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Alue / oppiaine 

Missä oppiaineessa tai millä asiantuntija-alueella skenaariota voi käyttää? 

Oppiaineet: fysiikka, kemia, biologia, sekä alakoulu- että yläkoulutaso 

Kesto: Tämä oppimisskenaario koostuu neljästä pääosasta ja vie aikaa 90 minuuttia. 

Oppilaiden ikä: 13–15 vuotta. 

Sen voi vaihtoehtoisesti mukauttaa alakoululaisille, jolloin kesto on 120 minuuttia.  

Oppilaiden ikä: 10–12 vuotta. 

Olennaiset trendit 

Oppimistavoitteet ja arviointi 

Olennaiset trendit, joihin skenaarion on tarkoitus vastata. Esim.  
http://www.allourideas.org/trendiez/results 

Projektioppiminen: Oppilaille annetaan tosiasioihin perustuvia tehtäviä, heillä on 

ongelmia ratkaistavana ja he työskentelevät ryhmissä. Yleensä tällainen oppiminen ylittää 

perinteisten oppiaineiden rajat. 
Yhteisöllinen oppiminen: painopiste ryhmätyössä. 
Elinikäinen oppiminen: oppiminen ei pääty koulun loppuessa. 
Mobiilioppiminen: Tieto löydetään älypuhelimien ja tablettien kautta. Se tarkoittaa 

oppimista milloin tahansa ja missä tahansa. 

STEM-oppiminen: painopiste tieteessä, tekniikassa, teknologiassa ja matematiikassa.  

Visuaalinen haku ja oppiminen: kuvat ja multimedia ovat voimakkaampia ärsykkeitä 

kuin verbaaliset ärsykkeet.  

Avoin oppiminen: opettajat kopioivat, jakavat, mukauttavat ja käyttävät uudelleen 

ilmaisia opetusmateriaaleja. 

BYOD (Bring your own device): oppilaat tuovat omat mobiililaitteensa luokkaan. 
Oppimateriaalit: siirrytään koulukirjoista verkkoresursseihin ja avoimiin kirjoihin. 

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? 

Tämän skenaarion päätavoite on saada tietoa energiasta ja energian tuottamistavoista. 

Oppilaat kehittävät seuraavia taitoja: 

• analyyttistä ajattelua vertaamalla energiantuotannon eri muotoja 

• viestintä- ja yhteistyötaitoja tekemällä tehtävät valmiiksi ryhmätyönä 

• luovuutta valmistamalla omat esitteet 

• digitaalista kansalaisuutta käyttämällä TVT:tä ja uusia teknologioita. 

Edistymistä arvioidaan verkkotietovisalla ja oppilaiden antamalla palautteella. 

Skenaarion tulokset: 

• kaikki oppijat ymmärtävät termin biotalous ja käyttävät sitä jokapäiväisessä 

elämässä kaikki oppijat tutustuvat biomassaan, fossiilisiin polttoaineisiin ja uusiutuviin 

energialähteisiin 

• kaikki oppijat saavat positiivisia ja negatiivisia tietoja biomassasta, fossiilisista 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Oppijan rooli 
Millaisiin aktiviteetteihin oppijat osallistuvat? 

Oppijat osallistuvat seuraaviin aktiviteetteihin: ryhmätyöhön, lukemiseen, katselemiseen ja 

kuuntelemiseen, tutkimiseen, esittämiseen sekä esitteiden laatimiseen. 

Oppilaat tekevät seuraavia aktiviteetteja: 

1. Keskustelevat energiasta ja nykyisistä energian tuotantotavoista. Oppilaat keskustelevat 

biotaloudesta, energian tuotantotavoista tulevaisuudessa (mukaan lukien ihmis- ja eläinperäiset 

jätteet) ja siitä, kuinka paljon ihmiset tietävät biotaloudesta perustuen lyhyeen videoon, jossa 

oppilaat haastattelevat ohikulkijoita biotaloudesta. 

2. Kuuntelevat ja katselevat biotalouteen ja biomassaan liittyviä asioita. 

3. Harjoittelevat erottamaan fossiiliset polttoaineet biomassasta ja uusiutuvista energialähteistä 

(tutki, harjoittele, suunnittele esite, esittele esite). 

4. Lopetus: energiaa ja biotaloutta koskeva tietovisa. 
 

Työkalut ja resurssit 

Mitä resursseja ja erityisesti mitä teknologioita tarvitaan? 

Oppituntiin tarvitaan kolme kannettavaa tai pöytätietokonetta ja mahdollisuuksien mukaan yksi 

tulostin, niin että jokainen ryhmä voi tulostaa koekappaleen laatimastaan esitteestä. 

Internetyhteys on suositeltava, mutta oppitunnin voi tehdä myös offline-tilassa. 

Oppilaat tarvitsevat omat internetyhteydellä varustetut laitteensa (älypuhelimet) verkkotietovisaa 

varten. 

Oppitunnilla tarvittavat työkalut (katso liitteet): 

• alustava esitys 

• video: haastattelut 

• biotaloutta ja biomassaa koskeva esitys 

• hyödylliset käytännön työtä koskevat huomautukset 

• monisteet eri ryhmille (3): biomassa, fossiiliset polttoaineet ja uusiutuva energia 

• moniste (1): Miten tehdään esite? 

• Kahoot-tietovisa. 

Oppimistila 

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

Oppiminen tapahtuu koululuokassa. 

polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä käytännön työn ja tehtäväpaperien avulla 

• useimmat oppijat oppivat tekemään verkkoesitteen pdf-muodossa 

• jotkut oppijat esittelevät biomassaa, fossiilisia polttoaineita ja uusiutuvia  

file:///C:/Users/eleni.myrtsioti/Desktop/23018/FI/BLOOM-LS-TEAM4-How-to-change-online_FI.docx%23_bookmark8
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Future Classroom -skenaarion selostus 

Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

Oppilaiden ikäluokka: 13–15 

Oppimisskenaario on jaettu neljään pääosaan (90 min, oppilaiden ikäluokka: 13–15) 
 

1) JOHDANTO (9 min) 
Käytä tässä osiossa alustavaa esitystä (liite 1). 

• Opettaja aloittaa oppitunnin esittämällä yksinkertaisen kysymyksen: ”Minkä 
luulet muuttavan maailmaa seuraavan 50 vuoden aikana?” Useimmat oppilaat 

esittävät vastaukseksi joko teknologiaa, robotteja, autoja jne. Opettaja vastaa: 
”Kakka muuttaa maailman!” 

• Opettaja arvioi oppilaiden tietämyksen biotaloudesta ja biomassasta. 

• Valinnainen: Jos mahdollista, opettaja esittää videon haastatteluista, joissa 
selvitetään yleistä tietoutta biotaloudesta, ja selittää tärkeimmät sitä koskevat 

tiedot. Luokka keskustelee videon sisällöstä. Keskustelun aikana jokainen oppilas 
voi esittää oman mielipiteensä ja sanoa muutaman sanan. Esimerkkejä 

johdattelevista kysymyksistä: 
o Tietävätkö ihmiset tarpeeksi biotaloudesta? Miksi näin on? Mistä se riippuu? 

• BIOTALOUS 101 (15 min) 
Käytä tässä osiossa biotalouden esitystä (liite 2). 

o Opettaja pitää lyhyen esitelmän biotaloudesta, biomassasta ja 

keinoista, joilla eläinperäisestä jätteestä voidaan tuottaa energiaa. 

o Luokkaa määrittää biotaloutta koskevat asiat. 

▪ Määritä biomassa, mihin sitä voidaan käyttää ja keskustele sen 
eri muodoista. Selitä, miten biomassasta saadaan energiaa. 
Kerro positiiviset ja negatiiviset seikat, jotka koskevat energian 
tuotantoa biomassasta. Selitä, miten ihmis- ja eläinperäisistä 
jätteistä saadaan uusia tuotteita. 

• RYHMÄTYÖ (56 min) 

o Käytä tässä osiossa seuraavia resursseja (liite 3): 

▪ Biomassaa koskeva moniste -> ryhmälle 1 
▪ Fossiilisia polttoaineita koskeva moniste -> ryhmälle 2 
▪ Uusiutuvaa energiaa koskeva moniste -> ryhmälle 3 
▪ Hyödylliset käytännön työtä koskevat huomautukset 
▪ Moniste: Miten tehdään esite? 

o Opettaja jakaa oppilaat kolmeen ryhmään. 

o Jokainen ryhmä lukee opettajan antamat lyhyet oppimateriaalit, 
jotka koskevat fossiilisia polttoaineita, uusiutuvia energialähteitä 
ja biomassaa (katso liite 3). 

o Jokaiselle ryhmälle annetaan aihe: 1) fossiiliset polttoaineet 

energialähteenä 2) biomassa energialähteenä 3) uusiutuvat 
energialähteet. Jokaiselle ryhmälle annetaan tutkimukseen tarvittavat 

materiaalit ja kannettava tietokone internethakua varten. 

o Tutkimuksen jälkeen jokainen ryhmä tekee käytännön työn, joka 
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

on selitetty materiaalissa. 

o Jokaisen ryhmän on tehtävä esite, joka sisältää heille annetun aiheen 

pääasiat sekä heidän energialähteensä edut ja haitat. Heidän on 
esitettävä työnsä muille. 

• ARVIOINTI (10 min) 

Viimeinen osa on verkkotietovisan avulla tapahtuva arviointi. Oppilaat tekevät 

lopuksi Kahoot-tietovisan verkossa. Voit käyttää tätä Kahoot-tietovisaa 
[englanniksi] tai muuttaa sitä omalle luokallesi sopivaksi. 

 
Oppilaiden ikäluokka: 10–12 (ALAKOULULAISTEN VERSIO) 

Oppimisskenaario on jaettu neljään pääosaan (120 min, oppilaiden ikäluokka: 10–12 vuotta). 

1) JOHDANTO 

o Esittele aihe siten, että luokka luo käsitekartan aivoriihen tuloksena. 
Opettajan avustamana oppilaat kertovat nykyiset tietonsa aiheesta. 

Pääkohtia voivat olla esimerkiksi erilaiset energiamuodot, uusiutuva 
energia, vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys. 

o Opettaja esittelee uuden sanaston. Ensin oppilaat katsovat lyhyen 
videon [englanniksi] energian tuhlauksen vaaroista. 

o Opettaja esittelee oppilaille biotalouden. Oppilaat katsovat sitä 
koskevan videon [englanniksi]. 

o Käytä tässä osiossa esitystä, joka löytyy liitteestä 4. 
 
2) BIOTALOUS101 

o Oppilaat harjoittelevat biotalouden sanastoa aktiviteettiin osallistumalla. 

o Käytä siihen liitteessä 5 olevaa aktiviteettia. 
 

 3) RYHMÄTYÖ 

o Oppilaat jaetaan neljän hengen heterogeenisiin ryhmiin. He 

keskustelevat ja pohtivat ryhmissä eri kysymyksiä: 

▪ Mitä tarkoittaa se, että ”jätteestä löytyy aarteita?” 
▪ Miten voimme suojella ympäristöä? 
▪ Mikä on yleisjätteen kierto? 
▪ Mikä on ihmisperäisen jätteen kierto? 

o Kun oppilaat ovat kertoneet olettamuksensa, opettaja selittää 

yleisjätteen ja ihmisperäisen jätteen kierron ja sen, miten voimme 

hyödyntää niitä ympäristön suojelemiseksi. 

o Käytä tässä osiossa esityksiä, jotka löytyvät liitteestä 6. 

o Näytä oppilaille seuraava video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mb9Xdsxk

Iww [espanjaksi] 
 

 4) ARVIOINTI 

• Kun oppilaat ovat oppineet tämän yksikön sanaston sekä biomassaa 
koskevat prosessit ja biomassan tärkeyden, opettaja auttaa heitä 
kertaamaan asiat Kahoot-tietovisalla: 

o https://goo.gl/JgtS48 [englanniksi] 

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=1382ce0b-9528-4b74-82bb-fba346796379
https://play.kahoot.it/%23/?quizId=1382ce0b-9528-4b74-82bb-fba346796379
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://goo.gl/JgtS48
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Aktiviteetin yksityiskohtainen kuvaus 

o https://goo.gl/Wvuxc8 [englanniksi] 

• Optional activity: Students in groups of four create and advertisement video, explaining 
how important is to take advantage of the waste.  

Oppimista tukevat aktiviteetit 

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

 
https://v.gd/OJQSfJ (yläkoulutaso) (koko teksti liitteessä 7) 

 https://v.gd/q2AJAz (alakoulutaso) (koko teksti liitteessä 8) 

  

https://goo.gl/Wvuxc8
http://learningdesigner.org/
https://v.gd/OJQSfJ
https://v.gd/q2AJAz
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Liitteet 

Liite 1: Yläkouluversio – alustava esittely 

 
 
 









KUVIEN TEKIJÄLUETTELO

• All pictures are open license

• https://bit.ly/2SiwqK7

• https://bit.ly/2UP8pqY

• https://bit.ly/2Gf1svX

• https://bit.ly/2WS8ATZ

https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2UP8pqY
https://bit.ly/2Gf1svX
https://bit.ly/2WS8ATZ
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Liite 2: Yläkouluversio – biotalouden esittely 

 

 
 
 



ämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta 

Horisontti 2020 avustussopimuksen nro 773983 mukaisesti. Euroopan komissio tai kukaan 

komissiota edustava henkilö ei ole vastuussa seuraavien tietojen käytöstä. Tässä julkaisussa 

esitetyt näkemykset ovat yksinomaan tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan 

komission näkemyksiä.

Mitä ovat biomassa ja biotalous?



Nykyisin….

 Fossiiliset polttoaineet ovat tärkein resurssimme.

 Se ei ole kestävää.



ämä projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta 

Horisontti 2020 avustussopimuksen nro 773983 mukaisesti. Euroopan komissio tai kukaan 

komissiota edustava henkilö ei ole vastuussa seuraavien tietojen käytöstä. Tässä julkaisussa 

esitetyt näkemykset ovat yksinomaan tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan 

komission näkemyksiä.



Mitä biomassa on?

 Biotalouden perusteet

 Viljelyskasvit, jäännöstuotteet, puu, meren eliöt jne.



Mitä biomassalla voidaan tehdä





Biopohjainen talous –

biotalous

Economy which is based on using biomass as a renewable resources for 

the production of materials and energy



Miten biomassasta 

saadaan energiaa?

Lämpökonversio – biomassan poltto (puu, briketit…) Biopolttoaine –

biomassan kuten sokeriruo’on, vehnän tai maissin käyminen Erilaiset 

kemialliset prosessit, jotka tuottavat metaania





Avainsanat
Biomassa – eloperäistä ainesta, jota käytetään polttoaineena, erityisesti sähkön tuotantoon

voimalaitoksissa.

Biotalous – talous, jossa biomassaa käytetään uusiutuvana luonnonvarana materiaalien ja 
energian tuotantoon.
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Liite 3: Yläkouluversio – monisteet 

MONISTE: BIOMASSA  

MITÄ BIOMASSA ON? 

Biomassa on eloperäistä ainesta, jota saadaan kasveista ja eläimistä. Se on uusiutuva energialähde. Biomassaa 

voidaan käyttää energialähteenä joko suoraan sitä polttamalla, mistä saadaan lämpöä, tai epäsuoraan 

muuttamalla se erilaisiksi biopolttoaineiksi (esim. metaani). Viljelyskasveista kuten maissista ja sokeriruo’osta 

valmistetaan käymisellä polttoainetta ajoneuvoihin. Toinen liikenteessä käytettävä polttoaine on biodiesel, jota 

valmistetaan kasvisöljyistä ja eläinrasvoista. 

BIOMASSAN MUODOT 

 

 

Biomassaa on olemassa monessa eri muodossa. 
Yksi yleisimmistä biomassan muodoista ovat 
viljelymetsien hakkuutähteet. Toisenlaista 
biomassaa saadaan viljelyskasveista, kuten 
maissista tai vehnästä, sekä eläinten ja ihmisten 
joka päivä tuottamista jätöksistä (kakasta). 
Erityyppisistä levistä muodostuvaa biomassaa 
voidaan käyttää erilaisten materiaalien 
valmistukseen ja energian tuottamiseen, riippuen 
tarpeesta ja käytettävän levän koostumuksesta. 
 
 
 
 
 
 

Kuva 1: Biomassan muodot 
 

Kuva 2: Biomassasta valmistettuja arkipäiväisiä tuotteita 
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MITÄ HUONOJA PUOLIA NIILLÄ ON? 

Koska energian ja rakennusmateriaalien tuotantoon tarvitaan paljon biomassaa, biomassan 

tuotantoon tarvitaan paljon tilaa. Seurauksena voi olla metsien hävittäminen, tai suurin osa 

viljelysmaasta saatetaan valjastaa biomassan tuotantoon energian saantia varten ruoantuotannon 

sijaan. Jos biomassaa aiotaan käyttää erilaisten tuotteiden rakennusmateriaalina, se on hajotettava 

valkuaisaineisiin, rasvoihin, hiilihydraatteihin jne. Tämä voi olla kallis prosessi ja vaatii perusteellista 

tutkimusta. 

 

MONISTE: FOSSIILISET POLTTOAINEET 
MITÄ FOSSIILISET POLTTOAINEET OVAT? 

Fossiilinen polttoaine on luonnollisessa prosessissa muodostunutta polttoainetta. Sitä syntyi, kun 

kuolleet ja hautautuneet eliöt, jotka sisälsivät muinaisessa fotosynteesissä muodostunutta energiaa, 

hajosivat. Eliöt ja niistä muodostuneet fossiiliset polttoaineet ovat yleensä miljoonien vuosien ikäisiä, 

jopa yli 650 miljoonaa vuotta vanhoja. Fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa vakavia 

ympäristöongelmia, koska niitä poltettaessa muodostuu hiilidioksidia, joka on yksi suurimmista 

maapallon ilmastonmuutoksen aiheuttajista. 

FOSSIILISTEN POLTTOAINEIDEN TYYPIT 

Fossiilisia polttoaineita on kolmea eri tyyppiä, ja niitä kaikkia voidaan käyttää energian tuotantoon: 

kivihiili, öljy ja maakaasu. Kivihiili on kiinteä fossiilinen polttoaine, joka on syntynyt miljoonien vuosien 

aikana kasvien maatuessa. Sitä on melko runsaasti kahteen muuhun fossiiliseen polttoaineeseen 

verrattuna. Öljy on nestemäinen ja yleisimmin käytetty fossiilinen polttoaine. Sitä käytetään autoissa, 

suihkumoottoreissa, asfaltoiduissa teissä, katoissa ja monessa muussa kohteessa. Maakaasu on 

kaasumainen fossiilinen polttoaine, jota on runsaasti ja joka on monikäyttöistä ja kohtalaisen 

puhdasta öljyyn ja kivihiileen verrattuna. Maakaasu ja öljy saadaan käyttöön poraamalla. 

MIKSI NIITÄ KÄYTETÄÄN? 

Fossiiliset polttoaineet ovat halpoja ja luotettavia energialähteitä, joita käytetään päivittäin. 

Teknologia, jota tarvitaan niiden tuottaman energian hyödyntämiseen, on kehittynyttä ja käytössä 

joka puolella maailmaa. Kuka tahansa voi käyttää fossiilisia polttoaineita, siihen tarvitaan vain tulen 

lähde (sytytin tai tulitikku). Kun fossiilista polttoainetta poltetaan, sen sisältämä energia vapautuu. 

Koska tätä energiaa hyödyntävä teknologia on pitkälle kehittynyttä, fossiilisista polttoaineista saatu 

energia on halpaa verrattuna uusiutuvista energialähteistä tai biomassasta tuotettuun energiaan. 

Useimmat nykyajan tuotteet sisältävät muovia, joka on valmistettu fossiilisesta polttoaineesta – 

öljystä. Koska muoveja ja muita fossiilisista polttoaineista valmistettuja materiaaleja käytetään 

laajalti, fossiilisten polttoaineiden teollisuus työllistää miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Fossiiliset 

polttoaineet ovat pääenergialähde hyvin monessa maassa osittain siksi, että niitä on kaikkialla. 

MITÄ HUONOJA PUOLIA NIILLÄ ON? 

Suurin haitta fossiilisten polttoaineiden käytöstä on niiden aiheuttama saastuminen. Kun fossiilisia 

polttoaineita poltetaan, vapautuu hiilidioksidia, mikä on suurin syy ilmaston lämpenemiseen. Koska 

kului miljoonia vuosia, ennen kuin elävistä organismeista muodostui fossiilisia polttoaineita, ne ovat 
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rajallisia ja voivat loppua lähitulevaisuudessa. Fossiilisia polttoaineita käytetään aina vain enemmän, 

ja siksi on etsittävä uusia fossiilisten polttoaineiden lähteitä, mikä käy koko ajan vaikeammaksi. Jotkut 

fossiiliset polttoaineet voivat sisältää ihmisen terveydelle haitallisia aineita. Kun niitä poltetaan, 

ilmakehään pääsee savusumua, joka myrkyttää meidät ja elävän maailman ympärillämme. 

 

 

Kuva 1. – Fossiilisten polttoaineiden tyypit: a) kivihiili; b) raakaöljy; c) maakaasu 

 

  
Kuva 2. – Fossiilisesta polttoaineesta valmistettuja arkipäiväisiä tuotteita 
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MONISTE: UUSIUTUVA ENERGIA 
 

MITÄ UUSIUTUVA ENERGIA ON? 

Uusiutuvaa energiaa saadaan uusiutuvista luonnonvaroista, jotka täydentyvät luonnollisesti 

inhimillisellä aikajaksolla. Uusiutuvia energiavaroja on laajoilla maantieteellisillä alueilla, toisin kuin 

muita energialähteitä, jotka keskittyvät tiettyihin maihin. Useimmat uusiutuvat energialähteet 

tuottavat sähköä, joka voidaan muuntaa tehokkaasti lämmöksi tai mekaaniseksi energiaksi tarpeen 

mukaan. 

 

UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT 

Uusiutuvia energiamuotoja ovat esimerkiksi aurinkoenergia, tuuli, vuorovesi, aallot ja geoterminen 

lämpö. Aurinkoenergiaa saadaan muuntamalla auringonsäteily suoraan energiaksi keräimillä tai 

kennoilla. Tuulivoimasta tuotetaan energiaa suurten tuulimyllyjen eli tuuliturbiinien avulla. 

Vuorovedessä ja aalloissa olevaa merien ja jokien energiaa voidaan hyödyntää rakentamalla patoja. 

Geoterminen energia on maansisäistä lämpöä, jota käytetään lämmitykseen. 

 

MIKSI NIITÄ KÄYTETÄÄN? 

Fossiilisten polttoaineiden määrä vähenee jatkuvasti, joten niiden hinta tulee nousemaan. Se on 

suurin syy siihen, että on löydettävä muita energialähteitä, jotka korvaavat fossiiliset polttoaineet. 

Koska Aurinko nousee ja tuuli puhaltaa aina, uusiutuvat energiamuodot voivat olla paljon 

luotettavampia kuin fossiiliset polttoaineet. Lähes kaikkien uusiutuvaa energiaa käyttävien 

voimalaitosten hiilidioksidipäästöt ovat alhaisempia kuin fossiilisia polttoaineita käyttävien 

voimalaitosten. Se tarkoittaa, että uusiutuvilla energialähteillä on pienempi vaikutus ilmaston 

lämpenemiseen. Kun uusiutuvaa energiaa käyttävät voimalaitokset on kerran rakennettu, niiden 

käyttökulut ovat pienempiä kuin fossiilisia polttoaineita käyttävien laitosten. Ne on vain huollettava 

säännöllisesti, jotta sähkön tuotanto jatkuu. Siksi uusiutuvan energian tuotanto tarjoaa paljon 

työpaikkoja. Yksi tärkeimmistä eduista on se, että kuka tahansa voi asentaa kotiinsa uusiutuvan 

energian generaattorin. Katolle voi asentaa aurinkokennoja tai takapihalle pienen tuuliturbiinin. 

 

MITÄ HUONOJA PUOLIA NIILLÄ ON? 

Koska uusiutuva energia on uusi ala, se vaatii enemmän tutkimusta. Siksi uusiutuvaan energiaan on 

sijoitettava paljon rahaa, niin että se tulee tehokkaammaksi. Vaikka energiaa tuotetaan uusiutuvista 

luonnonvaroista (esim. auringonsäteily, tuuli, joet), niistä saadaan vain rajallinen määrä energiaa 

tietyssä ajassa. Jotta energiaa voidaan tuottaa riittävästi kaupunkien tarpeisiin, tarvitaan suuria 

alueita suuria energiapuistoja varten. Niiden käyttö vaikuttaa luontoon muullakin tavalla. Jotta 

uusiutuvia energialähteitä voidaan hyödyntää täysin, on hakattava metsiä ja muutettava jokireittejä. 
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                                                             Kuva 1 – Uusiutuvia energialähteitä 

 
                                                          Kuva 2. – Esimerkki uusiutuvan energian puistosta 
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Hyödylliset käytännön työtä koskevat huomautukset 

1) Fossiiliset polttoaineet 

Dieselmoottorin mallia voi käyttää esimerkkinä fossiilisten polttoaineiden muuttamisesta 

energiaksi (jos saatavilla). 

 

2) Uusiutuva energia 

Käytä aurinkovoimalan mallia tai mitä tahansa aurinkoenergialla käyvää lelua. Nykyään useimmat 

laskimet toimivat aurinkoenergialla, joten sellaista voi käyttää esimerkkinä uusiutuvan energian 

muuttamisesta sähköksi. Yksi parhaista esimerkeistä on vesivoimalaitos. Jos omassa maassasi on 

sellainen, voit käyttää sitä esimerkkinä. 

 

3) Biomassa energialähteenä 

Sitruunan avulla voi tuottaa tarpeeksi sähköä LED-valon polttamiseen. Purista sitruuna ja laita 

siihen vähintään kolme kuparilankaa ja vähintään kolme naulaa (mieluiten sinkkinauloja). Kupari 

toimii anodina ja sinkkinaulat katodina akussa, joka sitruunasta on tullut. 

 

 
 

 

 

MONISTE: MITEN TEHDÄÄN ESITE? 

Jokaisessa oppilaiden käyttämässä laitteessa on oltava Office Word -versio 2013 tai uudempi. Siirry 

verkkosivulle http://templatelab.com/brochure-templates/ 

Valitse verkkosivulta haluamasi esitemalli ja tallenna se Word-tiedoston muodossa. Voit muokata sitä 

Word-ohjelmassa käyttämällä omia kuvia ja omaa tekstiä. Kun olet päättänyt muokkaamisen, 

tallenna se PDF-tiedostona ja tulosta halutessasi. 

 

 
 
  

http://templatelab.com/brochure-templates/
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Liite 4: Alakouluversio – alustava esittely 

 

 

  



ENERGIA



ENERGIA

MEKAANINEN

ENERGIA KEMIALLINEN

ENERGIA

SÄHKÖ

ENERGIA
VALOENERGIA

LÄMPÖ

ENERGIAYDIN ENERGIA



• Kaikki elävät olennot tarvitsevat Auringon energiaa ja ruokaa elääkseen

• Työkalut toimivat ihmisten tai eläinten energialla.

• Monet koneet toimivat sähköenergialla.

• Useimmat kulkuvälineet tarvitsevat liikkumiseen energiaa, jota saadaan 

polttoainetta polttamalla.

Kaikki elävät olennot tarvitsevat energiaa elääkseen.

Koneet ja työkalut toimivat energialla.



• Energia ei koskaan häviä. Se voidaan muuttaa yhdestä
energiamuodosta toiseksi, mutta se ei häviä kokonaan.

• Energia voidaan esimerkiksi varastoida paristoihin kemiallisena 
energiana. Kun paristot laitetaan taskulamppuun, taskulamppu 
muuttaa kemiallisen energian valoenergiaksi

Mitä energialle tapahtuu, kun

sitä käytetään?



• UUSIUTUMATTOMAT ENERGIALÄHTEET
• UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET

TÄRKEIMMÄT ENERGIALÄHTEET

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


• Uusiutumaton energia on energiaa, jota saadaan 
rajallisista lähteistä. Jos niitä kulutetaan nopeammin 
kuin niitä muodostuu, ne loppuvat.

• Ne ovat fossiilisia polttoaineita: kivihiili, öljy, 
maakaasu ja uraani.

• Niitä esiintyy maan alla.
• Ne muodostuivat miljoonia vuosia sitten, ja kuluu 

miljoonia vuosia, ennen kuin niitä muodostuu lisää.

UUSIUTUMATTOMAT ENERGIALÄHTEET

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


Uusiutumattomat 

energiat

Kivihiili, maaöljy (öljy), 

maakaasu ja uraani

Ne tulevat 

loppumaan

Ne ovat

maan alla.

Ne muodostuivat 

miljoonia vuosia 

sitten.



• KIVIHIILI on kiinteää ainetta. Se on mustaa kalliota, joka 
koostuu pääosin hiilestä. Sitä muodostuu maan alla ja sitä 
louhitaan kaivoksissa.

• Kivihiiltä kuljetetaan junilla tai laivoilla.

• Kivihiiltä käytetään lähinnä voimalaitoksissa sähkön
tuottamiseen ja joillakin teollisuudenaloilla polttoaineena.

KIVIHIILI



• MAAÖLJY on mustaa nestettä. Sitä on maan alla, ja se otetaan 
talteen porauskaivoilla.

• Maaöljy kuljetetaan jalostamoihin öljytankkereilla ja öljyputkilla.

• Siitä saadaan polttoöljyä, dieseliä ja bensaa, joita käytetään 
lämmitykseen ja ajoneuvojen toimintaan.

• Maaöljyä käytetään teollisuudessa, kodeissa ja ajoneuvoissa.

MAAÖLJY (ÖLJY)



• MAAKAASU on kaasujen seos. Sitä on maan alla, ja se otetaan 
talteen porauskaivoilla.

• Maakaasua kuljetetaan putkissa.

• Maakaasua käytetään kodeissa lämmitykseen ja 
ruoanlaittoon. Sitä käytetään myös teollisuudessa.

MAAKAASU



• Uraani on radioaktiivista metallia, jota esiintyy kallioissa.
• Sitä käytetään ydinvoimaloissa, joissa siitä saadaan 

lämpöä ydinreaktioiden kautta.
• Tästä lämmöstä tuotetaan sähköä.

URAANI



Niitä ovat

• vesivoima (vedestä)

• tuulivoima

• aurinkoenergia

• geoterminen energia

• biopolttoaineet

• Nämä energialähteet ovat aina saatavilla.  

• Ne eivät lopu koskaan

UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET



Uusiutuvat energiat

Tuuli, vesi, aurinko, 

geoterminen energia, 

biopolttoaineet

Ne eivät lopu KOSKAAN.

Ne ovat aina

saatavilla.



• Energiaa saadaan vedestä, joka virtaa tai 
putoaa (padosta).

• Vesi kerätään tekojärveen. Sitten se kulkee 
turbiinin läpi. Kun turbiini pyörii, se tuottaa 
sähköä.

• Vesivoima muutetaan sähköksi.

VESIVOIMA



• Aurinkokennot keräävät Auringosta tulevan energian.

• Aurinkoenergia muutetaan sähköksi, jota käytetään valaistukseen 
tai lämmitykseen.

AURINKOENERGIA



• Tuulivoimaa saadaan liikkuvasta ilmasta.

• Tuulen kineettinen energia pyörittää tuuliturbiinia ja tuottaa 
sähköenergiaa.

• Tuulivoima muutetaan sähköksi.

TUULIVOIMA



• Geoterminen energia on Maan sisäistä lämpöä.

• Se on puhdasta ja kestävää.

• Geoterminen energia on Maan sisäistä lämpöä. Se on puhdasta ja 
kestävää.

GEOTERMINEN ENERGIA



• Biopolttoaineita saadaan kasvi- ja eläintuotteista.

• Biopolttoaineet voivat olla kiinteitä (biomassa), nestemäisiä 
(bionesteet) tai kaasumaisia (biokaasut).

• Tämä energia muutetaan sähköksi ja lämmöksi.

Biopolttoaineet





Kohti biopohjaista yhteiskuntaa

• Maapallon väkiluku kasvaa, ja ruokaa tarvitaan enemmän.
Ilmastonmuutos on sekä tosiasia että uhka. Vastaus on 
yksinkertainen: Biologisia luonnonvaroja on käytettävä paremmin, 
jotta ruokaa riittää useammille ihmisille ja ympäristö- ja 
ilmastovaikutus on pienempi tuotettua yksikköä kohti. Uusiutuvaa 
biologista ainesta on käytettävä tarpeeksi, niin että se korvaa 
fossiilisista polttoaineista nykyisin saatavan energian (esim. 
materiaalit, kemikaalit ja muovit).



Kakassa on voimaa



https://www.youtube.com/watch?v=aqFpDU-Tboc&t=


Biomassaenergia
• Tiesitkö, että kakasta voidaan tuottaa energiaa? Se on totta.

• Kaasu, jota nousee 500 lehmän lannasta, tuottaa tarpeeksi 
sähköä 100 kodin tarpeisiin.

• Se on tehokasta kakkaa!



Kakka on yksi biomassan muoto

• Kakka on yksi biomassan muoto. 
Biomassa tarkoittaa kaikkea 
elävää tai äskettäin elänyttä 
materiaalia, jota saadaan 
kasveista ja eläimistä ja jota 
voidaan käyttää energian 
lähteenä.

http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Kakka on yksi biomassan muoto
• Yleisin biomassaenergian 

muoto maapallolla on puun 
polttaminen. Ihmiset 
polttavat puuta takassa 
pysyäkseen lämpimänä tai 
puuhellassa keittääkseen 
ruokaa.



Kakka on yksi biomassan muoto
• Puun ja kakan lisäksi 

biomassapolttoainetta 
saadaan vehnän, maissin ja 
sokeriruo’on korsista. Sitä 
saadaan myös riisin kuorista, 
ruokaöljystä ja muusta 
jätteestä ja ruokajätteestä.



Biomassa vs. fossiiliset polttoaineet
• Biomassan materiaaleja voidaan viljellä aina uudestaan, joten ne 

ovat uusiutuvia luonnonvaroja.

Biomassa uusiutuvat 

energiat

Tuuli, vesi, aurinko, 

geoterminen energia, 

biopolttoaineet

Ne eivät lopu 

KOSKAAN.

Ne ovat aina saatavilla.

http://greenliving.nationalgeographic.com/renewable-energy-sources-2519.html


Biomassa vs. fossiiliset polttoaineet
• Biomassan materiaalit kasvavat ja muuttuvat polttoaineeksi 

kuukausien tai vuosien kuluessa. Kestää miljoonia vuosia, ennen 
kuin fossiilisia polttoaineita (kivihiili, öljy ja maakaasu) muodostuu 
lisää.

KIVIHIILI

ÖLJY 

MAAKAASU



Miten se
tapahtuu?



Biomassa ja biokaasu

• Biokaasuenergiaa
saadaan, kun 
poltetaan kaasua, jota 
nousee eläinten 
lannasta ja 
mätänevistä kasveista

http://205.254.135.24/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Biomassa ja biokaasu

• Mätänevästä aineesta lähtee
metaani- ja hiilidioksidikaasuja. 
Kun mätänevää ainetta 
poltetaan ilmatiiviissä säiliössä, 
kaasut otetaan talteen 
prosessissa, jota nimitetään 
kaasutukseksi, ja niistä 
tuotetaan energiaa.



Biomassa ja biokaasu

• Biokaasuenergialla lämmitetään 
vettä, niin että se muuttuu 
höyryksi, joka pyörittää turbiineja. 
Näin saadaan sähköä. Jäljelle 
jääneitä kasvi- ja eläinjätteitä 
käytetään kasvien lannoitteena.



Pidä biomassatulet palamassa

• Paras syy käyttää 
biomassaa ja 
biokaasupolttoaineita: ne 
ovat kestäviä, kunhan 
uusia energiakasveja 
istutetaan niiden sijaan, 
joista on tehty 
polttoainetta.

http://www.keepbanderabeautiful.org/sustainability.html


Pidä biomassatulet palamassa

• Lisäksi kasvien ja eläinten jäännöksiä, jotka ennen 
vietiin kaatopaikalle jätteenä, käytetään nykyisin 
energiana.

• Biomassaenergian ongelma on se, että puun ja 
jätteen polttamisesta tulee ilmansaasteita.

http://www.ecology.com/energy/


Pidä biomassatulet palamassa

• Lisäksi kasvien ja eläinten jäännöksiä, jotka ennen 
vietiin kaatopaikalle jätteenä, käytetään nykyisin 
energiana.

http://www.ecology.com/energy/


Pidä biomassatulet palamassa

• Ihmiset ovat käyttäneet biomassaenergiaa 
tuhansien vuosien ajan. Lähes kolmannes 
maailman ihmisistä käyttää yhä biomassaenergiaa 
jossakin muodossa. Se osoittaa, että tämä 
vaihtoehtoinen energiamuoto on pitkäkestoista ja 
edullista.



Ongelmia?

• Biomassaenergian 
ongelma on se, että 
puun ja jätteen 
polttamisesta tulee 
ilmansaasteita.



• Uusiutumattomien energialähteiden käyttöön liittyy kaksi ongelmaa.

1. Ne ovat rajallisia. Ne voivat loppua.

2. Niistä muodostuu saasteita, kuten hiilidioksidia ja muita kaasuja, jotka 
ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle.

• Saastuminen muuttaa planeettamme ilmastoa ja aiheuttaa happosateita.

• Teollisuuden ja ajoneuvojen tuottamat kaasut nousevat ilmakehään, 
jossa ne voivat tiivistyä pilviin ja saastuttaa. (rikkidioksidi ja 
typpioksidit)

MITÄ ONGELMIA UUSIUTUMATTOMAT
ENERGIALÄHTEET AIHEUTTAVAT?



• Elintavat vaikuttavat energian määrään.

• Voimme säästää energiaa, jos aiheutamme 
vähemmän jätettä.

• Meidän on noudatettava kolmea sääntöä:

ENERGIAN SÄÄSTÖ



Eli OSTA VÄHEMMÄN, niin heität vähemmän menemään

1. SÄÄNTÖ: VÄHENNÄ

Korjaa esineet, kun ne 

menevät rikki.

Älä käytä kertakäyttötavaroita

Vältä pakkausmateriaalia
Jos voit, osta isoja pakkauksia.



Eli KÄYTÄ TAVARAT UUDELLEEN, älä heitä niitä menemään.

2. SÄÄNTÖ: KÄYTÄ UUDELLEEN

Käytä paperin molemmat 

puolet

Pidä vettä pullossa, jonka voit 

käyttää uudelleen.

Tee kynäteline

metallitölkistä

Lahjoita vanhat lelut.



• Erota roskat (tai jätteet) ja laita ne oikeaan roskikseen.
• Materiaalien kierrätys kuluttaa paljon vähemmän energiaa 

kuin uusien valmistus.

3. SÄÄNTÖ: KIERRÄTÄ

Paperi ja kartonki Lasi Metalli ja muovi



Kiitos tarkkaavaisuudesta



 
 

Miten kakka muuttaa maailman  
                                                                                                                                   Future Classroom -skenaario 
 

Liite 5: Alakouluversio – sanastotehtävä 

TIETOA ENERGIASTA 

Jakso 1. Aktiviteetti 3. Harjoitus 

1. Korjaa virheelliset lauseet ja vaihda alleviivattu sana. 

a) Voimme suojella maapalloa vähentämällä saastumista. 

b) Neljä sääntöä ovat: vähennä, käytä uudelleen, kierrätä. 

c) Uusiutumattomat luonnonvarat eivät lopu koskaan. 

 

2. Piirrä tavaroita, joita voidaan vähentää, käyttää uudelleen tai kierrättää. 
 
 VÄHENNÄ                                        KÄYTÄ UUDELLEEN                        KIERRÄTÄ 

 
3. Täytä lauseisiin puuttuvat verbit. Valitse oikea vaihtoehto. 

a) Voimme  energiaa maapallon suojelemiseksi. (säästää/tuhlata) 

b) Suuri osa energiasta, jota jokainen  kotona, on uusiutumatonta. (käyttää/suojelee) 

c) Kolme sääntöä, joiden avulla voimme   ympäristöä. (vahingoittaa/suojella) 

d) Jos  valot, säästää energiaa. (sammuttaa/irrottaa) 
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Liite 6: Alakouluversio – ryhmätyön esittely 

 

 

  



Aarteita
jätteessä...

Tiesitkö, että 

meistä jokainen 

tuottaa yli kilon 

jätettä 

päivässä?



Yhdyskuntajätteen käsittely, 
kierrätys ja ympäristö



Ja että suurinta osaa tästä jätteestä voidaan 

käyttää?

Tiesitkö, että 

meistä jokainen 

tuottaa yli kilon 

jätettä 

päivässä?



Paperi ja

kartonki

¿Qué tiramos a la basura?Eloperäinen 

aines

Glass

45%

22%

7%

10%

4%

2%

10%



Jätteet on opittava lajittelemaan kierrättämistä varten

Vähennä

Käytä uudelleen 

Kierrätä

Kolme 

sääntöä



Puut Kvartsihiekka
Öljy, puut, bauksiitti ja 
rauta



Yhdyskuntajätteen käsittelykeskus

yhdyskuntajätteen

käsittelykeskus



Grey bin Yellow bin

Roskat, joita ei voida kierrättää



ELOPERÄIN

EN AINES

LOPUT

MENEVÄT

KOMPOSTOINTIL

AITOS

Kompostin 

tekoon

KAATOPAIKALLE

Mitä voidaan tehdä roskilla, joita

ei voida kierrättää?



Eloperäisestä jätteestä tehdään kompostia.



Ensin komposti kuivataan



Jätteitä kertyy vuoriksi!

KAATOPAIKKA



Kaatopaikalle haudatut 

jätteet maatuvat ja 

muuttuvat BIOKAASUKSI, 
josta tehdään sähköä!



J
ä
te

Komposti

Kierrätys-
materiaalit

Sähkö

Jätteestä saadaan aarteita, kuten: 



Ja lopuksi siitä tulee viher-alue...



Kiitos 
tarkkaavaisuudesta





MATKA ALKAA TÄSTÄ…

O KAKKA LIUKUU PUTKEA PITKIN VIEMÄRIIN 

(MAANALAISEEN TUNNELIIN)

O VESI KULJETTAA SEN JÄTEVEDEN

KÄSITTELYLAITOKSEEN.



O VIEMÄRISSÄ SIIHEN SEKOITTUU VETTÄ JA MUUTA 

KAKKAA. TULOKSENA ON SAKEA JA RUSKEA 

MAANALAINEN JOKI.





O KUN VESSA VEDETÄÄN, KAKKA HUUHTOUTUU PUTKIEN 

KAUTTA VIEMÄRIIN JA KULKEUTUU VIEMÄRIÄ PITKIN 

JÄTEVEDEN KÄSITTELYLAITOKSEEN.



O LIKAVESI RUISKUTETAAN KIVILLE, JOISSA ON HYVIÄ 

BAKTEEREJA. HYVÄT BAKTEERIT TAPPAVAT HAITALLISET 

BAKTEERIT (KAKKA)

O KUN HYVÄT BAKTEERIT KUOLEVAT, NE HUUHDELLAAN 

SELKEYTYSALTAASEEN JA SIELTÄ JOKEEN



O Miten kakkaa voidaan käyttää 

hyödyksi?

O Voiko kakkakin olla aarre?



Nyt on sinun vuorosi!

Tukitaan asiaa



Hyödyllisiä linkkejä

O http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_gu
ide_v1.lowres.pdf

O https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chick
en-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818

O http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-
energy/

O http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-
energy-source-fact-file-2/

http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_guide_v1.lowres.pdf
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chicken-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818
http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-energy/
http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-energy-source-fact-file-2/
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Liite 7: Oppimismenetelmä: Yläkouluversio 

Kuvaus 

Konteksti 

Aihe: energia/biotalous 

Oppimiseen käytettävä kokonaisaika: 90 minuuttia 

Oppilaiden lukumäärä: 18 oppilasta 

Kuvaus: Tässä työpajassa oppilaat tutustuvat termiin biotalous ja siihen, 

miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Keskustelujen, käytännön työn 

ja verkkoesitteen tekemisen kautta kaikki oppilaat saavat positiivisia ja 

negatiivisia tietoja biomassasta, 

fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. 

Tavoitteet 

• Biotalous-termi otetaan käyttöön jokapäiväisessä elämässä. 

• Verrataan energian tuotantoa fossiilisista polttoaineista, 
biomassasta ja uusiutuvista energialähteistä. 

• Ymmärretään biomassan tärkeys energian tuotannossa. 

• Löydetään uusia, ympäristöystävällisiä energian tuotantotapoja. 

• Suunnitellaan verkkoesite. 

Tulokset 

Määritä (tieto): Tässä työpajassa oppilaat tutustuvat termiin biotalous ja 

siihen, miten se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Kaikki oppilaat 

tutustuvat biomassaan, fossiiliseen polttoaineeseen ja uusiutuviin 

energialähteisiin. 

Löydä/selvitä (tieto): kaikki oppilaat saavat käytännön työn ja 

tehtäväpaperien kautta positiivisia ja negatiivisia tietoja biomassasta, 

fossiilisesta polttoaineesta ja uusiutuvista energialähteistä. 

Suunnittele (synteesi): useimmat oppilaat oppivat tekemään 

verkkoesitteen pdf-muodossa. 

Tee yhteenveto (synteesi): jotkut oppilaat esittelevät biomassaa, 

fossiilista polttoainetta ja uusiutuvia energialähteitä koskevat 

verkkoesitteensä.  

Pelaa (psykomotoriset taidot): kaikki oppilaat osallistuvat energiaa ja 

biotaloutta koskevaan tietovisaan. 

Opetus-oppimisaktiviteetit 

Keskustelu 

energiasta ja 

nykyisistä 

energian 

tuotantotavoista. 

Keskustelu 

biotaloudesta ja 

energian 

tuotannosta 

tulevaisuudessa 

(myös ihmisten ja 

eläinten kakasta) ja 

siitä, paljonko 

Keskustele 5 minuuttia    18 oppilasta   Ohjaaja on käytettävissä 

Aloita esitys ja kysy seuraavat kysymykset. Minkä luulet muuttavan 

maailmaa seuraavan 10 vuoden aikana? Miten energiaa tuotetaan 

tulevaisuudessa? Totea sen jälkeen, että mielestäsi ihmisten jätökset 

(kakka) tulee muuttamaan maailman. 

Lue Katso Kuuntele   2 minuuttia 1  8 oppilasta     Ohjaaja ei ole 
käytettävissä 

Oppilaat katsovat videon siitä, paljonko ihmiset tietävät 
biotaloudesta. 

Keskustele    2 minuuttia    18 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 

Luokka keskustelee videon sisällöstä. Tietävätkö ihmiset tarpeeksi 

biotaloudesta? Miksi näin on? Mistä se riippuu? Keskustelun aikana 

jokainen oppilas voi esittää oman mielipiteensä. Rohkaise oppilaita 

luomaan omia videoita, jotka osoittavat, mitä he tietävät oman maansa 
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ihmiset tietävät 

biotaloudesta. 

biotaloudesta. 

Luento 

biotaloudesta ja 

biomassasta. 

 

Esitys, miten 

biomassasta 

saadaan energiaa 

(PPT). 

 

Positiiviset ja 

negatiiviset seikat, 

jotka koskevat 

energian tuotantoa 

biomassasta. 

Lue Katso Kuuntele 15 minuuttia Ohjaaja on käytettävissä 

• Määritä biotaloutta koskevat faktat. 

• Määritä, mitä biomassa on, mihin sitä voidaan käyttää ja mitkä ovat 

sen eri muodot. 

• Selitä, miten biomassasta saadaan energiaa. 

• Kerro positiiviset ja negatiiviset seikat, jotka koskevat energian 

tuotantoa biomassasta. 

• Selitä, miten ihmis- ja eläinperäisistä jätteistä saadaan uusia 

tuotteita. 

Voit luoda oman PowerPoint-esityksen ennen työpajaa. 

Harjoitus – 

Fossiiliset 

polttoaineet vs. 

biomassa vs. 

uusiutuvat 

energialähteet 

Tutki 20 minuuttia 18 oppilasta Ohjaaja ei ole käytettävissä 

Jaa luokka 3 hengen ryhmiin (ryhmäkoko riippuu oppilaiden 

lukumäärästä). Jokaiselle ryhmälle annetaan aihe: fossiiliset polttoaineet 

energialähteenä / biomassa energialähteenä / uusiutuvat energialähteet. 

Jokaiselle ryhmälle annetaan tutkimukseen tarvittavat materiaalit ja 
kannettava tietokone internethakua varten. 
Harjoittele   10 minuuttia    18 oppilasta    Ohjaaja ei ole käytettävissä 

*VALINNAINEN!!!!!* 
Tutkimuksen jälkeen jokainen ryhmä tekee käytännön työn, joka on selitetty 

materiaalissa. 

Tuota   20 minuuttia      Ohjaaja ei ole käytettävissä 

Oppilaat suunnittelevat esitteen, joka esittelee kunkin energialähteen edut 
ja haitat. 
Keskustele   6 minuuttia     3 oppilasta   Ohjaaja ei ole käytettävissä 

Yksi oppilas jokaisesta ryhmästä esittelee ryhmänsä tutkimusten tulokset, 

jotka sisältyvät esitteeseen. 

Johtopäätöksenä on, että biomassa ja uusiutuvat energialähteet, jotka ovat 

ympäristöystävällisiä energian tuotantotapoja, ovat parempia kuin 

fossiiliset polttoaineet. 

Lopetus: energiaa ja 

biotaloutta koskeva 

tietovisa. 

Harjoittele 10 minuuttia 18 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Oppitunnin päätteeksi oppilaat tekevät Kahoot-tietovisan kaikista 

oppimistaan asioista. 
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Liite 8: Oppimismenetelmä: Alakouluversio 

Kuvaus 

 
 
 
Konteksti 

Aihe: tiede/energia/biomassa Oppimiseen 

käytettävä kokonaisaika: 120 minuuttia 

Oppilaiden lukumäärä: 24 

Kuvaus: Tässä työpajassa oppilaat tutustuvat termiin biotalous ja siihen, miten 

se vaikuttaa jokapäiväiseen elämään. Keskustelujen, käytännön työn ja 

verkkoesitteen tekemisen kautta kaikki oppilaat saavat positiivisia ja 

negatiivisia tietoja biomassasta, 

fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista energialähteistä. 

 
 
Tavoitteet 

• Biotalous-termi otetaan käyttöön jokapäiväisessä elämässä. 

• Verrataan energian tuotantoa fossiilisista polttoaineista, biomassasta ja 

uusiutuvista energialähteistä. 

• Ymmärretään biomassan tärkeys energian tuotannossa. 

• Löydetään uusia, ympäristöystävällisiä energian tuotantotapoja. 

• Suunnitellaan verkkoesite. 

 
 
 
 
 
 
 
Tulokset 

Ymmärrys (ymmärrys): Oppijat 

Oppilaat ymmärtävät termin biotalous ja sen käytön jokapäiväisessä 

elämässä. Kaikki oppilaat tutustuvat biomassaan, fossiilisiin polttoaineisiin ja 

uusiutuviin energialähteisiin. 

Käyttösovellus (käyttösovellus): Löydä/selvitä 

Kaikki oppilaat löytävät käytännön työn ja tehtäväpaperien kautta positiivisia 

ja negatiivisia tietoja biomassasta, fossiilisista polttoaineista ja uusiutuvista 

energialähteistä. 

Analyysi (analyysi): Suunnittele 

Useimmat oppilaat osaavat luokitella uusiutuvat energialähteet ja vetää omaa 

elämäänsä koskevat johtopäätökset. 

Arviointi (arviointi): 
Oppilaat esittelevät mainoksen, joka kehottaa ihmisiä käyttämään energiaa 

vastuullisesti ja kertoo, miten voimme muuttaa maailmaa käyttämällä 

biomassaa, biopolttoaineita ja uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi he tekevät 

energiaa ja biotaloutta käsittelevän tietovisan. 

Opetus-oppimisaktiviteetit 

Jakso 1. 

Aivoriihi 

Mitä oppilaat 

tietävät 

energiasta ja 

muista 

käsitteistä, kuten 

biomassasta ja 

uusiutuvista 

luonnonvaroista? 

Keskustele      10 minuuttia    24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Esittele aihe siten, että luokka luo käsitekartan aivoriihen tuloksena. Opettajan 

avustamana oppilaat kertovat nykyiset tietonsa aiheesta. Heidän vastauksiaan 

voivat olla esimerkiksi: erilaiset energiamuodot, uusiutuva energia, 

vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys. 

Lue Katso Kuuntele 40 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Uuden sanaston esittely: Oppilaat katsovat ensin lyhyen videon energian 
tuhlauksen seurauksista, mikä saa heidät ajattelemaan asiaa. Kun olet saanut 
selville, mitä oppilaat tietävät jo nyt energiasta, esittele oppilaille aihepiirin 
sisältö. ”Energia ja muut epätavalliset voimanlähteet...” 

Oppilaat katsovat aihetta koskevan videon. 

Tee yhteistyötä  10 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 

Kun oppilaat ovat tutustuneet aiheen sisältöön, he harjoittelevat sitä 
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tehtäväpaperin avulla. He työskentelevät neljän hengen ryhmissä ja 

keskustelevat tehtäväpaperin aktiviteettien vastauksista. Kun heovat 

valmiit, heidän on selitettävä vastauksensa. 

** MONINAISUUS ** 

Oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia, osallistuvat jokaiseen aktiviteettiin, 
mutta aktiviteetit mukautetaan heidän tarpeisiinsa. Esimerkkejä, miten 
aktiviteetteja voi mukauttaa: 

luokkakaveri toimii ohjaajana, paljon visuaalista tukea, aktiviteetit tehdään 
suullisesti eikä kirjallisesti, paljon lyhyitä ja selkeitä ohjeita. Heillä on myös 
enemmän aikaa tehdä aktiviteetit loppuun. 

Vaikeiden tilanteiden ratkaisemiseksi oppilaat työskentelevät neljän hengen 

heterogeenisissa ryhmissä ja auttavat toisiaan 
tehtävien suorittamisessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jakso 2. 

Lue Katsele Kuuntele 30 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä  

Kertaa edellisen päivän sisältö ja aloita kysymyksellä: Miten kakka voi muuttaa 

maailman? Miten jäte voi muuttaa maailman? 

Selitä, miten jätteestä voi löytyä aarteita... 
Muistuta, että ensimmäiseksi voidaan käyttää kolmea sääntöä: 

vähennä, käytä uudelleen, kierrätä. 

Näytä sitten PowerPoint-esitys jätteiden hyödyntämisestä omalla 

paikkakunnallasi. 

Katsokaa video jätteen muuntamisesta kompostiksi ja sähköksi. Video on 

espanjaksi, mutta voit mykistää äänen ja selittää videota katsoessanne, 
miten prosessi tapahtuu. 
Tutki 30 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Opettaja esittelee oppilaille kakan kierron ja kysyy sitten kysymyksen: Voiko 

kakkakin olla aarre? 
Oppilaat yrittävät vastata kysymykseen ryhmissä ja tekevät yhteenvedon 
oppimastaan. Sen jälkeen oppilaat voivat etsiä uuttaa tietoa PowerPoint-

esityksessä annetuilta verkkosivustoilta ja valmistautua siten viimeiseen 
tehtävään: mainos, joka edistää hyviä toimenpiteitä ympäristön 

suojelemiseksi (video). 

Oppilaat laativat omat esittelyt neuvoista, joita he voivat antaa muille ihmisille 
ympäristöstä huolehtimista varten. 

 
 
Jakso 3. 

Tuota      40 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Arviointi: Kun oppilaat ovat oppineet kaiken tarvittavan aiheesta, 
he tekevät mainokset neljän hengen ryhmissä, esittelevät viimeisen tehtävänsä 
ja esittävät kysymyksiä jokaiselle ryhmälle. 
Tuota       20 minuuttia 24 oppilasta Ohjaaja on käytettävissä 
Esitysten jälkeen ohjaaja tarkistaa tietovisan avulla, osaavatko 
oppilaat jakson sisällön. 
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