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Sanastoa alalukuun 2.2 

 

kaivoksissa → kaivos 

kaivos paikka, jossa maasta kaivamalla 

eli louhimalla saadaan esimerkiksi metallia.  

 

kanava tässä yhteydessä: ihmisen rakentama asia, jolla voidaan esimerkiksi yhdistää kaksi 

vesialuetta, esimerkiksi järveä 

kanavia → kanava 

 

kateellinen tunne, kun harmittaa jokin, mitä joku toinen on saanut ja haluaisi itse samaa. 

Esimerkiksi ”hän on kateellinen Matin autosta” tarkoittaa, että hän olisi halunnut myös samanlaisen 

auton ja häntä harmittaa, että Matilla on auto. 

kateellisia → kateellinen 

 

kehittyvä sellainen, joka kehittyy → kehittyä  

kehittyä (verbityyppi 1) muuttua tai tulla joksikin. Esimerkiksi ”koulu kehittyy” tarkoittaa, että 

koulu muuttuu. Yleensä ”kehittyä” tarkoittaa, että tulee paremmaksi tai nykyaikaisemmaksi. 

 

kehruukone (yhdyssana kehruu + kone) kone, joka tekee lankaa 

kehruukoneet→ kehruukone 

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

keksintö. 

keksintöjä → keksintö 

 

kivihiili eräänlainen hiili.  

Kun kivihiiltä poltetaan, saadaan lämpöä ja sähköä  

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

vei paketin toisesta paikasta toiseen paikkaan. 

kutomakone (yhdyssana kutoma + kone) kone, joka tekee kangasta 

kutomakoneet → kutomakone 

käsityöläinen (yhdyssana: käsi + työläinen) ihminen jonka → ammatti on tehdä jotakin asiaa käsin, 

ilman koneita. Esimerkiksi suutari, joka tekee kenkiä, on käsityöläinen. 

 

laivasto iso määrä laivoja muodostaa laivaston. Esimerkiksi kaikki armeijan (→ armeija) laivat 

ovat laivasto. 

 

maanviljely (yhdyssana: maa + viljely) se kun kasvatetaan ruokaa tai eläimiä ruoaksi 

maanviljelystä → maanviljely 

maaseudulla → maaseutu 

maaseutu alue kaupungin ulkopuolella. Maaseudulla on vähemmän taloja ja asukkaita ja enemmän 

peltoja (→pelto) ja metsää 

 

manner iso, yhtenäinen pala maata. Ikään kuin todella suuri saari. Mantereita ovat esimerkiksi 

Afrikka, Amerikka, ja Australia. 

mantereelta → manner 

 

oli valloittanut → valloittaa 

 

orja ihminen, joka tekee työtä toiselle ihmiselle ilman palkkaa. Usein orjat ovat toisen ihmisen 

omaisuutta eli toinen ihminen omistaa orjan. 

orjat → orja 

orjia → orja 

osa kun jokin asia jaetaan pienemmiksi paloiksi, yksi pala on yksi osa. 

osan → osa 

osiin → osa 
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pelloilla → pelto 

pelto paikka, jossa kasvatetaan ruokaa,  

esimerkiksi viljapellolla kasvatetaan viljaa 

puimuri kone, jolla viljan jyvät  

saadaan irrotettua muusta kasvista  

 

raaka-aine (yhdyssana: raaka + aine) aine, jota tarvitaan jonkin asian tai esineen tekemiseen. 

Esimerkiksi puu on paperin raaka-aine. 

raaka-aineita → raaka-aine 

 

rautateitä → rautatie 

rautatie tie, jossa junat kulkevat.  

 

rikas sellainen, jolla on paljon rahaa 

siirtomaa alue tai maa, jonka jokin toinen valtio (eli maa) on ottanut itselleen. Esimerkiksi 

Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa.  

siirtomaihin → siirtomaan 

siirtomaissa → siirtomaa 

siirtomaista → siirtomaa 

siirtomaita → siirtomaa 

sähkögeneraattori kone, joka muuttaa esimerkiksi liikettä sähköksi 

 

tehdas paikka, jossa tehdään koneiden  

avulla tavaroita tai materiaaleja. 

 Esimerkiksi ”paperitehdas” tekee paperia.  

 

tehokas sellainen, jossa saadaan tehtyä paljon lyhyessä ajassa. Jos ihminen on tehokas, hän saa 

tehtyä paljon työtä nopeasti ja hyvin. 

tehokkaamman → tehokas 

tehokkaampaa → tehokas 
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tehtaat → tehdas 

tehtaiden → tehdas 

tehtaisiin → tehdas 

tehtaista → tehdas 

tehtaita → tehdas 

 

teollinen vallankumous tehtaiden yleistyminen Euroopassa. Teollinen tarkoittaa (teollisuuteen → 

teollisuus) liittyvää ja vallankumous vallan vaihtumista. Teollinen vallankumous tarkoittaa, että tapa 

tehdä asioita muuttui niin paljon, että muutosta voi verrata vallankumoukseen. 

teollistua (1) muuttua sellaiseksi, että on enemmän tehtaita ja että enemmän tavaroita tehdään 

tehtaissa 

 

teollistui → teollistua 

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

aletaan tehdä enemmän tehtaissa 

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

aletaan tehdä enemmän tehtaissa 

teollistuvat sellainen, joka teollistuu → teollistua 

teollisuudelle → teollisuus 

teollisuuden → teollisuus 

 

työpaja tila, jossa tehdään jotakin työtä. Esimerkiksi puutyöpajassa tehdään puusta tavaroita. 

työpajoihin → työpaja 

työpajoissa → työpaja 

 

työvoima työtä tekevät ihmiset ovat työvoimaa 

työvoimaa → työvoima 

 

valloittaa (1) tehdä valloitus eli ottaa maata joltakin toiselta maalta 


