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1. Tiivistelmä  

Luokka-aste: 6-9 

Arvioitu oppituntien määrä: 10-16 oppituntia (10 x 75 min, 16 x 45 min) 

Kokonaisuuden kuvailu:  

Laser Secure Oy suunnittelee turvajärjestelmiä, jotka suojaavat arvokkaita esineitä. Yhtiö 

tarvitsee oppilaiden apua uuden laserturvajärjestelmän suunnittelussa. Järjestelmän tulisi 

suojata ympäri maailmaa kulkevia näyttelyesineitä. Tässä insinöörityöskentelyyn 

pohjustautuvassa oppimiskokonaisuudessa oppilaat tutkivat valon ominaisuuksia, kuten 

heijastumista, taittumista, absorptiota ja valon läpäisyä. Oppilaat keräävät tuloksia ja havaintoja 

oppimiskokonaisuuden aikana omaan ”insinöörin muistikirjaansa” työskentelyn ohessa. 

Oppimiskokonaisuuden aikana kerättyjen tietojen avulla oppilaat suunnittelevat, testaavat ja 

kehittävät paremmaksi omaa laserturvajärjestelmäänsä. 

 

Ainesisältö Teknologia- ja 
insinöörikasvatus 

Matematiikan linkitys 

valo, aallot, näkyvän valon 
spektri, heijastuminen, 
taittuminen, absorptio ja 
läpäisy 

Insinöörisuunnittelu, laserit 
ja tietokonesimulaatiot 

Kulmat ja niiden mittaaminen 
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2. Opintojakson tavoitteet  
 
 
Tuntikohtaiset tavoitteet on esitetty erikseen jokaisen oppitunnin kohdalla.  

Tässä oppimiskokonaisuudessa käsitellään Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(Opetushallitus, 2014) laaja-alaisista tavoitteista seuraavia (tavoitteista on avattu joitain kohtia, 

jotka toteutuvat oppimiskokonaisuudessa): 

- L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen: Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta 

opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman 

työskentelyprosessin ja etenemisen arvioinnista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 

kuvittelukykyään uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään 

ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. 

Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja 

yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten 

tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien 

huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun 

- L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu: Oppilaat harjoittelevat 

ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan soveltaen 

monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan 

asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä 

noudattamaan hyviä tapoja. 

- L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot: Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa 

koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja 

merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita opetetaan 

ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista 

sekä harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja 

mallintamista. 

- L4 Monilukutaito: Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen 

monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja 
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välittämisen taitoja harjoitellaan eri oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden 

yhteistyönä. 

- L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys: Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu 

tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä yritystoimintaa. 

Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan 

hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään 

uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin 

aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja 

ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä 

viemään työ sisukkaasti loppuun. 

 

Fysiikan opetuksen osalta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 

2014) tavoitteista käsitellään seuraavia: 

- T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun 

- T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan 

tavoitteita omalle työskentelylle sekä työskentelemään pitkäjänteisesti. 

- T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

- T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa 

sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti 

- T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa 

tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia 

- T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja 

merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten teknologisten ratkaisujen 

ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa 

- T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia 

käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä 

- T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä 

sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa 
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- T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa 

oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen 

erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

 
Näihin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet ovat: 
 

- S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon 

kohteista valitaan sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. 

Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita 

kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, 

havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja 

esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri 

vaiheissa 

- S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman 

elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden 

näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. 

Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin.  

- S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä 

sisältöjä valitaan erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. 

Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan 

osaamista. 
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3. Opetuksen kulku 
 
 

TUNTI AIHE TAVOITTEET TYÖTAVAT MATERIAALIT JA VÄLINEET 

1 Insinööri-
suunnittelun 
esittely 

Oppilas ymmärtää 
insinöörisuunnittelun eri 
työvaiheet 

Ryhmätyöskentely 
ja luetun 
ymmärrys, 
opettajajohtoinen 

monisteet, kirje 

2 Aallot ja 
sähkö-
magneettisen 
säteilyn spektri 

Oppilas  
- tunnistaa 

amplitudin, 
taajuuden ja 
aallonpituuden  

- ymmärtää valon 
aallonpituuden ja 
taajuuden 
vaikutuksen valon 
väriin ja 
intensiteettiin 

- ymmärtää, miksi 
laserosoittimen ja 
taskulampun valot 
eroavat toisistaan 

Monisteisiin 
vastaaminen, 
ryhmätyöskente-
ly, ryhmissä 
tutkiminen, 
argumentointi 

luokka: laser, taskulamppu 
tiimi: jousi, värikynät, prisma 

3 Valon kulku Oppilas ymmärtää 
- valon kulkevan 

suoraviivai-sesti 
- absorption ja 

läpäisyn eron  

Monisteisiin 
vastaaminen, 
ryhmätyöskente-
ly, ryhmissä 
tutkiminen, 
argumentointi 

luokka: taskulamppu, 
klemmareita, rei’itin, viivoitin 
tiimi: taskulamppu, (10x10) cm 
palat alumiinifoliota, muovia, 
voipaperia, pahvia ja paperia 

4 Heijastu-
minen ja 
taittuminen 

Oppilas 
- ymmärtää mitä eroa 

on heijastumisella ja 
taittumisella 

- tunnistaa erilaiset 
linssit ja valon 
taittumisen niissä 

Argumentointi, 
ryhmätyöskentely
, ryhmissä 
tutkiminen, 
monisteisiin 
vastaaminen 

tiimi: tasolinssi, kovera linssi, 
kupera linssi, tasopeili, kovera 
peili, taskulamppu, laserosoitin, 
viivoitin 
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5-6 Heijastumisen 
ja taittumisen 
havainnol-
listaminen 

Oppilas 
- osaa käyttää 

astelevyä kulmien 
mittaamiseen 

- ymmärtää 
taittumislain 

- ymmärtää valon 
nopeuden riippuvan 
väliaineesta 

Tutkiminen, 
argumentointi, 
monisteisiin 
vastaaminen 

tiimi: tietokone tai tabletti 
 
oppilas: astelevy, punakynä, vihreä 
kynä 

7 Kokeellinen 
työskentely 
heijastu-
miseen ja 
taittumiseen 
liittyen 

Oppilas 
- syventää 

osaamistaan 
astelevyn 
käyttämisestä 

- osaa kertoa 
havaintojaan 
taittumisesta ja 
heijastumisesta 

Tutkiminen, 
argumentointi, 
monisteisiin 
vastaaminen, 
kertaa aiemmin 
opittua 

tiimi: laserosoitin, tasopeili, kovera 
linssi, kupera linssi, astelevy, 
viivoitin, 2 klemmaria, 
muovailuvahaa, kovera peili 

8-12 Projektin 
aloittaminen 

Oppilas 
- osaa suunnitella ja 

rakentaa laser-
turvajärjestelmän 
hyödyntäen 
aiemmin oppimiaan 
asioita sekä 
parannella sitä 

- sitoutuu 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti 

- osaa toimia osana 
ryhmää ja antaa 
muille rakentavaa 
palautetta 

Ryhmä 
työskentely, 
argumentointi, 
oppilasjohtoista 

Luokka: Laser, kuumaliimapistooli 
 
Tiimi: Ruutupaperi (40x50) cm, 
viivoitin, astelevy, laserosoitin, 
kupera linssi, kovera linssi, 
tasolinssi, 3 tasopeiliä, kovera peili, 
mallihahmo, 6-10 klemmaria, 
perunajauhoa, meikkisivellin, 
petrimalja. 

12-14 Idean 
kehittäminen 

Oppilas 
- osaa perustella 

havainnoillansa 
turvajärjestelmänsä 
toimivuuden  

- työskentelee 
pitkäjänteisesti 
osana ryhmää 
yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi 

Ryhmätyöskentely 
ja argumentointi 

Luokka: laserosoittimia 
 
Tiimi: Ruutupaperi (40x50) cm, 
viivoitin, astelevy, laserosoitin, 
kupera linssi, kovera linssi, 
tasolinssi, 3 tasopeiliä, kovera peili, 
mallihahmo, 6-10 klemmaria, 
perunajauhoa, meikkisivellin, 
petrimalja. 
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15-16 Yhteenveto ja 
arviointi 

Oppilas 
- osaa kertoa, kuinka 

hyödynsi 
insinöörisuunnit-
telua opintojakson 
aikana 

- osaa arvioida omaa 
ja ryhmänsä 
suoriutumista 
projektista 

Kertaa aiemmin 
opittua, 
argumentointi 

Oppilas: astelevy 
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4. Arviointi  
 
Oppimiskokonaisuuden arvioinnin tulee olla jatkuvaa ja kannustavaa. Myös oppilaat arvioivat 

omaa ja ryhmänsä työskentelyä oppimiskokonaisuuden eri vaiheissa. Oppimiskokonaisuuden 

lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden (turvajärjestelmän vaatimukset) ja 

oppimiskokonaisuuden aikana tehdyn ”insinöörin muistikirjan” täyttämistä. Turvajärjestelmän 

onnistumisen lisäksi arvioidaan ryhmätyöskentelyä, näkökulmien perustelemista, käsitteiden 

käyttämistä sekä tiedonhakua. 

 

Arviointi voi tapahtua numeerisesti tai sanallisesti.  
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5. Opettajan materiaali  
Oppitunti 1: insinöörisuunnittelun esittely  
 
Oppitunnin 1 tiivistelmä 

Oppilaat työskentelevät pienissä tiimeissä ja pohtivat, mitä insinöörit tekevät ja millainen 

prosessi insinöörisuunnittelu on. Oppilaat saavat kuvitteellisen asiakkaan kirjeen ja tekevät 

luetun ymmärtämisen monisteen. Pohditaan mitä asiakkaan asettama projekti vaatii ja miten 

jatkossa edetään. 

Materiaalit:  

 Oppitunti 1: Kirje oppilaille (s. 25) 

 Oppitunti 1: Luetun ymmärtäminen (s. 26) 

 
Opettajalle 
Oppilaat työskentelevät koko projektin ajan samoissa tiimeissä, joten on hyvä suunnitella 
tiimijako etukäteen. Näin voi varmistaa tehokkaan ja toimivan työskentelyn. Oppilaille on myös 
tärkeä esitellä insinöörisuunnittelun perustat. (Ongelman määrittely, oppiminen, suunnittelu, 
ratkaisun muodostaminen, testaus, ratkaisun valitseminen) Insinöörisuunnittelu on pohjana 
koko projektille. 

 
Kuva 1. Kaaviokuva insinöörisuunnittelun vaiheista 
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Kuvassa 1 on esitelty insinöörisuunnittelun vaiheet. Kuva on hyvä esittää myös oppilaille. 
Kuvaan voi lisätä selitykset jokaiselle termille. 
 
Määrittely:  

Määrittele ongelma 

 Kuka on asiakas? 

 Mitä asiakas tarvitsee? 

 Mihin asiakas tarvitsee sitä? 

 Kuka on tuotteen lopullinen käyttäjä? 

 Miksi lopullinen käyttäjä haluaisi ostaa sen? 

 Mitkä ovat tuotteen vaatimukset ja rajoitteet? 
Ongelmanratkaisua: 
KUKA tarvitsee MITÄ ja MIKSI? 

Oppiminen:  
Opi ongelmasta uutta 

 Mitä taustatietoja tarvitaan? 

 Mitä luonnontieteitä/matematiikkaa tarvitaan? 

 Mitä tarvikkeita tarvitaan? 

 Mitä on jo tehty ongelman ratkaisemiseksi? 

 Mitkä tuotteet ratkaisevat samantapaisen tarpeen? 

 Kuinka arvioidaan onnistumista ja kehitystä? 
Suunnittelu:  

Suunnittele ratkaisu 

 Tarkenna vaatimukset ja rajoitteet 

 Kehitä ideoita sopivaan ratkaisuun 

 Kehitä monipuolisia ratkaisuja 

 Ota huomioon rajoitteet, vaatimukset ja sekä ominaisuudet, jotka kilpailevat 
keskenään 

 Valitse ratkaisu, jota kokeilet 

 Kehitä suunnitelmat (pohjapiirustus, kaaviot, hinta, rakentamissuunnitelma, 
vihkon sivut, jne.) 

Kokeileminen: 
Kokeile ratkaisua 

 Laita suunnitelma käytäntöön 

 Ota huomioon riskit ja työn kannattavuus 

 Käytä vaatimuksia/rajoitteita ja pohdi mahdollisia muita ominaisuuksia 
prototyypin (kokeiltava ratkaisun malli) rakentamisessa  

Testaaminen:  
 Testaa ratkaisua 

 Ota huomioon testattavat kysymykset tai hypoteesit 

 Kehitä kokeita tai viitekehyksiä ratkaisun sopivuuden määrittämiseen 

 Kerää ja analysoi dataa 
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Päättäminen:  
Päätä, onko ratkaisu tarpeeksi hyvä 

 Voivatko tuotteen käyttäjät käyttää suunnitelmaa ongelmiensa ratkaisuun? 

 Ovatko vaatimukset ja rajoitteet otettu huomioon suunnitelmassa? 

 Kuinka suunnitelmaa voitaisiin kehittää saatujen testitulosten ja palautteen 
avulla? 

Kommunikointi: 
Kommunikoi 

 Esitä ratkaisu selkeästi ja varmista että se on helposti ymmärrettävissä 

 Käytä todisteita vakuuttaaksesi asiakas käyttämään tuotettasi 
Tiimityö:  

Tee yhteistyötä 

 Keskustele tiimeissä, kuinka ratkaisu täyttää asiakkaan tarpeet ja vaatimukset 

 Ota huomioon jokaisen ryhmän jäsenen eri näkökulmat  
 

 
Yleisiä virhekäsityksiä insinöörisuunnittelusta: 

 Insinöörien ei tarvitse oppia mitään uutta työskennelleessään. Todellisuudessa insinöörit 
oppivat jatkuvasti uutta läpi elämänsä. 

 Insinöörisuunnittelu tapahtuu suoraviivaisesti eikä aikaisempiin vaiheisiin tarvitse palata. 
Todellisuudessa prosessi on iteratiivinen sykli.  

 Kun insinööri on saanut projektin valmiiksi, hän ei koskaan palaa sen ääreen. 
Todellisuudessa insinöörit pohtivat usein projektejaan ja palaavat parantelemaan niitä ja 
tekemään muutoksia.  

 

Insinöörin muistikirja: 

Koko projektin ajan oppilaat käyttävät insinöörin muistikirjaansa. He kirjaavat sinne tekemiään 
havaintoja ja täydentävät tehtäviä. Muistikirja muodostuu pääosin projektin monisteista. Lisäksi 
siellä on hyvä olla tyhjiä sivuja omille muistiinpanoille. Muistikirjan on tarkoitus tukea oppilasta 
projektin aikana ja helpottaa aikaisemmilla tunneilla opittujen asioiden mieleen palauttamisessa.  
 
Insinöörin muistikirjan voi tulostaa valmiiksi oppilaille, jolloin se sisältää jo valmiiksi tarvittavat 
monisteet ja tehtävät. Toinen hyvä vaihtoehto on hankkia jokaiselle oppilaalle kansio, jonne he 
keräävät kaikki monisteet ja paperit, jotka liittyvät projektiin. Tällöin kansio toimii muistikirjan 
roolissa. Pääasia on, että jokaisella oppilaalla on oma muistikirja ja se pysyisi koko projektin ajan 
tallessa. Muistikirja voi olla myös sähköinen kansio, mikäli monisteet päätetään täyttää 
sähköisessä muodossa.  
 
 
Oppitunnin valmistelut: 

 Valitse sopiva video, millä esittelet idean laserturvajärjestelmästä. Mahdollisia videoita 

voit löytää täältä: http://funovation.com tai sitten Funovation Youtube kanavalta. Myös 

elokuvien videoklipit ovat hyvä vaihtoehto (kuten Ocean’s Twelve tai Get Smart) 

http://funovation.com/
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 Tulosta tarvittavat monisteet, jos ne eivät sisälly valmiiksi insinöörin muistikirjaan. 

(Luetun ymmärtäminen, kirje, …) 

 Laita insinöörisuunnittelua esittelevä juliste seinälle 

 Jaa oppilaat ryhmiin (kolmen hengen ryhmät ovat ideaalisimmat) 

 
Oppitunnin kulku: 

 Insinöörisuunnittelun ja insinööri muistikirjojen esittely (apuna voi käyttää kuvaa 1.) 

 Projektin lyhyt esittely ja videon katsominen 

 Tiimeihin jakaminen 

 Kirjeen lukeminen ja luetun ymmärtäminen (Insinöörisuunnittelun vaiheista määrittely) 
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Oppitunti 2: aallot ja sähkömagneettisen säteilyn spektri 
 
Oppitunnin 2 tiivistelmä 
Oppitunnin aikana oppilaat oppivat, miksi taskulampun valo ja laserin valo näyttävät erilaiselta. 
Tunnin pääaiheena ovat aaltoliikkeen perustermit; aallonpituus, amplitudi ja taajuus. Myös 
energian ja taajuuden yhteys kuuluu opittaviin asioihin. Oppitunnilla käydään myös näkyvän 
valon spektri ja miten valon väri ja aallon ominaisuudet liittyvät toisiinsa. Tärkeää on kytkeä kaikki 
opittava oppilaille annettuun insinöörisuunnitteluongelmaan, laserturvajärjestelmään. 
 
Materiaalit:  

 Oppitunti 2: Tehtävämoniste (s. 28) 
 

Opettajalle: 
Aallon ominaisuuksia voi havainnollistaa pitkällä jousella.  

 
Kuva 2. Vieterijousi, jonka avulla on helppo havainnollistaa aaltoliikettä (rawpixel.com) 

 
Oppitunnin valmistelut  

 Tulosta tarvittavat monisteet (1 kpl/oppilas) 
 
Oppitunnin kulku: 

 Edellisen tunnin kertaus, kirjeen mieleen palauttaminen ja kertaus siitä, mikä 
insinöörisuunnittelun vaihe on tällä tunnilla menossa (Oppiminen) 

 Aiheen esittely: aallot (taskulampun valon ja laserin eroavaisuudet, jousidemonstraatio, 
aallonpituus, amplitudi, taajuus, energia) 

 Monisteen tekeminen 

 Phet – Aalto langassa https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-
string/latest/wave-on-a-string_fi.html 

 Keskustelua valon spektristä, UV- ja IR-säteilystä 

 Jatketaan moniste loppuun 
 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_fi.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_fi.html
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Oppitunti 3: valon kulku 
 
Oppitunnin 3 tiivistelmä 
Oppilaat tutkivat valon ominaisuuksia. Tutkimisen kohteena on valon kulkeminen suoraviivaisesti 
ja hajaantuminen mitä kauempana ollaan valon lähteestä ja miten valo käyttäytyy kohdatessaan 
erilaisia pintoja. Oppilaat tutkivat myös absorptiota ja läpäisyä erilaisilla materiaaleilla.  
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 3: Taulukko (s. 31) 
 

Opettajalle 
 
Oikean elämän esimerkkejä: 

 Absorptio: Tummien ja vaaleiden vaatteiden ero kesäpäivänä 

 Läpäisy: Aurinkorasva estää UV-säteilyn pääsyn iholle, mutta näkyvä valo läpäisee 
aurinkorasvan. 

 Heijastuminen: Valo heijastuu järven pinnasta tai peilistä. 
 
Oppitunnin valmistelu: 

 Valmistele demonstraatiot 

 Valmistele kokeellisen työskentelyn materiaalit 

 Tulosta tarvittavat monisteet (Oppitunti 3: Taulukko, Absorptio/läpäisy/heijastuminen 
havainnot) 

 
Oppitunnin kulku: 

 Kirjeen mieleen palauttaminen ja mahdollisten kysymysten keksiminen asiakkaalle 
(oppilaat saavat lähettää yhden kirjeen asiakkaalle, jossa he voivat esittää lisäkysymyksiä)  

 Insinöörisuunnittelun vaiheen määrittäminen (Oppiminen) 

 Demonstraatiot: valo etenee suoraviivaisesti (paperissa reikä, miten valo käyttäytyy), valo 
hajaantuu mitä kauemmaksi valon lähteestä siirrytään (tarkkaillan mitä tapahtuu, kun 
taskulamppua siirretään varjostimesta kauemmaksi ja lähemmäksi), valo etenee joka 
suuntaan (demonstraatio kuvassa 3.) 

 Opetuskeskustelu valon nopeudesta ja miten valo vuorovaikuttaa eri materiaalien ja 
pintojen kanssa   

 Kokeellista työskentelyä tiimeissä: oppilaat tutkivat miten eri materiaalit käyttäytyvät, 
kun niitä valaistaan taskulampulla. Oppilaat täyttävät havaintotaulukon (Oppitunti 3: 
Taulukko, Absorptio/läpäisy/heijastuminen havainnot). Esimerkkinä kuva 4. 
Materiaaleina on hyvä olla heijastavia, absorboivia ja läpinäkyviä kappaleita. Oppilaan 
omat ideat ovat suotavia. 
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Kuva 3. Valo etenee kaikkiin suuntiin taskulampusta. Miten laser eroaa? (kuvassa on Maglite 
led-taskulamppu, mistä on rullattu pää pois) 
 

 

 
Kuva 4. Esimerkki mitä oppilaat voivat kokeilla kokeellisessa työskentelyssä 
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Oppitunti 4: heijastuminen ja taittuminen 
 
Oppitunnin 4 tiivistelmä 
Oppitunnin aiheena on valon heijastuminen ja taittuminen. Oppilaat pääsevät työskentelemään 
kokeellisesti ja tutkimaan, miten valo käyttäytyy peilissä ja linsseissä. Oppilaat hoksaavat tunnin 
aikana, mihin he mahdollisesti voivat hyödyntää peilejä ja linssejä laserturvajärjestelmässään. 
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 4: Kokeellinen työskentely (s. 32) 
 
Opettajalle 
 
Oppitunnin valmistelu: 

 Valmistele jokaiselle tiimille oma setti, mitä tarvitaan kokeellisessa työskentelyssä 

(tasolinssi, kovera linssi, kupera linssi, tasopeili, kovera peili, taskulamppu, laserosoitin, 

viivoitin). Kokeellisessa työskentelyssä käy hyvin oppilastyölaserit, koska ne heijastuvat 

myös pöytätasoon, jolloin lasersäde on näkyvissä. Oppilastyölaserit eivät käy kuitenkaan 

lopulliseen laserturvajärjestelmään suuren näkyvyytensä vuoksi. 

 Monista jokaiselle oppilaalle moniste Oppitunti 4: Kokeellinen työskentely  

 
Oppitunnin kulku: 

 Kirjeen mieleen palauttaminen 

 Insinöörisuunnittelu vaiheen määrittäminen (Oppiminen) 

 Työturvallisuus ohjeistus (oppilaat käyttävät lasereita) 

 Kuperan ja koveran peilin/linssin esittely, jotta oppilaat tunnistavat ne työskennellessään 

 Kokeellinen työskentely ja monisteen täydentäminen 

 Yhteenveto 
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Oppitunti 5-6: heijastumisen ja taittumisen havainnollistaminen 
 
Oppitunnin 5-6 tiivistelmä 
Oppilaat saavat asiakkaalta kirjeen, jossa asiakas vastaa heidän kysymyksiinsä. Oppitunnilla 
tutkitaan ohjatusti simulaatiota ja oppilaat oppivat heijastumisen ja taittumisen lainalaisuudet ja 
valon taittumiseen vaikuttavat tekijät. Oppilaat saavat uutta tietoa, jota he voivat hyödyntää 
laserturvajärjestelmän suunnittelussa. 
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 5: Kirje oppilaille (s. 33) 

 Oppitunti 5-6: Astelevyharjoituksia (s. 34) 

 Oppitunti 5-6: Simulaatio valon taittumisesta (s. 36) 
 
Opettajalle 
 
Oppilaille on hyvä selventää termit (esimerkiksi piirtämällä): 

 Pinnan normaali 

 Tulokulma 

 Heijastumiskulma 

 Taittumiskulma 
 
Oppitunnin valmistelut: 

 Kirjoita asiakkaan lähettämä kirje. Pohja kirjeelle on valmiina, siihen lisätään oppilaiden 
esittämien kysymysten vastaukset. Kirjeen avulla on helppo ohjata oppilaita oikeaan 
suuntaan ja unohtamaan epärelevantit ajatukset projektiin liittyen. 

 Monista jokaiselle oppilaalle tarvittavat monisteet (astelevyharjoituksia, simulaatio valon 
taittumisesta) 

 Varaa tabletit/tietokoneet oppilaille, jotta jokainen pääsee tutkimaan itse phet-
simulaatiota 

 Tutustu itse phet-simulaatioon https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-
light/latest/bending-light_fi.html 

 
Oppitunnin kulku: 

 Johdanto aiheeseen, kirjeen mieleen palauttaminen ja uuden kirjeen lukeminen 

 Insinöörisuunnittelun vaihe (Oppiminen) 

 Kulmien mittaamisen opettelu (astelevyharjoituksia –moniste) 

 Phet-simulaatio tehtävät (simulaatio valon taittumisesta –moniste) Voi tehdä yksin tai 
pareittain/tiimeittäin. 

 Yhteenveto 

  

https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_fi.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_fi.html
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Oppitunti 7: kokeellinen työskentely heijastumiseen ja taittumiseen 
liittyen 
 
Oppitunnin 7 tiivistelmä 
Oppilaat hyödyntävät simulaation kautta opittuja tietoja tällä tunnilla käytännössä. Oppilaat 
tekevät ohjattuja mittauksia ja mittaavat heijastumis- ja taittumiskulmia, kun valo 
heijastuu/taittuu peileistä/linsseissä. Oppilaat kirjoittavat kokeellisesta osuudesta 
muistiinpanoja, joita he voivat hyödyntää laserturvajärjestelmän suunnittelussa. Oppilaiden tulisi 
myös reflektoida, miten kokeellinen työskentely auttaa heitä itse projektissa. 
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 7: Työohje (s. 39) 

 Paperinen astelevy (s. 43 ja 44) 
 
Opettajalle 
 
Oppitunnin valmistelut: 

 Valmistele jokaiselle tiimille välinepaketti (laserosoitin, tasopeili, kovera linssi, kupera 
linssi, astelevy, viivoitin, 2 klemmaria, muovailuvahaa, kovera peili) 

 Monista tarvittavat monisteet jokaiselle oppilaalle. 
 
 

 
Kuva 4. Klemmarilla tarkoitetaan isompaa paperiklipsiä, jolla pelin saa pysymään pystyssä. Myös 
pyykkipojat tai sinitarra käy. Tässä kuvassa käytössä on laserosoitin, joten lasersäde ei heijastu 

astelevylle, kuten oppilastyölasereissa. (kuva alkuperäisestä ohjeesta) 
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Oppitunnin kulku: 

 Insinöörisuunnitteluprojektin mieleen palauttaminen ja insinöörisuunnitteluprosessin 
vaiheen kertaus (oppiminen) 

 Työturvallisuuden kertaaminen 

 Työskentely tiimeissä monisteen ohjeiden mukaisesti 

 Yhteenveto (Miten tulokset eroavat phet-simulaatiossa saaduista tuloksista?) 
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Oppitunti 8-12: projektin aloittaminen 
 
Oppitunnin 8-12 tiivistelmä 
Näillä oppitunneilla oppilaat pääsevät suunnittelemaan omaa laserturvajärjestelmää. Aluksi 
pidetään aivoriihi mahdollisista ideoista oman tiimin kanssa, jonka jälkeen vertaillaan ideoita ja 
muodostetaan kaksi mahdollista suunnitelmaa. Suunnitelmien testaamisen reflektointiin 
käytetään apuna monistetta, jossa on kysymyksiä suunnitelmista.  
Suunnitelmat rakennetaan ja tiimit testaavat omansa ja toisten tiimien laserturvajärjestelmiä. 
Näin tiimit saavat toisilta vertaispalautetta ja ideoita oman systeemin parantamiseen.  
 
Materiaalit:  

 Oppitunti 8-12: Oman suunnitelman reflektointia (s. 45) 

 Oppitunti 8-12: Suunnitelman testaamisen reflektointia (s. 46) 

 Oppitunti 8-12: Valmiin projektin tsekkauslista (s. 48) 
 
Opettajalle: 
Oppitunti on n. 4 oppitunnin mittainen. Oppitunteihin sisältyy  

 Huoneen piirtäminen 40 cm x 50 cm kokoiselle ruutupaperille. Tiimit päättävät, kuinka 
monimutkaisen huoneen tekevät. Pääasia on, että huoneeseen on aina 1 sisäänkäynti 
paperin ulkopuolelta ja seinät ovat selkeästi piirretty esiin. (seinät on hyvä olla 1-2 ruudun 
paksuisia) Opettaja voi piirtämisen aikana ohjata oppilaita helpottamaan omaa 
suunnitelmaa tai lisäämään haastetta monimutkaistamalla huonetta.  

 Oppilaat tekevät pienet savi-/taikataikina-/muovailuvahaesineet, jotka toimivat 
pienoismallissa taide-esineinä 

 Oppilaat tekevät ainakin kaksi mahdollista suunnitelmaa (ja kirjaavat ne ylös niin, että 
siellä on näkyvissä myös kulmia) ja reflektoivat suunnitelmien toimivuutta 

 Oppilaat testaavat omaa ja toisten tiimien laserturvajärjestelmää. (ja antavat 
vertaispalautetta) 

 
 

Jokaisella tiimillä on ruutupaperi (40x50) cm, viivoitin, astelevy, laserosoitin, kupera linssi, kovera 
linssi, tasolinssi, 3 tasopeiliä, kovera peili, mallihahmo, 6-10 klemmaria, perunajauhoa, 
meikkisivellin, petrimalja, muovailuvahaa/taikataikinaa/savea. Tärkeä olisi käyttää samoja 
linssejä ja peilejä kuin edellisillä tunneilla. Laserin on tärkeä olla laserosoitin, ei oppilastyölaseri, 
koska laserin ei kuulu näkyä paperilla (muuten varas näkisi laserin). Testaamisvaihtoehdoissa 
avataan lisää tähän liittyvää näkökulmaa. 
 

 



 21 

 
Kuva 5. Esimerkki valmiista turvajärjestelmästä. Kuvaan on piirretty hyvin yksinkertainen huone 

ruutupaperille. Taide-esineistä huoneessa on vain yksi, messinkinen lieriö. Kuvan ottamisen 
aikana huoneen päälle ripotellaan perunajauhoja, siksi tasopeilin ja kuperanpeilin välillä näkyy 

lasersäde. Laserosoittiminen valo ei näy paperissa toisin kuin oppilastyölasereiden säde. 
Työturvallisuuden takia huoneen ympärillä on pahvista tehty kehikko. 

 
Testaamisen vaihtoehdot 
On kolme erilaista vaihtoehtoa testata prototyypit: 

 1. vaihtoehto, perunajauhot ja meikkisivellin. Tiimeille annetaan pienimäärä 
perunajauhoja petrimaljalla ja meikkisivellin. Nähdäkseen missä laser menee huoneessa, 
oppilaat sirottelevat varovasti perunajauhoja siveltimellä huoneen yllä, jolloin lasersäteet 
tulevat näkyviin. 

 2. vaihtoehto, savukone. Aiheuttaa herkästi palohälytyksen, joten olisi tehtävä ulkona.  

 3. vaihtoehto, kuivajää. 
 
Oppitunnin valmistelut  

 Varaa tarpeeksi monta 40 cm x 50 cm ruutupaperia tunnille 

 Varaa myös muovailuvahaa tai muuta vastaavaa taide-esineitä varten 

 Valmistele myös “varas” eli kiinnitä pieni hahmo kynän/tikun päähän. Tällä voi testata 
turvajärjestelmää. 

 Varmista, että tiimeille on tarvittavat välineet. Yksi tiimi tarvitsee seuraavat välineet: 
Ruutupaperi (40x50) cm, viivoitin, astelevy, laserosoitin, kupera linssi, kovera linssi, taso 
linssi, 3 taso peiliä, kovera peili, malli hahmo, 6-10 klemmaria, perunajauhoa, 
meikkisivellin, petrimalja 
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 Monista monisteita jokaiselle oppilaalle 
 
Oppitunnin kulku: 

 Kirjeen mieleen palauttaminen ja insinöörisuunnittelun vaiheen kertaaminen 
(suunnittelu)  

 Lyhyt kertaus aikaisemmista tunneista 

 Suunnittelun aloittaminen (huone, taide-esineet, kirjalliset suunnitelmat, tässä vaiheessa 
ei jaeta vielä peilejä tai muuta) 

 Suunnitelmien reflektointi 

 Työturvallisuuden kertaaminen 

 Suunnitelmien rakentaminen 

 Suunnitelmien testaaminen (tiimit testaavat toistensa systeemejä) 

 Prototyyppien reflektointi 
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Oppitunti 12-14: idean kehittäminen 
 
Oppitunnin 12-14 tiivistelmä 
Oppitunnilla oppilaat hyödyntävät edellisen tunnin reflektointia laserturvajärjestelmän 
kehittämisessä. Oppilaat tekevät tiimeissä uuden suunnitelman laserturvajärjestelmästä. Sen 
jälkeen oppilaat rakentavat uuden turvajärjestelmän, testaavat sen ja arvioivat toimivuuden. 
Viimeisenä tarkistetaan asiakkaan antaman tarkistuslistan mukaan, täyttääkö järjestelmä 
annetut ehdot. Oppilaat reflektoivat myös omaa osaamista ja ymmärtämistä ja niiden 
kehittymistä projektin aikana. 
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 12-14: Parantelujen reflektointia (s. 49) 
 
 
Opettajalle 
 
Oppitunnin valmistelut 

 Monista tarvittavat monisteet 

 Varmista, että tiimeille on tarvittavat välineet. Yksi tiimi tarvitsee seuraavat välineet: 
Ruutupaperi (40x50) cm, viivoitin, astelevy, laserosoitin, kupera linssi, kovera linssi, taso 
linssi, 3 tasopeiliä, kovera peili, mallihahmo, 6-10 klemmaria, perunajauhoa, 
meikkisivellin, petrimalja 

 Kertaa ennen oppituntia, mitä asioita turvajärjestelmistä pitäisi huomioida 
 
 
Oppitunnin kulku: 

 Tunnin kulun esittely. Oppilaat tulevat suunnittelemaan edellisten tuntien reflektointien 
ja palautteiden pohjalta uuden laserturvajärjestelmän, joten mieleen palauttaminen on 
tärkeää. 

 Kertaa, missä insinöörisuunnittelun vaiheessa projektissa ollaan menossa (päättäminen) 

 Työturvallisuuden kertaaminen 

 Uudelleen suunnittelu tiimissä (kirjallisesti) Mitä asioita olisi hyvä muuttaa edellisistä 
suunnitelmista ja palautteesta oppineena? 

 Uuden suunnitelman pohjalta turvajärjestelmän rakentaminen ja testaaminen 

 Turvajärjestelmän vaatimuksien tarkistaminen ja uuden turvajärjestelmän arviointi 

 Yhteydenotto asiakkaalle. Oppilaat kirjoittavat asiakkaalle kirjeen. Kirjeessä oppilaat 
perustelevat, miksi heidän turvajärjestelmänsä on hyvä ja esittelevät suunnitelman. Mitä 
muuta asiakkaan olisi hyvä tietää turvajärjestelmästä? (ideat voi kirjoittaa taululle) 

 Projektin päättäminen. Miten projekti vastasi insinöörisuunnittelua/insinöörien 
työskentelyä?  
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Oppitunti 15-16: yhteenveto ja arviointi 
 
Oppitunnin 15-16 tiivistelmä: 
Oppitunnilla kerrataan projektia ja mitä oppilaat ovat sen aikana oppineet. Oppilaat tutkivat 
insinöörimuistikirjaansa ja keskustelevat tiimeissä, mitä ovat oppineet ja mikä oli keskeisintä 
oppia, jotta asiakkaalle pystyttiin tarjoamaan mahdollisimman hyvä turvajärjestelmä.  
 
Materiaalit: 

 Oppitunti 15-16: Jakson reflektointia (s. 50) 

 Oppitunti 15-16: Jakson kertausta (s. 51) 

 Oppitunti 15-16: Summatiivinen tehtävä (s. 52) 
 
Opettajalle 
Tunnilla kerrataan projektissa opittua. Oppilaille on kertaava moniste, jonka he tekevät. 
Vaikeimmat/heikommalle osaamiselle jääneet asia sisällöt on hyvä kerrata koko luokan kanssa. 
 
Oppitunnin valmistelu: 

 Tulosta oppilaille tarvittavat monisteet  
 
Oppitunnin kulku: 

 Kertaus: Mitä oppilaat ovat oppineet?  

 Oppilaat tarkastelevat insinöörimuistikirjaansa ja pohtivat tiimeissä oppimiaan asioita. 
Mikä oli haastavaa/helppoa? 

 Kertausmonisteen tekeminen (jokainen oppilas tekee yksin) 
 
 

Muita ideoita projektiin liittyen 
 
Projektiin saa liitettyä hyvin myös käsitöitä rakentamalla koko huoneen. Taide-esineet voidaan 
tehdä kuvataiteessa esimerkiksi savesta. Tähän voidaan liittää myös vierailu kotikaupungin 
taidemuseoon, tai tutustua esimerkiksi maailmakuuluihin taidemuseoihin tai taide-esineisiin.  
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Oppilaan materiaali  
 

Oppitunti 1: Kirje oppilaille 
 
Arvoisat insinöörit, 
 
Yrityksemme valmistaa erilaisia turvajärjestelmiä sekä koteihin että yrityksille 
maailmanlaajuisesti. Huolimatta parhaista yrityksistämme eräs asiakkaistamme joutui äskettäin 
varkauden kohteeksi. Tästä museosta varastettiin kallisarvoinen taide-esine. Kirjoitamme teille 
toivoen, että voisitte auttaa meitä suunnittelemaan turvajärjestelmän, joka estäisi mahdolliset 
tulevat varkaudet.  
 
Asiakasmuseoissamme voi olla esillä esimerkiksi fossiileja, koruja, taidetta tai muita 
mittaamattoman arvokkaita esineitä. Olemme suuressa hädässä, sillä tämä varas on erittäin 
taitava. Sen vuoksi teidän apunne on meille elintärkeää. Tehtävänänne on siis suunnitella 
turvajärjestelmä, jota voi kuljettaa mukana. Käyttäkää apuna teräviä aivojanne ja soveltakaa 
osaamistanne laser-turvajärjestelmän rakentamisessa.  
 
Kiristyvässä taloustilanteessa meidän on ajateltava myös kustannustehokkuutta, jonka vuoksi 
uudessa turvajärjestelmässämme voidaan käyttää vain yhtä laseria. Koska näyttelyesineet 
kiertävät ympäri maailman, myös näyttelytilat ovat hyvin monimuotoisia. Lisäksi 
näyttelyesineiden määrä tilassa vaihtelee. Mieti siis tarkkaan, monta esinettä huoneessa on, 
minkä muotoinen huone on ja miten esineet ovat sijoiteltu huoneeseen. 
 
Vaatimukset toimivalle turvajärjestelmälle: 

- Varas jää kiinni, kun hänen reitillään esineen luo on kolme lasersädettä 
- Varkaalla ei ole mukana mitään optisia välineitä 
- Järjestelmän on oltava riittävän monimutkainen hämätäkseen varasta, joten säteen on 

taituttava ja heijastuttava vähintään kerran 
 
Työskennelkää kolmen tai neljän insinöörin ryhmissä. Saatte käyttöönne rajoitetun budjetin, 
jonka vuoksi myös materiaaleja on rajoitetusti käytettävissä. Yrityksemme on teihin yhteydessä 
myöhemmin yksityiskohtiin liittyen. 
 
Kiitos avustanne ja arvostamme ripeää työskentelyänne! 
 
Yhteistyöterveisin, 

Lou A. S. E. Richards 

Lou A. S. E. Richards 
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Oppitunti 1: Luetun ymmärtäminen: 
 
Vastaa ensin kysymyksiin yksin. Sen jälkeen keskustele vastauksistasi tiimin kanssa ja 

kirjoita ryhmän yksimielinen vastaus. Voit käyttää eri väriä oman ja ryhmän vastuksen 

erottamisen helpottamiseksi.  

 
 
1. Mitkä 3 asiaa haluat kysyä asiakkaalta?  
 

 
 
2. Kuka on asiakas? 
 
Oma vastaus: 
 
  
Ryhmän vastaus: 
 
  
3. Mihin ongelmaan asiakas tarvitsee ratkaisun? Miksi ongelma on tärkeää ratkaista? 
 
Oma vastaus: 
 
  
Ryhmän vastaus: 
 
 
4. Ketkä käyttävät lopullista tuotetta? 
 
Oma vastaus: 
 
  
Ryhmän vastaus: 
 
  
5. Mitä kriteerejä lopulliselle tuotteelle on? 
 
Oma vastaus: 
  
 
Ryhmän vastaus: 
 
  
6. Mitä rajoituksia lopulliselle tuotteelle on? 
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Oma vastaus: 
 
  
Ryhmän vastaus: 
 
  
7. Mitkä ovat ainakin kaksi sellaista asiaa, jotka sinun täytyy oppia voidaksesi suojella arvokkaita 
taide-esineitä? 
 
Oma vastaus: 
 
  
Ryhmän vastaus: 
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Oppitunti 2: Tehtävämoniste 
 
 

Aallot ja valo 

 

1. Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevista aalloista. 

 
 

Merkitse jokaisen aallon aallonpituus ja amplitudi. 

 

Millä aallolla on suurin amplitudi? 

________________________________________________________________________ 

 

Millä aallolla on pisin aallonpituus? 

________________________________________________________________________ 
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2. Vastaa seuraaviin kysymyksiin alla olevista aalloista. 

 

 

 

Minkä aallon aallonpituus on suurin? 

________________________________________________________________________ 

 

Millä aallolla on korkein taajuus?  Perustele. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Mikä aalto kuljettaa eniten energiaa?  Perustele. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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3. Täytä taulukko sähkömagneettisen säteilyn spektrin avulla. 

Väri  

(Käytä värikyniä) 
Energiataso 

(Merkitse matalin ja 

korkein ja piirrä nuoli 

matalimmasta 

korkeimpaan) 

Taajuus  

(Merkitse matalin ja 

korkein ja piirrä nuoli 

matalimmasta 

korkeimpaan) 

Aallonpituus 

(Merkitse matalin ja 

korkein ja piirrä nuoli 

matalimmasta 

korkeimpaan) 

Ultravioletti    

 

 

 

 

 

 

 

Infrapuna 

 

 

4. Miksi ja miten värillisen laserin valo eroaa taskulampun valkoisesta valosta? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Oppitunti 3: Taulukko 
 

Absorptio/läpäisy /heijastuminen havainnot 

 

Materiaali Havainnot 
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Oppitunti 4: Kokeellinen työskentely 
 

4a. Peili- ja linssitutkimuksia 
Tasopeili: Heijasta taskulampun valoa peiliin. Mitä havaitset? Mitä tapahtuu, kun muutat 
lampun ja peilin välistä kulmaa? Piirrä tai kirjoita.  
 
 
Kovera peili: Heijasta taskulampun valoa peiliin. Mitä samaa ja mitä eroa tässä on 
verrattuna tasopeiliin? Piirrä tai kirjoita. 
 
 
 
 
 
Kovera linssi: Katso koveran linssin läpi huoneessa olevaa esinettä. Siirrä linssiä eri 
etäisyyksille silmästä. Mitä havaitset? Onko kuva aina kirkas? Jos ei, milloin se on kirkas ja 
milloin sumea? Onko kuva aina samankokoinen? Onko kuva aina oikeinpäin? Piirrä tai 
kirjoita. 
 
 
 
 
 
Kupera linssi: Katso kuperan linssin läpi huoneessa olevaa esinettä. Siirrä linssiä eri 
etäisyyksille silmästä. Mitä havaitset? Onko kuva aina kirkas? Jos ei, milloin se on kirkas ja 
milloin sumea? Onko kuva aina samankokoinen? Onko kuva aina oikeinpäin? Piirrä tai 
kirjoita. 
 
 
 
 
 
 
Tasolinssi: Katso tasolinssin läpi huoneessa olevaa esinettä. Siirrä linssiä eri etäisyyksille 
silmästä. Mitä havaitset? Onko kuva aina kirkas? Jos ei, milloin se on kirkas ja milloin 
sumea? Onko kuva aina samankokoinen? Onko kuva aina oikeinpäin? Piirrä tai kirjoita. 
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Oppitunti 5: Kirje oppilaille 
 
Arvoisat insinöörit, 
 
Saimme teiltä lisäkysymyksiä liittyen turvajärjestelmään, jonka pyysimme teitä suunnittelemaan. 
Kiitos, että olette lähteneet projektiin innokkaasti mukaan ja olette pohtineet sitä ankarasti. 
Emme valitettavasti voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta annamme teille lisätietoa heti, kun 
saamme itse sitä.  
 
[Tähän lisätietoa siten, että vastaat oppilaiden kysymyksiin. 

 Käytettävät materiaalit: 3 tasopeiliä, 1 kovera peili, 1 kovera linssi, 1 kupera linssi, 1 
tasolinssi, laserosoitin, klemmareita, astelevy ja viivain 

 Aika: 2-3 päivää suunnitteluun ja rakenteluun, 1 päivä uudelleen suunnitteluun (voi 
joustaa, mikäli aikaa on riittävästi) 

 Huoneen koko: 40 cm x 50 cm 

 Esineet, kaupungit, esineiden koot voit itse päättää oppilaiden mielenkiinnon mukaan 

 Voit lisätä muuta tietoa, mikäli tarpeen] 
 
Yhteistyöterveisin, 

Lou A. S. E. Richards 

Lou A. S. E. Richards 
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Oppitunti 5-6: Astelevyharjoituksia 
 
Mittaa kulma ja merkitse sen suuruus jokaisen kuvan viereen. 
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Oppitunti 5-6: Simulaatio valon taittumisesta 
 

Mene sivulle https://phet.colorado.edu/fi/simulation/bending-light ja avaa simulaatio.  

 
 

 

1. Tutustu simulaatioon ja kokeile eri asetuksia ja säätöjä. 

 

2. Palauta oletusasetukset oranssilla päivitysnäppäimellä. Käynnistä laser. Mitä havaitset? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Miksi kutsutaan pystysuoraa viivaa? 

 

________________________________________________________________________ 

4. Miksi se on tärkeä? 

 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Tulevan säteen ja pinnan normaalin välistä kulmaa kutsutaan tulokulmaksi. Mittaa tämän 

kulman suuruus käyttämällä simulaation astelevyä. 

 

 

 

Tulokulma: __________ 

 

 

 

 

 

6. Heijastuvan säteen ja pinnan normaalin välistä 

kulmaa kutsutaan heijastuskulmaksi. Mittaa tämän 

kulman suuruus käyttämällä simulaation 

astelevyä. 

 

 

Heijastuskulma: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/fi/simulation/bending-light
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7. Vertaa tulokulmaa ja heijastuskulmaa keskenään. Mitä havaitset? 

 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Mitä tapahtuu, kun muutat heijastuskulmaa? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Aseta laser viiteen eri kulmaan. Kirjoita tulokulma ja heijastuskulma taulukkoon 1.  

 

 

Taulukko 1 

 

 

Tulokulma Heijastuskulma Ero 

   

   

   

   

   

 

 

10. Taitekulmaksi kutsutaan taittuneen sateen ja pinnan normaalin välistä kulmaa. Mikä on 

taitekulma, kun tulokulma on 60o? 

 

Taitekulma: __________ 
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11. Taitekerroin (n), on materiaalille ominainen arvo, joka kertoo valonnopeuden kyseisessä 

materiaalissa. Täytä taulukko 2 vaihtelemalla materiaaleja simulaatiossa. Materiaali 1 on 

päällä ja materiaali 2 on alla.  

 

 

Taulukko 2 

 

Materiaali 1 Materiaali 

2 

Valonnopeus 

materiaalissa 1 

Valonnopeus 

materiaalissa 2 

Tulokulma Taitekulma 

ilma (n=1) vesi 

(n=1.33) 

    

ilma (n=1) lasi (n=1.5)     

vesi (n=1.33) ilma (n=1)     

vesi (n=1.33) lasi (n=1.5)     

lasi (n=1.5) vesi 

(n=1.33) 

    

lasi (n=1.5) ilma (n=1)     

 

 

12. Kun valo kulkee suurempitaitekertoimisesta materiaalista materiaaliin, jonka taitekerroin on 

pieni, se käyttäytyy eri tavoin, kuin tilanteessa, jossa valo kulkee pienemmästä 

taitekertoimesta suurempaan. Täytä taulukko 3 käyttäen apuna tietoa, jota keräsit edellisissä 

kohdissa. 

 

Taulukko 3 

 

Kun valo etenee: Esimerkiksi: Valonnopeus_______ 

(suurenee, pienenee, 

ei muutu)  

Taitekulma on 

__________ 

(pienempi kuin, 

suurempi kuin, sama 

kuin) tulokulma 

suuremmasta n 

pienempään n 

vedestä ilmaan, lasista 

veteen, lasista ilmaan 

  

pienemmästä   n 

suurempaan n 

ilmasta veteen, 

ilmasta lasiin, vedestä 

lasiin 
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Oppitunti 7: Työohje 
 

Heijastuminen ja taittuminen 

 

Välineet 

 

laserosoitin    astelevy 

tasopeili    viivain  

kupera linssi    klemmareita 

kovera linssi     

 

Peilit 

  

1. Aseta tasopeili, kuten kuvassa. Voit käyttää klemmareita apuna peilin tukemiseen. 0°:n viiva 

on pinnan normaali.  

 

 
 

2. Osoita laserosoittimella peiliin siten että laser osuu peiliin samassa kohdassa pinnan 

normaalin kanssa. Piirrä paperiseen astelevyyn tuleva säde punaisella ja heijastuva säde 

vihreällä.  
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 Tulokulma Heijastuskulma 

1   

2   

3   

4   

 

3. Muuta tulokulmaa. Tee uudet mittaukset ja kirjoita niiden tulokset ylläolevaan taulukkoon. 

4. Mitä havaitset tulo- ja heijastuskulmista? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Kuinka keräämäsi tiedot voivat auttaa sinua turvajärjestelmän rakentamisessa? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Kovera linssi 

 

6. Korvaa peili koveralla linssillä ja vaihda astelevy uuteen. 

7. Mittaa tulo-, heijastus- ja taitekulmat ja kirjaa ne alla olevaan taulukkoon. 
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8. Toista edellinen muilla tulokulmilla. 

 

 Tulokulma Heijastuskulma Taitekulma 

1    

2    

3    

4    

 

Kupera linssi 

 

9. Korvaa kovera linssi kuperalla. Mittaa erilaisia tulo-, heijastus- ja taitekulmia. Merkitse 

saamasi tulokset taulukkoon. 

 

 Tulokulma Heijastuskulma Taitekulma 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

Pohdinta 

 

10. Mikä oli vaikeinta tässä työssä? Kuinka suoriuduit? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11. Mikä oli mielestäsi mielenkiintoisin havainto? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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12. Kuinka tämänpäiväiset mittauksesi eroavat havainnoistasi simulaatiossa? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

13. Kuinka keräämäsi tiedot auttavat sinua turvajärjestelmän kanssa? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
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Paperinen astelevy 
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Oppitunti 8-12: Oman suunnitelman reflektointia 
 
Vastaa kysymyksiin, kun saat suunnitelmasi valmiiksi. 

 

1. Mitkä ovat suunnitelmasi hyvät ja huonot puolet? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Minkä suunnitelman ryhmänne valitsi? Miksi? 
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Oppitunti 8-12: Suunnitelman testaamisen reflektointia 
 
Ratkaisujen testaaminen 

Vastaa ensin kysymyksiin yksin. Sen jälkeen keskustele vastauksistasi tiimin kanssa ja kirjoita 

ryhmän yksimielinen vastaus. Voit käyttää eri väriä oman ja ryhmän vastuksen erottamisen 

helpottamiseksi.  

 

 

1. Mikä oli toimivin osa turvajärjestelmääsi kokeidesi perusteella? Perustele. 

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 

 

 

 

 

2. Mitä muutoksia aiot tehdä turvajärjestelmääsi kokeidesi perusteella? Perustele, miksi teet 

kyseiset muutokset.  

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 

 

 

 

 

3. Mitä muutoksia aiot tehdä turvajärjestelmääsi oppimasi fysiikan ja matematiikan perusteella? 

Perustele, miksi teet kyseiset muutokset. 

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 
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4. Millä tavoin turvajärjestelmäsi täyttää annetut kriteerit? 

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 

 

 

 

 

5. Miltä osin turvajärjestelmäsi ei vielä täytä annettuja kriteerejä? 

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 

 

 

 

 

6. Katso, kuinka kuvailit ongelmaa heti luettuasi asiakkaan kirjeen. Kuinka kuvailisit ongelmaa 

nyt, kun olet suunnitellut, rakentanut ja testannut turvajärjestelmääsi? Pohdi kriteereitä, 

rajoitteita, asiakkaan tarpeita ja omia oppimistavoitteitasi.  

 

Oma vastaukseni: 

 

 

 

 

Ryhmän vastaus: 
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Oppitunti 8-12: Valmiin projektin tsekkauslista 
 

□ Lasersäde risteää vähintään kolme kertaa oven ja jokaisen taide-esineen välillä  

□ Valo heijastuu vähintään kerran  

□ Valo taittuu vähintään kerran  

□ Kulmien suuruudet ovat merkattu suunnitelmaan  

□ Prototyyppi mahtuu 40 cm x 50 cm ruutupaperille  

□ Huoneessa on vähintään yksi taide-esine 

□ Käytössä on vain yksi laserosoitin 

□ Käytössä on korkeintaan kolme tasopeiliä 

□ Käytössä on korkeintaan kolme linssiä  

□ Käytössä on korkeintaan yksi kovera linssi 
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Oppitunti 12-14: Parantelujen reflektointia 
 

 

1. Mitä muutit ensimmäisestä versiostasi paranneltuun versioon? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Miten paranneltu versio toimi verrattuna ensimmäiseen versioon? Mikä muuttui? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Millä tavoin paranneltu versio täyttää annetut kriteerit? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Millä tavoin paranneltu versio ei täytä annetut kriteerit? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Mikä osa suunnitelmastasi vastaa parhaiten asiakkaan tarpeisiin? Perustele. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Oppitunti 15-16: Jakson reflektointia 
 

Vastaa ensin kysymyksiin yksin. Sen jälkeen keskustele vastauksistasi tiimin kanssa ja kirjoita 

ryhmän yksimielinen vastaus. Voit käyttää eri väriä oman ja ryhmän vastuksen erottamisen 

helpottamiseksi.  

 

1. Selaile insinöörin muistikirjaasi taaksepäin nähdäksesi, kuinka määrittelit ongelmaa 

ratkaisuprosessin aikana. Kuinka ymmärryksesi ongelmasta on muuttunut? Pohdi asiakkaan 

tarpeita, annettuja kriteerejä sekä luonnontieteitä ja matematiikkaa, joita ongelmanratkaisuun 

vaaditaan.   

 

Oma vastaukseni: 

 

 

Ryhmän vastaus: 

 

 

 

 

2. Selaile insinöörin muistikirjaasi taaksepäin nähdäksesi, kuinka kehittelit ratkaisua ongelmaan 

prosessin aikana. Kuinka ymmärryksesi ratkaisujen kehittämisestä on muuttunut? Pohdi, mitä 

teit ja kuinka päätit toiminnastasi ongelman ratkaisemiseksi.  

 

Oma vastaukseni: 

 

 

Ryhmän vastaus: 
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Oppitunti 15-16: Jakson kertausta 
 

Aihe Mitä opit? 

Insinöörisuunnitteluprosessi  

 

 

Valo aaltona  

 

 

Näkyvän valon spektri  

 

 

Kuinka valo kulkee?  

 

 

Absorptio ja läpäisy  

 

 

Heijastuminen ja taittuminen  

 

 

Peilit  

 

 

Linssit  

 

 

Heijastus- ja taitekulmat  
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Oppitunti 15-16: Summatiivinen tehtävä 
 
1. Merkitse aallonpituus ja amplitudi 

 
2. Täytä oheinen taulukko. 

Väri 

 

Energiatasot 

(merkitse alin ja 

korkein) 

Taajuus 

(merkitse alin ja 

korkein) 

Aallonpituus 

(merkitse alin ja 

korkein) 

Ultravioletti    

 

Infrapuna 

 

3.Miksi ja miten värillisen laserin valo eroaa taskulampun valkoisesta valosta? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.  
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5. Piirrä alla olevaan kuvaan punaisella säteen 1 heijastunut säde. Käytä astelevyä.  

6. Piirrä alla olevaan kuvaan punaisella säteen 2 heijastunut säde. Käytä astelevyä.  

 
 

7. Täytä taulukko. 

 Tulokulma Heijastuskulma 

1 60°  

2  45° 

3 37°  

 

8. Kuvaile alla olevaan taulukkoon, mitä valonsäteille tapahtuu kyseisissä materiaaleissa. Kerro, 

kulkeeko valo esineen läpi ja muuttuuko valon kulkusuunta. 

Esine Mitä valonsäteille tapahtuu? 

Muovikääre  

 

 

Musta paperi  

 

 

 

Tasopeili  
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Kupera linssi  

 

 

 

Kovera linssi  

 

 

 

 

 

9. Mikä taulukon esineistä havainnollistaa… 

…absorptiota?  Perustele. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

…läpäisyä?  Perustele. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

…heijastumista?  Perustele. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

…taittumista?  Perustele. 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


