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Tavoitteet 

 

Fysiikan tutkimus. 
Opitaan tekemään tutkimusta. Harjoitellaan tutkimuksen ideoimista, 
suunnittelua ja tulosten tulkitsemista. 

 

Fysiikan käsitteet. 
Opitaan fysiikan käsitteitä ja harjoitellaan niiden käyttöä. Harjoitellaan 
yhdistämään käsitteet ilmiöihin ja toisiinsa. 

 

Mallit. 
Tutustutaan joihinkin fysiikan malleihin. Harjoitellaan niiden käyttöä.  

 

Projektit. 
Harjoitellaan fysiikan projektin tekemistä.   

 

Tiedonhaku. 
Harjoitellaan tiedon etsimistä ja sen luotettavuuden arvioimista.   

 

Teknologia. 
Opitaan käyttämään teknologiaa fysiikan opiskelussa ja tutkimuksissa.  

 

Fysiikan tiedot.  
Opitaan tietoa liikkeestä, voimasta ja avaruudesta. 

 

Työskentely. 
Harjoitellaan realistista tavoitteiden asettamista ja tavoitteellista 
työskentelyä.  

 

Fysiikka ammateissa ja arjessa 
Pohditaan, missä tehtävissä ja ammateissa tarvitaan fysiikan osaamista.  
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1. Tervetuloa matkalle 

Tuijotat tietokoneen ruutua epäuskoisena. Siitä on jo kaksi kuukautta, kun ilmoitit tutkimusryhmäsi 

kilpailuun, jonka pääpalkintona oli osallistuminen Euroopan avaruushallinnon projektiin. Projektin 

päämäärä on suunnitella ja toteuttaa matka Marsiin ensimmäisenä avaruusjärjestönä 

maailmassa. Kun vastausta ei kuulunut, olit jo unohtanut asian, mutta nyt sähköpostissasi on viesti 

Euroopan avaruushallinnolta. Klikkaat viestin auki ja luet sen itseksesi ääneen. 

Hei, 

ja onneksi olkoon, teidän ryhmänne on valittu osaksi Mars-

projektia! Toivomme, että seuraavan kahden kuukauden ajan 

tutkitte ja suunnittelette ryhmänne kanssa Mars-matkaa 

tieteellisestä näkökulmasta. Odotamme teidän osallistuvan 

projektiin konkreettisilla mittauksilla eri aihealueista, 

joista kerromme teille myöhemmin lisää. Loistavan hakemuksenne 

perusteella olemme vakuuttuneita, että pystytte suorittamaan 

ryhmänne kanssa tämän projektin ja olemaan osa hankettamme 

matkalla kohti Mars-planeettaa. Lähetämme teille lisätietoja 

heti, kun varmistatte osallistumisenne projektiin. 

Ystävällisin terveisin 

Alexander Grey  

ESA (European Space Agency) 

Et ole uskoa lukemaasi. Teidät on valittu! Lähetät pikaisesti vastauksen osallistumisesta Euroopan 

avaruushallinnolle ja lähdet kertomaan tutkimusryhmällesi projektista. 

Ryhmäsi ottaa innoissaan vastaan tiedon osallistumisesta Mars-projektiin. Tästä olette haaveilleet 

pitkään ja nyt siitä tulee totta. Pääsette tekemään historiaa. Aiotte selvittää mahdollisimman 

paljon ennakkotietoa Marsista ja lähiavaruudesta odotellessanne ESA:n tehtävänantoja. Varaatte 

projektille työtilastanne ison seinän. Kokoatte seinälle aurinkokuntamallin ja otatte tarkempaan 

tarkasteluun Mars-planeetan sekä sen ominaisuudet. 

 

 

Tehtävä 1. Mikä tieto on luotettavaa? Arvioi kuinka luotettavana pidät seuraavista lähteistä löytyvää tietoa 

Mars-planeetasta. Ympyröi mielestäsi osuvin vaihtoehto. 

 
1 = hyvin  
epäluotettava              

5 = hyvin  
luotettava 

Helsingin Sanomat   1           2           3           4             5 

iltasanomat.fi 1           2           3           4             5 

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa: www.ursa.fi 1           2           3           4             5 

paranormaaliblogi.net 1           2           3           4             5 

yläkoulun fysiikan oppikirja 1           2           3           4             5 

Wikipedia 1           2           3           4             5 

Hikipedia 1           2           3           4             5 

suomi24 -keskustelupalsta 1           2           3           4             5 

 

  

http://www.ursa.fi/
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Tehtävä 2. Etsi tietoa omasta vastuualueestasi. Näitä ovat:  

 Aurinko ja pikkuplaneetoista Merkurius, Venus ja Maa 

 Asteroidivyöhyke, Jupiter ja Saturnus 

 Uranus, Neptunus sekä kääpiöplaneetat 

 Mars 

 Muut Aurinkokunnan kohteet kuten komeetat. Aurinkoa lähin tähti. Linnunrataa lähin galaksi.  

Etsi tietoa vastuualueestasi ja rakenna sen perusteella osuutesi yhteiseen malliin. Liitä taivaankappaleisiisi 

myös tärkeimmät tiedot. Aloita listan alusta ja etsi tietoa niin paljon kuin ehdit. 

 ulkonäkö 

o väri 

o koko verrattuna muihin planeettoihin 

o paikka aurinkokunnassa 

o renkaat 

o kuut 

 perustiedot planeetasta 

o lämpötila 

o planeetan koostumus 

o muut erityispiirteet  

 lisätietoa 

o luotaimet, mönkijät ja muut tutkimuslaitteet 

 

 

 
Tehtävä 3. Mitä asioita rakentamasi aurinkokunnan malli kuvaa hyvin? 

 

 

Mitä asioita se jättää huomioimatta? 

 

 

Mitkä asiat se kuvaa väärin? 
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2. Siirtokunnan suunnittelu 

Tutkimusryhmänne sai selvitettyä perustiedot avaruudesta ja Marsista. Niinpä teitä odottaakin 

ensimmäinen projektiin liittyvä tehtävä sähköpostissa ja se koskee siirtokunnan perustamista 

Marsiin. Suunnittelu on aina tärkeä osa kaikkia projekteja ja tieteellisiä tutkimuksia ja nyt ESA 

haluaa, että tutkimusryhmänne laatii pohjapiirustuksen tulevalle Mars-tukikohdalle. 

Pohjapiirustuksen suunnitteleminen vaati osaamista pituusyksiköistä ja pinta-aloista, sekä 

mittaamiseen ja mittaustarkkuuteen liittyvistä asioista. Tämä vaatii uuden oppimista, mutta se ei 

ole ennenkään ollut teille ongelma. Olet varma, että onnistutte tehtävässä!  

 

 
Tehtävä 1. Marsiin suunnitellun turvahuoneen mitat näkyvät oheisesta 

pohjapiirustuksesta. Vastaa kuvan perusteella kysymyksiin. 

1. Mikä on rakennuksen ympärysmitta? 

 

2. Mikä on rakennuksen lattian pinta-ala? 

 

 

3. Mikä on rakennuksen tilavuus, kun sen korkeus on 2,5 metriä? 

 

 

 
Tehtävä 2. Siirtokunnan ohjeet.  

Suunnittele ohjeiden mukaan siirtokunta viereiselle sivulle.  

1. Siirtokunta on 33 metriä leveä ja 33 metriä pitkä. 

2. Jäätikkö on mallin yhdellä sivulla. Merkitse se malliin. 

3. Siirtokunnassa on kasvihuone, jonka pituus on 22 metriä ja leveys 15 metriä. Kasvihuoneen täytyy 

sijaita mahdollisimman lähellä siirtokunnan vierellä olevaa jäätikköä, josta kasvihuoneeseen 

johdetaan vettä.  

4. Kasvihuoneessa on paineistettu ovi, jonka leveys on 3 m. Merkitse oven paikka. 

5. Siirtokunnassa on asunto, johon mahtuu 4 astronauttia. Evakuoinnin vuoksi asunnon tulee olla 

mahdollisimman kaukana jäätiköstä. Asunnon tulee olla neliön muotoinen eikä sen pinta-ala saa 

ylittää 25 𝑚2. Yksi astronautti tarvitsee omaa tilaa 4 𝑚2. Merkitse kuvaan myös astronauttien 

huoneet. 

6. Astronauttien asunnossa on yksi paineistettu ulko-ovi, jonka leveys on 1 m. Merkitse oven paikka.  

7. Siirtokunnassa on laskeutumisalusta, joka on ympyrän muotoinen. Ympyrän säde on 6 metriä. 

Turvallisuussyistä laskeutumisalustan on oltava vähintään 15 metrin päässä asuinrakennuksesta. 

8. Siirtokunnassa on ympyräpohjaisen lieriön muotoinen happitankki sekä vesitankki. Kummankin 

säde on 2 metriä. Molempien olisi hyvä sijaita mahdollisimman lähellä asuntoa. 

9. Siirtokunnan jäätikönpuoleiselta laidalta lähtee vesiputki vesisäiliöön. Putkesta lähtee sivuhaara 

kasvihuoneeseen. Vesisäiliöstä kulkee putki astronauttien asuntoon.  

Vesiputkien tulee kulkea vähintään 1 m etäisyydellä kaikista rakennuksista ja siitä voidaan taivuttaa 

vain 90° kulmia kerrallaan. 
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Kysymykset. 

a) Kuinka suuri on kasvihuoneen pinta-ala? 

 

b) Mikä on kasvihuoneen tilavuus, kun sen 

korkeus on 6 m? 

 

c) Kuinka suuri on astronauttien asunnon 

yhteisen tilan pinta-ala? 

 

d) Kuinka monta metriä vesiputkea 

tarvitaan putkiston rakentamiseen? 

 

e) Mikä on lyhin kävelymatka 

asuinrakennuksen ovelta kasvihuoneen 

ovelle?  
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Tehtävä 3. Mitä asioita suunnittelemasi siirtokunnan malli kuvaa hyvin? 

 

 

Mitä asioita se jättää huomioimatta? 

 

 

 

Mitkä asiat se kuvaa väärin? 
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3. Yksiköt ja SI-järjestelmä 

Haluat tässä vaiheessa projektia varmistaa, että kaikilla tutkimusryhmän jäsenillä on hallussaan 

riittävät perustiedot SI-järjestelmästä ja siinä käytettävistä yksiköistä. Mars-projekti saa paljon 

kansainvälistä huomiota eikä epäonnistumisiin ole varaa. Teroitat ryhmällesi, että projektissa tulee 

käyttää vain SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä eri suureiden yhteydessä. Aihe voi vaikuttaa 

vähäpätöiseltä, mutta tiedät historiasta useammankin avaruusprojektin, joka on kaatunut näin 

pieneen asiaan kuin yksiköt tai tarkkuus.  

Esimerkiksi Mars Climate Orbiter laukaistiin vuonna 1999 tutkimaan Marsin ilmastoa, mutta yhteys 

luotaimeen menetettiin, kun se oli asettumassa Marsin kiertoradalle. Syyksi paljastui ohjelmisto, 

joka käytti aluksen liikemäärälle yksikköä paunasekunti, eikä SI-järjestelmän mukaista yksikköä 

newtonsekunti. 

Päätät varmistaa, että teidän ryhmällenne ei satu tällaista virhettä ja sen vuoksi kertaatte 

käytettävät SI-järjestelmän mukaiset yksiköt. Mars Climate Orbiterin virhe maksoi aikanaan lähes 

200 miljoonaa dollaria, eikä ollut kunniaksi tekijöilleen. Ette halua missään tapauksessa ajautua 

samaan tilanteeseen. 

 

 
Tehtävä 1. Alleviivaa tekstistä suureet ja ympyröi yksiköt. 

Vuonna 2003 Nasa lähetti kohti Marsia laskeutujan nimeltä Spirit. Spirit laskeutui Marsiin 5.1.2004 ja 20 

minuuttia laskeutumisensa jälkeen kulkija lähetti ensimmäiset kuvansa Marsin pinnalta. Spirit on 1,5 metriä 

korkea ja 1,6 metriä pitkä robotti, jonka massa on 185 kg. Sen tehtävänä on suorittaa Marsissa erilaisia 

tutkimuksia. Se kulkee Marsin pinnalla 0,18 km/h nopeudella ja on tähän mennessä kulkenut jo lähes 

kahdeksan kilometriä Marsin pinalla, vaikka alkuperäinen tavoite oli vain 600 metriä. Laskeutuja joutuu 

kestämään Marsin pinnalla lämpötiloja –50 celsiusasteesta aina +40 celsiusasteeseen. Se käyttää omia 

lämmittimiään, mikäli sen lämpötila uhkaa laskea liian alhaiseksi toimintojen kannalta. 

 

Tehtävä 2. Yhdistä yksikkö oikeaan suureeseen.

 

gramma 

hetki 

neliösenttimetri 

vuosi 

kuutiosenttimetri 

kelvin  

kilogramma 

kilometri 

celsiusaste  

kylmä 

metri 

kuutiometri 

sentti 

sekunti 

 

aika 

 

massa 

 

matka  

 

pinta-ala  

 

tilavuus 

 

lämpötila  

 

ei ole yksikkö  



 

Tehtävä 3. Tee käsitekartta seuraavista sanoista.  Voit lisätä karttaan myös omia sanoja.

 yksikkö 

 suure 

 aika  

 matka 

 pituus  

 massa 

 metri 

 kilometri  

 sekunti 

 kilogramma 

 tunti 

 onnellisuus  

 ulkonäkö  

 millimetri 

 valovuosi 

 gramma 

 SI-yksikkö 

 SI- suure 

 oppitunnin pituus 

 kotimatkan pituus 

 linnunradan pituus 
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4. Siirtokunnan materiaalivalinnat 

Moni fyysikko tarvitsee työssään käytännön mittaustaitoja, niin myös sinä ja ryhmäsi. Suureiden 

mittaamiseksi on kehitetty huikea määrä välineitä. Esimerkiksi pituutta voidaan mitata monella eri 

välineellä tarpeesta riippuen. Omaa pituutta mitatessa ei ole välttämättä järkevää käyttää 

viivoitinta, jos vaihtoehtona on kahden metrin rullamitta. Kirjan kannen paksuutta mitatessa ei 

kannata suorittaa mittausta rullamitalla, jos käytössä on mikrometriruuvi.  

Mittalaitteiden käyttöä pitää harjoitella. Kohtaatte niin Mars-projektissa kuin arjessanne 

mittaustilanteita ja teillä tulee olla perusvalmiudet mittaamiseen näistä selvitäksenne. Auton 

nopeusmittari näyttää ajonopeuden ja kaupan hedelmävaaka ostettavien hedelmien massan. On 

oleellista tehdä mittaukset huolellisesti ja kirjata mittaustulokset heti muistiin. Pääsette 

harjoittelemaan ja käyttämään mittaustaitojanne projektin seuraavassa vaiheessa, jossa täytyy 

tehdä päätöksiä avaruusaluksen materiaalivalintojen suhteen.  

 

 

Tehtävä. Mitä lukemaa mikrometriruuvit näyttävät? 

   
Lukema 1: Lukema 2: Lukema 3: 

 

 
Tutkimus. Saat erilaisia materiaaleja avaruusalusta varten. Tehtävänäsi on määrittää niiden mittoja.  

metallilanka 1 

 halkaisija: ________ 
levy 3 

 
paksuus: ________ 

metallilanka 2 

 halkaisija: ________ 

levy 4 

 
paksuus: ________ 

levy 1 

 
paksuus: ________ 

kuula 

 

halkaisija: ________ 

levy 2 

 
paksuus: ________ 

putki 

 
halkaisija: ________ 

 
 

 

 

Mikrometriruuvin käyttö: 

1) Katso ensin kokonaiset millimetrit.  

 3 mm 

2) Katso millimetrin sadasosat 

 37 sadasosaa eli 0,37 mm 

3) Laske nämä yhteen 

 3,37 mm 
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5. Tutustuminen Marsiin 

Nyt ryhmänne on aika tutustua Marsiin ja selvittää oleellista informaatiota siirtokuntalaisten 

asettumista ja elämää varten. Miehistön valinta ja koulutus alkavat lähiaikoina ja sitä ennen täytyy 

rakentaa koulutuspaketti. Teidän ryhmänne tekee peruskartoituksen, jonka jälkeen vastuuta 

tärkeimmistä huomioon otettavista asioista jaetaan muille ryhmille ympäri Euroopan.  

Tehtävä on mielenkiintoinen. Mars on karun kaunis planeetta laaksoineen ja vuorineen, mutta mitä 

haasteita se asettaa sinne muuttaville ihmisille? Pitääkö ihmisen suojautua siellä kylmältä vai 

kuumalta? Voiko Marsin pinnalla kävellä ilman suojavarusteita? Voiko sen vettä juoda tai hiekkaa 

koskea? Minkälaisia ovat sen päivät, yöt, kesät ja talvet? Voiko siellä olla elämää? Pian tiedät 

näistä asioista paljon enemmän ja voit entistä paremmin kuvitella, minkälaista ihmisen elämä 

Marsissa voikaan olla. 

 

 

Tehtävä 1. Etsi tietoa Marsista mahdollisimman luotettavista tietolähteistä. Kirjaa muistiin vastaukset sekä 

sulkeisiin niiden lähde. 

a) Minkälainen on Marsin lämpötila päivällä? 

 

 

b) Minkälainen on Marsin lämpötila yöllä? 

 

 

 

c) Mistä aineista Marsin kaasukehä muodostuu? 

 

 

 

d) Kuinka pitkä on Marsin vuosi? 

 

 

e) Kuinka pitkä on Marsin vuorokausi? 

 

 

 

f) Minkälaista on vuodenaikojen vaihtelu Marsissa? 

 

 

g) Onko Marsissa vettä muualla kuin jäätiköissä? 
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h) Onko ihmisen helppo sopeutua Marsin vuorokauden pituuteen? 

 

 

i) Mistä aineista marsperän hiekka ja kivet muodostuvat? 

 

 

j) Onko marsperän hiekka turvallista ihmisen koskea paljain käsin? 

 

 

k) Mikä tekee jäätiköstä sulatetusta vedestä juomakelvotonta? 

 

 

l) Jos ihminen liikkuu Marsin pinnalla ilman suojavarusteita, mihin hän ensimmäisenä kuolee? 

 

 

Tehtävä 2. Etsi internetin hakukoneen avulla tietoa siitä, onko Marsissa elämää. Etsi artikkeli, jota pidät 

kaikkien luotettavimpana ja toinen, jota pidät kaikkein epäluotettavimpana. Ota molempien parhaista 

paloista kuvakaappaus, liitä ne samalle A4-kokoiselle pohjalle ja tulosta. Kirjoita tulosteeseen molempien 

tietolähde.   
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6. Elämän kiertokulku Marsissa 

Projektiin osallistuva itävaltalainen tutkijaryhmä on tehnyt tutkimuksia kasvien kasvattamisesta 

Mars-planeetalla. He tutkivat herneenverson kasvamista ja keräsivät siitä aineistoa. Herne on 

nopeasti kasvava ja proteiinipitoinen kasvis, joka soveltuu hyvin täydentämään astronauttien 

ruokavaliota. Herne, samoin kuin muut kasvit, käyttää siirtokunnan kasvihuoneen hiilidioksidia 

sekä jäätiköstä saatua vettä. Veden ja hiilidioksidin se muuttaa yhteyttämällä sokeria hapeksi, 

jotka ovat ihmisen selviytymiselle välttämättömiä.  

 Ryhmänne tehtävänä on analysoida itävaltalaisen ryhmän tekemä aineisto ja jatkaa kasvien 

kasvattamiseen liittyviä tehtäviä. Tarkoituksena on selvittää, mitkä olosuhteet sopivat herneen 

kasvattamiseen ja mitkä ovat kelvottomia.  

 

Tehtävä 1. Tee tutkijaryhmän tuloksista kuvaaja. Kuvaajassa tulee olla vaaka-akselilla aika ja pystyakselilla 

kasvin pituus. Mitä pystyt kuvaajasta päättelemään? 

 

Itävallan tutkimusryhmän herneenkasvatustulokset 

päivä 1 3 5 7 11 13 15 19 21 

pituus/mm 0 0 29 67 101 121 136 161 167 
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Tehtävä 2. Tutkit tiimisi kanssa herneitä. Laita ne kasvamaan 

itävaltalaisryhmän järjestelystä poikkeaviin olosuhteisiin. 

Vertailututkimuksessa on ideana muuttaa vain yhtä asiaa verrattuna 

alkuperäiseen järjestelyyn. Kuvassa on esitetty alkuperäinen 

kasvatusjärjestely.  

Voit muuttaa esimerkiksi mullan koostumusta, lämpötilaa tai hoitaa kastelun 

jollain muulla kuin hanavedellä. Kun herneet lähtevät itämään, valitse niistä 

yksi, jonka valitset tutkimuksen kohteeksi ja merkitse se sitomalla siihen 

nauha. Seuraa kasvisi kasvamista aina kun voit ja kirjoita muistiin sen pituus 

sekä havainnot sen ulkomuodosta. Piirrä kasvatusjärjestelysi kuvaaja samaan 

koordinaatistoon, johon piirsit itävaltalaisryhmän kuvaajan. Vertaa 

kasvunopeutta Itävallan tuloksiin ja tee johtopäätös siitä, soveltuuko sinun 

kasvatusjärjestelysi herneen tuotantoon Marsissa. 

 

Tutkimusraportti: Herneen kasvatusympäristön tutkiminen 

Työsuunnitelma 
Millä tavoin muutat alkuperäisen kasvatuskokeen kasvuolosuhteita? 

 

 

Mikä on ennakko oletuksesi, miten herneesi kasvaa verrattuna Itävallan tutkimusryhmän 
herneeseen? Miksi oletat näin? 

 

 

Työvälineet (Listaa tähän työssä käytettävät työvälineet ja aineet sekä niiden määrät.) 
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Mittaukset  

päivä 
pituus 
(cm) 

nesteen 
määrä 

(ml) 
havainnot 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
Tulokset 
 
Taulukon ja kuvaajan perusteella, kuinka hyvin herneesi kasvoivat? 
 
 
 
 
 
Miten luomasi olosuhteet näyttävät sopivan herneen viljelyyn Marsissa? 
 
 
 
 
Johtopäätökset 
 
Toteutuiko ennakko-oletuksesi? 
 
 
 
 
Mitkä asiat saattoivat aiheuttaa mittauksiin epätarkkuutta tai virhettä? 
 
 
 
 
 
 
Miten kehittäisit kasvatuskoetta tulevaisuudessa? 
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7. Turvallisuusohjeiden laadinta 

Olet innoissasi lähtiessäsi aamulla töihin. Euroopan avaruusjärjestöltä on tullut hyvää palautetta 

projektin ensimmäisistä vaiheista ja ryhmänne on viimeistään nyt näyttänyt kykynsä ja valmiutensa 

viedä projekti kunnialla maaliin. Hyvien tulosten innoittamana ESA on päättänyt kasvattaa 

vastuutanne ja määrännyt ryhmän tutkimaan siirtokunnan turvallisuutta sekä tekemään 

turvallisuussuunnitelman erilaisten hätätilanteiden varalle.  

Turvallisuussuunnitelman tulee huomioida ja ennakoida laaja-alaisesti kaikkia mahdollisia 

ongelmatilanteita, joita siirtokunta saattaa kohdata Marsissa. On mahdollista, että teitä 

pyydetään konsultoimaan turvallisuuskysymyksissä eri maiden asiantuntijaryhmiä. Jotta 

ammattitaitonne on varmasti riittävää, perehdytte asiaan yhdessä.  

Tehtävä. Jakakaa turvallisuuteen liittyvät vastuualueet eri tiimeille. Selvittäkää mitä riskejä osa-alueeseenne 

kuuluu ja miten niitä voidaan ennaltaehkäistä tai niiltä suojautua.  

Tiimeille jaetaan eri turvallisuuteen liittyvät vastuu alueet, joista he koostavat käsitekartan 

turvallisuussuunnitelmaksi omasta osa-alueestaan. Vastuu osa-alueet ovat: 

 

1. Rakennusten turvallisuus ja niistä nopeasti ja turvallisesti poistuminen 

a. paloturvallisuus  

b. rakennuksista poistuminen hätätilanteessa 

2. Ihmisten turvallisuus 

a. terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito  

b. sairaudet, tapaturmat 

3. Elämän turvaaminen 

a. elämän kannalta oleellisten asioiden turvaaminen arjessa 

b. elämän kannalta oleellisten asioiden turvaaminen katastrofeissa 

4. Sähkön, laitteiden ja yhteyksien turvaaminen 

5. Planeetan turvallinen tutkiminen, tutkimusmatkojen ja mahdollisten kulkuneuvojen turvallisuus. 

Ohje. Selvitä ensin riskejä, jotka liittyvät vastuualueeseesi. Mitä riskejä asiaan kuuluu normiolosuhteissa 

maapallolla? Mitä lisätekijöitä Marsissa oleminen tuo asiaan? 

Mieti sitten, miten riskeihin varaudutaan: Miten niitä vältetään? Miten reagoidaan niiden tapahtuessa? 

Kokoa vastuualueesi turvallisuudesta oma oksa yhteiseen käsitekarttaan mallin mukaan. 

 

 

Ohje turvallisuusohjeiden 
laadintaan 

2.  Kartoita riskit. 

3.  Luo ohjeet. 

Turvallisuus 
Marsissa

Oma vastuualue

Riski 1

Turvallisuusohje 
riskin 1 

välttämiseksi

Toimintaohje 
riskin 1 sattuessa.

Riski 2

Turvallisuusohje 
riskin 2 

minimoimiseksi

Riski 3

Turvallisuusohje 
riskin 3 

välttämiseksi

1.  Tutustu vastuualueeseesi. 
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8. Henkilövalinnat  
 

   
Tehtävä. Taulukossa on lueteltu ammatteja. Merkitse raksi niihin kohtiin, jotka ovat kyseisessä ammatin 

osaamisalueita. Hae tarvittaessa tietoa netistä.  

 fysiikka kemia kasvitiede johtaminen terveys 
tieto-
tekniikka 

tekniikka 
ja 
laitteet 

rakenta-
minen 

siivooja         

lääkäri         

lentäjä         

fysiikan 
opettaja 

        

kokki         

insinööri 
(erikoisala 

tietotekniikka) 
        

insinööri 
(erikoisala 

elektroniikka) 
        

insinööri 
(erikoisala 

mekaanikko) 
        

puutarhuri         

psykologi         

arkkitehti         

kirjailija         

matemaatikko         

jääkiekkoilija         

e-urheilija         

sairaanhoitaja         

personal 
trainer 

        

kemisti         

 

Tehtävä 2. Kokoa neljän henkilön tiimi lähetettäväksi siirtokuntaan. Jokaisella matkaan lähtijällä on 

koulutus kahteen ammattiin. Voit valita saman ammatin useammalle eri henkilölle, jos haluat.  

 ammatit 

henkilö 1 ja 

henkilö 2 ja 

henkilö 3 ja 

henkilö 4 ja 
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9. Nopeus  

Projekti on edennyt loistavasti, mutta ESA ei halua ottaa ylimääräisiä riskejä. Teidän seuraava 

tehtävänne liittyy planeetan tutkimiseen ja sen pinnalla suoritettaviin tutkimusmatkoihin. 

Ryhmänne on laadittava erilaisia laskelmia Mars-kulkijalla tehtäviä matkoja varten ja varaatkin 

tutkimusryhmälle ulkopuolisen luennoitsijan kertomaan huomioitavista seikoista. Luennoitsija 

asuu toisella puolella Suomea, joten hän esiintyy ryhmälle videon välityksellä. Sinua hermostuttaa 

hiukan, kuinka kaikki sujuu ja valmistaudut kirjaamaan esityksen pääkohdat muistiin, mikäli 

ryhmän tarvitsee kerrata asioita myöhemmin. Ryhmä hiljenee, kun video alkaa pyöriä ja 

luennoitsija aloittaa ”Tänään puhumme teidän kanssanne nopeudesta, joka on tärkeä 

johdannaissuure fysiikassa…”  

 
Muistiinpanot: 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

    
Tehtävä 1.  

1. Astronautti juoksee Mars-projektin pääsykokeessa 8000 metriä puolessa tunnissa. 

a. Mikä on hänen nopeutensa metreinä sekunnissa? 

 

   

 

b. Mikä on hänen nopeutensa kilometreinä tunnissa? 

 

 

 

c. Toisen astronautin keskinopeus oli 4,2 m/s. Muuta tämä kilometreiksi tunnissa. 
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2. Tehtävä. 

a. Astronauteilta vaaditaan kovaa peruskuntoa. Astronautti juoksee puolimaratonin eli 21,1 

km 1,5 tunnissa. Laske hänen nopeutensa kilometreinä tunnissa? 

 

 

 

b. Mikä on edellisen tehtävän astronautin nopeus metreinä sekunnissa? 

 

 

 

c. Auto ajaa minuutin aikana 1460 metriä. Mikä on auton nopeus metreinä sekunnissa? 

 

 

 

d. Ajaako auto ylinopeutta, kun nopeusrajoitus on 80 km/h? 

 

 

 

e. Mars-matkan pituudeksi on suunniteltu noin 9 kuukautta. Matkan pituus on noin 

500 000 000 km. Mikä on raketin nopeus metreinä sekunnissa? Entä kilometreinä tunnissa? 

 

 

 

 

Lisätehtäviä 

3. Vuonna 2012 Marsiin laskeutuneen mönkijän, Curiosityn huippunopeus on 0,025 metriä 

sekunnissa.  

a. Kuinka pitkän matkan Curiosity kulkee minuutissa? 

S 

 

b. Kuinka pitkän matkan Curiosity pystyy kulkemaan vuorokaudessa? 

 

 

 

c. Missä ajassa Curiosity kulkisi jalkapallokentän päästä toiseen eli 105 metrin matkan? 
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Tehtävä 2. Tee käsitekartta seuraavista sanoista: 

 perussuure 

 johdannaissuure 

 SI - yksikkö 

 nopeus 

 m/s 

 km/h 

 matka 

 aika 

 kilometri 

 tunti 

 metri 

 sekunti 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 3. Mars-kulkijan pitää päästä tukikohdasta jäätikölle. Etsi sille reitti, jonka kulkemiseen kuuluu 

mahdollisimman lyhyt aika. Yhden ruudun pituus on 1 m.  

1. Piirrä kuvaan kolme eri reittiä ja laske niihin kuluvat ajat. 

2. Laske reittien pituus, kun ruutu on aina yhden metrin pituinen. 

3. Laske keskinopeus jokaiselle reitille. Laita myös lasku näkyviin. 

 
reitti 1 reitti 2 reitti 3 

aika    

matka 
   

keski-
nopeus  
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Kartan symbolien selitykset 
 
 

kova 
maa 

nopeus 2 sekuntia/ruutu 

 hiekka nopeus 5 sekuntia/ruutu 

 

näytteen 
poraus 

nopeus 15 sekuntia/ruutu 

 kivi 
Mönkijän pyörä rikkoutuu. Loppumatkalla aikaa 
kuluu maalla ja hiekalla kaksinkertaisesti. 

 
tuulen 
suunta  

Myötätuuleen nopeus kasvaa ja vastatuuleen 
hidastuu 1 sekunnilla. Sivutuuli ei vaikuta. 

 
alamäki 

Tähän ruutuun tullessasi valut suoraan nuolen 
osoittamaan ruutuun. 

 

jäätikkö 

 
 

 
   

    
 

 

 
    

  
 

  
 

 

 
 

  
 

     
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
   

 
 

  
 

 
    

  

   

 
 

 

  
  

 
 

  
 

  

 

 
 

   
    

  

  
 

 
 

 

 

     

 
  

 
  

 

   

 

 

 
          

tuki-
kohta 
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10. Nopeuskuvaajat – liikkeen malli 

Ryhmäsi on menestynyt hyvin nopeustehtävissä ja niinpä pääsettekin valitsemaan Mars-matkan 

rakettia niiden liikekuvaajien perusteella. Ennen varsinaista valintaa saatte harjoitella kuvaajien 

tulkintaa. Raketin valinnan on oltava oikea, sillä koko projektin onnistuminen ja neljän ihmisen 

henki on teidän käsissänne.  

Raketin liikkeessä on oleellista moni muukin asia kuin riittävä keskinopeus. On tärkeää, että raketti 

pystyy kiihdyttämään ja hidastamaan, mutta ei liian nopeasti, sillä ihminen ei kestä kovinkaan 

suuria G-voimia eli kiihtyvyyksiä.  

 

    
Tehtävä 1. Minkälaista kuvan liike on eri tapauksissa? Valitse oikea vaihtoehto. 

a) kappale on paikallaan 

b) kappale liikkuu eteenpäin tasaisella nopeudella 

c) kappale liikkuu eteenpäin kasvavalla nopeudella 

d) kappale liikkuu ensin eteenpäin ja sitten taaksepäin 

e) kappaleen nopeus ensin kasvaa ja sitten pienenee 

 

         

       

       

  

  

kuvaaja 
vaihto-

ehto 

1  

2  

3  

4  

5  

6  
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Tehtävä 2. ESA on testannut raketin lähtöä ja laskeutumista ja lähettänyt siitä aineistoa sinulle 

analysoitavaksi. Sinun tehtäväsi on valita paras malli jokaiseen tilanteeseen. 

a) Kuvaajat esittävät raketin nopeutta laukaisuhetkestä eteenpäin. Minkä seuraavista raketeista 

valitset Mars-matkalle? 

       

b) Kuvaajat esittävät raketin laskeutumista Marsin pinnalle. Minkä seuraavista raketeista valitset? 

       

 

Tehtävä 3. Kuvaaja esittää liikettä. Piirrä sama liike viereiseen koordinaatistoon. Huomaa, että 

koordinaatiston pystyakseli esittää eri suuretta.  
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Tehtävä 4. Tietokone mittaa mönkijän liikettä Marsin pinnalla. Piirrä mittaustulosten perusteella liikkeen 

kuvaaja t/s -koordinaatistoon ja vastaa sen perusteella kysymyksiin.  

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

 

 

a) Kuinka pitkän aikaa tietokone mittasi mönkijän liikettä? 

 

 

b) Kuinka kaukana mönkijä kävi? 

 

 

c) Kuinka monta sekuntia mönkijä kulki alussa eteenpäin? 

 

 

d) Kuinka monta kertaa mönkijä peruutti? 

 

 

e) Millä aikavälillä mönkijä oli paikallaan? 

 

 

f) Millä aikavälillä mönkijällä oli suurin nopeus? 

 

  

aika 
(s) 

matka 
(cm) 

0 0 

1 2 

3 3 

4 5 

6 3 

7 3,5 

8 4 

9 5 

13 4 

14 7 

18 7 

20 5 

22 4 
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11. Marsmönkijän suunnittelu 
 

Matkan suunnittelu on edennyt siihen pisteeseen, että perusrakenteet ovat selvillä. Ryhmänne 

seuraava tarkoitus on tehdä varasuunnitelma erilaisten katastrofien varalle.  

Marsin ilmasto on arvaamaton, hiekkamyrskyt voivat alkaa sen pinnalla kuin tyhjästä ja kestää 

päiväkausia. Tällaisten myrskyjen aikana pitää säätä ja lähiympäristön muutoksia tutkimaan 

lähettää mönkijöitä, sillä ihmisten lähettäminen ulos on liian vaarallista. Siirtokunnassa on kolme 

mönkijää ympäristön tutkimiseen, mutta yhteys niihin voi katketa tai ne voivat juuttua hiekkaan. 

Tällöin pitää matkaan lähettää avaruusaseman tarvikkeista helposti kasattava mönkijä, jonka 

teknologia ei ole yhtä herkkää ja jonka mahdollinen katoaminen ei ole yhtä suuri menetys.  

Siirtokunnassa on tiettyjä perustarvikkeita joista mönkijä pitää pystyä kokoamaan. 

Tutkimusryhmänne seuraava tehtävä on koota näistä tarvikkeista mönkijä, joka pystyy etenemään 

tasaisella maaperällä ilman polttoainetta. Tehtävä on mielestäsi tähänastisista haasteista hienoin. 

Ensimmäistä kertaa voit päästää luovuutesi valloilleen, tällaisessa tehtävässä uskot ryhmänne 

olevan erityisen hyvä! 

 

 

Tehtävä 1. Saat projektiin perustarpeiksi kumilenkkejä, pillejä, tulitikkuja, kartonkia, liimaa ja teippiä. Voit 

käyttää näiden lisäksi kaikenlaista kotitalouden kierrätysmateriaalia ja tavallisia askartelutarvikkeita. 

Rakenna näistä kulkuväline, joka lähtee liikkeelle ja kulkee mahdollisimman pitkän matkan eteenpäin. Piirrä 

mönkijästäsi mallikuva.  

Ranskalainen tiimi rakensi seuraavan mallin mukaisen mönkijän. Se liikkui hyvin hitaasti muutaman sentin 

matkan. Toiveena on, että teidän tiiminne saisi aikaan jotain vielä toimivampaa. Voit käyttää mallia oman 

projektisi lähtökohtana tai kehitellä jotain aivan muuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Perusrakenne                   Vetojärjestelmä 
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Tehtävä 2. Piirrä tähän mallikuva mönkijästäsi. Kuvasta tulee käydä ilmi mönkijän valmistusmateriaalit, 

rakenne ja toimintaperiaate. Kirjaa myös muistiin, kuinka pitkän matkan mönkijäsi parhaimmillaan kulkee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaispalaute. Pohdi ryhmäsi kanssa, mille tasolle pääsit tässä projektissa.  

      
Annan 
esimerkkejä 
fysiikkaa 
hyödyntävistä 
teknologisista 
sovelluksista. 

Ideoin ryhmän 
kanssa 
marsmönkijää. 
 

Suunnittelin 

ryhmäni kanssa 

marsmönkijän 

prototyypin. 

 

Ideoin, 
suunnittelin, 
testasin ja 
kehitin toimivan 
marsmönkijän 
yhdessä 
ryhmäni kanssa. 

Hahmotin 
projektin 
tärkeät ja 
olennaiset asiat 
ja pidin huolta 
niiden 
edistämisestä. 

Selitin mönkijän 
toimintaperiaat
teen fysiikan 
käsitteiden 
avulla. 



 

27 

12. Marsmönkijän nopeuden määritys 
 

Ryhmänne seuraava tehtävä on tehdä mönkijöiden nopeudesta tutkimus ja lähettää raportti 

ESA:lle. ESA valitsee mönkijöistä toimivimman ja sen rakennusohje valitaan viralliseksi 

hätämönkijäohjeeksi. Teidän ryhmänne on saanut suunniteltua monta toimivaa mönkijää ja uskot, 

että mahdollisuutenne tulla valituksi on suuri. Samaa mieltä ollaan myös projektin päämajassa, 

josta varta vasten otetaan teihin yhteyttä ja varmistetaan, että jokainen tiiminne varmasti 

osallistuu tutkimuksen tekemiseen.  

 

  

Tehtävä. Tehtävänäsi on määrittää tiimisi rakentaman mönkijän nopeus 

tasaisella maaperällä. Sinun tulee valita matka, jolla mittaus on 

tarkoituksenmukaista tehdä, mitata sen kulkemiseen kulunut aika ja laskea 

tämän perusteella mönkijän nopeus.  

 

Pidä huolta, että tutkimuksesi on tieteellisen tutkimusprosessin mukainen. Raportoi tulokset huolellisesti 

ohjeen mukaan.  
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13. Marskivien massan määrittäminen 

 

Ryhmänne saattaa joutua tulevaisuudessa tehtäviin, joissa pitää arvioida Marsin pinnalla olevien 

kappaleiden massa satelliittikuvan tai marsmönkijän lähettämän kuvan perusteella. Mönkijät 

pystyvät raivaamaan tulevan  

 

Tehtävä 1. Yhdistä kappale oikeansuuruiseen massaan. 

kännykkä   100 000 kg 

sokeripala   100 g 

litra maitoa   0,002 g 

henkilöauto   1300 kg 

norsu-uros   7500 kg 

hyttynen    1 kg 

omakotitalo   2,6 g 

 

 
Tehtävä 2. Arvioi ensin marskappaleen massa ja mittaa se sitten punnitsemalla.  

kappale arvio mittaus 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

 Tehtävä 3. soveltava tehtävä? 
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14. Painovoima 

Mars on maata pienempi ja kevyempi planeetta. Tämän vuoksi sen painovoima on pienempi kuin 

maassa. Pienemmän painovoiman vuoksi Marsissa liikkuminen on vaivatonta, ihminen pystyy 

ottamaan pitkiä loikkia, vetämään kevyesti leukoja ja nousemaan vaivattomasti portaita ylös. 

Kevyen olon kääntöpuoli on se, että astronauttien täytyy kuntoilla kovasti, jotta heidän terveytensä 

ei kärsi eikä lihaksistonsa ala surkastua. 

Sinun ja ryhmäsi tehtävänä on perehtyä voimiin ja erityisesti painovoimaan sekä sen suuruuteen 

Maassa, Marsissa ja avaruudessa.  

 
Tehtävä 1. Laske kappaleen painovoima Maassa, Marsissa ja avaruudessa, kun tiedät sen massan.  

kappaleen massa paino Maassa paino Marsissa 
paino 

avaruudessa 

5 kg    

15 kg    

60 kg    

100 kg    

1000 kg    

 

 
Tehtävä 2. Tee käsitekartta seuraavista sanoista. Nyt kun yhdistät sanat toisiinsa, merkitse viivalle, miksi ne 

liittyvät toisiinsa.

 massa 

 painovoima 

 newton 

 kilogramma 

 N 

 kg 

 voima 

 jousivaaka 

 kitkavoima 

 etävuorovaikutuksen 

aiheuttama voima 

 kosketusvuorovaikutuk-

sen aiheuttama voima 

 tukivoima
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15. Lentomatkan suunnittelu 

On tullut aika suunnitella avaruusmatkaa. Mitä voimia rakettiin vaikuttaa ja milloin sen täytyy 

käyttää rakettimoottoreitaan. Raskaan raketin nostaminen maan pinnalta avaruuteen vaatii 

suuria voimia ja valtavasti energiaa. Polttoaineen määrä täytyy mitoittaa tarkasti, sillä jokaisen 

polttoainekilon lähettäminen avaruuteen vaatii lisää työtä moottoreilta ja lisää siten myös 

tarvittavan polttoaineen määrää. Polttoaineen kulutuksen minimoimisen vuoksi on tärkeää 

käyttää moottoria vain silloin, kun se on tarpeellista. Vielä tärkeämpää on, että polttoaine ei lopu 

kesken. Astronautit pitää saada varmasti ja turvallisesti perille. Tämä on seuraava tehtävänne. 

Tarkastelette matkan eri vaiheita ja niissä vaikuttavia voimia. Pohditte samalla sitä, milloin raketin 

tarvitsee käyttää moottoreitaan. 

 

 
Tehtävä 1. Nimeä kuvien voimat. Valitse seuraavista: kitkavoima, painovoima, pinnan tukivoima, 

ilmanvastus, työntövoima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävä 2. Piirrä kuvaan voimanuolet, jotka vaikuttavat rakettiin eri tilanteissa. Nimeä voimat. 

Kuva 1: Mönkijä 

kiipeää ylös rinnettä. 

Kuva 3: Laatikkoa 

työnnetään lattialla. 
Kuva 2: Pallo lentää 

maan ilmakehässä.  
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Tehtävä 3. Kuviin piirretään yleensä vain merkittävimmät voimat ja jätetään epäoleelliset huomioimatta. 

Mitä voimia jätit merkitsemättä eri tilanteissa? 

 

tilanne 1 tilanne 2 tilanne 3 tilanne 4 

    

 

  

1. Raketti on 

maan pinnalla 

ennen 

laukaisua. 

2. Raketti kiihdyttää, 

päästäkseen irti Maan 

painovoimakentästä. 

3. Raketti etenee 

tasaisella vauhdilla 

kohti Marsia. 

ästäkseen irti 

4. Raketin vauhti 

hidastuu, jotta se voi 

laskeutua Marsiin. 



 

32 

16. Jään sulatus aurinkoenergialla 

Marsin siirtokunnassa lähes kaikki tarvittava energia on saatava auringosta. Aurinkokennot 

ottavat päiväsaikaan vastaan auringon säteilyä ja muuttavat sen sähköksi, jolla ladataan 

siirtokunnan akkuja. Mars on kauempana auringosta, kun Maa, joten auringon säteily on siellä 

heikompaa. Tästä huolimatta aurinkoenergiaa on tarjolla runsaasti, kunhan sitä vain kerätään ja 

käytetään järkevästi.  

Jään sulattaminen vedeksi vaatii paljon energiaa, eikä sitä kannata tehdä sähköllä vaan suoraan 

auringon säteilyenergialla. Jään sulattamiseksi kehitellään sen sijaan linssisysteemi, joka kokoaa ja 

kohdistaa säteilyn jäähän. Tehtävänänne on kehitellä mahdollisimman tehokas jäänsulatuslaite ja 

testata sen toimivuutta jäänäytteellä. Eniten jäätä sulattava järjestelmä saa toimia 

vedensulattamon prototyyppinä.  

   

Tehtävä. Saat käyttöösi erilaisia linssejä, peilejä ja astioita sekä muuta rakenteluun tarvittavaa materiaalia. 

Suunnittele näistä pienoismalli vedensulatuslaitteesta, johon sopii kaksi normaalikokoista jääpalaa. Testaa ja 

kehittele laitettasi. Kun se on valmis, tee siitä mallikuva.  

Piirrä mallikuva laitteestasi. Merkitse siihen kaikki pienoismallin osat ja materiaalit. Ole riittävän 

yksityiskohtainen. Kirjaa erityisesti linssit ja/tai peilit tarkasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vertaispalaute. Pohdi ryhmäsi kanssa, mille tasolle pääsit tässä projektissa. 

      
Annan 
esimerkkejä 
fysiikkaa 
hyödyntävistä 
teknologisista 
sovelluksista. 

Ideoin ryhmän 
kanssa 
sulatuslaitetta. 
 

Suunnittelin 

ryhmäni kanssa 

sulatuslaitteen 

prototyypin. 

 

Ideoin, 
suunnittelin, 
testasin ja 
kehitin toimivan 
sulatuslaitteen 
yhdessä 
ryhmäni kanssa. 

Hahmotin 
projektin 
tärkeät ja 
olennaiset asiat 
ja pidin huolta 
niiden 
edistämisestä. 

Selitin 
sulatuslaitteen 
toimintaperiaat
teen fysiikan 
käsitteiden 
avulla. 
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17. Marskappaleiden materiaalin määritys 
 

Tutkimusryhmä on saanut ESA:lta sinetöidyn laatikon, joka sisältää Mars kulkijan ottamia 

näytekappaleita Marsin pinnalta. Ryhmänne tehtävänä on selvittää kappaleiden materiaali, jotta 

selviää, miten siirtokunta voi hyödyntää näitä materiaaleja planeetan pinnalla. Avaat paketin ja 

otat sisällön varovasti esille. Laatikko sisältää kolme keskenään erimuotoista kappaletta ja 

tutkimusryhmänne tehtävänä on määrittää kunkin aineen materiaali ja tietenkin raportoida 

tutkimus tieteellisen tutkimusprosessin mukaisesti. 

   

1 2 3 

 

 
Tutkimus: aineen tiheyden määrittäminen 

Saat kaksi suorakulmaisen särmiön muotoista metallikappaletta. Tehtävänäsi on määrittää näiden 

kappaleiden tiheys ja tiheyden avulla päätellä niiden materiaali. Voit käyttää materiaalien päättelyssä 

oppikirjan taulukkoa ja nettiä. 

Käytössäsi on tavanomaisia mittauslaitteita. Pyydä, jos tarvitset jotain erityistä. 

Tee työstä työselostus. Ilmoita tuloksena sekä kappaleiden tiheys että johtopäätös niiden materiaalista. 

 

Kiitettävän tason lisätehtävä 

Ota vielä kolmas, aavistuksen hankalan mallinen kappale ja määritä sen tiheys ja materiaali. Sisällytä 

tämäkin tutkimus työselostukseesi. 
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18. Telakoituminen siirtokuntaan 

Projekti alkaa olla suunnitteluiden osalta päätöksessään. Enää pitää huolehtia viimeisen, 

elintärkeitä tarvikkeita sisältävän tavaralähetyksen automaattiohjauksesta, kun se telakoituu 

siirtokunnan päärakennukseen.  

Kun rahtialus laskeutuu Marsin kamaralle, se päästää matkaan ennalta ohjelmoidun 

elintarvikekuljetuksen. Sen pitää minimissään osata hakeutua siirtokunnan alueelle, mutta olisi 

erittäin hyödyllistä, että se pääsisi rakennuksen kylkeen kiinni. Suoritus on erittäin onnistunut, 

mikäli lähetys pääsee rakennuksen portista sisään ja telakoituu siihen kiinni.  

Tehtävä on ehkä kaikista kohtaamistanne haastavin, mutta aiotte onnistua siinäkin! Ryhmänne 

jakautuu taas tiimeihin, jotta saisitte ohjelmoitua ainakin yhden täydellisesti onnistuneen 

telakoitumistapahtuman ja taattua astronauteille ensimmäiset elintarvikkeet tukikohdassa. On 

toki vielä parempi, mikäli kaikki onnistuvat.  

 

     
Tehtävä. Robottipallo lähtee matkaan raketin laskeutumispaikalta. Sen asettelun alustalla voit päättää 

tiimisi kanssa. Pallon on tarkoitus päästä siirtokunnan alueelle, mielellään ainakin rakennuksen kylkeen 

kiinni tai parhaassa tapauksessa telakoitumaan siihen kiinni.  

Voit tehdä mittauksia siirtokunnan ja laskeutumisalueen ympärillä, mutta et luonnollisestikaan voi 

harjoitella robottipallon käyttöä siellä. Suunnittele ja ohjelmoi robotillesi optimaalinen kulkureitti. Kun 

laskeutumisen hetki koittaa, pääset testaamaan, miten robottisi toimii käytännössä.  

Luonnostele tähän pienoismalli reitistä laskeutumisalueelta siirtokuntaan. Merkitse siihen tarvittavat mitat 

sekä reitti, jonka robottipallolle ohjelmoit.  
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Mallit 
 

Luonnon ja arkielämän ilmiöt ovat yleensä hyvin monimutkaisia. Tämän vuoksi fysiikassa käytetään malleja, 

jotka yksinkertaistavat tilanteita. Näiden mallien avulla voidaan selittää ja ennustaa ilmiöiden joitain 

piirteitä. Fysiikan malli kuvaa todellisuutta tietyin rajoituksin.  

Fysiikan malleja ovat esimerkiksi Aurinkokunnan malli sekä erilaiset atomimallit. Myös ilmiöitä voidaan 

kuvata mallin avulla. Esimerkiksi valosta käytetään erilaisia malleja tarpeen mukaan. Sen voidaan ajatella 

olevan joko yhtenäinen aaltorintama tai pieniä hiukkasia, fotoneita. Joskus käytetään valon aalto-

hiukkasmallia, joka ottaa huomioon valon molemmat ominaisuudet. 

Fysiikan malleja ovat myös erilaiset kuvaajat ja laskukaavat. 

 

Mallien käyttäminen 
 

Kun käyttää mallia, on tärkeää hahmottaa, mitä asioita 

sen avulla voi kuvata ja mitä ei. 

Esimerkiksi pohjapiirustus kertoo huonejärjestyksen, 

huoneiden pinta-alan, ovien ja ikkunoiden paikat sekä 

aukeamissuunnat. Sen avulla ei voi suoraan päätellä 

huoneen tilavuutta, sisustusmateriaaleja tai 

rakennuskustannuksia. Myöskään sängyn paikka ei 

välttämättä ole sama kuin pohjapiirustuksessa, vaikka se 

siihen olisi malliksi piirrettykin.  
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Tiedonhaku eri lähteistä 
 

Tietoa on tarjolla monessa paikassa, mutta kaikki tieto ei ole totta, eivätkä kaikki tietolähteet yhtä 

luotettavia. Tässä on esitelty muutamia tietolähteitä ja pohdittu niiden luotettavuutta.  

Oppikirja. Oppikirjojen kirjoittajat ovat alan asiantuntijoita ja heidän tarkoituksensa on kirjoittaa oikeaa 

tietoa mahdollisimman selkeästi. Tämän vuoksi oppikirjat ovat hyvin luotettavia tiedonlähteitä. 

Oppikirjoista löytyy myös virheellistä tietoa. Tämä voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että kirjaa kirjoittanut 

asiantuntija on oppinut itsekin asian väärin – kenties aikanaan omasta oppikirjastaan. Jos oppikirja on 

vanha, voi siinä oleva tieto olla vanhentunutta. Kannattaa arvioida, minkälaisesta tiedosta on kysymys. 

Vanhasta fysiikan oppikirjasta voi puuttua tieto nykyaikaisista kännyköistä, mutta vuorokauden pituus ei 

kuitenkaan ole muuttunut.  

Wikipedia on Internetissä julkaistava ilmainen tietosanakirja. Wikipedian sisältö on vapaaehtoisten 

kirjoittama. Lähes kaikki Wikipedian käyttäjät voivat muokata sen sisältöä ja luoda siihen uusia artikkeleita. 

Wikipedia perustuu ajatukselle, että yhteistyön tuloksena syntyy vähitellen laadukkaampia artikkeleita. 

Avoimuus ja oletus, että ihmiset yleensä tarkoittavat hyvää, aiheuttaa sen, että artikkelit joutuvat helposti 

ilkivallan kohteiksi ja niihin lisätään virheellisiä tietoja. 

Tunnetuimmassa Wikipedia-tutkimuksessa vuonna 2005 tiedelehti Nature vertasi englanninkielistä 

Wikipediaa ja tietosanakirja Encyclopaedia Britannicaa ja totesi niiden luonnontieteellisen sisällön lähes 

yhtä tarkaksi. Suomenkielisestä Wikipediaa tutkittiin Helsingin sanomien toimesta vuonna 2013. 

Asiantuntijoiden mukaan 70 % arvioiduista artikkeleista oli virheettömiä tai lähes virheettömiä, mutta 10 % 

sisälsi paljon tai vakavia virheitä. (Lähde: Wikipedia)  

Wikipediaa lukiessa kannattaa olla kriittinen sellaisia artikkeleita kohtaan, joiden aihe herättää paljon 

tunteita tai joista on ristiriitaisia tulkintoja. 

Sanomalehti. Verkkojulkaisu. Journalistilla on ammattinsa puolesta velvollisuus pyrkiä totuudenmukaiseen 

tiedonvälitykseen. Tämän vuoksi sanomalehdessä olevaa tietoa voidaan pitää melko luotettavana. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että journalistin omat mielipiteet vaikuttavat siihen, miten hän hahmottaa asioita tai 

hän on voinut saada parhaasta yrityksestään huolimatta väärää tietoa. Ota huomioon, onko sanomalehti tai 

verkkojulkaisu jonkun tietyn ryhmän omistama, ja minkälainen maine ja tunnettavuus sillä on.  

Kaverit. Kavereiden tieto voi olla oikeaa tai väärää. Jos epäilet kaverin kertoman tiedon luotettavuutta, 

kannattaa kysyä, mistä hän on saanut tietonsa. Halutessasi voit tarkistaa tiedon tästä lähteestä.  

Opettajat. Opettajat ovat yleensä pitkälle kouluttautuneita oman aineensa asiantuntijoita, joten heidän 

kertomansa tieto on suhteellisen luotettavaa. Opettaja saattaa kuitenkin yksinkertaistaa asioita, jotta ne 

olisi helpompi oppia. Tällöin hänen kertomansa tieto ei ole koko totuus. Jokaisella ihmisellä voi olla 

virhekäsityksiä – myös opettajalla, joten suhtaudu myös opettajan kertomaan tietoon varauksella ja 

kyseenalaista se tarvittaessa. 

YouTube. Instagram. Snapchat. Muut sosiaaliset mediat. Näistä löytyy sekä oikeaa että väärää tietoa. Voit 

pohtia esimerkiksi sitä, kuka tietoa kertoo ja mitä aiheita hän yleensä käsittelee? Onko tiedon kertojalla 

monta seuraajaa? Miten tieto perustellaan? Mikä on kertojan motiivi: haluaako hän saada hetkellistä 

huomiota vai pidempiaikaista uskottavuutta? 

Google-haku. Google-haku voi viedä monenlaisille sivustoille.  Google näyttää ensimmäisenä ne sivut, jotka 

on yhdistetty tehokkaasti muihin sivustoihin. Sivuston luotettavuus ei vaikuta siihen, miten ylhäällä se 

näkyy hakutuloksissa.  

Yksittäisen hakutuloksen luotettavuutta lisää, jos sen on kirjoittanut asiantuntija tai asiantuntijajärjestö tai 

jos siinä on viitattu tieteellisiin tutkimustuloksiin tai muuhun tietoon, jonka alkuperän voi tarkistaa. 
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Hakutuloksen luotettavuutta on syytä epäillä, jos siinä on kohuotsikko, asioita perustellaan kirjoittajan 

omalla kokemuksella, siinä on paljon kirjoitusvirheitä tai sen julkaisija mainostaa samalla omaa tuotettaan.  

Hikipedia. Hikipedia on projekti, jonka tarkoituksena on koota kaikki universaali tieto ja fakta yhteen 

rumaan ja hitaasti toimivaan sivustoon, jossa navigointi on erittäin hankalaa. Sivustoa pidetään yleisesti 

ottaen ihmiskunnan merkittävimpänä saavutuksena heti Tetriksen jälkeen. Hikipedia on kerännyt koko 

maailman älymystön yhteen ja luonut heille oman elitistisivuston, jonka kautta he voivat nälviä 

tyhmempiään. (Lähde: Hikipedia) 

 

Tekijänoikeudet ja lähteeseen viittaaminen 
 

Lähdeviittaus 

Lähteiden käyttäminen ja niihin viittaaminen on tärkeä osa kirjoittamista. Toiset lähteet ovat 

vakuuttavampia kuin toiset ja hyvä kirjoittaja viittaakin luotettaviin lähteisiin. Lähdeviitteiden avulla lukija 

voi tarkistaa tiedon pätevyyden sekä hankkia aiheesta lisätietoa. Toisen ajatusten käyttäminen ilman 

lähteen merkitsemistä on rikos.  

Lähdeviitteiden käyttöön ja merkitsemistapaan on tarkat säännöt. Yläkoulussa yleensä kuitenkin riittää, kun 

lähdeviitteen perusteella selviää jutun kirjoittaja sekä tieto, mistä teksti on löydettävissä. Tämä on 

esimerkiksi nettisivun osoite tai tietokirjan nimi.  

 

Siteeraus 

Suorien lainausten ottamista toisesta tekstistä kutsutaan siteeraamiseksi. Tällöin lainattu testipätkä 

laitetaan lainausmerkkeihin. ”Sitaatilla tulee olla asiallinen yhteys teokseen, jossa sitaattia käytetään. 

Siteeraaminen on sallittua vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kun siteeraa teosta, on mainittava 

siteerattavan teoksen ja tekijän nimi.” (Tekijänoikeuden ABC, www.tekijanoikeus.fi) 

 

Tekijänoikeudet 

Tekijänoikeus on luovan työn suoja. Se suojaa esimerkiksi elokuvia, musiikkia, kirjoja ja valokuvia. Tekijä saa 

päättää, mitä teoksellaan tekee. Hän saa pitää sen itsellään tai myydä haluamallaan hinnalla. Tekijänoikeus 

ei suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideaa, aihetta tai juonta.  

Esitelmää tai tutkielmaa tehdessä pitää ottaa huomioon, mitä kuvia ja videoita niissä voi käyttää.  

Kirjoissa, artikkeleissa ja internetissä olevien teosten ja valokuvien käyttö vaatii luvan hankkimista tekijältä 

tai tekijänoikeusjärjestöltä. Nettisivujen näyttäminen esitelmässä on sallittua, mutta niiden kopioimiseen 

tai tallentamiseen tarvitaan lupa. Myös sosiaalisessa mediassa olevia aineistoja koskevat 

tekijänoikeussäännökset. Omaan esitykseen saa laittaa linkkejä, jotka johtavat esimerkiksi videoklippiin tai 

lehtiartikkeliin. 

Vapaatakin aineistoa käytettäessä tulee mainita tekijän nimi ja lähde. 

(Lähde: Tekijänoikeuden ABC, www.tekijanoikeus.fi) 
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Työselostuksen ohjeet 
 

Johdanto 

 Kerro lyhyesti, mikä on työn tarkoitus. 

 Esittele tutkimuksen aiheeseen liittyvä fysiikan teoria. 

o Esittele myös käyttämäsi laskukaavat, jos sellaisia on. 

 Tee ennakko-oletus eli hypoteesi.  

o Mikä on sinun oletuksesi siitä, mitä työssä tapahtuu? 

o Perustele valitsemasi hypoteesi. Miksi oletat näin tapahtuvan? 

Työsuunnitelma 

 Kerro, miten tutkimus tehdään. Joskus ohje on valmiiksi annettu, toisinaan sinun täytyy kehitellä 

tutkimusjärjestely itse. 

 Listaa käyttämäsi välineet. 

Tutkimus 

 Suorita työ kirjoittamiesi ohjeiden mukaan. 

 Kirjaa muistiin havainnot ja mittaustulokset.  

o Käytä taulukoita ja kuvia, mikäli mahdollista. Silloin esitys on selkeämpi ja mukavampi 

lukea. 

Tulokset 

 Esittele mahdolliset laskut, havainnot ja muut tulokset (esimerkiksi kuvaajat).  

o Laskuista riittää yksi esimerkki jokaisesta laskutyypistä. 

o Tee laskut ja kuvaajat ohjeiden mukaan.  

Johtopäätökset 

 Toteutuiko ennakko-oletuksesi?  

o Oliko tulos teorian mukainen? 

o Vertaa tulosta taulukkoarvoihin, jos sellaisia löytyy. 

 Pohdi mittausten luotettavuutta  

o Mikä aiheutti virhettä? 

o Kuinka luotettavia tulokset ovat ja millä perusteella? 

 Mitä koejärjestelyssä voisi parantaa tai kehittää? 

 Muita mahdollisia huomioita työstä. 
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Tutkimuksen tekeminen 
 

 

Toimiva tutkimusprosessi etenee yleensä seuraavan mallin mukaan. 

1. Selvitä mikä on tutkimuskysymys: Mihin kysymykseen tutkimuksella etsitään vastausta? 

2. Perehdy tutkimusaiheeseen riittävästi. 

3. Lukemasi ja kokemasi perusteella tee hypoteesi. Mieti, mikä on sinun ymmärryksesi mukaan 

vastaus tutkimuskysymykseen. Perustele mielipiteesi, jos voit. 

4. Suunnittele koejärjestely. Mieti samalla mitä mittavälineitä käytät.  

5. Toteuta koejärjestely suunnitelman mukaan. Jos teet muutoksia koejärjestelyihin, kirjaa ne 

muistiin.  

6. Tutkimusta tehdessäsi kirjaa kaikki tulokset ja oleelliset havainnot muistiin.  

7. Jos epäilet tulosten olevan virheellisiä, älä valikoi niistä parhaita ja jätä osaa pois. Voit sen sijaan 

muuttaa koejärjestelyä ja aloittaa mittaamisen alusta. 

8. Analysoi tulokset ja tulkitse niitä.  

9. Kommentoi tuloksia: Mikä oli tutkimuksen tulos? Toteutuiko hypoteesisi? 

10. Kommentoi tulosten luotettavuutta. Olivatko ne luotettavia ja millä perusteella? 

11. Kommentoi tutkimusprosessia: Oliko se toimiva? Millä perusteella? Mitä muuttaisit tai kehittäisit? 

 

Tutkimustulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arvioiminen 
Tutkimuksen tulos voi olla havainto, laskutulos tai kuvaaja. 

Havaintojen esittäminen 

Miten havainnot esitetään? 

1. Kirjoita havainnot muistiin heti tutkimusta tehdessäsi. 

2. Ole riittävän yksityiskohtainen. 

3. Kirjoita muistiin tutkimuksen kannalta oleelliset asiat. Epäolennaisia asioita, kuten päivän säätä tai 

kaverin paidan väriä ei tarvitse raportoida. 

Laskun laskeminen 

Miten fysiikan lasku lasketaan ja esitetään? 

1. Kirjaa ylös ne tiedot ja arvot, jotka jo tiedät ja muistele samalla näiden kirjaintunnukset. Muuta 

yksiköt haluttuun muotoon. 

2. Mieti, mitä olet laskemassa ja mikä on tämän suureen kirjaintunnus. 

3. Kirjoita laskukaava. Ellet tiedä, mitä kaavaa käytät, voit etsiä sitä kohtien 1 ja 2 tietojen avulla. 

4. Jatka laskua siten, että sijoitat kirjaintunnusten paikalle lukuarvot yksiköineen. 

5. Laske tulos laskimella ja kirjoita vastaus yksiköineen. 

6. Pyöristä tulos. Lopputuloksessa tulee olla yhtä monta merkitsevää numeroa, kuin epätarkimmassa 

lähtöarvossa. 
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Kuvaajan piirtäminen 

Miten kuvaaja piirretään? 

1. Piirrä ja nimeä koordinaatiston akselit. 

2. Tee akseleille tasaväliset mitta-asteikot siten, 

että mitatut arvot mahtuvat niille. Jos 

mahdollista, aloita akselit nollasta. Merkitse 

suure ja sen yksikkö näkyviin akselin viereen.  

3. Merkitse tulokset koordinaatistoon. 

4. Mieti, kuuluuko piste (0,0) kuvaajallesi. 

5. Piirrä kuvaaja.  

a. Mikäli kuvaaja on lineaarinen, piirrä se viivoittimella siten, että kuvaajan molemmille 

puolille jää suunnilleen saman verran pisteitä. 

b. Jos kuvaaja ei ole lineaarinen, hahmottele se vapaalla kädellä.  

       

 

Tuloksen luotettavuuden arviointi 
Listassa on esitetty erilaisia tapoja arvioida ja perustella tulosten luotettavuutta. Riippuu tutkimuksesta, 

mitä perusteluja voit käyttää.   

 Toista koejärjestely monta kertaa ja tee siitä havaintoja. Jos tapahtuma on joka kerta samanlainen, 

tulos on luotettavampi kuin silloin, jos siinä on silminnähtäviä eroja.  

 Mieti, vaikuttaako jokin tutkimuksen ulkopuolinen asia tuloksiin? Esimerkiksi tuuli voi vaikuttaa 

pyöräilijän nopeuteen. Mikäli näin on, se heikentää tuloksen luotettavuutta. 

 Pohdi mittausvälineiden aiheuttamaa virhettä. Onko niiden asteikko ja toiminta tarkkaa. 

 Teitkö mittaukset yhteen kertaan vai useasti? Usean mittauksen keskiarvo on luotettavampi kuin 

yksittäinen mittaustulos. 

 Vertaa tulosta taulukkoarvoon, jos sellainen on olemassa. Mikäli tulos on lähellä taulukkoarvoa, voi 

sitä pitää luotettavana. 
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 Monen mittauksen tapauksessa mieti, onko mittaustuloksissa paljon eroja. Kuinka paljon eri 

tapaukset eroavat toisistaan tai keskiarvosta? Jos heitto on pientä, voi tulosta pitää luotettavana. 

 Tarkastele kuvaajaa. Muodostavatko koordinaatiston pisteet selkeän suoran tai käyrän? Piirrä 

kuvaaja. Mikäli mittauspisteet osuvat lähelle kuvaajaa, voi tulosta pitää luotettavana. 
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Kuvaajan piirtäminen Excelillä 
 

Excel on Microsoftin taulukko-ohjelma, jonka avulla voi piirtää kuvaajia ja saada niistä tietoa. Myös muista 

taulukko-ohjelmista löytyvät samat toiminnot.  

 Kuvaajan piirtäminen 

1. Kirjaa ensin mittaustuloksesi Exceliin. Taulukosta tulee selkeämpi, jos kirjoitat 

tuloksille otsikot. Tämä ei ole välttämätöntä. 

 

2. Valitse pisteet, joista haluat piirtää kuvaajan.  

 

 

 

3. Valitse yläpalkista Lisää ja valitse kaavioista pistekaavio. 

 

 

 

 

 

4. Kun olet luonut kaavion, lisää 

siihen akselien otsikot plus-

valikosta ja täytä otsikkoalueille 

tiedot. 

 

 

 

 

 

5. Lisää plus-valikosta Suuntaviiva. Valitse Lineaarinen, jos 

kuvaajan pisteet muodostavat suoran. Jos pisteistä näyttää 

muodostuvan käyrä, valitse samasta ikkunasta Lisää 

asteuksia ja sieltä pylväsvalikosta potenssi.  

 

 

 

 

6. Taulukko on valmis. Voit halutessasi kopioida kuvaajan 

ja liittää sen esimerkiksi word –tiedostoon kuvaajana 

tai kuvana. 
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Pituus 
 

Pituus (tunnus s) on fysiikan perussuure ja arkikielessä esineen tai elollisen olion kokoa ilmaiseva sana. 

Pituuden perusyksikkö SI-järjestelmässä on metri. Tiettyä pituutta merkitseviä termejä ovat esimerkiksi 

leveys, korkeus ja syvyys. Kuljettavan reitin pituutta sanotaan matkaksi.  

Fysiikassa pituus merkitsee kahden pisteen välimatkaa suoraan tai tiettyä reittiä pitkin. Ihmisen pituus 

mitataan suoraan jalkapohjista päälaelle. Kotimatkan pituutta ei sen sijaan määritetä suoraan eli linnuntietä, 

vaan kuljettavan reitin mukaan.  

Mittaaminen 

Yksinkertaisimmillaan pituuden mittavälineenä voidaan käyttää mittanauhaa tai viivoitinta. Näillä voidaan 

mitata suoria etäisyyksiä noin millimetrin tarkkuudella. 

Silmän erotuskykyä pienempien kohteiden mittaamiseen on kehitetty erilaisia mittavälineitä. Työntömitta ja 

mikrometriruuvi auttavat määrittämään lyhyitä etäisyyksiä millimetrin murto-osien tarkkuudella. 

 

Pinta-alan laskeminen 
Suorakulmion pinta-ala lasketaan kertomalla sen kanta ja korkeus. 

 

pinta-ala = kanta ∙ korkeus 

 

 

Tilavuuden laskeminen 
Suorakulmaisen särmiön pinta-ala lasketaan kertomalla sen leveys, syvyys 

ja korkeus 

 

tilavuus = leveys ∙ syvyys ∙ korkeus  

kanta 

korkeus pinta-ala (A) 

korkeus 

leveys 

syvyys 

tilavuus 

(V) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fysiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Perussuure
https://fi.wikipedia.org/wiki/SI-j%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Metri
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mittanauha
https://fi.wikipedia.org/wiki/Viivoitin
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ty%C3%B6nt%C3%B6mitta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mikrometriruuvi
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Suure, yksikkö ja SI-järjestelmä 
 

Suure on kappaleen mitattavissa oleva ominaisuus. Tällaisia ovat esimerkiksi kuljettu matka, kappaleen 

massa ja lämpötila.  

Yksikkö on ennalta sovittu mitta, johon suureiden arvoja voidaan verrata. Tällaisia ovat esimerkiksi metri, 

kilogramma tai celsiusaste. 

 

Eri puolilla maapalloa on suureille käytössä eri yksiköitä. Pituutta voi mitata esimerkiksi tuumina, jalkoina, 

metreinä ja maileina. Jotta sekaannuksilta vältyttäisiin, on luonnontieteissä käytössä SI-järjestelmä, johon on 

valittu suureille yksiköt tieteellistä käyttöä varten. 

Suureille on luonnontieteissä määrätty oma tunnus, joka nopeuttaa suureiden merkitsemistä ja helpottaa 

niiden käyttöä laskuissa. Kirjaintunnukset ovat samat kaikilla kielillä. 

 

SI-järjestelmän perussuureita 

Suure Tunnus Perusyksikkö 
Yksikön 
lyhenne 

 
Muunnoksia 

pituus/ 
matka 

l / s metri m  1 km = 1000 m 

aika t sekunti s  
1 min = 60 s 

1 h = 60 ∙ 60 s = 3600s 

massa m kilogramma kg  1 kg = 1000 g 

lämpötila T kelvin K  0 °C ≈ 273 K 

 

Perussuureiden avulla voidaan muodostaa muut fysiikassa esiintyvät suureet, kuten nopeus. Perussuureiden 

avulla muodostettuja suureita kutsutaan johdannaissuureiksi, sillä ne ovat perussuureista johdettuja.  

 

SI-järjestelmän johdannaissuureita 

Suure Kirjaintunnus Yksikkö 
Yksikön 
lyhenne 

 
Muunnoksia 

pinta-ala A neliömetri m2  
1 m2 = 100dm2 = 10 000 

cm2 

tilavuus V kuutiometri m3  
1 m3 = 1000dm3  
= 1 000 000 cm3 

nopeus v metriä sekunnissa m/s  1 m/s = 3,6 km/h 

tiheys ρ 
kilogrammaa per 
kuutiodesimetri 

kg/dm3  1 kg/dm3 = 1 g/cm3 

voima F newton N  Maan pinnalla 1 kg   ̴ 10 N 

 

  

matka on 500 km 

suure yksikkö 
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Nopeus 
 

Nopeus (tunnus v) kertoo, kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeuden yksikkö on SI-

järjestelmässä m/s eli metriä sekunnissa.  

Nopeudella on suuruuden lisäksi myös suunta. Arkikielessä sanaa nopeus käytetään silloinkin, kun liikkeen 

suuntaa ei ole määritelty. Fysiikassa käytetään tällaisessa tilanteessa sanaa vauhti. 

Kulkuneuvojen nopeudet ilmoitetaan tyypillisesti kilometreinä tunnissa (lyhenne km/h). Esimerkiksi suurin 

sallittu ajonopeus Suomen tieliikenteessä on 120 km/h. Metreinä sekunnissa tämä on noin 33,3 m/s. 

Kappaleiden suurin mahdollinen nopeus on valonnopeus, joka on 299 792 458 m/s. 

 

Nopeuden laskeminen 

Keskinopeus (v) saadaan jakamalla kuljetun matkan pituus (s) matkaan käytetyllä ajalla (t): 

𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝑚𝑎𝑡𝑘𝑎

𝑎𝑖𝑘𝑎
    eli      𝑣 =

𝑠

𝑡
 

 

Esimerkki. Oppilas juoksee 60 metriä 11 sekunnissa. Lasketaan oppilaan nopeus. 

s = 60 m 

t = 11 s 

v = ? 𝑣 =
𝑠

𝑡
=

60 𝑚

11 𝑠
= 5,4545 … 𝑚/𝑠 ≈ 5,5 𝑚/𝑠 

Fysiikassa tulokset ilmoitetaan yleensä metreinä sekunnissa. Jos tämä haluttaisiin kuitenkin ilmoittaa 

kilometreinä tunnissa, tulee metrit sekunnissa kertoa kertoimella 3,6. 

5,5 m/s   =  20 km/h  

 

 

Yksikkömuunnoksia 

Kun laskussa käytetään kilometrejä (km) ja tunteja (h), saadaan tulos 

kilometreinä tunnissa (km/h).  

Kun laskussa käytetään metrejä (m) ja sekunteja (s), saadaan tulos 

metreinä sekunnissa (m/s).  

Tuloksen voi muuttaa kuvan mukaisesti kertomalla tai jakamalla tuloksen 

kertoimella 3,6. 

 

 

Muuntokerroin selittyy sillä, että kilometrissä on tuhat metriä ja tunnissa 3600 sekuntia. 

 

 1 km/h = 
1 𝑘𝑚

1 ℎ
=

1000 𝑚

3600𝑠
=

1

3,6
 m/s             tai 3,6 km/h = 

3,6 𝑘𝑚

1 ℎ
=

3600𝑚

3600𝑠
 = 1 m/s 

 

: 3,6 

∙ 3,6 

m/s  km/h  

∙ 3,6 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Mittayksikk%C3%B6
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_yksikk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansainv%C3%A4linen_yksikk%C3%B6j%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Metri_sekunnissa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kilometri_tunnissa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valonnopeus
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Voima 
 

Voima (tunnus F) on fysiikassa vuorovaikutuksen voimakkuutta kuvaava suure, jolla on sekä suuruus että 

suunta. Voiman yksikkö SI-järjestelmässä on newton, N. 

Kappaleeseen kohdistuva voima muuttaa kappaleen liiketilaa eli kappaleen nopeuden 

suuruutta tai suuntaa. 

Erilaisia voimia 

Voimia aiheuttavat erilaiset vuorovaikutukset. Vuorovaikutukset voidaan jakaa 

etävuorovaikutuksiin ja kosketusvuorovaikutuksiin. Etävuorovaikutuksen aiheuttama 

voima vaikuttaa kappaleisiin jo kaukaa. Tällaisia ovat esimerkiksi painovoima sekä 

magneettiset ja sähköiset voimat.  

Kosketusvuorovaikutusten aiheuttamia voimia ovat esimerkiksi kitka, ilmanvastus ja 

tukivoimat. Nämä voimat esiintyvät vain silloin, kun kappaleet koskettavat toisiaan.  

Voimaa voidaan mitata esimerkiksi jousivaa'alla. 

 

 

  

Jousivaaka 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Fysiikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vektorisuure
https://fi.wikipedia.org/wiki/SI-j%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Newton
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jousivaaka&action=edit&redlink=1


 

47 

Massa ja painovoima 
 

Massa (tunnus m) on fysiikan perussuure, joka kuvaa sekä kappaleen hitautta että sen kykyä tuntea ja 

aiheuttaa painovoimaa. Massan SI-järjestelmän mukainen perusyksikkö on kilogramma, joka on tuhat 

grammaa.  

Mihin massa vaikuttaa? 

Massa liittyy kaikkien kappaleiden kahteen eri perusominaisuuteen: hitauteen ja painovoimaan. Hitauteen 

massa liittyy siten, että raskaan kappaleen kiihdyttäminen tarvitsee kevyttä kappaletta suuremman voiman.  

Massa on se ominaisuus, joka aiheuttaa painovoiman. Esimerkiksi Maa vetää massansa vuoksi puoleensa 

muita kappaleita. Mars on Maata kevyempi planeetta ja siksi sen vetovoimakin on pienempi. Aivan pienetkin 

kappaleet, esimerkiksi kynä tai kumi, synnyttävät painovoiman. Niiden massa on kuitenkin niin pieni, että sen 

aiheuttamaa vetovoimaa on vaikea havaita.  

Massa ja paino 

Arkikielessä käsitteillä massa ja paino tarkoitetaan samaa asiaa. Fysiikassa käsitteillä on eroa. Kappaleen 

massa on paikasta riippumaton. Paino sen sijaan muuttuu, jos kappale viedään Maan pinnalta esimerkiksi 

toiselle planeetalle tai avaruuteen. 

Paino eri planeetoilla 

Kaukana avaruudessa kaikki kappaleet ovat painottomia. Kun kappale tuodaan jollekin planeetalle, siihen 

vaikuttaa painovoima ja sanotaan, että kappale painaa jonkin verran.  

Kappaleen painovoima voidaan laskea kertomalla kappaleen massa planeetan aiheuttamalla 

putoamiskiihtyvyydellä. Tämä voidaan kirjoittaa kaavana 

 

G = g ∙ m 

 

missä G on kappaleen painovoima, m massa ja g painovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys.  

 

Maan putoamiskiihtyvyys on noin 10 m/s2. Tämän avulla voidaan laskea painovoima eri kappaleille: 

1 kg kappale painaa 10 N 

2 kg kappale painaa 20 N 

100 kg kappale painaa 1000 N  

 

Marsissa putoamiskiihtyvyys g on noin 3,7 m/s2, jolloin Marsissa painovoimat lasketaan seuraavasti: 

1 kg kappale painaa 3,7 N 

2 kg kappale painaa 7,4 N 

100 kg kappale painaa 370 N 

 

  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Suure
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hitaus
https://fi.wikipedia.org/wiki/SI-j%C3%A4rjestelm%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kilogramma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gramma
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Newtonin lait 
 

Mekaniikan peruslait eli Newtonin lait muotoili fyysikko Isaac Newton. Ne julkaistiin ensimmäisen kerran 

vuonna 1687. Newtonin kerrotaan keksineen painovoimalain, kun hän näki omenan putoavan puusta. 

 

Tässä esitellään nämä lait osittain yksinkertaistettuina versioina.  

Newtonin ensimmäinen laki: Jos kappaleeseen ei vaikuta mitään voimaa tai voimien summa on nolla, 

kappale jatkaa tasaista liikettä eteenpäin tai pysyy paikallaan. Tätä lakia voi käyttää myös käänteisesti: Jos 

kappale on paikoillaan tai etenee tasaisella nopeudella, on siihen vaikuttavien voimien summa nolla eli ne 

kumoavat toisensa. 

Esimerkki. Auto matkavauhdissa 

 

 

 

Newtonin toinen laki: Jos kappaleeseen vaikuttaa voima, se joutuu voiman suuntaiseen, kiihtyvään 

liikkeeseen. 

Esimerkki. Putoava kappale 

 

 

 

Newtonin kolmas laki: Jos kappaleeseen a vaikuttaa toinen kappale b jollain voimalla, niin kappale a 

vaikuttaa samaan aikaan kappaleeseen b yhtä suurella, mutta vastakkaissuuntaisella voimalla. 

Esimerkki. Kirja pöydällä 

 

Fm 

(moottorin 

työntövoima) 

Fi 

(ilmanvastus) 

 

v (nopeus) 

Fi   (ilmanvastus) 

G (painovoima) v 

 

n
o

p
eu

s 
ka

sv
aa

 

 

F1 (kirja painaa pöytää) 

F2 (pöytä painaa kirjaa) 

Kirja on tässä esimerkissä 

kappale a ja se painaa 

pöytää painovoimansa 

suuruisella voimalla F1.  

Tällöin pöytä eli kappale b 

painaa kirjaa 

vastakkaiseen suuntaan 

voimalla F2. 

Kappaleeseen vaikuttaa 

painovoima G. 

Ilmanvastus Fi vastustaa 

putoamista, mutta koska 

se on painovoimaa 

pienempi, on 

kokonaisvoima alaspäin. 

Tällöin kappale joutuu 

alaspäin kiihtyvään 

liikkeeseen. 

Auton moottori työntää 

autoa eteenpäin voimalla 

Fm. Ilmanvastus vastustaa 

auton liikettä yhtä 

suurella voimalla Fi. 

Voimien summa on nolla, 

jolloin kappale jatkaa 

liikettään tasaisella 

nopeudella eteenpäin. 
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Tiheys 
 

Tiheys (tunnus ρ, rhoo) on suure, joka ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen. 

 

Kun otetaan kaksi saman suuruista kappaletta ja tunnustellaan niiden 

painoa, voidaan tehdä päätelmiä niiden tiheydestä. Kappaleista 

kevyemmällä on pienempi tiheys kuin raskaammalla. Pullollinen ilmaa 

painaa vähemmän kuin pullollinen vettä, sillä vesi on ilmaa tiheämpää. 

Pullollinen rautaa painaa vettäkin enemmän, sillä raudan tiheys on veden 

tiheyttä suurempi.  

 

Tiheys vaikuttaa aineiden kellumiseen ja uppoamiseen. Harvemmat aineet kelluvat niitä 

tiheämpien aineiden päällä. Jää kelluu veden pinnalla, sillä sen tiheys on vettä pienempi. 

Kolikko uppoaa veden pohjaan, sillä sen tiheys on vettä suurempi.  

 

Tiheyden laskeminen 

Tiheys (ρ) saadaan jakamalla kappaleen tai aineen massa (m) sen tilavuudella (V): 

 𝑡𝑖ℎ𝑒𝑦𝑠 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑡𝑖𝑙𝑎𝑣𝑢𝑢𝑠
    eli      𝜌 =

𝑚

𝑉
 

 

Esimerkki. Sormuksen tilavuus on 0,12 cm3 ja sen massa on 2,1 g. Laske sormuksessa käytetyn kultaseoksen 

tiheys. 

V = 0,12 cm3 

m = 2,1 g 

ρ = ?  𝜌 =
𝑚

𝑉
=

2,1 𝑔

0,12 𝑐𝑚3 = 17,5 𝑔/𝑐𝑚3 
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Tavoitteiden arviointi 
 

Tavoitteita arvioidaan oppitunneilla, tutkimustöissä, projekteissa, testeissä ja kokeessa seuraavien 

kriteerien mukaisesti.  

 

 

 
Tiedän, mitä 
pitää oppia. 

Työskentelen 
opettajan 
antamien 
tavoitteiden 
mukaan. Pyydän 
tarvittaessa 
apua. 
 

Arvioin omaa 
työskentelyäni ja 
otan vastaan 
palautetta. 

Asetan omia 
tavoitteita ja 
työskentelen 
niiden 
saavuttamiseksi. 
Tiedän ja 
kerron, mitä jo 
osaan. 

Annan 
rakentavaa 
palautetta muille 
oppilaille. 
Arvioin itseäni 
rakentavasti. 

Kehitän 
toimintaani 
itsearvioinnin ja 
palautteen 
perusteella. 

 

 

Tiedän, että 
fysiikan malli 
kuvaa 
todellisuutta 
tietyin 
rajoituksin. 

Osaan 
luetella 
erilaisia 
fysiikan 
malleja. 

Tulkitsen 
seuraavia malleja: 
aurinkokunnan 
malli, kuvaajat, 
pohjapiirustus, 
laskukaava 

Käytän, tulkitsen ja teen 
ennusteita seuraavista 
malleista: aurinkokunnan 
malli, kuvaajat, 
pohjapiirustus, laskukaava  
Kerron, mihin malli soveltuu 
ja mihin ei.  

Muodostan 
kuvaajan 
mittaus-
tulosten 
perusteella. 
Piirrän 
mallikuvan 
tilanteesta.  

Arvioin, 
kuinka hyvin 
itse tekemäni 
malli kuvaa 
tilannetta. 

 

 

 

Muistan käsitteet 
suure ja yksikkö. 

Yhdistän seuraaviin yksiköihin 
oikean suureen ja kirjain-
tunnuksen: 
matka, pinta-ala, tilavuus aika, 
massa, nopeus, voima, tiheys. 

Yhdistän ilmiöön siihen 
liittyviä suureita 
yksiköineen. 

Selitän ilmiöitä fysiikan 
käsitteiden avulla. 
Yhdistän ilmiöön siihen 
liittyvät ominaisuudet ja 
suureet. 

 

 
Annan esimerkkejä 
fysiikassa käytettävistä tvt-
välineistä ja sovelluksista. 

Hyödynnän tieto- ja 
viestintäteknologiaa 
fysiikan tehtävien 
toteuttamisessa. 
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Annan esimerkkejä erilaisista 
vuorovaikutuksista ja voimista. 

Ymmärrän voimien vaikutuksen 
kappaleen liiketilaan. 
(Newtonin lait 1 ja 2) 

Osaan ratkaista vuorovaikutukseen ja 
liikkeeseen liittyviä tehtäviä kuvaajien 
avulla sekä laskemalla. 

 

 
Muistan 
erilaisia 
tietolähteitä. 

Osaan 
luokitella 
tietolähteitä 
luotettaviin ja 
ei-luotettaviin. 

Osaan hakea 
tietoa 
luotettavasta 
tietolähteestä. 

Osaan hakea 
tietoa eri 
tietolähteistä ja 
valita joitakin 
luotettavia.  

Osaan hakea tietoa 
tarkoituksen-
mukaisesta 
tietolähteestä ja 
perustella, miksi 
valitsin sen lähteen. 

Tunnistan tekstistä 
kirjoittajan 
asenteet ja 
asiantuntijuuden 
tason. 

 

 

 
Annan 
esimerkkejä 
fysiikkaa 
hyödyntävistä 
teknologisista 
sovelluksista. 

Ideoin 
ryhmän 
kanssa 
fysiikan 
projektia. 

Suunnittelen 
ryhmän kanssa 
fysiikkaa 
soveltavaa 
projektia. 

Työskentelen 
yhteistyössä 
teknologisen ratkaisun 
ideoinnissa, 
suunnittelussa, 
kehittämisessä ja 
soveltamisessa. 

Erotan projektin 
tärkeät ja 
olennaiset asiat 
ja pidän huolta 
niiden 
edistämisestä.  

Selitän 
rakentamieni 
sovellusten 
toimintaperiaatt
een fysiikan 
käsitteiden 
avulla. 

 

 
Tiedän aiheeseen 
liittyvät suureet. 

Tiedän tutkittavan 
ilmiön. 

Teen järkevän 
hypoteesin. 

Muodostan kysymyksiä 
tarkasteltavasta ilmiöstä.  
Tarkennan kysymyksiä niin, että 
saan luotua tutkimussuunnitelman. 

    

Muistan turvallisen 
työskentelyn 
periaatteet. 

Työskentelen 
turvallisesti yksin ja 
ryhmässä. 

Tunnistan tieteellisen 
tutkimuksen vaiheet. 

Työskentelen turvallisesti. Teen 
havaintoja ja mittauksia ohjeiden tai 
suunnitelmani mukaan. 

    

Kirjoitan 
tutkimuksen 
tulokset 
muistiin. 

Lasken 
mittausten 
perusteella 
tuloksen.  

Lasku on 
perusteltu ja 
huolella 
esitetty. 

Arvioin 
järkevästi 
tuloksen 
tarkkuutta ja 
luotettavuutta. 

Perustelen arvioni 
tulosten ja 
tutkimusprosessin 
luotettavuudesta. 

Esitän hyviä 
ratkaisuja 
luotettavuuden 
parantamiseksi. 

 

 


