
Valmistaudu tutkimaan!
Tutkijan varusteet
Etsi kotoa itsellesi sopivat tutkijanlasit, askartele 
nimikyltti ja muokkaa vanhasta kauluspaidasta 
tutkijantakki. Merkitse rasti ruutuun, kun olet 
löytänyt varusteen itsellesi.
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Mittausvälineet
Mitä mittausvälineitä kotoasi löytyy?  
Ympyröi kuvasta. Mieti, mitä niillä voi mitata?
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Vesibongaus
Ympyröi kuvasta kaikki veteen liittyvät ilmiöt.
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Mitä tapahtui?

Tyhjästä ilmestyvä vesi4

Tarvikkeet:
juomalasi ja pakastin

Pakastimesta otetun vesilasin pintaan ilmestyi vesipisaroita.
Vesilasin pinta on kylmempi kuin ilma, siksi viileän lasin 
pintaan tiivistyy ilmassa olevaa veden kaasumaista olomuotoa eli vesihöyryä. 
Vesi ei synny tyhjästä, vaan ympärillämme oleva näkymätön vesihöyry
kerääntyy pisaroiksi, kun se törmää kylmän lasin pintaan. 

Havainnoi lasin lämpötilaa. Tee havaintoja lisäksi katsellen 
ja koskettaen selvittääksesi, mitä lasin pinnalle syntyy.

Aseta tyhjä juomalasi 15 
minuutiksi pakastimeen. 

Ota lasi sitten pois 
pakastimesta ja tunnustele 
sormellasi sen pintaa.

Tarkastele, mitä lasin 
pinnalle tapahtuu. 
Kokeile sitä taas sormellasi.

Laske lasi pöydälle.

Kellukeitto5

kahteen osaan 
sen mukaan, 
arveletko
niiden
uppoavan vai 
kelluvan.

Aseta esineet 
yksitellen kulhoon. Täytä kulho vedellä.

Tarvikkeet:
syvä kulho, vettä, erilaisia pieniä esineitä, kuten leluja ja
luonnosta löytyviä pieniä esineitä



Hiuksia nostattava tutkimus6

Pyydä tutkimus-
avustajaasi puhaltamaan
ilmapallo täyteen.

Hankaa ilmapallolla
hiuksiasi 10 sekunnin ajan
ja mene peilin ääreen.

Vedä ilmapalloa hitaasti
kauemmas päästäsi.

Mitä hiuksillesi 
tapahtuu?

Toista koe
tutkimusavustajasi
hiuksilla.

Tee tutkimusavustajan kanssa

Tarvikkeet:
ilmapallo

Hankaa ilmapallolla hiuksiasi ja kosketa
ilmapallon hankauskohdalla seinää. 

Tarkkaile, mitä tapahtuu. 

Ilmapallon ja hiusten hangatessa toisiinsa ne sähköistyivät eli
niihin syntyi sähkövaraus. Hangatuista hiuksista siirtyi negatiivisia 
elektroneja ilmapalloon. Tällöin ilmapalloon tuli enemmän elektroneja 
kuin siinä tarvitsisi olla eli elektroneja oli ylimäärä. Tämä negatiivisten
elektronien ylimäärä aiheutti ilmapalloon negatiivisen varauksen.
Sen sijaan hiuksissa, joista poistui elektroneja, oli positiivinen varaus. 
Hiuksissa ja ilmapallossa oli erimerkkiset varaukset, negatiivinen ja
positiivinen, ja siksi ilmapallo veti hiuksia puoleensa. Hiukset olivat 
positiivisesti varautuneet ja toisiaan hylkiessään ne nousivat pystyyn. 

Mitä tapahtui?



Karkkitehti7

Tarvikkeet:
pehmeitä karkkeja ja hammastikkuja

Rakenna mahdollisimman
korkea rakennelma
yhdistelemällä hammastikkuja
toisiinsa karkkien avulla.

Osaatko rakentaa seuraavat muodot?  
Merkitse rasti, kun olet onnistunut.



Mahtava mönjä8

Tarvikkeet:
kulho, desilitran mitta, maissijauhoa ja vettä

Mittaa kulhoon kaksi desilitraa
maissijauhoja ja yksi desilitra 
vettä. 

Sekoita. Lisää tarvittaessa
hieman vettä.

Puristele, kääntele ja
vääntele. 

Sihisevä sekoitus9

Tarvikkeet:
lasi, ruokalusikka, ruokasoodaa, etikkaa,
 elintarvikeväriä ja astianpesuainetta.

Mittaa lasiin ruokalusikallinen 
ruokasoodaa.

Kaada perään puoli desilitraa etikkaa. 

Toista tutkimus 
puhtaaseen lasiin ja
lisää joukkoon hieman 
väriainetta ja tiskiainetta.

Mitä tapahtuu?

Tiesitkö?
Sooda on emäksinen aine ja 

etikka taas on hapan aine.  
Kun nämä kaksi ainetta 
yhdistetään, tapahtuu 

kemiallinen reaktio, jossa syntyy 
mm. hiilidioksidikaasua. 

 Tämän voimme  
havaita sihinänä ja  

kuplimisena.

ETIKKA

SOODA



Kuka on nopein?10

Kerro kokelaalle, että hänen tulee napata viivoitin
mahdollisimman nopeasti, kun olet päästänyt siitä irti. 

Päästä irti viivoittimesta. Minkä numeron kohdalla 
kokelaan sormet tarttuvat viivoittimeen? Kokeile samaa 
muutama kerta ja merkitse muistiin paras reaktio eli se, 
jossa viivoitin putosi lyhyimmän matkan. Kokeile nyt itse. 
Kumpi saa paremman tuloksen?

Tarvikkeet:
pitkä muovi- tai puuviivoitin (ainakin 30 cm), kynä ja paperia

Pyydä ystävää tai
perheenjäsentä
reaktiotestiin.

Roikota viivoitinta yläpäästä 
ja pyydä kokelasta pitämään
sormiaan viivoittimen 
alaosassa nollan kohdalla. 
Hän ei kuitenkaan saa
koskea viivoittimeen. 

Ihmisen reaktionopeus on yleensä noin 150–300 millisekuntia, 
eli viivoitin ehtii luultavasti pudota noin 15–45 cm. Siinä lyhyessä ajassa
tapahtuu paljon: näköviesti kulkeutuu aivoihin, aivot käsittelevät
näkemänsä ja sormien lihaksiin kulkeutuu viesti tarttua viivoittimeen.

Mitä tapahtui?

Musikaaliset pullot11
Tarvikkeet:
viisi samanlaista pulloa (mieluiten lasipulloja, 
muovisetkin käyvät), vettä

Koeta nyt puhallella vaikkapa Satu meni saunaan -laulua.n
Säädä pullojen vedenkorkeutta, kunnes onnistut 
osumaan oikeisiin nuotteihin.

Laske ensimmäiseen pulloon
muutama sentti vettä. Laita
seuraavaan vähän enemmän
vettä ja niin edelleen.
Vedenpintojen tasoeron
tulisi olla noin 1 cm.

Aseta pullot pöydälle 
järjestykseen veden määrän 
mukaan. Puhalla tyhjimmän
pullon suuaukon päältä, niin 
kuulet viheltävän äänen. 
Kokeile muitakin pulloja.
Mitä enemmän vettä, sitä
korkeampi ääni.

Pullossa on ilmapatsas, jonka korkeuden määrää vedenpinnan 
korkeus: mitä enemmän vettä pullossa on, sen matalampi on ilmapatsas. 
Kun puhallat pullon suun päältä, ilmapatsas värähtelee ja kuuluu ääni. 
Mitä lyhyempi ilmapatsas on, sen nopeammin se värähtelee ja sitä 
korkeampi on ääni.

Mitä tapahtui?


