
KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa

2
Leena Turpeenoja ja Kalle Lehtiniemi

HELSINGISSÄ KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA



otavan asiakaspalvelu
Puh. 09 156 6800

asiakaspalvelu@otava.fi

tilaukset
Kirjavälitys Oy

Puh. 010 345 1580

kvtilaus@kirjavalitys.fi

1.–2. painos

© 2016 Leena Turpeenoja, Kalle Lehtiniemi ja Kustannusosakeyhtiö Otava

toimitus: Elisa Atosuo

piirrokset: Aki Scharin

kannen kuva: Getty Images

graafinen suunnittelu ja taitto: Aki Scharin ja Ville Repo

valokuvat: s. 219

digitaalisen aineiston kuvaukset: Hannu Huhtamo

demonstraatiot: Leena Turpeenoja ja Elisa Atosuo

kopiointiehdot Tämä teos on oppikirja, joka on suojattu tekijänoikeuslailla 

(404/61). Tämän teoksen tai sen osan valokopiointi, skannaaminen tai 

muu digitaalinen kopiointi tai käyttö edellyttää oikeudenomistajan luvan. 

Kopiosto ry myöntää teosten osittaiseen kopiointiin lupia. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö on hankkinut muun muassa peruskouluille, lukioille 

ja ammatillisille oppilaitoksille luvan valokopioida julkaisuja opetus- ja 

tutkimuskäyttöä varten. Teoksen tai sen osan muuntelu on kielletty. 

Lisätietoja luvista kopiosto.fi.

ISBN 978-951-1-28096-5



kirjan käyttäjälle
Mooli 2 – Ihmisen ja elinympäristön kemiaa sisältää lukion kemian opetussuun-
nitelman (2016) KE2-kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukaisen aineiston.

Kirja tukee opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppimiskäsitystä. 
Tämä oppimiskäsitys korostaa opiskelijan aktiivista, tavoitteellista ja itseoh-
jautuvaa toimintaa.

Kirja sisältää kokeellista kemiaa monissa eri muodoissa. Kokeellinen työs-
kentely ja siihen kytkeytyvä mallintaminen tukevat toisiaan ja auttavat ym-
märtämään, kuinka kemiallinen tieto rakentuu. Myös tieto- ja viestintätek-
nologiaa sovelletaan monipuolisesti. Erityisesti sitä käytetään mallintamisen 
välineenä.

Oppikirjaan liittyvien laboratoriotöiden videot ovat katsottavissa Otavan 
verkkosivuilta.

Kirja antaa monipuolisen kuvan, kuinka kemia ja sen sovellukset liitty-
vät hyvinvointiimme, terveyteemme ja elinympäristömme tilaan. Kirja antaa 
vankan pohjan jatkaa kemian opiskeluja muille lukion syventäville kursseille.

Haluamme kiittää professori Petri Pihkoa, filosofian tohtori Kjell Knapas-
ta ja Jussi Tahvanaista ansiokkaista käsikirjoituksen kommenteista ja kor-
jausehdotuksista.  

Haluamme kiittää myös professori Ilkka Kilpeläistä, tohtorikoulutettava 
Jussi Helmistä ja Sofia Otarua rakennetutkimusmenetelmiä havainnollista-
vien videoiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Kiitokset myös Otavan kirjasäätiölle, joka on apurahoin tukenut tämän 
kirjan työstämistä. 

Mielenkiintoisia hetkiä moolin ja molekyylien parissa!

Leena Turpeenoja
Kalle Lehtiniemi

3



SISÄLLYS

jatketaan kemian 
opiskelua – 6
KE2 – Ihmisen ja elinympäristön kemiaa – 7

Tavoitteet ja sisältö – 9

Kertaa oppimaasi! – 10

1 mooli, ainemäärä ja 
konsentraatio – 15

1.1  Alkuaineen  suhteellinen atomimassa – 16

  Harjoittele! – 20

1.2   Mooli ja ainemäärä – 21

  Harjoittele! – 28

1.3   Liuoksen konsentraatio – 31

  Harjoittele! – 37

1.4   Liuosten valmistaminen  ja 

  laimentaminen – 39

  Harjoittele! – 45

  Harjoittele lisää! – 45

2 orgaanisten yhdisteiden 
rakenne ja ominaisuudet – 49

2.1   Kovalenttiset sidokset 

  orgaanisissa yhdisteissä – 50

  Harjoittele! – 55

2.2   Kovalenttisen sidoksen  muodostuminen –   

  hybridisaatioteoria – 57

  Harjoittele! – 62

2.3   Funktionaaliset ryhmät ja eri 

  yhdisteryhmät  – 63

  Harjoittele! – 71

2.4   Poolisuuden vaikutus orgaanisen 

  yhdisteen ominaisuuksiin – 75

  Harjoittele! – 85

  Harjoittele lisää! – 88

3 orgaaniset yhdisteet – 
rakenteiden mallintaminen 
ja rakennetutkimus – 93

3.1   Suhdekaava ja molekyylikaava – 94

  Harjoittele! – 100

3.2   Rakennekaava ja sen mallintaminen – 101

  Harjoittele! – 105

3.3   Orgaanisten yhdisteiden 

  rakenneisomeria – 107

  Harjoittele! – 112

3.4   Aineen rakenteen analyysimenetelmiä – 114

  Harjoittele! – 121

  Harjoittele lisää! – 124



4 molekyylien 
avaruusrakenne ja 
stereoisomeria – 129

4.1   Sidosten avaruudellinen suuntautuminen ja  

  molekyylin muoto – 130  

  Harjoittele! – 134

4.2   Orgaanisten yhdisteiden 

  stereoisomeria – 137 

  Harjoittele! – 144

4.3   Stereoisomeerien erilaisia    

  ominaisuuksia – 148

  Harjoittele! – 152

  Harjoittele lisää! – 153

5 biomolekyylit ja solun 
kolmiulotteinen maailma 
– 159

5.1   Hiilihydraatit – 160

  Harjoittele! – 167

5.2   Lipidit ja rasvat – 169

  Harjoittele! – 175

5.3   Proteiinit – 176

  Harjoittele! – 183

5.4   Nukleiinihapot – 186

  Harjoittele! – 188

  Harjoittele lisää! – 190

tutki ja kokeile! – 194

Työ 1.   Luonnontieteellinen tutkimus perustuu  

   mittauksiin – 194

Työ 2.  Tee oma tutkimussuunnitelma! – 197

Työ 3.  Karboksyylihapon moolimassan   

   määrittäminen – 197

Työ 4.  Liuoksen valmistaminen ja 

   laimentaminen – 199

Työ 5.  Väkevän hapon laimentaminen ja   

   konsentraation tarkistaminen – 201

Työ 6.  Orgaanisten aineiden ominaisuuksien 

   vertailua – 203

Työ 7.   Erilaisten alkoholien kemiaa – 204

Työ 8.  Orgaanisen kemian työmenetelmiä: 

   nesteseoksen tislaus – 206

Työ 9.  Orgaanisen kemian työmenetelmiä: 

   asetyylisalisyylihapon synteesi – 207

Työ 10.  Orgaanista kemiaa molekyylimallien 

   avulla – 210

Työ 11.  Molekyylimalleja tietokoneella – 211

Työ 12.  Maidon proteiinimäärän tutkiminen – 211

Työ 13.  Proteiinipitoisuuden määritys 

   spektrofotometrillä – 213

Työ 14.  Entsyymiaktiivisuuden vertailu – 215

Liite 1   Ohje laskennallisten tehtävien 

   ratkaisuun – 217

Liite 2  Yhteenveto yhdisteryhmistä ja  

   funktionaalisista ryhmistä – 218

Liite 3  Orgaanisten yhdisteiden isomeria – 219

    Kuvalähteet – 219

   Keskeisiä käsitteitä – 220

   Hakemisto – 226

    Tehtävien vastaukset – 228

   Jaksollinen järjestelmä – 255



 

 

 

jatketaan 
kemian 
opiskelua 

Mitä asioita käsiteltiin KE1 
”Kemiaa kaikkialla” -kurssilla?

Millaisia tutkimuksia kurssilla tehtiin?

Mitä orgaanisia yhdisteitä käsiteltiin 
peruskoulun kemian tunneilla?
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ke2 – ihmisen ja 
elinympäristön kemiaa
KE2-kurssi ”Ihmisen ja elinympäristön kemiaa” on ensimmäinen lukion ke-
mian syventävistä kursseista. Kurssilla keskitytään orgaanisten yhdisteiden 
eli hiiliyhdisteiden kemiaan. Peruskoulussa on tutustuttu hiileen, sen kierto-
kulkuun luonnossa ja merkitykseen elämän kannalta. Lisäksi on tutustuttu 
hiilen yhdisteisiin, erilaisiin ravintoaineisiin ja tutkittu joidenkin orgaanis-
ten yhdisteryhmien kemiaa yksityiskohtaisemmin. KE2-kurssilla hiiliyhdis-
teiden kemiaa tarkastellaan ihmisen, yhteiskunnan, ympäristön ja teknolo-
gian ilmiöissä ja sovelluksissa. 

Kemialle luonteenomaiseen tapaan kurssilla opiskellaan, kuinka erilaiset 
hiiliyhdisteet muodostuvat atomi- ja sidostasolla, millaisia ominaisuuksia eri 
yhdisteillä on ja kuinka näiden yhdisteiden ominaisuuksia voidaan ennustaa 
ja selittää yhdisteiden poolisuuden tai poolittomuuden avulla. Kurssilla käy-
tetään runsaasti KE1-kurssilla opiskeltuja käsitteitä. Esille tulevat käsitteet 
kovalenttinen sidos, elektronegatiivisuus sekä kovalenttisen sidoksen ja mo-
lekyylin poolisuus ja poolittomuus. Lisäksi tarvitaan käsitteiden dispersio-
voima, dipoli-dipolisidos ja vetysidos muistamista, ymmärtämistä ja sovelta-
mista. Voit kerrata näitä käsitteitä ja muita aiemmin opittuja kemian tietoja 
tehtävien 1-10 avulla.

Uutena asiana opiskellaan, kuinka kemistit laskevat ja ilmoittavat ainei-
den määriä ja pitoisuuksia käyttämällä suureita ainemäärä (n) ja konsentraa-
tio (c). Kurssilla myös selviää, mitä käsite mooli tarkoittaa.

Kurssilla opitaan valmistamaan ja laimentamaan liuoksia tarkoilla mitta-
välineillä. Lisäksi tutustutaan menetelmiin, joilla saadaan yksityiskohtaista 
tietoa orgaanisen yhdisteen rakenteesta.  Molekyylejä ja niiden kolmiulottei-
sia rakenteita harjoitellaan kuvaamaan ja mallintamaan erilaisilla piirroksil-
la, molekyylimalleilla ja tietokoneohjelmilla.

orgaaninen kemia on laaja kemian osa-alue
Orgaaninen kemia on hyvin laaja kemian osa-alue, koska erilaisia hiiliyh-
disteitä tunnetaan yli 20 miljoonaa. Orgaanisten yhdisteiden osuus kaikista 
tunnetuista kemiallisista yhdisteistä onkin yli 95 prosenttia. Joidenkin las-
kelmien mukaan maailmassa valmistetaan eli syntetisoidaan joka päivä yli 2 
000 uutta orgaanista yhdistettä, joista lopulta vain hyvin pieni osa otetaan 
hyötykäyttöön. Uusien molekyylien suunnittelu ja mallintaminen tapahtu-
vat nykyisin usein tietokoneiden avulla. Molekyylejä voidaan rakentaa tieto-
koneen näytölle atomi atomilta ja sidos sidokselta. Molekyylimallinnusoh-

tiedätkö? Bonnin yli-
opiston kemian profes-
sorina vuosina 1865–1896 
toiminut Friedrich Kekulé 
on kuvannut hetkeä, jolloin 
hänelle valkeni, että hii-
liatomit voivat liittyä toi-
siinsa myös renkaiksi seu-
raavasti: ”Istuin ja kirjoitin 
oppikirjaani; mutta työ ei 
edistynyt; ajatukseni oli-
vat muualla. Käänsin tuolin 
takkatulta kohti ja nukah-
din. Atomit alkoivat taas 
hyppiä silmieni edessä. 
Nyt pienimmät ryhmät jäi-
vät vaatimattomasti taka-
alalle. Olin jo nähnyt mo-
nia tällaisia näkyjä sieluni 
silmin, joten erotin usei-
ta renkaita, rakenteeltaan 
vaihtelevia suurempia ra-
kenteita: pitkiä rivejä, jotka 
toisinaan tarttuivat toisiin-
sa löyhästi; kaikki käärme-
mäisesti vääntelehtien ja 
toisiinsa kietoutuen. Mutta 
mitä nyt! Mikä tuo oli? Eräs 
käärme oli tarttunut hän-
täänsä ja pyöri pilkallises-
ti silmieni edessä. Heräsin 
kuin salaman iskemänä; ja 
nyt käytin loppuyön hypo-
teesini seurausten päätte-
lemiseen.”

tiedätkö? Luonnontie-
teissä hypoteesilla tarkoi-
tetaan olettamusta, jonka 
uskotaan olevan oikea ja 
jonka perusteella voidaan 
tehdä ennusteita, joiden 
todenmukaisuutta voidaan 
testata.
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jelmien avulla saadaan tietoa atomien välisten sidosten pituudesta ja siitä, 
kuinka sidokset suuntautuvat avaruudellisesti, eli millainen on molekyylin 
kolmiulotteinen rakenne. Tietokoneen avulla voidaan myös laskea energian 
kannalta suotuisin molekyylin muoto. Molekyylin rakennetta voidaan edel-
leen muokata ja sen sitoutumista johonkin toiseen molekyyliin voidaan tar-
kastella tietokoneen näytöllä. Myös erilaisten kemiallisten reaktioiden kul-
kua voidaan simuloida. Molekyylejä voidaan myös tunnistaa laajojen tieto-
kantojen avulla. Tällöin tutkittavasta molekyylistä saatuja tietoja verrataan 
tunnettujen molekyylien tietoihin. 

Kun erilaisten mallien avulla on saatu rakennettua haluttuihin ominai-
suuksiin sopiva molekyyli, sen syntetisointi tapahtuu edelleenkin laborato-
riossa. Sopivan molekyylin valmistaminen, eristäminen ja puhdistaminen 
voivat vaatia useita kymmeniä eri työvaiheita. Orgaanisen kemian laborato-
riossa kemistit hyödyntävätkin erilaisia seosten erotus- ja puhdistusmenetel-
miä, mittaavat aineiden määriä ja pitoisuuksia sekä käyttävät monia aineen 
rakennetutkimusmenetelmiä. 

Valmistetun tai eristetyn aineen puhtautta kartoitetaan erilaisin kroma-
tografisin menetelmin (ohutlevy-, kaasu- ja nestekromatografia). Aineen 
määriä ja pitoisuuksia voidaan mitata esimerkiksi ultravioletti- tai näkyvän 
valon spektroskopialla.  Rakennetutkimuksessa puolestaan hyödynnetään 
usein massa- ja infrapunaspektrometriaa (MS ja IR) sekä ydinmagneettiseen 
resonanssiin perustuvaa menetelmää (NMR). Kiinteän aineen kideraken-
teesta saadaan tietoa tutkimalla kiteitä röntgensäteilyn avulla (XRD). 

biokemia on elämän kemiaa
Koska ihmiselimistö koostuu pääasiassa orgaanisista yhdisteistä, näiden yh-
disteiden rakenteiden ja ominaisuuksien ymmärtäminen auttaa meitä ym-
märtämään myös elämän kemiaa molekyyli- ja atomitasolla.

Biokemia olikin aluksi orgaanisen kemian haara, mutta siitä tuli oma tie-
teenalansa lähinnä kahden eri löydön ansiosta. Ensimmäinen oli entsyymien 
merkitys solujen aineenvaihdunta- eli metaboliareaktioissa sekä energiaa si-
tovissa ja luovuttavissa kemiallisissa reaktioissa. Toinen merkittävä tapah-
tuma oli perinnöllisyyden molekyylitason eli nukleiinihappojen ja geenien 
kemiallisen rakenteen selviäminen. 

Kun tunnetaan solujen, kudosten ja eri elinten kemiallinen rakenne sekä 
ymmärretään niissä tapahtuvia kemiallisia reaktioita, voidaan esimerkiksi 
syntetisoida uusia biologisesti vaikuttavia molekyylejä. Solutason rakenteita 
ja reaktioita on ymmärrettävä myös, jos halutaan perehtyä tiettyjen sairauk-
sien molekyylitason taustaan ja kehittää uusia lääkeainemolekyylejä. Vasta 
riittävät orgaanisen kemian perustiedot auttavat ymmärtämään näitä niin 
mielenkiintoisia, mutta monimutkaisia solutason mekanismeja. 

Orgaanisen- ja biokemian opiskelu auttaa myös ymmärtämään lukion 
biologian kursseilla käsiteltävien kasvi- ja eläinsolujen rakennetta ja toimin-
taa. Lukion jälkeisissä jatko-opinnoissakin orgaanisen kemian ja biokemian 
perustiedoista on suuri hyöty luonnontieteiden ja soveltavien biotieteiden 
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lisäksi muun muassa maa- ja metsätieteissä, lääketieteessä, farmasiassa, ter-
veydenhoitoalalla sekä elintarvike- ja kotitalousalalla.

Orgaaninen kemia ja biokemia luovatkin osaltaan perustan nykyaikaiselle 
teknologiselle kehitykselle, joka koskettaa elämäämme kehdosta hautaan. 

ke2-kurssin tavoitteet ja sisältö
Lukion kemian opetussuunnitelman mukaan kurssin tavoitteena on, että 
opiskelija 
»  osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä 

käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-
gian ilmiöissä 

»  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdistei-
siin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä 

»  ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja 
siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta 

»  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Kurssin keskeiset sisällöt ovat
»  kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 
»  orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen sekä happi- ja typpiyhdistei-

den, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla 
»  avaruusrakenne ja isomeria  
»  orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
»  ainemäärä ja pitoisuus 
»  työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus  
»  aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektrometria  

oppikirjassa käytetyt symbolit
Kuhunkin jaksoon liittyvien kokeellisten töiden numerot näet tämän sym-
bolin sisällä. 

Videoidun kokeellisen työn tunnistat tästä symbolista.

Tämä symboli on tehtävän yhteydessä silloin, kun tehtävän ratkaisemisessa 
tarvitaan taulukkokirjaa. 

Tehtävä, jossa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa esimerkiksi 
molekyylien visualisoimiseen, on merkitty tällä symbolilla.
 
 Ylioppilastehtävän tunnistat tästä symbolista.
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kertaa oppimaasi!

YHDISTEET

hiilimonoksidi

kalsiumoksidi

eteeni

rikkitrioksidi

natriumsulfaatti

hiilihappo

etaani

KAAVAT

CH₃(CH₂)₄CH₃
H₂CO₃
HCOOH

CH₃CH₃
K₂CO₃
CH₃OH

CH₂=CH₂

butaani

kaliumkarbonaatti 

metanoli

metaanihappo

heksaani

hiilidioksidi

CO

Na₂SO₄
SO₃
CaO

CO₂
CH₃CH₂CH₂CH₃

Nimi Kaava Ioniyhdiste Molekyyliyhdiste

2.  Vastaa kysymyksiin a-j oheisen jaksollisen järjestelmän avulla.

B A

HF

C

G

D

E

1.  Täydennä taulukko lisäämällä kaavat ja nimet oikeisiin kohtiin. 

Merkitse, onko kyseessä ioniyhdiste vai molekyyliyhdiste.
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a) Merkitse hiilen kemiallinen merkki ja kirjaa 

taulukkokirjan avulla, mitä tietoa hiilestä löy-

tyy jaksollisesta järjestelmästä.  

___________________________________

  ___________________________________

b) Mikä alkuaineista on alkalimetalli?  

___________________________________

c) Mitkä kaksi alkuainetta kuuluvat samaan jak-

soon? ______________________________

d) Minkä alkuaineen järjestysluku on suurin?  

___________________________________

e) Mikä alkuaineista muodostaa helposti ionin, 

jonka varaus on 2+? ___________________

f) Millä alkuaineista on uloimmalla kuorellaan 

kahdeksan elektronia eli oktetti?  

  ___________________________________

g) Mitkä alkuaineista kuuluvat sivuryhmiin?  

  ___________________________________

h) Mikä alkuaineista on halogeeni?

  ___________________________________

i) Mitkä alkuaineet luovuttavat helposti elektro-

neja eli hapettuvat? ___________________

j) Valitse alkuaineista yksi metalli ja yksi epä-

metalli. _____________________________

3.  Täydennä taulukko merkitsemällä rasti sopiviin kohtiin. 

Aineen
nimi

Olomuoto 
huoneen- 
lämmössä

Liukenee  
veteen

Johtaa sähköä 
kiinteänä tai 

vesiliuoksessa

Rakentuu

(l) (s) (g) hyvin huonosti kyllä ei atomeista ioneista molekyyleistä

grafiitti

hiilidioksidi

natriumkloridi

timantti

etanoli

propaani

4. Mitä tietoa saat hiiliatomista sen perusteella, 

että  

a) sen järjestysluku on 6 

b) se kuuluu jakson 2 alkuaineisiin 

c) se löytyy jaksollisen järjestelmän ryhmästä 14 

 d) se on epämetalli?

5. Yhdistä aine ja käyttökohde

6. Mitkä seuraavista sidoksista ovat poolisia? 

Perustele vastauksesi.

RAVINTOAINE

    asetoni  A
etanoli  B

metaani  C
propaani  D

etikkahappo  E

KÄYTTÖKOHDE

1  energialähde
2 biopolttoaine
3  kaasupoltin
4  säilöntäaine
5 liuotin

C−H        
C=C        
C−O        

C−N            
O−H        
O=O
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7. Tarkastele erilaisista aineista esitettyjä malleja 

A-F. Missä malleissa rakenneosien välillä on  

 a) ionisidoksia

    b) poolisia kovalenttisia sidoksia

     c) poolittomia kovalenttisia sidoksia

     d) metallisidoksia

     e) ioni-dipolisidoksia

    f) vetysidoksia

     g) dipoli-dipolisidoksia

     h) dispersiovoimia?

8. Tunnista seuraavista orgaanisista yhdisteistä   

 a) hiilivedyt

    b) alkoholit

     c) karboksyylihapot

     d) eetterit

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

G

F
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9. Laske, mikä on liuoksen pitoisuus, kun     

a)  lisäät 10 grammaa etikkahappoa 100 gram-

maan vettä. Ilmoita pitoisuus massaprosent-

teina.

b)  lisäät 7,5 millilitraa etikkahappoa 100,0 mil-

lilitraan vettä. Ilmoita pitoisuus tilavuuspro-

sentteina.

10. Mitä seosten erotusmenetelmää käytät,  

kun haluat     

a)  erottaa kananmunan keltuaisesta sen 

  sisältämät rasvat?

b)  tutkia, kuinka monta väriainetta musta tussi 

sisältää?

c)  puhdistaa etikkahappoa viinietikasta?

d)  erottaa maidosta siihen saostuneet proteiinit?

JATKETAAN KEMIAN OPISKELUA     13
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Ostoksia tehdessämme joudumme miettimään, kuinka paljon kutakin tuo-
tetta hankimme. Juomia ostamme usein litran tai puolen litran pakkauksis-
sa, kun taas lihaa, kalaa ja leikkeleitä ostamme kilogrammoja tai satoja gram-
moja. Hedelmiä, vihanneksia tai makeisia hankimme tietyn kappalemäärän. 

Kemisti ei voi laskea tai punnita yksitellen aineen rakenneyksiköitä ato-
meja, molekyylejä tai ioneja niiden äärettömän pienen koon ja pienen massan 
vuoksi. Tästä syystä kemiassa on otettu käyttöön suure, joka on verrannolli-
nen rakenneyksiköiden lukumäärään. Tämä suure on nimeltään ainemäärä ja 
sen yksikkö on mooli.

Juomien kohdalla voimme miettiä, mikä on maidon rasvapitoisuus, pal-
jonko tuoremehu sisältää C-vitamiinia tai mikä on virvoitusjuoman sokeri-
pitoisuus. Elintarvikepakkauksissa eri aineiden pitoisuuksia ilmoitetaan eri 
tavoin. Maidon rasvapitoisuus voi olla esimerkiksi 2,5 %. Tuoremehun C-
vitamiinipitoisuus voi olla 40 mg/100 ml ja virvoitusjuoman sokeripitoisuus 
11 g / 100 ml.  Vesijohtoveden laatusuosituksissa rautapitoisuuden suositel-
tu enimmäismäärä ilmoitetaan merkinnällä < 200 μg / l. Veren kolesteroli- tai 
glukoosipitoisuus on tulostettu useimmiten yksikössä mmol/l. Tässä tapauk-
sessa kolesterolin pitoisuus on ilmoitettu konsentraationa. Konsentraatio on 
suure, joka ilmoittaa liuenneen aineen ainemäärän litrassa liuosta.

1 mooli, 
ainemäärä ja 
konsentraatio

 

 

 

 

 

Mitä tarkoittavat merkinnät 
m-%, til-%, ppm, ppb?

Mitä tarkoitetaan tusinalla tai tiulla?

Mitä muistat alkuainehiilestä?

Miten aineiden pitoisuuksia voidaan ilmoittaa?

Mitä eroa on isotoopilla ja allotroopilla?

tutki 
ja kokeile!

MOOLI, AINEMÄÄRÄ JA KONSENTRAATIO    15



tässä luvussa
»   kerrataan, mitä tarkoittaa isotooppi.
»   opitaan, miten on määritelty atomimassayksikkö. 
»   opitaan, mitä tarkoittaa alkuaineen suhteellinen 
 atomimassa.
»   harjoitellaan laskemaan alkuaineen suhteellinen atomi-

massa alkuaineen isotooppikoostumuksesta.

Kuten aiemmin on opittu, saman alkuaineen atomissa on aina sama mää-
rä protoneja. Siten kaikilla hiiliatomeilla on ytimessään kuusi protonia. Sen 
sijaan neutronien määrä voi vaihdella. Tämän ilmiön vuoksi hiiliatomista 
tunnetaankin viisi erilaista isotooppia. Näiden isotooppien atomien ytimis-
sä neutronien määrä vaihtelee viidestä aina yhdeksään. Näistä viidestä iso-
toopista vain kaksi, eli C-12 ja C-13, ovat luonnossa esiintyviä niin sanottuja 
pysyviä isotooppeja. Loput kolme ovat radioisotooppeja. 

Koska atomin massa koostuu lähes yksinomaan protonien ja neutronien 
massasta, on selvää, että hiilen eri isotooppien atomien massat ovat erisuu-
ret. Sama koskee kaikkien muidenkin alkuaineiden eri isotooppien atomien 
massoja. 

1.1  alkuaineen 
 suhteellinen atomimassa

muistatko? Isotoopeiksi 
kutsutaan atomeja, joiden 
ytimissä on sama määrä 
protoneja mutta eri määrä 
neutroneja.

muistatko? Radioiso-
tooppien ytimet eivät ole 
pysyviä luonnossa. Ytimen 
hajoamisessa syntyy 

radioaktiivista säteilyä.
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Yksittäisten atomien massat ovat äärettömän pieniä, joten massojen ver-
tailun helpottamiseksi on otettu käyttöön käsite atomimassayksikkö. Yksi 
atomimassayksikkö (kirjaintunnus u) on vuonna 1961 sovitun määritelmän 
mukaan      yhden C-12-isotoopin atomin massasta. Suuruudeltaan yksi u on 
noin 1,661·10–²⁷ kg, mikä vastaa likimain yhden protonin tai neutronin mas-
saa. Atomimassayksikön avulla yhden C-12-isotoopin atomin massaksi on 
sovittu tasan 12,000 000. 

Muiden alkuaineiden eri isotooppien atomien massat on saatu vertaile-
malla niitä C-12 atomin massaan. Alkuaineiden eri isotooppien atomimassat 
ja isotooppien suhteellinen runsaus luonnossa prosentteina löytyvät tauluk-
kokirjasta.

Luonnossa eri alkuaineiden isotooppikoostumus pysyy lähes vakiona. 
Tämä seikka on otettu huomioon, kun on laskettu alkuaineen suhteellinen 
atomimassa Ar. Tähän lukuun otetaan mukaan vain luonnossa pysyvien iso-
tooppien atomimassat ja niiden runsaus.  Koska hiilellä on luonnossa kaksi 
pysyvää erimassaista isotooppia (C-12 ja C-13), on hiilen suhteellinen atomi-
massa 12,01. Esimerkissä 1 näytetään, kuinka tällainen lasku suoritetaan.

tiedätkö? Yhden yksit-
täisen vetyatomin massa 
on noin 1,7 · 10−24 g ja yhden 
yksittäisen happiatomin 
massa noin 2,7 · 10 −23 g. 
Näin pienten massojen 
punnitseminen tarkimmil-
lakaan vaaoilla on  
käytännössä mahdoton-
ta. Laboratorioissa yleises-
ti käytetyn analyysivaa’an 
tarkkuus on 0,1 mg eli  
100 μg. Tuohon massaan 
mahtuisi peräti 5,9 · 1019  

vetyatomia tai 3,7 · 1018 
happiatomia.

12 C6

13 C6

Taulukko 1. Hiilen 
pysyvien isotooppien 
ominaisuuksia

₁₂¹

Isotooppi-
merkintä 

Suhteellinen 
runsaus 

luonnossa 

Järjestysluku 
(Z)

Massaluku 
(A)

Neutronien 
lukumäärä

 
98,89 % 6 12 6

1,11 % 6 13 7
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tiedätkö? IUPAC (Inter-
national Union of Pure and 
Applied Chemistry) tarken-
si vuonna 2015 ytterbiumin 
suhteellisen atomimassan 
arvoa, sillä aiempi lukuarvo 
perustui vähäiseen mää-
rään kalibroituja mittauk-
sia. Vuodelta 2007 peräisin 
ollut arvo 173,054 on muu-
tettu tarkemmin mitatun 
isotooppikoostumuksen 
perusteella arvoksi 173,045. 
Tällainen muutos on esi-
merkki luonnontieteellisen 
tiedon luonteesta: vakioi-
na pidetyt arvotkin voivat 
muuttua, kun mittausme-
netelmät ja -tarkkuus  
kehittyvät.

esimerkki 1
Alkuaineen suhteellisen atomimassan (Ar) laskeminen isotooppikoostumuk-
sen avulla

ratkaisu
Massaspektrometrin tuloksena saadusta kuvaajasta nähdään, että magne-
siumilla on kolme isotooppia, joiden suhteelliset atomimassat ovat 24, 25 
ja 26. Pystyakselilta saadaan kunkin isotoopin suhteellinen osuus prosent-
teina. Kuvaajan mukaan Mg-24-isotooppia on noin 79 %, Mg-25-isotooppia 
noin 10 % ja Mg-26-isotooppia noin 11 %. 

Magnesiumin suhteellinen atomimassa (Ar) saadaan, kun lasketaan eri 
isotooppien esiintymisprosenteilla painotettu suhteellisten atomimassojen 
keskiarvo seuraavasti:

 Vastaus: Ar(Mg) = 24,32

Kuva 1. Alkuaineen isotooppikoostumus voidaan selvittää massaspektrometrillä.  
Analyysin tuloksena saadaan selville, kuinka monta erimassaista isotooppia alku-
aineella on ja mikä on kunkin isotoopin suhteellinen osuus prosentteina. Kuvan 
tulokset on saatu tutkimalla magnesiumin isotooppikoostumusta. Laske tulosten 
avulla magnesiumin suhteellinen atomimassa.

Suhteellisen atomimassan Ar 
lukuarvo löytyy jaksollisesta 
järjestelmästä alkuaineen ke-
miallisen merkin alapuolelta.

suhteellinen 
osuus

isotoopin 
suhteellinen 
atomimassa 

Ar (Mg)= =24,32
24 · 79 + 25 · 10 + 26 · 11

100

muistatko? Kirjaintun-
nus A tarkoittaa massa-
lukua, joka kertoo atomin 
protonien ja neutronien yh-
teenlasketun määrän

 6C  7N 47Ag

 12,01 14,01 107,87

18



kertaa  
»  Saman alkuaineen eri isotoopeilla on eri määrä neutroneja, ja siten 

atomien massat vaihtelevat.
»  Atomien massat perustuvat asteikkoon, joka on luotu C-12-isotoo-

pin avulla. 
»  C-12 isotoopin atomimassaksi on sovittu tasan 12,000 000.
»  Alkuaineen suhteellinen atomimassa saadaan laskettua ottamalla 

huomioon alkuaineen luonnossa esiintyvien pysyvien isotooppien 
atomimassat ja suhteellinen runsaus luonnossa prosentteina.

»  Alkuaineen suhteellisen atomimassan kirjaintunnus on Ar.

ota selvää!

• Miten atomimassan määrittely on muuttunut aikojen kuluessa?
• Miten massaspektrometri erottelee erimassaiset isotoopit?
•  Miksi suhteelliseen atomimassaan sisällytetään vain luonnossa 
 esiintyvät pysyvät isotoopit?
•  Millaisia isotooppeja käytetään seuraavissa laitteissa: palovaroitin, 
 kellot, kompassit ja valaisimet.

 Kunkin alkuaineatomin suhteellinen atomimassa löytyy jaksollisessa 
järjestelmässä alkuaineen kemiallisen merkin alapuolelta. Suhteellinen 
atomimassa merkitään kirjaintunnuksella Ar. Hiilen suhteellinen atomi-
massa merkitään siis seuraavasti: Ar(C) = 12,01.
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harjoittele!
1.  Selitä, mikä ero on alkuaineen suhteellisella 

atomimassalla ja tämän alkuaineen eri isotoop-

pien atomimassalla.

2.  Selitä, miksi hiilen suhteellinen atomimassa 

taulukkokirjassa ei ole tasan 12,00 vaan 12,01.

3.  Laske hiilen suhteellinen atomimassa taulukko-

kirjan tietojen perusteella. Ilmoita tulos kahden 

desimaalin tarkkuudella. Vertaa saamaasi tu-

losta jaksollisessa järjestelmässä ilmoitettuun 

arvoon.

4.  Luonnon pii sisältää isotooppeja Si-28, Si-29 ja 

Si-30.

a)  Mikä on piin järjestysluku?

b)  Mitkä ovat piin isotooppien massaluvut?

c)  Kuinka monta neutronia on eri isotooppien 

atomien ytimissä?

d)  Laske piin suhteellinen atomimassa (kahden 

desimaalin tarkkuudella) seuraavien tietojen                     

perusteella:

    Isotooppi         Osuus (%)        Atomin massa (u)

 Si-28                 92,23               27,976927

 Si-29                  4,67                28,976495

 Si-30                  3,10                 29,973770

5.  Kuparilla on luonnossa kaksi pysyvää isotoop-

pia, Cu-63 ja Cu-65. Ratkaise isotooppien suh- 

teellinen runsaus luonnossa prosentteina. 

Anna lopputulos kahden desimaalin tarkkuu-

della.

6.  Etsi jaksollisesta järjestelmästä seuraavien 

alkuaineatomien suhteelliset atomimassat.

a)  hopea

b)  fosfori

c)  kloori

d)  kalsium

20



tässä luvussa
»  opitaan, miten määritellään SI-järjestelmän perusyksikkö, 

mooli.  
»  opitaan, mikä on Avogadron vakio ja miten sitä hyödynne-

tään kemiassa.
»  opitaan, mitä tarkoittaa SI-järjestelmän perussuure,  

ainemäärä.
»  kerrataan, kuinka kemian laskut ratkaistaan täsmällisesti 

ja oikealla tarkkuudella.
»  opitaan ratkaisemaan ainemäärä hiukkasten lukumäärän ja 

avogadron vakion avulla.
»  opitaan, mitä tarkoittaa moolimassa ja miten se lasketaan.
»  opitaan ratkaisemaan ainemäärä massan ja moolimassan 

avulla.

Atomimassayksikön määritelmän lisäksi C-12-isotooppi liittyy keskeisesti 
myös kemian tärkeän yksikön, moolin, määritelmään. Mooli on yksi SI-jär-
jestelmän perusyksikkö, joka on vuonna 1971 määritelty seuraavasti: 

Mooli on sellaisen systeemin ainemäärä, joka sisältää yhtä monta kes-
kenään samanlaista perusosasta kuin on atomeja 0,012 kilogrammassa 
C-12-isotooppia. Perusosaset voivat olla atomeja, molekyylejä, ioneja, 
elektroneja, muita hiukkasia tai sellaisten hiukkasten määriteltyjä ryhmiä.

1.2  mooli ja ainemäärä
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Kuinka monta atomia 0,012 kilogrammassa C-12-isotooppia oikeastaan on? 
Vastaus kysymykseen saadaan, kun jaetaan 0,012 kilogrammaa yhden C-12 
atomin massalla, jonka tiedetään olevan noin 2,0∙10−²⁶ kg. Tulokseksi saa-
daan luku 6,0∙10²³.

Moolin määritelmän perusteella voidaan siis todeta, että yksi mooli C-12 
isotooppia sisältää noin 6,0  10²³ hiiliatomia. Luku 6,0  10²³ tunnetaan ny-
kyisin Avogadron vakiona. Tästä vakiosta käytetään kirjaintunnusta NA.  
Taulukkokirjassa Avogadron vakio on ilmoitettu seuraavasti:

Moolin määritelmän ja Avogadron vakion lukuarvon perusteella yhdessä 
moolissa on siten aina 6,022  10²³ tarkasteltavaa hiukkasta.

Mooli on määritelmänsä mukaisesti kansainvälisen SI-järjestelmän pe-
rusyksikkö samoin kuin esimerkiksi sekunti tai Kelvin. Sekunti on ajan pe-
rusyksikkö, Kelvin lämpötilan yksikkö. Aika ja lämpötila ovat esimerkkejä 
SI-järjestelmän perussuureista. Mooli puolestaan on SI-järjestelmän perus-
suureen, ainemäärän, yksikkö. Kuten muillakin SI-järjestelmän suureilla ja 
yksiköillä, myös ainemäärällä ja moolilla on omat tunnuksensa. Ainemääräs-
tä käytetään kirjaintunnusta n ja mooli lyhennetään muotoon mol. 

Avogadron vakio (NA)  ilmoittaa siis yhdessä moolissa olevien hiukkasten 
lukumäärän. Jos tunnetaan hiukkasten lukumäärä (N), saadaan lukumäärä 
muutettua ainemääräksi (n) seuraavan suureyhtälön avulla:

Kuva 2. Tusina omenia on 12 kappaletta.Tiu munia  
on 20 kappaletta. Mooli puolestaan sisältää aina  
6,022 ∙1023 tarkasteltavaa hiukkasta.

Kuva 3. 12,0 grammassa C-12-isotooppia on yksi mooli 
eli 6,022 ∙ 1023 hiiliatomia. Atomeja on tällöin Avogad-
ron vakion verran.

tiedätkö? Sana mole 
(suom. mooli) on otettu 
englanninkieleen vuonna 
1897 saksankielisestä ly-
hennyksestä mol. Lyhen- 
nys mol puolestaan tulee 
sanasta molekulargewicht, 
joka viittaa molekyylipai-
noon.

tiedätkö? Suomessa on 
ollut käytössä muun muas-
sa seuraavat kappalemää-
rää ilmaisevat mittayksi-
köt: tikkuri (10 kpl), puntti 
(20 kpl) ja krossi (144 kpl). 

tiedätkö? Ihmisen her-
mosolujen määräksi arvioi-
daan noin 100 000 000 000 
eli 1 · 1011 kappaletta. Avo-
gadron vakion avulla las-
kettuna hermosoluja olisi 
noin 2 · 10−13 moolia.

1 kpl

mol mol
NA = 6,022  10²³
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n =

N = n ∙  NA

n = ainemäärä (yksikkö mol)

N = hiukkasten lukumäärä (yksikkö kpl tai paljas luku)

, missä
N

NA

NA = Avogadron vakio 6,022  10²³ (yksikkö kpl /mol tai 1/mol)

Tästä suureyhtälöstä voidaan myös ratkaista hiukkasten lukumäärä (N), jos 
ainemäärä (n) tiedetään. Suureyhtälö tulee tällöin muotoon:

muistatko?  Laskennal-
listen tehtävien hyvä rat-
kaisu sisältää useita eri 
välivaiheita. Kertaa ohjeet 
liitteestä 1.

esimerkki 1
Ratkaistaan ainemäärä (n) hiukkasten lukumäärästä (N).

10 gramman sokeripalassa on noin 1,8 ∙  10²² kappaletta sakkaroosimolekyy-
lejä C₁₂H₂₂O₁₁. Mikä ainemäärä sakkaroosimolekyylejä on?

ratkaisu
N(C₁₂H₂₂O₁₁) = 1,8 ∙ 10²² kpl 
NA= 6,022 ∙ 10²³ kpl/mol
n(C₁₂H₂₂O₁₁) = ?

Käytetään suureyhtälöä                   

Sijoitetaan suureyhtälöön tehtävässä annetut arvot yksikköineen:

 
 
 Vastaus: n(C₁₂H₂₂O₁₁) = 0,030 mol

n =
N

NA

n(C₁₂H₂₂O₁₁)= = 0,02989 mol ≈ 0,030 mol=
N (C₁₂H₂₂O₁₁) 1,8 · 1022 kpl

NA 6,022 · 1023 kpl/mol
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esimerkki 2
Ratkaistaan hiukkasten lukumäärä (N) ainemäärästä (n).

Ilman tilavuudesta typen osuus on noin 78,0 tilavuusprosenttia. Luokka-
huoneessa, jonka tilavuus on 20,0 m³, typpeä on siten noin 16,0 m³. Tässä 
tilavuudessa typpimolekyylien ainemäärä on 667 moolia. Kuinka monta typ-
pimolekyyliä luokkahuoneen tilavuudessa on?  

ratkaisu
NA= 6,022 ∙ 10²³ kpl/mol
n(N₂) = 667 mol 
N(N₂) =?

Ratkaistaan typpimolekyylien lukumäärä suureyhtälöstä N = n ∙ NA.
                
N(N₂) = n(N₂) ∙ NA = 667 mol ∙ 6,022 ∙ 10²³ kpl/mol 
= 4,0167 ∙ 10²⁶ kpl ≈ 4,02 ∙ 10²⁶ kpl
 
 Vastaus: N(N₂) = 4,02 ∙ 10²⁶ kpl

Ainemäärä (n) saadaan ratkaisua myös aineen massasta (m). Tämä onkin ta-
vallisin tapa ratkaista aineen määrä mooleina, sillä aineen massa on helppo 
punnita hyvinkin tarkasti. 

Ainemäärän ja massan välinen suureyhtälö on

missä    
n = ainemäärä (yksikkö mol) 
m = massa (yksikkö g) 
M = moolimassa (yksikkö g/mol) 

Suureyhtälössä esiintyvä kirjaintunnus M tarkoittaa moolimassaa. Mooli-
massa on yhden moolin massa grammoina, eli se massa grammoina, joka si-
sältää yhden moolin verran ainetta. Moolimassan yksikkö on siten aina g/mol.

Alkuaineelle moolimassa löytyy seuraavasti: etsitään jaksollisesta järjes-
telmästä alkuaineen suhteellisen atomimassan lukuarvo. Tämä luku vastaa 
myös yhden moolin massaa grammoina. Täten hiilen moolimassa on 12,01 
g/mol ja raudan moolimassa 55,85 g/mol. Alkuaine hapen moolimassa puo-
lestaan on 2 ∙ 16,00 g/mol eli 32,00 g/mol, sillä alkuaineena happi esiintyy 
kaksiatomisina molekyyleinä O₂.  

Alkuaineille yhden moolin massa voidaan siis päätellä suoraan jaksollisen 
järjestelmän suhteellisista atomimassoista. Yhdisteille moolimassa saadaan 
laskettua yhdisteen kemiallisen kaavan perusteella. Tällöin lasketaan yhteen 
kaavassa esiintyvien alkuaineatomien suhteelliset atomimassat kaavan il-
moittamien lukumäärien mukaisesti.

muistatko?  Lasken-
nallisten tehtävien väli-
tuloksiin merkitään kak-
si merkitsevää numeroa 
enemmän kuin on epä-
tarkimmassa lähtöarvos-
sa. Lopputulos pyöriste-
tään oikealle tarkkuudelle 
epätarkimman lähtöarvon 
mukaan. 

muistatko?  Happi, vety, 
 typpi ja halogeenit ovat 
kaksiatomisia alkuaine-
molekyylejä. Tämä pitää 
huomioida, kun lasketaan 
näiden alkuaineiden moo-
limassa. 

n =
m

M
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esimerkki 3
Yhdisteen moolimassan (M) laskeminen

Kaliumformiaatti KHCOO on ioniyhdiste, jota voidaan käyttää ympäristöys-
tävällisenä teiden suolausaineena, koska se hajoaa maaperässä eikä pilaa 
pohjavettä - toisin kuin yleisimmin käytetyt NaCl ja CaCl₂. Laske kaliumfor-
miaatin moolimassa.

ratkaisu
Etsitään jaksollisesta järjestelmästä kaavassa esiintyvien alkuaineatomien 
suhteelliset atomimassat.

Ar(K) = 39,10
Ar(H) = 1,008 
Ar(C) = 12,01 
Ar(O) = 16,00 

Kaavan KHCOO perusteella yhdisteessä on yksi kaliumatomi, yksi vetyato-
mi, yksi hiiliatomi sekä kaksi happiatomia. Yhdisteen moolimassaa varten 
on siis happiatomin suhteellinen atomimassa kerrottava kahdella. Koska ky-
seessä on moolimassan lasku, tulee suhteellisten atomimassojen lukuarvojen 
perään merkitä yksikkö g/mol, sillä moolimassa ei ole paljas luku toisin kuin 
suhteellinen atomimassa. 

 M(KHCOO) = 39,10 g/mol + 1,008 g/mol + 12,01 g/mol +  
2 ∙ 16,00 g/mol = 84,118 g/mol

Huomaa, että moolimassaksi merkitään aina laskimesta saatu arvo eli sitä ei 
pyöristetä.
 
 Vastaus: M(KHCOO) = 84,118 g/mol
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esimerkki 4
Yhdisteen moolimassan (M), ainemäärän (n) ja hiukkasten lukumäärän (N) 
ratkaiseminen

Sakkaroosi eli ruokosokeri on molekyyliyhdiste, jonka kaava on C₁₂H₂₂O₁₁. 
a)  Laske sakkaroosin moolimassa.
b)  Mikä ainemäärä sakkaroosia on pussissa, jossa on 1,0 kg sakkaroosia.
c)  Kuinka monta kappaletta sakkaroosimolekyylejä on? 

ratkaisu
a)  Lasketaan yhteen kaavassa esiintyvien alkuaineatomien suhteelliset ato-

mimassat kaavan ilmoittamien lukumäärien mukaisesti. Lisätään suh-
teellisten atomimassojen perään yksikkö g/mol.

    
 M(C₁₂H₂₂O₁₁) = 12 ∙ 12,01 g/mol + 22 ∙ 1,008 g/mol + 11 ∙ 16,00 g/mol = 

342,296 g/mol

b)  m(C₁₂H₂₂O₁₁) = 1,0 kg = 1 000 g 
     Huomaa, että massa tulee muuttaa grammoiksi, sillä moolimassan yksi-

kössä massa on grammoina!
     M(C₁₂H₂₂O₁₁) = 342,296 g/mol
     n(C₁₂H₂₂O₁₁) = ?

     Ratkaistaan ainemäärä (n) suureyhtälöstä                 eli

c)  n(C₁₂H₂₂O₁₁) = 2,921 mol 
     Huomaa, että tässä kohdassa laskua jatketaan kohdan b) välituloksella.
     NA= 6,022 ∙ 10²³ kpl/mol
     N(C₁₂H₂₂O₁₁) = ?

 Ratkaistaan kysytty sakkaroosimolekyylien lukumäärä suureyhtälöstä
          eli

 
 N(C₁₂H₂₂O₁₁) = n(C₁₂H₂₂O₁₁) ∙ NA =  2,921 mol ∙ 6,022 ∙ 10²³ kpl/mol = 

1,759 ∙ 10²⁴ kpl ≈ 1,8 ∙ 10²⁴ kpl

 Vastaus:   a) M(C₁₂H₂₂O₁₁) = 342,296 g/mol
                         b) n(C₁₂H₂₂O₁₁) = 2,9 mol
                        c) N(C₁₂H₂₂O₁₁) = 1,8 ∙ 10²⁴ kpl

n(C₁₂H₂₂O₁₁)= = 2,921 mol ≈ 2,9 mol=
m(C₁₂H₂₂O₁₁) 1 000 g

M(C₁₂H₂₂O₁₁) 342,296 g/mol

n =
m

M

n =
N

NA

muistatko?  

1,0 kg = 1 000 g

1,0 g = 1 000 mg

1,0 mg = 0,0010 g
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Suureyhtälön         avulla voidaan ratkaista myös aineen massa (m), jos 
ainemäärä (n) tiedetään.  Massa saadaan ratkaistua seuraavasti: m = n ∙ M. 

esimerkki 5
Massan (m) ratkaiseminen ainemäärästä (n) 

Kynttilät sisältävät steariinihappoa C₁₇H₃₅COOH. Mikä massa steariinihap-
poa tulee punnita, kun sitä tarvitaan 0,0240 mol? 

ratkaisu
n(C₁₇H₃₅COOH) = 0,0240 mol 
m(C₁₇H₃₅COOH) = ? 

Tässä tapauksessa tulee ensin ratkaista steariinihapon moolimassa:

M(C₁₇H₃₅COOH) = (18 ∙ 12,01 + 2 ∙ 16,00 + 36 ∙ 1,008) g/mol = 284,468 g/mol 

Ratkaistaan kysytty massa suureyhtälöstä            , josta ratkaistuna

m(C₁₇H₃₅COOH) = n(C₁₇H₃₅COOH) ∙ M(C₁₇H₃₅COOH) 
= 0,0240 mol ∙ 284,468 g/mol 
= 6,8272 g
≈ 6,83 g 

 
 Vastaus: m(C₁₇H₃₅COOH) = 6,83 g

n = m
M

n = m
M
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»  Mooli (mol) on SI-järjestelmän perusyksikkö, joka kertoo hiukkas-
ten lukumäärän.

»  Mooli on määritelty C-12-isotoopin avulla.
»  Avogadron vakio ilmoittaa yhdessä moolissa olevien hiukkasten 

lukumäärän.
»  Avogadron vakion kirjaintunnus 
 on NA ja sen arvo on 6,022·1023                    .

»  Ainemäärä on SI-järjestelmän perussuure, jonka kirjaintunnus on n.

»  Ainemäärä saadaan ratkaistua suureyhtälöstä  .

»  Moolimassa ilmoittaa yhden moolin massan grammoina.
»  Moolimassan kirjaintunnus on M ja sen yksikkö on g/mol.

»  Ainemäärä saadaan ratkaistua suureyhtälöstä             . 

harjoittele!

7.  Mikä ainemäärä

 a)  hiiliatomeja on hiilipalassa, jos hiiliatomeja on 

8,6 ⋅ 10²⁴ kappaletta?

b)  asetyylisalisyylihappomolekyylejä on aspirii-

nitabletissa, jos se sisältää 1,7∙10²¹ asetyylisali-

syylihappomolekyyliä?

c)  kofeiinimolekyylejä on kahvissa, jos se sisäl-

tää 3,1∙10²⁰ kofeiinimolekyyliä?

d)  vesimolekyylejä on vedessä, jos vesimole-

kyylien lukumäärä on 1,0∙10⁶?

 

8. Ratkaise atomien lukumäärä, kun

 a)  n(Cu) = 0,50 mol

b)  n(C) = 40 mmol

c)  n(O₂) = 4,0 mol. 

9.  Näyte glukoosia C6H12O6 sisältää 0,100 moolia 

glukoosia.

a)  Kuinka monta glukoosimolekyyliä näyte 

sisältää?

b)  Kuinka monta moolia vetyatomeja näyte 

sisältää? 

c)  Kuinka monta hiiliatomia näyte sisältää? 

kertaa  

ota selvää!

•  Miten Amedeo Avogadro selvitti hiukkasten lukumäärää?
•  Miten moolin määritelmä on muuttunut vuosien varrella?
•  Milloin vietetään kansainvälistä Mooli-päivää?
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10. Laske seuraavien yhdisteiden moolimassat.  

a)  etanoli CH₃CH₂OH 

b)  ksylitoli C ₅H₁₂O₅ 

c)  A-vitamiini C₂₀H₃₀O

d)  kofeiini C₈H₁₀O₂N₄
e)  aspartaami C₁₄H₁₈N₂O₅

11.  Mikä ainemäärä

a)  kultaa on 35 milligrammassa?

b)  natriumnitraattia (NaNO₃) on 2,50 grammassa?         

c)  kolesterolia (C₂₇H₄₆O) on 4,5 litrassa verta, 

jos sitä on 0,294 grammaa 1,0 litrassa verta?  

d)  vesimolekyylejä on 1,5 dl:ssa huoneenläm-

pöistä vettä (veden tiheys on 1,0 g/ ml)?

e)  C-vitamiinia on 1,0 litran tuoremehutölkissä, 

jos 1,0 dl mehua sisältää 35 mg C-vitamiinia 

(C₆H₈O₆)?  

12.  Ratkaise, mikä massa on 

a)  2,0 moolilla alumiinia.

b)  50 moolilla happikaasua.

c)  0,20 moolilla natriumsulfaattia (Na₂SO₄).

d)  0,65 millimoolilla ammoniumkloridia (NH₄Cl). 

Anna vastaus milligrammoina

e)  2,5 ⋅10–⁹ moolilla A-vitamiinia (C₂₀H₃₀O). 

Anna vastaus mikrogrammoina.

f)  6,4 pikomoolilla estradiolia (C₁₈H₂₃O₂). Anna 

vastaus nanogrammoina.

g)  3,0 ⋅10–⁴ moolilla klorofyllia (C₅₁H₇₂O₄N₄Mg). 

Anna vastaus milligrammoina.

13. Yhdessä kananmunan keltuaisessa on 250 mg 

kolesterolia (C27H46O). 

a)  Mikä ainemäärä kolesterolia on? 

b)  Kuinka monta kolesterolimolekyyliä yksi 

keltuainen sisältää?

14. Ratkaise 

a)  kuinka monta hopea-atomia on hopeasor-

muksessa, jonka massa on 10,79 g.

b)  kuinka monta kulta-atomia on matkapuheli-

men latauslaitteen liittimessä, jos liitin sisäl-

tää kultaa 197 mg.

c)  kumpi metallinäyte sisältää enemmän ato-

meja: 11,87 grammaa tinaa vai 11,87 grammaa 

lyijyä.

15. Millä seuraavista aineista on suurin massa?

a)  30 milligrammaa hopeaa

b)  8,0 moolia heliumia

c)  14 ⋅ 10²³ kappaletta typpiatomeja

16.  Erästä alkuainetta X on 0,125 moolia. Tämän 

ainemäärän massa on 6,98 grammaa. Mistä 

alkuaineesta on kyse?

17.  Täydennä taulukko. Kiinnitä huomiota potenssimerkintöihin, merkitseviin numeroihin ja pyöristyksiin.

Aine m M n N

Si 5,2 μg
 

Ca(OH)₂ 1,2 mmol

CH₃CH₂CH₂COOH
 

72 ⋅  1010

Na₂CO₃ ⋅ 10 H₂O 2,356 kg
 

MOOLI, AINEMÄÄRÄ JA KONSENTRAATIO    29



18.  Hyönteismyrkkypullon etiketti ilmaisee, että se 

sisältää 0,10 massaprosenttia myrkkyä, jonka 

molekyylikaava on C12H11NO2. Kuinka monta 

myrkkymolekyyliä on 200 ml:n pullossa, jos 

liuoksen tiheys on 1,0 g / ml?

19. a) Mikä ainemäärä asetonia eli propanonia 

C3H6O on pullossa, joka sisältää 500 ml ase-

tonia?    

 b) Kuinka monta asetonimolekyyliä pullossa 

on? 

 Vihje: Hae asetonin tiheys taulukkokirjasta.

30



tässä luvussa
»  opitaan, mitä tarkoittaa liuoksen konsentraatio.
»  harjoitellaan liuoksen konsentraation laskemista. 

Kun liuoksen pitoisuus ilmoitetaan ainemäärää (n) käyttäen, saadaan suure, 
jota kutsutaan konsentraatioksi. Konsentraatio ilmoittaa liuenneen aineen 
ainemäärän litrassa liuosta. Konsentraation kirjaintunnus on c, ja sen yksi-
köksi tulee määritelmän mukaan mol/l tai mol/dm³.  Suureyhtälönä konsen-
traatio ilmaistaan seuraavasti

1.3  liuoksen konsentraatio

muistatko? Liuosten  
pitoisuus voidaan konsen-
traation lisäksi ilmoittaa 
esimerkiksi massaprosent-
tisena osuutena, tilavuus-
prosenttisena osuutena  
sekä ppm- tai ppb-arvona.

muistatko? 

1,0 l = 1,0 dm3

1,0 l = 1 000 ml = 1 000 cm3

1,0 ml = 0,0010 l

c =
n

V

missä            
c = konsentraatio (yksikkö mol/l tai mol/dm³)
n = ainemäärä (yksikkö mol)
V = tilavuus (yksikkö l tai dm³) 

Suureyhtälöstä saadaan ratkaistua liuenneen aineen ainemäärä (n), kun liu-
oksen tilavuus (V) ja konsentraatio (c) tiedetään. 

Suureyhtälö on tällöin muotoa n = c ∙ V. 
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Mikäli tiedetään liuoksen konsentraatio (c) ja liuenneen aineen ainemäärä 
(n), saadaan tietyn ainemäärän sisältävän liuoksen tilavuus ratkaistua seu-
raavasti: V = c

n

Kuva 5. Kuvassa liuosten A ja B konsentraatio on sama, 
koska tilavuusyksikköä kohti liuoksissa on liuennutta 
ainetta sama ainemäärä (yhtä monta hiukkasta).  
Liuoksen D konsentraatio on puolestaan puolet liuok-
sen C konsentraatiosta, koska kaksinkertaisessa tila-
vuudessa on yhtä monta hiukkasta eli sama ainemäärä.

Liuos DLiuos C

Kuva 6. Veren kokonaiskolesterolipitoisuus ilmoitetaan 
konsentraationa. Kolesterolikonsentraation tulisi suosi-
tusten mukaisesti olla alle 5,0 mmol/l.

esimerkki 1
Konsentraation (c) laskeminen ainemäärän (n) ja tilavuuden (V) avulla

0,125 mol natriumkloridia on liuotettu veteen siten, että liuoksen tilavuus 
on 500 ml. Laske liuoksen konsentraatio.

ratkaisu
n(NaCl) = 0,125 mol
V(liuos) = 500 ml = 0,500 l 
Huomaa yksikkömuunnos ja muunnoksen tarkkuus!
c(NaCl) = ?

Sijoitetaan lukuarvot konsentraation suureyhtälöön          , jolloin konsen-
traatioksi saadaan           

 
 Vastaus: c(NaCl) = 0,250 mol/l

tiedätkö? Aineen A kon-
sentraatio merkitään ta-
vallisesti tunnuksella c(A). 
Joskus yksikkö mol/l on ly-
hennetty muotoon M, joka 
luetaan molaarinen. Mer-
kintä c(NaCl) = 0,10 M tar-
koittaa siis liuosta, jos-
sa natriumkloridikonsen-
traatio on 0,10 mol/l. Koska 
M on myös moolimassan 
kirjaintunnus, on suositel-
tavampaa käyttää konsen-
traation yksikkönä mol/l 
tai mol/dm3.

tiedätkö? Sairaaloiden 
ja terveyskeskusten labo-
ratorioissa tehdään muun 
muassa veren hormoni- ja 
vitamiinipitoisuusmääri-
tyksiä. Näiden aineiden 
pitoisuudet veressä ovat 
erittäin pieniä. Esimerkiksi 
B12-vitamiinin konsentraa-
tio veressä vaihtelee välillä 
170 - 670 pmol/l eli  
170 · 10−12 - 670 · 10−12 mol/l. 
Miehillä veren testostero-
nikonsentraatio on keski-
määrin 10 - 38 nmol/l eli  
10 · 10−9 - 38 · 10-9 mol/l.

c =
n

V

c(NaCl)= = 0,25000 mol/l ≈ 0,250 mol/l=
n(NaCl) 0,125 mol

V(liuos) 0,500 l

Liuos A Liuos B
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esimerkki 2
Konsentraation (c) ratkaiseminen massan (m) ja tilavuuden (V) avulla

C-vitamiiniporetabletissa on 1,0 g C-vitamiinia C₆H₈O₆. Laske liuoksen C-vi-
tamiinikonsentraatio, kun poretabletti liuotetaan veteen siten, että liuoksen 
tilavuus on 1,5 dl.  

ratkaisu
m(C₆H₈O₆) = 1,0 g
M(C₆H₈O₆)=  (6 · 12,01 + 8 · 1,008 + 6 · 16,00) g/mol = 176,124 g/mol
V(liuos) = 1,5 dl = 0,15 l Huomaa yksikkömuunnos!
c(C₆H₈O₆) = ?

Ratkaistaan ensin C-vitamiinin ainemäärä massan ja moolimassan avulla:

Ratkaistaan kysytty C-vitamiinikonsentraatio ainemäärän ja liuoksen tila-
vuuden avulla

n(C₆H₈O₆)= = 0,005678 mol=
m(C₆H₈O₆) 1,0 g

M(C₆H₈O₆) 176,124 g/mol

 Vastaus: c(C₆H₈O₆) = 0,038 mol/l

c(C₆H₈O₆)= = 0,03785 mol/l ≈ 0,038 mol/l=
n(C₆H₈O₆) 0,005678 mol

V(liuos) 0,15 l
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esimerkki 3
Ionien konsentraatioiden laskeminen suolaliuoksessa  

Kalsiumasetaattia, joka on etikkahapon kalsiumsuola eli ioniyhdiste, käyte-
tään lääkkeenä veren fosfaattipitoisuuden vähentämiseen. Elintarvikkeissa 
sitä käytetään säilöntäaineena ja happamuudensäätöaineena. Kalsiumase-
taatin E-koodi on E263. 

a)  Kirjoita kalsiumasetaatin kaava.
b)  4,50 grammaa kalsiumasetaattia liuotettiin veteen siten, että liuoksen 

lopputilavuus oli 50,0 ml. Mikä oli näin valmistetun liuoksen kalsiumase-
taattikonsentraatio?

c)  Mikä oli näin valmistetussa liuoksessa kalsium- ja asetaatti-ionien kon-
sentraatio?

d)  Kalsiumasetaatti on ihoa, silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä aine. Millaisen 
varoitusmerkin laitat liuosta sisältävään pulloon?

ratkaisu
a)  Kalsiumasetaatti koostuu kalsiumionista Ca²+ ja asetaatti-ionista  

CH₃COO−. Näistä ioneista muodostetun suolan kaava on Ca(CH₃COO)₂.
 
b)  m(Ca(CH₃COO)₂) = 4,50 g
 M(Ca(CH₃COO)₂) = (40,08 + 4 ∙ 12,01 + 4 ∙ 16,00 + 6 ∙ 1,008) g/mol = 

158,168 g/mol
 V(liuos) = 50,0 ml = 0,0500 l 
  Huomaa yksikkömuunnos ja muunnoksen tarkkuus!
 c(Ca(CH₃COO)₂) = ? 
 
 Kalsiumasetaatin ainemäärä on

n(Ca(CH₃COO)₂)= = 0,028451 mol=
m(Ca(CH₃COO)₂) 4,50 g

M(Ca(CH₃COO)₂) 158,168 g/mol

c(Ca(CH₃COO)₂)= = 0,56902 mol/l ≈ 0,569 mol/l=
n(Ca(CH₃COO)₂) 0,028451 mol

V(liuos) 0,0500 l

 Kalsiumasetaatin konsentraatio on

c)  c(Ca(CH₃COO)₂) = 0,56902 mol/l (b)-kohdasta)
     c(Ca²+) = ? 
     c(CH₃COO−) = ? 

 Yhdisteen kaavan perusteella yksi mooli kalsiumasetaattia sisältää yhden 
moolin kalsiumioneja Ca²+ ja kaksi moolia asetaatti-ioneja CH₃COO−. 
Tämä nähdään myös yhdisteen liukenemista kuvaavasta yhtälöstä:
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 Ca(CH₃COO)₂(s)  Ca²+(aq)  +  2 CH₃COO−) (aq)

Yksi mooli kalsiumasetaattia tuottaa siis vesiliuokseen yhden moolin kal- 
siumioneja ja kaksi moolia asetaatti-ioneja. Kysytyt ionien konsentraatiot 
ovat:

 c(Ca²+) = c(Ca(CH₃COO)₂) = 0,56902 mol/l ≈ 0,569 mol/l 
 c(CH₃COO−) = 2 · c(Ca(CH₃COO)₂) = 2 · 0,56902 mol/l = 1,1380 mol/l ≈ 

1,14 mol/l 

d) Taulukkokirjan mukaan ihoa, silmiä ja 
 hengitysteitä ärsyttävän aineen merkki on 

 Vastaus:  a) Ca(CH₃COO)₂
                        b) c(Ca(CH₃COO)₂) = 0,569 mol/l 
                        c) c(Ca²+) = 0,569 mol/l ja c(CH₃COO−) = 1,14 mol/l
          d)

esimerkki 4
Ratkaistaan tilavuus (V) konsentraatiosta (c). 

Mikä tilavuus 0,50 M glukoosiliuosta C₆H₁₂O₆(aq) on mitattava, jotta glu-
koosia saadaan 820 mg? Mikä on tarkin mittaväline, jolla tämä tilavuus tulee 
mitata. 

ratkaisu
m(C₆H₁₂O₆) = 820 mg = 0,820 g 
M(C₆H₁₂O₆) = 180,156 g/mol             
c(C₆H₁₂O₆) = 0,50 M = 0,50 mol/l 
Huomaa, että tässä yhteydessä M = mol/l.
V(liuos) = ?

Muutetaan tehtävässä annettu glukoosin massa ainemääräksi: 

Se tilavuus glukoosiliuosta, joka sisältää kyseisen ainemäärän verran glukoo-
sia, saadaan suureyhtälöstä            , josta ratkaistuna              eli

n(C₆H₁₂O₆) = = 0,0045516 mol=
m(C₆H₁₂O₆) 0,820 g

M(C₆H₁₂O₆) 180,156 g/mol

c =
n

V
V =

n

c

V(liuos) = = 0,009103 l ≈ 9,1 ml=
n(C₆H₁₂O₆) 0,0045516 mol

c(C₆H₁₂O₆) 0,50 mol/l

muistatko? Veteen  
liuenneesta aineesta  
käytetään merkintää (aq).
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                   Tarkin mittaväline on 10,0 ml mittapipetti.

Kuva 7. Liuosten ja nesteiden tilavuus voidaan mitata usealla eri välineellä.  
Väline valitaan sen perusteella, millä tarkkuudella tilavuus tulee mitata. 

Tilavuuden mittaus tehdään 10,0 ml:n mittapipetillä sillä mittapipetin astei-
kolta voidaan lukea tarkasti tilavuus 9,1 ml. Mittalasi on hyvin epätarkka, ja 
täyspipetissä ei ole asteikkoa, jolta millilitran kymmenesosat voitaisiin lukea
 
Vastaus:   V(glukoosiliuos) = 9,1 ml. 

»  Konsentraatio ilmoittaa liuenneen aineen ainemäärän  
litrassa liuosta.

»  Konsentraation kirjaintunnus on c ja yksikkö mol/l tai mol/dm3.
»  Konsentraatio lasketaan jakamalla liuenneen aineen  

ainemäärä liuoksen tilavuudella eli käyttämällä suureyhtälöä
»  Nesteiden ja liuosten tilavuuden mittaukseen käytetään  

mitta- tai täyspipettiä tai mittalasia.

kertaa  

10 ml mittalasi

5 ml:n mittapipetti10 ml:n täyspipetti
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harjoittele!
20. Laske liuoksen konsentraatio, kun 

a)  3,0 mol sakkaroosia (C₁₂H₂₂O₁₁) liuotetaan 

veteen siten, että liuoksen lopputilavuus on 

2,0 litraa. 

b)  3,0 ml:n verinäyte sisältää 1,1 ⋅ 10–⁵ mol kole-

sterolia (C₂₇H₄₆O). Anna vastaus yksikössä 

mmol/l. 

21. 3,0 g ammoniumsulfaattia (NH4)2SO4 liuote-

taan veteen mittapullossa siten, että liuoksen 

lopputilavuudeksi tulee 100 ml. Laske liuoksen 

ammoniumsulfaattikonsentraatio. Laske myös 

liuoksen ammonium- ja sulfaatti-ionien kon-

sentraatiot. 

22. a) 1,00 desilitrassa maitoa on 180 mg kalsiumio-

neja (Ca²+). Laske maidon kalsiumionikon-

sentraatio. 

 b) 100 ml merivettä sisältää bromidi-ioneja 

(Br–) keskimäärin 6,5 mg. Laske meriveden         

bromidi-ionikonsentraatio. 

c) Tuoremehuun on lisätty C-vitamiinia (C₆H₈O₆) 

siten, että sen pitoisuus on 30 mg/50 ml. 

Laske tuoremehun C-vitamiinikonsentraatio. 

 d) Henkilö juo c-kohdassa mainittua tuoreme-

hua 2,0 dl. Laske veren C-vitamiinikonsen-

traatio, jos ajatellaan, että koko C-vitamii-

nimäärä imeytyy tasaisesti verenkiertoon. 

Veren kokonaistilavuus on 5,2 l. 

23. Veren NaCl-konsentraatio on 0,14 mol/l. 

a)  Missä tilavuudessa verta on 0,10 mol nat-

riumkloridia? Anna vastaus millilitroina kah-

den merkitsevän numeron tarkkuudella. 

b)  Missä tilavuudessa verta on 1,0 mg natrium-

kloridia? Anna tässäkin vastaus millilitroina. 

c)  Ilmoita veren natriumionipitoisuus 

  yksikössä g/l.

d)  Laske, kuinka monta natriumionia on 

  0,50 litrassa verta.

24. Virtsassa esiintyvän glukoosin (C6H12O6) pitoi-

suus voidaan määrittää testiliuskalla, jossa 

 pitoisuuden yksikkönä on mmol/l. Testiliuskan 

herkkyys on 2,80–55,5 mmol/l. Mikä on tällöin 

yksikössä mg/l pienin virtsan glukoosipitoi-

suus, joka tällä testiliuskalla voidaan todeta?

25. Salibandyn pelaaja hikoilee ottelun aikana 

2,0 dl hikeä, jonka kaliumionipitoisuus on 4,0 

mmol/l. Kuinka monta milligrammaa kaliumio-

neja pelaaja menettää ottelun aikana?

26. Glyserolia C3H₈O₃ käytetään kosteuden si-

tojana esimerkiksi kosmeettisissa aineissa ja 

elintarvikkeissa. Glyseroli on hyvin poolinen 

aine, joten se liukenee hyvin veteen. Glyse-

rolin tiheys on 1,26 g/cm³. Laske sellaisen 

glyseroliliuoksen konsentraatio, jossa 40,0 ml 

glyserolia on liuotettu veteen siten, että liuok-

sen kokonaistilavuus on 250 ml.
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27.  Laske liuosten konsentraatiot seuraavista 

tiedoista: 

 a) HCl(aq), tiheys = 1,18 kg/dm³,  m-% = 36 %

 b) NH₃(aq), tiheys = 0,91 kg/dm³,  m-% = 25 %.

28. Eräs punaviini sisälsi etanolia 14 tilavuus-

prosenttia. Laske tämän perusteella viinin 

etanolikonsentraatio. (Vihje. Käytä hyväksi 

etanolin tiheyttä).

29. Täydennä taulukko. Huomaa, että eri kohdissa vastaus tulee antaa eri 

tarkkuudella riippuen annettujen lähtöarvojen tarkkuudesta.

Aine m (g) n (mol) V (dm³) c (mol/ dm³)

NaCl 200 0,200 

 
 

Ca(OH)₂ 1,2×10-³ 0,025

CH₃CH₂COOH

 

0,30 0,15 
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tässä luvussa
»  opitaan, millä välineillä ja miten valmistetaan ja laimenne-

taan liuoksia, joiden konsentraatio on tarkasti määrätty.
»  opitaan ratkaisemaan liuoksen valmistamiseen ja laimenta-

miseen liittyviä laskutehtäviä.
»  harjoitellaan, miten liuokset valmistetaan ja laimennetaan 

käytännössä.

Laboratoriossa nesteiden ja liuosten tilavuuksia voidaan mitata mittaväli-
neillä, joilla on erilaisia tarkkuuksia. Esimerkiksi täyspipetillä tai mittapipe-
tillä saadaan tietty tilavuus liuosta mitattua huomattavasti tarkemmin kuin 
mittalasilla. Myös liuoksia valmistettaessa tulee päättää, miten tarkasti liu-
oksen lopputilavuus halutaan säätää. Esimerkiksi dekantterilasin tai mittala-
sin asteikon tarkkuus ei aina riitä. Kun valmistetaan liuoksia, joiden konsen-
traatio on tarkka, liuokset tehdään aina mittapulloihin kuvan 8 mukaisesti. 

Tavallisimmin liuokset valmistetaan joko liuottamalla kiinteää ainetta tai 
laimentamalla tunnetun väkevyistä liuosta. Molemmissa tilanteissa ensim-
mäinen vaihe on selvittää, mikä ainemäärä liuotettavaa ainetta tarvitaan val-
mistettavaa liuostilavuutta kohti. 

1.4 liuosten valmistaminen 
 ja laimentaminen
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Kuva 8. A) Mahdollisimman tarkkaan punnittu kiinteä 
aine liuotetaan dekantterilasissa. B) Siirretään liuos 
mittapulloon. C) Täytetään mittapullo merkkiviivaan 
saakka vedellä. Mittapullo on oikein täytetty, kun kaa-
revan liuospinnan alareuna on merkkiviivan kohdalla

Kuva 9. Laboratorioissa käytettyjen analyysivaakojen 
tarkkuus on yleensä 0,001 g tai 0,0001 g.

Liuotettavan aineen ainemäärä ratkaistaan tällöin suureyhtälöstä c =   , jos-
ta ratkaistuna n = c ⋅ V. Kun liuos valmistetaan kiinteästä aineesta, lasketaan 
seuraavaksi tarvittavaa ainemäärää vastaava massa suureyhtälöstä n =    , 
josta ratkaistuna m = n · M. Kiinteä aine punnitaan mahdollisimman tarkasti 
käytössä olevan vaa’an tarkkuudella.

esimerkki 1
Liuoksen valmistus kiinteästä aineesta

Laboratoriossa tarvitaan 250 millilitraa natriumetanaattiliuosta 
NaCH₃COO (aq), jonka konsentraatio on 0,150 mol/l. Selvitä laskuineen, 
miten liuos valmistetaan käytännössä kiinteästä natriumetanaatista? 

ratkaisu
c(NaCH₃COO) = 0,150 mol/l 
M(NaCH₃COO) = 82,034 g/mol 
V(liuos) = 250 ml = 0,250 l 
m(NaCH₃COO) = ?

Ratkaistaan natriumetanaatin ainemäärä 250 ml:ssa liuosta suureyhtälöstä 

c =
n

V
, josta n = c  · V

n(NaCH₃COO) = c(NaCH₃COO) · V(NaCH₃COO) = 
0,150 mol/l · 0,250 l = 0,037500 mol 

Ratkaistaan tätä ainemäärää vastaava natriumetanaatin massa suureyhtälöstä  

n =
m

M
, josta m = n · M

n
V

m
M
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m(NaCH₃COO) = n(NaCH₃COO) · M(NaCH₃COO) =
0,037500 mol · 82,034 g/mol = 3,0763 g

Liuos valmistetaan käytännössä seuraavasti:
1.  Punnitaan kiinteää natriumetanaattia mahdollisimman tarkasti 3,0763 g 

ja liuotetaan se lopputilavuutta pienempään tilavuuteen vettä dekantte-
rilasissa. 

2 Siirretään liuotettu aine 250 millilitran mittapulloon. 
3. Täytetään mittapullo vedellä tarkasti merkkiviivaan saakka. (Katso kuva 

8 C.)
4. Sekoitetaan liuos vielä kääntämällä pullo ylösalaisin muutamia kertoja. 
5. Tehdään mittapulloon tarvittavat merkinnät. Tässä tapauksessa merkin-

nät ovat: NaCH₃COO(aq), c = 0,150 mol/l , tekijän nimikirjaimet sekä 
valmistuspäivämäärä. 

6. Jos liuosta säilytetään pitkään, se siirretään erilliseen säilytyspulloon, 
johon myös tehdään tarvittavat merkinnät.  

7. Mikäli käyttöturvallisuustiedotteen mukaan aine tarvitsee varoitusmer-
kin tai -merkkejä, ne tulee lisätä säilytyspulloon. 

Arkielämässä teemme laimennoksia usein arvioimalla tarvittavat liuosti-
lavuudet silmämääräisesti tai käyttämällä esimerkiksi desilitran tai litran 
mitta-astioita. Kemian töissäkin riittää joskus, että laimennos tehdään esi-
merkiksi mittalasiin.

Hyvin tarkkaan laimennettavat liuokset sen sijaan valmistetaan mittapul-
loihin ja laimennettavaa liuosta mitataan täyspipetillä (tai mittapipetillä). 

Laimennokseen tulevan aineen ainemäärän sisältävä tilavuus väkevämpää 
liuosta ratkaistaan suureyhtälöstä

Liuoksen laimentamiseen liittyvät laskutoimitukset voidaan suorittaa eri ta-
voilla. Esimerkissä 2 on esitetty kolme vaihtoehtoista ratkaisumallia.

tiedätkö? Käyttöturval-
lisuustiedote on asiakirja, 
jolla välitetään tietoa ai-
neen tai seoksen ominai-
suuksista ja riskeistä sekä 
turvallisesta käytöstä teol-
lisuudessa tai ammatissa. 
Kemikaalin valmistajan, 
maahantuojan, jakelijan tai 
muun toiminnanharjoitta-
jan, joka vastaa kemikaalin 
markkinoille saattamises-
ta, on laadittava ammat-
tikäyttöön tarkoitetusta 
kemikaalista käyttöturval-
lisuustiedote ja toimitetta-
va se kemikaalin vastaan-
ottajalle.

Kuva 10. Mehuja laimen-
nettaessa joudutaan 
miettimään, missä suh-
teessa mehua ja vettä 
laitetaan.

c =
n n

V c
, josta V =
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Tapa 2: Väkevämmästä liuoksesta otettava tilavuus (V₁) voidaan ratkaista 
myös seuraavasti: Koska laimennokseen tulevan etaanihapon ainemäärän n₂ 
tulee olla yhtä suuri kuin väkevämmästä liuoksesta otettava etaanihapon ai-
nemäärä n₁, voidaan merkitä n₁ = n₂.  

Käytetään suureyhtälöä            , josta n = c · V

Tällöin n₂ = c₂V₂ ja n₁ = c₁V₁.

Koska n₁ = n₂, saadaan suureyhtälö muotoon:

c₁V₁ = c₂V₂

esimerkki 2
Liuoksen laimentaminen väkevämmästä liuoksesta

Selvitä laskuineen, miten valmistat 200 ml etikka- eli etaanihappoliuosta 
CH₃COOH(aq), jonka konsentraation tulee olla 0,40 mol/l, kun käytössäsi on 
väkevä etaanihappoliuos, jonka konsentraatio on 16,0 mol/l? 
 
ratkaisu
 c₁(CH₃COOH) = 16,0 mol/l (väkevän etaanihapon konsentraatio)
 c₂(CH₃COOH) = 0,40 mol/l (valmistettavan, laimeamman etaanihapon  

konsentraatio)
 V₂(CH₃COOH) = 200 ml = 0,200 l (valmistettavan, laimeamman etaani-

hapon tilavuus)
 V₁(CH₃COOH) = ? (tarvittava väkevän etaanihapon tilavuus)

Tapa 1: Ratkaistaan laimennokseen tarvittava etaanihapon ainemäärä n₂ 
valmistettavan etaanihapon konsentraation c₂ ja tilavuuden V₂ avulla suu-
reyhtälöstä
 
 

 n₂(CH₃COOH) = c₂(CH₃COOH) · V₂(CH₃COOH) = 0,40 mol/l · 0,200 l = 
0,08000 mol

Lasketaan, mikä tilavuus (V₁) väkevää etaanihappoliuosta (c₁) tarvitaan, jot-
ta etaanihappoa saadaan laskettu ainemäärä (n₂). Käytetään suureyhtälöä 

c =
n

V
, josta n = c · V

c =
n

V

c =
n n

V c
, josta V = 

V₁(CH₃COOH) = = 0,005000 l = 5,0 ml=
n₂(CH₃COOH) 0,08000 mol

c₁(CH₃COOH) 16,0 mol/l
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missä            
c₁ = väkevämmän liuoksen konsentraatio 
V₁ = tilavuus, joka väkevämpää liuosta tulee mitata 
c₂ = laimeamman liuoksen konsentraatio 
V₂ =laimeamman liuoksen tilavuus. 

Ratkaistaan suureyhtälöstä c₁V₁ = c₂V₂ väkevämmän liuoksen tilavuus eli V₁.

Sijoitetaan tähän lausekkeeseen tehtävässä annetut arvot, jolloin saadaan

V₁ =
c₂V₂

c₁

V₁ = = 0,05000 l = 5,0 ml=
c₂V₂ 0,40 mol/l · 0,200 l

c₁ 16,0 mol/l

Tapa 3: Tilavuus, joka väkevämpää liuosta on mitattava, voidaan päätellä 
myös väkevämmän liuoksen ja laimeamman liuoksen konsentraatioiden suh-
teesta.

Konsentraatioiden suhde on               

eli liuoksen tulee laimentua 40-kertaisesti.

Tällöin väkevämmästä liuoksesta otettavan tilavuuden (V₁) on oltava 
laimennoksen lopputilavuudesta (V₂) eli

V₁ =        ∙ V₂ =        ∙ 200 ml = 5,0 ml.

Käytännössä liuoksen laimentaminen tehdään seuraavasti:
1.   Pipetoidaan mahdollisimman tarkasti väkevää etaanihappoliuosta  

5,0 ml. Tarkimmin tämä tilavuus saadaan 5,0 millilitran täyspipetillä. 
2.   Valutetaan väkevä happo hitaasti 200 millilitran mittapulloon, joka on 

noin puolillaan vettä. 
3.   Täytetään mittapullo vedellä merkkiin saakka. Tarkistetaan että liuoksen 

kaareva alapinta on merkkiviivan kohdalla (katso kuva 8 C) ja suljetaan 
mittapullo tulpalla. 

4.   Sekoitetaan liuos kääntämällä pullo ylösalaisin muutamia kertoja. 
5. Tehdään mittapulloon tarvittavat merkinnät.

= 40=
c₁ 16,0 mol/l

c₂ 0,40 mol/l

1

40

1

40

1

40 muistatko? Happoja  
laimennettaessa "Ensin  
vesi, sitten happo, ettei  
tule käteen rakko."
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kertaa  

Kuva 11. Kun liuoksista tehdään tarkkoja laimennoksia, käytetään täyspipettiä, pumpettia ja mittapulloa. Jos mitat-
tava väkevämmän liuoksen tilavuus on sellainen, että sille tilavuudelle ei ole täyspipettiä, valitaan mittapipetti.

Kuva 12. Väkeviä happoja laimennettaessa mittapulloon tulee ensin lisätä riittävästi vettä. Tämän jälkeen lisätään 
happo pienissä erissä. Laimennus tapahtuu tällä tavalla hallitusti. Happojen varsinkin rikkihapon liukeneminen on 
aina eksoterminen tapahtuma. Jos laimennettaessa toimitaan toisin päin, lämpöä voi muodostua niin runsaasti, 
että liuos alkaa kiehua mittapullossa. 

»  Valmistettaessa pitoisuudeltaan tarkkoja liuoksia käytetään mah-
dollisimman tarkkoja mittavälineitä: analyysivaakaa, mittapulloja 
sekä täys- tai mittapipettejä.

»  Kiinteästä aineesta liuosta valmistettaessa työjärjestys on seuraa-
va: punnitaan, liuotetaan, täytetään ja merkitään.

»  Liuoksia valmistettaessa on kiinnitettävä huomioita työturvalli-
suuteen.

»  Liuoksia laimennettaessa voidaan käyttää suureyhtälöä c1V1 = c2V2 
tai tarvittava tilavuus voidaan päätellä liuosten konsentraatioiden 
suhteesta.
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harjoittele!

30. Miten valmistat 100 ml natriumkloridiliu-

osta, jonka konsentraatio on 0,25 mol/l?                     

Käytettävissäsi on kiinteää natriumkloridia, 

analyysivaaka, 100 ml:n mittapullo ja tislattua 

vettä. 

31. Selitä laskujen kera, miten laboratoriossa val-

mistetaan

a)  100 ml sitruunahappoliuosta, jonka  

c = 2,0 ⋅ 10–⁴ mol/l kiinteästä sitruuna- 

haposta C₆H₈O₇(s) 

b)  250 ml fenoliliuosta, jonka konsentraatio on 

10 mmol/l kiinteästä fenolista C₆H₅OH(s)

c)  500 ml 0,0025 M nikkelikloridiliuosta kide-

vedellisestä nikkelikloridista  

NiCl2 ⋅ 6 H₂O(s). 

     Millaiset varoitusmerkit kuhunkin liuokseen 

tulee laittaa?

32. Etaanihappoliuos valmistettiin seuraavasti: 

100 ml:n mittapulloon, joka oli täytetty noin 

puolilleen vedellä, pipetoitiin 5,00 ml väke-

vää etaanihappoa CH3COOH(l), jonka tiheys 

on 1,05 g/ml.  Mittapullo täytettiin tislatulla 

vedellä merkkiin asti. Laske näin valmistetun 

liuoksen konsentraatio. Miksi mittapulloon oli 

valmiiksi laitettu vettä?

33. Käytettävissäsi on tislattua vettä ja glukoosiliu-

osta, jonka konsentraatio on 4,0 mol/l. Selvitä, 

miten valmistat (laskut ja tarvittavat välineet) 

tästä liuoksesta seuraavat laimennokset:

a)  100 ml liuosta, jonka glukoosikonsentraatio 

on 2,0 mol/l

b)  200 ml liuosta, jonka glukoosikonsentraatio 

on 1,0 mol/l

c)  50 ml liuosta, jonka glukoosikonsentraatio 

on 0,080 mol/l.

34. 8,45 g ammoniumkarbonaattia ((NH4)2CO3) 

liuotetaan veteen,  ja liuoksen lopputilavuus 

säädetään 100 millilitraksi mittapullossa. Näin 

valmistettua liuosta pipetoidaan 5,00 ml:n 

täyspipetillä 50,0 ml:n mittapulloon, joka täy-

tetään merkkiviivaan asti vedellä. Laske tämän 

liuoksen ammonium- ja karbonaatti-ionikon-

sentraatio. 

35. Tehtävänäsi on valmistaa 500 ml typpihap-

poliuosta, jonka konsentraatio on 0,100 mol/l.         

Käytettävissäsi on typpihappoa, jonka pitoi-

suus on 36 massaprosenttia ja tiheys 1,214 kg/l, 

tislattua vettä, pipettejä ja mittapulloja. Miten 

valmistat liuoksen ja mitä työturvallisuusseik-

koja otat huomioon?

harjoittele lisää!

kertaa käsitteet!

ainemäärä

alkuaineen suhteellinen atomimassa

atomimassayksikkö 

Avogadron vakio

isotooppi

konsentraatio

mooli

moolimassa
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testaa oppimasi!

1. Millä seuraavista atomeista on suurin suhteelli-

nen atomimassa?

   O (A)

   S (B)

   O (C)

   S (D)

2. Mikä seuraavista on suhteellisen atomimassan 

kirjaintunnus?

A (A)

Z (B)

Ar (C)

M (D)

3.  Mitkä väittämät pitävät paikkansa koskien vety-

atomien määrää 2,000 moolissa vettä? 

 Vetyatomien massa on 4,032 g. (A)

Vetyatomien massa on 2,016 g. (B)

Vetyatomeja on 4,000 moolia. (C)

Vetyatomeja on 2,000 moolia. (D)

Vetyatomeja on 12,04 × 10²³ kappaletta (E)

Vetyatomeja on 2,409 × 10²⁴ kappaletta. (F)  

4.  Näyte litiumia sisältää 1,88 ⋅ 10²⁴ litiumatomia. 

Näytteen massa on

6,94 g (A)

2,22 g (B)

21,7 g (C)

7,67 g (D)

5.  Millä seuraavista on suurin massa?

2,0 moolia vettä H₂O (A)

1,0 moolia neonia Ne (B)

19,0 grammaa rautaa Fe (C)

0,50 moolia magnesiumia Mg (D)

6. Mikä on moolimassan kirjaintunnus?

N (A)

M (B)

m (C)

NA (D)

7.  Mitkä väittämät pitävät paikkaansa, kun 

tarkasteltavana on 1 mooli sakkaroosia 

C12H22O11? 

Vetyatomeja on 22 moolia. (A)

n(O) = 11 ⋅ n(C₁₂H₂₂O₁₁) (B)

m(C₁₂H₂₂O₁₁) = 342,296 g (C)

N(C₁₂H₂₂O₁₁) = NA (D)

  

8.  Mikä on aineen X konsentraatio liuoksessa, 

kun 20,0 millilitraa liuosta sisältää 20,0 mmol 

ainetta X.

 1 mol/l (A)

1,00 mol/dm³ (B)

0,100 mol/dm³ (C)

4,00 ⋅ 10−⁴ mol/l (D)

9.  Erään liuoksen konsentraatio on 0,250 mol/dm³. 

Mikä ainemäärä liuennutta ainetta on 1,00 ml:n 

tilavuudessa?     

2,50 ⋅ 10−³ mol (A)

25,0 mmol (B)

0,250 mmol (C)

10. Liuoksen A konsentraatio on 2,0 mol/dm³. 

Tästä valmistetaan liuos B seuraavasti: Liuosta 

A pipetoidaan mittapipetillä 5,5 cm³. Tämä 

tilavuus laimennetaan 25,0 millilitraksi mitta-

pullossa. Mikä on liuoksen B konsentraatio?

0,44 mol/dm³ (A)

4,4 mol/dm³ (B)

9,1 mol/dm³ (C)

0,015 mol/dm³ (D)
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ylioppilastehtäviä

1.  Kaupallinen typpihappoliuos sisältää 65-mas-

saprosenttia typpihappoa. Liuoksen tiheys on 

1,39 kg/l. 

a)  Laske tämän HNO₃ -liuoksen konsentraatio. 

b)  Kuinka monta millilitraa kaupallista typpihap-

poa tarvitaan valmistettaessa 250 ml liuosta, 

jonka konsentraatio on 0,15 mol/l? 

c)  Mitä työturvallisuuteen liittyviä asioita tulee 

ottaa huomioon tätä liuosta valmistettaessa?

  (Yo syksy 2014)

2.  100,0 millilitran mittapul-

loon, joka sisältää hieman 

vettä, lisätään täyspipe-

tillä 10,00 ml etanolia 

(tiheys 0,789 g/ml). Tä-

män jälkeen liuosta se-

koitetaan ja lopuksi pullo 

täytetään merkkiin asti 

vedellä. Saadun liuoksen 

tiheys on 0,982 g/ml. Laske etanolin

a)  konsentraatio (1 p.)

b)  pitoisuus massaprosentteina (1 p.)

c)  molaalisuus (m). (2 p.) Molaalisuus on lämpö-

tilasta riippumaton suure, ja sillä tarkoitetaan 

liuenneen aineen (etanoli) ainemäärää jaettu-

na liuottimen (veden) massalla:

d)  Voidaanko tehtävässä annettujen tietojen 

perusteella laskea mittapulloon lisätyn veden 

tilavuus? Perustele. (2 p.) 

  (Yo syksy 2012)

3. a)  Mitä tarkoitetaan käsitteellä isotooppi? (1 p.) 

 b)  Hiilellä on kaksi pysyvää isotooppia   C ja   C. 

Miten nämä isotoopit eroavat kemiallisesti ja 

fysikaalisesti toisistaan? (1 p.) 

 c)  Mihin alkuainetaulukoissa esiintyvä hiilen suh-

teellinen atomimassa 12,01 perustuu? (2 p.)     

 d)  Hiilellä esiintyy myös pitkäikäinen pysymätön 

isotooppi   C. Mihin tarkoitukseen tätä iso-

tooppia käytetään? (2 p.) 

  (Yo kevät 2011)

käsitetesti
 

 Valitse laatikosta oikea käsite ja kirjoita se 

 määritelmän viereen.

 

 MÄÄRITELMÄT

 _________________ – alkuaineen luonnossa 

pysyvien isotooppien atomimassojen esiintymis-

prosenteilla painotettu keskiarvo

 _________________ – suure, joka ilmoittaa 

liuenneen aineen ainemäärän litrassa liuosta

 _________________ – saman alkuaineen ato-

mi, jonka ytimessä on eri määrä neutroneja

 _________________ – se massa ainetta gram-

moina, jossa on yhden moolin verran tarkastel-

tavia hiukkasia

 _________________ – vakio, joka kertoo yh-

dessä moolissa olevien hiukkasten lukumäärän

 _________________ – SI-järjestelmän perus-

suure, jonka yksikkö on mooli 

 _________________ – sellaisen systeemin 

ainemäärä, joka sisältää yhtä monta keskenään 

samanlaista perusosasta kuin on atomeja 0,012 

kilogrammassa C-12-isotooppia

 KÄSITTEET

 mooli
 Avogadron vakio
 ainemäärä
 moolimassa
 isotooppi
 alkuaineen suhteellinen atomimassa
 konsentraatio

12 
6

13 
6

14 
6
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