
BIOLOGIA 7—9, Elämä ja evoluutio (OPH)

2. Mitä elämä on?

aineenvaihdunta Eliö ottaa ympäristöstään aineita, joita se tarvitsee 
elintoimintoihinsa ja kasvuunsa. Lopulta eliö poistaa sille 
tarpeettomat aineet.

alkuaine Alkuaineet ovat kemiallisia rakennuspalikoita. Eliöt voivat 
valmistaa niistä monimutkaisempia rakenteita elämistä 
varten. Esimerkiksi happi, vety ja hiili ovat alkuaineita.

bakteeri Yksisoluinen mikroskooppisen pieni eliö, jolla ei ole tumaa. 
Bakteerit ovat yksi eliökunnan kolmesta pääryhmästä.

DNA Perintöaines. Solujen sisällä oleva kemiallinen yhdiste, 
joka sisältää solujen perintöaineksen. Kun eliöt lisääntyvät, 
perintöaines siirtyy jälkeläisille.

eliö Kaikki elävät oliot ovat eliöitä, jotka syntyvät, kasvavat, 
lisääntyvät ja kuolevat. Eliössä on yksi tai useampi solu. 
Katso: solu.

eloton luonto Eloton luonto ei kasva, lisäänny tai kuole. Esimerkiksi vesi, 
ilma, auringonvalo ja kivet ovat elotonta luontoa.

energia Eliöt tarvitsevat energiaa kaikkiin elintoimintoihinsa. 
Esimerkiksi eläimet saavat energiaa ravinnosta. Osa 
eliöistä voi valmistaa energiaa itselleen esimerkiksi 
hiilidioksidista ja vedestä auringonvalon avulla.

fotosynteesi, 
yhteyttäminen

Tapahtuma, jossa viherhiukkasia sisältävät eliöt tuottavat 
sokeria ja happea hiilidioksidista ja vedestä auringonvalon 
avulla. Fotosynteesi tarkoittaa samaa asiaa kuin 
yhteyttäminen.

geenit, perintöaines Ohjaavat eliön kasvua, kehittymistä ja toimintaa. Geenit 
koostuvat DNA:sta. Katso: DNA.

happi aine, jota on ilmassa ja vedessä kaasuna. Eliöt käyttävät 
happea hengittämiseen. Katso: hengitys.

hengitys Tapahtuma, jossa eliö käyttää happea. Hapen avulla 
eliö vapauttaa ravinnosta energiaa, jota se tarvitsee 
kasvamiseen ja liikkumiseen.
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hiilidioksidi Kaasu, jota kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen. 
Hiilidioksidista kasvit valmistavat auringonvalon ja veden 
avulla sokeria ja happea. Katso: fotosynteesi.

mikrobit Mikroskooppisen pieniä eliöitä, joita ei näe pelkällä 
silmällä. Esimerkiksi bakteerit, arkeonit ja virukset ovat 
mikrobeja.

mikroskooppi Laite, jolla voi tutkia pieniä eliöitä ja soluja, joita 
ei voi nähdä pelkillä silmillä. Suurentaa kohteen 
40–600-kertaiseksi.

mitokondrio Soluelin, joka vapauttaa sokerista energiaa eliön eri 
toimintoihin, esimerkiksi liikkumiseen.

monisoluinen eliö Eliö, joka koostuu useammasta solusta.  
Vertaa: yksisoluinen.

ravinne Aine, jota eliö tarvitsee elämiseen ja kasvamiseen.

solu Eliöt rakentuvat soluista. Eri eliöiden solujen rakenne 
poikkeaa toisistaan.

solukalvo Erottaa solun muusta ympäristöstä. Solukalvon läpi kulkee 
vettä ja muita aineita soluun ja solusta pois.

solulima Solun sisällä oleva vesipitoinen aine, jossa muut solun osat 
ja kaikki aineet ovat.

solunesterakkula Kasvisolun osa, joka sisältää esimerkiksi väriaineita.

soluseinä Solukalvon ulkopuolella on soluseinä, esimerkiksi kasveilla 
ja sienillä.

tuma Solun suurin elin, joka ohjaa kaikkea solun toimintaa. 
Tumassa on eliön perintöaines eli geenit.

viherhiukkaset Soluelimiä, joissa yhteyttäminen eli fotosynteesi tapahtuu.

yhdiste Kahdesta tai useammasta alkuaineesta muodostunut 
aine. Esimerkiksi vesi on kahdesta vetyatomista ja yhdestä 
happiatomista muodostunut yhdiste H2O.

yksisoluinen eliö Eliö, joka koostuu vain yhdestä solusta. Lisääntyy 
jakautumalla.


	Biologia 7ÔÇô9_sanasto_jakso1_luku2.1
	Biologia 7ÔÇô9_sanasto_jakso1_luku2.2

