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Luku 2, sanasto 
 

 

Sanastoa alalukuun 2.1 
 

ammatteja → ammatti  

ammatti se, mitä ihminen tekee työnään.  

Ammatteja ovat esimerkiksi opettaja, lääkäri ja bussinkuljettaja. 

 

höyry veden muoto kaasuna. Kun vettä keittää, tulee höyryä.  

 

 

höyrykone (yhdyssana höyry + kone) kone,  

jossa vettä kuumennetaan ja syntyy höyryä (→ höyry),  

jonka avulla syntyy liikettä 

 

 

 

höyrykoneen → höyrykone 

höyrykoneessa → höyrykone 

höyrykonetta → höyrykone 

höyrylaiva (yhdyssana: höyry + laiva) laiva, joka liikkuu höyryn voimalla eli avulla. 

höyrylaivat → höyrylaiva 

höyrylaivoilla → höyrylaiva 

höyryn → höyry 

höyryä → höyry 

 

kangaspuilla → kangaspuut 

kangaspuut esine,  

jonka avulla tehtiin kangasta ennen koneita 

 

 

kangastehdas (yhdyssana kangas + tehdas) → tehdas, jossa tehdään kangasta 

kangastehtaissa → kangastehdas 

 

kehrätä (4) tehdä lankaa esimerkiksi villasta  
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keksinnöt → keksintö 

keksintö jokin ihmisen keksimä (→ keksiä) uusi laite tai asia. Esimerkiksi auto on aluksi ollut uusi 

keksintö. 

 

kivihiili eräänlainen hiili.  

Kun kivihiiltä poltetaan, saadaan lämpöä ja sähköä  

kivihiiltä → kivihiili 

kudottiin → kutoa 

kuljettaa (verbityyppi 1) viedä tai tuoda. Esimerkiksi ”posti kuljetti paketin” tarkoittaa, että posti 

vei paketin toisesta paikasta toiseen paikkaan. 

kutoa tässä yhteydessä: tehdä kangasta 

 

luonnonlait → luonnonlaki 

luonnonlaki (yhdyssana: luonto + laki) ne säännöt, joiden mukaan luonto toimii. Esimerkiksi 

fysiikan lait, esimerkiksi painovoima, ovat luonnonlakeja 

 

purjelaiva laiva, joka liikkuu tuulen avulla,  

kun tuuli puhaltaa siinä olevaa 

isoa kangasta eli purjetta.  

 

 

 

purjelaivat → purjelaiva 

pyörittämään → pyörittää 

pyörittää tässä yhteydessä: kääntää, kierittää. Esimerkiksi jos kääntää auton rattia nopeasti, niin 

että se pyörii, rattia pyöritetään.  

 

ratas koneen osa,  

tässä yhteydessä: osa, jota vesi pyöritti 

rattaita → ratas 
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rautateitä → rautatie 

rautatie (yhdyssana: rauta + tie) tie, 

 jota pitkin junat kulkevat.  

 

 

 

 

tehdas paikka,  

jossa tehdään koneiden avulla tavaroita  

tai materiaaleja Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee paperia.  

 

 

tehtaita → tehdas 

 

 

teollinen vallankumous tehtaiden yleistyminen Euroopassa.  

Teollinen tarkoittaa (teollisuuteen → teollisuus) liittyvää ja vallankumous vallan vaihtumista. 

Vallankumouksessa vaihtuu se, miten tai kuka maata hallitsee (→ hallita). 

teolliseksi vallankumoukseksi → teollinen vallankumous 

teollistuminen (verbi: teollistua, verbityyppi 1) se, että tulee paljon tehtaita (→ tehdas) ja tavaroita 

aletaan tehdä enemmän tehtaissa 

 

 

 

teräs metalli, eräänlainen rauta 
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