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Stimulate 
Opetuspaketti, joka tuo esiin kehittyneiden materiaalien tärkeyden 

arkielämässämme, tarkoitettu 14-17-vuotiaille opiskelijoille. Se linkittyy 

luonnontieteisiin, taiteeseen ja muotoiluun sekä kestävään kehitykseen.    
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Stimulate-projektista 
‘Stimulate’ on jännittävä EU-projekti, jonka tarkoituksena on paljastaa kehittyneiden 

materiaalien tärkeys jokapäiväisessä elämässämme. Kehittyneet materiaalit ovat 

liittolaisiamme suunnatessamme kohti kestävää tulevaisuutta, ja tämä on pääviestimme, jonka 

aiomme kertoa 23 eurooppalaisella kielellä, apunamme oma sivustomme, dokumenttielokuva, 

videoita, interaktiivinen tietokonepeli ja oppimateriaalit. Opi, missä roolissa kehittyneet 

materiaalit ovat koskien terveyttä, ympäristöä, teknologiaa, innovaatioita, energiaa ja paljon 

muuta. 

 

Tarjoamalla tämän opetuspaketin yläasteelle ja lukioon voimme toivottavasti innostaa nuoria 

kiinnostumaan tulevaisuudesta ja kehittyneiden materiaalien sovelluksista. Samalla toivomme, 

että mukana olleiden tutkijoiden ja suunnittelijoiden intohimo työhönsä inspiroisi nuoria itsekin 

opiskelemaan tai harkitsemaan uraa tieteen ja teknologian parissa.   

 

Kuinka käyttää tätä tietolähdettä 
Tämä opetuspaketti on tuotettu osana Stimulate-projektia ja sitä voidaan käyttää muiden 

tietolähteiden ohella. Tehtävät perustuvat tehostettuihin videoleikkeisiin, jotka ovat 

dokumentista ‘The Secret Life of Materials’ (Materiaalien salainen elämä) ja Materials Future-

sivuston (www.materialsfuture.eu/fi/) sisältöön.  
 

Paketti jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisen tehtävissä tutkitaan kehittyneiden 

materiaalien tarvetta, sitten tutustutaan erilaisiin kehittyneisiin materiaaleihin ja lopuksi 

katsotaan, mitä opiskelijat itse voivat tehdä. Paketin osat ja tehtävät on laadittu niin, että niitä 

voi opiskella ja suorittaa järjestyksessä alusta loppuun tai siitä voi valita haluamiaan tehtäviä. 

Tehtäväpapereita ja opettajan ohjeita on sisällytetty tarpeen mukaan. Tämä paketti liittyy 

tarinaan ’Maxin ja Lilyn seikkailut’ ( ‘Max and Lily’s Adventures’) ja peliin ’Materiaalien 

metsästäjä‘ (’Materials Hunter’). Nämä löytyvät molemmat nettisivustolta.  
 

Tämä paketti soveltuu 14-17-vuotiaiden opetukseen. Koska paketin pitää soveltua käytettäväksi 

eri EU-maissa, sillä ei ole erityisiä opetussuunnitelmakytköksiä. Tehtävissä on kuitenkin 

yhtymäkohtia luonnontieteisiin ja teknologiaan, taiteeseen ja muotoiluun sekä kestävän 

kehityksen opintoihin. 

 
Suoritettuaan tämän paketin tehtävät opiskelija: 

 Ymmärtää mitä kehittyneet materiaalit ovat ja tietää niistä useita 

 Ymmärtää kehittyneiden materiaalien merkityksen ja mahdollisuudet kestävälle 
tulevaisuudelle  

 On selvittänyt, millaista olisi työskennellä tai opiskella tieteen parissa   

http://www.materialsfuture.eu/fi/
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Osa 1: kehittyneiden materiaalien tarve 
Nämä tehtävät auttavat opiskelijaa ymmärtämään planeettamme resurssien/luonnonvarojen 

nykytilanteen ja resurssien  rajallisuuden. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan kehittyneiden 

materiaalien maailmaan.   

 

Tehtyään nämä tehtävät opiskelijat osaavat:  

 Tutkia planeettamme resurssien rajallisuutta ja mahdollisuuksia  

 Kertoa, mitä kestävä kehitys tarkoittaa 

 Selittää, mikä on kehittynyt materiaali 

 

Käytettävät välineet ja tietolähteet: 

 Tehtäväpaperi 1 

 Internet-yhteys 

 

Tehtävä 1 | Keskustelu kestävästä kehityksestä (20 min) 

(Johdatus aiheeseen) Kestävyydessä on kyse nykyisten tarpeiden tyydyttämisestä 

aiheuttamatta ongelmia tuleville sukupolville, kun niiden vuorostaan on aika tyydyttää omia 

tarpeitaan.  Olemme käyttäneet uusiutuvia kasvipohjaisia materiaaleja kuten puuta, puuvillaa, 

ja kumia hyvin pitkään. Viimeisen vuosisadan kuluessa olemme käyttäneet niitä kuitenkin 

sellaisella vauhdilla, että vähentyneiden kasvien tai eläinten (ylikalastus!) kanta ei enää kasva 

entiseen kokoonsa luontaisesti ajan myötä. Meistä on myös tullut yhä riippuvaisempia 

sellaisista raaka-aineista kuin hiili, kaasu ja raakaöljy, joita olemme nopeaan tahtiin 

kuluttamassa loppuun. Öljyä ei käytetä ainoastaan polttoaineena, vaan myöskin raaka-aineena, 

josta valmistetaan esim. muovia, väriaineita, lääkkeitä ja tekstiilejä. Tutkijoille tässä haasteena 

on kehittää tuotteita käyttämällä tehokkaasti kestävän kehityksen mukaisia raakaaineita ja 

energiaa. Mahtava keskustelunaihe! 

 

(Tehtävä) Kysy opiskelijoilta heidän alkuperäistä mielipidettään allaolevasta kolmesta 

väittämästä. Pyydä heitä sitten tutkimaan teemoja ryhmissä ja keskustelemaan niistä. Voit 

järjestää vaikka äänestyksen ja laatia jopa toimintasuunnitelman, jos opiskelijat suhtautuvat 

intohimolla keskusteltuun teemaan. 

 

1 Uusiutuvan energian hyödyt voittavat haitat  

2 Muovipussit pitäisi kieltää 

3 Meidän pitää muuttaa elämäntapaamme voidaksemme säilyttää planeettamme 

tuleville sukupolville  
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Rohkaise opiskelijoita miettimään kysymyksiä kuten: miksi muovia käytetään niin yleisesti? 

Miksi se on ongelma? Mitä tuotanto- ja hävitysmetodeja käytetään materiaalien tuotannossa? 

Vaikutukset ympäristölle ja eläimille? Työpaikkoihin ja maankäyttöön? Nykyiset materiaalit ja 

energianlähteet ja niiden vaihtoehdot? 

 

Tehtävä 2 | Kehittyvät teknologiat (40 min) 

(Johdatus aiheeseen) Yli 70 % kaikista teknologisista innovaatioista eri aloilla ja eri 

sovelluksissa, ovat joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia kehittyneiden materiaalien 

kehittämisestä. Ihmisillä on taipumus aliarvioida kehittyneiden materiaalien merkitystä 

jokapäiväisessä elämässä, koska he ovat enimmäkseen kiinnostuneita lopputuotteista, sen 

sijaan että arvostaisivat perustana olevaa materiaaliteknologiaa. Kansalaiset eivät ole tietoisia 

siitä, että useimmat heidän käyttämistään teknologiatuotteista ovat olemassa kiitos 

toiminnallisten materiaalien ominaisuuksien jatkuvan parantamisen.  

 

(Tehtävä) Ohjaa tässä tehtävässä opiskelijoita ottamaan selvää siitä, kuinka teknologia ja tiede 

ovat parantaneet arkisten esineiden valmistusmateriaaleja. Anna joka opiskelijan valita yksi 

arkipäiväinen tuote tutkittavakseen (kuten uuni, jääkaappi, pöytä, tietokone, lelut jne.). Heidän 

pitäisi tutkia miltä tuote näytti alussa heti sen keksimisen jälkeen ja mitä materiaaleja käytettiin 

sen valmistamiseen; ja tämän jälkeen selvittää, kuinka tuote on ajan mittaan kehittynyt ja tullut 

paremmaksi. Kuinka tarvittavat valmistusteknologiat ovat parantuneet? Kuinka materiaalit ovat 

parantuneet? Laita opiskelijasi joko kirjoittamaan lyhyen raportin tai esittelemään löytämänsä  

tiedot. 

 

Tehtävä 3 | Kehittyneiden materiaalien esittely (20 min) 
(Johdatus aiheeseen) Nykyisin käyttämiämme raaka-aineita voidaan käyttää vielä kestävämmin 

ja tehokkaammin, joten tutkijat jatkavat uusien ja innovatiivisten materiaalien tutkimista ja 

kehittämistä. Stimulate-projekti keskittyy tuomaan esille kehittyneiden materiaalien tärkeyden 

jokapäiväisessä elämässämme. Kuten Max ja Lily sanovat: “…kaikki nämä kehittyneet 

materiaalit, jotka ovat muokanneet maailmaamme, ja tehneet siitä nopeamman, vahvemman, 

halvemman ja tehokkaamman. Ja myöskin terveellisemmän ja kestävämmän.” 

 

Pyydä opiskelijoita antamaan kehittyneiden materiaalien määritelmä, tai nimeämään joku 

kehittynyt materiaali. Kirjoita opiskelijoiden ehdotukset taululle. Kerro heille sitten, että 

kehittyneet materiaalit ovat: “supermateriaaleja; materiaaleja, joilla on äärimmäisen korkea 

suorituskyky koskien yhtä tiettyä ominaisuutta”. Nämä voivat olla uusia materiaaleja tai 

nykyisten muunnoksia entisiin. Tietyt etuliitteet kertovat, että kyseessä  on kehittynyt 

materiaali: ultra-, super- ja nano-. Ultrakovat materiaalit, superjohtava tai superhydrofobinen 

(hylkii voimakkaasti vettä), tai nanohiukkaset tai nanoputket. Materiaaleja, jotka jäljittelevät 
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luontoa (biomimetiikka) tai pystyvät muistamaan tietyn muodon (muistimetalliseos), voidaan 

niitäkin kutsua kehittyneiksi materiaaleiksi.   

 

(Tehtävä) Opiskelijat tutustuvat eri materiaaleihin ja niiden käyttösovelluksiin 

yksityiskohtaisemmin tämän paketin osassa 2. Johdantona aiheeseen, jaa tehtäväpaperi  1 ja 

kehoita opiskelijoita löytämään oikea kuvaus ensyklopediasta, joka löytyy Materials Future -

sivustolta: www.materialsfuture.eu/fi/opi/ensyklopedia/.  

http://www.materialsfuture.eu/fi/opi/ensyklopedia/
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Osa 2: Tutkitaan kehittyneiden materiaalien roolia  

Paketin tämän osan tehtävät tutustuttavat opiskelijat kehittyneiden materiaalien rooliin 

huipputeknologiassa ja antavat heille mahdollisuuden tutkia näiden materiaalien 

mahdollisuuksia ja käyttösovelluksia.  

 

Nämä tehtävät suoritettuaan opiskelija: 

 On tutkinut kuutta erilaista kehittyneiden materiaalien tyyppiä ja niiden 

käyttösovelluksia  

 Ymmärtää kehittyneiden materiaalien tärkeyden kestävälle tulevaisuudelle 

 On kuvitellut, kuinka nämä materiaalit voivat auttaa muovaamaan kestävää 

tulevaisuutta  

 

Käytettävät välineet ja tietolähteet: 

 Tehtäväpaperit 2 - 5 

 Tehostetut lyhytfilmit 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/)  

 Internet-yhteys 

 

1 | Aurinkoenergia 

 

Tehtävä 1 | Tutkitaan aurinkoenergiaa (40 min) 

(Johdatus aiheeseen) Lily kertoo aurinkokennojen määritelmän: “… aurinkokenno on laite, joka 

absorboi valoa auringosta, ja muuntaa sen sähköenergiaksi, jota voidaan joko käyttää heti 

suoraan (esim. sytyttämällä lamppu) tai varastoida paristoihin/akkuihin.” 

Sivustolta voit lukea lisää Maxin ja Lilyn tarinasta ‘Valojen kaupunki’ (‘City of lights’). 

 

(Selitys) Tässä tehtävässä opiskelijat tutkivat, kuinka aurinkokennot toimivat, ja voivat kokeilla 

valmistaa oman aurinkokennonsa. Yksi tekniikoista, joilla muutetaan auringonvaloa sähköksi on 

aurinkokennotekniikka. Englannin sana ’photovoltaic’ tulee kreikankielisestä sanasta ‘photo’, 

joka tarkoittaa valoa, ja voltista, joka viittaa italialaiseen sähköalan pioneeriin nimeltä  

Alessandro Volta. Tässä ovat kyseessä mustat aurinkopaneelit, joita opiskelijat ovat luultavasti 

nähneet jo aiemminkin, ja oma oppilaitoksennekin saattaa käyttää niitä. Heille voi näyttää niistä 

myös kuvan. Aurinkokennot toimivat absorboimalla fotoneita/valohiukkasia (pieniä 

energiapaketteja), joita säteilee auringosta, ja joita aurinkopaneelin puolijohteet  imevät 

itseensä; aurinkopaneeli koostuu kennoista. Fotonit osuvat kennoihin ja luovat sähkövirtaa, 

joka sitten välittyy kennoihin liitetyillä. Mitä enemmän kennoja ja minkä tehokkaampia ne ovat, 

sen enemmän sähköä voidaan tuottaa.  

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
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(Tehtävä) Jotta opiskelijat ymmärtäisivät, kuinka aurinkopaneelit toimivat, anna heidän itsensä 

kokeilla. Internetistä löytyy monia esimerkkejä kokeiluista ja tehtäväpaperi 2 kuvailee kolme 

yksinkertaista koetta, jotka opiskelijat voivat tehdä tutkiakseen aurinkoenergiaa. 

 

Tehtävä 2 | Orgaaniset aurinkokennot (30 – 60 min) 

(Tehtävä) Jaa opiskelijoille tehtäväpaperi 3 ja pyydä heitä lukemaan kysymykset läpi. Sen 

jälkeen he saavat katsoa videoleikkeen aurinkoenergiasta 

(www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/) ja sitten koettaa vastata kysymyksiin. 

Luultavasti heidän tarvitsee katsoa videoleike useampaan kertaan. Vastaukset kysymyksiin 

löytyvät opettajan ohjeesta 1. 

(Tehtävä) Internetistä löytyy useita yksityiskohtaisia ohjeita siitä, kuinka itse voi tehdä oman 

Grätzel-kennon käyttämällä kotitaloudesta löytyvää materiaalia, kuten vadelmia tai mustikoita. 

‘The Solar Spark’-sivustolta löytyy monia hyviä esimerkkejä: 

www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. Sivustolla on 

ohjeita, opettajan ohjeita, tarvikelista ja terveys- ja turvallisuusvinkkejä. Kokeilu kestää 45-60 

minuuttia. Sivustolla on myös ohje kokeeseen, jossa tutkitaan Grätzel-kennoissa käytetyn 

väriaineen toimintaa.   

 

 

  

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments
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2 | Bioniset kehot 
 

Tehtävä 1 | Bioniikka (20 min) 

(Tehtävä) Aloita tämä aihe kysymällä ensin opiskelijoiltasi, tietävätkö he, mitä bioniikka 

tarkoittaa. Kerää heidän ideansa ja kerro heille sitten, että bioniikka tarkoittaa sitä, että  

“sähkö- tai sähkömekaaniset laitteet tehostavat tai jäljittelevät normaalia biologista kykyä tai 

suoritusta. ” Bioniikka on tieteenala, jossa tiedemiehet työskentelevät auttaakseen 

vammautuneita ihmisiä, luomalla edistyksellisiä bionisia ruumiinosia. Näytä nyt opiskelijoillesi 

videoleike (toinen leike osoitteesta: www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/). Tässä 

filminpätkässä tiedemiehet keskustelevat siitä, kuinka he parantavat bionisten käsien toimintaa 

osseointegraatiolla, mikä tarkoittaa sitä, että luodaan yhteys elävän luun ja keinotekoisen 

implantin välille. Kun opiskelijat ovat katselleet videoleikkeen, voitte keskustella seuraavista 

kysymyksistä: 

 

1. Mitä tulevat osseointegraation mahdollisuudet merkitsemään amputoiduille ja ihmisille, 

jotka saavat bionisia ruumiinosia? (He saavat tuntokykynsä takaisin, voiden esimerkiksi 

tuntea, onko esine pallo tai kova/pehmeä)  

2. Mitä eettisiä kysymyksiä saattaa nousta esille, kun bioniikka yleistyy? (Esimerkiksi: ketkä 

voivat saada implantteja, jotka lisäävät toimintoja, joita normaali keho ei pysty 

tekemään) 

 

Tehtävä 2 | Kosketustunnon kokeminen (15 min) 

(Tehtävä) Millaista olisi, jos sormissasi tai kädessäsi ei olisi lainkaan kosketustuntoa? Anna 

opiskelijoiden kokeilla tätä itse. Anna heidän tehdä jotain, jossa he käyttävät hienomotorisia 

taitojaan, kuten esim., solmia kengännauhansa tai poimia sormillaan pieniä esineitä. Anna 

heidän ensin tehdä tämä normaalisti. Seuraavaksi anna heidän laittaa sormenpäihinsä 

auringonpolttamalle iholle tai kylmärokkoon tarkoitettua voidetta, jolla on puuduttava 

vaikutus. Anna heidän tehdä samat tehtävät uudestaan. Huomaavatko he mitään eroa? 
 

Tehtävä 3 | Bionisten kehojen aikajana (40 min) 

(Activity) Kirurgit ovat korvanneet ruumiinosia proteeseilla enemmän tai vähemmän 

onnistuneesti jo tuhansien vuosien ajan (esim. puujalat). Suuria edistysaskeleita bioniikassa on 

otettu kuluneella vuosisadalla. Laita opiskelijat etsimään netistä tietoa niistä, ja luomaan 

aikajana. Ehdota, että he etsivät tietoa bionisesta silmästä, korvasta, jalasta ja 

kädestä/käsivarresta, mutta myös elimistä, kuten maksasta ja sydämestä. Voit ehdottaa heille 

sopija aloituspäivää aikajanalle, tai antaa heidän valita itse.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
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Tehtävä 4 | Suunnittele oma bioninen ruumiinosa (30 min) 
(Tehtävä) Jaa opiskelijat pienryhmiin (3-4 henkilöä) suunnittelemaan oma bioninen ruumiinosa. 

Anna kunkin ryhmän valita elin tai ruumiinosa ja etsiä Internetistä tietoa sen kaikista 

toiminnoista. Mitä heidän bionisen varaosansa pitäisi pystyä tekemään? Voit antaa jokaiselle 

ryhmälle tehtäväksi yhden ruumiinosan, ja sitten voitte luokkana koota koko bionisen 

ihmiskehon.   
 

3 | Luonnon matkiminen 
 

Tehtävä 1| Värin näkeminen (30 min) 

(Johdatus aiheeseen) Silmämme ovat hämmästyttävät elimet, joilla pystymme näkemään hyvin 

kauas ja erittäin lähelle, havaitsemaan syvyyttä ja erottamaan värejä. Mutta kuinka näemme eri 

värejä? Anna opiskelijoiden selvittää seuraavia kysymyksiä: 

1. Selitä, kuinka  havaitsemme värin. Kannusta opiskelijoita tekemään hahmotelma.  

2. Mitä ‘näkyvän valon spektri’ tarkoittaa? Mitkä seitsemän väriä voimme tunnistaa tässä 

spektrissä? 

3. Mikä tekee ihmisistä värisokeita? 

4. Etsi tai suunnittele itse yksinkertainen koe, joka osoittaa tai esittää sen, miten 

havaitsemme värin. Internetistä löytyy monia esimerkkejä. Anna opiskeljoiden kokeilla 

toistensa kokeita. 

Tehtävä 2 | Rakenteellinen väri (30 - 40 min) 

(Johdatus aiheeseen) Kuten Lily selittää, tietyt kasvit, eläimet ja materiaalit heijastavat valoa 

niin, että me näemme ne värillisinä, vaikka ne itse asiassa eivät sitä ole, kuten riikinkukko 

sulkineen. Materiaalin pinta koostuu pienistä viivoista, jotka ovat sijoittuneet niin, että ne 

heijastavat takaisin vain tiettyjä valotaajuuksia; esim. vain sinistä  tai punaista.    

Voit lukea netistä lisää Maxin ja Lilyn tarinasta ’Rakenteellinen väritys‘(’Structural 

Colouration’)   
 

(Tehtävä) Pyydä opiskelijoita katsomaan filminpätkä luonnon matkimisesta  (kolmas videoleike 

täältä www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/). Jaa luokka pienryhmiin ja jaa kopiot 

tehtäväpaperista 4. Opiskelijoilla pitä olla Internet-yhteys, jotta he voivat selvittää termit, jotka 

liittyvät rakenteellisen värin teoriaan. Rohkaise heitä omin sanoin kertomaan selityksensä. 

Oikeat vastaukset löytyvät  opettajan  ohjeesta 2.  

(Tehtävä) Tutkimustehtävässään opiskelijat tulevat havaitsemaan, että monien lintujen ja 

perhosten värikkäät sulat ja siivet aiheutuvat rakenteellisen värin optisesta ilmiöstä. Olisi 

hienoa, jos opiskelijat voisivat nähdä nämä värit itse – ja se on mahdollista! Rakenteellista 

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
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värityst käytetään euroseteleiden hologrammeissa. Pyydä opiskelijoita tuomaan seteleitä 

tutkittavaksi. Mitä he näkevät eri seteleiden hologrammeissa? 

 

4 | 3D-tulostus 

Tehtävä 1 | Mitä 3D-tulostus on? (15 min) 

(Kotitehtävä) Ennen tätä oppituntia, pyydä opiskelijoita etsimään Internetistä artikkeli 3D-
tulostuksesta. Rohkaise heitä etsimään artikkelia, joka kertoisi, mitä 3D-tulostus on, mutta 
myös, mihin sitä voidaan käyttää. Pyydä heitä tekemään kysymyksiä ennakkoon.  
Maxin ja Lilyn tarinasta osa kertoo kehittyneistä materiaaleista ja 3D-tulostuksesta, ja sen voi 
lukea verkossa.  

 
(Tehtävä) Keskustelkaa luokassa, mitä opiskelijat ovat saaneet selville 3D-tulostuksesta – kuinka 

se toimii? Mihin sitä voidaan käyttää (sovellukset)? Mikä on sen potentiaali? Mitkä ovat sen 
rajoitukset? Kerää opiskelijoiden ideat ja kirjoita ne taululle. Katsokaa nyt videoleike 3D-
tulostuksesta. (viides leike www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/). Tässä leikkeessä 
viuluntekijä tutkii viulun 3D-tulostamista – voiko hän tulostaa viulun, joka kuulostaa yhtä 
hyvältä kuin puinen käsin valmistettu viulu? 

Onko vielä kysymyksiä, joihin heidän jo keräämästään materiaalista ei löydy vastauksia? Anna 
heidän jatkaa etsimistä Internetissä. Opettajalle: 3D-tulostuksen määritelmä löytyy 
ensyklopediasta osoitteessa www.materialsfuture.eu/fi/opi/ensyklopedia/. Yleisimmät 
tulostusmateriaalit ovat muovi, keramiikka, metallit, hartsit ym. 3D-tulostusta on eri tyyppisenä 
ja eri teknologioilla. 3D-tulostus on mullistanut prototyyppien valmistuksen, sitä on käytetty 
lääketieteessä ja biologiassa, avaruudessa, taiteessa ja arjen perustuotteidenkin tuottamisessa.   

Tehtävä 2 | Tee oma 3D tuloste (kesto vaihtelee) 

(Tehtävä) Tässä tehtävässä opiskelijat tekevät oman 3D-suunnitelman/mallin. Jos koulussanne 

on 3D-tulostin tai mahdollisuus käyttää sellaista lähialueellanne, anna opiskelijoiden oikeasti 

tulostaa  mallinsa Mikäli ei, opiskelijat voivat hahmotella mallinsa graafiselle paperille tai luoda 

3D-mallin tietokoneella. Opiskelijat voivat myös käyttää valokuvia jostain kohteesta luodakseen 

tiedoston, joka 3D-tulostetaan. Internetistä löytyy ilmaisohjelmia joilla voi luoda tiedostoja 3D-

tulostusta varten. Oma koulunne voisi ostaa 3D-tulostimen, niiden hinnat ovat halventuneet. 

Sivustot, kuten www.myminifactory.com tarjoavat opastusta ja esimerkkejä 3D tulostuksesta. 

Varmista, että opiskelijat pitävät mielessään sen, että esineiden täytyy olla riittävän 

yksinkertaisia tulostettavaksi, ja sen, että heidän pitää miettiä, mitkä materiaalit ovat 

mahdollisia. 

Kannusta opiskelijoita miettimään niitä todella jännittäviä 3D-tulostuksen mahdollisuuksia, joita 

kehittyneet materiaalit tarjoavat, ja rohkaise heitä keksimään todella innovatiivisia kohteita. 

Mitä voisivat tulostaa käyttämällä eläviä soluja?  

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
http://www.materialsfuture.eu/fi/opi/ensyklopedia/
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5 | Nanomateriaalit 

Tehtävä 1 | Nanosta gigaan (10 min) 

(Tehtävä) Mitä etuliite ‘nano’ tarkoittaa? Jaa tehtäväpaperi 6 ja pyydä opiskelijoita täyttämään 

taulukon tyhjät kohdat. Kuinka paljon kukin pituus vähenee kun etenet yksiköissä alaspäin? 

Vastaus: 1000-kertaisesti. 

Tehtävä 2 | Nanohiukkaset (30 min) 

(Johdatus aiheeseen) Nanomateriaalit määritellään  materiaaleiksi, joiden vähintään yksi 

ulottuvuus (korkeus, leveys, pituus, paksuus, halkaisija) on suuruusluokassa noin 1-100 

nanometriä.  Nanohiukkaset ovat aivan liian pieniä havaittaviksi edes optisella mikroskoopilla. 

Ne eivät enää käyttäydy kuten bulkkimateriaalit (joten hopeananohiukkasten ominaisuudet 

ovat erilaiset kuin hopean). Niiden hyvin pieni koko tarkoittaa sitä, että niillä on suhteellisesti 

suurempi pinta-ala kuin muilla materiaaleilla ja tämä voi muuttaa tai parantaa niiden 

ominaisuuksia kuten lujuutta, reaktiivisuutta tai sähköisiä ominaisuuksia. Esimerkkejä 

nanomateriaaleista ovat vulkaaninen tuhka, grafeeni, kvanttipisteet, metalli- ja 

metallioksidinanohiukkaset, hiilinanoputket, fullereenit jne.  

(Tehtävä) Tässä tehtävässä opiskelijat selvittävät miten ja missä nanomateriaaleja jo nykyään 

käytetään. Opiskelijoiden pitäisi löytää sovelluksia tekstiileissä, elektroniikassa, aurinkosuojassa, 

pinnoitteissa, työkaluissa, lääkkeissä jne. Joitain esimerkkejä: antibakteerinen pinnoite sukissa, 

kovemmat ja kestävämmät työkalut ja UV-suojaus. Nanomateriaalien käyttö on myöskin jossain 

määrin kiistanalaista  – pyydä opiskelijoita selvittämään, miksi. 
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Tehtävä 3 | Grafeeni (20 min) 

(Johdatus aiheeseen) Grafeeni on esimerkki nanomateriaalista, nimittäin nanolevystä, mikä 

tarkoittaa, että se on maailman ohuin materiaali, jonka paksuus on vain yksi atomi (noin 

0.34nm). Se perustuu materiaalina hiiliatomeihin; itse asiassa se on äärimmäisen ohut hiutale 

tavallista hiiltä. Korkealaatuinen grafeeni on vahvaa, kevyttä, lähes läpinäkyvää, ja se on 

erinomainen lämmön- ja sähkönjohde. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet voivat johtaa valtaviin 

edistysaskeliin elektroniikassa ja muissa teknologioissa. Esimerkiksi, kuvitteellinen 1 m²:n 

grafeenista tehty kehto voisi painaa vähemmän kuin milligramman, mutta se kannattelisi 

turvallisesti vastasyntynyttä vauvaa.  

Opiskelijat voivat lukea sivustolta lisää grafeenista (Maxin ja Lilyn tarina).  

 

Grafeeni on:  

 10 kertaa parempi lämmönjohde kuin kupari  

 100 kertaa vahvempaa kuin teräs mutta myöskin hyvin taipuisaa 

 1,000 kilometriä sekunnissa on vauhti, jolla elektronin kiitävät sen sisällä, siksi se on 

erinomainen sähkönjohde  

 10,000 kertaa ohuempaa kuin ihmisen hius  

 100,000 kertaa kevyempää kuin tavallinen tulostuspaperi  

 98% :sti läpinäkyvää valolle, mutta silti niin tiivistä, ettei mikään pääse sen läpi 

(Tehtävä) Grafeenin ominaisuudet ja potentiaali ovat edelleen tutkijoiden tutkimuskohteita, 

esimerkiksi ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja liikenteen/kuljetusten ratkaisuissa. Jaa 

opiskelijat pareihin ja anna heidän etsiä tietoa Internetistä siitä, mitä grafeeni voisi merkitä 

kuljetuksille/liikenteelle ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle (esim. superkevyet materiaalit). 

Kannusta opiskelijoita miettimään, miltä lentokoneet ja muut kulkuvälineet voisivat näyttää ja 

minkälainen toiminnallisuus voisi olla mahdollista. Mitä se merkitsisi kustannuksille ja mikä olisi 

ympäristövaikutus?  

Huom: Mikäli haluat laajentaa tätä tehtävää, voit laittaa opiskelijat selvittämään ja 

kartoittamaan koko liikenteen historian ensimmäisistä polkupyöristä, autoista, junista ja 

lentokoneista nykyisiin kuljetusmuotoihimme. Mitä tieteellisiä edistysaskeleita 

otettiin/tarvittiin kussakin vaiheessa?  
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6 | Toiminnalliset Materiaalit 
 

Tehtävä 1 | Toiminnalliset materiaalit (15 min) 

(Tehtävä) Pyydä opiskelijoita katsomaan videoleike toiminnallisista materiaaleista (neljäs 

videoleike: www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/). Kirjoita seuraavat kysymykset 

taululle ennakkoon.  

1. Mitä ovat kolmen filmissä esiintyvän henkilön työtehtävät? 

2. Mihin he keskittyvät työssään? Mitä he yrittävät saada aikaan? 

3. Mitä tieteen visiota tämä videoleike edustaa? 

 

Katsottuanne filminpätkän (Opiskelijat saattavat tarvita toisenkin katselukerran), johda luokka 

keskustelemaan kolmesta ylläolevasta kysymyksestä. Filmin kolme puhujaa ovat kaikki 

vakavissaan kiinnostuneita siitä, että tiede ja teknologia vastaavat tarpeeseen ja niillä on 

merkitys; auttaa meitä elämään parempaa ja kestävämmän kehityksen mukaista elämää. Mitä 

mieltä opiskelijat ovat tästä? Mihin tarpeeseen vastaavat Shamees Adenin suunnittelemat 

lenkkitossut? 

 

Tehtävä 2 | Tulevaisuuden visiot (30 min) 

(Tehtävä) Filminpätkässä Martin Hanczyc puhuu tulevaisuuden visiosta, jossa elvien 

materiaalien mahdollisuudet voisivat tarkoittaa esineitä, jotka osaisivat itse korjata itsensä, 

kasvaa itsestään ja lisääntyä itsekseen. Tämä avaa ajattelua siitä, millaista teknologiaa 

tulevaisuudessa voitaisiin soveltaa ja suosia. Tätä tehtävää varten jaa opiskelijat pareihin tai 

pienryhmiin, joissa he saavat kuvitella sovelluksen toiminnallisille materiaaleille (kuten 

Shameen toiminnalliset lenkkitossut). He saavat olla futuristisia ja ajatella mitä mahdollisuuksia 

on materiaaleilla, jotka osaavat korjaantua, kasvaa ja lisääntyä itsestään.   

 

Jokainen ryhmä esittelee ideansa muulle luokalle. Heidän pitää ajatella, mihin tarpeeseen he 

vastaavat, mitä materiaali tekisi ja kuinka se toimisi. He voivat käyttää Internetiä löytääkseen 

ideoita ja tehdäkseen hahmotelmia.  

 
 

 

http://www.materialsfuture.eu/fi/elokuva/lyhytfilmiae/
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Osa 3: Ryhdytään tutkijoiksi 
Tehtävät tässä paketin kolmannessa osassa rohkaisevat opiskelijoita ajattelemaan itse kuin 
tiedemiehet ja innostavat heitä opiskelemaan tai suuntautumaan tälle alalle.  
 
Nämä tehtävät suoritettuaan opiskelija:  

 On kokeillut, millaista olisi itse olla tutkija  

 On tutustunut tutkijoiden työmaailmaan tutustumiskäyntien ja vierailevien esiintyjien 
kautta 

 
Käytettävät materiaalit ja tietolähteet: 

 Tehtäväpaperi 6 

 Materiaalien metsästäjä-peli (www.materialsfuture.eu/fi/peli/)  

 Internet-yhteys 

 

Tehtävä 1 | Toimi tutkijana (kesto vaihtelee) 

(Tehtävä) Tämän projektin tarkoitus on tuoda esiin kehittyneiden materiaalien merkitys 

jokapiväisess elämässämme. Sen tarkoitus on myös saada nuoret ihmiset innostumaan 

työurista tieteen, teknologian ja suunnittelun/muotoilun aloilla. On tärkeää, että opiskelijat 

oppivat tieteestä suunnittelemalla/muotoilemalla itse ja tekemällä omaa tutkimustaan. Tämä 

valmistaa heitä myös oikeaan työelämään. Siksi mukana on tehtävä, jossa opiskelijat valitsevat 

ongelman, jota he itse tutkivat ja yrittävät löytää siihen ratkaisuja. 

 

Jaa opiskelijat pareihin ja selitä, ett kunkin pari tulee opiskella ongelmaa/tarvetta ja esittää 

siihen omia suunnitteluratkaisujaan. He voivat valita ongelman koulussa, kotona tai 

lähialueellaan.  Heidn tulisi pitää mielessään tässä paketissa oppimansa kehittyneet materiaalit 

– jotta heidän ratkaisunsa voisivat olla futuristisia ja pohdiskelevia. Esimerkki: koulun aita 

tarvitsee maalata uudelleen, koska sen väri on haalistunut ja kuoriutunut pois. Kuinka he 

korjaisivat ongelman käyttämällä kehittyneitä materiaaleja? 

 

Opiskelijoiden pitäisi noudattaa suunnittelusyklin vaiheita, mutta koska he saattavat käyttää 

mielikuvistustaan ajatellessaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, he saattavat pysyä syklin 

suunnitteluvaiheessa. Nämä on esitetty tarkemmin tehtäväpaperissa 6. 

 

 

 

 

 

 

http://www.materialsfuture.eu/fi/peli/
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Tehtävä 2 | Materiaalien metsästäjä  

(Tehtävä) Anna opiskelijoillesi aikaa pelata peliä Materiaalien metsästäjä, jota voi pelata 

Internetissä osoitteessa www.materialsfuture.eu/fi/peli tai sen voi ladata älypuhelimeen tai 

tablettiin.   

Pelissä opiskelijat käyttävät kehittyneitä materiaaleja luodakseen kestävää tulevaisuutta ja 

parempaa elämää. Opiskelijat  oppivat kaikkea tieteestä, joka on muokkaamassa maailmaamme 

uudelleen. Materiaalien metsästäjä on ilmainen rento palapeli, jossa pelaajat matkustavat 

historian eri aikakausien läpi ystävysten Maxin ja Lilyn kanssa,  auttaen pientä yhteisöä 

syntymään luomalla uutta tekniikkaa yhdistämällä materiaaleja. Katso, kuinka yhteiskunta 

kehittyy paremmaksi tai tuhoutuu opiskelijoiden edetessä – kansalaisten ympäristö on 

riippuvainen heidän valinnoistaan.  

Peliohjeet löytyvt täältä www.materialsfuture.eu/fi/peli.  

 

Tehtävä 3 | Vinkkejä tutkijoiden rohkaisemiseen 

Mink enemmän opiskelijat ovat tekemisissä tieteen maailman kanssa, sen innostuneempia he 

ovat luomaan oman uransa tällä alalla. Alla useita vinkkejä, joilla luoda innostusta tieteeseen: 

 Järjestä retki paikalliseen tiede- tai designmuseoon 

 Järjestä tutustumiskierros paikalliseen tiedelaboratorioon  

 Kutsu tutkija tai tieteen opiskelija puhumaan luokallesi; ympäri Eurooppaa tutkitaan 

kehittyneitä  materiaaleja, täältä löytyy kartta tutkimuspaikkojen sijainneista: 

www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Seuraa tapahtumia, joissa tiede on keskipisteen, kuten esim. ‘tiedeviikko’ tai 

tiedefestivaalit. Usein niiden järjestäjät tarjoavat koulupaketteja, työpajoja ja muuta 

aktiviteettia. 

 Organisoi tiedemessut (pääteemana kehittyneet materiaalit!) 

 Tutustuta opiskelijat roolimalleihin – opiskelijat voivat esim. tutkia kuuluisaa 

tiedemiestä (läpi historian) ja pitää esityksen 

 

http://www.materialsfuture.eu/fi/peli/
http://www.materialsfuture.eu/fi/peli/
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Tehtäväpaperi 1 | Johdatus kehittyneisiin materiaaleihin 

 
Polttokennot 

 

 
 

 
Stentit 

 

 
 

 
Nanomateriaalit 

 

 
 

 
Muistimetalliseokset 

 

 
 

 
Superhydrofobinen 

 

 
 

 
Grafeeni 

 

 
 

 
Elektro-kromi 

 

 
 

 
Nanoputket 

 

 
 

 
Kohdennettu 

lääkkeenannostelu  
 

 
 

 
Aurinkokennotekniikka 

 

 
 

 
Puolijohteet 
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Tehtäväpaperi 2 | Tutkitaan aurinkoenergiaa 

 
1. Mikä on paras väri aurinkopaneelille? 
Tarvitaan kullekin ryhmälle: jääkuutioita, värillistä kartonkia, mukana myös mustaa ja valkoista. 
 

Tässä kokeessa opiskelijat selvittävät, kuinka väri vaikuttaa siihen, millä nopeudella auringon 

kuumuus imeytyy. Tämä koe on mahdollinen vain aurinkoisena päivänä!  

Jaa luokkasi ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle erivärisiä kartonkipaloja ja jääkuutioita. 

Jäkutioiden pitäisi olla suurinpiirtein samankokoisia. Musta ja valkoinen ovat olennaisia, mutta 

muut värit voivat vaihdella.   

Pyydä opiskelijoita leikkaamaan kartonki noin 10 neliösentin paloiksi. Aseta neliöt täyteen 

auringonpaisteeseen ja laita keskelle jääkuutio. Ota aikaa, kuinka kauan kestää, että kuutiot 

sulavat. Mikä suli nopeimmin ja mikä hitaimmin? 

Mustalla kartongilla olevan jääkuution pitäisi sulaa nopeimmin, koskaa se absorboi auringon 

lämpöä tehokkaimmin, kun taas valkoisen pitäisi olla hitain, koska se heijastaa suuren osan 

energiasta. Tämän vuoksi aurinkopaneelit maalataan yleensä mattamustiksi. Mikä väri olisi 

toiseksi paras väri paneeleille? 

 

2. Vaihtoehtoinen koe aurinkoenergialla ja värillä  

Jokaiselle ryhmälle: Valkoinen ja musta kartonki, 4 muovimukia  
 

Leikkaa kaksi pyöreää palaa valkoisesta ja kaksi pyöreää palaa mustasta kartongista. Laita yksi 

pala kunkin muovimukin (keskenään samankokoisia) alle. Täytä ¼ kustakin mukista ja mittaa 

lämpötila. Laita nyt yhden mukin kanneksi musta pyöreä pala ja toisen mukin kanneksi 

valkoinen pala, kiinnitä kumilenkillä tai teipillä ja aseta kaikki neljä mukia suoraan 

auringonvaloon. Ennusta, missä mukissa lämpötila nousee korkeimmaksi. Mittaa lämpötila 5 ja 

10 minuutin jälkeen. 

 

3. Tee aurinkouuni  

Jokaiselle ryhmälle: pahvinen pizzalaatikko, alumiinifoliota, muovikelmua, mustaa 

paperia,sanomalehden sivuja, sakset ja teippiä  
 

Tee laatikon kannesta läppä leikkaamalla se kolmelta sivulta, taita näin saatu läppä taaksepäin 

leikkaamattomalta sivulta. Päällystä läpän sisäpuoli alumiinifoliolla ja teippaa folio kunnolla 

kiinni. Avaa laatikko ja vuoraa sisäpohja mustalla paperilla. Eristä laatikko teippaamalla 

sanomalehtirullia laatikon sisäreunoille niiden koko pituudelta. Pingota ja kiinnitä muovikelmu 

kannen sisäpuolelle, (niin että kelmu kattaa läppää varten leikatun aukon alan). Laita 

kuumennettava ruoka (kuten vaahtokarkki) laatikkoon, sulje se, mutta avaa läppä ja suuntaa 

alumiinifolio kohti auringonvaloa. Tue läppä tikun avulla ja odota noin 30 minuuttia. 
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Tehtäväpaperi 3 | Videoleike aurinkoenergiasta 

 

1. Kuka on filmin tutkija? 

 

 

2. Minkä asioiden parissa hän työskentelee? 

 

 

 

3. Mikä häntä inspiroi? 

 

 

 

4. Mitä hän on kehittänyt? 

 

 

 

 

5. Miten se toimii? Miltä kennot näyttävät? Piirrä kenno ja nimeä sen 

osat. 

 

 

 

 

 

6. Mitkä ovat edut verrattuna silikonikennoihin, joita nykyään käytetään 

laajasti? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

7. Mitä materiaaleja voidaan käyttää orgaanisessa aurinkokennossa? 
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Tehtäväpaperi 4 | Rakenteellinen väri 

1. Ketkä olivat ensimmäiset tutkijat, jotka havaitsivat rakenteellisen värin? 
 
 
 
2. Minkä eläimen sulkaa he tutkivat? Mihin johtopäätökseen he tulivat? 

 
 
 

3. Rakenteelliset värit syntyvät ennemminkin optisesta ilmiöstä kuin 
pigmentaatiosta. Näitä optisia ilmiöitä ovat: aaltojen interferenssi, valon 
taittuminen ja diffraktio. Tutki ja selitä omin sanoin, mitä ne tarkoittavat. 

a. Aaltojen interferenssi  
 
 

b. Valon taittuminen 
 

 
c. Diffraktio 

 
 
4. Mikä on videoleikkeessä mainitun marjan nimi? Mikä siinä on niin erityistä? 
 
 
 
5. Materiaalit, jotka saavat värinsä rakenteellisena värityksenä, kimmeltävät 

usein sateenkaaren lailla. Mitä on tämä sateenkaariväritys ja millä eläimillä, 
kasveilla tai materiaaleilla on tämä ominaisuus? i 

 
 
 
6. Mitkä sovellukset ovat mahdollisia rakenteelliselle värille? Luettele kolme.  
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Tehtäväpaperi 5 | Nanosta gigaan 

 

 

Yksikön nimi  Yksikön symboli  Tarkoitus 

 
Gigametri 
 

 
Gm 

 
Biljoona metriä 

 
__________metri 

 
___________ 

 
Miljoona metriä 
 

 
Kilometri 

 
km 

 
 1000__________ metriä 
 

 
Metri 
 

 
m________ 

 
Yksi metri 

 
_____________metri 
 

 
mm 

 
Yksi ___________ osa metriä 

 
Mikrometri 
 

 
µm 

 
Miljoonasosa metriä  

 
_____________metri 
 

 
nm 

 
Yksi ___________ osa metriä 
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Tehtäväpaperi 6 | Suunnittelusykli 

 
Käytä tätä diagrammia jäsentääksesi suunnitteluprosessiasi. 

 

Vinkit 

 Tutki, mitä muut ovat jo tehneet. 

 Selvitä, mitä materiaaleja on saatavilla. 

 Käytä luovuuttasi ja osaamistasi löytääksesi erilaisia ratkaisuja, ja valitse sitten yksi, jota 

alat työstää eteenpäin.  

 Kuvaile haaste – laita mukaan pakotteita ja rajoitteita. 

 Jos voit todellakin tehdä mallisi, testaa se myös. Ja tee parannuksia.  
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Opettajan ohjeet 1 | Videoleike aurinkoenergiasta 

1. Kuka on filmin tutkija? 
Michael Grätzel- opiskelijat voivat etsiä hänestä tietoa Internetistä oppiakseen lisää hänen 
urastaan, työstään ja hänen saamistaan palkinnoista.  
 

2. Minkä asioiden parissa hän työskentelee? 
Sellaisten systeemien luomisessa, jotka jäljittelevät fotosynteesiä, jotta auringonvalosta 
voidaan luoda polttoainetta ja sähköä. 
 

3. Mikä häntä inspiroi? 
1970-luvun öljykriisi sai hänet tajuamaan, ettei öljyä ole enää kovinkaan paljon jäljellä ja siitä 
syntyi hänen intohimonsa löytää vaihtoehtoisia systeemeitä, jotka käyttävät valoa tuottaakseen 
polttoainetta.  
 

4. Mitä hän on kehittänyt? 
Hän on kehittänyt väriaineherkistetyt aurinkokennot, jotka jäljittelevät kasvien luonnollista 
fotosynteesisysteemiä. Molekyläärinen väriaine absorboi auringonvaloa, joka muuttuu sitten 
sähköenergiaksi.   
 

5. Kuinka se toimii? Miltä kennot näyttävät? Piirrä kenno ja nimeä sen osat. 

 
6. Mitkä ovat edut verrattuna silikonikennoihin, jotka ovat nykyään laajalti käytössä? 

1. Grätzel-kennot keräävät auringon valoa kummallekin puolelle, mikä on tärkeää 
esimerkiksi aavikolla, jossa valo heijastuu takaisin  

2. Grätzel-kennot keräävät hajasäteilyä 
3. Niitä voi käyttää sisätiloissa  
4. Esteettisyytensä vuoksi ihanteellisia rakennusten julkisivuilla; värillinen lasi näyttää 

taiteelliselta 
  

Muita väriaineherkistettyjen aurinkokennojen etuja on, että ne tulevat massatuotannossa 
halvemmaksi kuin kilpailijansa ja että niillä on suuri ympäristöetu, koska ne eivät käytä 
energiaintensiivisiä korkeavakuumisia menetelmiä tai myrkyllisiä elementtejä1.  
 

Opettajan ohjeet 2 | Rakenteellinen väri 

                                                 
1Source: An article by Jacob Aron in The Guardian on 4 July 2010, ‘My Bright Idea: Michael Grätzel’; 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy


23 
  

1. Ketkä olivat ensimmäiset tutkijat, jotka havaitsivat rakenteellisen värin? 
Isaac Newton ja Robert Hooke. Thomas Young oli ensimmäinen, joka selitti aaltojen 
interferenssin.  
 

2. Minkä eläimen sulkaa he tutkivat? Mihin johtopäätökseen he tulivat? 
He havaitsivat, että meistä riikinkukon sulat näyttävät sinisiltä ja vihreiltä johtuen niiden 
rakenteesta, vaikka ne todellisuudessa ovat pigmentoituneet ruskeiksi melamiinilla. Melamiini 
on monimutkainen polymeeri, joka vastaa ihon ja hiusten väristä. Sulkien pinnan morfologia 
heijastaa valoa tavalla, joka saa meidät näkemään ne värillisinä.  

 

3. Rakenteelliset värit syntyvät ennemminkin optisesta ilmiöstä kuin pigmentaatiosta. Tutki 
ja selitä omin sanoin, mikä optinen ilmiö on ja kuinka se toimii.  

“Tässä tapauksessa valo käyttäytyy kuin aalto” Lily sanoi ja heitti pikkukiven lähteeseen. 
Pikkukivi sai aikaan rengasmaisen leviävän aallon. Seuraavaksi Lily heitti kolme pikkukiveä 
yhdessä. Ne kaikki muodostivat aaltoja, jotka vaikuttivat toinen toisiinsa. Jossain kohtaa aallot 
yhdistyivät vahvistaen toinen toistaan, ja jossain kohtaa ne kumosivat toisensa.” Aaltojen 
interferenssiä tapahtuu, kun sähkömagneettiset kentät, jotka koostuvat yksittäisistä aalloista, 
ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Materiaalin mikroskooppinen rakenne toimii kuin prisma, 
halkaisten valoa rikkaisiin osaväreihin. Taittunut valo näkyy hohtavissa sateenkaaren väreissä, 
riippuen siitä, millä frekvenssillä se heijastuu kohteen pinnasta takaisin. 
 

4. Mikä on videoleikkeessä mainitun marjan nimi? Mikä siinä on niin erityistä? 
Marjan nimi Polliacondensata ja se on väriltään loistavimman sininen, jota mistään elävästä 
kudoksesta tiedetään löytyvän. Marjaa esiintyy Afrikan metsäseuduilla.  Kasvi, josta filmissä 
nähdyt marjat oli otettu, on 100 vuotta vanha, eikä väri ole haalistunut. Tämä on rakenteellisen 
värityksen hämmästyttävä ominaisuus. 
 

5. Materiaalit, jotka saavat värinsä rakenteellisena värityksenä, kimmeltävät usein 
sateenkaaren lailla. Mitä on tämä helmiäishohtoisuus (engl. iridescence), ja millä 
eläimillä, kasveilla tai materiaaleilla on tämä ominaisuus? 

Helmiäishohtoisuus (engl. iridescence on tulosta kahden tai useamman pinnan (esim. osittain 
läpinäkyvien ohuiden kalvojen) konstruktiivisesta ja destruktiivisesta interferenssistä, 
yhdistyneenä valon taittumiseen. Kun valo heijastuu takaisin tällaisilta pinnoilta, tapahtuu 
vaihesiirto kalvon etupinnasta ja takapinnoilta heijastuneiden säteiden välillä. Tämän vuoksi 
tietyllä aallonpituudella ja tietyssä kulmassa valoaaltojen amplitudi (kirkkaus) voi lisääntyä tai 
vähentyä. Näin eri kulmista katsottuna värit näyttävät erilaisilta. Tämä voi koskea joidenkin 
lintujen sulkia, perhosten siipiä, kalansuomuja, saippuakuplia, öljykalvoja, kilpikonnan kuoria ja 
aitoja helmiä/helmiäistä.  
 

6. Mitä mahdollisia sovelluksia on rakenteelliselle väritykselle? Luettele kolme.  
Rakenteellisella värityksellä on potentiaalia moniin eri sovelluksiin, kuten muotitekstiilit, 
mukautuva naamioituminen, matalaheijasteinen lasi, tehokkaat optiset kytkimet ja heijastusta 
vähentävät pinnat. Tätä teknologiaa käytetään jo luottokorttien ja seteleiden 
turvallisuushologrammien valmistuksessa; tällaisia hologrammeja on hyvin vaikea väärentää, 
koska niiden pinnan morfologia on kuvioitu nanoskaalassa. 


