
Kojeiden uusi elämä –  
e-jätteen hyötykäyttö 
 
 
Heurekan kiertotalousteemaa syvennetään  
kysymyksillä elektroniikkajätteestä. Perus- 
kysymyksenä on, että elektroniikkajätteen  
eli e-jätteen määrä kasvaa valtavaa vauhtia.  
Kojeiden osien valmistamiseen kuten akkuihin  
käytetään yhä harvinaisemmiksi muuttuvia  
raaka-aineita, eikä kierrätys vielä toimi kunnolla.  
Mitä e-jätteen hyödyntämiselle voisi tehdä? 
 
e-jätteen syntymiseen, vähentämiseen ja  
hyötykäyttöön liittyvä oppimateriaali antaa monia vastauksia, joita  
voi käsitellä eri oppiaineissa alakoulun ylemmillä luokilla, yläkouluissa  
ja toisen asteen oppilaitoksissa.  
 
Materiaalin kohdat 1–3 voi käsitellä yhden oppitunnin aikana, mutta kohdan 4 tehtävien ja kohdan 
5 lisätehtävien tekemiseen keskittymällä materiaali riittää hyvin kahdeksikin oppitunniksi tai koko 
päiväksi ilmiöoppimisen materiaalina.  
Lisätietoa heidi.kouki@heureka.fi sekä paula.havaste@heureka.fi 
 
 
Oppimateriaalin sisältö lyhyesti: 
 
1) Infotaulut 
Luokan seinälle tulostettavissa infotauluissa on tiivistettynä oleellisin tieto e-jätteen 
hyötykäytöstä.  

 
2) VTT:n tutkija Elina Pohjalaisen video (5 min) 
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Elina Pohjalainen kertoo, mistä elektroniikan raaka-
aineet tulevat ja kuinka e-jätteen hyötykäyttöä tehostetaan.  

 
3) Taiteilija Marko Timlinin video (5 min) 
Taitelija Marko Timlin kertoo englanniksi, miksi hän haluaa käyttää e-jätettä taideteosten raaka-
aineena.  

 
4) Tehtäväpaketti arjen huoltovinkkejä elektronisille laitteille 
Tehtäväpaketti opastaa käytännönläheisesti, kuinka omat e-laitteensa kuten matkapuhelimet, 
tietokoneet, pelikonsolit ja sähköhammasharjat saa kestämään käyttökelpoisina pidempään.  

 
5) Lisätehtäviä oppiaineittain 
Lisätehtäviä, jotka sopivat eri luokka-asteille, eri oppiaineisiin ja laaja-alaiseen oppimiseen. 

 
6) Yhteydet opetussuunnitelmaan 
 

 

 



1. INFOTAULUT 
Kuudessa infotaulussa on tiivistettynä oleellisin tieto e-jätteen hyötykäytöstä. Infograafeja ja kuvia 
sisältävät suomen- tai ruotsinkieliset taulut voi myös printata esimerkiksi luokan seinälle. 
Infotaulut ovat ladattavissa 
suomeksi: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/heureka/wp-
content/uploads/2020/12/09142726/Replayinfotaulut.pdf 
ruotsiksi: https://heureka.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2021/09/30143618/Replaybroschyr22092021.pdf 
 
2. VTT:N TUTKIJA ELINA POHJALAISEN VIDEO 
VTT:n tutkija Elina Pohjalainen kertoo elektroniikan tarvitsemista raaka-aineista, niiden 
kierrätyksestä ja e-jätteen hyötykäytöstä. Kesto viisi minuuttia.  
Video on katsottavissa osoitteessa https://vimeo.com/488501491/468fbd6aee 

Tiivistelmä videon sisällöstä: 
Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkija Elina Pohjalainen kertoo, että e-jäte on 
elektroniikkajätettä, jota syntyy erilaisista hylätystä kojeista kuten kännyköistä. Paras keino 
käsitellä e-jätettä on estää sitä syntymästä. Jos koje todella kuitenkin on käyttökelvoton eikä sitä 
enää voi korjata, sillä voi silti olla uusi elämä.  

Laitteet voi viedä kierrätykseen. Siten hylätystä kännykästäkin saadaan talteen sen valmistamiseen 
käytetyt raaka-aineet kuten kulta tai koboltti. Kobolttia tarvitaan yhä enemmän sekä kännyköiden 
että esimerkiksi sähköautojen akkujen valmistamiseen, ja nopeasti kasvaneen tarpeen vuoksi 
kobolttia voi olla vaikeaa saada tarpeeksi. 

Erilaisissa elektronisissa laitteissa käytettyjen raaka-aineiden kierrätys on paitsi ympäristön 
kannalta hyväksi, myös taloudellisesti kannattavaa. Lisätietoa elektroniikkalaitteiden 
kierrätyksestä: kierratys.info tai serkierratys.fi  

3. TAITEILIJA MARKO TIMLININ VIDEO 
Taitelija Marko Timlin kertoo englanniksi, miksi hän haluaa käyttää e-jätettä taideteosten raaka-
aineena. Timlin esittelee kineettisen ja soivan Skannereiden orkesteri -teoksen. Kesto 12 
minuuttia. Video on katsottavissa osoitteessa https://vimeo.com/488501683/7e59dec25d 
 
Suomenkielinen tiivistelmä videon sisällöstä: 
Skannereiden orkesteri on kineettinen eli liikkuva veistos, joka on tehty ääntä vahvistaviin 
kehyksiin asetetuista hylätyistä skannereista. Timlin on käsitellyt niiden skannausmoottoreita 
mikroprosessoreilla niin, että skannausäänen sävelkorkeutta voi muuttaa. Sinisten 
skannausvalojen loisteessa koko teos soi Timlinin sille säveltämää musiikkia.  
Timlin kertoo kiinnostuksestaan vanhoihin taidokkaisiin laitteisiin sekä teknologian käyttämiseen 
toisin kuin oli tarkoitettu. Teknologia ei saa meistä yliotetta niin kauan kuin keksimme tapoja 
käyttää sitä toisin, hän siteeraa suomalaista esikuvaansa, taiteilija Erkki Kurenniemeä. Videolla 
Timlin esittelee teostaan työpajallaan. Valmis teos oli esillä Heurekassa 29.4.–15.7.2021.  
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4. ARJEN HUOLTOVINKKEJÄ ELEKTRONISILLE LAITTEILLE 
- älä päästä laitteita pölyyntymään, vaan imuroi tai pyyhi kuivalla liinalla  
- älä päästä laitteiden akkua tyhjentymään täysin 
- akun kestoa yleensä parantaa se, ettei laitetta pidä kiinni sähkövirrassa täyteen ladattuna 
- turvallisuussyistä on varminta ladata laitteet silloin, kun itse on paikalla  
 
  
Pöytätietokone: 
- sulje kaikki virrat ja ota pöytäkone pois sähkövirrasta. Pyyhi kaikki pinnat kuivalla 
mikrokuituliinalla. 
- tutki hyvin varovasti, irtoavatko näppäimistön kirjasimet. Jos ne irtoavat helposti, poista niistä 
osa. Imuroi ja pyyhi. Ravista ja imuroi uudelleen. Spraypullossa myytävä paineilma helpottaa 
tehtävää, samoin vanupuikot. 
- pöytäkoneen tuuletin kerää paljon pölyä. Pahimmassa tapauksessa paksu pölykerros voi 
aiheuttaa oikosulun. Jos et ole kokenut käyttäjä, jätä tietokoneen sisäpuolen pölynpuhdistus 
huollon tehtäväksi. Jos olet kokenut käyttäjä, voit avata varovasti pöytätietokoneen kotelon. On 
suositeltavaa maadoittaa sekä itsensä että kone. Imurointi puhdistaa pahimmat pölyt, mutta älä 
käytä imurin harjaspäitä, sillä ne voivat aiheuttaa oikosulun. Pölyiset pinnat voi myös pyyhkiä 
esimerkiksi puhtaalla mikrokuituliinalla. Jos pöytätietokoneessasi on pölysuodattimet (löytyvät 
yleensä edestä ja alta), irrota ne ja puhdista imuroimalla ja pyyhkimällä. Älä koskaan pyyhi märällä 
liinalla sähkölaitteita. Pienikin kosteus on tietokoneelle haitaksi.  
  
Kannettava tietokone 
- älä yritä avata koteloa  
- ota virrat pois ja pyyhi näppäimistö ja koneen ulkopinnat mikrokuituliinalla. Älä kostuta liinaa.  
  
Pelikonsoli  
- älä yritä avata koteloa, sillä sen saaminen takaisin kiinni voi olla mahdotonta  
- ota virrat pois ja pyyhi kaikki pinnat mikrokuituliinalla. Erityisen likaiset pinnat ohjaimessa voi 
puhdistaa erityisillä puhdistusliinoilla tai puhdistusalkoholilla kostutulla liinalla. Älä käytä vettä.  
 
Matkapuhelin 
- älä avaa matkapuhelimen omaa metallikuorta, se on koulutetun huoltajan työtä  
- jos matkapuhelin on irtokotelossa, irrota se kotelosta ja puhdista matkapuhelimen ja kotelon väli  
- ota virrat pois ja pyyhi ulkopinnat mikrokuituliinalla. Erityisen likaiset pinnat voi puhdistaa 
erityisillä puhdistusliinoilla. Älä käytä vettä.  
 
5. LISÄTEHTÄVIÄ OPPIAINEITTAIN 
 
Monialainen oppimateriaali sopii myös laaja-alaiseen osaamiseen ja ilmiöoppimiseen, ja sen voi 
kytkeä halutessaan esimerkiksi jouluun, Black Fridayn tapaiseen kulutusjuhlaan tai syntymäpäiviin 
usein liittyvän tavarapaljouden käsittelyyn. Ympäristöoppiin soveltuvia tehtäviä löytyy fysiikan, 
kemian ja maantiedon alta, ja useimmat niistä sopivat etätehtäviksi. 
Kysymykset soveltuvat alakoulusta 2. asteelle. Voit itse valita ryhmällesi soveltuvat tehtävät. 
 
Äidinkieli 
- Infotauluissa on infograafeja, tietoa kuvittavia havainnollistuksia. Mieti, miten ne johdattavat 
lukijaa tiettyjen asioiden pariin. Kuvan lukutaitoa tarvitaan oppimiseen ja myös arjessa kuvan 



lukemista tarvitaan. Mitä näiden infotaulujen kuvituksella halutaan painottaa? Miten olisi voinut 
tehdä toisin? 
- tiedonhaussa verkossa tarvitaan merkityksellisiä hakusanoja. Jos haluat käyttää hakukonetta ja 
tietää enemmän siitä, miltä taiteilija Timlinin teos Heurekassa näyttää, mitä hakusanoja käyttäisit?  
 
 
 
Fysiikka ja kemia 
- Listaa kymmenen sellaista kotoa löytyvää laitetta, joissa on akku tai paristot.  
- Mihin sinun toivomistasi lahjoista liittyy akku tai paristot?  
- Mitä raaka-aineita akkuihin tarvitaan?  
- Mihin akkujen toiminta perustuu?  
- Millaista teknologiaa tulevaisuuden sähköautot voisivat käyttää – ja millaisia raaka-aineita niihin 
tarvitaan? 
 
Maantieto 
- Vertailkaa jätteiden keräystä omassa arjessanne. Missä ja miten teillä kerätään 
elektroniikkajätettä koulussa ja kotona? Entä missä ovat muiden kuin e-jätteiden kierrätyspisteet? 
Löydät lisätietoa verkko-osoitteesta kierratys.info 
- Piirrä oma kartta lähimmälle e-jätteen kierrätyspisteelle. Vertaa sitä jonkin reittioppaan karttaan. 
Mikä omassa kartassasi on parempaa? 
- Miten reittioppaiden karttatietoihin voitaisiin sisällyttää huomaamatonta 
markkinointimateriaalia? 
- Ota selvää paikkakunnista, joissa on suomalaisia kaivoksia. Missä ovat itseänne lähinnä olevat 
kaivokset?  
- Miksi kaivokset sijaitsevat juuri noilla seuduilla? Mitkä ovat niiden ympäristöriskit ja 
talousvaikutukset paikalliselle yhteisölle? Mitkä voisivat olla vastuullisen kaivostoiminnan 
tavoitteet, jotka sopisivat niin Suomen Lappiin kuin Amazonin sademetsiin? 
 
Uskonto 
- Esimerkiksi australialaiset alkuperäisasukkaat tai jotkin Amerikan intiaanit pitävät maata pyhänä. 
Keskustelkaa siitä, kuinka kaivosyhtiöt voisivat kohdata näitä kysymyksiä. 
 
Filosofia 
- Ota selvää siitä, millaisissa olosuhteissa kaivoksissa ja jätteiden talteenotossa työskennellään eri 
puolilla maailmaa. Keskustelkaa siitä, mikä olisi oikeudenmukaista. 
- Mieti, kuinka oikeudenmukaisuuden vaatimus vaikuttaisi halpatuotantoon. Mitkä omaan arkeesi 
liittyvät tavarat tai kulutustottumukset eivät kestä tiukempaa tarkastelua? 
 
 
6. YHTEYDET OPETUSSUUNNITELMAAN 
 
3.–6. luokat 

• Laaja-alainen osaaminen: 
o L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
o L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
o L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 
o  



• Äidinkieli 
o T5: ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin 

ymmärtämiseen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa lukemistaan 
o T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja 

tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään 
ajattelutaitojaan 

o T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja 
tiedon luotettavuuden arviointiin 

o S2: Tekstien tulkitseminen 
• Ympäristöoppi: 

o T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin 
opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat 
merkityksellisiksi itselleen 

o T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta 
toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän 
kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 
maailmalle 

o T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin 
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään 
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä 

o S6: Kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

  
7.–9. luokat 

• Laaja-alainen osaaminen 
o L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
o L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 
o L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

• Fysiikka 
o T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun 
o T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa  
o T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön 
kannalta 

o T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä 

o T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla 

o S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä 
o S3 Fysiikka yhteiskunnassa 

• Kemia 
o T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun 
o T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, 

elinympäristössä ja yhteiskunnassa  



o T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön 
ja tuotteen elinkaaren kannalta 

o T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä 

o T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla 

o S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä 
o S3 Kemia yhteiskunnassa 

 

 

 

 

 
 

 

  


