
5E – Innovaatioprojektin suunnitelma 

 

Aikataulu: maalis-huhtikuu 2020 

Aikataulu tunti tunnilta: 

1. Tunti: Lämmittely innovointiin ja oman kulkuneuvon suunnittelu 

2. Tunti: Oman kulkuneuvon rungon rakentaminen 

3. Tunti: Oman kulkuneuvon saaminen liikkeelle 

4. Tunti: Oman keksinnön suunnittelu 

5. Tunti: Oman keksinnön rakentaminen 

6. Tunti: Oman keksinnön rakentaminen jatkuu 

7. Tunti: Oman keksinnön dokumentointi, esityksen valmistelu 

8. Tunti: Oman keksinnön esittäminen muille 

Toteutus käytännössä: 

Ehdimme onneksi aloittaa luokkani kanssa tämän innovaatioprojektin yhdellä käsityön kerralla 

(2x60min) koulussa. Aluksi esittelin tulevan projektin siten, että ope sai läksyä koulutuksesta ja 

teidän pitäisi auttaa minua tämän läksyn tekemisessä. Oppilaat innostuivat aluksi keksimään uusia 

käyttötapoja harjalle ja sen jälkeen listasivat uusia käyttötarkoituksia tyhjälle A4-paperiarkille 

pienissä ryhmissä. 

Tämän jälkeen jaoin oppilaat pareihin. He alkoivat suunnitella uusiokäytettävistä materiaaleista 

rakennettavaa kulkuneuvoa maalle, merelle tai ilmaan. Oppilailta tuli mahtavia suunnitelmia 

ensimmäisen tunnin aikana aina perinteisistä autoista juniin ja styroksilentokoneisiin. 

Tosiaan onneksi ehdimme aloittaa projektin jo koululla, koska sitten alkoi etäopetus. Annoin 

ensimmäisen viikon etäopetustehtäväksi oppilaille koota oman kulkuneuvon runko. Seuraavalla 

viikolla lisättiin moottori. 

Tällaisen ohjeistuksen annoin oppilaille “kokisformulaan”: 

“KOKISFORMULA” 

Rakenna roskikseen menossa olevasta muovipurkista itsellesi vauhdikas kulkuneuvo! 

Tässä ohjeessa on käytetty pientä limupulloa. 

 

Tarvitset: 

-Auton rungon (esim. pieni limsapullo) 

-Maitopurkin / limsapullon korkkeja 4 kpl 

-Pillejä 3 kpl 

-Puisia cocktail-tikkuja 

-Ilmapallo 

-Vahvaa teippiä (erkkaria, ilmastointiteippiä yms.) 

 



Rakentaminen: 

Seuraa tässä Drive-kansiossa olevia kuvallisia ohjeita! 

Huom! Cocktail-tikuista tehdään auton akselit, joihin kiinnitetään korkeista tehdyt renkaat. Tässä 

ohjeessa reiät on porattu porakoneella limsapulloon. Pyydä tässä vaiheessa aikuiselta apua ja 

työskentele turvallisesti! Reiät voi myös leikata limsapulloon. Katso tarkasti reikien paikat, jotta 

renkaat mahtuvat pyörimään pullon alla! 

 

Muista lopuksi katkaista pilleistä niin lyhyet, että onnistut puhaltaa niiden kautta ilmapalloon ilmaa. 

Jos pillit ovat liian pitkät, ilmapallo vain tyhjenee eikä auto liiku. 

 

Kuvalliset ohjeet kokisformulan rakentamiseen: 

1. 2. 3.  

 

4. 5. 6.  



 



Projektin jatko kokisformulan jälkeen 

Suunnitelmissa siis oli, että oppilaani olisivat päässeet harjoittelemaan innovaatioprosessia koulussa 

pienissä ryhmissä. He olisivat innovoineet ja keksineet uusia keksintöjä samalla tavalla 

ongelmalähtöisesti kuin me opettajat silloin Rajakylän koululla lähikoulutuskerroilla. Harmittaa, että 

projekti jäi näin pahasti kesken eikä aikaa ole ollut suunnitella tätä projektia pidemmälle vietäväksi 

kotona. Materiaaleja kun on niin vaihtelevasti kotona ja itse asiassa koulullakin harmittavan 

vähänlaisesti meidän kohdalla. 

 

Ensi vuonna uudestaan 

Kunhan tilanne tässä rauhoittuu ja normalisoituu, aloitan nykyisen luokkani kanssa ensi lukuvuonna 

mahdollisuuksien mukaan uuden innovaatioprojektin, jossa otetaan keksintövaihe mukaan. 

 

 

 

Joonas Junttila 


