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Näytös 1:

Malleista

4



▪ Kysymys: Mikä näistä on vettä?

▪ Kysymys: Miksi me sitten käytetään malleja?

Mallien kanssa työskentely



Makroskooppinen

Kokeet ja havainnot

Konsepti

(esim. 

reaktiivisuus, 

tiheys ρ, 

happamuus Ka)

Nanotason esitys

Kokoelmia silmälle näkymättömiä

kappaleita

Symbolinen esitys

(Reaktioyhtälöt, matematiikka)
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Miltä malli näyttää?



▪ Kysymys: Piirrä veden (H2O) ja rikkihapon (H2SO4) Lewis-rakenteet

Rikotaan malli!



Näytös 1:

Kemian standardipiirtotekniikat
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Esitystavalla on merkitystä

Andrea Palladion La Rotonda
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Moderni kemia käyttää viivakaavoja

Viivakaavojen piirtäminen:

▪ Hiiliketju muuttuu sik-sakiksi 120° kulmiin

▪ Jokainen kulma on hiiliatomi

▪ Hiiliin kiinnittyneitä vetyjä ei piirretä

Miksi viivakaavat?

▪ Helppolukuinen

▪ Huomio kiinnittyy olennaiseen

▪ Nopeita ja helppoja piirtää
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Suoraketjuiset, haaroittuneet ja rengasmaiset yhdisteet

Suoraketjuinen Haaroittunut Rengasmainen
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Yleisimmät Geometriat

Yksöissidokset Kaksoissidokset Kolmoissidokset
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Viivakaavojen tulkintaa

▪ Tehtävä 1: Muuta viivakaavaksi CH3CH2CH(CH3)CH3

▪ Tehtävä 2: Muuta viivakaavaksi

▪ Tehtävä 3: Muuta viivakaavaksi CH3CCCO2H
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Viivakaavojen tulkintaa

▪ Tehtävä 1: Määritä yhdisteelle molekyylikaava (CnHmOl) ▪ Tehtävä 2: Määritä yhdisteelle molekyylikaava (CnHmOl)
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Isomeria: Samat atomit, eri rakenne

▪ Kaavalle C4H8O voidaan piirtää 48 isomeeriä! Isomeeri (IUPAC)

One of several species (or molecular 

entities) that have the same atomic 

composition (molecular formula) but 

different line formulae or different 

stereochemical formulae and hence 

different physical and/or chemical 

properties.

https://goldbook.iupac.org/terms/view/I03289

https://goldbook.iupac.org/terms/view/I03289


Näytös 3:

Olisiko sinulla hetki aikaa puhua kemiasta?
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Nimillä on merkitystä… mutta nimi ei ole kaikki kaikessa

Erithacus rubeculaYleisimpiä ruuvikantoja
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Molekyyleistä puhuminen: IUPAC-nimet

IUPAC-nimestä on hyötyä

Triviaalinimestä ei ole hyötyä

IUPAC-nimestä ei ole hyötyä

Triviaalinimestä on hyötyä

IUPAC-nimestä ei ole hyötyä

Triviaalinimestä ei ole hyötyä
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Molekyyleistä puhuminen: yleisimmät funktionaaliset ryhmät

Karboksyylihappo

Alkeeni

Alkyyni

Aldehydi

Eetteri

Ketoni

Alkoholi

Esteri

Amidi

Nitriili

Amiini

Nitro
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Molekyyleistä puhuminen: yleisimmät lyhenteet

Mikä on    ?

Koukuraviiva tarkoittaa

Kiinnittymispistettä

toiseen atomiin



Näytös 4:

Hyvät, pahat ja rumat
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Show most chemists a series of diagrams of something as simple as benzene, and

there will be near-unanimity about which ones are “good” diagrams and which ones

are “bad”. As Robert Pirsig writes in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance,

“But even though Quality cannot be defined, you know what Quality is!”

Hyvät, pahat ja rumat

Kemiassa piirtäminen on kommunikointia – epäselvät piirrokset ovat epäselvää kommunikointia

A B C D E F
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Yleisimpiä piirtovirheitä 1/2

Taittuneet 

kolmoissidokset

Väärät

sidoskulmat

Sidokset vääriin 

atomeihin

Aromaattinen rengas 

ympyränä

Lyhenteiden 

väärinkäyttö, kytkeytyy 

vain yhteen atomiin!

Siksak ei ole 120°

kulmassa
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Yleisimpiä piirtovirheitä 2/2

Piirtotyylien 

sekoittaminen

Suoloihin ei piirretä 

kovalenttista sidosta

Renkaat eivät ole 

säännöllisiä 

monikulmioita

Implisiittisten vetyjen 

unohtaminen 

heteroatomeista


