhteen. 

2.3 REPÄISY 
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Samankokoisia tikkuja tai putkia,
jotka on valmistettu eri
materiaaleista 
• naula 
• jäätelötikku 
• kovasta pahvista leikattu

suikale 

• muovitanko tai lusikka 
• voita 
• herneitä 
• astia 
• kuumaa vettä 

Työohje: 
Lue koko työohje huolellisesti läpi. Laadi ennuste siitä, mitä kokeessa tulee tapahtumaan. Tukeudu
ennusteen laatimisessa materiaalia esittävään malliin ja perustele ennustuksesi mallin avulla. Kirjoita
ennuste sille varattuun tilaan ennen kuin ryhdyt tekemään havaintoja. 

monomer

interaction between 
monomers

Paperi koostuu kuiduista. Kuidut
koostuvat selluloosamolekyyleistä.

Muovi koostuu polymeeriketjuista.
Polymeeriketjut ovat sitoutuneet
toisiinsa heikosti.

Aseta samankokoiset tikut tai putket, jotka on valmistettu eri materiaaleista kuivaan astiaan. 
Kiinnitä herneet voinokareella tikkuihin tai putkiin. Kuumenna vettä mielellään vedenkeittimellä. 
Työskentele kuuman veden kanssa varovasti. Laita astiaan kuumaa vettä siten, että veden pinta on 
herneiden alapuolella. Tarkkaile, mitä herneille tapahtuu. 

Ennuste:
Mitä tutkimuksessa tapahtuu? Perustele ennuste tukeutumalla materiaalia esittävään malliin. 

Havainnot: 
Laadi yhteenveto havainnoista. Mitä eri materiaaleihin kiinnitetyille herneille tapahtuu? Miten materiaalit eroavat
toisistaan? 

Selitys: 
Miten havaittu ilmiö voidaan selittää materiaalia kuvaavalla mallilla? 

Laitteet ja materiaalit:

Metallilla on kiderakenne. Kiteessä
vapaat elektronit sitovat metalli-
ioneja yhteen. 

LÄMMÖN JOHTUMINEN2.4
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Eri materiaaleista valmistettuja tankoja, kuten
rautalanka 
• jäätelötikku 
• kovasta pahvista leikattu suikale 
• muovitanko tai lusikka 

Työohje: 
Lue koko työohje huolellisesti läpi. Laadi ennuste siitä, mitä kokeessa tulee tapahtumaan. Tukeudu
ennusteen laatimisessa materiaalia esittävään malliin ja perustele ennustuksesi mallin avulla. Kirjoita
ennuste sille varattuun tilaan ennen kuin ryhdyt tekemään havaintoja. 

monomer

interaction between 
monomers

Paperi koostuu kuiduista. Kuidut
koostuvat selluloosamolekyyleistä.

Muovi koostuu polymeeriketjuista.
Polymeeriketjut ovat sitoutuneet
toisiinsa heikosti.

Taivuttele tankoja rauhallisesti kuvan mukaisesti. Tarkkaile, mitä tangolle tapahtuu, kun sitä 
taivutellaan. 

Ennuste: 
Mitä tutkimuksessa tapahtuu? Perustele ennuste tukeutumalla materiaalia esittävään malliin. 

Havainnot: 
Laadi yhteenveto havainnoista. Miten materiaalit käyttäytyvät taivuttelussa?

Selitys: 
Miten havaittu ilmiö voidaan selittää materiaalia kuvaavalla mallilla? 

Laitteet ja materiaalit:

Metallilla on kiderakenne. Kiteessä
vapaat elektronit sitovat metalli-
ioneja yhteen. 

2.5 TAIVUTTELU 
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OPINTOJAKSO 3:
OPINTOKÄYNTI
TEOLLISUUTEEN





3.1 OPINTOKÄYNNIN SUUNNITTELU

31

Tutustu opintokäynnin kohteena olevaan yritykseen
yrityksen verkkosivujen tai yritysesitteiden avulla. 

Mikä on yrityksen nimi? 

Mitä raaka-aineita yrityksessä käytetään? 

Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät tuotteet? 

Mitä haluat oppia yrityksen käyttämistä raaka-aineista? 

Mitä haluat oppia yrityksen valmistamista tuotteista? 

Mitä haluat oppia materiaalien tai tuotteiden valmistusprosesseista yrityksessä? 

Mitä haluat oppia yrityksen ammateista? 

KESKUSTELE RYHMÄSSÄSI ASIOISTA, JOITA HALUATTE OPPIA OPINTOKÄYNNILLÄ.
VALITKAA RYHMÄSSÄ KOLME KIINNOSTAVINTA ASIAA. 

SUUNNITELKAA RYHMÄSSÄ RYHMÄTYÖTÄ TAI TEHTÄVIEN TEKEMISTÄ, JOTKA ON
SOVITTU OPINTOKÄYNNILLE. VALITKAA RYHMÄTYÖN AIHE EDELLÄ KIINNOSTAVAKSI
OSOITTAUTUNEIDEN ASIOIDEN POHJALTA. 



3.2.1. Yrityksen edustajalle lähetettävät ennakkokysymykset 

On tärkeää, että opintokäynnille osallistuvat yrityksen
edustajat tietävät ennakolta asioista, joista te olette
kiinnostuneita. Tällöin he voivat suunnata yleisesittelyä
ja opintokäynnin kiertokäyntiä teitä kiinnostaviin
asioihin. 

Laatikaa kysymyksiä seuraavan ohjeen mukaan: 

• Jokainen oppilas kirjoittaa paperille viisi
opintokäynnin kohteena olevaan yritykseen
liittyvää kysymystä. (5 min) 

• Valitse itsellesi pari ja esittele hänelle omat
kysymyksesi. Tutustu parisi kysymyksiin.

Yhdistelkää kysymyksiä siten, että teillä on viisi
teitä kumpaakin kiinnostavaa kysymystä. (10 min)

• Menkää jonkin toisen parin luo ja esitelkää teidän
kysymykset heille. Pyytäkää heitä esittelemään
omat kysymykset teille. Yhdistelkää kysymyksiä
siten, että teillä on viisi kaikkia teitä neljää
kiinnostavaa kysymystä. (10 min)

• Opettaja pyytää kutakin ryhmää esittelemään
yhden kysymyksen vuorollaan. Valitkaa luokassa
noin 4–10 kysymystä, jotka lähetetään ennakolta
yrityksen edustajalle. 

3.2.2. Artikkelin kirjoittaminen opintokäynniltä 

Artikkelin rakenne: Artikkelissa pohditaan ja esitellään
aihetta monipuolisesti. Artikkeli jaetaan osiin alaotsikoiden
avulla ja sen keskeinen sisältö tiivistetään usein
ensimmäiseen kappaleeseen eli ingressiin. Artikkeli on
samantapainen kuin uutinen, mutta siinä saattaa olla
myös kirjoittajan omia näkemyksiä ja arvioita. 

Artikkelin pääosat ovat pääotsikko, ingressi, kuva,
kuvateksti, leipäteksti ja lähdeluettelo. Artikkelin osana
voi olla yksi tai useampi kuva kuvateksteineen.
Artikkelin alussa on kirjoittajan nimi. Pääotsikko
kertoo aiheen ja näkökulman ja herättää
kiinnostuksen. Ingressi johdattaa lukijan aiheeseen.
Se erottuu hyvin muusta tekstistä ja on lyhyt. Kuva
havainnollistaa tekstiä. Se voi olla valokuva, piirros tai

kaavio. Kuvateksti liittyy selvästi kuvaan.
Leipätekstissä on aloitus, käsittelyosa ja päätäntä.
Aloituksessa johdatetaan lukija aiheeseen.
Käsittelyosassa kuvataan, eritellään ja pohditaan
aihetta. Päätäntä sulkee asian käsittelyn. 

Artikkelissa voi olla alaotsikoita, jotka jaksottavat
tekstiä. Artikkelin osana voi olla myös tietolaatikko,
jossa voi olla esimerkiksi määritelmiä tai syventävää
lisätietoa. Lähdeluettelossa kerrotaan käytetyt
lähteet, esimerkiksi tietokirjat ja verkkotekstit.
Lähdeluettelon avulla lukija voi etsiä aiheesta
lisätietoa. 
Artikkelin kirjoittaminen: Kirjoitusprosessin vaiheet
ovat: 1. artikkelin aiheen valinta ja työparien

RYHMÄTÖITÄ OPINTOKÄYNNILLE 3.2
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muodostaminen, 2. artikkelin näkökulman rajaus, 3.
haastattelukysymysten laatiminen, 4. haastattelujen ja
muistiinpanojen tekeminen sekä kuvaaminen
opintokäynnillä, 5. artikkelin kirjoittaminen
muistiinpanojen ja kuvamateriaalin pohjalta ja 6.
valmiiden artikkelien julkaiseminen. Artikkeli liittyy
opintokäyntiin, esimerkiksi työntekijöiden ammatit,
työntekijöiden koulutustaustat, yrityksen tuotteet ja
yrityksen kansainvälisyys. 

Valitse itsellesi työpari, joka on kiinnostunut samasta
aihepiiristä. Kun olette päättäneet, mistä aihepiiristä
kirjoitatte, rajatkaa artikkelin näkökulma yhteistyössä
opettajan kanssa. Etsikää Internetistä lisätietoja
yrityksestä, jotta osaatte valita näkökulman artikkelille.
Esimerkiksi jos artikkelin aiheena on ”kansainvälisyys”,
näkökulma voi olla ”yrityksen toiminta muissa maissa”. 

Näkökulman rajauksen jälkeen hankkikaa Internetistä
tai muista lähteistä lisätietoa ja alkakaa laatia
haastattelukysymyksiä. Hyvät haastattelukysymykset
ovat tiiviitä ja selkeitä. Kysymysten tulee olla sellaisia,
että ne antavat haastattelijalle tarpeeksi tietoa
aiheesta. Kysymysten tulee olla keskenään erilaisia ja
tarpeeksi yksityiskohtaisia. Haastattelukysymysten
tulee liittyä olennaisesti artikkelin näkökulmaan.
Sellaisia kysymyksiä tulee välttää, joihin haastateltava
voi vastata vain ”kyllä” tai ”ei”. Kysymyksiä tulee olla
riittävästi, mutta ne eivät saa olla liian samanlaisia. 

Haastattelujen tekeminen: Juuri ennen vierailua
yritykseen opiskelkaa haastattelutekniikkaa.
Haastattelutilanteen alussa esitelkää itsenne
asiantuntijalle ja kirjoittakaa muistiin tiedot tästä.
Katsokaa silmiin haastateltavaa ja esittäkää
kysymykset rauhallisesti. Voitte kysyä vuorotellen.
Muistakaa tehdä jatkuvasti tarkkoja muistiinpanoja.
Kuunnelkaa haastateltavan vastaukset tarkasti ja
esittäkää tarvittaessa tarkentavia lisäkysymyksiä. Jos
haastateltava eksyy aiheesta, haastattelijan on
yritettävä kysymyksillään johdattaa tämä takaisin
aiheeseen. Jos haastateltava antaa luvan
kuvaamiseen, ottakaa hänestä kuva mielellään siten,
että kuva liittyy haastateltavan ammattiin. 

Hankkikaa haastattelujen lisäksi tietoa havainnoimalla
tutustumiskäynnin aikana. Kaikki havainnot ja
kokemukset kirjoitetaan muistiin artikkelia varten.
Yrityksen jakama esittelykansio otetaan talteen. Jos
ette saa artikkelia varten tarpeeksi tietoa, voitte vielä
tässä vaiheessa vaihtaa artikkelin näkökulman. 

Artikkelin kirjoittaminen: Opintokäynnin ja
haastattelujen jälkeen alkaa artikkelin tekstin
kirjoittaminen tietokoneella. Kirjoittakaa ensin
haastattelun avulla saadut tiedot tekstiksi. Sen jälkeen
muokatkaa tekstiä artikkelin rakenteen mukaiseksi.
Leipätekstin valmistuttua valitkaa ja kirjoittakaa
artikkelin muut osat. Valitkaa kuvat ja laatikaa niihin
kuvatekstit. Hiokaa lopuksi otsikot ja muut
yksityiskohdat. Lähettäkää valmis teksti opettajalle
esimerkiksi sähköpostitse.
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Valmistusprosesseja voidaan kuvata kaaviolla. Kaaviossa on tulo (input), lähtö (output) ja prosessi. 

Tulo Lähtö Prosessi 

Kaavio, joka kuvaa Lego-auton rakentamista on: 

Lego-palikat 

Lego-auto rakentaminen 

Lego-renkaat 

3.2.3. Valmistusprosessin mallintaminen 

Haastattele opintokäynnin aikana yrityksen työntekijää, joka työskentelee materiaalien kanssa. Pyri 
saamaan haastattelemalla selville, mitkä ovat prosessin vaiheet hänen työssään. 
Laadi prosessia esittävä kaavio. 
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3.2.4. Muistiinpanojen tekeminen
opintokäynnillä 

Seuraavat johdattelevat kysymykset auttavat
sinua ja ryhmääsi muistiinpanojen tekemisessä
opintokäynnin aikana. Voitte sopia luokassa,
kuka tai ketkä ovat vastuullisia tietyistä
kysymyksistä. Voitte myös sopia, että kaikki
vastaavat kysymyksiin. 

Materiaalit 

Haastattele toista yrityksen työntekijää. Laadi kaavio, joka esittää hänen työskentelyään. 

Mitä raaka-aineita yrityksessä käytetään? 

Mistä yritys hankkii raaka-aineet tuotteiden tai materiaalien valmistukseen? 

Millä tavalla yrityksessä valvotaan raaka-aineiden ja materiaalien laatua? 
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Valmistus 
Mitä yritys valmistaa? 

Millä tavalla yrityksessä käsitellään ja työstetään raaka-aineita tai materiaaleja? 

Millä tavalla yrityksessä kehitetään valmistusprosesseja? 

Ammatit 
Minkälaisia ammatteja yrityksessä on? 
Miten ne voi ryhmitellä? 
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Perehdy yhteen ammattiin. 
Kuvaile ammatissa toimivan henkilön tyypillinen päivä. 

Perehdy yhteen ammattiin. 
Kuvaile koulutusta, jota ammatissa toimiminen edellyttää. 
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OPINTOJAKSO 4:
KOKONAISKUVA
MATERIAALEISTA
YMPÄRILLÄMME -
KÄSITEKARTTA





4.1 LAADI KÄSITEKARTTA MUOVI-MATERIAALISTA
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Varmista, että kartta sisältää vastauksen 
seuraaviin kysymyksiin: 
• Mitä ominaisuuksia muoveilla on? 

• Mihin tarkoituksiin erilaisia muovimateriaaleja
käytetään? 

• Millainen on muovin rakenne? 

• Kuinka erilaisia muovimateriaaleja valmistetaan? 

MUOVI



Varmista, että kartta sisältää vastauksen seuraaviin
kysymyksiin:
• Mitä ominaisuuksia paperilla on? 

• Mihin tarkoituksiin paperia käytetään? 

• Millainen on paperin rakenne? 

• Miten paperia valmistetaan? 

PAPERI

LAADI KÄSITEKARTTA PAPERI-MATERIAALISTA. 4.2
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