
2. tuokio: Virta poikki



Motivointi
Supralaaksosta saapuu kirje Hoselilta.

Hyvät tutkijat!

Rouva Jalokaasu sai tänään puuhakohtauksen ja hän päätti puhdistaa 
kaikki paikat huolellisesti eli myös minut, Hoseli-robotin! Rouva 

Jalokaasu irrotti etupleksini, jotta voisi puhdistaa sen mahdollisimman 
tarkasti. Kun hän kiinnitti etupleksini takaisin, tapahtui jotain kummallista. 

Aivan kuin jokin sisälläni olisi naksahtanut, enkä sen jälkeen ole saanut 
enää lamppuani syttymään. 

Mikä kumma minussa on vikana? Voitteko auttaa meitä selvittämään 
sammuneen lamppuni mysteeriä?

Terveisin
epätoivoinen ja valoton Hoseli-robotti



Tavoitteet:

● Tutustutaan virtapiirin osiin toiminnallisesti.
● Havainnoidaan leikin kautta virtapiirin toimintaa: sähkö pääsee kulkemaan virtapiirissä vain 

silloin, kun piiri on täysin suljettu eli muodostaa yhtenäisen lenkin.

Tutkimus: Virtaa piirissä



Välineistö tutkijaryhmälle:

● Hoseli tai Hoselia mallittava toimiva pieni lamppu
● noin 40 cm pituinen narunpätkä jokaiselle tutkijalle
● itse askarreltu laatikko paristoa esittämään 
● taskulamppu, jonka sisällä on sormiparistot

Valmistelut:
Leikkaa narunpätkät valmiiksi. Valmistele haluamasi näköinen 
kaksinapainen leikkiparisto. Voit värikoodata pariston navat kuten 
oikeassa paristossa: plusnapa on punainen ja miinusnapa on musta.

Järjestelyt:
Aseta Hoseli tai Hoselia mallittava lamppu osaksi piiriä opettajan 
istumapaikan viereen.

Tutkimus: Virtaa piirissä

Tarvikkeet



“Autetaan Hoselia sytyttämään lamppunsa. Tehdään Hoselille virtapiiri!” 

1. Otetaan ensin taskulamppu tarkasteluun ja pohditaan yhdessä, mitä lamppu 
tarvitsee syttyäkseen. Kuunnellaan tutkijoiden ajatuksia ja ideoita. Voidaan 
ohjata pohdintaa kysymällä, mitä taskulampun sisällä on ja mistä lamppu saa 
virtaa.

2. Avataan taskulamppu ja havainnoidaan sen sisältöä: Todetaan, että lampun 
sisällä on paristoja, joihin sähkö on varastoitunut. 

3. Opettaja esittelee rakentamansa leikkipariston, joka asetetaan piiriin Hoselin 
vastakkaiselle puolelle kahden tutkijan väliin.

4. Pohditaan yhdessä, miten sähkö pääsisi kulkemaan paristosta Hoseliin. 
Kuunnellaan tutkijoiden ajatuksia ja ideoita.

5. Jaetaan jokaiselle tutkijalle yksi narunpätkä.Kerrotaan, että sähkö on sellaista, 
että se kulkee aina jotakin ainetta pitkin. Se tarvitsee siis jonkinlaiset johtimet 
kulkeakseen. Kerrotaan, että tässä leikissä narunpätkät toimivat sähköjohtoina.

Tutkimus: Virtaa piirissä

Tutkimuksen kulku:



6. Opettaja nimeää pariston navat. Pariston vieressä istuvat tutkijat kiinnittävät 
narunsa yhteen pariston napaan joko solmimalla tai pitelemällä sitä kiinni 
kädellä. Pohditaan yhdessä, miten saataisiin muodostettua paristoista 
yhtenäinen reitti Hoselin luo. Reitin tulisi kulkea navasta napaan Hoselin 
kautta. Reitti ei saa missään kohtaa katketa.

7. Pohditaan yhdessä, mitä mahtaa tapahtua, kun viimeiset päät liitetään 
Hoseliin yhtä aikaa. Lasketaan yhdessä kolmeen ja liitetään narut. Opettaja 
napsauttaa lampun päälle.

8. Pohditaan, mitä tapahtuu, jos Hoseliin johtavat narut irrotetaan Hoselista. 
Irrotetaan narut ja opettaja sammuttaa Hoselin lampun. Koe voidaan toistaa 
vielä muutaman kerran. 

9. Sanoitetaan yhdessä virtapiirin toimintaperiaatetta: sähkö pääsee kulkemaan 
virtapiirissä vain, kun piiri on yhtenäinen.

10. Iloitaan onnistuneesta kokeesta! 

“Saimme virtapiirileikin avulla Hoselin lampun hetkeksi syttymään. Yleensä Hoseli 
pystyy kuitenkin kytkemään valonsa päälle silloin kun haluaa. Emme siis saaneet 
Hoselin ongelmaa vielä täysin ratkaistua. Lähdetään Supralaakson 
sähkötutkimuskeskukseen tekemään lisätutkimuksia! Te tutkijat pääsette toimimaan 
sähkötutkijoina ja selvittämään syitä siihen, miksei Hoselin lamppu syty.” 

Vinkki: Leikkiessä voidaan 
myös yhdessä pohtia, 
millaista ääntä sähkö voisi 
virratessaan pitää. 
Virtapiirin ollessa suljettu, 
voidaan säristä ja täristä 
kuten sähkö



Paristo, sähköjohdot ja lamppu muodostavat yhdessä virtapiirin. Virtapiirillä tarkoitetaan sähkön kulkureittiä. 
Sähköä ei voida nähdä, mutta sen vaikutukset voidaan havaita. Kun virtapiiri on yhtenäinen lenkki (suljettu 
virtapiiri), sähkö pääsee vapaasti virtaamaan sitä pitkin ja lampun kohdalla sähkö sytyttää lampun palamaan. 
Kun virtapiiri on poikki (avoin virtapiiri), sähkö ei kulje piirissä ja lamppu sammuu. 

Tieteellinen selitys: 



Tavoitteet:

● Kerrataan virtapiirin osat havainnoimalla mallipiirrosta. 
● Opitaan, että virtapiiri voi olla piilossa myös koneen 

sisällä.

Tutkimus: Hoselin sähkökartoitus



Välineistö yhdelle tutkijalle:

● raportointimoniste Hoselista ilman etupanssariaan (HUOM! kaksi eri 
vaikeusastetta) 

● värikyniä

Välineistö koko ryhmälle:

● tavallinen kuva Hoselista 

Järjestelyt:

Tämä tutkimus kannattaa toteuttaa pöydän ääressä, jotta värittäminen on 
helpompaa. Tutkimuksen voi eriyttää lasten ikätason mukaan. Tulosteen 
yksinkertaisemmasta versiosta on helpompaa hahmottaa oikeat väritettävät 
johdot. 

Tutkimus: Hoselin sähkökartoitus

Tarvikkeet



“Muistatteko, miten tarinassa Rouva Jalokaasu sai puuhakohtauksen? Hän jatkoi 
siivoamista ja halusi puhdistaa myös Hoselin koneiston! Mitähän siivottavaa Hoselin 
sisältä oikein löytyi?

1. Havainnoidaan kuvaa Hoselista ja vertaillaan sitä raportointimonisteen kuvaan. 
Mitä eroja havaitset? Huomataan, että toisessa kuvassa Hoseli on ilman 
etupanssariaan.

2. Todetaan, että kuvan avulla näemme, miltä Hoselin sisällä näyttää. 

3. Havainnoidaan Hoselin koneistoa ja pyritään tunnistamaan sen osia:

● virtalähde eli tässä tapauksessa paristo
● lamppuun kulkevat sähköjohdot
● lamppu

“Nämä osat Rouva Jalokaasu siis siivosi. Kun hän kiinnitti etupleksin takaisin, jokin 
Hoselin sisällä naksahti, eikä lamppu sen jälkeen enää syttynyt. Mitä oikein tapahtui?” 

Tutkimus: Hoselin sähkökartoitus

Tutkimuksen kulku:



4. Väritetään kuvasta paristo sekä lamppuun kulkevat sähköjohdot halutulla 
värillä. 

5. Pohditaan yhdessä, missä vika voisi olla. Mitkä osat ovat yhteydessä 
lamppuun? 

“Vian on siis oltava jossain värittämällänne alueella eli virtapiirissä. Lähdetään 
rakentamaan omaa virtapiiriä, jotta voimme saada asian selville!”



Virtapiiri rakennetaan usein koneen kuoren sisään. Kuori suojaa virtapiirin metallisia johtimia rikkoutumiselta ja 
koneen käyttäjää sähköiskuilta. Esimerkiksi kellon sisällä on paljon pieniä johtimia, joita pitkin sähkö kulkee 
kellon eri osiin ja liikuttaa esimerkiksi kellon viisareita. Joissakin koneissa johtimet voivat olla myös koneen 
kuoren ulkopuolella. Tällöin johtimet on suojattu sähköä hyvin eristävällä muovikerroksella.

Tieteellinen selitys: 



Tavoitteet:

● Rakennetaan oikea virtapiiri ja tutkitaan sen toimintaa.
● Vahvistetaan vianetsintä- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Tutkimus: Foliovirtapiiri



Välineistö tutkijaryhmälle:

● suojalasit
● 3 voltin nappiparisto
● n. 1,8 voltin LED-lamppu
● alumiinifoliota leikattuna valmiiksi noin 3 cm levyisiksi 

suikaleiksi
● A4-kokoinen vahva paperi tai kartonki
● syömäpuikko, puukynä tai muu vastaava tikku 
● (lautanen)

Välineistö yhteiseksi:

● teippiä
● muutamat sakset

Video: https://youtu.be/B4O1nb3uk28

Tutkimus: Foliovirtapiiri

Tarvikkeet



Valmistelut:

Leikkaa foliot noin 3 cm levyisiksi suikaleiksi ja taittele niistä noin 1 cm 
levyisiä sileitä suikaleita (vähintään 4 suikaletta tutkijaa kohden). 
Leikkaa teippiä erityisesti pieniä tutkijoita varten valmiiksi lautaselle. 

Valmista tutkijoille virtapiirialustat:

1. Testaa lampun ja pariston toimivuus suoraan paristosta. 
Huomioi, että virta kulkee LED-lampuissa ainoastaan tiettyyn 
suuntaan: jos jalat ovat väärin päin, lamppu ei syty. 

2. Aseta lyhyt folioliuska kartongin alareunaan poikittain.

3. Aseta nappiparisto folioliuskan alkupäähän niin, että paristo on 
täysin folion päällä (huomioi kumpi napa on foliota vasten). 
Kiinnitä paristo kartongin alareunaan teipillä niin, että teippi 
peittää paristosta puolet.

Tutkimus: Foliovirtapiiri

Tarvikkeet

Huom! Nappiparistoa saa käsitellä vain aikuinen, 
sillä nieltynä nappiparisto on vaarallinen.

Säilytä paristoja pakkauksessa tai muoviin 
käärittynä, kun paristot eivät ole käytössä.



4. Piirrä merkkiviiva noin 5 cm päähän nappiparistosta. 
Tarkoituksena on valmistaa avoin virtapiiri, joka myöhemmin 
suljetaan kytkimellä. 

5. Kiinnitä LED-lamppu vastakkaiseen yläreunaan. Suuntaa jalat 
valmiiksi niin, että toinen jalka osoittaa kohti negatiivista ja 
toinen kohti positiivista napaa. Muista huomioida lampun 
jalkojen suunta suhteessa paristoon!

Tutkimus: Foliovirtapiiri

Tarvikkeet



Valmistele tutkijoille valmiiksi tikkukytkimet alumiinifoliosta. 

1. Leikkaa 4–5 cm levyinen suikale alumiinifoliosta.

2. Kääri suikale tikun ympärille niin, että tikun reunaan jää paljas 
puinen “kahva”

Vinkki! Valmista yksi virtapiiri esimerkiksi, jota tutkijat voivat tarvittaessa 
käyttää mallina virtapiirin rakentamisessa. 

Järjestelyt:

Tutkimukselle kannattaa varata oma erillinen pisteensä. Asettele 
virtapiirialustat ja tikkukytkimet tutkimuspisteelle.

Säilytä nappiparistoja lasten ulottumattomissa kuivassa paikassa ja ota 
ne esille vasta, kun niitä tarvitaan. 

Video: https://youtu.be/B4O1nb3uk28

Tutkimus: Foliovirtapiiri

Tarvikkeet



“Rakennetaan nyt samanlainen virtapiiri kuin Hoselin sisällä! Tutkitaan, kuinka saisimme 
lampun syttymään.” 

Vaihe 1: Virtapiirin muotoilu

1. Havainnoidaan folioliuskoja: Miltä ne näyttävät ja tuntuvat? Mitä tapahtuu, jos 
folioliuskaa heilutetaan ilmassa? Millaista ääntä siitä kuuluu?

2. Havainnoidaan kartongissa kiinni olevia tarvikkeita. Verrataan tarvikkeita kuvaan 
Hoselin koneistosta yksi kerrallaan: mikä osa toimii Hoselin virtalähteenä? 
Etsitään ja nimetään nappiparisto myös kartongin virtapiiristä. Mikähän mahtaa 
olla vastakkaiseen kulmaan teipattu laite? Tunnistetaan ja nimetään laite pienen 
pieneksi lampuksi. 

3. Pohditaan ja päätellään, mitä tulisi tehdä, jotta pienen lampun saisi syttymään. 

4. Todetaan, että lamppu tarvitsee syttyäkseen sähköä, jota saadaan paristosta. 
Pohditaan, miten sähkö saataisiin kulkemaan paristosta lamppuun. Mitä 
näkyvillä olevia tarvikkeita voisimme käyttää johtimena eli sähkön kulkureittinä? 
Mikä johtaa hyvin sähköä? Kuunnellaan tutkijoiden pohdintoja ja ideoita.

Tutkimus: Foliovirtapiiri

Tutkimuksen kulku:



5. Todetaan, että johdin voidaan muotoilla foliosta. Aikuinen auttaa foliopalojen 
kiinnittämisessä tiiviisti LED-lamppujen jalkoihin, jotka tutkija teippaa kiinni 
folioon. Myös foliopalojen yhtymäkohdat kannattaa teipata.

6. Annetaan tutkijoiden muotoilla virtapiiriä hetken itsenäisesti. Lopussa 
ohjeistaan tutkijoita jättämään piirin loppupäähän rako (alustalla viiva 
merkkinä), jonka yli sähkö ei pääse hyppäämään.

Vaihe 2. Sähkön silta eli kytkin 

1. Havainnoidaan tikkukytkintä. Tulkitaan: Voisiko tikkua käyttää jotenkin 
hyödyksi virtapiirissä? Kulkeeko sähkö puista tikkua pitkin? Kuinka voisimme 
saada tämän selville?

2. Käytetään tikkua kytkimenä: suljetaan virtapiiri kytkimen avulla ja 
havainnoidaan: syttyykö lamppu? Todetaan, että lampun syttyminen on merkki 
siitä, että virtapiiri toimii ja sähkö kulkee koko piirissä. 

3. Jos virtapiiri ei toimi, ohjataan tutkijoita vianetsintään: missä vika voisi olla? 
Onko virtapiiri poikki jostain kohtaa?  Vianetsintä voidaan linkittää Hoselin 
ongelmaan: onkohan Hoselin virtapiirille käynyt samalla tavalla?

Jatkotutkimus nopeille tutkijoille: Toimiiko virtapiiri, jos foliossa on enemmän 
mutkia? Annetaan tutkijoiden muotoilla foliosta alustalle oman muotoinen virtapiiri. 
Voidaan myös tutkia, mitä tapahtuu, jos sähkön reitistä tehdään pidempi.



Folio on alumiinia, joka on hyvin sähköä johtavaa metallia, minkä vuoksi se toimii hyvin virtapiirin johtimena. 
Foliosuikaleiden liitokset tulee teipata tiiviisti kiinni toisiinsa, sillä muuten sähkö ei pääse kulkemaan virtapiiriin 
kytkettyyn lamppuun. Vian ilmetessä kannattaakin ensin tarkistaa johdinliitokset. Jos liitokset ovat kunnossa, 
on syytä testata lampun ja pariston kunto.

Virtapiirissä voi olla virtakytkin, jolla sähkön kulkua voidaan säädellä. Kun virtakytkin suljetaan, virtapiiri on 
yhtenäinen ja lamppu syttyy. Kun virtakytkin avataan, virtapiiriin syntyy sähkön kulkua estävä aukko ja lamppu 
sammuu. 

Tieteellinen selitys: 



Tavoitteet:

● Tehdään havaintoja erilaisista materiaaleista ja niiden sähkönjohtavuudesta.
● Rakennetaan erilaisista aineista kytkimiä ja tutkitaan, toimivatko ne virtapiirin osana.  
● Luokitellaan aineita sähkönjohtavuuden mukaan: onko aine johdin vai eriste?

Tutkimus: Sähkön sillat



Välineistö yhdelle tutkijalle:

● edellisen tutkimuksen tikkukytkin ja muita erilaisista 
materiaaleista askarreltuja tikkukytkimiä

● luokittelualustat: lamppu syttyy / lamppu ei syty

Lisäksi tutkittavaksi voidaan ottaa: 
● metallisia esineitä kuten rasioita tai metallilankaa
● muovisia tai kumisia esineitä kuten pieniä rasioita, 

pyyhekumeja tai muovisia pikkuesineitä

Tikkukytkimiä varten tarvitset:
● paperia
● kangasta
● syömäpuikkoja, puukyniä tai vastaavia puutikkuja
● teippiä

Tutkimus: Sähkön sillat

Tarvikkeet



Valmistelut:

Tikkukytkimien valmistelu:

1. Leikkaa paperista, alumiinifoliosta tai kankaasta sopivan 
kokoinen pala.

2. Kääri paperinpala puutikun ympärille, niin että tikun reunaan jää 
paljas puinen “kahva”.

3. Kiinnitä pala tarvittaessa teipillä.

Järjestelyt:
 
Tutkimuksen voi toteuttaa edellisen tutkimuksen yhteydessä.

Tutkimus: Sähkön sillat

Tarvikkeet



“Totesimme jo, että sähkö ei osaa hypätä raon tai kuilun yli ja tarvitsee sillan, jotta 
virtapiiri voi olla kokonainen. Mitä kaikkia materiaaleja sähkö voi käyttää siltanaan?”

1. Otetaan tarkasteluun eri materiaaleista valmistettuja tikkukytkimiä yksi 
kerrallaan. 

2. Havainnoidaan tikun ympärille käärittyä materiaalia: miltä se tuntuu ja näyttää? 
Millaista ääntä kuuluu, kun materiaalia rapsuttaa sormella? 

3. Tehdään arvaus: syttyykö virtapiirin lamppu, jos tikku kytketään virtapiirin 
sillaksi?

4. Asetetaan tikku osaksi virtapiiriä ja havainnoidaan: mitä lampulle tapahtuu?

5. Tulkitse: miksi näin tapahtui? Pääseekö sähkö kulkemaan kytkimen 
muodostamaa siltaa pitkin?

6. Luokitellaan kytkimet lopuksi sen mukaan, syttyikö lamppu vai ei. 

Tutkimus: Sähkön sillat

Tutkimuksen kulku:



Ainetta, joka johtaa hyvin sähköä, kutsutaan sähkönjohteeksi. Sähkönjohteita ovat erilaiset metallit kuten 
tutkimuksessa johteena käytetty alumiini. Ainetta, joka ei johda hyvin sähköä, kutsutaan sähköneristeeksi. 
Sähköneristeitä ovat esimerkiksi muovi, kumi ja lasi. 

Aineen sähkönjohtavuutta voidaan tutkia valmistamalla siitä virtakytkin ja kytkemällä se osaksi virtapiiriä. 

Sähköjohdon sisus on metallia, jota pitkin sähkö pääsee hyvin kulkemaan. Sähköjohdon ulkopinta on sen sijaan 
muovia tai kumia. Tämä mahdollistaa sähköjohtoon koskemisen, sillä sähkö kulkee turvallisesti sähköjohdon 
kuoren sisällä. Kytkimellä saadaan hallittua virtapiiriä.

Tieteellinen selitys: 



Raportoidaan tutkimusten tuloksista Hoselille.

Pyydetään tutkijoita kertomaan Hoselille ajatuksiaan siitä, miksi 
Hoselin lamppu ei syty. Missä vika saattaisi piillä? Mitä Hoseli voisi 
tehdä, jotta lamppu syttyisi?

Loppuraportti:



Kotitutkimus


