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Kesto: 2 × 45 minuuttia

Kohderyhmä: 7–13 -vuotiaat lapset

Työpajan tavoite: Lapsen omasta havaintomaailmasta valmiiksi löytyvien ilmiöiden ja käsitteiden tutkiminen menetelminään luova 

ongelmanratkaisu sekä käsityötaito. Yhteistoiminnallisuuden kasvattaminen, tutkimuksellisen otteen esittely ja steam-työpajalle 

ominaisesti tieteen, teknologian, taiteen ja matematiikan yhdistäminen.Valotalo-työpajassa tutustutaan led-valojen ja hehkulamppujen 

välisiin eroihin ja rakennetaan oman valotalon interiööri. Työskentely tapahtuu pareittain.

VALOTALO-TYÖPAJA
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Työpajan aluksi jokainen pari saa oman valotalonsa, joka on 

etukäteen valmistettu, vanerirakenteinen huoneen pienoismalli. 

Valotalon voi yhtä hyvin tehdä myös pahvista tai jostain muusta 

materiaalista. Olemme Heurekassa käyttäneet pienoismalleja, 

joiden sisämitat ovat: korkeus 16 cm, syvyys 16 cm ja leveys 22 cm. 

Työpajan ensimmäisellä tunnilla rakennetaan huonekaluja 

valotaloon. Pohditaan ensin yhdessä kotia ja huoneita. Mikä on 

sinun lempihuoneesi ja miksi juuri se on sinulle mieluinen? Nyt 

jokainen saa tehdä itse aivan sellaisia huonekaluja kuin haluaa. 

Voit rakentaa jonkin mielihuonekalusi tai keksiä jonkin aiemmin 

tuntemattoman huonekalun tai sisustuselementin. Huonekalujen 

materiaaleina voi olla mm. puutikkuja, huopaa, erilaisia papereita, 

puupaloja, pillejä, kangasta, yms. Huonekalujen kokoonpanoon 

on hyvä käyttää kuumaliimaa, joka kiinnittyy nopeammin kuin 

askarteluliimat. 

On suositeltavaa käyttää matalalämpöpistooleita ja niihin suun-

niteltua liimaa, jotta rakentelu on turvallista. Huonekalut saa 

halutessaan viedä työpajan jälkeen kotiin.

Ensimmäisen työtunnin jälkeen on hyvä pitää tauko, jonka aikana 

on mahdollista siivota rakentelusta syntynyt sotku.

VALOTALON SISUSTAMINEN (45 MIN)
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1. Lamppujen kytkeminen taloon

Työpajan jälkimmäisen puoliskon aluksi jokaiselle parille jaetaan 

yksi valkoinen ledi, yksi hehkulamppu ja sen kanta, kaksi parisko-

teloa (2xAA kytkinliuskalla), vähintään neljä ns. hauenleukajoh-

toa, ja neljä AA-paristoa. Valotalon katossa tulee olla reiät ledin 

jaloille toisessa päässä huonetta, sekä kiinnitysaukko hehkulam-

pun kannalle toisessa päässä huonetta. Valotalo ja komponentit 

kierrätetään ryhmältä toiselle, joten jokainen pari purkaa lopuksi 

kytkennät ja komponentit irti valotalosta.

LED ja hehkulamppu asetetaan niille varatuille paikoille. Seuraa-

vaksi jokainen pari kytkee LED-valon hauenleukajohdoilla toiseen 

paristokoteloon ja hehkulampun toiseen paristokoteloon. Johtimia 

tarvitaan tässä vaiheessa 2+2 kpl. Lapsia kannattaa muistuttaa 

siitä, etteivät he kytke paristoja suoraan oikosulkuun (koska tällöin 

paristokotelo voi sulaa). On oltava myös tarkkana siinä, että LED 

kytketään oikein päin: LED toimii ainoastaan silloin, kun paristo-

kotelon punainen johdin (+) on liitetty pitkään jalkaan, ja musta 

johdin (-) lyhyeen jalkaan. Kun kytkennät on tehty, luokka pi-

mennetään ja kaikki saavat kokeilla talonsa valaistusta ja arvioida, 

kumpi valonlähde on tehokkaampi: LED-valo vai hehkulamppu.

2. Lamppujen arvojen mittaaminen

Työpajassa tarvitaan kolmen tyyppisiä mittareita, joita tulee olla 

riittävän monta, jotta jokaisella parilla riittää tekemistä. Mittauksia 

ei kuitenkaan tarvitse tehdä tietyssä järjestyksessä, joten osa pareis-

ta voi mitata esim. valovoimaa toisten mitatessa virtaa. Jokaiselle 

parille jaetaan myös paperi ja kynä mittaustulosten kirjaamista 

varten. Saatuaan mittauslukemat, voivat parit käydä kirjaamassa 

tuloksensa yhteiselle suurelle taululle, johon kootaan kaikkien 

mittaustulokset. Näistä voidaan niin haluttaessa laskea lopuksi kes-

kiarvot. Taululle on hyvä tehdä pystysuoraan alaspäin ikonit valolle 

(esim. auringon kuva), lämmölle (esim. lämpömittarin kuva) ja 

sähkövirralle (esim. pariston kuva).

Seuraavaksi voidaan ryhtyä mittaamaan. Valovoima mitataan luk-

simittarilla (luksi on valovoiman yksikkö), joka asetetaan taloon 

LED-valon tai hehkulampun alle, ja kytketään ainoastaan kyseinen 

valonlähde palamaan. Lukema kirjoitetaan ylös, ja sama mittaus 

toistetaan toisen valonlähteen kanssa, jotta saadaan vertailukelpoi-

set arvot LED-valon ja hehkulampun valovoimalle. Tässä vaiheessa 

voidaan yleensä todeta, että LED antaa enemmän valotehoa. 

Toinen mittaustapahtuma on valolähteen lämpötilan mittaus 

IR-pistoolilla. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti kohdistamalla pis-

tooli valonlähteeseen ja painamalla liipaisinta. Ero hehkulampun ja 

LED-valon välillä ei välttämättä ole suuri, mutta on yleensä kuiten-

kin mitattavissa. LED on tyypillisesti muutaman asteen kylmempi 

kuin hehkulamppu. Tällä mittauksella haluamme havainnollistaa 

ERI VALAISIMIEN OMINAISUUKSIEN TUTKIMINEN (45 MIN)

Mittarit ovat:

• valovoimamittari, jolla mittaamme valotehoa

• IR-lämpömittari, jolla tutkimme LED-valon ja toisaalta  

hehkulampun kuumenemista

• yleismittari, jota käytämme virtamittauksiin
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sitä, että hehkulamppu synnyttää valon lisäksi lämpöä. 

Koska LED-valo ei puolestaan juurikaan lämpene, sen hyötysuh-

de valaistuksessa on olennaisesti parempi. Lämpötilaero johtuu 

LED-valon ja hehkulampun toisistaan poikkeavasta tavasta 

muuttaa sähkövirta valoksi: Hehkulamppu perustuu kuumenevaan 

hehkulankaan, joka säteilee paitsi näkyvän valon taajuudella, myös 

IR-alueella eli lämpösäteilynä. LED-valon toiminta taaskin perus-

tuu puolijohteeseen, jossa sähkövirta muuttuu suoraan säteilyksi.

Kolmantena mittaustapahtumana tutkitaan LED-valon ja hehku-

lampun virrankulutusta yleismittarilla. Koska käytämme molem-

pia valoja samalla jännitteellä (3V), on virrankulutus suorassa 

suhteessa komponentin käyttämään sähkötehoon. Toisin sanoen se 

valaisin, jonka kautta kulkee suurempi virta, kuluttaa myös enem-

män sähköä. Virtamittausta varten valonlähteet tulee johdottaa 

sarjaan yleismittarin kanssa, ja yleismittari asetetaan A/DC -alueel-

le (ampeeria/tasasähkö). Tulee muistuttaa, että virtamittausalueella 

mittaria ei koskaan saa kytkeä suoraan pariston napoihin, jotta 

siitä ei pala sulake.

Yleismittarin kytkemistä varten tarvitaan yhteensä kolme 

hauenleukajohtoa, ja jälleen molemmat valonlähteet mitataan 

vuorotellen erikseen niiden ollessa päällä. Johdotusjärjestys vir-

tamittauksessa on seuraava: paristokotelosta lamppuun, lampusta 

mittarin toiseen johtimeen, ja mittarin toisesta johtimesta takaisin 

paristokoteloon. Jälleen tulee huomioida LED-valon napaisuus, 

jotta se toimii. Mittarin napaisuudella puolestaan ei ole väliä: vää-

rinpäin kytkettynä se antaa negatiivisia arvoja, joista miinusmer-

kin voi yksinkertaisesti unohtaa, kun niitä verrataan positiivisiin 

arvoihin. Yleismittarilla mittaamisen voi pienempien lasten kanssa 

esittää vain ohjaajan tekemänä demona, sillä tämä edellyttää mo-

nimutkaisempaa kytkentää. Heurekassa alle kymmenenvuotiaiden 

työpajoissa virrankulutuksen mittaus jätetään usein ajankäytön 

mielekkään jakamisen takia pois.

3. Tulosten tarkastelu

Kaikkien saatua mittaustulokset ohjaaja kysyy, millaisen valaistuk-

sen kukin valitsisi kotiinsa tämän mittauksen perusteella. Kuun-

nellaan erilaisia mielipiteitä ja perusteluja. Lopuksi voidaan laskea 

yhteen tulokset; mikäli mittarit ovat toimineet oikein, huomataan 

että mittausten valossa LED-valaistus on useimmissa tapauksissa 

hehkulamppuja parempi ratkaisu. LED-valojen hehkulamppuja 

korkeammat valmistuskustannukset kuitenkin rajoittavat vielä 

jonkin verran niiden yleistymistä. Koska LED-valot kuluttavat vä-

hemmän sähköä, niiden käyttökustannukset ovat hehkulamppuja 

pienemmät, ja ne ovat samasta syystä myös näitä ekologisempia.

Tarvikkeet 20 lapsen ryhmälle, 

joka jaetaan kymmeneen pariin:

• 1 valotalo / pari

• 5 hauenleukajohtoa / pari

• 2 paristokoteloa / pari

• 1 pieni valkoinen LED-valo, 1 pieni hehkulamppu / pari

• Valovoimamittareita

• IR-lämpömittareita

• Yleismittareita

• Paperia ja kyniä

• Iso taulu ja mitattavien arvojen ikonit

• Tarvittaessa laskin keskiarvojen laskemista varten

Askarteluun:

• Erilaisia kankaita, puuta, koristeita, papereita yms.

• Kuumaliimapistooleja

• Muita materiaaleja
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Taustamateriaali ja yleisiä huomioita:

Virtamittauksiin soveltuvat käytännössä kaikki yleismittarit. Nii-

den hinnat alkavat kymmenestä eurosta, ja mikäli laitteelle ei ole 

suunniteltu muuta käyttöä, tällainen mittari on Valotalo-työpajan 

tarpeisiin täysin riittävä. Edulliset valovoimamittarit puolestaan 

maksavat noin 30–50 €, ja koska haluamme vain keskenään ver-

tailukelpoisia lukuja, niiden tarkkuus on tähän käyttöön riittävä. 

Soveltuvat IR-lämpötilamittarit ovat suunnilleen samanhintaisia. 

HUOM: IR-mittareissa on usein laserpointteri, joka tulee turvalli-

suussyistä teipata umpeen; tämä ei vaikuta mittaustuloksiin.

Tulee huomioida, että LED-valoja käytettäessä tulisi samaan piiriin 

aina asentaa etuvastus, joka rajoittaa LED-valon kautta kulke-

vaa virtaa. Työpajaa toteutettaessa kuitenkin havaitsimme, että 

valkoiset LED-valot tyypillisesti kestävät käytön ilman etuvastusta, 

joten jätimme ne pois pitääksemme kytkennät mahdollisimman 

yksinkertaisina. Järjestelystä johtuen LED-valot saattavat rikkoon-

tua, joten niitä on hyvä olla riittävästi varalla.

Voidaan kertoa, että koska hehkulamput myös lämmittävät tiloja 

joihin ne on asennettu, ei niitä aina voi korvata LED-valoilla 

asentamatta samalla lisälämmitystehoa rakennukseen, jonka 

lämmityksestä ne ovat omalta osaltaan huolehtineet. Jos toisaalta 

puhutaan esimerkiksi kylmätiloista, joissa hehkulampun lämmön-

kehityksestä on vain haittaa, niiden korvaaminen LED-valoilla on 

joka suhteessa parempi ratkaisu.

Sähkösuureet, joiden kanssa olemme Valotalo -työpajassa tekemi-

sessä, ovat: virta (I), jonka yksikkö on ampeeri (A), jännite (U), 

jonka yksikkö on voltti (V), sekä sähköteho (P), jonka yksikkö 

on watti (W). Jotta voimme ymmärtää näiden suureiden käyttäy-

tymistä, pitää muistaa, että sähkövirta on yleisessä tapauksessa 

negatiivisesti varautuneiden elektronien liikettä johtimessa: 

Virta (I) kuvaa sitä, kuinka paljon varausta kulkee johtimen läpi 

aikayksikköä kohden. Se on siis suoraan verrannollinen siihen, 

kuinka monta elektronia varausta on kuljettamassa. Suurta virtaa 

voi verrata jokeen, jossa vettä kulkee paljon, ja pientä virtaa taas 

toisaalta puroon, jossa vettä kulkee vähän.

Jännite (U) ilmaisee potentiaalieron mittauspisteiden välillä. Jänni-

te on siis suhteessa siihen, kuinka paljon enemmän tai vähemmän 

elektroneja on toisessa varauksessa toiseen nähden. Jos nämä pis-

teet yhdistetään toisiinsa, jännite synnyttää virran. Kun jännite on 

pieni, voimme ajatella hitaasti virtaavaa vettä. Suurella jännitteellä 

kulkeva virta puolestaan on kuin koski, jossa vesi virtaa nopeasti.

Sähköteho (P) saadaan, kun virta (I) kerrotaan jännitteellä (U): 

P=UI. Teho kuvaa sitä, kuinka raskasta työtä kyseinen virta jaksaa 

tehdä. Jos ajatellaan isoa jokea, jossa virtaa paljon vettä (suuri 

virta), se jaksaa pyörittää isoa ratasta eli tehdä paljon työtä, vaikka 

virtausnopeus (jännite) olisi pieni. Pieni puro (pieni virta) jaksaa 

toisaalta pyörittää samaa ratasta vain siinä tapauksessa, että puron 

virtausnopeus (jännite) on paljon suurempi kuin isomman joen 

virtausnopeus.


