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Solu -perusteet 

1.  Solusta yleisesti 
2.  Soluelimet 

•  Kalvorakenteet 
•  Kalvottomat elimet 

3.  DNA:n rakenne 
4.  Solunjakautuminen ja 

solusykli  
•  Synteesi 
•  Mitoosi 

http://www.google.fi/imgres?q=elimet&hl=fi&gbv=2&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=zB_-6_M_rQBtyM:&imgrefurl=http://www.hila 
 



Solu 
•  Solu on kaikkien elävien organismien 

perusyksikkö. 
•  Solut voidaan jakaa eukaryootteihin ja 

prokaryootteihin. 
•  Myös erilaiset eukaryoottisolut eroavat toisistaan 

(kasvi-, sieni- ja eläinsolut) 
•  Eläin solut voidaan vielä jakaa somaattisiin soluihin 

ja sukusoluihin. 

Miten	  somaa+nen	  solu	  ja	  
sukusolu	  eroavat	  toisistaan?	  



Soluelimet 

•  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_en.svg  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plant_cell_structure_svg.svg  

Kasvisolu 
Eläinsolu 

-‐Missä	  soluissa?	  
-‐Millainen	  kemiallinen	  rakenne?	  
-‐Kalvollinen/	  kalvoton?	  
-‐Tehtävät?	  



Solukalvo toimii portsarina 
•  Kaksi lipidikerrosta 

–  Hydrofiilinen pinta 
–  Hydrofobinen sisus 

•  Vaihteleva läpäisevyys eri 
aineille (poolittomat vs. 
pooliset) 

 
•  Solukalvo koostuu: 

1.  Amfipaattisista lipideistä 
2.  Kolesterolista 
3.  Proteiineista 
4.  Hiilihydraattiketjuista 
 



Eläinsolun solukalvon tehtävät: 

1.  Solukalvo toimii solun mekaanisena tukena 
2. Solukalvo ylläpitää solunsisäisiä olosuhteita 

sellaisina, että elämälle välttämättömät solun 
biokemialliset reaktiot voivat tapahtua 
(solunsisäinen homeostaasi).  

3.  Solukalvo toimii portsarina eli solukalvon on 
pystyttävä valikoimaan solun sisään otettavat ja 
solun sisältä poistettavat molekyylit 

4.   Solukalvo välittää solukalvoreseptorien avulla 
viestimolekyylien sanoman solulimaan ja tumaan..  

 

http://www.solunetti.fi/fi/solubiologia/solukalvon_tehtavia/ 



Solukalvon tehtäviä: 
5.   Polaroituneissa soluissa apikaalinen solukalvon osa 

on erilainen kuin basolateraalinen 
6.  Solujen väliset liitokset muodostuvat solukalvon 

välityksellä.  
7.  Solukalvo on tärkeä solujen väliselle 

vuorovaikutuksella ja yhteistoiminnalle (esim. 
kudoksien muodostaminen. 

      
Solukalvon tehtäviä voi verrata ihon tehtäviin, MUTTA 

ÄLÄ KIRJOITA TÄTÄ PÄÄSYKOKEESEEN!!! 



Solulimakalvosto ( ER ) 
•  Kaksikerroksinen lipidikalvo (sama 

rakenne kuin solukalvossa!) 
–  Toimii mm. varastona ja post 

translationaalisessa 
muokkauksessa 

•  Sileä solulimakalvosto tuottaa 
lipidejä 

      - Lipidisynteesiä 
•   Karkea solulimakalvosto sisältää 

ribosomeja 
–  Proteiinisynteesiä 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nucleus_ER_golgi.svg  

Kumman tehtäviin kuuluu Ca-ioni varastointi ja 
detoksikaatio? 



Tuma – solun aivot 
•  Perinnöllisyys 

–  DNA => Kromosomit => 
Proteiinien valmistus 

•  Tumakotelo 
–  Kaksoiskalvo, jossa 

tumahuokosia 
•  Tumajyvänen = nukleoli 

–  Ribosomaalisen RNA:n 
tuotto 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diagram_human_cell_nucleus.svg 

 



Golgin laite toimii postikeskuksena 
•  Eukaryooteissa 
•  Kasvisoluissa diktyosomi 
•  Golgin laitteita voi olla useita 

riippuen solun 
eritysaktiivisuudesta 

•  Kalvorakenteinen soluelin 
–  Kalvosta muodostuu kuperia 

sisternoja 
•  Muokkaa ja lähettää proteiineja 

eteenpäin (ulos, solukalvolle, 
lysosomeihin) 
–  Lisää proteiineihin 

hiilihydraatteja 
–  Muodostaa eriterakkuloita 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nucleus_ER_golgi.svg  



Mitokondriot – Solun voimalat 
•  Eukaryooteissa 
•  Endosymbioositeoria 

–  Omaa DNA:ta 
–  Itsenäinen jakautuminen 
–  Periytyy äidin puolelta 

•  Kaksi päällekkäistä kalvoa 
–  Sisäkalvon poimuinen ts. 

iso pinta-ala 
•  Energian tuotto aerobisesti 

–  Pyruvaatti hapetetaan 
hiilidioksidiksi ja vedeksi, 
saadaan energiaa http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_mitochondrion_diagram_en_%28edit

%29.svg  



Lysosomi 
•  Vain eläinsoluissa 
•  Yksinkertaisen kalvon 

ympäröimä 
•  Kuvassa nro 12 
•  Sisältää kemiallisia 

yhdisteitä, hajoittavia 
entsyymejä 
–  Hajoittavat mm. 

ravintoaineita ja soluelimiä 
–  Hajottavat solun sen 

kuollessa 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Biological_cell.svg  Miten lysosomin sisäpuoli 
eroaa solulimasta? 



Peroksisomi 
•  Löytyy melkein kaikista eukaryoottisoluista 
•  Yksinkertaisen kalvon rajaama 
•  Sisältää hapettavia entsyymejä ja katalaasia. 



Proteasomi 
•  Eukaryoottisoluissa 
•  Hajottaa solun omia, 

väärin laskostuneita 
proteiineja 

•  Hajotettavat proteiinit 
merkataan 
ubikitiinihännällä 

 
Karkea jako: Lysosomi pilkkoo solun ulkopuolelta 
tulevia proteiineja ja proteasomi solun omia 
proteiineja! 

http://www.google.fi/imgres?hl=fi&sa=X&tbo=d&biw=1366&bih=665&tbm=isch&tbnid=tcdkWP7NTwZhVM:&imgrefurl 



Vakuoli eli solunesterakkula 
•  Kasvi, hiiva (ja joissain 

eläinsoluissa) 
•  Toimii varastona: 

–  Vedelle 
–  Jätteille 
–  Sisään otetuille aineille 

•  Sisältää hydrolyyttisiä 
entsyymejä 

•  Pitää yllä kasvisolujen 
nestejännitystä 
–  Osmoottisesti hyvin 

aktiivinen => imee vettä 
itseensä 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plant_cell_structure_svg_vacuole.svg  



Ribosomit valmistavat proteiineja 

•  Joko kiinni ER:ssä tai 
vapaana solulimassa 

•  Rakenne: kaksi 
alayksikköä (pienempi ja 
isompi) 
–  rRNA:ta 
–  Proteiinia 

•  Tehtävä 
–  Liittää aminohappoja 

mRNA-koodin mukaisesti 
= Proteiinisynteesi http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Ribosome_mRNA_translation_en.svg  



Soluntukiranka (sytoskeleton) 
•  Muodostuu 

pienoissäikeistä ja –
putkista 

•  Tukevat ja osallistuvat 
liikeisiin 
–  Aktiini- ja 

myosiinifilamentit => 
solun supistus 

–  Mikroputket toimivat 
”rautateinä” ja 
osallistuvat solun 
jakautumiseen 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluorescentCells.jpg  
Soluntukiranka muodostaa myös solukalvon 
ulokkeita, MITÄ? 
 



Sentriolit eli keskusjyväset 
•  Eläinsoluissa 
•  Setriolit eli keskusjyväset 

muodostuvat 
mikroputkista 
–  Tärkeä tehtävä 

solunjakautumisessa 
–  Sijaitsevat 

sentrosomissa, joka on 
mikroputkien 
organisaatiokeskus  

http://en.wikipedia.org/wiki/Centriole 



Luettele kalvorakenteiset 
soluelimet! 



Vastaus 
•  Kalvorakenteiset: 

–  Solukalvo 
–  Tumakotelo 
–  Mitokondrio 
–  Viherhiukkanen 
–  ER 
–  Golgin laite 
–  Lysosomi 
–  Peroksisomi 
–  Vakuoli 

•  Kalvottomat: 
–  Sentrioli 
–  Ribosomi 
–  Glykogeeni 
–  Värekarvat 
 



Yhteenveto soluelimistä 
Soluelin Tehtävä 
Solukalvo Säätelee sisään otettavien ja ulos 

eritettävien aineiden kulkua 

Tuma Ohjaa solun toimintaa, solun keskus 

Mitokondriot Tuottavat energiaa (ATP:ta) 

Ribosomit Valmistavat proteiineja 

Soluntukiranka Nimikin sen jo kertoo: antaa solulle 
muodon ja mahdollistaa solun liikkeet 

Golgi ”Postilaitos”, ohjailee ja muokkaa aineita 

Lysosomi Hajottaa soluun otettavia yhdisteitä 

Solulimakalvosto Toimii varastona, karkealla 
muodostetaan proteiineja, sileällä rasvoja 



Miten antibiootit toimivat? 
Prokaryootti Eukaryootti 

Koko 1-10µm 10-100µm 

Rakenne Harvoja kalvollisia rakententeita Useita ja monimutkaisia 
soluelimiä 

Soluseinä Mureenia Ei eläin soluilla 
Kasveilla selluloosaa ja pektiiniä 

Levillä kitiiniä 

Tuma Ei  Tavallisesti yksi  
(lihassolu vs. punasolu) 

Kromosomit Yksi rengasmainen kromosomi + 
plasmideja 

Useita nauhamaisia 

Lajityypit Arkit ja bakteerit Alkueliöt, sienet, levät, kasvit ja 
eläimet 

Foolihappo 
synteesi 

Syntetisoi Ravinnosta 

Ribosomit 



Mieti mitä soluelimiä löytyy 
eläinsolusta? Entä kasvisolusta? 



Eläinsolu vs. Kasvisolu 

•  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_en.svg  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Plant_cell_structure_svg.svg  

-‐Lysosomit	  
-‐Golginlaite	  
-‐Sentrioli	  
	  

	  

-‐Soluseinä	  
-‐Vakuoli	  
-‐Diktyosomi	  
-‐Viherhiukkaset	  



Miten eroavat eläinsolu ja 
bakteeri? 



Bakteeri vs. eläinsolu 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Average_prokaryote_cell-_en.svg  
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Animal_cell_structure_en.svg  

-‐Soluseinä	  mureiinia	  
-‐Mahdollinen	  kapseli	  
-‐YhteyAämis	  ja	  hengityskalvosto?	  
-‐Ei	  tumaa,	  yksi	  kromosomi	  
-‐Siima,	  karvat	  
	  

-‐Ei	  soluseinää	  
-‐Kalvollisia	  soluelimiä	  
-‐Tuma	  
	  



           DNA 

•  Deoksiribonukleiinihappo 
–  Koostuu nukleiinihapoista 

•  Sokeriosa 
•  Fosfaattiosa 
•  Emäs (adeniini, tymiini, 

guaniini ja sytosiini) 
•  Kierteinen kaksoisjuoste 

–  Juosteet ovat toistensa 
peilikuvia (5´-päästä 3´-
päähän) 



DNA 
•  Emäksien spesifinen 

pariutuminen 
– A-T ja G-C (puriini ja 

pyrimidiini emäkset 
pariutuvat) 

– Vetysidokset antavat 
kestävän muodon, 
toisaalta helppo 
aukaista 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg  



Riboosi vs. Deoksiriboosi 

hAp://opinnot.interneGx.fi/fi/muikku2materiaalit/lukio/ke/ke1/5._bio-‐orgaaninen_kemia/
5.4dnajarna?C:D=hNkS.hfZK&m:selres=hNkS.hfZK	  



Solunjakautuminen ja solusykli 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Major_events_in_mitosis.svg  



Solusykli 
I.  G-vaihe 
II.  DNA:n replikoituminen 

(S-vaihe) 
III.  G-vaihe 
IV.  Mitoosi (M-vaihe) 

I.  Profaasi 
II.  Metafaasi 
III.  Anafaasi 
IV.  Telofaasi 

 (Perkeleen Mitoosi Aina Tiellä) 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Cell_cycle.png  



  Solusykli 
•  Solun elinaika vaihtelee 

paljon 
–  Vrt. hermosolu ja veren 

solut 
•  Mitoosin ja synteesivaiheen 

välissä G-vaiheet 
–  Solu kasvaa ja 

tarkistetaan virheiden 
varalta 

–  Virheen löytyessä se 
korjataan tai solu 
tuhoutuu (apoptoosi) 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apoptosis.png  



DNA-synteesi S-vaiheessa 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg  



DNA-synteesin rautalankamalli 

1.  DNA on alussa kromatiinina 
2.  Helikaasi-entsyymi katkaisee vetysidoksia => DNA-

juoste avautuu 
3.  Primaasi muodostaa alukkeen DNA-polymeraasille 
4.  DNA-polymeraasi liittää vastinemäksiä alkuperäisen 

juosteen mukaisesti 
•  Uutta juostetta muodostetaan 5’-3’ suunnassa.  

5.  Ligaasi liittää okazaki-fragmentit kiinni toisiinsa 
6.  DNA on kahdentunut ja syntyneet sisarkromatidit 

ovat sentromeerilla toisissaan kiinni.  



DNA-synteesi S-vaiheessa 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_en.svg  



DNA-polymeraasi etenee aina vanhan juosteen 3´-päästä 
kohti 5´-päätä eli toista juostetta sen on helppo kulkea… 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:DNA_replication_split.svg  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/
DNA_polymerase.svg/300px-DNA_polymerase.svg.png  



1. Profaasi = esivaihe  
(ja prometafaasi) 

•  Kahdentuneet DNA-
molekyylit näkyviin 

•  Tumakotelo hajoaa ja 
tumajyvänen katoaa 

•  Sentriolit (keskusjyväset) 
eripuolille tumaa 
–  Tumasukkula 

(sukkularihmasto) 
•  Sukkularihmat ulottuvat 

kromosomeihin 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Mitotic_Prophase.svg&filetimestamp=20090513091344  



2. Metafaasi = keskivaihe 
•  Kromosomit 

järjestäytyvät 
jakotasoon 
sukkularihmojen 
avustuksella 
– Kromosomit samaan 

tasoon jonoon 
– Ne näkyvät 

parhaiten 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Mitotic_Metaphase.svg&filetimestamp=20090513092426  



3. Anafaasi = jälkivaihe 
•  Sukkularihmat vetävät 

sisarkromatidit erilleen 
– Syntyy 2x 

tytärkromosomeja 
•  Lopulta tuman 

molemmissa päissä 46 
kromosomia 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?
title=Datei:Mitotic_Anaphase.svg&filetimestamp=20090513092749  



4. Telofaasi = loppuvaihe 
•  Uusi tumakalvo 

muodostuu 
•  Kromosomien 

kierteisyys purkautuu 

•  Telofaasin jälkeen 
solukalvo muodostaa 
kaksi solua http://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Datei:Mitotic_Telophase.svg&filetimestamp=20090513093502  



YO-tehtäviä 

•  .Ylioppilaskoekysymys nro 1 keväältä 
2000:Selosta lyhyesti, missä sijaitsevat 
seuraavat solun osat: a) tumajyvänen b) 
keskusjyvänen (sentrioli, sentrosomi) c) 
solunested) mitokondrio e) 
solulimakalvosto  

f) ribosomi? Selosta myös lyhyesti, millaisia 
tehtäviä näillä solun osilla on. 



YO-tehtäviä 

•  K-06 t.3  Piirrä kuva bakteerista ja merkitse 
piirrokseen sen tärkeimmät osat. 

•  S-06 t.2. Miten aitotumallisen solun DNA ja 
RNA eroavat rakenteeltaan ja tehtäviltään, ja 
missä niiden toiminta tapahtuu? 

•  K-07 t.2 b)  Mitkä soluelimet ovat alun perin 
olleet itsenäisiä soluja? Perustele päätelmäsi. 
(2 p.)   



YO-tehtäviä 

•  K-08 t.9 Miten antibiootit vaikuttavat 
bakteerisoluun, millä mekanismeilla 
antibiooteista voi tulla resistenttejä 
antibiooteille? 



Vastaus 

•  Vastaus:Ne häiritsevät bakteerien 
lisääntymistä ja kasvua, soluseinän 
rakentumista (penisilliini), estävät 
proteiinisynteesiä tai 
nukleiinihapposynteesiä. Resistenssi 
syntyy mutaatioiden ja 
rekombinaatioiden avulla 



YO-tehtäviä 

•  K-10 t.10 Mihin perustuu bakteerien nopea 
evoluutio ja mikä merkitys sillä on 
bakteerille? 


