
  taipuu moneen
Titaani on uusi yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaalisarja, joka kannustaa 
kokeellisiin tutkimuksiin ja oivaltamisen iloon. Sarja tarjoaa jokaiselle 
mahdollisuuden oppia omien oppimisedellytyksiensä mukaisesti ja innostaa 
oppimaan uutta. Sarja on saatavilla myös kokonaan digitaalisena.
Titaani toteuttaa uuden opetussuunnitelman periaatteet monipuolisesti:

•  Titaani motivoi oppilasta kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta.  
Oppilaita kannustetaan omakohtaiseen oivaltamiseen lähtötasosta riippumatta.

•  Titaani kehittää monilukutaitoa. Opittavaa asiaa havainnollistetaan valokuvien,  
piirrosten, videoiden ja infografiikoiden avulla.

•  Titaanissa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen on tärkeässä roolissa  
ja ilmiöitä tutkitaan myös simulaatioiden avulla.

•  Titaanissa edetään ymmärtämisen ja soveltamisen kautta vaativimmille  
osaamisen tasoille.

Oppikirja 7–9
Oppilaan kirjaan on koottu koko yläkoulun fysiikan 
tai kemian teoria niin, että siinä olevat jaksot 
voidaan käsitellä koulun oman opetussuunnitelman 
ja tuntijaon mukaisesti missä järjestyksessä 
tahansa. Oppikirjojen selkeä rakenne tarjoaa 
luontevan mahdollisuuden eriyttämiseen.  

Tehtäväkirjat
Tehtäväkirjojen tehtävät etenevät helpoimmasta 
vaikeampaan, joten ne soveltuvat hyvin 
eriyttämiseen. Mukana on oppilastöitä sekä 
digitaalisilla välineillä tehtäviä tutkimuksia  
ja simulaatioita. Mallivastaukset löytyvät  
opettajan digiopetusaineistosta. 

Digikirja 7–9
Oppilaan digikirja sisältää digitaalisesti toteutettu-
na samat tekstit, kuvat sekä tehtävät kuin painettu 
kirja. Lisäksi digikirjassa on runsaasti Titaani-sarjaa 
varten kuvattuja videoita ja oppikirjan tekstit voi 
myös kuunnella.  

Digitehtävät
Digitehtävät vastaavat painettujen tehtäväkirjojen 
tehtäviä. Digitehtäviin voi vastata kirjoittamalla tai 
lataamalla oman tiedoston. Oppilas saa välittömän 
palautteen ja voi seurata omaa edistymistään.

Digiopetusaineisto
Opettajan digiopetusaineisto on tukena oppituntien 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Se sisältää mm. 
kaikkien tehtävien vastaukset, mallikokeita ja 
koetehtäviä.



Ilmoittaudu tilaisuuksiin 1.12.2016 alkaen: 
otava.fi/tilaisuudet

Käyttäjäedut 1.1.2017 alkaen: otava.fi/edut

Tuote- ja hintatiedot: otava.fi/hinnastot

Tilaukset: Kirjavälitys Oy, puh. 010 345 1580, 
kvtilaus@kirjavalitys.fi, kirjavalitys.fi

Digimateriaalien tilaukset: Kirjavälityksen 
Kouluväylältä tai Otavan verkkokaupasta 
koulun verkkokauppatunnuksilla:  
otava.fi/verkkokauppa

Opepalvelu: Opettaja löytää kaikki käytössään 
olevat digimateriaalit: otava.fi/opepalvelu

Oppilaan maailma: Oppilaat käyttävät  
koulun tilaamia digimateriaaleja:  
otava.fi/oppilaanmaailma

Otavan asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9–16, 
puh. 0800 17117, asiakaspalvelu@otava.fi

Titaani kemia 7–9 Oppikirja
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 > Alkemiaako?

 > Laavalamppu

 > Lattialla typpeä
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Useat aineet ovat seoksia

Kaikki ympärillämme näkyvät esineet ja materi-

aalit ovat jotain kemiallista ainetta. Kun kasvin 

lehteä tarkastellaan mikroskoopilla, siitä voidaan 

erottaa soluja ja tarkemmilla mikroskoopeilla 

myös solun osia. Kasvien solut eivät koostu vain 

yhdestä aineesta vaan lukuisista erilaisista ai-

neista. Monet muutkin ympäristömme aineista 

ovat useamman aineen seoksia. Esimerkiksi kun 

katselet kiviä, huomaat niissä erivärisiä kohtia. 

Useimmat kivet ovat eri aineiden seoksia.

Järven vedestä voidaan sanoa, että se on puh-

dasta, kun siinä ei ole bakteereja tai muita haital-

lisia aineita. Mutta kemiallisesti järvivedet eivät 

ole puhdasta ainetta, koska luonnon vesiin on ai-

na liuennut erilaisia suoloja ja muita yhdisteitä. 

Puhdas aine sisältää vain yhtä ainetta, ja silloin 

kaikki aineen rakenneosat ovat samanlaisia. Ke-

miallisesti vesi on puhdasta ainetta vain silloin, 

kun siinä on ainoastaan vesimolekyylejä H2O.

 > Mitä aineiden o
lomuotoja tunnet?

 > Millaisia seoksia
 olet valmistanut?

 > Mitä ainetta ih
misessä on enite

n?

Aineet ympärillämme

Aineiden luokittelua

Tutki näytteitä ja jaa aineet kahteen 

ryhmään jonkin yhteisen ominaisuu-

den perusteella.

Seosten valmistus

a) Valmista ruokasuolasta ja vedestä seos lisäämällä 

lusikankärjellinen ruokasuolaa koeputkeen, jossa  

on 2 ml vettä, ja ravistele putkea.

b) Valmista perunajauhosta ja vedestä seos lisäämällä 

teelusikallinen perunajauhoja dekantterilasiin,  

jossa on 20 ml vettä, ja sekoita.

Mitä eroa huomaat seoksissa?

c) Kuumenna b)-kohdan  

liuos kiehuvaksi.  

Mitä havaitset?

 > Kivet ja hiekka ovat heterogeenisia seoksia. Niissä voi nähdä eri aineiden muodostamia kohtia. 

Puhdas merivesi on liuos, koska veteen on liuennut maaperästä monia aineita.

Puhtaan aineen kaikki rakenneosat 

ovat samanlaisia

Puhtaat aineet ovat joko alkuaineita tai alkuai-

neista kemiallisilla sidoksilla muodostuneita yh-

disteitä. Alkuaineiden pienin rakenneosa on ato-

mi. Saman alkuaineen kaikki atomit ovat samaa 

atomilajia. Esimerkiksi puhtaan kullan kaikki ato-

mit ovat kulta-atomeja. Yhdisteiden rakenneosat 

ovat joko molekyylejä tai ioneja. Puhdas sokeri 

koostuu sokerimolekyyleistä C6H12O6 ja puhdas 

natriumkloridi NaCl koostuu natrium- ja klori-

di-ioneista.

 > Ruokasuola on lähes puhdasta 

natriumkloridia. Siihen on sekoittu-

nut vain pieni määrä muita aineita.

puhdas aine

alkuaine

aine

seos
yhdiste

homogeeninen seos

heterogeeninen seos
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Mehu on homogeeninen seos
Mehussa seoksen ainesosia ei pysty näkemään, 

vaikka mehu on myös useamman aineen seos. Täl-

laisia kauttaaltaan samanlaisia seoksia sanotaan 

tasakoosteisiksi eli homogeenisiksi seoksiksi. 

Homogeenisia seoksia ovat muun muassa erilai-

set liuokset, kaasuseokset ja metalliseokset.

 > Savussa kaasuun on sekoit - 
tunut kiinteitä hiukkasia.

 > Lietteessä kiinteää ainetta on 

sekoittuneena nesteeseen. 

 > Emulsio muodostuu kahdesta toisiinsa liukenematto-

masta nesteestä. Esimerkiksi useat ihovoiteet ovat  

emulsioita, sillä niissä on sekoittuneena vettä ja siihen 

liukenematonta rasvaa. Myös maito on emulsio.

 > Sumussa nestepisaroita on  
sekoittuneena kaasuun.

 > Vaahdossa kaasukuplia on  
sekoittuneena nesteeseen.  > Geelissä neste on imeytynyt kiinteän aineen sisään. 

Esimerkiksi kiisseli on geeliä, jossa vesi on imeytynyt 

tärkkelys jyvästen sisään.

Aine
Sulamispiste (°C) Kiehumispiste (°C)

vesi

0

100

rauta
1 535

2 750

kupari
1 038

2 570

happi
–218

–183

rikki

113

445

elohopea
–39

357

helium
–272

–269

hiilidioksidi
–78

–78

etanoli
–117

79

natrium- kloridi
801

1 413

Olomuoto riippuu lämpötilasta
Puhtaalla aineella on sille ominaisia fysikaalisia 

ominaisuuksia. Tällaisia ominaisuuksia ovat esi-

merkiksi tiheys sekä tarkat sulamis- ja kiehumis-

pisteet. Sulamispistettä alemmissa lämpötiloissa 

aine on kiinteässä olomuodossa. Sulamispisteen 

ja kiehumispisteen välisessä lämpötilassa aine 

on nesteenä ja kiehumispistettä korkeammissa 

lämpötiloissa aine on kaasua. Esimerkiksi veden 

sulamispiste on 0 °C ja kiehumispiste 100 °C, joten 

huoneenlämpötilassa eli noin 20 °C:ssa vesi on 

nestemäisessä olomuodossa.

Maito on heterogeeninen seos
Seokset koostuvat vähintään kahdesta puhtaasta 

aineesta. Joskus seoksen ainesosat on selvästi 

nähtävissä. Esimerkiksi nakkikeitossa voidaan 

selvästi nähdä sen ainesosat perunat, porkkanat, 

sipulit, nakit ja liemi. Tällaisia seoksia, joissa eri 

ainesosat voidaan nähdä, sanotaan sekakoostei-

siksi eli heterogeenisiksi seoksiksi. Heterogeeni-

sia seoksia voidaan nimetä sen mukaan, millaisia 

sekoittuneiden aineiden olomuodot ovat. Hetero-

geenisia seoksia ovat esimerkiksi savu, liete, 

emulsio, geeli, sumu ja vaahto.

 >  Liuos koostuu liuottimesta  

ja siihen liuenneesta aineesta. 

Liuennut aine voi olla kiinteää, 

nestettä tai kaasua. Esimerkiksi 

kirkas mehu on liuos. 

 > Eräiden puhtaiden aineiden sulamis- ja 

kiehumis pisteitä.

 > Aineen luokittelu

Tutustu Titaaniin: otava.fi/titaani

Titaani fysiikka 
käytössäsi syksyllä 2017

Oppikirja 7-9
Digikirja 7-9

Tehtävät 1 ja 2
Digitehtävät 1 ja 2

Digiopetusaineisto 1 ja 2
 

Titaani kemia  
käytössäsi syksyllä 2017

Oppikirja 7-9
Digikirja 7-9

Tehtävät 1
Digitehtävät 1

Digiopetusaineisto 1
 

Titaani fysiikka 
käytössäsi syksyllä 2018

Tehtävät 3
Digitehtävät 3

Digiopetusaineisto 3
 

Titaani kemia  
käytössäsi syksyllä 2018

Tehtävät 2 ja 3
Digitehtävät 2 ja 3

Digiopetusaineisto 2 ja 3
 

Tehtä
viä

Ti
iv
is
te
lm
ä

>>  M
itä puhtaita aineita voi 

löytää luonnosta?
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 1. Mihin kahteen ryhmään aineet voidaan 

jakaa?

 2. Luettele neljä eri  

a) seosta  b) puhdasta ainetta.

 3. Mitkä ovat aineen kolme olomuotoa?

 4. Luokittele seuraavat aineet puhtaisiin 

aineisiin ja seoksiin: 

hiili, m
aito, tee, hiekka, rauta, hammas 

tahna, sokeri, kivennäisvesi, kaakao- 

juoma, kultasormus

 5. Mitkä seuraavista malleista kuvaavat

a) puhdasta ainetta b) seosta

c) yhdistettä 
d) alkuainetta?

  

 6. Millaisia ominaisuuksia on puhtaalla 

aineella?

 7. Luettele kaksi ainetta, jotka ovat huoneen-

lämpötilassa

a) kiinteitä  b) nesteitä  c) kaasuja.

 8. Missä olomuodossa

a) happi on –200 °C:een

b) hiilidioksidi on –40 °C:een ja

c) etanoli 0 °C:een lämpötilassa?

 9. Millainen seos on

a) sumu  b) vaahto  c) emulsio?

 10. Luokittele seostyypin perusteella:  

kultakoru, ilma, kiisseli, kosteusvoide, 

hammastahna, limonadi.

 11. Ota selvää, miten kultakorujen kulta-

pitoisuus ilmoitetaan.

Ekstr
a

Joskus mainostaja voi käyttää ilmausta luonnon-

tuote. Mainostajan tavoitteena on luoda mielikuva 

aidosta ja turvallisesta aineesta, jonka vastakohta-

na synteettistä, ihmisen tekemää ainetta pidetään 

epäaitona ja vaarallisena. 

Kaikki luonnossa olevat aineet eivät kuitenkaan 

ole vaarattomia, ja synteettisesti on valmistettu 

paljon turvallisia ja hyödyllisiä aineita. Suomenkin 

luonnosta löytyy myrkyllisiä kasveja, sieniä ja eläi-

miä. Esimerkiksi kielo, korvasieni ja kyykäärmeen 

purema sisältävät vaarallisia myrkkyjä. Erilaisten 

kasvien siitepölyt tai eläimistä irtoava hilse aiheut-

tavat monille hankalia allergisia reaktioita. Toisaal-

ta muun muassa monet marjat ja kasvikset sisältä-

vät paljon terveyttä edistäviä aineita.

Osa synteettisesti valmistetuista aineista on 

luonnolle vaarallisia ja siksi on tärkeää lukea ainei-

den tuoteselosteet, jotta osaa käsitellä aineita oi-

kein ja hävittää aineista syntyvät jätteet asianmu-

kaisesti.

Luonnosta löytyy turvallisia ja vaarallisia aineita

 > Kyykäämeen puremat sisältävät myrkyllisiä aineita.

 > Ilma on esimerkki kaasuseoksesta. Ilma 

koostuu pääosin typpi- ja happikaasuista. 

Luonnon vedet ovat liuoksia. Niihin on 

liuennut maaperästä erilaisia yhdisteitä.

 > Aineet voidaan luokitella puhtaisiin aineisiin  

ja seoksiin.

 > Alkuaineet ja yhdisteet ovat puhtaita aineita.

 > Seokset voivat olla homogeenisia tai hetero-

geenisia.

 > Metalliseokset, kaasuseokset ja liuokset  

ovat homogeenisia seoksia.

 > Savu, liete, vaahto, sumu, geeli ja emulsio  

ovat heterogeenisia aineita.

 > Puhtailla aineilla on tarkat sulamis- ja  

kiehumispisteet.

 > Metalleista tehdään usein seoksia, jotta niiden 

ominaisuudet muuttuisivat paremmiksi. Kun  

rautaan sekoitetaan kromia ja nikkeliä, saadaan 

ruostumatonta terästä. Kun kupariin sekoitetaan 

sinkkiä, syntyy kovempaa messinkiä. 


