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Yleistä malliratkaisuista 
Pisteytyssuositukset on kirjoitettu malliratkaisuihin sinisellä tekstillä. 
 
Ratkaisujen yhteydessä on annetttu linkki, josta voit ladata teknisillä 
apuvälineillä tehdyt työtiedostot (Nspire, Libre Office Calc, Draw jne). 
 
Jos koko ratkaisu on kirjoitettu Abitin editorilla, voit ladata L'Math 
-tiedoston. L'Math on yksityiskäyttäjille ilmainen ohjelma, jolla voi tehdä 
ja tallentaa asiakirjoja käyttäen editoria, joka on käytännössä identtinen 
Abitin editorin kanssa. 
 
 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy


Monivalintatehtäviä fysiikan eri osa-alueilta (20 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 

Ratkaisu tehtävään 1 
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Oikea vastaus on 2. Perustelu: 
Ylinnä olevan lampun läpi ei kulje sähkövirtaa, koska kytkin on auki. 
Näin ollen se ei pala. Koska kaikki lamput ovat samanlaisia, niillä on 
sama resistanssi. Kolme alempaa lamppua on kytketty sarjaan jolloin 
kaikkien läpi kulkee sama virta ja ne siis palavat yhtä kirkkaina. Lamput 
muodostavat pariston kanssa yksisilmukkaisen, suljetun virtapiirin. 
Kuva 2. on ainoa, jossa näin on. 
 



 

Oikea vastaus on 4. Perustelu: 
Symmetrian vuoksi vasen ja oikea lamppu palavat keskenään yhtä 
kirkkaasti. Symmetrian vuoksi myös keskimmäiset lamput palavat 
keskenään yhtä kirkkaasti. Keskimmäiset lamput on kytketty rinnan. 
Koska lamput ovat keskenään samanlaiset, kummankin läpi kulkee 
puolet vasemman ja oikean lampun läpi kulkevasta virrasta. 
Keskimmäiset lamput palavat siksi himmeämmin kuin vasen ja oikea 
lamppu. Kuva 4. on ainoa, jossa kaikki nämä kolme ehtoa ovat 
voimassa.  



2. Kahvin jäähtyminen (15p) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 
 
Pekka tutki kahvin jäähtymistä emalimukissa. Hän kaatoi kahvia 
mukiin, mittasi kahvin lämpötilan minuutin välein ja kirjasi tulokset 
tietokoneelle. Pekan mittaussarjan tulokset on annettu taulukossa 2.A. 
 
2.1. Laadi valitsemallasi ohjelmalla mittaussarjan tuloksista kahvin 
lämpötilan kuvaaja ajan 
funktiona ja liitä kuvaaja kuvakaappauksena vastauslaatikkoon. (5 p.) 
 
2.2. Kahvia oli mukissa 192 ml. Kuinka paljon lämpöä kahvi luovutti 
ympäristöön aikavälillä 2,5 min – 5,5 min? (5 p.) 
 
2.3. Kahvia oli mukissa 192 ml. Kuinka suurella teholla kahvia pitäisi 
lämmittää mukissa, että kahvin lämpötila pysyisi 65 °C:ssa? (5 p.) 

Ratkaisu tehtävään 2 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi!  

 
 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q2
https://drive.google.com/drive/folders/1eWsiObYAlVHlNNqu2p4NGKBnRiLc9WAX?usp=sharing


 

 



 

 



 

 



 

 
  



 
3. Tasavirtapiiri (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 
 
Kuvassa 3.A on esitetty kytkentäkaavio, jonka mukainen virtapiiri löytyy 
simulaatiosta 3.B. Käynnistä simulaatio. Muuta simulaatiossa 
jännitelähteen Us napajännitettä kaksoisklikkaamalla hiirellä laatikkoa 
ja syöttämällä uusi jännitteen arvo (paina Enter). Simulaatiossa 
näkyvät napajännitteen arvoa vastaavat virta- ja jännitemittarien 
lukemat. Simulaatiossa paristo ja mittarit ovat ideaalisia. 
 
3.1. Määritä simulaatiota käyttäen vastuksen Ra resistanssi. (5 p.) 
 
3.2. Määritä simulaatiota käyttäen pariston Ux lähdejännite. (4 p.) 
 
3.3. Määritä simulaatiota käyttäen vastuksen Rb resistanssi. (6 p.) 

Ratkaisu tehtävään 3 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 

 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q3
https://drive.google.com/open?id=1ffDkwiB0a_4ZeiLqs3crqWyElK8LDq6-


 

 



 

 

 
  



4. Tukki pinoon (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 
 
Konsta Pylkkänen on nostamassa tasapaksua tukkia puupinon päälle. 
Tukki ei liu'u pinon suhteen. 
 
4.1. Konsta nostaa pinoa vasten tuetun tukin vaakasuoraan. Hän 
kohdistaa sen oikeanpuoleiseen päähän tukkia vastaan kohtisuoran 
voiman kuvan 4.A mukaisesti. Kuinka suuri voima vähintään 
vaaditaan? (8 p.) 
 
4.2. Konsta jatkaa tukin nostoa vaakasuorasta asennosta kuvan 4.B 
asentoon. Kuinka suuri voima tässä noston vaiheessa vähintään 
vaaditaan? (7 p.) 

Ratkaisu tehtävään 4 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 
 

 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q4
https://drive.google.com/open?id=1AD5Q3OsEB5SjRlStE2PU2UP8iteFUF3w


 

 



 

 



 

 



 

 



5. Seisovat ääniaallot (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 
 
5.1. Millainen on seisova ääniaalto? Millaisessa tilanteessa se syntyy? 
(5 p.) 
 
5.2. Tietyllä taajuudella värähtelevän ääniraudan jalusta on kuvan 5.A 
mukainen molemmista päistään avoin putki. Se on mitoitettu niin, että 
ääniraudan ääni vahvistuu. Selitä, mihin vahvistuminen perustuu. (5 p.) 
 
5.3. Kun ääniraudan jalustaputken toinen pää tukitaan, vahvistus 
häviää. Selitä miksi. (5 p.) 

Ratkaisu tehtävään 5 
Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 
 

 
  

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q5
https://drive.google.com/open?id=1UIGITG2u5fnGqbfIFcC6LEnI2b9eOF6S


 

 



 

 
 



 



6. Valon taittuminen (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä 
 
Veden pinnalle on asetettu kuvan 6.A mukaisesti tasapaksu läpinäkyvä 
akryylilevy. Vihreä lasersäde suunnataan akryylilevyyn. Säde taittuu 
ilman ja akryylin rajapinnassa ja uudestaan akryylin ja veden 
rajapinnassa. 
 
6.1. Kun valo taittuu ilmasta akryyliin, valon aallonpituus 

, valon nopeus  ja valon taajuus
 . (6 p.) 

 
6.2. Kuinka suuria ovat säteen taitekulmat akryylissa  ja vedessäαa  

 ( ja kuvassa 6.A)? (5 p.)αv  
 
6.3. Muuttuuko säteen taitekulma vedessä, jos akryylilevy poistetaan? 
Entä jos akryylilevyn tilalle vaihdetaan jostain muusta läpinäkyvästä 
aineesta tehty tasapaksu levy? Perustele. (4 p.) 

Ratkaisu tehtävään 6 
Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 
 

 
Perustelut (ei vaadittu vastauksessa): Kuvan perusteella valo taittuu 
akryylissä normaalia kohti, joten akryyli on optisesti tiheämpää kuin 
ilma. Näin ollen valo kulkee hitaammin akryylissä kuin ilmassa. 
Yleisesti aaltoliikkeen taajuus ei riipu väliaineesta, joten valon taajuus 
on sama akryylissä ja ilmassa. Koska taajuus pysyy samana, mutta 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q6
https://drive.google.com/open?id=1PhDYlD9KfJME3pb7uo-Ea2n2JziPppTa


valon nopeus pienenee akryylissä, niin aallonpituus pienenee. Tämä 
nähdään aaltoliikkeen perusyhtälöstä , josta  . λν = f λ = f

v  

 

 

 
  



 

 
  



 



7. Radioaktiivisuus (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä  
 
Tutustu annettuun aineistoon 7.A Voyager-luotaimesta ja siinä 
olevasta ydinreaktorista ja vastaa seuraaviin tehtäviin 7.1.–7.4. 
 
7.1 Kirjoita 238Pu -isotoopin hajoamisreaktio. (3 p.) 
 
7.2 Määritä, kuinka paljon energiaa vapautuu yhden 238Pu-ytimen 
hajoamisessa. (4 p.) 
 
7.3. Voyager-luotain matkaa edelleen avaruudessa. Määritä luotaimen 
238Pu-isotoopin aktiivisuus tämän kokeen pitopäivänä. (5 p.) 
 
7.4. Määritä luotaimen termosähkögeneraattorin sähköteho lennon 
alussa. (3 p.) 

Ratkaisu tehtävään 7 
Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 

 
  

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q7
https://drive.google.com/open?id=1E6j77as3UWlhBXj5msNjDs2UqDApmBxT


 

 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



8. Nauhageneraattori (15 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä  
 
Määritetään kuvan 8.A esittämän Van de Graaff -nauhageneraattorin 
tuottaman sähköpotentiaalin suuruus. Kuvissa 8.B ja 8.C annetaan 
tietoa nauhageneraattorista ja koejärjestelystä. 
 

Ensin kupu varataan. Sitten sitä kosketetaan kevyessä eristelangassa 
riippuvalla johdepallolla, jolloin pallo varautuu kuvun kanssa yhtä 
suureen potentiaaliin ja ne alkavat hylkiä toisiaan. Oletetaan että kupu 
ja pallo vuorovaikuttavat kuten kaksi pistevarausta, jotka ovat kuvun ja 
pallon keskipisteiden etäisyydellä toisistaan. 
 
Kuinka suuri on generaattorin kuvun sähköpotentiaali? Esitä 
vastauksessasi kuva johdepalloon vaikuttavista voimista. Voit käyttää 
piirtämiseen esimerkiksi LibreOffice Draw-, Pinta-, LibreOffice Impress- 
tai GIMP-ohjelmaa. Liitä vastaukseesi kuvakaappaus piirroksestasi. 

Ratkaisu tehtävään 8 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q8
https://drive.google.com/open?id=1rqJIxFy1nSxfodJ0jSjJcA7b-BgE2Ap-


 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 



9. Kissakosken voimalaitos (20 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä  
 
Kissakosken voimalaitoksen pihalla Hirvensalmella on kuvan 9.A 
mukainen infotaulu. Vastaa tehtäviin 9.1.–9.4. omien tietojesi ja 
aineistojen 9.A–9.C tietojen perusteella. 
 

9.1. Kuvassa 9.B on esitetty piirros voimalaitoksen rakenteesta. Miten 
voimalaitos tuottaa sähköenergiaa? Tarkastele vastauksessasi 
energian muutosta muodosta toiseen voimalaitoksen eri osissa. (5 p.) 
 
9.2. Miten voimalaitoksen generaattori tuottaa vaihtojännitettä? (3 p.) 
 
9.3. Millä suureilla vaihtojännitettä kuvataan? Selvitä, miten 
generaattorin ominaisuudet vaikuttavat sen tuottamaan 
vaihtojännitteeseen. (7 p.) 
 
9.4. Osoita, että Kissakosken voimalaitoksen teho saadaan likimain 
määritettyä muiden voimalaitoksesta annettujen tietojen perusteella.  
(5 p.) 
 

Ratkaisu tehtävään 9 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 

 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q9
https://drive.google.com/open?id=17D82-o0kPofW8RqDuOJbZOvMXg4c6fYJ


 

 

 



 
  



10. Tähdet ja avaruus (20 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä  
 
10.1. Tehdään ensin oletus, että galaksin massa koostuu vain 
kirkkaana näkyvän osan säteen sisäpuolelle jäävästä massasta  ,r0 M 0  
jolloin  , kun . Johda laki, joka tällä oletuksella kuvaaM  (r)  r  r >  0  
tähden nopeuden riippuvuutta etäisyydestä , kun tähti kiertää galaksin 
keskustaa kirkkaana näkyvän osan ulkopuolella. (6 p.) 
 

10.2. Kuvaajan 10.B esittämien mittaustulosten perusteella tähden 
nopeus on etäisyydestä riippumatta likimain vakio, kun tähti liikkuu 
ympyräradalla galaksin kirkkaana näkyvän osan ulkopuolella. Johda 
laki, joka mittaustulosten mukaisen tilanteen vallitessa kuvaa tähden 
radan sisäpuolelle jäävän galaksin massan  riippuvuutta radanM  (r)  
säteestä , kun . (4 p.) rr >  0  
 
10.3. Mittaustulosten mukaan tähtien nopeus on vakio ainakin 30 
kiloparsekin etäisyydelle asti. Tämä on eräs todiste pimeän aineen 
olemassaolosta. Selitä miksi. Laske myös, kuinka suuri galaksin 
kokonaismassa vähintään on mittaustulosten perusteella. Kuinka suuri 
on kirkkaana näkyvän osan osuus tästä kokonaismassasta? (10 p.) 

Ratkaisu tehtävään 10 
Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 

 
  

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q10
https://drive.google.com/open?id=1fvuByMUzBUYzw5fQpVfrUs4kPGWka4kq


 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

 



 



11. Kiinteistön jäähdytys (20 p.) 
Katso koetehtävät aineistoineen tästä linkistä  
 
11.1. Selitä lyhyesti, miten aineistossa 11.A kuvattu 
jäähdytysmenetelmä toimii. (7 p.) 
 
11.2. Miksi jäähdytysprosessia kuvaava kylmäkerroin on aina suurempi 
kuin 1? (2 p.) 
 
11.3. Jäähdytysprosessille käänteinen prosessi tekee työtä. Millainen 
on työtä tekevän prosessin hyötysuhde? (2 p.) 
 
11.4. Miksi ilman jäähdytysprosessia kuvaava häviökerroin riippuu 
aineistossa 11.A taulukossa 2 esitetyllä tavalla lämmönsiirtimelle 
menevän veden lämpötilasta? (2 p.) 
 
11.5. Miksi kondenssihäviöt (mm. lämmönsiirtimen pintaan tiivistyvä 
vesi) kasvattavat häviökerrointa? (2 p.) 
 
11.6. Rakennukseen menevää ilmaa jäähdytetään lämmönsiirtimessä 
kiertävällä vedellä, joka puolestaan jäähdytetään ilmalauhdutteisella 
kompressoritoimisella jäähdytyskoneella. Energiasimuloinnilla on 
selvitetty, että lämmönsiirtimen jäähdytysteho on 770 W, johon sisältyy 
kondenssihäviö.  
Lämmönsiirtimelle menevän veden lämpötila on +7 °C. 
 
Kuinka paljon jäähdytykseen kuluu sähköenergiaa vuodessa? (5 p.) 
 

Ratkaisu tehtävään 11 

Lataa tästä ratkaisun tiedostot itsellesi! 
 

https://www.mafyvalmennus.fi/wp-content/uploads/YO-Kokeet/2018S_Fy/#q11
https://drive.google.com/open?id=1FVBDORnrNxygSt774k03SG0itpoFm-5r


 

 

 
  



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 



 

 



 

 

 


