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Lukion kemian kurssit 1-5 (LOPS 2015)



Atomimallit



Atomimallin historiaa
▪ Atomin käsitteen otti käyttöön John Dalton

▪ Joseph Thomson löysi elektronin – atomi on 
sähköisesti neutraali, koostuu kuitenkin + ja -
merkkisesti varautuneista hiukkasista. 
(rusinapullamalliksi) – kts. Thomsonin koe 
opetus.tv

▪ Ernest Rutherford päätteli sirontakokeen 
jälkeen ytimen muodostavan valtaosan atomin 
massasta

▪ Niels Bohr ehdotti, että elektronit kiertävät 
ydintä ellipsin muotoisilla kiertoradoilla eri 
energiatasoilla

▪ James Chadwick päätteli, että atomin ydin 
koostuu positiivisesta varatuista protoneista ja 
varauksettomista neutroneista

▪ Kvanttimekaanisen atomimallin mukaan 
elektronit eivät kierrä ydintä radoilla vaan 
muodostavat elektronipilven

http://opettajatv.yle.fi/teemat/aine/666/669/m112/Sähkö


Miksi atomimalleja kehitetään?

▪ Mallien tehtävänä on yrittää selittää ilmiöitä 
ja maailmaa

▪ Jos mallin ei selitä jotain, sitä korjataan tai 
se korvataan uudella

▪ Esim. Bohrin malli selitti hyvin vedyn 
spektrin, mutta ei enää oikein muiden 
alkuaineiden spektrejä →
kvanttimekaaninen malli

▪ Spektrien käyttö tähtien ja planeettojen 
alkuainekoostumuksen määrittämisessä 
(linkki artikkeliin)

http://www.nist.gov/pml/data/asd.cfm

http://www.wolframalpha.com/ (visible spectra element)

http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/avaruus/avaruusfyysikot-loysivat-todisteta-outo-przybylskin-tahti-saattaa-sisaltaa-superraskaita-alkuaineita-joita-ei-tunneta-mistaan-muualta-maailmankaikkeudesta-6636050
http://www.nist.gov/pml/data/asd.cfm
http://www.wolframalpha.com/


Absortio ja emissio - virittyminen



DEMO: Liekkireaktiot



Atomi ja atomin rakenneosat

▪ Atomi koostuu 
elektroniverhosta ja 
ytimestä (tämä on 
yksinkertaistettu kuva 
todellisuudesta)

▪ Nykyään tunnetaan 
lukuisia alkeishiukkasia, 
joista mm. protonit ja 
neutronit koostuvat

Tunnus Varaus Massa

protoni p+ +e 1836 me

neutroni n 0 1839 me

elektroni e− −e me

me  on elektronin massa



Jaksollinen järjestelmä

Kemistin tärkein työkalu



Tehtävä 1: Jaksollinen järjestelmä

▪ Avaa ptable.com

▪ Mitä asioita 
voidaan lukea 
jaksollisesta 
järjestelmästä?

▪ Avaa Atomi-
orbitaalit –
välilehti. Mitä 
kuvan mukainen 
esitys teille 
kertoo?  



Tehtävä 2: Jaksollinen järjestelmä

▪ Mitä ominaisuuksia voidaan päätellä 
jaksollisesta järjestelmästä?

▪ Mitä johdonmukaisuuksia on mahdollista tulkita 
tai liittää jaksolliseen järjestelmään?



Kotitehtävät 1



Kotitehtävät 2



Kotitehtävät 3



Kotitehtävät 4. Mallien selitysvoima?

Mikä on 
raudan 
elektroni-
verhon 
rakenne?

Montako 
ulkoelek-
tronia?



Orbitaaliteoria

Atomiorbitaalit, Elektronikonfiguraatio,

Orbitaalit, jaksollinen järjestelmä ja hapetusluvut



Jaksollinen järjestelmä ja lohkot

s-lohko

p-lohko

d-lohko

f- ja g-lohkot



Orbitaalit

Kutakin kvanttilukujen n, l ja m määräämää elektronitilaa 

sanotaan orbitaaliksi.

Orbitaali on atomiin tai molekyyliin sisältyvä alue, jolla 

elektroni todennäköisimmin liikkuu. Yhdelle orbitaalille voi 

sijoittua korkeintaan kaksi elektronia eli elektronipari.

Orbitaalin muoto ja koko lasketaan Schrödingerin aalto-

yhtälön pohjalta. Orbitaalia ei voida kokeellisesti havaita. 

Elektronitiheys sen sijaan voidaan mitata. Suuri 

elektronitiheys jossakin atomin tai molekyylin osassa 

merkitsee suurta elektronin esiintymistodennäköisyyttä.



Elektronien jakautumisen 
kolme sääntöä



Elektronijakaumakaaviot

Elektronien sijoittuminen eri orbitaaleille noudattaa 

tiettyjä sääntöjä. Vertailemalla eri alkuaineiden 

elektronitasojen ja orbitaalien täyttymistä, voidaan 

tehdä päätelmiä täyttymisen säännönmukaisuuksista. 

Säännöistä löytyy myös poikkeuksia

n = 4

n = 5



Työ -

▪ Avaa www.ptable.com –sivusto (tai 
koneelle ladattu vastaava ohjelma)

▪ Tutustu eri alkuaineiden atomiorbitaali -
rakenteisiin ja hae kolme 
johdonmukaisuutta (sääntöä)

▪ Muista, että aina silloin tällöin poikkeus 
vahvistaa säännön

http://www.ptable.com/


www.ptable.com -sivusto

http://www.ptable.com/


Elektronimiehityksen säännöt

▪ Minimienergiaperiaate

▪ elektroni sijoittuu aina alimpaan mahdolliseen energiatilaan.

▪ Hundin sääntö

▪ saman kuoren saman nimisiin orbitaaleihin asettuvat ensin 
parittomat elektronit

▪ jokaiseen orbitaaliin kuuluu kaksi elektronia, joilla on 
vastakkaiset spinkvanttiluvut.

▪ Paulin sääntö (kieltosääntö)

▪ jokaisella saman atomin elektronilla täytyy olla 
erilainen neljän kvanttiluvun yhdelmä

▪ kunkin kuoren elektronien suurin määrä on 2n2.



Jaksollinen järjestelmä osa2

Miten selitämme seuraavia ilmiöitä?



Käsitteitä

IONISAATIOENERGIA

▪ Ionisaatioenergia: energia, joka tarvitaan irrottamaan 
kaasumaisessa tilassa olevasta atomista tai ionista 
elektroni - Ionisaatioenergia on aina positiivinen

ELEKTRONEGATIIVISUUS

▪ Elektronegatiivisuudella tarkoitetaan atomin kykyä vetää 
sidoselektroneja puoleensa

▪ Esim. Paulingin asteikko: elektronegatiivisuudet laskettu 
sidosenergioista

ELEKTRONIAFFINITEETTI

▪ Elektroniaffiniteetti: energian muutos lisättäessä 
ylimääräinen elektroni kaasumaisessa tilassa olevaan 
atomiin



Ionisoitumisenergia ja jaksollinen järjestelmä
Esim. Al (g)→Al+ (g) + e− IE1 =578kJ/mol



Eri ionisoitumisenergiat atomilla



Elektronegatiivisuus ja jaksollinen 
järjestelmä



Yläkoulun kemian kertausta



Kertausta: Kemialliset
ominaisuudet
▪ Olomuodot, olomuodon

muutokset

▪ Happamuus / 
emäksisyys (tähän
palataan syventäen
tällä kurssilla)

▪ Kyky reagoida toisen
aineen kanssa

▪ Liukoisuus



Puhdas aina ja seokset



Seokset

▪ Seoksiksi kutsutaan 
aineita, joissa kahden tai 
useamman aineen 
rakenneosat ovat 
sekoittuneet keskenään. 

▪ Aineet erotetaan toisistaan 
kemiallisilla 
erotusmenetelmillä, joita 
ovat mm.
▪ dekantointi

▪ suodatus

▪ uutto

▪ kiteyttäminen

▪ tislaus ja

▪ kromatografia

Homogeeninen seos on tasakoosteinen. 

Tyypillisiä homogeenisia seoksia ovat esim. 

vesijohtovesi, ilma ja erilaiset metalliseokset eli 

lejeeringit.

Heterogeenisessa eli sekakoosteisessa 

seoksessa voidaan havaita eri kerroksia, jotka 

selkeästi silmillä havaittavissa eri olomuodoiksi. 

Näitä kerroksia tai olomuotoja kutsutaan faaseiksi. 



Aine



Seoksien erilaisia muotoja

▪ sumu (fog) = nestettä 
kaasussa

▪ savu (smoke) = kiinteää 
ainetta kaasussa

▪ suspensio (suspension) / 
liete = kiinteää ainetta 
nesteessä

▪ vaahto (foam) = 
kaasua nesteessä

▪ emulsio (emulsion) = 
nestettä nesteessä

▪ geeli (gel) = kiinteää ainetta 
nesteessä. Yleensä kiinteä 
aine on imenyt itseensä 
nestettä ja turvonnut.



Erotusmenetelmät
▪ perustuvat eri aineiden 

erilaisiin fysikaalisiin tai 
kemiallisiin 
ominaisuuksiin:

▪ siivilöinti (hiukkaskoko) 

▪ suodatus (hiukkaskoko)

▪ sentrifugiointi (tiheys) 

▪ linkous (tiheys)

▪ tislaus (kiehumispiste)

▪ uuttaminen (liukoisuus) 

▪ kiteyttäminen (liukoisuus)

▪ kromatografia, haihdutus



Erotusmenetelmät

Fysikaaliset menetelmät Erottuminen perustuu

Sihtaus Hiukkaskoko

Suodatus Hiukkaskoko

Sentrifugointi Tiheys

Linkous Tiheys

Tislaus Höyrynpaine, erityisesti kiehumispiste

Haihdutus Höyrynpaine

Kemialliset menetelmät
Ominaisuus, johon erottuminen 

perustuu

Uuttaminen Liukoisuus

Kiteyttäminen Liukoisuus, erityisesti saostuminen

Kromatografia Liukoisuus



Orgaaninen eli hiiliyhdisteiden kemiaa 
yläkoulussa

Luokka Ryhmän nimi Kaava Pääte nimessä

Alkaanit, 

Alkeenit

Alkyynit

yksinkertaisia sidoksia

kaksoissidos

kolmoissidos

–C–C–

–C=C–

–C≡C–

-aani

-eeni

-yyni

Alkoholit hydroksyyliryhmä –OH -oli

Aldehydit karbonyyliryhmä –CHO -aali

Karboksyylihapot karboksyyliryhmä –COOH -happo

Amiinit aminoryhmä –NH2 -amiini

Aminohapot amino- ja karboksyyliryhmä –NH2 ja –COOH

Esterit esteriryhmä –COO– -aatti

Ketonit ketoniryhmä –(C=O)– -oni



Funktionaaliset ryhmät

Luokka Ryhmän nimi Kaava Pääte nimessä

Alkeenit kaksoissidos –C=C– -eeni

Alkyynit kolmoissidos –C≡C– -yyni

Halidit halogeeni –F / –Cl / –Br / –I

Alkoholit ja fenolit hydroksyyliryhmä –OH -oli

Aldehydit karbonyyliryhmä –CHO -aali

Karboksyylihapot karboksyyliryhmä –COOH -happo

Eetterit eetterihappi –O– -eetteri

Amidit amidiryhmä –CON -amidi

Amiinit aminoryhmä –NH2 -amiini

Aminohapot
aminoryhmä ja 

karboksyyliryhmä

–NH2

–COOH

Arom. hiilivedyt aromaattinen rengas

Esterit esteriryhmä –COO– -aatti

Ketonit ketoniryhmä –(C=O)– -oni



Molview.org -ohjelma



CmapTools -ohjelma



Käsitekartan tekeminen, CmapsTools

▪ Käsikartta koostuu 
käsitteistä ja niitä 
yhdistävästä linkkisanasta. 
Linkkisana kertoo 
käsitteiden välisen 
yhteyden. Se on usein 
esimerkiksi verbi. 

Ladataan 

osoitteesta: 

https://cmap.ihmc.us

/cmaptools/cmaptool

s-download/

(Google: Cmaptools)

https://cmap.ihmc.us/cmaptools/cmaptools-download/

