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VAROITUS
Ei sovellu alle 8-vuotiaille. Saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Sisältää 
terveydelle vaarallisia kemikaaleja. Sisältää pieniä osia, jotka voidaan 
nielaista ja osissa on teräviä reunoja. Käsittele varoen. Lue käyttöohjeet 
ennen käytön aloittamista, noudata niitä ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. 
Kemikaalit eivät saa joutua kosketuksiin minkään kehon osan kanssa, 
etenkään suun ja silmien kanssa. Älä tee kokeita pienten lasten ja eläinten 
läheisyydessä. Pidä koepakkaus poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. 
Pakkaus ei sisällä silmäsuojia koetta valvoville aikuisille. Tämä kuva on vain 
esimerkinomainen, jotkin osat tai värit voivat olla erilaisia. Säilytä nämä 
tiedot tulevaa käyttöä varten.



2

Hakemisto

1. Kokeet 
1.1. Elämän tiede – Biologia ja ihmiskeho

Koe 1. Mansikan DNA:n eristäminen 
Koe 2. Kasvien kasvu

1.2. Kemia 
Koe 3. Värilliset vaahdot 

1.3. Maapallon tiede  
Koe 4. Tulivuoret ja tulivuorenpurkaukset

1.4. Materiaalien tiede
Koe 5. Onko se kiinteä vai nestemäinen aine? - Hauska muovailuvaha (silly putty)

1.5. Fysiikka
Koe 6. Vesipumppu

1.6. Avaruustieteet
Koe 7. Kemiallinen raketti

2
2
2
4
4
4
5
5
6
6
6
6
7
7

Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, 
tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään 
tavalla sähköisesti, mekaanisesti, nauhoittamalla tai muulla tavalla ilman 
Science4you Ltd:n kirjallista lupaa, tai nimenomaisesti lain sallimissa 
rajoissa, tai ehdoin sovittuna asianmukaisen jäljentämisoikeuksien järjestön 
kanssa. Tämän kirjan luvaton käyttö tai kirjan oikeuksien rikkominen 
oikeuttaa Science4you Ltd:n kohtuullisiin korvauksiin oikeudellisesti, ja 
ei sulje pois rikosoikeudellisia seuraamuksia niille, jotka ovat vastuussa 
tällaisista rikkomuksista. 

1.1. Elämän tiede –
Biologia ja ihmiskeho

1. Kokeet 

Tutkija! Älä unohda, että sinun täytyy 
käyttää aina suojavarusteita, kun suori-
tat kokeita!

Käytä aina suojaavaa 
laboratoriotakkia, kä-
sineitä ja suojalaseja. 

Materiaalit sisältyvät pakkaukseen. 

Koe 1
Mansikan DNA:n eristäminen

HUOMIO: Pyydä aikuisen apua.

Mitä tarvitset:
• 3 tuoretta mansikkaa
• Koeputken
• Puutikun
• Pyöreitä suodatinpapereita
• Pienen mittalasin
• Koeputkitelineen
• Dekantterilasin
• Ruokasuolaa
• Astianpesuainetta
• Kylmää etanolia (96%)
• Suppilon

1. painos, Science4you Ltd.
Lontoo, Yhdistynyt Kuningaskunta
Kirjoittaja: Inês Martins
Toinen kirjoittaja: Flávia Leitão
Tieteellinen tarkastelu: Ana Garcia ja Flávia Leitão
Tarkistus: Flávia Leitão
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• Teelusikan
• Ruokalusikan
• Muovipussin
• Vettä
• Suuren astian

Vaiheet:
1. Aloita pesemällä mansikat vedellä ja poista-
malla lehdet.

2. Laita mansikat pussiin ja murskaa niitä 
käsin 2 minuutin ajan.

6. Valmistele suppilo pyöreällä suodatin-
paperilla, kuten kuvassa, ja kaada se koe-
putkeen. Voit myös lisätä vesipisaroita pas-
teur-pipetillä, jotta suodatinpaperi tarttuisi 
suppiloon. Kun olet koonnut koeputkiteli-
neen, pidä koeputkea ja suppiloa siellä. 

3. Laita dekantterilasiin 150 ml vettä pienen 
mittakupin avulla, ruokalusikallinen astian-
pesuainetta ja teelusikallinen ruokasuolaa. 

4. Lisää murskattujen mansikoiden pussiin 50 
ml liuosta, jonka valmistit edellisessä vaihees-
sa. Käytä pientä mittakuppia apuna. 

5. Sekoita hyvin ja puristele pussia käsissäsi 
minuutin ajan.

7. Anna liuoksen levätä pussin sisällä 30 
minuutin ajan. Siirrä sitten osa sen sisällöstä 
suppiloon. Kaada neste koeputkeen, kunnes 
se yltää ensimmäiseen merkkiviivaan. Ohjaa 
nestettä puutikun avulla.

1 2 3

4

5 mm

Kuva 1. Pyöreän suodatinpaperin valmistelu. 

8. Lisää sitten kylmää etanolia (96%), jonka 
on oltava kylmää, koeputkeen, kunnes se on 
täynnä. 

9. Odota 3 minuuttia ja sinun pitäisi alkaa 
nähdä, kuinka DNA saostuu! Kasta puinen 
tikku koeputkeen.

HUOMIO: Kun olet lopettanut, heitä pois 
kaikki kokeessa käytetty ruoka.

Katso tarkkaan ja näe mitä tapahtuu!
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1.2. Kemia

Koe 2
Kasvien kasvu 

Mitä tarvitset:
• Muovisen kukkaruukun
• Pienen mittalasin
• Petrimaljan
• Vihreän pavun siemeniä
• Pasteur-pipetin

Vaiheet:
Kasvattaminen maaperässä:
1. Kaada turve dekantterilasiin ja lisää pienellä 
mittalasilla myös 25 ml vettä dekantterilasiin.

Näet, kuinka turve laajentuu!

2. Laita turve muoviseen 
kukkaruukkuun ja lisää 
siihen puisella lastalla vih-
reän pavun siemen. Tämä 
siemen tulee peittää noin 
1 senttimetrin (cm) pak-
suisella kerroksella maata. 
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Aseta muovinen kukkaruukku ja 
petrimalja ikkunan lähelle, jotta ne 
saavat jonkin verran auringonvaloa. 

Pidä kukkaruukku ja puuvilla kasteltuina 
pasteur-pipetin avulla. 

Kasvattaminen puuvillassa:
1. Lisää pala puuvillaa petrimaljaan. Käytä sit-
ten pasteur-pipettiä kostuttaaksesi puuvilla 
vedellä. 

2. Laita vihreän pavun sie-
men puuvillan päälle. 

Selitys:
Siemenissä on kaikki ravintoaineet, joita 
kasvi tarvitsee kasvaakseen, joten ne voivat 
helposti kasvaa puuvillan päällä. Vesi ja 
auringonvalo ovat kuitenkin välttämättömiä 
sen kasvun (itämisen) kannalta. 

Tutkija, pystyitkö kasvattamaan papuja 
maaperässä ja puuvillassa?

• Turvetta
• Dekantterilasin
• Puuvillaa
• Vettä

Koe 3
Värilliset vaahdot 

Mitä tarvitset:
• 3 muovikuppia
• Pienen mittalasin
• 3 pasteur-pipettiä
• Elintarvikevärejä (3 eri väriä)
• Muovilastan
• Natriumbikarbonaattia
• Astianpesuainetta
• Etikkaa

Selitys:
Paljaalla silmällä on mahdotonta havaita 
DNA:ta, mutta tämän kokeen avulla on kui-
tenkin mahdollista tarkkailla DNA-pellettiä.

Mutta kuinka onnistuimme siinä?

Kun mansikat murskataan, mansikoiden so-
luseinä tuhoutuu. Tällä tavoin on mahdollista 
"ulottua" solun sisäosiin, ja myös DNA:han. 
Tämä tekniikka on nimeltään maseraatio.
Astianpesuaine on vastuussa solukalvon tu-
hoamisesta ja alkoholi, yhdessä ruokasuolan 
kanssa, auttaa DNA:n saostumisessa.



5

Vaiheet:
1. Lisää muovilastalla 2 ruokalusikallista nat-
riumbikarbonaattia kuhunkin muovimukiin. 
Lisää kuppeihin myös 2 ruokalusikallista as-
tianpesuainetta. 

2. Lisää eri pasteur-pipeteillä 5 tippaa kutakin 
elintarvikeväriä kuhunkin kuppiin. Lisää 
vain yhtä väriä yhteen kuppiin, mutta älä 
unohda käyttää eri pasteur-pipettiä kunkin 
elintarvikevärin käsittelyyn.  

3. Lisää pienellä mittakupilla 25 ml etikkaa ku-
hunkin kuppiin ja tarkkaile värillisiä vaahtoja.

0.1 l 0.1 l 0.1 l

Selitys:
Tässä kokeessa pystyt tuottamaan värillisiä 
vaahtoja! Vaahto syntyy, koska astianpesuai-
neseoksesta vapautuu hiilidioksidia, kun eti-
kan etikkahappo reagoi natriumkarbonaatin 
kanssa.

1.3. Maapallon tiede 

Koe 4
Tulivuoret ja tulivuorenpurkaukset

HUOMIO: Pyydä aikuisen apua. 

Mitä tarvitset:
• Tulivuorimallin
• Puulastan
• Muovilastan
• Punaista elintarvikeväriä
• Pasteur-pipetin
• Pienen mittalasin
• Natriumbikarbonaattia

Vaiheet:
1. Aloita asettamalla tulivuori-
malli lautaselle. 

• Etikkaa
• Vehnäjauhoa
• Lautasen

2. Lisää muovilastalla tulivuoreen 3 ruokalusik-
kallista natriumbikarbonaattia ja 2 ruokalusikal-
lista vehnäjauhoja sekoita sitten puulastalla.

3. Kaada 15 ml etikkaa pie-
neen mittalasiin ja lisää 
siihen pasteur-pipetillä 4 
tippaa punaista elintarvike-
väriä. Sekoita jälleen kerran 
huolellisesti puulastalla, jon-
ka on oltava puhdas.

JAUHOT

25 ml
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4. Laske kolmeen ja 
kaada pienen mittala-
sin sisältö tulivuoreen.

VAROITUS: Kun olet lopettanut, heitä pois 
kaikki kokeessa käytetty ruoka.

Selitys:
Tässä kokeessa voidaan simuloita, mitä ta-
pahtuu Havaiji-tyyppisessä purkauksessa 
kemiallisen reaktion avulla. Kemiallinen reak-
tio, jonka olet juuri nähnyt, on happo-emäs 
-reaktio. Etikan koostumuksessa on happoa, 
etikkahappoa. Natriumbikarbonaatti on 
emäs. Happoon sekoitettuna ruokasooda 
(NaHCO3) hajoaa ja vapauttaa kaasua, hiili-
dioksidia. Mutta huomatkaa, tutkijat! Tämä 
ei ole sitä, mitä tapahtuu todellisessa tulivuo-
renpurkauksessa. Tämä koe vain antaa meille 
mahdollisuuden simuloida sellaisen!

Seuraa tulivuorenpurkausta!

VAROITUS: Kun olet lopettanut, heitä pois 
kaikki kokeessa käytetty ruoka.
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Koe 5
 Onko se kiinteä vai nestemäinen 
aine? – Hauska muovailuvaha (silly 
putty)  

Mitä tarvitset:
• Vettä
• Maissijauhoja
• Pienen mittalasin
• Kulhon
• Pasteur-pipetin
• Puulastan
• Sinistä elintarvikeväriä

Vaiheet:
1. Laita kaikki maissijau-
ho kulhoon.

2. Mittaa pienellä mittalasilla 25 ml vettä.

3. Lisää pasteur-pipe-
tillä muutama tippa 
sinistä elintarvikevä-
riä veteen. Lisää sitten 

värillinen vesi maissijauhoihin ja sekoita tätä 
seosta puulastalla.

• Jos ravistat massaa hitaasti, se käyttäytyy 
nesteen tavoin.
• Mutta jos lyöt sitä, siitä tulee kiinteä.
• Jos käytät paljon voimaa, voit melkein 
muodostaa pienen pallon.
• Jos pudotat sen, siitä tulee jälleen 
nestettä.

Selitys:
Tässä kokeessa olet juuri valmistanut ei-newto-
nilaista fluidia, eli nestettä, jonka viskositeetti 
vaihtelee siihen kohdistuvan voiman mukaan. 

Tutkija, onko valmistamasi aine kiinteä 
vai nestemäinen? Testaa hauskaa muo-
vailuvahaasi!

1.4. Materiaalien tiede 1.5. Fysiikka

Koe 6
Vesipumppu 

HUOMIO: Pyydä aikuisen apua.

Mitä tarvitset:
• Ruiskun
• Muoviputken
• Vettä
• Kulhon
• Tyhjän muovipullon (1,5 l)

Vaiheet:
1. Täytä muovipullo vedellä.

2. Ota pois kaikki ilma ruiskusta 
painamalla mäntä alas. 

3. Aseta muovinen putki ruiskun 
kärkeen. Varmista, että se on hyvin 
asetettu.
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4. Aseta muoviputken toinen 
pää pullon sisään. Suorita seu-
raavat vaiheet pitämällä kulhoa 
ruiskun alapuolella. 

5. Vedä mäntä ulos ruiskus-
ta. Tällä tavalla vettä siirtyy 
ruiskuun. 

6. Ota nyt mäntä pois ruiskusta. 
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Selitys:
Kun asetat muoviputken pulloon, jossa on 
vettä, mitään ei tapahdu, koska muoviputki 
on täynnä ilmaa. 
Kun ruiskun mäntää vedetään, kaikki ilma 
siirtyy muoviputkesta ruiskuun. Kun lopulta 
otat männän pois, ilma liikkuu ulkopuolelta. 
Näin syntyy painetta, joka pakottaa veden 
siirtymään "tyhjään" tilaan, eli toisin sanoen 
vettä siirtyy pullosta muoviputken kautta 
ruiskuun ja sieltä kulhoon. 

1.6. Avaruustieteet

Huomautus: tämä koe on parasta suorittaa 
ulkona!

Vaiheet:
1. Lisää 10 ml sitruunamehua 
pieneen mittalasiin. Tästä kupis-
ta tulee sinun rakettisi!

Koe 7
Kemiallinen raketti 

Mitä tarvitset:
• Natriumbikarbonaattia
• Muovilastan
• Sitruunamehua
• Lautasliinan
• Pienen kannellisen mittalasin

Älä unohda käyttää:

2. Peitä mittalasin suuosa lautasliinan kappa-
leella.

25 ml
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3. Lusikoi muovilastalla natrium-
bikarbonaattia lautasliinan pääl-
le (siten, ettei se sekoitu sitruu-
namehuun).

4. Laita kansi pienen mitan 
päälle, mutta ole varovainen: 
kannen on oltava hyvin suljet-
tu, mutta jauhe ei saa kosket-
taa nestettä. 

5. Käynnistääksesi raketin laske 
kolmeen, käännä se ylösalaisin 
ja aseta se tasaiselle pinnalle. 
Astua syrjään ja tarkkaile, mitä 
tapahtuu!
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Pystytkö käynnistämään 
kemiallisen raketin? 

HUOMIO: Kun olet lopettanut, heitä pois 
kaikki kokeessa käytetty ruoka.

Selitys: 
Tässä kokeessa olet juuri luonut kemiallista 
polttoainetta! Tämä on mahdollista, koska 
kun natriumbikarbonaatti pääsee kosketuk-
siin sitruunamehun kanssa, alkaa kemialli-
nen rekatio, koska natriumbikarbonaatti on 
emäs ja sitruunamehu on happo. Tällaiselle 
reaktiolle on tunnusomaista se, että vapau-
tuu kaasua, hiilidioksidia. Muodostuva kaa-
su pysyy mittakupissa, joka on suljettu. Tällä 
tavalla kaasun määrä kupin sisällä kasvaa, 
mikä kasvattaa mahdollisuutta kaasumole-
kyylien törmäilemiseen keskenään ja kupin 
reunoihin. Näin paine kupin sisällä kasvaa 
myös. Tämä kohonnut paine avaa mittaku-
pin, ja saa aikaan vaikutelman avaruusrake-
tista, mikä voidaan selittää voiman ja vastavoi-
man lain periaatteella.



Exclusive to


