
Valintakoe 2020 / Biokemia 

 

Nimi ________________________________  henkilötunnus_____________________ 

 

Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 

huomioidaan 

 
1. a)  Selitä miten sidokset suuntautuvat avaruudellisesti ja millainen molekyylin muoto on kun 
keskusatomista lähtee sidoksia a) kahteen, b) kolmeen, c) neljään atomiin. Mikä on vapaiden 
elektroniparien vaikutus molekyylin muotoon? (1,5 p) 
 

 

 
 Voi muodostua sauvamainen eli lineaarinen rakenne; b) Muodostuu tasokolmio, jolloin kaikki 
atomit ovat samassa tasossa. Atomien väliset sidoskulmat ovat tällöin 120°; c) Sidokset 
suuntautuvat mahdollisimman kauas toisistaan jolloin muodostuu tetraedri, jossa sidoskulmat ovat 
109,5°. Jos keskusatomille jää vapaita elektronipareja, sidoskulmat muuttuvat. Esimerkiksi veden ja 
ammoniakin vapaat elektroniparit taivuttavat kovalenttisia sidoksia lähemmäs toisiaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b)  Määrittele aminohappo. Miten aminohapoista muodostuu peptidisidos? Kuvaa reaktioyhtälöllä miten 
peptidisidoksen muodostumisen kautta kahdesta aminohaposta syntyy dipeptidi. (2 p) 
 

 

 
 Aminohapot ovat yhdisteitä, joissa on sekä aminoryhmä (-NH2) että karboksyyliryhmä (-COOH). 
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Nimi ________________________________  henkilötunnus_____________________ 

 

Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 

huomioidaan 

 
2. a)  Palmitiinihapon kemiallinen kaava on C16H32O2 (kyseessä pitkäketjuinen haaroittumaton 
karboksyylihappo). Onko se tyydyttymätön vai tyydyttynyt rasvahappo? Perustele. Piirrä palmitiinihapon 
rakennekaava. (2p) 
 

 
 Se on tyydyttynyt sillä sen ketjurakenteessa ei ole hiilien välisiä kaksoissidoksia. 

 

 

 

 

 

 

 

tai 

 
b) Kolmen palmitiinihappomolekyylin reagoidessa glyserolin (1,2,3-propaanitrioli) kanssa syntyy eräs 

triasyyliglyseroli (=triglyseridi) . Kirjoita syntyvän tuotteen rakennekaava. Ympyröi rakennekaavasta 

palmitiinihappojen ja glyserolin väliset sidokset. Mikä sidostyyppi on kyseessä? (2 p) 
 
 
Kyseessä on esterisidos. 

 

 

 
 



3. Miten evoluutio toimii ja miten se liittyy elämän biokemialliseen perustaan?  

Oleta, että vastauksesi on tarkoitettu yleistajuiseksi kirjoitukseksi, joten selitä taustaksi elämän 

biokemiallista perustaa niin paljon, että vastaus on ei-asiantuntijan ymmärrettävissä. Esimerkit ovat 

tervetulleita. (7,5p) 

Mallivastaus: Evoluutio tarkoittaa eliöiden sopeutumista muuttuviin oloihin muuttumalla itse 
luonnonvalinnnan kautta. Luonnonvalinta tarkoittaa sitä, että niiden yksilöiden perinnölliset 
ominaisuudet runsastuvat, jotka pystyvät tuottamaan eniten lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä kuin muut. 
Luonnonvalinnan toimintaa kuvataan valintapaineen ja kelpoisuuden käsitteiden avulla. Valintapaine 
on tekijä, joka suosii tietynlaisia yksilöitä, joiden kelpoisuuden sanotaan tämän vuoksi olevan parempi 
kuin muiden. Esimerkiksi kylmän ilmaston tuottamassa valintapaineessa paksuturkkisten eläinten 
kelpoisuus saattaa olla parempi kuin ohutturkkisten. Eliöt elävät kuitenkin useiden valintapaineiden 
keskellä, ja ohutturkkinen pikkujyrsijä voi menestyä vaikkapa kaivautumalla maahan talvella. Ihminen 
menestyy älynsä avulla myös kylmillä seuduilla - kaljuudestaan huolimatta. 
Luonnonvalinta voidaan luokitella suuntaavaksi valinnaksi, joka suosii tietyn ominaisuuden ääripäätä, 
tasapainottavaksi valinnaksi, joka suosii keskivertoa. Esimerkiksi hyönteispölytteisen kasvin 
menestymisen avaintekijä voi olla muihin kasveihin nähden ylivoimainen kyky houkutella tiettyä 
pölyttäjälajia. Myös useampaa ääripäätä suosiva hajottava valinta on mahdollinen. Suvullisesti 
lisääntyvän lajin evoluution sanotaan johtaneen lajiutumiseen silloin, kun kaksi populaatiota ei enää 
tuota lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Maantieteellinen eristäytyminen edistää usein lajiutumista – 
esimerkiksi yksinäisille saarille on kehittynyt uusia lajeja. Luonnonvalinnan lisäksi myös sattuma 
vaikuttaa evoluutioon esimerkiksi siten, että luonnonkatastrofi tappaa lajin lähes sukupuuttoon, jolloin 
jäljelle jääneiden jäsenten ominaisuudet siirtyvät jälkeläisille riippumatta näiden kelpoisuudesta. 
Luonnonvalinnan pohjana olevat yksilöiden erot eli perinnöllinen muuntelu perustuu siihen, että 
eliöillä on paljon geenien koodaavia ominaisuuksia. Jokaisen lajin soluissa on DNA:ta joko yhtenä tai 
useampana pitkänä nauhamaisena kromosomina. Tietyt kohdat DNA-nauhassa ovat geenejä. Solun 
RNA-polymeraasientsyymi osaa kopioida geenistä RNA-molekyylin, jolla on sama nukleotidijärjestys 
kuin geenillä. Saman geenin eri muotoja kutsutaan alleeleiksi. RNA-molekyylistä solun valmistaa 
ribosomien, siirtäjä-RNA:n ja avustavien proteiinien avulla polypeptidiketjun, jossa jokaista kolmen 
peräkkäisen RNA:n nukleotidin ryhmää eli kodonia vastaa tietty aminohappo. Polypeptidiketjut ja 
niiden yhdistelmät eli proteiinit toimivat sekä eliöiden rakenteen peruspilareina että katalysoivat 
entsyymeinä kaikkia solun biokemiallisia reaktioita määräten näin pääosan eliön ominaisuuksista. 
Jotkut RNA-molekyylit kuten ribosomin RNA ja siirtäjä-RNA toimivat RNA-muodossa.  
DNA:n sisältämät geenit säilyvät ja siirtyvät jälkeläisille, koska solun jakautuessa DNA kopioituu. 
DNA:han voi kuitenkin tulla sattumanvaraisia muutoksia eli mutaatioita joko niin, että DNA:n 
kopioituminen tuottaa virheen tai niin, että esimerkiksi ultraviolettisäteily tai myrkyllinen aine muuttaa 
DNA:ta, ja muuttunut DNA kopioituu solunjakautumisessa tytärsoluihin. DNA:n muutokset voivat olla 
suuria – esimerkiksi kokonaisen kromosomin katkeaminen tai suuren DNA:n osan häviäminen eli 
deleetio. Suuret muutokset ovat usein eliölle kuolemaksi. Toisaalta pienet muutokset kuten yhden 
DNA:n nukleotidin vaihtuminen toiseksi voivat olla vaikutukseltaan jopa täysin neutraaleja. Mikäli 
muutos tapahtuu solussa, jonka perintöaines periytyy jälkeläisille (eläimillä ituradan soluissa), 
jälkeläiset perivät saman muutoksen. Jos tämä muutos aiheuttaa ominaisuuden, josta on eliön 
ympäristössä valintaetua, muutos voi yleistyä populaatiossa. Suvullisesti lisääntyvillä lajeilla 
perintötekijät myös yhdistyvät uusilla tavoilla meioosin vähennysjaossa, ja mutaatioiden lisäksi myös 
geenien uudet yhdistelmät ovat tärkeä eliöiden muunteluun johtava mekanismi.  
Haploidilla lajilla mutaation vaikutus näkyy aina, mutta diploidin lajin geenin alleeli voi olla väistyvä, 
jolloin ominaisuus näkyy vain homotsygootilla, eli yksilöllä, jolla kummassakin vastinkromosomissa on 
sama alleeli.  
 

  



Arvosteluperusteet: 
Seuraavien perusasioiden tulee tulla vastauksesta selväksi: 
Luonnonvalinta toimii siten, että vallitseviin olosuhteisiin paremmin sopeutunut eliö pystyy 
tuottamaan enemmän lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä kuin huonommin sopeutunut. (A max 1.5 p) 
Eliöiden ominaisuuksien muuntelu johtuu niiden geenien eroista. Saman geenin eri muotoja kutsutaan 
alleeleiksi. (B max 1 p) 
Geenit ovat DNA:n proteiinia (tai RNA-jaksoa) koodaavia osia. (C max 0.5 p) 
Eliöiden ominaisuudet muuntelevat DNA:ssa tapahtuvien (sattumanvaraisten) mutaatioiden vuoksi. (D 
max 0.5 p) 
Eliöiden ominaisuudet muuntelevat myös siten, että suvullisessa lisääntymisessä syntyy uusia 
geeniyhdistelmiä koska jälkeläisen kromosomisto on isän ja äidin kromosomistojen yhdistelmä. (E max 
0.5 p) 
Lsäksi meioosin vähennysjaon tekijäinvaihto aiheuttaa muutoksia geeneihin ja geeniyhdistelmiin. (F 
max 0.5 p) 
Mutaatio voi näkyä haploidin organismin jälkeläisissä aina, kun taas diploidissa organismissa vain 
sukusolun mutaatio periytyy. (G max 0.5 p) 
Vastauksen loogisuus ja sopivuus yleistajuisen kirjoituksen pohjaksi: (L max 2.5 p) 
 
Seuraavista asioista saa pisteitä, mutta niitä ei vaadita: 
Lajiutuminen alkaa populaation jakautuessa (usein maantieteellisistä syistä) lisääntymisen kannalta 
eristettyihin ryhmiin. (H max 0.5 p) 
Luonnonvalinta voi vaikuttaa populaation geenivarantoon tasapainottavasti, hajottavasti tai 
suuntaavasti. (I max 0.5 p) 
Monet ympäristötekijät (UV-säteily, myrkyt) aiheuttavat mutaatioita. (J max 0.5 p) 
Sattuman vaikutus/perustajavaikutus/pullonkaulat (M max 0.5 p) 
Mutaatiotyypit (pistemutaatio, kromosomimutaatio) (N max 0.5) 
Dominoivat ja väistyvät alleelit O max 0.5 p 
Esimerkki, joka valaisee aihetta hyvin: (K max 0.5 p) 
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Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 

huomioidaan 

 
Taustatietoja koskien tehtävää:  
M(happi) = 16,00 g/mol 
M(hiili) = 12,01 g/mol 
M(vety) = 1,01 g/mol 
________________________________________________________________________________________ 
4. Kemiallisessa analyysissä todettiin yhdisteen Y sisältävän (massa %): 

41,05 % C 
6,85 % H 
54,69 % O 
 

a) Ratkaise yhdisteen Y suhdekaava. (1,5 p) 

Valitaan yhdisteen massaksi 100 g. Massaprosenttisten osuuksien perusteella tämä massa sisältää 41,05 g C, 

6,85 g H ja 54,69 g O. Tehtävän vastauksissa ei vaadittu huomioimaan, että annettujen massaprosenttien 

summa on 102,59 %.   

Ainemäärät: 

n(C) = 41,05 g/(12,01 g/mol) = 3,418 mol 

n(H) = 6,85 g/(1,01 g/ml) = 6,782 mol 

n(O) = 54,69 g/(16,00 g/mol) = 3,418 mol 

Jaetaan ainemäärät pienimmällä eli n(C) = 3,418:lla (tai n(O) =3,418:lla). 

Siten  

n(C)/n(C) = 3,418 mol/3,418 mol = 1, 

n(H)/n(C) = 6,782 mol/3,418 mol ≈ 2, 

n(O)/n(C) = 3,418 mol/3,418 mol = 1 

Alkuaineiden ainemäärien suhde C:H:O = 1:2:1, eli yhdisteen Y suhdekaava on (CH2O)x 

 
b) Kun yhdistettä Y tutkittiin massaspektorimetrillä, saatiin selville, että yhdisteen suhteellinen 

molekyylimassa on 181. Mikä on yhdisteen Y molekyylikaava? (1 p) 

Yhden suhdekaavayksikön mukainen suhteellinen molekyylimassa: 

Mr (CH2O) = [M(C) + 2 ∙ M(H) + M(O)] = 12,01 + (2 ∙ 1,01) + 16,00 = 30,03 

Kuinka moninkertainen yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on suhdekaavayksikön vastaavaan arvoon 

verrattuna: 

x ∙ 30,03 = 181 

x = 6 

Yhdisteen Y molekyylikaava on (CH2O)6 = C6H12O6. 
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Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 
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c) Yhdiste Y palaa muodostaen hiilidioksidia ja vettä. Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö. (0,5 p) 

 
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O 

 

 
d) Kuinka monta moolia yhdistettä Y tarvitaan muodostamaan 1,95 mol hiilidioksidia? Laske myös 

reaktiossa muodostuneen veden massa. (1,5 p) 

Yhdisteen Y ainemäärä lasketaan hiilidioksidin ainemäärän avulla 

n(CO2) = 1,95 mol 

n(C6H12O6) =   ∙ 1,95 mol = 0,325 mol (3 merkitsevää numeroa) 

 

 n(H2O) = 6 ∙ n(C6H12O6) = 6 ∙ 0,325 mol = 1,95 mol 

/ n(H2O) = n(CO2), joten  

m = nM 

m = 1,95 mol ∙ (2 ∙ 1,01 +16,00) g/mol 

m = 35,139 g 

m ≈ 35,1 g 
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Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 
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e) Ihmisen elimistö voi hyödyntää yhdistettä Y polttamalla sitä elimistössä, jotta yksilö saa energiaa. 

Kuinka monta litraa hiilidioksidikaasua (98,3 kPa, 37 ) vapautuu uloshengityksen mukana, kun 

10,00 g yhdistettä Y palaa? (1,5 p) 

0  = 273,15 K, R =8,31451   

n(CO2) =  6 ∙ n(C6H12O6) 

n(CO2) =   

 

n(CO2) =  

 

 

n(CO2) =   

n(CO2) =  0,333 mol 

pV = nRT → V =   

 
T = 37  + 273,15 K = 310,15 K 

 
 

V =  

  

V = 0,008736 m3 = 8,74 l  
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Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 
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f) Kuinka paljon energiaa vapautuu, kun 1,5 kg yhdistettä Y palaa täydellisesti ihmisen elimistössä? 

Onko kyseessä eksoterminen vai endoterminen reaktio? (1,5 p) 

ΔHf (yhdiste Y) = -1275,0 kJ/mol, ΔHf (H2O) = -285,8 kJ/mol, ΔHf (CO2) = -393,5 kJ/mol,  

ΔHf (O2) = 0 kJ/mol  

 

Palamisen energia eli reaktioentalpia: 

ΔHc =  (reaktiotuotteet) -  (lähtöaineet) 

        =  - 

 

= -4075,8 kJ + 1275 kJ 

=  2800,8 kJ = Energiamäärä, joka vapautuu kun yksi mooli yhdistettä Y palaa 

n(yhdiste Y) =   = 8,325 mol 

  
 

Energiaa syntyy täydellisessä palamisessa: 

ΔHc = 8,325 mol ∙ (-2800,8 kJ/mol) = -23 316,66 kJ = energiaa vapautuu 23,3 MJ  

Reaktio on eksoterminen, koska ΔH <0. 

 



Valintakoe 2020 / Biokemia 

 

Nimi ________________________________  henkilötunnus_____________________ 

 

Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 

huomioidaan 

 
5.  Alla on lyhyt jakso hemoglobiinin DNA:n koodaavaa juostetta.  
 
CAC’CAA’GAC’CTA’CTT’CCC’GCA’CTT’CGA’CCT  
 
Tätä DNA-jaksoa vastaava aminohappoketju on histidiini-glutamiini-asparagiinihappo-leusiini 
leusiini-proliini-alaniini-leusiini-arginiini-proliini (lukukehys merkitty hipsukoilla)  
 
Arvioi mitä tapahtuu geenin lopputuotteelle eli hemoglobiinille, jos sen DNA-jaksoon syntyy alla 
esitettyjä mutaatioita (mutaatiokohdat alleviivattu ja korostettu). Perustele vastauksesi.  
DNA:n koodaavan juosteen emäskolmikkoja vastaavat aminohapot ovat taulukossa kysymysten 
alla. Vastaukset seuraavalle sivulle.  
 
 
a) CACCAAGACCTATTGCCCGCACTTCGACCT  
b) CACCAAGACCTACTTCCCCCACTTCGACCT  
c) CACTAAGACCTACTTCCCGCACTTCGACCT  
d) CACCAAG_CCTACTTCCCGCACTTCGACCT (yksi emäs puuttuu) 
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a) (0,5p) 

 

muutos CTT -> TTG    =  leusiini -> leusiini;  mitään ei muutu eli hemoglobiini valmistuu ja 

toimii normaalisti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) (1p) 
 

muutos GCA ->CCA   = alaniini -> proliini ; aminohappo vaihtuu eli hemoglobiinin rakenne 

ja/tai toiminta voi muuttua 
 
 

 
c) (1p) 

 

muutos CAA -> TAA   = glutamiini -> STOP; translaatio keskeytyy eikä (toimivaa) 

hemoglobiinia synny 
 

 
d) (1p) 

 

kolmannen aminohapon kodonista puuttuu yksi emäs -> lukukehys muuttuu ja syntyy uusi 

aminohappoketju: histidiini-glutamiini-alaniini-tyrosiini-fenyylialaniini-proliini-

histidiini-fenyylialaniini-asparagiinihappo- 

- koska lukukehys on muuttunut syntyy satunnaista aminohappoketjua, joka tuskin koodaa 

minkäänlaista toimivaa proteiinia. Ei synny toimivaa hemoglobiinia. 
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Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne 
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6. Katkaisuentsyymejä (restriktioentsyymejä) käytetään 
geenitekniikassa, koska niiden avulla voidaan katkaista 
DNA:ta tietystä kohdasta. BamHI -entsyymi tunnistaa 
kuuden emäksen DNA-sekvenssin G↓GATCC ja katkaisee 
DNA:n nuolen osoittamasta kohdasta. Vastaavasti EcoRI-
entsyymi tunnistaa G↓AATTC -sekvenssin ja katkaisee 
DNA:n nuolen kohdalta.  
 
Jos katkaiset alla olevan DNA-nauhan 
  
a) BamHI:llä ja EcoRI:llä ja tarkastelet tulosta 
agaroosigeelielektroforeesilla, niin miltä geelin pitäisi 
näyttää? Piirrä oheiseen geeliin kohtaan 2 syntyvät DNA-
pätkät. Kohtaan 1 on merkitty DNA-kokomarkkeri (DNA-
palat, joiden koko tiedetään). Ympyröi myös 
katkaisukohdat DNA-nauhaan. (1p)  

(50, 100, 200 bp) 

 
b) EcoRI:llä ja tarkastelet tulosta agaroosigeelielektroforeesilla, niin miltä geelin pitäisi näyttää? 
Piirrä oheiseen geeliin kohtaan 3 syntyvät DNA-pätkät. (0,5p) 
 

(100, 250 bp) 
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c) Katkaisuentsyymien katkaisukohtia on satunnaisesti genomissa. Jos sinulla on 50000 emäsparin 

pituinen DNA-nauha ja katkaiset sen BamHI-entsyymillä, niin kuinka monta katkaisukohtaa DNA-

sekvenssistä pitäisi löytyä? BamHI-entsyymin tunnistussekvenssi on G↓GATCC. (1p) 
Lasketaan todennäköisyys BamHI-katkaisukohdan löytymiselle eli 
neljä erilaista emästä ja kuuden emäksen mittainen tunnistussekvenssi: 
 
4^6 (4 potenssiin 6) = 4096   ->  katkaisukohdan esiintymistodennäköisyys on 1/4096 
 
Katkaisukohtien lkm: 50000 (DNA-nauhan pituus)/4096 = 12,2 eli noin 12 katkaisukohtaa pitäisi löytyä 

 
d) Miten lämpötilan muutokset vaikuttavat BamHI:n toimintaan? (0,5p) 

- lämpötilan kasvaessa entsyymin toiminta nopeutuu, kunnes saavutetaan lämpötila, jossa 

entsyymin rakenne hajoaa ja entsyymin toiminta hidastuu ja loppuu 
 

 
e) Mittaat kuinka nopeasti BamHI katkaisee DNA:ta. Jos DNA:n määrää lisätään ja entsyymin määrä 

pidetään vakiona, miten entsyymiaktiivisuus muuttuu? Piirrä kuvaaja, joka kuvaa entsyymiaktiivisuuden 

muutosta DNA:n pitoisuuden funktiona (x-akselilla on DNA-konsentraatio ja y-akselilla 

entsyymiaktiivisuus). Perustele vastauksesi. (1p) 

 
Entsyymiaktiivisuus kasvaa substraatin (DNA) määrän lisääntyessä kunnes kaikkiin 
entsyymimolekyyleihin on sitoutunut substraatti eli on saavutettu maksimaalinen nopeus 
(substraatin lisääminen ei siis enää lisää nopeutta) 
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