
Valintakoe 19.5.2014 

Helsingin yliopiston Molekyylibiotieteiden Henkilötunnus_____________-________ 

koulutusohjelma/     Sukunimi_________________________ 

Tampereen yliopiston Bioteknologian   Etunimet_________________________ 

tutkinto-ohjelma      Tehtävä 1 Pisteet________/ 30 

 

1. Elämä toimii vesiympäristössä ja nestemäistä vettä pidetään edellytyksenä elämän 

esiintymiselle. Veden erikoiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet perustuvat pääosin 

vesimolekyylien välisiin vetysidoksiin. 

 

1a) Rastita ovatko seuraavat vaihtoehdot oikein vai väärin. (6 p) 

 

Vesi voi muodostaa vetysidoksia, koska:   

i. toisella veden vetyatomeista on pieni negatiivinen ja toisella pieni positiivinen  

       osittaisvaraus  

        oikein [  ] 

        väärin [ X ] 

ii. vetyatomien välille muodostuu heikko sähköinen vetovoima 

        oikein [  ] 

        väärin [ X ] 

iii. vesimolekyyli on nelitahokkaan muotoinen  

        oikein [  ] 

        väärin [ X ] 

iv. hapen ja vedyn välillä on kaksoissidos   

         oikein [  ] 

        väärin [ X ] 

v. happiatomi vetää hapen ja vedyn välisiä sidoselektroneja voimakkaammin  

        puoleensa  

        oikein [ X ] 

        väärin [  ] 

vi. vesimolekyyli dissosioituu hydronium- (H3O
+
) ja hydroksidi-(OH

-
)  -ioneiksi  

        oikein [  ] 

        väärin [ X ] 

Pisteytys: 1/piste per oikein valittu vaihtoehto = 0-6 p 

 

  



Nimi ___________________________ 

 

 

1b). Laske yhden vesimolekyylin vaatima keskimääräinen tilavuus huoneenlämmössä 

seuraavien tietojen avulla:  

Hapen moolimassa on 16 g/mol, vedyn moolimassa on 1 g/mol.  Veden tiheys 

huoneenlämmössä on 1 kg/dm
3
.  Avogadron luku  on 6.022 x 10

23
.  (8 p) 

 

Veden (H2O) moolimassa (M) on 1 x 16 g/mol + 2 x 1 g/mol = 18 g/mol 

Veden tiheys on 1 kg/dm
3
.    

Lasketaan ensin yhden vesilitran (= 1 dm
3
; 1 kg) sisältämien vesimolekyylien lukumäärä. 

- veden ainemäärä  (n = m/M): 

   n = 1000 g / 18 gmol
-1

 = 55.56 mol       

-  Avogadron luku (6.022 x 10
23

) ilmoittaa yhden moolin sisältämien vesimolekyylien  

   määrän  

-  vesimolekyylien määrä yhdessä litrassa on siis 55,56 mol x 6.022 x 10
23

 molekyyliä/mol 

   = 3.35 x 10
25

 molekyyliä 

Yhden molekyylin keskimääräinen tilavuus saadaan jakamalla kokonaistilavuus (1 litra 

 = 10
-3

 m
3
) vesimolekyylien lukumäärällä: 

V = 10
-3

 m
3
/ 3.35 x 10

25
 = 3 x 10

-29
 m

3
  

 

(1 Å = 10
-10

 m => vesimolekyylin tilavuus, 30 x 10
-30

 m
3 

 = 30 Å
3
 ) 

 

Pisteytys:  

2 pistettä, jos osattu laskea puhtaan veden molaarinen konsentraatio  

4 pistettä, jos on lisäksi osattu käyttää Avogadron lukua molaarisen konsentraation 

muuntamiseen molekyylien lukumääräksi tilavuusyksikössä  

2 pistettä, jos yksittäisen molekyylin tilavuus laskettu oikein  

tai 

2 pistettä, jos on osattu laskea veden moolimassa 

4 pistettä, jos on osattu laskea veden ainemäärä ja edelleen yhden vesimolekyylin massa 

2 pistettä, jos on osattu laskea yhden vesimolekyylin tilavuus 

Vähennyksiä yksiköiden puuttumisesta ja laskuvirheistä. 



Nimi ___________________________ 

 

1c) Vesi läpäisee huonosti puhtaita lipidikalvoja, mutta siirtyy tehokkaasti monien 

solukalvojen läpi. Selitä molemmat havainnot.   (8 p) 

 

 

Poolisena (polaarisena) yhdisteenä vesi liukenee huonosti poolittomiin liuottimiin.  

Vetysidoksin toistensa kanssa verkottuneiden vesimolekyylien siirtyminen poolittomaan 

ympäristöön on energeettisesti epäedullista, koska se edellyttäisi vetysidosten purkautumista 

ilman, että vastaavia korvaavia sidoksia voisi muodostua. Niinpä veden kulkeutuminen 

poolittomien kerrosten kuten lipidikalvojen läpi on vähäistä (hidasta).  

Solukalvot sisältävät kalvoproteiineja, jotka muodostavat solukalvon läpi kulkevia huokosia, 

akvaporiini-vesikanavia,  joiden kautta vesimolekyylit voivat pääsevät vapaasti kulkemaan 

poolisista rakenteista koostuvassa ympäristössä.  

Pisteytys:  

5 pistettä veden ja lipidikalvojen poolisuuseroihin perustuvasta selityksestä 

(ensimmäinen kohta)  

3 pistettä oivalluksesta, että solukalvot eivät koostu pelkästään lipideistä vaan sisältävät 

proteiineja, jotka mahdollistavat poolisten yhdisteiden (kuten veden) vapaan 

(passiivisen) kulkeutumisen kuljetuskanavien läpi. Vesikanavia tai akvaporiineja ei 

tarvitse nimetä. 

 

 

1d) Vesi ei ole pelkästään biologinen liuotin,vaan se myös osallistuu moniin biokemiallisiin 

reaktioihin eliöissä. Mainitse yksi esimerkki reaktioista tai prosesseista, joissa vettä kuluu ja 

yksi esimerkki reaktioista tai prosesseista,  joissa vettä muodostuu.  (8 p)    

 

 

Vettä kuluu mm. biologisten polymeerien (polypeptidit, nukleiinihapot, polysakkaridit) 

entsyymien katalysoimassa hydrolyysissä (hajotuksessa) ja esim. fotosynteesissä. 

- esim.  proteiini  + H2O   ===>   vapaita aminohappoja (entsyymien katalysoima proteiinien 

pilkkoutuminen vapaiksi aminohapoksi ruuansulatuksessa tai solujen sisällä) 

- esim. 6 CO2 + 6 H2O  ===> C6H12O6  +  6 O2 (fotosynteesin nettoreaktio)  4 p 

 

Vettä muodostuu mm. aineenvaihdunnan synteeseissä kuten polypeptidien,  nukleiini-

happojen ja ATP:n biosynteeseissä ja esim. glukoosin palamisessa (hapettamisessa):    

- esim.      ADP + Pi  ===> ATP + H2O   (ATP:n biosynteesi)    

- esim. C6H12O6  +  6 O2 ===>  6 CO2 + 6H2O (glukoosin täydellisen palamisen nettoreaktio) 

4 p 

 



Nimi ___________________________ 

 

Pisteytys: 

4 pistettä/kohta oikeasta vastauksesta, jossa on käytetty termejä oikein ja jossa 

prosessi/reaktio on selkeästi kuvattu (esim. reaktioyhtälöllä tai riittävällä sanallisella 

selityksellä) 

3 pistettä, jos vastaus on muuten oikein, mutta esimerkki on huono tai epämääräisesti 

selitetty 

2 pistettä, jos prosesseihin/reaktiohin viitataan ilman mitään selitystä 

0 pistettä väärästä vastauksesta (mukaan lukien veden protolyysi ja 

neutraloitumisreaktiot) 
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Helsingin yliopiston Molekyylibiotieteiden Henkilötunnus_____________-________ 

koulutusohjelma/     Sukunimi____MALLIVASTAUS______ 

Tampereen yliopiston Bioteknologian   Etunimet_________________________ 

tutkinto-ohjelma      Tehtävä 2 Pisteet________/ 30 

 

2. a) Dentinogenesis imperfecta on perinnöllinen hammasluun kehityshäiriö. Se  aiheutuu 

mutaatiosta kromosomissa 4, periytyy vallitsevasti (dominantisti) ja esiintyy yhdellä 

henkilöllä  6000-8000:sta. Dentinogenesis imperfecta -tautia sairastava mies, jonka isä myös 

sairasti tautia mutta äiti oli terve, menee naimisiin tervehampaisen naisen kanssa. He saavat 

neljä lasta. 

 

i) Millä todennäköisyydellä lapsista ensimmäinen on tervehampainen? (4 p.) 

ii) Millä todennäköisyydellä lapsista ensimmäinen on tervehampainen tyttö? (4 p.) 

iii) Millä todennäköisyydellä kaikki neljä lasta ovat tervehampaisia? (3 p.) 

iv) Millä todennäköisyydellä kaksi lapsista sairastaa dentinogenesis imperfecta -tautia? (4 

p.) 

Perustele vastauksesi. 

 

2 a) Vastaus: 

 

i) Miehen äiti on terve, joten mies on heterotsygootti  dominantin sairausalleelin 

suhteen.  Tällöin todennäköisyys, että jälkeläinen kantaa tautia on ½ (50%). 

 

ii) Todennäköisyys (a) että hänen jälkeläisensä perii terveen alleelin on ½ ja 

todennäköisyys (b) että hänen jälkeläisensä perii mutaatiota kantavan alleelin on myös 

½.  Todennäköisyys että hänen jälkeläisensä on tyttö on ½. Tällöin todennäköisyys 

että jälkeläinen on tervehampainen tyttö on ½ x ½ = ¼ (25%). 

 

iii) a4 = (1/2)4 = 1/16 (6.25%) 

 

iv) Binomijakauman mukaan p= 6a2b2 = 6(1/2)2(1/2)2 = 6/16 = 3/8 (37.5%) 

(kyseisessä tapauksessa binomijakauma: (a+b)4= a4+4a3b+6a2b2+4ab3+b4=1, 

 voidaan ratkaista myös kirjoittamalla auki kaikki vaihtoehdot) 

 

 

  



Nimi ___________________________ 

 

Tehtävä 2. a) 

 

2 a) Vastaus jatkuu 

 

PISTEYTYSOHJE 

Karkeat terminologiset ja käsitteelliset virheet vastauksissa alentavat pisteitä - esimerkiksi 

kromosomien ja solujen sekoittaminen toisiinsa. 

 

2A. 

i) MAX 4p 

Oikea vastaus: 50 %        2p 

Sairaan miehen oltava heterotsygootti, sillä hänen äitinsä terve 1p 

Risteytyskaavio (Dd x dd) tai vastaava kirjoitettu päätelmä  1p 

Päätelmän oltava selkeä esim. sillä miehen sukusoluista puoleen menee D ja puoleen d, äidin 

sukusoluissa on aina d. 

 

ii) MAX 4p 

Oikea vastaus: 25 %        2p 

Perustelu: koska lapsi on tyttö 50 %:n todennäköisyydellä  1p 

Laskutoimitus kirjoitettu (0,5 x 0,5) tai asia tulee kirjallisesti 1p 

kirkkaasti ilmi esim. ”Koska todennäköisyys tyttöön on 50 % ja koska lapsista puolet on 

terveitä, on todennäköisyys terveelle tytölle kokonaisuudessaan 25 %." 

Risteytyskaavio (XYDd x XXdd) vastaa kahta ylempää perustelua (1p + 1p = 2p) 

 

iii) MAX 3p 

Oikea vastaus oli laskua tai ei: 1/16 = 6,25 %    2p 

Perustelu: esim. sisarusten sairastumistodennäköisyys ei riipu toisistaan 1p 

tai kaikkien lasten sairastumistodennäköisyys on aina 50 %  syntymäjärjestyksestä 

riippumatta 

 

iv) MAX 4p 

Oikea vastaus: 6/16 = 3/8 = 37,5 %     3p 

Lasku/ kombinaatioiden kirjoitus/ perustelu (kyseessä binomitodennäköisyys/ 

ketkä tahansa lapsista voivat olla sairaita (1. & 2., 1. & 3. ym.)) 1p 

  



Nimi ___________________________ 

 

 

2. b) Fenyylitiokarbamidi (PTC) on kitkerältä maistuva yhdiste. Kyvyttömyys maistaa PTC:tä 

riippuu tietyn makuaistinreseptorigeenin kahdesta eri alleelista. Erään suvun jäsenistä 

oheiseen sukupuuhun tummalla merkityt henkilöt eivät kyenneet maistamaan PTC:tä. 

 

 

 
 

i) Mikä on PTC maistokyvyttömyyden periytymismalli? Perustele vastauksesi. (5 p.) 

Testattaessa 1000 henkilön populaatio 990 kykeni maistamaan PTC:n ja 10 ei kyennyt. 

ii) Laske arvio kahden makuaistinreseptorigeenin alleelin osuuksille populaatiossa. (5 

p.) 

iii) Arvioi niiden henkilöiden määrä populaatiossa, jotka ovat heterotsygootteja näiden 

alleelien suhteen. (5 p.) 

 

 

 



Nimi ___________________________ 

 

Tehtävä 2 b)  jatkuu  

 

2. b) Vastaus: 

i) Kyvyttömyys maistaa PTC:tä periytyy resessiivisesti (väistyvästi) ja autosomaalisesti 

(ei sukupuolikromosomeissa). Perustelut: sukupuussa PTC maistavilla yksilöillä 

(kyvyttömyyden suhteen kantajilla) on PTC:tä maistamattomia jälkeläisiä. 

Kyvyttömyyttä esiintyy molemmissa sukupuolissa. 

 

ii) PTC maistokyvyttömät ovat homotsygootteja alleelin a suhteen, jonka frekvenssi on q. 

PTC maistokykyset ovat joko hetero- tai homotsygootteja alleelin A suhteen, jonka 

frekvenssi on p. Homotsyoottien (aa) määrä on q
2
 = 10/1000= 0.01 => q =0.1, tällöin 

p=1-0.1=0.9 

 

iii) Heterotsygoottien frekvenssi on 2pq = 0.18. 1000 henkilön populaatiossa 

heterotsygootteja on arviolta 0.18 x 1000 = 180 

 

PISTEYTYSOHJE 

Karkeat terminologiset ja käsitteelliset virheet vastauksissa alentavat pisteitä - esimerkiksi 

kromosomien ja solujen sekoittaminen toisiinsa. 

2B. 

i) MAX 5p 

Oikea vastaus : autosomaalinen (2p) resessiivinen (1p)  3p 

Perustelu: miksi resessiivinen      1p 

Maistajat saavat ei-maistajalapsia/Ominaisuus hyppää sukupolven yli 

Perustelu: miksi autosomaalinen/ei sukupuolikromosomeissa 1p 

Ei voi olla X-kromosomaalinen, sillä tällöin maistajaisä ei voisi saada ei-maistajatyttöä (perii 

toisen X-kromosomin isältään). Y-kromosomaalista periytymistä ei tarvitse käsitellä.  

 

ii) MAX 5p 

P(resessiivinen homotsygootti/ei-maista/q
2
)=10/1000=0,01=1 % 1p 

P(resessiivinen alleeli/q) =0,1=10 % (miten vain laskettuna) 3p 

P(dominoiva alleeli)=0,9=90 % (miten vain laskettuna)  1p 

HUOM! Oikeat vastaukset ilman laskuja -2p (pyydettiin laskemaan arvio). 

 

iii) MAX 5p 

Oikea vastaus: 18 % tai 180 hlöä   2p 

Lasku: 2pq tai vastaava    3p 

 



 

1 
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3.  Reaktion aA + bB  cC + dD reaktionopeuslauseke on 

 
v = k [A]x [B]y, 
 
missä v = reaktionopeus (dc/dt), k = reaktion nopeusvakio, [A] = aineen A 
konsentraatio, [B] = aineen B konsentraatio, x = aineen A kertaluku ja y = aineen B 
kertaluku. Reaktionopeus ilmoitetaan aina positiivisena lukuna. 
 
Laimeassa happamessa vesiliuoksessa sakkaroosi hajoaa seuraavassa reaktiossa: 
 
C12H22O11 + H2O  C6H12O6   +   C6H12O6   
 Sakkaroosi      Glukoosi      Fruktoosi 
 
Tätä hydrolyysireaktiota voidaan seurata polarimetrillä, joka mittaa sokeriliuoksen 
kykyä kiertää polaroidun valon värähtelytasoa. Sakkaroosi kiertää valon 
polarisaatiotasoa oikealle (+), kun taas glukoosin ja fruktoosin seos kiertää 
polarisaatiotasoa vasemmalle (-).  
 
Polarisaatiotason kiertymiskulmaa merkitään symbolilla . 
 
Reaktiota ajan funktiona tutkittaessa saatiin seuraava data: 
 
Aika t/s 0 1435 4315 11360 16935 29930  

(pitkä aika, 
reaktio 
tasapainotilassa) 

Kiertymiskulma 
/o 

34,50 31,10 25,00 13,98 7,57 -1,65 -10,77 

 
Määritä graafisesti eli kuvaajia hyväksi käyttäen reaktion nopeusvakio k ja 
kertaluku sakkaroosin suhteen. Perustele lyhyesti.  Kuvaajat antavat max 20 p. 
ja perustelut 10 p. 

  



Tehtävä 3  Nimi Mallivastaus 

2 
 

  
Vastaus: 
 

Koska kysymys on laimeasta vesiliuoksesta, vettä on suuri molaarinen ylimäärä sakkaroosiin 

nähden eikä veden pitoisuus reaktiossa muutu. Nopeusyhtälö on siis muotoa 

 

v = dc(sakkaroosi)/dt = k [sakkaroosi]x, missä k ja x ovat kysytyt nopeusvakio ja kertaluku. 

Jos x = 1, yhtälö on muotoa v = kc eli reaktionopeuden kuvaaja sakkaroosipitoisuuden 

funktiona on suora, jonka kulmakerroin on kysytty k ja siis x = 1. 

 

Kokeellinen data antaa sakkaroosin pitoisuuden ajan funktiona. Piirretään kuvaaja 

[sakkaroosi] vs. aika. Tätä varten polarimetriset kiertymiskulmien arvot pitää muuntaa 

suhteellisiksi pitoisuusyksiköiksi seuraavasti: 

Kiertymiskulman  kokonaismuutos ajasta 0 (pelkkää sakkaroosia) aikaan ääretön 

(sakkaroosin, glukoosin ja fruktoosin tasapainotilanne)  o = 45,27o 

t/s /o Suhteellinen [sakkaroosi]/ % 

0 34,50 100 

1435 31,10 1- (34,50-31,10)/45,27 = 

0,9249 = 92,49 % 

4315 25,00 1- (34,50-25)/45,27 

=0,7901 = 79,01 % 

11360 13,98 54,67 % 

16935 7,57 40,51 % 

29930 -1,65 20,15 % 

 -10,77  

Piirretään tästä taulukosta kuvaaja suhteellinen [sakkaroosi] vs. aika (sivu 5). Tämän kuvaajan 

tangenttien kulmakertoimien itseisarvot antavat hetkelliset reaktionopeudet dc/dt. Piirretään 

tangentit kolmeen eri kohtaan: esim. aikapisteiden 1435 ja 4315, 11360 ja 16935 sekä 16935 

ja 29930 väliin (sivu 5). Lasketaan kunkin tangentin kulmakertoimen itseisarvo ja katsotaan 

tätä vastaava [sakkaroosi] y-akselilta: 
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3 
 

 

Ensimmäinen aikapiste antaa kulmakertoimen itseisarvoksi 4,68 x 10-3 %/s ja vastaavaksi c:n 

arvoksi 85,75 %.Toinen ja kolmas aikapiste antavat kulmakertoimien itseisarvot 2,54 x 10-3  

%/s ja 1,57 x 10-3 %/s ja vastaavat [sakkaroosi] ovat 47,59 % ja 30,33 %. 

Laskuissa kulmakertoimien etumerkit jätetään huomiotta ottamalla kulmakertoimista 

itseisarvot, jolloin saadut nopeudet ovat positiivisia lukuja. Kulmakertoimet ovat negatiivisia, 

koska [sakkaroosi] pienenee reaktion edetessä. 

 

Piirretään kuvaaja, jossa y-akselilla ovat tangenttien kulmakertoimien itseisarvot eli 

hetkelliset reaktionopeudet ja x-akselilla [sakkaroosi]. Huomataan, että pisteet asettuvat 

suoralle (sivu 6).  

Suoran kulmakerroin on 5,6 x 10-5 s-1, joka on kysytty nopeusvakio k. Koska dc/dt vs. c  –

kuvaaja on suora, reaktion kertaluku x = 1. 
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Perustelu: 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. a) Selitä, miten glukoosi siirtyy eläinsolun sisään. (10p) 
 
 
 

 

Glukoosi siirtyy soluun solukalvon lävitse joko passiivisen tai aktiivisen kuljetuksen avulla. . 

Passiivisessa kuljetuksessa glukoosi siirtyy suuremmasta pitoisuudesta pienempään ns. 

avustetun / helpotetun diffuusion avulla. Glukoosi liittyy väliaikaisesti solukalvolla 

sijaitsevaan kuljettajaproteiinin ja irtoaa siitä solukalvon sisäpuolella. Tämä kuljetustapa ei 

vaadi energiaa. Aktiivisessa kuljetuksessa glukoosi siirtyy solukalvon läpi samalla tavoin 

kuljettajaproteiinin avustuksella, mutta tapahtuma vaatii energiaa, koska siirto tapahtuu 

pienemmästä pitoisuudesta suurempaan. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  



Nimi ___________________________ 

 

 
4. b) Piirrä ja nimeä eläinsolun tapahtumaketjut, jossa glukoosista vapautuu energiaa 
aerobisissa olosuhteissa. Merkitse kuvaan, missä reaktiot tapahtuvat. (10p) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nimi ___________________________ 

 

4. c) Rastita, mitkä seuraavista väittämistä ovat oikein ja mitkä väärin: (10 p) 
 
i. Verensokeriarvo kertoo veren monosakkaridipitoisuuden. 

     oikein [  ] 

     väärin [ X ] 

ii. Verensokerin määrän lasku kiihdyttää glukagonin eritystä. 

     oikein [ X ] 

     väärin [  ] 

iii. Adrenaliini edistää eläinsolun varastosokerin hajoamista ja laskee verensokeritasoa. 

     oikein [  ] 

     väärin [ X ] 

iv. Anaerobisissa olosuhteissa lihaksissa syntyvä maitohappo poistuu verenkiertoon ja osa 

tästä muuttuu haimassa glukoosiksi. 

      oikein [  ] 

     väärin [ X ] 

v. Kasvuhormoni nostaa verensokeria. 

     oikein [ X ] 

     väärin [  ] 

vi. Hermosolut pystyvät käyttämään ainoana energialähteenään glukoosia. 

     oikein [ X ] 

     väärin [  ] 

vii. Eläinsolujen varastosokeri on haaroittunut molekyyli. 

     oikein [ X ] 

     väärin [  ] 

viii. Glukoosin pilkkoutuminen on anabolinen reaktio. 

     oikein [  ] 

     väärin [ X ] 

ix. Kun happea on liian vähän, soluhengitys ei etene loppuun saakka, vaan glukoosiin liittyy 

vetyä ja muodostuu palorypälehappoa. 

     oikein [  ] 

     väärin [ X ] 

x. Glykogeeni on elimistön merkittävin varastoenergian muoto. 

     oikein [  ] 

     väärin [ X ] 


