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e-tekstiilit

• e-tekstiilit: tekstiilimateriaalien ja elektroniikan yhdistämistä
 älykkäät tekstiilit, älytekstiilit, puettava elektroniikka, puettavaa teknologia
 yksinkertaisimmillaan esim. tuote, johon on integroitu valaiseva komponentti 

• Älykäs tekstiili ottaa ympäristöstään informaatiota, käsittelee informaation ja toimii 
informaation perusteella jollakin loogisella toistettavalla tavalla. 

• Käytetään vaatetuksessa ja sisustuksessa 
 urheilusuorituksia mittaavat vaatteet
 terveydenhoito
 muotimaailma 

• älykkäät kankaat
 ominaisuudet kudottu kankaaseen mukaan



teknologia, muotoilu, taide…
 kiinnostavuus: tutkimusala yhdistää informaatioteknologian, tekniikan ja

tekstiilimateriaalit.
 joustavuus, näkymättömyys tekstiilimateriaaleihin yhdistämisen etuna
 erikoistuneet kankaat, jotka tuntevat liikettä, haitallisia kemikaaleja, ohjaavat

valaistusta ja ääniä

Suojaavat tekstiilit, 
varoittavat 

tekstiilit

Lääketieteellinen 
teknologia, 

terveydenhoito

välineurheilu

kytkimet ja
näppäimistöt

Valaistuksen 
ohjaaminen



Suljettu virtapiiri
- suljettu virtapiiri on virtalähteiden, johtimien ja sähkölaitteiden 
muodostama sähkövirran kulkureitti. Avoimesta virtapiiristä ei virta 
kulje lävitse, virtapiiri voidaan katkaista tarkoituksellisesti esimerkiksi 
katkaisijalla. 
- Virtapiirin käsite uudessa opsissa 4. luokalla (Orimattila)

sähköoppia?



komponentit

• Sähköä johtava lanka, jossa seassa hopeaa

• sileää ja taipuisaa, hyvin koneompeluunkin sopivaa

• Paristopidin: selkeät merkinnät, helppo ommella



led
- ohut ommeltava malli, selkeät merkinnät

- perinteinen led, hyvä toimivuus



Kytkimet





Orimattilan yhteiskoulu
• e-tekstiilien opiskelu käynnistyi joulukuussa 2013

• osallistujina 8. luokkien valinnaisaineryhmät, n. 30 oppilasta 
vuosittain

• aihepiiri sopi mainiosti valinnaiskäsityön opiskeluun, oppilaat 
motivoituneita kokeilemaan uusia tekniikoita

• erinomainen yhteisen käsityön aihepiiri



Suvi



Emmi



Jenni



Fanny



Vilma



Emmis



Inka



Veera



Rosa



Aksia



Henna



Iida







onnistumisia

• oppilaat innostuvat aihepiiristä, työskentely on                                            
kaikilla tavoitteellista

• asiat ovat helposti ymmärrettäviä ja ongelmiin mietitään                  
ratkaisuja avoimesti yhdessä

• Kiinnostava, oppiaineita yhdistävä, näyttävää tulosta                  
aikaansaava mahdollisuus sekä ala- että yläkouluihin.



ongelmia

- ongelmat ratkaistavissa yleensä saksilla, neulalla, langalla, 
liimalla, kankaalla

- pistojen väliin ja kiinnityskohtiin ei saa jäädä löysää 
lankaa

- solmulangat katkaistava lyhyiksi
- purkaantuvat langanpäät kannattaa liimata 

- ompeleiden reitit suunniteltava tarkkaan, jos +/- ommellinjat  
risteävät, kosketus on eristettävä esim. kangasteipillä tai 
kankaanpalasella

- osassa töistä hankaluuksia tuotteen pienen koon vuoksi.



Perusvirtapiirit





Ohjelmoitavat tuotteet

Electro-Fashion: 
Igloo

PICAXE wearable module



Ohjelmointi – picaxe
http://www.picaxe.com/Software



Paristonpitimet / ladattavat akut



Ohjelmoitavat tuotteet -Adafruit

• Adafruit Flora

- Mikrokontrollerit eli ohjelmoitavat alustat

- Suunniteltu käytettäväksi tekstiilimateriaalien 
kanssa

- USB-liitäntä
- Paljon mahdollisuuksia, turvallinen käyttää
- 3V-16V



Ohjelmoitavat tuotteet - Adafruit
• Adafruit Gemma

- kevyttä ohjelmointia, sopii hyvin led-töhin
- pieni koko
- ei sarjaporttia- rajoittaa ohjelmoitavuutta
- 4V -6V 



Sensorit
• Tunnistavat:

 liikettä

 väriä

 valaisuutta

 äänenvoimakkuutta

 UV-säteilyä

 sijaintia (gps)



ledit



Adafruit learning system
• www.adafruit.com

• malleja, esimerkkejä töistä

• valmiita koodeja



Ohjelmointi
• Ilmaiseksi ladattava ohjelma: www.arduino.cc

 Arduino ohjelmointiympäristö, C++:aan perustuva Arduino-ohjelmointikieli

 Adafruitin vapaasti ladattavat ohjelmat, alkuun helppo päästä 



Ohjelmointi


