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JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ

Oppimateriaali kokonaisuus on luotu yhteistyössä HSY:n kanssa. 
Oppimateriaalin tarkoituksena on 

• parantaa jätteiden lajittelutaitoja
• herättää pohtimaan omia valintoja kiertotalouden näkökannalta
• havainnoida vääränlaisen jätteenlajittelun seurauksia. 

Oppimateriaalin avulla tutustutaan myös muoveihin ja biomuoveihin sekä niiden oikeanlaiseen 
lajittelemiseen. 

Tämä oppimateriaali koostuu viidestä erillisestä työpajasta, joita voi käyttää yksittäin tai yhdis-
telemällä luoda isomman kokonaisuuden oppitunnille. Ensimmäisessä työpajassa pääsee 
harjoittelemaan jätteiden lajittelua. Toisessa työpajassa kokeillaan paperin ja muovisen pape-
rin valmistusta ja kokeillaan, miten näiden massojen käsittely eroaa toisistaan. Kolmannessa 
työpajassa valmistetaan kahta erilaista biomuovia: kaseiini- ja tärkkelysmuovia. Neljännessä 
työpajassa katsotaan näyttävä demonstraatio vääränlaisen jätteenlajittelun seurauksista. 
Viidennessä työpajassa oppilaat puolestaan herätetään pohtimaan valintojaan kuvitteellisella 
kauppareissulla. 

TAVOITTEET

Oppimateriaalien tavoitteena on tutustua jätteiden lajitteluun ja hyötykäyttöön, kehittää lajit-
telutaitoja ja herättää pohtimaan vääränlaisen jätteenlajittelun seurauksia. Oppimateriaaleissa 
käydään läpi myös muovien hyviä ja huonoja puolia: miksi muovit ovat ympäristön kannalta niin 
huonoja, mutta silti välttämättömiä vielä tänä päivänä? Lisäksi herätellään pohtimaan oman 
elämän valintoja, kuten millaisia valintoja meidän kannattaa kaupassa tehdä ja millä perusteella 
oma valinta on paras.

Oppimateriaali on suunnattu varhaiskasvatuksesta yläkouluun, mutta materiaaleista löytyy 
myös toiselle asteelle soveltuvia työpajoja. Omaan opetukseen suositellut työpajat voi tarkistaa 
seuraavan kappaleen taulukosta. 

J O H D A N T O  J A  T I I V I S T E L M Ä
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OPPIMATERIAALIN LYHYT SELITYS

Oppimateriaali koostuu useasta erilaisesta työpajasta, joita voi käyttää koulussa oppitunneilla 
tai kotitehtävinä. Oppimateriaali on modulaarinen, eli opettaja voi koostaa eri työpajoista omaan 
opetukseen soveltuvan kokonaisuuden. Moduuleista löytyy jokaiselle niin varhaiskasvatuk-
seen, peruskouluun kuin toiselle asteelle soveltuvia työpajoja. Alla olevasta taulukosta voi 
tarkistaa, mitkä osista soveltuvat omalle ryhmälle. Materiaalin lopusta löytyy myös katsaus 
opetussuunnitelmaan. Siitä voi tarkistaa, mihin oppiaineisiin milläkin luokka-asteella materiaalit 
sopivat.

Työpaja / luokka-aste Varhaiskasvatus Alakoulu Yläkoulu Lukio ja 2. aste

Laadukasta lajittelua X X X

Muovinen paperi X X X X

Biomuovin valmistus X X X X

Tarinallinen demonstraatio väärän-
laisesta jätteenkierrätyksestä X X X

Vastuullinen kauppareissu X X

O P P I M A T E R I A A L I N  LY H Y T  S E L I T Y S
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EHDOTUS MODUULIEN KÄYTÖSTÄ 
OPPITUNNEILLA

Moduuleja voi käyttää yksittäin tai niitä useampia moduuleja voi yhdistää mukaan samalle 
oppitunnille. Oheisesta taulukosta löydät eripituisille oppitunneille suositellut moduulit ja moduu-
liin käytettävän suositusajan:

Työpaja / oppikokonaisuus Laadukasta lajittelua Muovinen 
paperi

Biomuovin valmistus Tarinallinen 
demonstraatio

Vastuullinen 
kauppareissu

Varhaiskasvatus (30 min) 10 min (muutama 
harjoituslajittelu)

Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 20min

Esikoulu (45 min)
25 min

Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 20min

Alakoulu (45 min) 20 min
Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 20min 5 min

Alakoulu (60 min) 20 min 25 min
Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 15min

Alakoulu (75 min)
Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 20min 5 min 20min

Yläkoulu (45 min) 20 min
Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 20min 5 min

Yläkoulu (75 min) 25 min
Maitomuovi tai 
tärkkelysmuovi 30min 20 min

2.aste (45-60 min)
Maitomuovi ja/tai 
tärkkelysmuovi 
20-40 min

5 min 15-25 min

 
Mikäli kaikki moduulit tehdään huolella, voi moduuleihin käyttää yhteensä aikaa yli kolme tun-
tia. Ilmiökokonaisuutena moduulien suorittamiseen voisi lisätä tutkimuspäiväkirjan teon, jolloin 
oppilaat kirjaisivat sanallisesti tai piirtäen eri työpajaosioista oppimiaan asioita ja koostaisivat 
lopuksi pienen yhteenvedon oppimastaan. 

E H D O T U S  M O D U U L I E N  K ÄY T Ö S T Ä 
O P P I T U N N E I L L A
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Työpajat

1. LAADUKASTA LAJITTELUA

Tämä työpaja sopii varhaiskasvatukseen, alakouluun ja yläkouluun. Työpajan vaikeustasoa 
voi vaihdella valitsemalla haastavammin lajiteltavia jätteitä. Aikaa kuluu ryhmästä ja vaikeus-
tasosta riippuen 20-45 minuuttia (jätteitä voi ottaa mukaan myös vain vähän, jolloin työpaja 
kestää 10 minuuttia). Työpaja toteutetaan luokassa.

Tavoitteet ja menetelmät
Työpajan tavoitteena on harjoitella lajittelutaitoja ja herättää oppilaat pohtimaan lajittelun tärke-
yttä yhteistoiminnallisin menetelmin. 

Tarvittavat materiaalit
• Lajiteltavat jätteet:

• Tyhjä ja vähän hölskyvä aerosolipullo 
  (tyhjä metallinkeräykseen, hölskyvä vaaralliseen jätteeseen)
• Pantillinen ja pantiton alumiinitölkki  
 (molemmat voi laittaa palautukseen, pantittoman myös metallin keräykseen)
• Lasipurkki ja juomalasi  
 (lasipurkki lasinkeräykseen, juomalasi sekajätteeseen, metallikansi metallin- 
 keräykseen)
• Kakka (esim. muovailuvahasta) ja vaippa, jossa kakkaa  
 (kakka viemäriin, vaippa sekajätteeseen)
• Muovinen karkkipussi ja kartonkinen sipsipussi  
 (muovinen karkkipussi muovinkeräykseen, kartonkinen sipsipussi keräykseen)
• Halogeeni/ hehkulamppu ja led-lamppu  
 (halogeeni/hehkulamppu sekajätteeseen, led-lamppu SER)
• Ruokaöljy ja juuresten kuoret  
 (ruokaöljy sekajätteeseen suljetussa astiassa, kuoret biojätteeseen)
• WC-paperi ja hylsy  
 (paperi viemäriin, hylsy kartonkikeräykseen)
• Kynsilakka ja pumpulipuikko  
 (kynsilakka vaaralliseen jätteeseen, pumpulipuikko sekajätteeseen)
• Kirjekuori ja leivinpaperi  
 (paperinkeräys ja biojäte) 

1 .  L A A D U K A S T A  L A J I T T E L U A
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Paristot ja pillerit  
 (paristot vaaralliseen jätteeseen tai kauppojen keräyspisteisiin, pillerit apteekin  
 vaaralliseen jätteeseen).

• 11 kpl muovilaatikoita, pahvilaatikoita, tms. 
• Lajitteluastioiden kuvat HSY:n pelistä:  
 www.hsy.fi/globalassets/ymparistotieto/tiedostot/lajittelupelipaketti.pdf 

Kustannusarviot työpajan tavaroille:
Kiertotaloushengessä tavarat suositellaan hankittavaksi kodeista tai koululta. Hankittaessa 
kokonaiskustannus tavaroille on noin 50 €. 

ALKUVALMISTELUT

Pohdintakysymykset

Mitä lajittelu tarkoittaa?
Lajittelu on jätteiden erottelua, eli laitetaan jätteet niille tarkoitettuihin roska/jäteastioihin. Näin 
jätteet saadaan kierrätettyä esimerkiksi raaka-aineeksi tai hyödynnettyä energiana.
 
Mitä jäte- tai roska-astioita teiltä löytyy kotoa? Mitä muita lajitteluastioita keksitte? 
Samalla voi kysellä mitä jätteitä oppilaiden mainitsemiin astioihin voi laittaa.
 
Miksi lajittelu on tärkeää?
Jätteiden lajitteleminen säästää luonnonvaroja ja vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia ongel-
mia. Lajittelematon sekajäte kuluttaa eniten sekä kukkaroa että ympäristöä. Lajitteluohjeiden 
noudattaminen on tärkeää, sillä huonosti tehty lajittelu vaikeuttaa tai jopa estää jätteen hyö-
dyntämisen. Lajitelluista jätteistä saadaan raaka-aineita uusien tuotteiden valmistamiseen, 
joten neitseellisten raaka-aineiden käyttö vähenee ja kaatopaikalle päätyvä jätemäärä piene-
nee. Ongelmajätteiden lajittelulla estetään myrkyllisten ja räjähdysalttiiden aineiden ajautumi-
nen kaatopaikalle tai luontoon. (Lähde: http://mosaiikki.info/lehdet_fi.php?id=2011_66_jate)

Tuntuuko lajittelu raskaalta?
Miettikääpä, että kaupassa keräätte kaiken eri osastoilta ja joudutte kiertämään ympäri kaup-
paa. Lajittelu jäteastioihin on paljon yksinkertaisempaa. Perunankuoria ei tarvitse palauttaa 
vihannesosastolle eikä papereita lehtitelineeseen! Lajittelua oppii lajittelemalla. 

1 .  L A A D U K A S T A  L A J I T T E L U A
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Toteutus
Luokkaan tehdään lajittelupiste, jonne jätteet voidaan lopuksi lajitella. Luokan eri pöydille laite-
taan aina kaksi samankaltaista jätettä, jotka kuitenkin päätyvät lajiteltaessa eri jäteastioihin 
(esim. juomalasi ja lasipurkki).

Oppilaat saavat tehtävälomakkeen, jossa on kuvat lajitteluastioista ja tilaa kirjoittamiseen (ks. 
alempana). Oppilaat kiertävät parin kanssa pöydästä toiseen pohtien, mihin kunkin pöydän 
jätteet lajitellaan. Jäte kirjoitetaan tehtävälomakkeeseen oikeaksi arvatun jäteastian viereen. 
Kun kaikki parit ovat kiertäneet kaikki jätepöydät, niin jokainen pari vuorollaan tuo yhden pöy-
dän jätteet lajitteluun. Jos lajittelu menee väärin, niin voidaan yhdessä pohtia, miksi kyseistä 
tavaraa ei saa laittaa kyseiseen astiaan ja mihin se kuuluisi. Voidaan myös pohtia, onko joil-
lakin jätteillä useampi mahdollinen lajitteluastia tai mitä väärin kierrätetty jäte voisi aiheuttaa. 
Samalla kaikki tarkistavat tehtävälomakkeestaan, onko oma lajittelu mennyt oikein ja laskevat 
pisteet. Jokaisesta oikein lajitellusta jätteestä saa yhden pisteen, joten 24 pistettä on korkein 
mahdollinen tulos. 

Vinkkejä
Työpajan voi suorittaa myös HSY:n jätteiden lajittelupelipaketin avulla.

Lisätietoa opettajalle
HSY:n Kiitos, kun lajittelet -sivu: 
(Lähde: https://www.kiitoskunlajittelet.fi/)

Kierrätys alkaa lajittelusta. Kun lajittelen, joku toinen voi jalostaa roskistani jotain uutta. Maito-
tölkeistä valmistetaan uusia kartonkipakkauksia ja hylsykartonkia, lasipurkki uudestisyntyy 
lasipurkkina tai -pullona. Banaaninkuorista ja kahvinporoista saamme ravinteet takaisin luon-
non kiertokulkuun ja lisäksi uusiutuvaa biokaasua energianlähteeksi. Sanomalehti ei elä vain 
kahdesti, vaan jopa viidesti tai kuudesti. Lasi ja metalli voidaan sulattaa ja muovata uusiksi 
tavaroiksi jokseenkin ikuisesti.

Jätteitä vai materiaaleja: lajittelussa jokainen on päättäjä 
(Lähde: https://rinkiin.fi/kotitalouksille/pakkauskierratys-suomessa/  
& https://paperinkerays.fi/jatteita-vai-materiaaleja-lajittelussa-jokainen-on-paattaja/)

Lajittelemalla jokainen voi vaikuttaa käyttämiensä tuotteiden ja materiaalien ympäristökuormi-
tukseen ja varmistaa raaka-aineen palautumisen kiertoon. Lajittelu säästää ympäristön lisäksi 
rahaa. Puhdas keräyspaperi kerätään tuottajavastuumallin mukaisesti veloituksetta, kun taas 
polttolaitoksiin toimitettu sekajäte aiheuttaa jätteen tuottajalle kustannuksia. 

1 .  L A A D U K A S T A  L A J I T T E L U A
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Suomi on onnistunut pakkausten kierrätyksessä melko hyvin. Yli puolet pakkauksista kierräte-
tään jo nyt. Muun muassa kartongin, lasin ja metallin kierrätystulokset ovat useita vuosia ylittä-
neet Suomessa ja EU:ssa asetetut tavoitteet, ja myös muovipakkausten kierrätystavoitteet on 
saavutettu. Kesällä 2014 voimaan tullut pakkausasetus lisäsi pakkausjätteiden kierrätystavoit-
teita vuosille 2016 ja 2020.
 
Lisätietoa lajittelusta:
https://www.hsy.fi/globalassets/ymparistotieto/tiedostot/lajittelupelipaketti.pdf
(alkuperäinen lähde)

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/Sivut/default.aspx 
(Helsingin seudulla toimiva)

https://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/lajittelu/   
(Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Hyvinkään, Mäntsälän, Lopen, Riihimäen, Hausjärven, Janak-
kalan, Hämeenlinnan, Hattulan, Valkeakosken ja Nurmijärven alueet)
 
Muuta hyödyllistä luettavaa: 
https://paperinkerays.fi/jatteita-vai-materiaaleja-lajittelussa-jokainen-on-paattaja/
https://www.molok.com/fi/blogi/biojate-usein-kysytyt-kysymykset 
https://rinkiin.fi/kotitalouksille/pakkauskierratys-suomessa/
https://www.kiitoskunlajittelet.fi/

1 .  L A A D U K A S T A  L A J I T T E L U A
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Liite
Kirjoita roska-astian viereen siihen lajiteltavat jätteet.

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________
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Sekajäte

Paperi

Pullonpalautus

Sähkölaitteet

Lasi

Viemäri

Biojäte

Vaarallinen jäte

Kartonki

Metalli

Muovipakkaukset
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2. MUOVINEN PAPERI
Tämä työpaja sopii kaikille luokka-asteille ja varhaiskasvatukseen. Aikaa kuluu ryhmän tasosta 
riippuen noin 20-60 minuuttia. Työpajan voi toteuttaa luokkahuoneessa. 

Tavoitteet ja menetelmät
Työpajan tavoite on saada oppilaat pohtimaan paperin kiertokulkua ja lajittelun tärkeyttä. 
Työpajan aikana selvitetään, miten muovin joutuminen paperimassan sekaan vaikuttaa sen 
laatuun. Lopuksi valmistetaan myös oma paperitaideteos.

Työpajan menetelmät ovat toiminnalliset ja taiteelliset. 

Tarvittavat materiaalit
• Keräyspaperia ja tilkka puuliimaa tai erikeeper -tyyppistä liimaa paperimassan  
 valmistamiseen
• Muovia (kierrätysmuoveja, esimerkiksi pakkauskelmu tai hedelmäpussit)
• Sauvasekoitin paperimassan valmistamiseen
• Kaksi noin 5-10 litran astiaa paperimassalle 
• (Puuliimaa)
• (Piparimuotteja)

Kustannusarviot työpajan tavaroille:
Työpajassa tarvittavat tavarat ovat saatavilla koululta ja koulun kierrätysjätteistä. 

ALKUVALMISTELUT

Paperimassan valmistus

Paperimassan voi valmistaa myös yhdessä oppilaiden kanssa. 
• Silppua kierrätyspaperia käsin kahteen astiaan
• Lisää toiseen astiaan vielä muovisilppua
• Lisää molempien astioiden joukkoon vettä siten, että silppu peittyy

2 .  M U O V I N E N  P A P E R I
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• Muussaa massa käsin tai sauvasekoittimella. Lisää tarvittaessa lisää vettä tai  
 kierrätyspaperi silppua joukkoon
• Lopuksi joukkoon voi lisätä hieman puuliimaa ja sekoittaa.

Valmiin massan tulee olla niin tiivistä, että se pysyy kasassa puristaessa. Muovinen massa 
pysyy kasassa selvästi huonommin.

Pohdintakysymyksiä

Mitä kaikkea voi laittaa paperinkierrätykseen?
Sanoma- ja aikakauslehdet, mainosposti, esitteet ja muut vastaavat painotuotteet, kirjekuoret 
(myös ikkunalliset), tuoteluettelot, pehmeäkantiset kirjat, kovakantiset kirjat kannet poistet-
tuina , kopiopaperit ja tulosteet, piirustus- ja lehtiöpaperit, valkoisesta paperista tehdyt paperi-
kassit.

Entä kartonkikierrätykseen?
Kartonkiset nestepakkaukset kuten maito- ja mehutölkit (myös alumiinivuoratut), kartonkipak-
kaukset kuten muro- ja keksipakkaukset, paperipussit kuten leipä- ja jauhopussit, paperikassit, 
käärepaperit kuten kopiopaperin kääreet, munakennot, talous- ja wc-paperin hylsyt, aaltopahvi 
ja voimapaperi.

Mitä kierrätyspaperista voidaan valmistaa?
Paperi matkaa keräysastiasta lajittelulaitokselle paalattavaksi. Paalit kuljetetaan raaka-aineiksi 
paperitehtaille. Siellä keräyspaperi siistataan, eli siitä poistetaan painomuste ja epäpuhtaudet. 
Tämän jälkeen kierrätyskuitu hyödynnetään sanomalehti- ja pehmopaperin raaka-aineena. 
Paperi kiertää materiaalina noin viisi kertaa.

Mitä kierrätyskartongista voidaan valmistaa?
 Kartonki matkaa keräysastiasta lajittelulaitokselle paalattavaksi. Paalit kuljetetaan raaka-ai-
neeksi kartonkitehtaille. Siellä kartonkikuitu syötetään jättiläismäiseen pesukoneeseen, pulp-
periin. Pulpperissa kuidut irrotetaan toistaan ja pinnoitteista. Kuidut jatkavat kartonkikoneelle. 
Kuidusta irrotettu pinnoite on pääosin muovia. Pinnoite kuivataan ja viedään voimalaitokseen 
energiahyödynnettäväksi.  Osa kartonkipakkausten sisältämästä alumiinipinnoitteesta erotel-
laan ja hyödynnetään materiaalina.

Kuidusta valmistetaan mm. hylsykartonkia. Siitä tehdään paperi- ja kangasrullissa käytettäviä 
hylsyjä. Osa kerätystä kartongista päätyy uusien pakkauksien raaka-aineeksi.

2 .  M U O V I N E N  P A P E R I
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Toteutus

Kaikille oppilaille jaetaan pieni määrä paperimassaa tavallisesta ja muovillisesta versiosta. 
Oppilaiden tehtävänä on valmistaa sama paperitaideteos muovittomasta ja muovillisesta mas-
sasta. Taideteos valmistetaan muotoilemalla. Samalla oppilaat voivat pohtia, kummasta mas-
sasta on helpompi valmistaa taideteos.

Seuraavaksi tarkastellaan lopputuotteiden eroja. Pysyykö muoviton ja muovillinen taideteos 
yhtä hyvin kasassa? Miltä taideteokset näyttävät tai tuntuvat? 

Lopuksi paperitaideteokset jätetään kuivumaan.

Lisätietoa opettajalle
Tehtaassa uusiopaperin valmistuksessa mukaan eksyneet muovit esimerkiksi aiheuttavat 
paperiin reikiä. Vääriin jäteastioihin joutuvat jätteet voivat pahimmillaan tehdä uusiokäyttöön 
tarkoitetusta erästä käyttökelvottoman. 

Vinkkejä
• Muovailuun voi käyttää apuna esimerkiksi piparkakkumuotteja. 
• Kuivuneen paperitaideteoksen voi maalata tai värittää. 
• Taideteokset voi yhdistää neulan ja langan avulla riippumaan luokkaan tai koulun  
 käytävälle. 

2 .  M U O V I N E N  P A P E R I
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3. BIOMUOVIN VALMISTUS
Tämä työpaja sopii kaikille luokka-asteille ja varhaiskasvatukseen. Aikaa kuluu ryhmän tasosta 
riippuen noin 20-45 minuuttia. Työpajan voi pitää luokkahuoneessa tai laboratoriossa. 

Tavoitteet ja menetelmät
Työpajan tavoite on tutustua muovin hyötyihin ja haittoihin sekä valmistaa biohajoava muovi. 
Työpajan menetelmät ovat toiminnalliset.

Tarvittavat materiaalit
Työpajassa voi hyödyntää kahta erilaista ohjetta, joissa tarvitaan eri tarvikkeita.

• Mikromuovi
• Perunajauhoa tai maissijauhoa
• Öljyä
• Vettä
• Mikronkestävä pieni muoviastia tai keitinlasi
• Lusikka tai spaatteli sekoittamiseen
• Mikroaaltouuni
• Mittoja
• (Väriainetta)

• Kaseiinimuovi
• Rasvaton maito tai rasvaton maitojauhe
• Etikkaa
• Lämmityslevy ja lämpömittari
• Isohko muki tai keitinlasi
• Mittalasi tai mittoja
• Lusikka sekoittamiseen
• (Muotteja)
• (Väriainetta)

Kustannusarviot työpajan tavaroille:
Suuri osa tavaroista löytyy koululta valmiiksi. Ruoka-aineita voi pyytää myös koulun keittiöltä tai 
kotitalousopettajalta. Ostettuna tuotteet luokkaa kohden maksavat alle 10 euroa. 
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Alkuvalmistelut

Nosta tarvittavat tarvikkeet esille helposti noudettavaksi oppilaille. Kaseiinimuovia valmistetta-
essa tulee maidon olla 50-60 asteista. Lämmitä maito tai sekoita maitojauhe lämpimään/kuu-
maan veteen.

Pohdintakysymykset

Mitä esineitä muovista valmistetaan?

Millainen aine muovi on? Miten muovit voisi korvata?
Muovit ovat todella kestäviä, joustavia ja kevyitä, jonka vuoksi niitä on vaikea korvata. Lasi tai 
metalli eivät omaa samanlaisia ominaisuuksia. 

Yhtenä ratkaisuna muovien korvaamiseen ovat uusiutuvista luonnon raaka-aineista valmistet-
tavat biomuovit. 

Mitä huonoja ja hyviä puolia muoveilla on? Entä biomuoveilla?
Luontoon päätyessään muoveista aiheutuu paljon haittaa. Muovit hajoavat erittäin hitaasti 
luonnossa. Meriin ja ympäristöön hylätty muovi haittaa eläimistöä. Merissä muovit ovat voi-
neet hajota hyvinkin pieniksi paloiksi, eli mikromuoveiksi. Muovit valmistetaan yleensä öljystä, 
joka on maapallolla kovaa tahtia hupeneva luonnonvara. Siitä huolimatta muovi on pikkuhiljaa 
hivuttautunut arkemme korvaamattomaksi apulaiseksi. Se on kevyttä, edullista, miellyttävän 
tuntuista ja mahdollista käyttää lähes missä tarkoituksessa vain. Muovit ovat auttaneet myös 
mm. elintarvikkeiden säilytyksessä.

Biomuovit voidaan valmistaa osittain tai täysin uusiutuvista luonnon raaka-aineista, jolloin öljyä 
ei kuluisi. Nykyään biomuovit suoriutuvat myös lähes yhtä hyvin kuin perinteiset muovit, mutta 
niiden tuottamiseen menee huomattavasti energiaa. Biohajoavat muovit myös hajoavat lopulta 
vedeksi, hiilidioksidiksi tai metaaniksi ja biomassaksi. Hajoamisprosessin alkamisajankohtaa on 
kuitenkin vaikea kontrolloida täysin. 
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Toteutus

KASEIINIMUOVI
Taustaa:

1900-luvun alkupuolella kaseiinia käytettiin mm. nappien, neulojen veitsenkahvojen ja korujen 
valmistukseen. 1960-luvulla öljypohjaiset muovilaadut kuitenkin syrjäyttivät kaseiinimuovin. 
Kuitenkin esimerkiksi Uudessa-Seelannissa tuotetaan edelleen kaseiininappeja. 

Ohjeet parille rasvattomasta maidosta:

• Hae opettajalta 150 ml 50-60 asteista maitoa. (Värjää maito elintarvikevärillä). 
• Lisää maidon sekaan 10 ml etikkaa. Sekoita lusikalla.
• Nosta seokseen jähmettynyt ainesosa käsipaperin päälle ja jaa parin kanssa  
 kahteen osaan. 
• Muotoile muovia haluamallasi tavalla.

Ohjeet parille rasvattomasta maitojauheesta:

• Hae opettajalta 300 ml vähintään 55 asteista vettä. (Värjää vesi elintarvikevärillä). 
• Lisää veteen 5 ruokalusikallista (0,75 dl) maitojauhetta. Sekoita kunnolla. 
• Lisää maidon sekaan 10 ml etikkaa. Sekoita lusikalla.
• Nosta seokseen jähmettynyt ainesosa käsipaperin päälle ja jaa parin kanssa  
 kahteen osaan. 
• Muotoile muovia haluamallasi tavalla.
 
Yhdestä 400 gramman paketista saa tällä ohjeella noin 20 oppilaalle kaseiinimuovin. Annosta 
voi halutessaan pienentää pitäen ainesosa suhteen samanlaisena. 

Huom! Kaseiinimuovi ei ole sellaisenaan kestävää, vaan se tulisi käsitellä formaldehydin vesi-
liuoksella ennen kuin siitä voi valmistaa kestäviä tuotteita. Aine on kuitenkin todella haitallinen, 
joten sitä ei voi käyttää kouluissa. Muutamassa päivässä kuivuvasta kaseiinimuovista tulee 
haurasta ja helposti hajoavaa.
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Selitys:
Maidon ainesosat reagoivat happamuuden kanssa siten, että maidon proteiinit kiinteytyvät ja 
muodostuu maitomuovia. Samanlainen reaktio tapahtuu myös juustoilla, joten maitomuovi on 
oikeastaan juustoa. 

Samanlainen reaktio tapahtuu maidon vanhetessa, jolloin maitoon alkaa kertyä maitohappoa, 
kun maitohappobakteerit hajottavat laktoosia. pH:n laskiessa proteiinit denaturoituvat samalla 
tavalla kuin maitomuovia tehdessä. Myös ihminen koostuu proteiineista ja samanlainen reaktio 
voi tapahtua myös ihmisessä. Ihmisen proteiinit alkavat denaturoitua, jos ihmisellä on yli 42 
astetta kuumetta. Tilanne voi olla myös hengenvaarallinen. 
 
Tärkkelysmuovi
Työssä valmistetaan biomuovia liisteröitymisreaktion avulla ja depolymeroimalla, eli hajotta-
malla tärkkelyspolymeeri pienemmiksi molekyyleiksi. Reaktiosta syntyvä tuote on tärkkelystä 
pienempää tärkkelyskumia eli biomuovia.

Ohjeet yhdelle oppilaalle

• Mittaa 5 ml perunajauhoja keitinlasiin
• Lisää joukkoon 5 ml vettä (Värjää seos muutamalla tipalla elintarvikeväriä)
• Lisää pari pisaraa öljyä ja sekoita seos huolellisesti lusikalla
• Kuumenna seosta mikroaaltouunissa 15 sekuntia (Aikaa voi lisätä,  
 mikäli tärkkelysmuoveja lämmittää useamman kerralla) 
• Astia on kuuma, kun sen ottaa mikrosta. Annan tärkkelysmuovin jäähtyä rauhassa.  
 Muovin jäähdyttyä sitä voi yrittää muokata haluamallaan tavalla

Kuumennuksen jälkeen muovi on hetken ajan taipuisa ja muokkailtava. Lopulta muovi muuttuu 
kuitenkin kovaksi ja hauraaksi.

Lisätietoa opettajalle:
Tällä menetelmällä valmistettu muovi ajan mittaan kanssa homehtua. Teollisesti valmistettu 
biomuovi kestää pidempään, sillä teollisuudessa biomuoveihin lisätään lisäaineita ja teollisin 
prosessein muovista tulee käyttökelpoisempi. 

Depolymeraatio
Depolymeraatio on reaktio, jossa polymeeri hajotetaan monomeereiksi. Polymeeri on iso mole-
kyyli, joka koostuu yli 50:stä, mutta jopa sadoista toisiinsa sitoutuneista monomeereista. 
Monomeeri on puolestaan pieni molekyyli, joka toimii polymeerien rakennuspalikkana. 

3 .  B I O M U O V I N  VA L M I S T U S
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Biomuovit
Lähteet: Muovien kierrätys ja hyötykäyttö Suomessa (Järvinen 2016, s. 102-104)
https://muovienkierratys.wordpress.com/biohajoavat-muovit/
https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/sanasto/

Lyhyt historia
Vanhimmat uusiutuvista raaka-aineista valmistetut teolliset polymeerit ovat luonnonkumit, 
joita hyödynnettiin Goodyearin renkaissa vuodesta 1836 lähtien. 1865 kehitettiin puolestaan 
selluloosa-asetaatti, selluloosajohdannainen biomuovi, jota käytettiin mm. elokuvateollisuuden 
alkuaikoina filmeissä. 

Biomuovien tyypit
Biomuovien lähtöaineet voivat olla uusiutuvista luonnonvaroista tai fossiilista alkuperää. Muovi 
luokitellaan biohajoavaksi, jos se hajoaa mikrobitoiminnan vaikutuksesta:
• vedeksi, hiilidioksidiksi ja energiaksi (aerobinen hajoaminen)
• vedeksi, metaaniksi ja energiaksi (anaerobinen hajoaminen)

Biohajoavat muovit hajoavat teollisessa kompostissa tai joutuessa luontoon. Biomuovit voidaan 
lajitella seuraavasti:
• uusiutuva raaka-aine, ei biohajoava
• uusiutuva raaka-aine, biohajoava
• fossiilinen raaka-aine, biohajoava 

Lähde: Muovien kierrätys ja hyötykäyttö Suomessa (Järvinen 2016, s.102-104)

PCL, eli Polykaprolaktoni on esimerkki biohajoavasta, fossiilisista raaka-aineista lähtöisin ole-
vasta muovista.

Biomuovien tuotanto maailmassa
Jo vuonna 2013 maailmassa tuotettiin muoveja 299 miljoonaa tonnia, joista biomuovien tuotan-
toa oli 1,622 miljoonaa tonnia (biohajoavien osuus 0,61 milj. tonnia, eli 0,53% muovien kokonais-
tuotannosta). Biomuovien osuuden muovituotannossa arvellaan kasvavan moninkertaisesti 
tulevaisuudessa.

Kaupallisesti käytössä olevia biomuoveja ovat polylaktidi (PLA), polyhydroksialkonaatit (PHA), 
sekä tärkkelys- ja selluloosajohdannaiset. PLA muoveista valmistetaan esimerkiksi muovipak-
kauksia ja kertakäyttöruokavälineitä, PHA muoveja käytetään puolestaan esimerkiksi komposti-
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pusseissa, erilaisissa filmeissä ja kertakäyttöastioissa. 

Biomuovit kierrätyksen kannalta
Biomuovit voidaan kierrätyksen perusteella jakaa kahteen ryhmään:
• Biopohjaiset muovit, joissa monomeeri (yksi molekyyli yksikkö) on korvattu uusiutuvalla  
 raaka-aineella
• biohajoaviin muoveihin

Biopohjaiset voidaan kierrättää uudelleen materiaalina muovikierrätyksen kautta. Biohajoa-
vat muovit sisältävät puolestaan useita eri polymeerejä, joista osa voidaan kierrättää takaisin 
uusiokäyttöön, osa hajoaa teollisessa kompostissa ja osa hajoaa kotikompostissa, sekä luon-
nossa. Biomuovipakkauksissa on usein lisämerkintä, josta selviää pakkauksen kompostoita-
vuus ja biohajoavaisuus.  

Muuta luettavaa
https://muovienkierratys.wordpress.com/muovien-haitat/  
(Lisätietoa muoveista)
https://www.european-bioplastics.org/bioplastics/standards/labels/  
(Biomuovipakkausten lisämerkintöjä)
https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/sanasto/ 
(Muovitieto sanastoa)

Vinkkejä
Kaseiinimuovia tehdessä maidon lämmittämisen voi tehdä myös oppilaiden kanssa. 
Tunnilla voi myös valmistaa kaseiini- ja tärkkelysmuovin vertailun vuoksi. 
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4. TARINALLINEN DEMONSTRAATIO VÄÄRÄN-
LAISEN JÄTTEENLAJITTELUN SEURAUKSISTA

Tämä demonstraatio sopii kaikille luokka-asteille. Aikaa kuluu 5-10 minuuttia. Työpaja pidetään 
laboratoriossa tai vaihtoehtoisesti demonstraation voi katsoa videolta.

Tavoitteet ja menetelmät
Näyttävän demonstraation tavoitteena on herättää oppilaat pohtimaan jätteiden lajittelun tär-
keyttä ja saada oppilaat harjoittelemaan oikeanlaista lajittelua. 

Tarvittavat materiaalit
• Tomusokeri (50 ml)
• Väkevä rikkihappo (20 ml)
• Lasisauva
• Lasinen keitinlasi
• Vetokaappi

HUOM! Rikkihappo on syövyttävä aine ja sen käsittelyssä tulee käyttää suojahanskoja. Reaktio 
on myös hyvin eksoterminen, jonka seurauksena astia on kuuma reaktion tapahduttua.
 
Alkuvalmistelut

Demonstraation voi näyttää videona tai tehdä itse. Itse tehdessä valmistele vetokaappiin 
keitinlasiin 20 ml rikkihappoa ja toiseen 50 ml tomusokeria. Laita myös lasisauva valmiiksi rea-
genssien viereen.

Toteutus
Kerro oppilaille, että seuraavaksi he näkevät demonstraation siitä, mitä vaaralliset jätteet voivat 
aiheuttaa, jos niitä lajittelee väärin. Väärinlajittelijat voivat pahimmillaan vähentää myös muiden 
lajitteluintoa.

Vaarallinen jäte aiheuttaa väärään paikkaan joutuessaan erityistä vaaraa tai haittaa tervey-
delle ja ympäristölle. Tämän vuoksi vaarallinen jäte tulisi aina lajitella oikein. 
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Vaarallista jätettä, tai entiseltä nimeltään ongelmajätettä on käytöstä poistettu aine tai esine, 
joka voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Vaarallisia kemikaaleja 
sisältävät tuotteet on usein merkitty vaaraominaisuuksia osoittavilla varoitusmerkeillä. Varoi-
tusmerkillä merkitty tuote on aina vaarallista jätettä. 

Kerro tarina demonstraatiolle:

“On hyvin tärkeää lajitella jätteet. Lisäksi on tärkeää käsitellä vaarallisia jätteitä huo-
lellisesti ja palauttaa ne omaan keräykseen. Väärällä tavalla lajiteltu vaarallinen jäte 
voi aiheuttaa paljon haittaa. Esimerkiksi tässä meillä on kahta hyvin erilaista jätettä, 
joista toinen on täysin vaaraton ja toinen on vaarallista jätettä. Kun lajittelemme 
vaarallisen jätteen oikein, niin se voidaan käsitellä vaarattomaksi ja sen sisältämät 
raaka-aineet voidaan hyödyntää. Mutta jos erehdymme laittamaan nämä jätteet 
samaan jäteastiaan, niin silloin voisi käydä näin...”

Lisää rikkihappo tomusokerin päälle ja sekoita lasisauvalla pari kertaa. Pian savuava hiilipatsas 
alkaa nousta keitinlasin reunoja pitkin.
 

“Alussa nähty melko pieni jätemäärä kasvoikin paljon suuremmaksi ja samalla 
vapautui kaasuja, sekä hiukkasia, jotka eivät välttämättä ole hyviä ympäristömme 
kannalta. On tärkeää, että vältämme tällaisia haitallisia reaktioita, kun lajittelemme 
ja kierrätämme jätteitä. Tässä reaktiossa oli vain hyvin pieni määrä jätteitä, mutta 
mitä jos jätettä olisikin paljon suurempi määrä? Sitä emme haluaisi kokea. Sen sijaan 
voimme välttää haitalliset reaktiot lajittelemalla vaaralliset jätteet oikein. Kiitos, kun 
lajittelet.” 

Lisätietoa opettajalle
Demonstraation voi näyttää myös videona: 
vimeo.com/heurekafinland/review/471301998/3351b0a75a

Ohje vaaralliseen jätteen kierrätykseen HSY:lla:
Lähde:  
www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaarallinenjate/Sivut/default.aspx 

• Pidä vaaralliset jätteet erillään muista jätteistä.
• Älä sekoita erilaisia vaarallisia jätteitä keskenään.
• Palauta vaaralliset jätteet niiden omaan keräykseen.
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• Toimitamme vaaralliset jätteet keräyspisteistä käsittelyyn, jossa niistä tehdään  
 vaarattomia sekä ihmisille että ympäristölle. 
•   R aaka-aineet, joita on mahdollista kierrättää, otetaan käsittelyssä talteen ja  
 käytetään uudelleen. Kierrättämällä esimerkiksi paristot ja pienakut varmistat,  
 että niiden sisältämät vaaralliset ja haitalliset aineet käsitellään ja materiaalit  
 hyödynnetään metalliteollisuuden tarpeisiin.  

Reaktion kemiallinen selitys 
Väkevän rikkihapon reaktio veden kanssa on niin eksoterminen ja suotuisa, että rikkihappo 
kykenee irrottamaan vettä hiilihydraateista. Tällöin jäljelle jää pelkästään hiiltä ja vesi haihtuu 
pois lämmönvaikutuksesta. 

Vinkkejä
Demonstraation tavoitteena ei ole säikäyttää oppilaita, vaan motivoida oppilaat harjoittele-
maan oikeaoppista lajittelua. 

Esimerkkejä vääränlaisen jätteen lajittelun seurauksista
Osioon on haastateltu Satu Estakaria Mepak kierrätys Oy:lta sekä Päivi Vaistoa HSY:lta sekä 
Eija Jokelaa Suomen kuitukierrätys Oy:lta.

Lasipullo metallijakeessa
Metalli sulatetaan jatkojalostuksessa ja siitä valmistetaan uutta metallia. Hyvin lajiteltu metalli 
voi käytännössä kiertää ikuisesti, ilman, että uusiometallin laatu heikkenee merkittävästä. Jos 
metallijakeeseen on eksynyt lasipullo, eikä sitä huomata poistaa, koko uusiometallierä saattaa 
olla käyttökelvoton. Mikäli metallijakeen sekaan on eksynyt paljon lasia tai vaikkapa biojätettä, 
ei metallinkeräyslaitos ota sitä välttämättä edes vastaan. Lisäksi väärään lajitteluastiaan eksy-
neet jätteet, kuten juuri lasipullo metallijakeessa, saattavat aiheuttaa vaaratilanteen tai laittei-
den rikkoutumisen lajittelukeskuksessa.

Muovi kartonkijakeessa
Monet kartonkipakkaukset, joihin on pakattu nesteitä (kuten maitotölkit) on vuorattu ohuella 
muovikelmulla. Kartongin jatkokäsittelyprosessi on suunniteltu niin, että nämä muovit saadaan 
poistettua. Suuret määrät ylimääräistä muovijätettä aiheuttavat kuitenkin ongelmia. Karton-
kiastialla on tietty tyhjennysväli. Jos kartongin sekaan eksyy muuta jätettä, täyttyy astia 
tietenkin ennen aikojaan. Lisätyhjennyksistä aiheutuu lisäkuluja ja kartongin jatkokäsittelyssä 
resursseja ja energiaa tuhlaantuu muovin erottelemiseen. Kartongin seasta eroteltua muovia ei 
voida enää käyttää kierrätysmuovina, vaan se kelpaa ainoastaan poltettavaksi. Jos muovia ei 

4 .  T A R I N A L L I N E N  D E M O N S T R A A T I O  VÄ Ä R Ä N L A I S E N 
J Ä T T E E N L A J I T T E L U N  S E U R A U K S I S T A



23

saada kunnolla poistettua kartongin seasta, saadaan heikkolaatuista, mahdollisesti käyttökel-
votonta kierrätyskartonkia.

Huolimaton biojätteen lajittelu
Jos biojätettä ei lajitella se päätyy sekajätteen joukossa polttolaitokseen. Siellä märkä biojäte 
heikentää polttoprosessia ja aiheuttaa hiukkaspäästöjä. Polttolaitos ei käy täydellä teholla, 
vähemmän energiaa saadaan talteen ja päästöjä aiheutuu enemmän. Kun biojäte poltetaan 
niin maaperästä peräisin olevat ravinteet kuten typpi ja fosfori ja humus poistuvat kierrosta 
kokonaan. Vain lajitellusta biojätteestä ravinteet ja humus palautuvat luonnon kiertokulkuun. 
 
Jos biojäte lajitellaan huolimattomasti ja biojäteastiaan joutuu maatumattomia tai haitallisia 
aineksia, kuten muovia, lasia tai vaarallisia aineita, aiheutuu lisätyötä ja pahimmassa tapauk-
sessa erimerkiksi syntyvässä kompostimullassa voi olla lasinsiruja tai vaaralliset aineet hait-
taavat hajottajamikrobien työtä.
 
Muuta luettavaa:
https://vaarallinenjate.fi/
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaarallinenjate/Sivut/
default.aspx

4 .  T A R I N A L L I N E N  D E M O N S T R A A T I O  VÄ Ä R Ä N L A I S E N 
J Ä T T E E N L A J I T T E L U N  S E U R A U K S I S T A

https://vaarallinenjate.fi/
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaarallinenjate/Sivut/default.aspx
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/vaarallinenjate/Sivut/default.aspx


24

5. VASTUULLINEN KAUPPAREISSU

Tämä tehtävä sopii alakoulun 3.-6.luokille ja yläkouluun. Työpaja kestää 20-30 minuuttia. Työpa-
jan voi pitää luokkahuoneessa.

Tavoitteet ja menetelmät
Työpajan tavoitteena on lähteä oppilaiden kanssa kuvitteelliselle kauppareissulle, jossa poh-
ditaan erilaisten valintojen vastuullisuutta ja merkitystä kiertotalouden ja kestävän kehityksen 
näkökannalta. Työpajan menetelmät ovat toiminnalliset ja osallistavat. 

Tarvittavat materiaalit
• Kauppalista tulostettuna tai näytöllä
• Kysymykset tulostettuina oppilaille

Toteutus
Oppilaat työskentelevät pareittain. Kauppalista annetaan oppilaille tulostettuna tai näytetään 
näytöllä. Oppilaat tekevät valintansa “Minkälaisen pakkauksen valitset?” -testissä. Kyselyn 
suoritettuaan pari voi verrata vastauksia toisen parin kanssa ja keskustella, miksi omasta mie-
lestä toinen valinta on huonompi tai parempi kuin toinen. Lopuksi vastaukset kootaan vielä koko 
luokan kesken. Opettaja voi tässä kohtaa kertoa taustaa vastausten takaa.  

5 .  VA S T U U L L I N E N  K A U P P A R E I S S U
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Liitteet
Kauppalista:

1. Tomaatit
2. Juustoa pizzaan
3. Jogurttia
4. Pyykinpesuainetta
5. Karkkia
6. Kauppakassi

Minkälaisen pakkauksen valitset?
 1.      Tomaatit

a. Pikkutomaatit, ne ovat jo valmiiksi rasiassa
b. Kerään tomaatit muoviseen hedelmäpussiin
c. Kerään tomaatit biopussiin
d. Kerään tomaatit mukanani tuomaan verkkopussiin, jota käytän uudelleen.

 2.     Juustoa pizzaan
a. Valitsen 150g valmiiksi raastettua juustoa muovipussissa
b. Valitsen 250g juustopalan muovipussissa
c. Valitsen 250g juustopalan kovasta muovista valmistetussa rasiassa

 3.    Jogurttia
a. 4 kpl yksittäispakattuja muovisia jogurttipurkkeja
b. Muovinen 0,5 litran jogurttipurkki
c. Litran pahvinen jogurttitölkki

 4.     Pyykinpesuaine
a. Pahvilaatikossa pulverina
b. Muovipussissa täyttöpakkauksena
c. Kovamuovisessa läpinäkyvässä pullossa
d. Kovamuovisessa mustaksi värjätyssä pullossa

 5.    Karkkia
a. Jätän karkit ostamatta
b. Irtokarkkia, jotka pakkaan paperipussiin
c. Valmis sekoitus muovipussissa
d. Käärepapereihin käärityt karkit muovipussissa

 6.    Kauppakassi
a. Ostan kaupasta muovipussin
b. Ostan kierrätysmuovista valmistetun pussin
c. Ostan kaupasta paperipussin
d. Pakkaan ostokset omaan kangaskassiin
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Lisätietoa opettajalle
Pakkausten ympäristövaikutus on selvästi pienempi kuin usein luullaan. Esimerkiksi kokoli-
haleikkeleessä ja ruispalaleivässä pakkausten osuus kokonaisympäristövaikutuksista on alle 
viisi prosenttia. On myös hyvä tiedostaa, että ympäristön kannalta on tärkeämpää miettiä, 
minkä tuotteen valitsee kuin miten se on pakattu. Esimerkiksi peruna on paljon ympäristöystä-
vällisempi valinta kuin riisi riippumatta pakkauksesta.

Tuotteiden pakkaaminen sopivankokoisiin pakkauksiin on huomionarvoista. Esimerkiksi jos koti-
talouksissa menee ruokaa hukkaan, siitä aiheutuu ilmastonmuutos- ja rehevöitymisvaikutuksia
(lähde: https://rinkiin.fi/kotitalouksille/pakkaukset-ja-ymp%C3%A4rist%C3%B6/)

Nykyään ollaan sitä mieltä, että pakkaus pitää valita sen mukaan kuinka paljon tuotetta tulee 
käyttämään.

Vastaukset ja perusteluja pakkaus valintoihin:
1. Paras vaihtoehto on kerätä tomaatit omaan pussiin, jota käyttää yhä uudelleen 
tai jopa poimia tomaatit irtonaisina. Biopussi ei ole juurikaan tavallista muovipussia 
parempi vaihtoehto, sillä sen valmistamiseen kuluu enemmän energiaa kuin tavallisen 
muovipussin ja biopussit saattavat hajota mikromuoviksi tavallisen muovipussin tapaan. 
Pehmeästä muovista valmistetussa muovisessa hedelmäpussissa tai biopussissa on 
vähemmän muovia kuin valmiissa rasiassa. Mitä enemmän pakkauksessa on materiaalia, 
sitä enemmän se on myös aiheuttanut kasvihuonekaasupäästöjä.   

2. Jos mietitään ainoastaan jätteen määrää, on isompi paketti aina parempi. Muovi-
pussin valmistamiseen on kulunut vähemmän raaka-ainetta kuin muovirasian, joten se on 
rasiaa parempi. Juusto on kuitenkin paljon päästöjä tuottava elintarvike ja siksi pienem-
män paketin ostaminen voi olla perusteltua. Pienempi paketti on myös parempi vaihtoehto 
ruokahävikkiä ajatellen ja valittu pakkaus voi muutenkin vaikuttaa ruoan säilyvyyteen. 
Jos tiedät että syöt kaiken, valitse isompi pakkauskoko. Muista myös, että muovit voidaan 
kierrättää! 

3. Yhdestä isosta paketista tulee vähemmän muovijätettä, kuin useasta yksittäispak-
kauksesta. Pahvi on sikäli muovia parempi vaihtoehto, että se on valmistettu uusiutu-
vasta materiaalista, se hajoaa luonnossa ja pahvinkierrätysprosessi toimii hyvin.  

4. Kuten jogurttipurkin kohdalla, pahvi on muovia parempi vaihtoehto ympäristölle. 
Tilanne saattaa muuttua, jos pahvipaketti on valmistettu neitseellisestä materiaalista ja 
jos muovin kierrätys toimii tehokkaasti. Toistaiseksi pahvipakkaukset kuitenkin kiertävät 
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muovisia tehokkaammin. Lisäksi luontoon päätynyt muovi hajoaa luonnossa haitalliseksi 
mikromuoviksi. Muoveista paras on täyttöpussi. Kovista pakkauksista tulisi valita aina 
värjäämätön vaihtoehto, sillä sillä esimerkiksi musta väriaine voi estää estää muovin 
uusiokäytön kokonaan. 

5. Paras vaihtoehto sekä ympäristön että terveyden kannalta on jättää namit osta-
matta. Jos kuitenkin päätät herkutella, näistä irtokarkit ovat jätteiden kannalta paras 
vaihtoehto. Ne eivät tuota muovijätettä ja voit valita vain niitä makeisia, joista eniten pidät. 

6. Tämä päätös on luultavasti hankalin kuvitteellisella kauppareissulla. Usein käytettyä 
kangaskassia pidetään näistä jätteiden kannalta parhaana vaihtoehtona. Kangaskassia 
pitää kuitenkin käyttää noin 250 kertaa ennen kuin sen muut ympäristövaikutukset ovat 
kierrätysmuovikassia pienemmät. Jos kangaskassin lisäksi ostetaan rulla muovipusseja 
jätepusseiksi sen sijaan, että käytettäisiin kaupasta ostettuja muovipusseja, ei kangas-
kassi ole ympäristön kannalta yhtään parempi vaihtoehto. Hiilidioksidipäästöjen kannalta 
kierrätysmuovikassi on paras vaihtoehto. Ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon 
valitseminen riippuu siitä, miten kassia hyödynnetään kauppareissun jälkeen. Jos sinulla 
on jo kankainen kauppakassi, paras vaihtoehto on käyttää sitä.  

Lähteet ja lisälukemista: 
Pakkausten valinnasta:
• Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types  
 of dinner meals, Hanssen ym.2017
• Reasons for household food waste with special attention to packaging,  
 Williams ym. 2012 Muovipakkauksen valinnasta: 
• Opas kierrätyskelpoisen muovipakkauksen suunnitteluun, Suomen Uusiomuovi Oy, 2018 
 Kauppakassien vertailua:
• moreenimedia.uta.fi/2017/09/19/kangaskassi-ei-ole-aina-ekoteko-ympariston-kannalta- 
 paras-vaihtoehto-on-vaihtaa-kierratysmuovikassiin/
• kassi-info.fi/
Biomuovien haitallisuudesta:
• https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.227052 

Vinkkejä
Tehtävän voi jättää myös kotitehtäväksi, jolloin oikeat vastaukset käydään läpi yhdessä seu-
raavalla tunnilla. 
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OPS-VASTAAVUUDET VUOSILUOKITTAIN  
JA OPPIAINEITTAIN

Alta löydät oppimateriaalin POPS 2014 -vastaavuudet vuosiluokittain ja oppiaineittain.

Vuosiluokat 1-2

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista täytetään seuraavista osia:
• L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Äidinkieli
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 
T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutus-
tua niiden käytänteisiin

Ympäristöoppi
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta 
kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen 
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja 
uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä 
T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä 
tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja 
pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinym-
päristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä
T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmotta-
maan niiden perusteluita
T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä vahvista-
maan itsensä ja muiden arvostamista
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T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympä-
ristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä 
sekä elämän perusedellytyksiä

Käsityö
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä sekä herättää uteliai-
suutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä 
kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta
T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai teoksia luottaen 
omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

Vuosiluokat 3-6

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista täytetään seuraavista osia:
• L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Äidinkieli
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäris-
töissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään monipuolisesti erilaisissa 
viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman avulla

Ympäristöoppi
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä 
auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vai-
kuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvos-
tamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutki-
musten ja muun toiminnan lähtökohtana
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan 
sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 
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vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä 
tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä 
kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominai-
suuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämi-
selle

Käsityö
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa keksivään, kokeilevaan ja 
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön 
T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsity

Vuosiluokat 7-9

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista täytetään seuraavista osia:
• L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Suomen kieli ja kirjallisuus
T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan 
perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Biologia
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaiku-
tusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhtei-
den ymmärtämistä
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvis-
tamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Maantieto
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovai-
kutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
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T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämänta-
paan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Kemia
T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympä-
ristössä ja yhteiskunnassa
T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kan-
nalta
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja 
aineiden muutoksista

Käsityöt
T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan 
yritteliäästi 
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä 
toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan 
T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materi-
aaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään innovaatioita
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