
1. AINEEN RAKENNE

• Aineet jaetaan puhtaisiin aineisiin ja seoksiin.
Puhdasaine
• Puhdasaine on alkuaine tai yhdiste.
• Alkuaine koostuu vain keskenään samanlaisista atomeista. Esim. rauta Fe.
• Yhdiste koostuu keskenään samanlaisista atomien yhteenliittymistä (molekyyleistä

tai ioneista) Esim. vesi H2O, ruokasuola NaCl.
• Yhdisteellä on kemiallinenkaava.

Seos
• Seos koostuu kahdesta tai useammasta aineesta.
• Seos voi olla homogeeninen tai heterogeeninen.
• Homogeeninen seos on tasakoosteinen. Esim. ilma ja liuokset.
• Heterogeenisessa seoksessa sekoittuneiden aineiden rajapinnat voidaan havai-

ta. Esim. liete.
Aineen olomuodot
• Aineella on kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu.
• kts. olomuodon muutokseen liittyvät termit kirjasta s. 17.
• Kemiallisessa reaktiossa aine muuttuu toiseksi aineeksi
• Fysikaalisessa muutoksessa aine pysyy samana, mutta fysikaaliset ominaisu-

udet (tiheys, olomuoto, lämpötila) muuttuvat.
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2. ATOMI

• Atomi on aineen pienin rakenneosa.
• Atomin pääosat ovat ydin ja elektroniverho.
• Ytimessä ovat pos. varautuneet protonit p+ ja varauksettomat neutronit n0

• Elektroniverhossa ydintä kiertävät neg. varautuneet elektronit e−.
• Ydin määrää atomin massan ja elektroniverho kemialliset ominaisuudet.

Hiukkasten lukumäärä
• Protonien määrä=elektronien määrä=aineen järjestysluku.
• Protonien ja neutronien määrä= massaluku

14
6 C

• Isotooppi on saman alkuaineen erimassainen atomi.
• Esimerkiksi vedyllä on kolme isotooppia, jotka eroavat toisistaan neutron-

ien lukumäärän mukaan
– tavallinen vety eli pronium 1

1H

– deuterium 2
1H

– tritium 3
1H

• Aineen isotoopeilla kemialliset ominaisuudet säilyvät, koska elektronirakenne
isotoopeilla on sama.

Atomimassa
• Atomien massat ovat pieniä ja siksi massat ilmoitetaan atomimassayksikön

avulla.
• Atomimassayksikkö on 1u = 1, 66 · 10−27kg

• Sopimuksen mukaan hiili-12 isotoopin 12
6 C massa on tasan 12u.

• Alkuaineiden atomimassat lasketaan alkuaineen luonnossa esiintyvän iso-
tooppiseoksen mukaan.

Elektroniverho
• Elektroniverhossa elektronit asettuvat energiatasoille (n=1-7) eli kuorille

(K, L, M, N ...)
• Mitä kauempana energiataso on ytimestä sitä suurempi energia elektronilla

on.
• Energiatasolle n mahtuu 2n2 elektronia.
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• Uloimmalla kuorella olevia elektroneita sanotaan ulko- eli valenssielek-
troneiksi.
• Atomit pyrkivät oktettiin eli saamaan uloimmalle kuorelleen kahdeksan

elektronia.
• Ulkoelektronit määräävät aineen kemiallisen ominaisuudet.
• Ulkoelektroneita voidaan merkitä piste- tai viivamerkinnällä.

N̈ Ċ Ö

N̄ Ċ Ō

Jaksollinen järjestelmä
• Jaksollisessa järjestelmässä aineet ovat kasvavan järjestysluvun mukaisessa

järjestyksessä.
• Jaksollisen järjestelmän perusteella voit päätellä aineen metallisuus (metal-

li, epämetalli, puolimetalli) tai aineen ominaisuuksia.

Ryhmät
• Pystysarakkeet ovat ryhmiä 1-18.
• Ryhmän ykkösiä osoittava numero kertoo atomin ulkoelektronien määrän.
• Ryhmät 1,2 13-18 ovat pääryhmiä, joilla on kullakin oma nimi. (Kts. kirja s.

23)
• Väliin jäävät sivuryhmät.
• Ryhmän alkuaineiden kemialliset ominaisuudet ovat samanlaiset.

Jaksot
• Vaakarivit ovat jaksoja.
• Jakson järjestysluku kertoo käytössä olevien energiatasojen määrän.
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3. ATOMEISTA YHDISTEIKSI

• Atomit muodostavat molekyylejä ja ioneja pyrkiessään saamaan itselleen
oktetti rakenteen.
• Yhdisteissä molekyylien ja ionien välillä esiintyy heikkoja ja vahvoja sidok-

sia.
• Vahvat sidokset pitävät molekyylien tai ionien atomeja yhdessä.
• Heikot sidokset ovat molekyylien tai ionien välisiä voimia.

Elektronegatiivisuus
• Elektronegatiivisuus kertoo aineen kyvyn vetää elektroneja puoleensa.
• Epämetalleilla on suuri elektronegatiivisuus eli ne vastaanottavat helposti

elektroneja.
• Metalleilla on pieni elektronegatiivisuus eli ne luovuttavat helposti elek-

troneja.
• Atomien välisen eletronegatiivisuusarvojen erotuksen ∆χ avulla voidaan

päätellä yhdisteen sidostyyppi
– Jos ∆χ > 1, 7, muodostuu ionissidos
– Jos ∆χ < 1, 7, muodostuu molekyylisidos.

• Elektronegatiivisuus χ kasvaa ryhmässä alhaalta ylöspäin ja jaksossa vasem-
malta oikealle. (Fluorilla suurin χ = 4, 0)

Ionisidos
• Ioni on varauksellinen atomi, joka syntyy atomin pyrkiessä oktettiin.
• Metalliatomin luovuttaessa elektroneja syntyy positiivinen ioni eli kationi.

Na→ Na+ + e−

Mg →Mg2+ + 2e−

• Epämetalliatomin vastaanottaessa elektroneja syntyy negatiivinen ioni an-
ioni.

O + 2e− → O2−

F + e− → F−

• Luovutettavien/vastaanotettavien elektronien määrän voi päätellä jaksol-
lisen järjestelmän avulla.
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• Ionien välinen sähköinen vetovoima eli ionisidos saa ionit pysymään yhdessä.

Kaavan kirjoittaminen
• Nimessä kationi ennen anionia.
• Kaavassa varausten summan oltava nolla.
• Natriumoksidin muodostuminen

2Na+ +O2− → Na2O

Kovalenttinen sidos
• Epämetalliatomit muodostavat välilleen elektronipareja pyrkiessään ok-

tettiin.
• Elektronipari syntyy, kun kaksi atomia jakavat kaksi elektronia keskenään.
• Atomin viivamallissa vapaat, parittomat elektronit voivat muodostaa elek-

tronipareja.
• Elektronipareja voi muodostua atomien välille yksi, kaksi tai kolme.
• Kovalenttiset sidokset ovat vahvoja. Esim Typpi N2 on erittäin passiivinen

kaasu.
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4. HIILIYHDISTEIDEN KEMIAA ELI ORGAANISTA KEMIAA

• Elollisen luonnon yhdisteet ovat hiilen yhdisteitä.
• Hiilen muodostamia yhdisteitä tunnetaan miljoonia.
• Hiili voi muodostaa pitkiä kestäviä hiiliketjuja, joissa hiilet sitoutuvat toisi-

insa kovalenttisilla sidoksilla.
• Lisäksi ketjuihin voi liittyä vetyä, happea, typpeä, fosforia, rikkiä ja halo-

geenejä.
Hiilirungot

• Hiili atomi voi muodostaa neljä kovalenttista sidosta.
• Yksinkertaisimmat hiilen yhdisteet hiilivedyt sisältävät vain hiiltä ja vetyä.
• Hiilivetyjen nimen etuliite tulee hiilien lukumäärän mukaan ja loppupääte

-aani, -eeni tai -yyni määräytyy hiiliatomien välisten sidosten mukaan.

• Jos hiilestä lähtee vain yksinkertaisia sidoksia, saa hiili tetraedrisen raken-
teen, jossa kaikki sidoskulmat ovat 109, 5◦.

• Jos hiilestä lähtee kaksoisidos, on rakenne tasomainen ja sidoskulmat 120◦.

• Jos hiilestä lähtee kolmoisidos, on rakenne lineaarinen ja sidoskulmat 180◦.
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Rakenteiden esitystapoja
Molekyylikaava
• Molekyylikaava ilmoittaa aineen atomit, mutta ei voida nähdä isomeriaa.
• Atomit yleensä aakkosjärjestyksessä.

Rakennekaava
• Ilmoittaa atomien väliset sidokset.
• Voidaan käyttää tiivistettyä rakennekaavaa tai viivakaavaa tai näiden yhdis-

telmää.
Hiilirungot

• Ketjurakenteiset eli avoketjuiset hiilivedyt.
• Sykliset eli rengasrakenteiset hiilivedyt.
• Tyydyttyneet hiilivedyt sisältävät vain yksinkertaisia hiili-hiili-sidoksia.
• Tyydyttymättömät hiilivedyt sisältävät kaksois- tai kolmoissidoksia hiiliten

välillä.
• Aromaattiset hiilivedyt sisältävät bentseenirenkaan, jossa kaksoissidokset

delokalisoituvat.

Funktionaaliset ryhmät
• Hiilivetyketjuun voi liittyä erilaisia funktionaalisia ryhmiä.
• Funktionaaliset ryhmät määräävät yhdisteen kemialliset ominaisuudet.
• katso kirja s. 44-45

Nimeäminen
(1) Etsi pisin hiiliketju. Funktionaalinen ryhmä määrää nimen loppuosan.
(2) Numeroi ketju, niin että funktionaalinen ryhmä ja sivuryhmät saavat

mahd. pienet numerot.
(3) Nimeä sivuryhmät ja niiden paikat.

Eetterien nimeäminen
• Nimeä happeen liittyneet hiiliketjut aakkosjärjestyksessä sivuryhminä ja

lisää loppuun pääte -eetteri.

Esterien nimeäminen
• Nimeä kaksoissidokselliseen happeen liittynyt hiiliketju happona ja toinen

pää sivuryhmänä ja loppuun pääte -esteri.
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Amiinien nimeäminen
• Nimeä vedyt korvanneet hiilivetyryhmät aakkosjärjestyksessä sivuryhminä

ja loppuun pääte -amiini.
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Poolinen ja pooliton molekyyli
• Sidos on poolinen, jos toinen sidoksen molekyyleistä on elektronegatiivisem-

pi kuin toinen.
• Poolisuus kuvaa sidoksen osittaista sähköistä varausta, joka aiheutuu si-

doselektronien siirtymisestä kohti elektronegatiivisempaa atomia.
• Jos elektronegatiivisuus ero ∆λ > 1, 7, elektronit siirtyvät täydellisesti ja

syntyy ionisidos.
• Hiiliyhdisteissä hiili-hiili ja hiili-vety sidokset ovat poolittomia, mutta hiili-

typpi, hiili-happi jne. sidokset poolisia.
• Molekyyli on pooliton, jos kaikki sidokset ovat poolittomia.
• Molekyyli on poolinen, jos jokin sen sidoksista on poolinen.
• Molekyylin symmetria voi josku kumota poolisuuden.
• Jos molekyylissä pooliton osa on suuri verrattuna pooliseen osaan, on molekyyli

pooliton.



10

5. AINEMÄÄRÄ JA LIUOKSEN PITOISUUS

Ainemäärä
• Reaktiot tapahtuvat aineiden rakenneosien välillä ja siksi rakenneosien määrien

laskeminen on reaktiossa tärkeää.
• Aineen rakenne osia ovat atomit, molekyylit tai ionit.
• Ainemäärää n mitataan mooleina mol.
• Yksi mooli ainetta sisältää Avogadron luvun NA = 6, 022 · 1023 1

mol
verran

rakenneosia.
• Jos aineen rakenneosia on N kappaletta, on ainetta ainemäärä

n =
N

NA

.

Moolimassa
• Aineen atomimassa kertoo, kuinka paljon 1 mol aineen atomeita painaa

grammoina.
• Yhdisteen moolimassa saadaan yhdisteen atomien atomimassojen summana.
• Moolimassan tunnus on M ja yksikkö g/mol.
• Samalla ainemäärällä kahta eri ainetta on eri massat, koska atomimassat

ovat erilaiset.
• Aineen massan m, moolimassan M ja ainemäärän n välillä on yhteys

n =
m

M
.

Liuoksen pitoisuus
• Konsentraatio c (mol/l = mol/dm3) ilmoittaa liuenneen aineen ainemäärän
n liuoksessa (tilavuus V )

c =
n

V
.
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6. HEIKOT SIDOKSET

• Heikot sidokset ovat atomien, ionien ja molekyylien välisiä sidoksia.
• Heikot sidokset vaikuttavat aineen olomuotoon ja sulamis- ja kiehumispis-

teisiin.
• Tarkastellaan heikkoja sidoksia heikoimmasta vahvimpaan.

Dispersio voimat
• Dispersio voimia esiintyy poolittomien molekyylien välillä.
• Sidokset ovat sitä vahvempia mitä suurempi atomimassa molekyyleillä on.

Dipoili-dipoili-sidokset
• Dipoli-dipoli-sidos syntyy poolisten molekyylien välille, kun molekyylin

osittaisvaraukset vetävät toisiaan puoleensa.
• Erikois tapauksena syntyy vahva vety-sidos, jos molekyylin vety on kiin-

nittynyt happeen, typpeen tai fluoriin.
• mm. vesi, karboksyylihapot, amiinit ja amidit muodostavat vetysidoksia.

Ioni-dipolisidos
• Poolisen molekyylin ja ioni välille voi syntyä ioni-dipolisidos.
• Esim. Natriumkloridi vedessä.

Liukeneminen
• Pooliset yhdisteet liukenevat poolisiin liuottimiin ja poolittomat yhdisteet

poolittomiin liuottimmiin.
• Esim. ruokasuola ja sokeri liukenevat veteen, mutta eivät heksaaniin.
• Poolisia liuottimia ovat vesi, etanoli, metanoli.
• Poolittomia liuottimia ovat heksaani (bensiini), tolueeni ja dietyylieetteri.
• Jos molekyylin pooliton osa on suuri verrattuna pooliseen osaan liukenem-

inen pooliseen liuottimeen vähenee.(vrt. rasvat ja vahat)
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7. ALKOHOLIT

• Alkohit syntyvät, kun yksi tai useampi hiilivedyn vedyistä korvautuu hy-
droksyyliryhmällä -OH.
• Alkoholit nimetään lisäämäällä hiilivetyketjun loppuun pääte -anoli.
• Jos OH-ryhmä on yhdisteen sivuryhmä, se saa nimen hydroksi.
• Kun OH-ryhmä liittyy suoraan bentseenirenkaaseen syntyy fenoli.
• Arkielämän alkoholeja ovat metanoli, etanoli, ksylitoli, glyseroli, glykoli,

sorbitoli.
• Jos hiilivetyyn liittyy useampi hydroksyyliryhmä, puhutaan moniarvoisista

alkoholeista.
• Esim. Ksylitoli on viisiarvoinen alkoholi.
• Alkoholit ovat primäärisiä, sekundäärisiä tai tertiäärisiä.
• Primäärisessä alkoholissa hiilessä, johon OH-ryhmä on kiinnittynyt, on lisäk-

si kaksi vetyä, sekundäärisessä yksi vety ja tertiäärisessä ei yhtään.

8. EETTERIT

• Eettereissä kaksi hiilivetyketjua liittyy happisillalla toisiinsa.
• Nimeämisessä merkitään hiilivetyketjut sivuryhminä aakkosjärjestyksessä

ja loppuun lisätään eetteri.
• Eetterit ovat vain heikosti poolisia, joten niitä käytetään liuottamaan poolit-

tomia yhdisteitä.

9. AMIINIT

• Amiinit ovat ammoniakin NH3 johdannaisia.
• Amiineissa yksi tai useampi ammoniakin vedyistä korvautuu hiiliketjulla.
• Yksinkertaiset amiinit nimetään ilmoittamalla sivuryhmät ja lisäämällä lop-

puun amiini.
• Sivuryhmänä NH2-ryhmä on aminoryhmä.
• Amiinit voidaan luokitella kuten alkoholit primäärisiin, sekundäärisiin ja

tertiäärisiin typessä kiinni olevien vetyjen mukaan.
• Amiinit ovat pahan hajuisia.
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10. KARBONYYLIYHDISTEET

• Karbonyyliyhdisteet sisältävät karbonyyliryhmä -C=O.
• Karbonyyliyhdisteitä ovat karboksyylihapot, aldehydit, ketonit, esterit ja

amidit.

Aldehydit
• Aldehydeissä karbonyyliryhmään liittyy vety ja hiilivetyketju.
• Aldehydit nimetään lakemalla hiilivetyketjun hiilet (karbonyyliryhmän hi-

ili mukaan lukien) ja lisätään loppuun -anaali.
• Fomaldehydi eli metanaali on bakteereja tuhoavaa ja siksi sitä käytetään

desifiointiaineena.

Ketonit
• Ketoneissa karbonyyliryhmään liittyy kaksi hiilivetyketjua.
• Ketonit nimetään myös laskemalla hiilivetyketjun pituus ja loppuun laite-

taan pääte -anoni.
• Karbonyyliryhmän paikka ilmoitetaan numerolla.
• Asetoni eli propanoni on yleinen liuotin.

Karboksyylihapot
• Karboksyylihapoilla karbonyyliryhmään on liittynyt -OH-ryhmä.
• Karboksyylihapot nimetään lisäämällä hiilketjun perään sana happo.
• Karboksyylihapot luovuttavat vesiliuoksessa protonin eli vety-ionin -OH-

ryhmästä.
• Arkielämästä tuttuja karboksyylihappoja ovat muurahaishappo eli metaani-

happo, etikka eli etaanihappo, sitruunahappo (sitrusheldelmät), oksaalihap-
po (ketunleipä) ja bentsoehappo (puolukka).

Esterit
• Esterit syntyvät karboksyylihapon ja alkoholin reagoidessa.

• Esterit nimetään nimeämällä happeen liittynyt hiilivetyketju sivuryhmänä
ja lisäämäällä karbonyyliryhmään kuuluvaan hiilivetyketjuun pääte -anaatti.
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• Esterit ovat hyvän tuoksuisia ja niitä käytetään mm. hajuvesissä ja aromi-
aineissa.

Aminohapot
• Aminohapoissa karboksyylihapporyhmä -COOH ja aminoryhmäNH2 ovat

kiinittyneet samaan hiiliatomiin.
• Luonnossa esiintyy 20 aminohappoa.
• Kun aminohapot liittyvät toisiinsa peptidisidoksella syntyy proteiineja.

11. KEMIALLINEN REAKTIO

• Kemiallisessa reaktiossa lähtöaineista syntyy uusia aineita eli reaktio tuot-
teita.
• Jotta reaktio tapahtuisi on lähtöaineiden törmättävä toisiinsa, jolloin van-

hoja sidoksia katkeaa ja uusia muodostuu.
• Törmäyksissä heikoimmat sidokset katkeavat helpoiten.
• Funktionaaliset ryhmät ovat hiiliyhdisteiden heikkoja kohtia.
• Reaktioihin liittyy aina myös energian muutoksia.
• Reaktion voi havaita saostumana, kuplimisena, värin muutoksena, palamise-

na.

Hapettumis ja pelkistymisreaktiot
• Hiiliyhdisteen hapettuessa sen happiatomien lukumäärä kasvaa tai vety-

atomien lukumäärä vähenee.
• Primääriset alkoholit hapettuvat aldehydeiksi ja edelleen karboksyylihapoik-

si.
• Sekundääriset alkoholit hapettuvat ketoneiksi.
• Tertiäärinen alkoholi ei hapetu, koska siinä ei ole poistuvaa vetyä.
• Hapettava happi merkitään reaktionuolen päälle [O]

• Hiiliyhdisteen pelkistyessä sen vetyatomien lukumäärä kasvaa tai happi-
atomien lukumäärä vähenee.
• Karboksyylihapot pelkistyvät aldehydiksi ja edelleen alkoholiksi.
• Ketoniryhmä pelkistyy sekundääriseksi alkoholiksi.
• Pelkistävä vety merkitään reaktionuolen päälle [H].

Palaminen
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• Hiiliyhdisteen täydellisessä palamisreaktiossa syntyy vettä H2O ja hiilid-
ioksidia CO2.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

• Epätäydellisessä palamisessa syntyy myös hiilimonoksidia CO

Happo-emäsreaktiot
• Happo on vetyionin H+ eli protonin luovuttaja.
• Emäs on vetyionin H+ eli protonin vastaanottaja.
• Karboksyylihapon OH-ryhmä luovuttaa vetyionin vedelle, jolloin syntyy

happamuuden aiheuttava oksoniumioni H3O
+.

• Karboksyylihapot (paitsi metaanihappo) ovat heikkoja happoja, joilloin vain
osa niistä luovuttaa vetyioninsa.
• Vahvat hapot luovuttavat protoninsa täydellisesti. Esim. suolahappo HCl,

rikkihappo H2SO4.
• Fenolinen alkoholiryhmä voi luovuttaa vetyionin.

• Ammoniakin ja veden vesiliuos on emäksinen, koska ammoniakki ottaa
vastaan vedeltä vetyionin.

• Syntyvät OH−-ionit aiheuttavat liuoksen emäksisyyden.
• Metallihydroksidit (NaOH,Ca(OH)2) liukenevat veteen metalli ja hydroksidi-

ioneina, jolloin syntyvä liuos on emäksinen.
• Aminoryhmä -NH2 on emäksinen ja voi ottaa vetyionin vastaan.
• Amfolyytti on aine joka voi toimia sekä happona että emäksenä. Esim. vesi

ja aminohapot.
• Kahtaisionin voi muodostaa yhdiste, jossa on sekä happo että emäsryhmä.

Esim. aminohapot.
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Neutraloituminen
• Kun yhtäsuuret ainemäärät happoa ja emästä reagoi keskenään tapahtuu

neturaloituminen, jossa syntyy vettä ja suolaa (ioniyhdiste).

HCl +NaOH → H2O +NaCl

H2SO4 + 2NaOH → 2H2O +Na2SO4

• Vesi muodostuu vety- ja hydroksi-ionien reagoidessa.

H+ +OH− → H2O

• Suoloilla on korkeat sulamispisteet (ionisidos) ja ne liukenevat hyvin veteen
(muodostuu ioni-dipolisidoksia).


