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Alue / oppiaine
Missä oppiaineessa tai millä asiantuntija-alueella skenaariota voi käyttää?

Oppiaineet: biologia, teknologia, tekniikka, ympäristökasvatus, kemia, tilastotiede
Skenaarion voi toteuttaa kahdessa eri aineessa:
•

Tiede: kattaa kemian laboratorion (oppitunti 3).

• Tekniikka: kattaa tietokoneluokan ja 3D-tulostimen
(oppitunti 4) Oppitunti voi olla aineiden välinen tai vain toinen niistä.
Opetussuunnitelma: perusaste ja lukio, 1. ja 2. taso
Oppilaiden ikä: 11–18 vuotta

Olennaiset trendit
Olennaiset trendit, joihin skenaarion on tarkoitus vastata. Esim.
http://www.allourideas.org/trendiez/results
Projektioppiminen: Oppilaille annetaan tosiasioihin perustuvia tehtäviä, heillä on ongelma ratkaistavana ja
he työskentelevät ryhmissä. Yleensä tällainen oppiminen ylittää perinteisten oppiaineiden rajat.
STEM-oppiminen: painopiste tieteessä, teknologiassa, tekniikassa ja matematiikassa.

Viihteellinen oppiminen: leikkisää oppimista. Opitaan, kun on hauskaa.
Käänteinen opetus: oppilaat tutustuvat aiheen peruskäsitteisiin kotona. Oppitunnilla käytetään aikaa asian
pohtimiseen, keskusteluun ja annetun aiheen työstämiseen.

Yhteisöllinen oppiminen: painopiste ryhmätyössä.
Elinikäinen oppiminen: oppiminen ei pääty koulun loppuessa.
Mobiilioppiminen: oppilaat löytävät tiedot älypuhelimien ja tablettien kautta. Se tarkoittaa oppimista milloin
tahansa ja missä tahansa.

BYOD (Bring your own device): oppilaat tuovat omat mobiililaitteensa luokkaan. Muut opetuksen
trendit:
•

tutkiminen

•

osaaminen

•

uusi elämä materiaaleille.

Oppimistavoitteet ja arviointi
Mitkä ovat päätavoitteet? Mitä taitoja oppija kehittää ja osoittaa tässä skenaariossa? (Esim. 2000-luvun
taidot.) Miten oppijan edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa arvioidaan ja miten varmistetaan, että
hänellä on pääsy edistymistään koskeviin tietoihin itsensä kehittämistä varten?

Oppilaat kehittävät seuraavia taitoja:
Yhteistyö: ryhmätöiden aikana oppilaiden on tehtävä yhteistyötä.
Viestintä: keskustelujen aikana oppilaiden on jaettava ideoita ja opittava kommunikoimaan.
Luonnontiede ja tekniikka: oppilaat ”valmistavat muovia” laboratoriossa, ja heidän on piirrettävä

Muovin valmistus ja muovin uusi elämä
Future Classroom -skenaario

avaimenperä 3D-tulostinta varten.
Kansalaistaidot: oppilaita rohkaistaan ymmärtämään muovisaasteongelma.
Yrittäjyys: oppilaat luovat jotakin uutta muovista.
Digitaaliset taidot: Oppilaat analysoivat muovia ja mikromuovia mikroskoopilla ja älypuhelimella.
He käyttävät verkossa toimivaa ohjelmistoa avaimenperän luomiseen.
Arviointi
•

Analyysi ja keskustelu ryhmässä

•

Ympäristöön liittyvät aktiviteetit rannalla: muovin kerääminen, luokittelu ja
punnitseminen

•

Tutkimuslaboratorio:
o kuuden eri muovityypin tunnistus
o kosmetiikan mikromuovien tunnistus ja tilastollinen laskenta yksikön ja
paikallisen väestön mukaan

•

biomuovin valmistus perunoista ja kasvien jäännöksistä.

•

Kierrätys ja uuden elämän antaminen muoville

•

3D-tulostus
Arviointimenetelmät oppitunnin tai kokeen lopussa: tietovisa, kyselylomake, kokeeseen
liittyvä loki.

•

Oppijan rooli
Millaisiin aktiviteetteihin oppijat osallistuvat?

Tutki: oppilaat tekevät aiheeseen liittyvää tutkimusta.
Tee yhteistyötä: oppilaat osallistuvat ryhmätyöhön.
Suunnittele:oppilaat suunnittelevat oman avaimenperän.
Esitä: oppilaiden tulisi esittää työnsä tulos.
Keskustele: ryhmien tulisi keskustella tutkimustensa tuloksista.

Työkalut ja resurssit
Mitä resursseja ja erityisesti mitä teknologioita tarvitaan?

Työkalut
Internet: oppilailla on oltava internetyhteys tutkimukseen ja Tinkercad-työkalun käyttöön
avaimenperän suunnittelua varten.
•

Älypuhelin: oppilaat tarvitsevat älypuhelimen muovien analyysiä varten

•

Laboratoriotarvikkeet (oppitunti 4)

•

Google Drive tai jokin muu verkossa toimiva sovellus asiakirjojen jakamista varten

Resurssit:
• Video Biotalous alkaa tästä: https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4
[englanniksi]
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Mitä resursseja ja erityisesti mitä teknologioita tarvitaan?

•

Muovisaaste ja merten roskaantuminen: www.marlisco.eu and
http://malia.airicerca.org/ [englanniksi]

•

Mikromuovit: https://www.scienceinschool.org/content/microplastics-small-deadly
[puolaksi, englanniksi ja italiaksi]

•

Erityyppiset biopolymeerit: https://polymerinnovationblog.com/biobased-orbiodegradable-polymers-whats-the-difference/ [englanniksi]
Biomuovit: https://www.european-bioplastics.org and
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE
Laboratoriotehtävä:
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pdf
[englanniksi]

•
•

•

Mitä 3D-tulostus on ja miten se toimii?:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
[englanniksi]

•

Tinkercard-työkalulla tehtävässä 3D-designissa on noudatettava liitteenä olevaa ohjetta
”Avaimenperä Tinkercad-työkalulla”.

Oppimistila
Missä oppiminen tapahtuu, esim. koululuokassa, paikkakunnan kirjastossa, museossa, koulun ulkopuolella,
verkossa?

•
•
•

Tutkimus ja keskustelut voivat tapahtua luokkahuoneessa.
Muovin ”valmistaminen” tapahtuu kemian laboratoriossa.
Avaimenperän luominen tehdään tietokoneluokassa.

Future Classroom -skenaarion selostus
Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus

•

Skenaario käsittelee seuraavia aiheita: saastuminen, eloperäiset ratkaisut,
biopolymeerit, biomuovin valmistaminen, tuotesuunnittelu ja 3D-tulostus.

•

Jokainen osio on 45 minuutin pituinen oppitunti, paitsi ”Biomuovin valmistus”, joka kestää
noin tunnin verran.

•

Opettaja voi halutessaan käyttää molemmat käytännön oppitunnit, joissa muoville
annetaan uusi elämä, tai vain toisen niistä.

•

Skenaario voidaan tehdä 11–18-vuotiaiden oppilaiden kanssa.

Oppituntien erittely:
•

Oppitunti 1: Esittele oppilaille aihe muovisaaste.

•

Oppitunti 2: Tutkikaa erityyppisiä muoveja ja keskustelkaa niistä.

•

Oppitunti 3: Tiedettä käytännössä: oppilaat tekevät kokeita kemian laboratoriossa.
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus

•

Oppitunti 4: Tekniikkaa käytännössä: kattaa tietokoneluokassa työskentelyn ja 3Dtulostimen käytön.
Oppitunti 1: Muovisaaste (45 minuuttia)
• Opettaja johdattelee oppilaat aiheeseen muovisaaste. Voit käyttää inspiraationa seuraavaa artikkelia:
Http://coastalcare.org/2009/11/plastic-pollution/
[englanniksi] tai
http://theconversation.com/we-are-guinea-pigs-in-a-worldwide-experiment-on- microplastics-97514
[englanniksi].
•

Johdannon jälkeen opettaja selittää, että päätarkoitus on oppia tuntemaan muovit
hyvin sekä luokittelemaan ja kierrättämään ne. Kerätystä muovista voidaan valmistaa
esineitä luovuutta käyttämällä.

•

Luokka analysoi muovisaastetta ja merten roskaantumista sekä kierrätystä ja
biotaloutta koskevia kuvia ja artikkeleita. Käytä inspiraationa seuraavia [molemmat
englanniksi]: www.marlisco.eu ja http://malia.airicerca.org/.

•

Luokka keskustelee aiheesta ryhmissä. Sen jälkeen oppilaat luokittelevat ryhmissä
käsillä olevan muovisaasteen: mikromuovi, makromuovi jne.

•

Käytä seuraavaan aktiviteettiin liitettä 1, Kuuden erityyppisen muovin tunnistus.

•

Sitten luokka keskustelee mahdollisista syistä merten muovisaasteeseen. Oppilaiden
tulisi muodostaa erilaisia hypoteeseja.

•

Lue tämä artikkeli [englanniksi] uudestaan ja ota selvää, miksi meressä on niin paljon
muovia. Luokan on tarkistettava, onko heidän hypoteesinsa oikein.

Oppitunti 2: Käytännön laboratoriot (1 tunti sekä tulosten vaihtaminen muiden kanssa laboratoriossa)
•

Oppitunnin tavoite: tutkia erilaisia muoveja ja mikromuoveja vedessä ja keskustella
niistä.

•

Oppilailla on yksi tunti aikaa tehdä koe kolmessa eri ryhmässä. Kukin ryhmä saa eri
resurssin (katso jäljempänä).

•

Yhden tunnin kuluttua he vaihtavat tuloksia keskenään.

•

Resurssit (kaikki löytyvät liitteistä):
o Mitä hiekkaan kätkeytyy? [Liite 2]
o Mitä vaatteiden pesuveteen kätkeytyy? [Liite 3]
o Mitä veteen kätkeytyy, kun käytät kosmetiikkaa? Kosmetiikan
mikrorakeet [liite 4]
o Anna jokaiselle ryhmälle seuraavat resurssit: Miten tunnistetaan erityyppiset muovit?
[liite 5]
o Kerätyn meriroskan tunnistamisessa voit käyttää oppilaiden kanssa
seuraavaa resurssia [espanjaksi] Meriroska –kerätty roska:
https://ambienteeuropeo.org/wp-content/uploads/2018/08/AAETARJETA-DE- DATOS_ESP.pdf

Lesson 3 : Organic solution - Bioplastics (45 minutes)
Oppitunti 3: Eloperäinen ratkaisu – biomuovit (45 minuuttia)
•

Oppitunnin aikana oppilaat selvittävät biomuovien mahdollisuuksia ja tutustuvat eri
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus

termeihin. Biomuovien maailma on hyvin monimuotoinen.
•

Tutustu biomuoveihin lukemalla seuraava artikkeli ja katsomalla seuraava video:
(https://www.european-bioplastics.org
ja
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8V0UShxPE, molemmat englanniksi).

•

Keskustele ryhmissä seuraavista aiheista:
o Miksi käyttää biomuoveja?
o Mitä eroa on biohajoavalla ja biopohjaisella?
o Mitä sinä käyttäisit ja miksi?
o Mitkä ovat seuraukset? (edut ja haitat)
o Kierrätys
o Biotalous
Tehtäväpaperi on liitteessä 6.

•

Kuva 1: Lähde: FACT SHEET European Bioplastics / www.european-bioplastics.org

Oppitunti 4: Biomuovin valmistus (1 tunti)
•

•

Kotona on tehtävä selvitystyö ennen kokeen suorittamista:
o 1. ryhmä: Mitä biomuovi on?
o 2. ryhmä: Mitä ominaisuuksia biomuovilla on?
Kokoa kaikki tiedot asiakirjaan, jonka voit jakaa (esim. Google Drive).

•

Koko luokka tekee laboratoriotehtävän 45 minuutin sisällä käyttämällä seuraavaa
resurssia:
http://www.rsc.org/Education/Teachers/Resources/Inspirational/resources/3.1.7.pd
f

•

Tässä tehtävässä oppilaat valmistavat muovia perunatärkkelyksestä ja muista
elintarvikkeista. Jaa luokka 3 eri ryhmään.
o Ryhmä 1: valmista biomuovia ruoan jäännöksistä, joissa on tärkkelystä.
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus

•
•

o Ryhmä 2: valmista biomuovia perunoista.
o Ryhmä 3: valmista biomuovia tärkkelyksestä.
Oppilaat tutkivat, mikä vaikutus pehmitteen lisäämisellä on heidän valmistamansa
polymeerin ominaisuuksiin.
Lopuksi luokka keskustelee yhdessä kierrättämisestä ja biotaloudesta.

Oppitunti 5: Tuotesuunnittelu ja 3D-tulostus (45 minuuttia)
•

Luokka tutustuu 3D-tulostukseen katsomalla seuraavan videon:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU [englanniksi]

•

Luokka keskustelee 3D-tulostukseen liittyvistä ajatuksistaan. Voit käyttää keskustelun
pohjana liitteessä 7 olevaa 3D-tulostuksen tehtäväpaperia.
o Opettaja jakaa luokan neljän tai viiden hengen ryhmiin.
o Jokaisella ryhmällä on liimalappuja, joihin he voivat kirjoittaa mielipiteensä.
o Oppilaat esittelevät mielipiteensä luokalle keskustelun jälkeen.
Luokka tekee 3D-designin avaimenperää varten Tinkercad-työkalulla noudattaen liitteessä 8 olevia
ohjeita.
Jos koululla on 3D-tulostin, lopputuote voidaan tulostaa luokassa. Jos tulostinta ei ole, opettaja voi
ottaa yhteyttä FabLabiin tai paikalliseen yritykseen sen tulostamiseksi.

•
•

Oppimista tukevat aktiviteetit
Linkki oppimista tukeviin aktiviteetteihin, jotka on tehty Learning Designer -työkalulla (http://learningdesigner.org)

https://v.gd/RcWp4L (koko teksti liitteessä 9)
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Liitteet
Liite 1: Kuuden erityyppisen muovin tunnistus
•

Tutkimussuunnitelmat

•

Miten tunnistetaan kuusi erityyppistä muovia?

•

Kohdeyleisö

•

Opetussuunnitelman aineet: luonnontieteet, kemia, fysiikka ja biologia

•

Ikäluokka: 11–18

Ryhmän nimi: ___________________________________ päivämäärä: ___________________________
Oppilaiden nimet __________________________________________________________________

Taustatietoa: Muovityypit
Seuraava taulukko esittää yleisimmät muovityypit ja symbolit, joita käytetään usein
muovityypin merkitsemiseen muovipakkauksissa – direktiivi 94/62/EY.
Taulukko 1. Muovimateriaalit, symbolit ja lyhenteet

Tunnistusmerkinnän ansiosta muovit voidaan lajitella keräystä ja mahdollista kierrätystä
varten. Polymeerien kierrätys on osa energiaresurssien säästämistä ja ympäristön
suojelemista.
Eri muovityyppien tunnistaminen ei ole helppoa, vaikka yleensä juomapullot onkin valmistettu
PET-muovista, pussit LDPE-muovista ja putket PVC-muovista. Muovi on polymeerimateriaali.
Polymeerien erilaisten molekyylirakenteiden takia niillä on erilaisia fyysisiä ja kemiallisia
ominaisuuksia, ja siksi on mahdollista kehittää käytäntöjä, joilla nämä aineet voidaan
tunnistaa.
Tässä laboratoriotehtävässä tunnistetaan kuusi erityyppistä polymeeriä arvioimalla niiden erilaisia
tiheyksiä sekä suorittamalla liekkikoe.
Seuraavan kokeen tarkoitus on
•

laatia kuuden polymeerin tiheysasteikko (aktiviteetti 1)

•

tunnistaa polymeeri liekkikokeen avulla (aktiviteetti 2).
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AKTIVITEETTI 1: Mikä muovi kelluu ja mikä uppoaa?
Aktiviteetti perustuu Arkhimedeen lakiin: ”jos kappale on upotettu nesteeseen tai kaasuun
painovoimakentän vallitessa, kappaleeseen vaikuttaa ylöspäin suuntautuva voima, joka on
yhtä suuri kuin kappaleen syrjäyttämän nesteen tai kaasun paino”.
Arkhimedeen lain periaatteesta seuraa, että kun kappale upotetaan nesteeseen tai kaasuun,
kappale uppoaa, jos sen tiheys on suurempi kuin nesteen tai kaasun, ja kelluu, jos sen tiheys
on pienempi. Kappale ei uppoa eikä kellu, jos sen tiheys on sama kuin nesteen tai kaasun.
Tarvikkeet (kullekin ryhmälle)
•

mittalasi

•

lasisauva

•

Pasteur-pipetti

•

etanoli-vesiliuosta (60 osaa alkoholia, 40 osaa vettä), tiheys noin 0,90 g/ml (96prosenttisen etyylialkoholin tiheys on noin 0,80 g/ml, puhtaan veden tiheys on 1 g/ml)

•

kylläistä NaCl-liuosta (ruokasuola), tiheys noin 1,2 g/ml

•

kuusi erityyppistä muovia (PET, PVC, PS, PP, HDPE, LDPE)

Polymeerien ja liuosten tiheys on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Polymeerien ja liuosten tiheys
Aine suomeksi
Aine englanniksi
Poly(eteenitereftalaatti)
Poly(ethylene terephthalate)
Polyvinyylikloridi
Polyvinyl cloride
Polystyreeni
Polystyrene
Korkeatiheyksinen polyeteeni High density polyethylene
Matalatiheyksinen polyeteeni Low density polyethylene
Polypropeeni
Polypropylene
Vesi
Etanoli:vesi
Kylläinen NaCl-liuos

Water
Ethanol:water (60:40)
Saturated NaCl solution

Symboli nro
PET
PVC
PS
HDPE
LDPE
PP

1
3
6
2
4
5

Tiheys g/ml
1,38–1,39
1,16–1,35
1,05–1,07
0,95–0,96
0,92–0,94
0,90–0,91
1,0
n. 0,9
n. 1,2

Menetelmä
Kaada 100 ml:n mittalasiin 70 ml puhdasta vettä ja lisää kuusi palaa muovia; niistä kolme kelluu
(HDPE, LDPE ja PP) ja kolme uppoaa (PET, PVC, PS).
Poimi kolme kelluvaa palaa vedestä, kuivaa ne ja laita 100 ml:n mittalasiin, jossa on 70 ml
etanoli-vesiliuosta. LDPE ja HDPE uppoavat ja PP kelluu. Nosta liuoksen tiheyttä lisäämällä
puhdasta hiilihapotonta vettä (puoli millilitraa kerrallaan), kunnes LDPE kelluu. HDPE pysyy
pohjalla.
Poimi kolme uponnutta palaa vedestä, kuivaa ne ja laita 100 ml:n mittalasiin, jossa on 70 ml
kylläistä NaCl-liuosta.
PS kelluu, kaksi muuta palaa uppoavat. Tee kahdelle jäljellä olevalle polymeerille (PVC ja PET)
liekkikoe (koska niiden tiheys on hyvin samanlainen niihin lisättyjen lisäaineiden ja
pehmitteiden takia).
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AKTIVITEETTI 2: Liekkikoe
Liekkikokeessa tietyt aineet (metallisuolat) voidaan tunnistaa liekin värin perusteella, kun
liekki koskettaa testattavaan aineeseen. Lämpöenergian vaikutuksesta metallin elektronit
virittyvät ja siirtyvät korkeammalle energiatasolle atomin kuorella. Ne palaavat kuitenkin
takaisin alemmalle energiatasolle ja vapauttavat silloin virittymisessä sitomansa energian
säteilynä. Ne ovat kunkin kationin ominaisuuksia ja näkyvät värillisenä valona.
Tässä tapauksessa tunnistaminen liittyy CuCl2:n muodostumiseen. Kun kuparilanka
yhdistetään polyvinyylikloridiin (PVC) ja laitetaan sitten liekkiin, liekki muuttuu vihreäksi, mikä
on tyypillistä Cu2+ -yhdisteelle.
Tarvikkeet (kullekin ryhmälle)
• kuparilanka
•

PVC ja PET

•

bunsenpoltin

•

puinen pyykkipoika

Menetelmä
Lämmitä kuparilankaa liekissä. Aseta kuparilanka sitten tuntemattomalle muovimateriaalille,
joka sulaa kiinni kuparilankaan. Vie nyt kuparilanka uudelleen liekkiin. Liekki muuttuu
vihreäksi, jos kyseessä on PVC. Muussa tapauksessa sen väri ei muutu (PET).

Fiamma verde

CuCl2
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Liite 2: Tutkimussuunnitelma: Mitä hiekkaan kätkeytyy?
•

Kohdeyleisö

•

Opetussuunnitelman aineet: luonnontieteet ja biologia

•

Ikäluokka: 11–18

Ryhmän nimi: ____________________________________ päivämäärä: _____________________________
Oppilaiden
nimet:
_____________________________________________________________________________
Taustatietoa
Ihmisten päivittäiset toiminnot rannikkoalueilla voivat aiheuttaa meriin useaa erilaista jätettä.
Meriroskasta noin 60–80 % on muovia, ja sitä pidetäänkin nykyisin yhtenä suurimpana merten saastuttajana
yhdessä maaöljyn hiilivetyjen, painolastiveden ja ravinteiden kanssa, jotka aiheuttavat suurina pitoisuuksina
esimerkiksi rehevöitymistä. Pintavirtaukset voivat kuljettaa muovin kauaksi paikasta, jossa se alunperin joutui
mereen. Siksi sillä on haitallinen vaikutus sekä merieläinlajeihin että rannikkojen ekosysteemeihin (US-EPA,
2002). Muovi onkin suuri uhka meriorganismeille, kuten kaloille, linnuille, merikilpikonnille, nisäkkäille ja
eläinplanktonille lähinnä nielemisriskin takia. Eri puolilla maailmaa on löydetty jo noin 400 merieläinlajia, jotka
ovat juuttuneet meressä olevaan valtavaan muovimäärään, kuten muovipusseihin ja kalaverkkoihin.
Mikromuovit ovat pieniä hiukkasia (< 5 mm), joiden koostumus (synteettinen polymeeri), muoto ja väri
vaihtelevat. Ne on valmistettu (ensisijaiset mikromuovit) tiettyihin käyttötarkoituksiin, kuten teollisuuden
hankausaineisiin, hygieniatuotteiden ja kosmetiikan kuorinta-aineiksi sekä muovirakeiden tai muovipellettien
esituotantoon. Niitä voi muodostua myös suurempien muovihiukkasten heikentyessä tai pirstaloituessa
(toissijaiset mikromuovit) mekaanisen voiman, UV-säteilyn tai mikrobien toiminnan vaikutuksesta. Koska ne
pystyvät imemään epäpuhtauksia eli pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP), niin POP-yhdisteitä pääsee merien
ravintoketjuun, kun merieläimet nielevät mikromuoveja.
Tavoitteet
Tehtävän tarkoituksena on esitellä mikromuovit ja niiden alkuperä sekä mitä seurauksia niistä on
meriympäristössä. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta siitä, miksi muovien tuotantoa ja kulutusta on
vähennettävä. Aktiviteetti liittyy The Ocean Literacy -periaatteeseen numero 6 – The Ocean and Humans are
inextricably interconnected (valtameri ja ihmiset ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa)1.
Tarvikkeet
•

yksi 5 litran vesipullo tai suurempi

•

yksi 1,5 litran pullo

•

0,5 litran suppilo

•

siivilä

•

1 kg ruokasuolaa

•

hiekkaa rannalta (yksi 1,5 litran pullo)

•

lasinen suodatuslaite (eli imupullo, pidin jne.)

•

tyhjiöpumppu ja letku

•

2 suodatinta, joiden huokoisuus n. 0,2 µm (1 kummallekin 0,5 litran pullolle)
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•

stereomikroskooppi

•

petrimaljoja

•

pinsetit

Menetelmä
1. Kerää hiekkaa nousuvesirajalta matalikosta noin 5–10 cm:n syvyydeltä ja siivilöi se 1,5 litran pulloon.
Erota löytämäsi suuret roskat tai muovit asianmukaisiin kierrätysastioihin. Ehdotus: oppilaat voivat
tuoda kouluun hiekkaa rannoilta, joita ihmisten toiminta kuormittaa eritasoisesti, ja verrata näytteitä.
2. Valmistele laboratoriossa erittäin väkevöity suolaliuos, jonka pitoisuus on noin 360 g/l. Valmista se
lisäämällä 3 litraa vettä ja 1 kg ruokasuolaa 5 litran pulloon. Jos käytettävissä ei ole oikeaa tarviketta
3 vesilitran mittaamiseen, voit käyttää 1,5 litran pulloa ja täyttää sen kahdesti.
3. Ravista kolme kertaa minuutin verran kerrallaan.
4. Laita 1,5 litran pullossa oleva keräämäsi hiekka (josta roskat / suuret roskat on poistettu) 5 litran
vesipulloon.
5. Sulje se ja ravista voimakkaasti viisi kertaa 30 sekuntia kerrallaan.
6. Anna seoksen seistä noin 15 minuuttia.
7. Kaada vesi ja siinä olevat suspendoituneet hiukkaset 0,5 litran pulloon.
8. Valmistele suodatinjärjestelmä (tyhjiöpumppu ja lasinen suodatuslaite) ja aseta kalvosuodatin
paikalleen.
9. Kaada 250 ml suolavesi-hiekkaseoksesta suodatusastiaan ja liitä pumppu.
10. Kun suodatus on päättynyt, siirrä suodatin petrimaljaan pinseteillä ja tutki sitä stereomikroskoopilla
(toista vaihe 8 toisessa 0,5 litran pullossa olevalla vedellä).
11. Tutki ja tunnista mikromuovit. Ne voidaan tarvittaessa erotella petrimaljaan, mikä helpottaa
laskemista.
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a)

b)

c)
Kuva 1: Esimerkki nailonkuiduista (a), kovamuovista (b1) ja erityyppisistä muoveista (c2).
Mitä hiekkaan kätkeytyy?
Koepöytäkirja:
1. Ilmoita hypoteesi, joka testataan tässä kokeessa.
2. Mikä on tässä kokeessa käytettävän NaCl:n tarkoitus?
3. Mihin mikromuovit otetaan talteen näytteen suodatuksen aikana?
4. Onko analysoidussa näytteessä mikromuoveja? Jos on, minkälaisia mikromuoveja siinä on (muoto,
väri jne.)?
5. Mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä jokapäiväisessä elämässä, niin että mikromuovit eivät
saastuttaisi vesistöjä?

1

Possatto, F.E.; Barletta, M.; Costa, M.F.; Ivar do Sul, J.; Dantas D.V. 2011. Plastic debris ingestion by marine catfish: an
unexpected fisheries impact. Mar Poll Bull 62: 1098-1102
2
Lechner, A.; Keckeis, H.; Lamesberger-Loisl, F.; Zens, B.; Krusch, R.; Tritthart, M.; Glas, M.; Schludermann,
E. 2014. The Danube so colourful: A potpourii of plastic litter outnumbers fish larvae in Europe’s second largest
river. Environmental Pollution 188: 177-
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Liite 3: Tutkimussuunnitelma – Mitä vaatteiden pesuveteen kätkeytyy?
Taustatietoa
Monenlaiset ihmisten päivittäiset toimet sisämaassa ja rannikkoalueilla vaikuttavat suoraan ja epäsuoraan
merien ekosysteemiin. YK:n mukaan noin 80 % kaikesta meressä olevasta roskasta tulee maa-alueilta ja suurin
osa siitä on muovia (60–95 %). Meriin vuosittain dumpattavan 8 miljoonan muovitonnin lisäksi yhä
useammissa henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa on mikromuoveja (kasvojenpuhdistusaineessa voi olla noin
330 000 mikromuovia) ja useat vaatteet sisältävät polyesterikuituja. Arvioiden mukaan synteettisestä
vaatteesta irtoaa noin 1900 mikromuovikuitua joka kerta, kun se pestään pesukoneessa. Koska mikromuovit
ovat niin pieniä, ne eivät jää pesukoneen suodattimeen vaan päätyvät meriympäristöön. Eräiden arvioiden
mukaan merenpohjassa on noin 4 miljardia mikromuovikuitua neliökilometriä kohti.

Kuva 1: Polyesterikuituja (muovi) päästetään meriympäristöön.
Lähde: http://storyofstuff.org/blog/microfibers-are-microplastics-1/

Kohdeyleisö
•

Opetussuunnitelman aineet: luonnontieteet ja biologia

•

Ikäluokka: 11–18

Tavoitteet
Aktiviteetin tarkoitus on lisätä tietoisuutta mikromuoviongelmasta ja erityisesti
polyesterikuituongelmasta, sekä niiden vaikutuksesta meriympäristöön. Pyrkimyksenä on
lisätä tietoisuutta siitä, miksi muovien tuotantoa ja kulutusta on vähennettävä, sekä varoittaa
siitä, että meriympäristöä haittaavia päivittäisiä toimintoja on muutettava. Tämä aktiviteetti
liittyy The Ocean Literacy3 -periaatteeseen 6: The Ocean and Humans are inextricably
interconnected1 (valtameri ja ihmiset ovat erottamattomasti yhteydessä toisiinsa).
Tarvikkeet
•

1,5 litran pullo

•

suuri ämpäri
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•

suppilo

•

vaate, joka on 100-prosenttista polyesteriä

•

lasinen suodatuslaite (eli imupullo, pidin jne.) tyhjiöpumppu ja letku

•

kuusi kalvoa, kukin n. 1.2µm

•

suodattimia stereomikroskooppi

•

petrimaljoja

•

pinsetit

•
•

dissektioneula
sytytin

•

valomikroskooppi

Menetelmä
1. Tätä koetta varten on kerättävä vettä pesukoneen ensimmäisestä pesusta.
2. Varmista, että pesukoneen vedenpoistoletku on näkyvässä ja turvallisessa paikassa
(esimerkiksi ämpärissä).
3. Valitse vaatteita, jotka ovat 100-prosenttista polyesteriä (varmista koostumus vaatteen
tuoteseloste-etiketistä). Käytä mieluummin kirkkaanvärisiä vaatteita, niin että mikrokuidut on
helpompi erottaa suurennuslasia käytettäessä.
4. Pese polyesterivaatteet pesukoneessa taloudellisella ohjelmalla. Älä käytä minkäänlaista
pesuainetta tai saippuaa.
5. Tarkkaile pesukoneen vedenpoistoa ja liitä letku muovipullon suuhun suppilon avulla (tee
tämä ämpärissä). Kun olet kerännyt 1,5 litraa vettä, palauta letku sen normaaliin paikkaan.
6. Älä säilytä keräämääsi vettä montaa päivää (yritä pestä pyykki koetta edeltävänä päivänä).
7. Ennen kuin aloitat suodatuksen, sulje pullo ja ravista sitä voimakkaasti kolme kertaa noin
kolme sekuntia (toista se tarvittaessa, sillä mikrokuituja saattaa juuttua kiinni muovipullon
seinämään).
8. Valmistele suodatinjärjestelmä (tyhjiöpumppu, lasiset suodatuslaitteet ja pidin) ja aseta
suodatin paikalleen (taloudellisempi ja helpommin löytyvä vaihtoehto on pyöreäksi leikattu
kahvinsuodatinpaperi, joka sopii suodatusastiaan).
9. Kytke tyhjiöpumppu päälle ja kaada vettä pullosta vähitellen. Vaihda suodattimet aina
tarvittaessa.
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10. Kun kukin suodatus on päättynyt, siirrä suodatin petrimaljaan pinseteillä ja tutki sitä
stereomikroskoopilla.
11. Suodattimessa olevat mikrokuidut voidaan erotella ryhmiin (värin, koon, koostumuksen
mukaan), mikä helpottaa laskemista ja kirjaamista.
12. Yritä tunnistaa synteettiset kuidut erikseen puuvillamikrokuiduista valomikroskoopin
avulla. Polyesterikuidut ovat tasaista suoraa putkea, ja niiden sisäpuoli on yleensä läpikuultava
ja seinämät selvärajaisia. Puuvillakuidut ovat litteitä ja yleensä kiertyneitä, niiden sisällä voi
olla pigmenttiä ja seinämissä useita epätasaisuuksia ja taitoksia (kuvat 2 ja 3).
13. Voit varmistaa ”kuumaneulakokeella”, että tutkimasi näyte on synteettinen mikrokuitu.
Tarvitset siihen stereomikroskoopin ja avuksi aikuisen, joka käyttää sytytintä tai muuta
lämmönlähdettä. Kuumenna dissektioneulan kärkeä sytyttimellä (tai muulla lämmönlähteellä)
ja laita kuuma neula lähelle analysoitavaa kuitua. Jos kuitu käpristyy tai sulaa nopeasti neulalle
eli osoittaa palavan muovin ominaisuuksia, voidaan olettaa, että kyseessä on muovi- eikä
puuvillakuitu.

Ehdotus: Sama menetelmä voidaan toistaa myös 100-prosenttisille puuvillavaatteille, jotta voidaan vertailla
luonnollisten ja synteettisten tekstiilien mikrokuituja.

Kuva 2: Puuvillan (vasemmalla) ja polyesterin (oikealla) mikrokuituja valomikroskoopin alla
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Mitä vaatteiden pesuveteen kätkeytyy?
Koepöytäkirja
1. Ilmoita hypoteesi, joka testataan tässä kokeessa.
2. Mitä mikromuovit ovat?
3. Nimeä kolme lähdettä ympäristöstä löytyville mikromuoveille.
4. Mihin mikrokuidut otettiin talteen näytteen suodatuksen aikana?
•

Onko analysoidussa näytteessä mikrokuituja? Jos on, kuinka monta kuitua oli 1,5
litrassa vettä.

•

Merkitse seuraavaan taulukkoon vesinäytteestä laskettujen mikrokuitujen lukumäärä
värin ja materiaalin mukaan (polyesteri tai puuvilla). Anna taulukolle otsikko.

Taulukko 1:

Mikrokuitujen lukumäärä
Polyesteri
Väri 1:
Väri 2:
Väri 3:
Väri 4:
Väri 5:
Väri 6:
Väri 7:
Väri 8:
Yhteensä (%)

Puuvilla
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5. Piirrä alla olevaan koordinaatistoon diagrammit, jotka kuvaavat jokaisen erivärisen polyesterimikrokuidun
määrää vesinäytteessä (kuva 1) sekä polyesteri- ja puuvillakuitujen suhteellista frekvenssiä yhteensä
(prosentteina) (kuva 2). Otsikoi X- ja Y-akselit ja piirtämäsi diagrammit

Kuva 1.

Kuva 2.

6. Mikä on polyesteri- ja puuvillamikrokuidun ero?

7. Minkätyyppisistä vaatteista irtoaa enemmän kuituja vesilitraa kohti?

8. Valitse viisi luokkakaveria ja merkitse taulukkoon materiaalit, joista heidän paitansa on tehty
(esimerkiksi polyesteri, puuvilla, nailon...). Anna taulukolle otsikko.

Taulukko 2:

Luokkakaveri

Paidan materiaali

Luokkakaveri 1
Luokkakaveri 2
Luokkakaveri 3
Luokkakaveri 4
Luokkakaveri 5

9. Mitä johtopäätöksiä voit tehdä muovin käytöstä vaatteissa taulukon 2 perusteella?
10. Onko tällä hetkellä päälläsi vaatteita tai käytätkö koulutarvikkeita, joissa ei ole muovia?
Jos vastasit kyllä, kerro, mitä ne ovat.
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11. Ehdota toimenpiteitä, joilla veden likaantuminen polyesterimikrokuituihin voidaan estää.
12. Miten voit itse vähentää muovin käyttöä jokapäiväisessä elämässäsi? Anna kaksi esimerkkiä.
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Liite 4: Tutkimussuunnitelma – Kosmetiikan mikrorakeet
•

Kohdeyleisö

•

Opetussuunnitelman aineet: luonnontieteet ja biologia

Ikäluokka: 11-18
Ryhmän nimi: ___________________________________ päivämäärä: ___________________________
Oppilaiden nimet ____________________________________________________________________
Taustatietoa
Mikrorakeet ovat yksi mikromuovien lähde. Näitä hyvin pieniä muovihelmiä käytetään
kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa (esim. kuorinta- ja käsienpesuaineet, hammastahnat).
Tässä aktiviteetissa oppilaat (11–16-vuotiaat) eristävät mikrorakeita tällaisista tuotteista ja
tutkivat niitä sekä pohtivat niiden vaikutusta ympäristöön.

Kuva 1: Kuorinta-aineen mikromuovi

Kuva 2: Hammastahnan mikromuovi

Tarvikkeet
•

Kosmetiikka- ja hygieniatuotteita, jotka sisältävät mikrorakeita. Tarkista koostumus: jos
tuoteselosteessa mainitaan polyeteeni, tuote sisältää mikrorakeita.

•

Kirkkaita asetaattikalvoja

•

Suurennuslaseja tai mikroskooppi älypuhelinta varten

•

Läpinäkyviä muovikuppeja

•

Hanavettä

•

Astianpesuainetta

•

Suolaa

•

Lusikoita

Menetelmä
Käytä edellä mainittuja materiaaleja ja kehota oppilaita tekemään seuraavat vaiheet.

1. Lue tuotteen tuoteseloste varmistaaksesi, että se sisältää mikrorakeita.
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2. Tutki tuotetta: levitä sitä asetaattikalvolle ja katso sitä suurennuslasilla (tai mikroskoopilla) ja koske
sitä.
3. Testaa mikrorakeiden kelluvuus kolmessa eri nesteessä käyttämällä läpinäkyviä kuppeja:
•

hanavedessä

•

vedessä, johon on lisätty pesuainetta (1/2 lusikallista kuppia kohti)

•

vedessä, johon on lisätty suolaa (1/2 lusikallista kuppia kohti).

4. Ennusta tulosten perusteella, kelluvatko vai uppoavatko mikrorakeet makeassa vedessä
(esim. järvessä) ja suolavedessä (esim. meressä) luonnonympäristössä.
Kuinka paljon mikrorakeita dumpataan mereen?
Tässä edellisen tehtävän laajennuksessa 11–16-vuotiaat oppilaat arvioivat karkeasti, kuinka
paljon mikrorakeita oman paikkakunnan väestö dumppaa vesistöön, sekä tutkivat ja
keskustelevat siihen liittyvistä ympäristöongelmista.
Tarvikkeet
Kuten edellisessä aktiviteetissä, ja niiden lisäksi
•

5 ml:n mittalusikoita (esimerkiksi sellaisia, joita käytetään yskänlääkeannoksen mittaamiseen)

•

kahvinsuodatinpapereita

Menetelmä
Pyydä oppilaita tekemään seuraavat vaiheet:
1. Mittaa 5 ml mikrokuituja sisältävää tuotetta ja liuota se kupissa, joka on puolillaan hanavettä ja 5 ml
astianpesuainetta.
2. Sekoita seosta minuutin ajan ja suodata se sitten kahvinsuodatinpaperin läpi.
3. Siirrä mikrorakeet suodatinpaperilta asetaattikalvolle. Laske mikrorakeet.
4. Laske tämän tuloksen ja tuotteen alkuperäisen pakkauksen perusteella, kuinka monta
5. mikroraetta koko putkilo tai pullo sisältää.
6. Arvioi, kuinka monta pakkausta kyseistä tuotetta yksi henkilö käyttää vuodessa ja kuinka monta
henkilöä paikkakunnalla todennäköisesti käyttää tätä tuotetta.
7. Kerro luvut keskenään ja laske, kuinka monta mikroraetta tästä tuotteesta dumpataan paikkakunnalla
viemäristöön (ja sieltä mereen) vuodessa.
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Kuva 3 Kosmetiikkaa vedessä, suolavedessä, pesuainevedessä

Lopuksi oppilaat etsivät tietoa mikrorakeiden ympäristöongelmasta, niistä tällä hetkellä
käytävästä keskustelusta ja toimista, joilla niiden käyttöä tuotteissa rajoitetaan tai
kielletäänw4.
Kiitokset
Tekijä, Giuliana Candussio, Marinella Manià ja Serenella Palamin ovat kehittäneet yhdessä
tässä artikkelissa kuvatut aktiviteetit. Kaikki neljä ovat Scienza under 18 Isontinaw2 yhdistyksen jäseniä. Yhdistys inspiroi koululaisia ja opettajia ja jakaa hyviä toimintatapoja.
Muovien tutkimusaktiviteetti on mukautuettu materiaalista, joka kehitettiin osana progetto
APQUA -ohjelmaa. Se on italialainen versio Kalifornian yliopiston (Berkeley) Lawrence Hall of
Science -tiedekeskuksen Science Education for Public Understanding Program -ohjelmasta
(SEPUP). progetto APQUA -materiaalit on antanut käyttöön Federchimica-Assoplast, Italian
muovinvalmistajien yhdistys.
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Liite 5: Miten tunnistetaan erityyppiset muovit?
Muovityypit
Seuraava taulukko esittää yleisimmät muovityypit ja symbolit, joita käytetään muovityypin
merkitsemiseen muovipakkauksissa.
Polymeerityypit

Käyttöesimerkkejä

Polyeteenitereftalaatti
Virvoitusjuoma- ja vesipullot. Salaattirasiat.

Korkeatiheyksinen
polyeteeni

Polyvinyylikloridi

Matalatiheyksinen
polyeteeni

Polypropeeni

Polystyreeni

Maitopullot, valkaisuaine-, puhdistuaine- ja shampoopullot.

Putket, kiinnikkeet, ikkuna- ja ovikehykset (jäykkä PVC).
Lämpöeriste (PVC-vaahto) ja auton osat.

Muovipussit, roskapussit ja pakkaskalvot.

Margariinirasiat, mikroruokien rasiat. Valmistetaan myös
kuituina ja syinä mattoihin, seinäpäällysteisiin ja
ajoneuvojen verhoilumateriaaleihin.

Jogurttipurkit, vaahtomuoviset hampurilaisrasiat ja
kananmunakennot, muoviaterimet, elektroniikkatuotteiden
ja lelujen suojapakkaukset. Eristemateriaali
rakennusteollisuudessa.

Symboli
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Polymeerityypit

Käyttöesimerkkejä

Muut muovit

Kaikki muut muovit, jotka eivät kuulu mihinkään yllä
mainittuun luokkaan – esim. polykarbonaatti, jota
käytetään usein ikkunamateriaalina
lentokoneteollisuudessa

Tarvikkeet
Tiheystestit
• 5 dekantterilasia: vettä (tiheys = 1,0 g/ml)
•

vettä, suolaa: suolavettä – 1200 g suolaa 1 vesilitraa kohti – (tiheys= 1,2 g/ml)

•

maissisiirappia: maissisiirappi (tiheys = 1,36 g/ml)

•

isopropyylialkoholia: isopropyylialkoholi (tiheys = 0,94 g/ml)

•

kasviöljyä: kasviöljy (tiheys = 0,90 g/ml)

Useiden eri muovien näytteitä (6). Yritä määrittää muovityypeille tiheysalueen arvot.

Symboli
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Nimi
Tehtäväpaperi havaintoja varten
Muovityyppi

Havainnot
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•

Pyydä oppilaita tekemään eri versioita tiheystestistä selvittääkseen, antavatko kaikki kuusi
näytettä samat tulokset. Esimerkiksi kelluivatko kaikki kuusi näytettä vedessä? Upposivatko?

•

Entä isopropyylialkoholissa?

•

Noudata vuokaaviota ja tee jokainen testi numerojärjestyksessä. Huomaa, että jokaiseen
testiin ei käytetä kaikkia kuutta muovinäytettä. Kun kukin testi on valmis, määritä, mitkä
muovit (niistä, joita käytettiin kuhunkin testiin) upposivat ja mitkä kelluivat.

Vesitesti
Uppo

Kellu

Suolavesitesti

Isopropyyli
alkoholitest
Uppo
Uppo

Kelluu

Kelluu

Maissisiirappitesti
Kasviöljytesti

Uppo
Uppo

Kelluu

Kelluu
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Kysymykset
1. Hengenpelastaja näkee, että pieni lapsi putoaa uima-altaaseen. Pelastusrenkaita on kuusi, ja ne on
merkitty numeroilla 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Jos merkinnät ilmoittavat muovityypin, josta pelastusrengas on
tehty, mikä niistä olisi paras lapsen pelastamiseen? Miksi?
2. Laiva, jonka lastina on tyhjiä maitokannuja, vuotaa Välimerellä ja kannut joutuvat mereen. Mitä
tapahtuu kannuille, kun ne ovat vedessä?
3. Mitä luulet, että kannuille tapahtuu, kun ne saavuttavat Välimeren suolaveden? Selitä vastauksesi.
4. Vesipuistossa on uusi liukumäki. Liukumäessä käytettävän liman tiheys on 1,15 g/ml.
Minkätyyppisestä muovista tai muoveista olisi parasta tehdä kellukkeet liukumäkeä varten?
Muovien ominaisuuksien tietolomake
Muovityyppi

Nimi

Ominaisuudet

Polyeteenitereftalaatti

Luja, jäykkä,
iskunkestävä,
pehmenee
kuumennettaessa

Korkeatiheyksinen
polyeteeni

Polyvinyylikloridi

Puolijäykkä, luja,
joustava

Vahva,
puolijäykkä,
kiiltävä

Matalatiheyksinen
polyeteeni

Joustava, ei
ryppyinen,
kosteudenkestävä

Polypropeeni

Ei kiillä,
puolijäykkä

Tiheys

1,38–1,39
g/ml

0,95–0,97
g/ml

1,16–1,35
g/ml

0,92–0,94
g/ml

0,90–0,91
g/ml

Yleistä

Kivennäisvesi-,
vesi-, mehu- ja
ruokaöljypullot

Maito- ja
vesikannut,
valkaisuainepullot
Pesuainepullot,
shampoopullot,
kutistekalvot,
putket

Roskapussit,
voileipäpussit, 6
pullon
pakkausrenkaat
Jogurttipurkit,
margariinirasiat,
kierrettävät kannet
/ korkit
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Muovityyppi

Nimi

Ominaisuudet

Tiheys

Usein hauras,
joskus kiiltävä,
usein voimakkaat
kemialliset
reaktiot

Polystyreeni

1,05–1,07
g/ml

Yleistä
Styroksi,
kananmunakennot,
pakkausrakeet,
noutoruokarasiat

Liite 6: Tehtäväpaperi: biomuovi
Valmistettu polttoaineesta, kuten
hiilestä, öljystä tai maakaasusta,
joka on muodostunut maaperässä
kasvi- tai eläinjäännöksistä
miljoonien vuosien kuluessa.

Biopohjainen

Materiaalit tai tuotteet, jotka on
saatu (osittain) biomassasta
(kasveista), esim.
Biohajoava

maissista, sokeriruo’osta tai
selluloosasta.

Kemiallinen prosessi, jonka aikana
ympäristön mikro-organismit
muuttavat materiaaleja
luonnollisiksi aineiksi, kuten
vedeksi, hiilidioksidiksi ja
kompostiksi.

Fossiilipohjainen

Materiaalit tai tuotteet, joita voi
käyttää toistuvasti ja jotka voi
korvata luonnollisesti.

Uusiutuva

Ovatko kaikki biomuovit biopohjaisia?
Ovatko kaikki biomuovit biohajoavia?

⃞ Kyllä
⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Ei
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Etsi tietoa seuraavista erityyppisistä muoveista
Nimi

Valmistusaine:

Biopohjainen?

Biohajoava?

PLA
(polylaktidi)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PHA
(polyhydroksialkanoaatit)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PBS
(polybutyleenisukkinaatti)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PBAT
(polybutyyliadipaattitereftalaatti
)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PCL
(polykaprolaktoni)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PE
(polyeteeni)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PA
(polyamidi)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PTT
(polytrimetyylitereftalaatti)

⃞ Kyllä

⃞ Ei

⃞ Kyllä

⃞ Ei

PET
(polyeteenitereftalaatti)
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Miksi luulet oppimasi perusteella, että ihmiset yhä valmistavat fossiilipohjaisia muoveja?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mitkä tuotteet korvaisit biomuovilla?

Ovatko ne jo olemassa? Etsi niistä tietoa.

Mitä hyötyä olisi siitä, että ne korvataan biomuovilla?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

LEGO aikoo valmistaa kaikki legopalikat kestävistä materiaaleista vuoteen 2030 mennessä.
Miksi he tekevät niin?

http://legoexternal.23video.com/video/22467724/lego-plants-made-from-plants
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Liite 7: Tehtäväpaperi – Mitä 3D-tulostus on?
PLA:sta valmistetaan muovikelmuja, pulloja, biohajoavia lääkinnällisiä laitteita jne.
Se sulaa kuumennettaessa, ja on siksi sopiva materiaali mielenkiintoisiin 3D-tulostussovelluksiin. PLAmateriaali sulatetaan tulostimen tulostuspäässä ja kovettuu uudelleen, kun se koskettaa kylmempää
levyä.
Mutta miten 3D-tulostus toimii ja mitä sillä voidaan tulostaa?

Katso seuraava YouTube-video:
https://www.youtube.com/watch?v=Vx0Z6LplaMU
Keskustele seuraavista aiheista ryhmässäsi ja kirjoita joitakin
mielipiteitä ylös liimalapuille.

•

Mitä mieltä olet 3D-tulostuksesta yleensä?

•

Tulisiko koululaisten oppia piirtämään ja käyttämään 3D-tulostusta koulussa?

•

Pienten muoviesineiden tulostus on yleistä, mutta mitä mieltä olet talon osien
tulostamisesta?

•

3D-tulostus on vielä alkuvaiheessa, mutta mitä mieltä olet kehonosien, elinten jne.
tulostamisesta?

•

Mitä tulevaisuudessa voi mielestäsi tapahtua 3D-tulostuksella?

•

Päästä luovuus valloilleen: mitä haluaisit itse tulostaa, jos kaikki olisi mahdollista?
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Liite 8: Tinkercad-ohjeet – avaimenperä Tinkercad-työkalulla
Kirjaudu
•

Mene osoitteeseen www.tinkercad.com

•

Klikkaa kohtaa ”sign up” oikeassa yläkulmassa.

•

Valitse maa ja anna syntymäpäiväsi, klikkaa sitten NEXT.

•

Luo tili:
o

anna sähköpostiosoite

o

valitse salasana

o

valitse ruutu ”I agree”

o

klikkaa ”create account”.

Avaimenperän valmistaminen
1. Avaa uusi projekti.
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2. Anna projektille uusi nimi.
Klikkaa yllä olevaa nimeä ja kirjoita päälle oman projektisi nimi.

3. Ensin tehdään neliö avaimenperää varten.
Vedä ja pudota punainen kuutio työskentelyalueen keskelle.

4. Kuution vakiokoko on 20 mm X 20 mm X 20 mm.
Säädä leveydeksi ja korkeudeksi 25 mm X 25 mm.
•
•

Klikkaa nurkkaa.
Säädä kokoa vetämällä TAI kirjoittamalla valkoiseen ruutuun 25.

5. Säädä kuution korkeutta.
Avaimenperän korkeuden tulee olla 3 mm. Säädä sitä seuraavaksi.
•
•

Klikkaa valkoista ruutua neliön keskellä.
Säädä kokoa vetämällä tai kirjoittamalla valkoiseen ruutuun 3.
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6. Valitse kirjain avaimenperään.
Klikkaa oikean puolen valikossa ”Basic Shapes” ja valitse “Text and numbers”.

7. Vedä kirjain työskentelyalueelle neliön yläpuolelle.
Se on vedettävä neliön yläpuolelle, niin että voit säätää kirjaimen kokoa.

8. Säädä kirjaimen kokoa:
Kilkkaa nurkkaa ja muuta kooksi: 20 mm X 20 mm
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-

Klikkaa nurkkaa.
Klikkaa kokoa.
Anna oikea koko.

9. Säädä kirjaimen korkeutta.
Klikkaa neliötä kirjaimen keskellä ja muuta korkeudeksi 10 mm

10. Laita kirjain neliöön.
Klikkaa kirjainta ja vedä se neliön päälle.
o Ohje: jos haluat kääntää työskentelyaluetta, klikkaa hiiren oikeaa painiketta.
o Lähennys – loitonnus: rullaa hiiren vierityspainiketta.
o Tarkista, että kirjain on neliön keskellä.

11. Kirjaimen laskeminen alas neliössä korkeutta muuttamalla
Klikkaa takakartiota kirjaimen yläpuolella ja vedä sitä alaspäin, kunnes kirjain menee neliön läpi.

12. Muuta kirjain reiäksi.
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Valitse kirjain klikkaamalla sitä ja klikkaa sitten ”Hole”.

•
•

Klikkaa kirjainta
Klikkaa HOLE
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13. Kahdesta kuviosta on tehtävä yksi kappale.

-

Valitse koko kuvio.
Klikkaa kuvaketta
”MAKE GROUP”.

Jos kaikki on oikein, kuvio näyttää tältä:

14. Tee lopuksi reikä avainta varten.

Riippuu valitsemastasi kirjaimesta mihin nurkkaan voit sen tehdä. Aseta se kohtaan, jossa on vapaata tilaa.

•
•

Valitse oikeasta valikosta ”BASIC SHAPES”.
Vedä sylinteri työskentelyalueelle.
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15. Säädä halkaisijaksi 4 mm.

16. Vedä sylinteri avaimenperälle. Varmista, että
nurkassa on tarpeeksi tilaa, muuten avaimenperä
katkeaa tulostettaessa. Laske sylinteriä, kunnes se on mennyt kokonaan
avaimenperän läpi.
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17. Tee sylinteristä reikä
Tee se klikkaamalla ”Hole”.

18. Ryhmitä kuvio jälleen yhdeksi kokonaisuudeksi. Valitse koko kuvio ja klikkaa
”GROUP”.

19. HIENOA TYÖTÄ! Avaimenperä on nyt valmis tulostettavaksi!!
Tarvitset seuraavaa sivua vain, jos aiot tulostaa avaimenperän 3D-tulostimella!

20. Vie avaimenperä tulostusta varten klikkaamalla EXPORT oikeassa yläkulmassa.

Muovin valmistus ja muovin uusi elämä
Future Classroom -skenaario

21. Valitse latausmuodoksi ”stl”.
(Muoto riippuu käytettävästä tulostimesta. Tarkista, mikä muoto on oikea!)
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Liite 9: Oppimismenetelmä
Kuvaus
Aihe: biotalous
Oppimiseen käytettävä kokonaisaika: 220 minuuttia
Oppilaiden lukumäärä: 15–25

Konteksti

Maailman väestö asuu, työskentelee ja lomailee rannikkoalueilla ja kohtaa
nyt
eturivissä
maailman
suurimman,
ennennäkemättömän
muovijätetulvan.
Muovi
on
monipuolinen,
kevyt,
joustava,
kosteudenkestävä, vahva ja kohtalaisen halpa materiaali.
Nämä houkuttelevat ominaisuudet ovat aiheuttaneet ihmisissä
kyltymättömän muovitavaroiden tarpeen ja kulutuksen joka puolella
maailmaa. Valtava innostus muoviin sekä kiistämätön taipumus
ylikulutukseen, poisheittämiseen, roskaamiseen ja siten saastuttamiseen on
tappava yhdistelmä.
Maailman tulevaisuus on biotaloudessa, kierrätyksessä ja biohajoavien
materiaalien käytössä.

Yhteistyö Viestintä Tiede ja tekniikka kansalais- taidot yrittäjyys
digitaaliset taidot
Opetus-oppimisaktiviteetit
Tutki 30 minuuttia 20 oppilasta
Ohjaaja on käytettävissä
Analysoi aihetta ”Muovisaaste ja merten roskaantuminen” koskevat kuvat
http://www.marlisco.eu/
Harjoittele 50 minuuttia 20 oppilasta
Ohjaaja on käytettävissä
Oppilaat tekevät ryhmätyönä taulukon ja luokittelevat
Muovisaaste
muovisaasteen.
Keskustele 30 minuuttia 20 oppilasta
Ohjaaja on käytettävissä
Miksi merissä ja rannoilla on niin paljon muovisaastetta? Erilaisten
hypoteesien muodostaminen
Lue Katso Kuuntele 50 minuuttia 20 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä
Lue asiakirja ja ota selvää, miksi meressä on niin paljon muovia.
Sopiiko se omaan hypoteesiisi?
Lue Katso Kuuntele
10 minuuttia
Ohjaaja on käytettävissä
”Tunnista muovit” Erilaiset biopolymeerit ja niiden
lähteet
Keskustele 25 minuuttia 20 oppilasta
Ohjaaja on käytettävissä
Eloperäinen
Miksi käyttää biomuoveja? Onko se hyvä vaihtoehto? Mitä seurauksia
ratkaisu –
siitä on? (edut ja haitat)
biopolymeerit
Tutki 25 minuuttia
Ohjaaja on käytettävissä
Tutki erilaisia biomuoveja ja niiden ominaisuuksia.
Harjoittele 15 minuuttia
Ohjaaja on käytettävissä
Tavoitteet

Biopolymeerejä koskeva tehtävä
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Biomuovi – Biomuovin
valmistus 3 oppituntia

Tuotesuunnittelu/3Dtulostus

Lue Katso Kuuntele
20 minuuttia 20 oppilasta Ohjaaja on
käytettävissä
Etsi tietoja internetistä kotona.
Ensimmäinen ryhmä: Mitä biomuovi on?
Toinen ryhmä: Mitä ominaisuuksia biomuovilla on? Käytä viestintään
Google Drive -asiakirjoja.
Tuota 30 minuuttia 20 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä
Ensimmäinen ryhmä: valmista biomuovia ruoan jäännöksistä, joissa on
tärkkelystä.
Toinen ryhmä: valmista biomuovia perunoista.
Kolmas ryhmä: valmista biomuovia tärkkelyksestä.
Tutki 30 minuuttia 20 oppilasta
Ohjaaja on käytettävissä
Luokkaharjoitus: tässä aktiviteetissä oppilaat selvittävät, mikä vaikutus
pehmitteen lisäämisellä on heidän valmistamansa polymeerin
ominaisuuksiin.
Lue Katso Kuuntele
15 minuuttia Ohjaaja on käytettävissä
YouTube-video: Mitä 3D-tulostus on ja miten se toimii?
Keskustele 20 minuuttia 20 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä
Mitä mieltä olet 3D-tulostuksesta?
Lelujen, talon osien tai jopa korvien, elinten jne. tulostus. PLA on
biomuovi; mitä mieltä olet siitä?
Tuota 45 minuuttia 1 oppilas Ohjaaja on käytettävissä
3D-suunnittelu Tinkercad-työkalulla ohjeita noudattaen.
Jos luokassa on 3D-tulostin, voit tulostaa sen. Muussa tapauksessa voit
antaa sen FabLabin tai paikallisen yrityksen tulostettavaksi.

