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Johdanto 

AWARE-hankkeessa kehitetty opetussisältö käsittää materiaalia e-jätteestä ja kiertotaloudesta. Materiaalin 

tarkoituksena on lisätä koululaisten kiinnostusta aiheisiin. Tässä dokumentissa on vinkkejä siitä, miten 

AWARE-materiaalia voi käyttää oppituntien osana sekä ehdotuksia eri-ikäisten oppilaiden 

oppimistavoitteiksi. Dokumentin lopussa on mallivastaukset joihinkin tehtävämonisteissa annettuihin 

tehtäviin. Materiaalia voi käyttää osana esimerkiksi kemian, maantiedon ja muiden luonnontieteiden 

oppitunteja, mutta se soveltuu myös muun muassa lisämateriaaliksi englannin opetukseen.  

 

Ehdotuksia oppimistavoitteiksi eri-ikäisille oppilaille  

Alakoulu (7–12-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää, mitä ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteet, tunnistaa erilaisia laitetyyppejä ja 

ymmärtää, milloin niistä tulee jätettä 

- Oppilas ymmärtää, että e-jäte sisältää erilaisia materiaaleja, joista osa on arvokkaita 

- Oppilas ymmärtää, että e-jäte täytyy kierrättää 

 

Yläkoulu (13–15-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää, miten monenlaisia erilaisia sähkö- ja elektroniikkalaitteita on olemassa 

- Oppilas ymmärtää kuluttajan roolin e-jätteen synnyssä 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen koostuvan erilaisista materiaaleista (esim. metallit, muovit) ja sen, 

että jotkut näistä materiaaleista ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia 

- Oppilas ymmärtää elektroniikkalaitteiden elinkaaren 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen kierrätyksen hyödyt ja osaa itse kierrättää oikein  

 

Lukio (16–18-vuotiaat):  

- Oppilas ymmärtää kuluttajan roolin e-jätteen synnyssä 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen koostuvan erilaisista materiaaleista (esim. metallit, muovit) ja sen, 

että jotkut näistä materiaaleista ovat arvokkaita ja/tai harvinaisia  

- Oppilas ymmärtää elektroniikkalaitteiden elinkaaren 

- Oppilas ymmärtää e-jätteen kierrätyksen hyödyt ja osaa itse kierrättää oikein  

- Oppilas ymmärtää sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuotannon ja kierrätyksen ympäristölliset ja 

yhteiskunnalliset vaikutukset  

 

  



 

 

Oppituntiehdotuksia 

Lyhyt johdatus aiheeseen:  

Katsokaa e-jätteeseen ja sen sisältämiin arvokkaisiin materiaaleihin liittyvä AWARE-video 

(https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be). Vastatkaa videon perusteella 

seuraaviin kysymyksiin:  

 Miksi on tärkeää kierrättää e-jätettä? 

 Kuinka paljon e-jätettä on keskimääräisessä kotitaloudessa? 

 Kuinka montaa erilaista metallia on kännykässä? 

 Oliko tämä sinulle uutta vai jo tuttua tietoa?  

 

Vaativat tehtävät -moniste: E-jätesanastoa (sivu 4).  

Kiertotalous 

Opetusryhmälle esitellään lyhyesti kiertotaloutta. Alla ehdotuksia videoista, joita voi käyttää aiheen 

esittelyyn:  

Repair, re-use and recycle! Lyhyt Euroopan parlamentin video. Pituus 1:13 min. Englanninkielinen, tekstitys 

saatavilla useilla kielillä. (Taso: helppo) 

Re-thinking Progress: The Circular Economy video /Ellen MacArthur Foundation. Pituus 3:48 min. 

Englanninkielinen, saatavilla myös muun muassa espanjaksi, ranskaksi, saksaksi ja joillain muillakin kielillä. 

(Taso: keskitaso–vaativa)  

Videoiden perusteella voidaan miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Mikä on lineaarisen ja kiertotalouden ero?  

Mitä vaihtoehtoja on sille, että jätteet viedään kaatopaikalle? 

Mitä hyötyjä on kiertotalouteen siirtymisestä?  

Keskustelunaiheita luokkaan: 

 Kuluttajan tottumukset ja laitteen eliniän pidentäminen: Lähdetään ajattelemaan vaikka kännykkää 

— milloin viimeksi ostit uuden? Miksi ostit uuden? Kuinka monta puhelinta olet omistanut elämäsi 

aikana? Käytätkö puhelinta siihen saakka, että se hajoaa, vai hankitko uuden mallin, vaikka vanha 

toimisikin vielä?  

 

Elektroniikassa käytetyt materiaalit:  

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytetään monenlaisia materiaaleja. Erityisesti kodin pienelektroniikassa 

käytetään lukuisia eri metalleja.  

 Infografiikka älypuhelimissa käytettävistä tärkeistä alkuaineista: Elements of a smartphone (Lähde: 

Compound Interest) 

 Tehtävä: Joitakin älypuhelimen sisältämiä alkuaineita ja niiden muita käyttötarkoituksia (keskitason 

tehtävämoniste, sivu 4).  

https://www.youtube.com/watch?v=KBPde_fK6sU&feature=youtu.be
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/repair-reuse-and-recycle_V007-0034_ev
https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI
https://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/


 

 

 Tehtävä: Valitse elektroniikan valmistuksessa käytetty alkuaine tai materiaali. Selvitä ko. 

materiaalin alkuperä ja käyttötarkoitus. Tehtävä voidaan toteuttaa esimerkiksi esitelmänä, 

ryhmätyönä tai posterina.  

 AWARD-projektin video Strange day: Kupari on erittäin hyvä sähkön- ja lämmönjohde. 

Ominaisuuksiensa ansiosta sitä käytetään useissa käyttötarkoituksissa. Mitä tapahtuisi, jos kaikki 

kupari yllättäen katoaisi?  

 Monet elektroniikkalaitteissa käytetyistä materiaaleista ovat harvinaisia. Tunnilla voidaan käydä 

läpi harvinaisten aineiden alkuainetaulukko ja niiden käyttö kännyköissä: 

https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/ (saatavilla usealla kielellä). Keskustelkaa 

pienryhmissä siitä, miten riippuvaisia olemme tietyistä raaka-aineista. Esimerkiksi indium (In) on 

tärkeä kosketusnäyttöjen raaka-aine ja kobolttia (Co) tarvitaan litiumioniakkujen valmistukseen. 

Miten pärjäisimme, jos nämä tärkeät raaka-aineet pääsisivät loppumaan?  

 

Vaativa taso: Tutustukaa kriittisten raaka-aineiden käsitteeseen. Kriittiset raaka-aineet ovat taloudellisesti 

tärkeitä, useissa korkean teknologian ratkaisuissa tarvittavia raaka-aineita, joiden saatavuuteen liittyy isoja 

riskitekijöitä. Esimerkiksi harvinaisista maametalleista 95 % tuotetaan Kiinassa ja niiden kierrätysaste on 

tyypillisesti hyvin matala (yleensä < 1 %) 

 Tehtävä: Kriittiset raaka-aineet (vaativan tason tehtävämoniste, sivu 5): Valitse yksi elektroniikan 

valmistuksessa käytetty kriittinen raaka-aine ja täytä infotaulukko. Lisätietoja kriittisistä raaka-

aineista ja niiden käyttötarkoituksista löytyy esimerkiksi osoitteesta 

http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/ (materiaalit englanniksi) tai 

https://www.kriittisetmateriaalit.fi/ (suomeksi tietoa joistakin kriittisistä raaka-aineista) 

 

Urbaani kaivostoiminta (urban mining) tarkoittaa metallien talteenottoa käytetyistä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteista ja muista jätevirroista. Esimerkiksi tonni vanhoja matkapuhelimia saattaa sisältää 

jopa 300–400 grammaa kultaa. Kultapitoisuus matkapuhelimissa on jopa satakertainen malmiin verrattuna.   

 Tehtävä: Urbaaniin kaivostoimintaan liittyvä laskutehtävä keskitason tehtävämonisteessa (sivu 6)  

 Your old phone is a veritable gold mine / Verge Science, pituus 5:08 min, englanninkielinen 

 

Sähkölaitteet kotona ja kierrätys 

Aiheita, joista voidaan keskustella yhdessä luokassa: 

 Monenlaiset sähkölaitteet: Mitä kaikkia sähkölaitteita käytät joka päivä? Mitkä näistä laitteista ovat 

tarpeellisia? Onko laitteita, joita ilmankin pystyisit elämänä?  

 

Kotitehtävä: Täytä e-jätetutkimuslomake. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi arvioimaan sähkölaitteiden 

keskimääräinen lukumäärä kotitalouksissa. Luokan tuloksia voidaan myös käyttää arvioimaan käytöstä 

poistetussa elektroniikassa (kännykät, tabletit, tietokoneet) olevien arvometallien (Au, Ag, Pt, Cu) markkina-

arvo. Tähän voidaan hyödyntää urbaanin kaivostoiminnan tehtävässä annettuja tietoja (keskitason 

tehtävät, sivu 6).  

http://award-rawmaterials.eu/video.html
https://www.euchems.eu/euchems-periodic-table/
http://criticalrawmaterials.org/critical-raw-materials/
https://www.kriittisetmateriaalit.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=USuY93sovuM


 

 

 Lisätehtävä: Haastattele vanhempiasi - osaavatko he kierrättää e-jätettä ja tietävätkö he, miksi se 

on tärkeää?  

Jotta arvokkaat materiaalit saataisiin talteen, on käytöstä poistetut sähkölaitteet ensin saatava kerättyä.  

 Infografiikka Älypuhelinten sisältämien metallien kierrätysasteesta (Recycling rates of smartphone 

metals) / Compound Interest. Keskustelkaa luokassa, mitkä e-jätteestä löytyvät materiaalit yleensä 

kierrätetään. Useimmat kuparin ja alumiinin kaltaiset perusmetallit kierrätetään, mutta pienempinä 

pitoisuuksina esiintyvien alkuaineiden talteenotto on hankalampaa. Laitteista on tullut 

monimutkaisempia ja komponenteista pienempiä, mikä myös osaltaan hankaloittaa kierrätystä ja 

laitteiden korjaamista.  

 Tehtävä: Selvitä, missä e-jätettä kerätään omalla alueellasi. Mitä hyötyjä on e-jätteen lajittelusta ja 

kierrätyksestä? Miten e-jätteen keräystä voitaisiin tehostaa?  

 Tehtävä: Suunnittele ja toteuta e-jätteen kierrättämisen tarpeellisuudesta ja tavoista kertova 

kampanja koulussa - mitä hyötyjä on e-jätteen kierrätyksestä? Kampanjamateriaalista olisi hyvä 

käydä ilmi myös alueen lähimmät e-jätteen keräyspaikat.  

 

Kestävä kehitys:  

Katsokaa video kestävästä kehityksestä ja elektroniikkalaitteiden elinkaaresta: The Story of Electronics / The 

Story of Stuff Project, pituus 7:46 min, englanninkielinen.  

Suomeksi oppimateriaalia elektroniikan eettisyydestä löytyy osoitteesta 

https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/  

jossa erityisesti Eettisen läppärin jäljillä dokumenttisarjassa käsitellään elektroniikkateollisuuteen ja raaka-

aineisiin liittyviä eettisiä kysymyksiä: https://eetti.fi/toiminta/teemat/eettinen-lappari/ 

 

Keskustelunaiheita luokalle:  

 Kestävä kehitys ja elektroniikkalaitteet:  

o Mitä aineita käytetään elektroniikkalaitteiden valmistuksessa? 

o Mistä nämä materiaalit tulevat? 

o Mitä ongelmia liittyy elektroniikkalaitteisiin tarvittavien materiaalien kaivostoimintaan?  

o Mitä ongelmia liittyy e-jätteen kierrätykseen? 

o Mitä tarkoittaa termi ”sustainable electronics” (kestävän kehityksen mukainen 

elektroniikka)?  

 

  

https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/
https://www.compoundchem.com/2015/09/15/recycling-phone-elements/
https://www.youtube.com/watch?v=sW_7i6T_H78
https://eetti.fi/materiaalit/oppimateriaalit/elektroniikka/
https://eetti.fi/toiminta/teemat/eettinen-lappari/


 

 

Vastaukset: Perustaso 

Täytä jätehierarkiapyramidi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.____________________________________

2.____________________________

3._____________________

4._____________

5._________
Huonoin 

vaihtoehto 

Paras 

vaihtoehto 

Uudelleenkäyttö sellaisenaan 

Kaatopaikka 

Jätteen synnyn ehkäisy 

Jätteen hyödyntäminen 

energiana 

Materiaalien kierrätys 



 

 

Mitkä seuraavista tuotteista voit laittaa e-jätteen 

kierrätyssäiliöön? 

 

  

 

 

 

  



 

 

Vastaukset: Keskitaso 

Joitakin älypuhelimen sisältämiä alkuaineita ja niiden muita 

käyttötarkoituksia:  

 

 

  



 

 

Vastaukset: Vaativa taso 

E-jätesanastoa 

 

1. SER tai e-jäte: Hajonneet tai käytöstä poistetut sähkölaitteet. 

2. Suunniteltu vanheneminen (planned obsolescence): Laitteen tai tuotteen suunnittelu 

lähtökohtaisesti sellaiseksi, että sen käyttöikä on rajallinen.  

3. Harvinaiset maametallit: Seitsemäntoista alkuaineen ryhmä, joka sisältää viisitoista lantanoidia 

sekä skandiumin ja yttriumin. Näitä alkuaineita käytetään tyypillisesti elektroniikassa erittäin 

pieninä pitoisuuksina, mutta niiden ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät niistä välttämättömiä 

useissa korkean teknologian sovelluksissa.  

4. Kiertotalous: Kiertotalous on vaihtoehto perinteiselle lineaariselle taloudelle (valmistus, käyttö, 

hävittäminen). Kiertotalous on talousjärjestelmä, jonka tarkoituksena on vähentää syntyvän jätteen 

määrää ja jatkuvaa resurssien käyttöä. Kiertotalous kannustaa uudelleenkäyttöön, jakamiseen, 

korjaamiseen, kunnostamiseen, uudelleenvalmistukseen ja kierrätykseen. Näin saadaan luotua 

suljettu järjestelmä, joka vähentää raaka-aineiden ja resurssien tarvetta, jätteen syntymistä, 

saasteita ja päästöjä.  

5. Konfliktimineraalit: Konfliktimineraalit ovat luonnonvaroja, joita saadaan pääasiassa 

konfliktialueilta ja joiden kauppa saattaa rahoittaa aseistettujen joukkojen toimintaa. Tyypillisiä 

esimerkkejä konfliktimineraaleista ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa louhittavat tina, 

volframi, tantaali ja kulta, joita käytetään paljon esimerkiksi kännyköissä.  

6. Kriittiset raaka-aineet: Euroopan taloudelle tärkeitä raaka-aineita, joiden saatavuuteen liittyy 

suuria riskejä.  

7. Pyrometallurgia: Tieteenala, joka hyödyntää korkeita lämpötiloja metallien erottamiseen ja 

puhdistamiseen.  

8. Malmi: Luonnossa esiintyvä kiinteä materiaali, josta metalli tai arvokas mineraali on mahdollista 

erottaa siten, että se on taloudellisesti kannattavaa.  

9. Jätehierarkia: Menetelmä, jossa eri tavat käsitellä jätettä on listattu järjestyksessä sen mukaan, 

mikä on ympäristön kannalta paras vaihtoehto.  

10. Urbaani kaivostoiminta: Raaka-aineiden tuotanto jätteestä, käytöstä poistetuista laitteista tai 

rakennuksista.  

  



 

 

Tietoja AWARE-hankkeesta 

Tämä sisältö on tuotettu osana AWARE-hanketta. Hankkeen tarkoituksena on jakaa tietoa eri-ikäisille 

koululaisille ja opettajille e-jätteestä ja kiertotaloudesta. Lisätietoja projektista saa osoitteesta  

https://aware-eit.eu/ 

 

AWARE-projektia tukee 

 

 

 

https://aware-eit.eu/

