
HAJUPULLOT 

 

 

 

Haistele hajupulloja rauhassa  

yhtä hajua kerrallaan. 

 

Mitä mielikuvia hajusta syntyy? 

Mikä ruoka tuoksuu samalta? 

Tunnistatko hajun? 

  



TUNNUSTELUPUSSIT 

 

 

Laita käsi pussiin katsomatta sen 

sisään. Tunnustele, miltä pussissa 

oleva esine tuntuu. Miten kuvailisit 

sitä? Tiedätkö mikä on kyseessä? 

 

Shhh! Ethän paljasta sisältöä kaverille! 

Jokaisessa pussissa on eri sisältö. 

Lopuksi voit kurkata pussiin. 



OTA TUNTUMAA! – TUNTOAISTI 

 

Suuontelon kosketustunto, jota 

kutsutaan usein suutuntumaksi, on 

tärkeä ruokaan liittyvä aistimusten 

välittäjä. Huulet ja suun etuosa ovat 

lämpötilalle herkkiä alueita. 

 

Suussa ja nenässä voidaan tuntea 

myös kemiallista ärsytystä, jolloin 

puhumme kemotunnosta. 

 

Kemialliset yhdisteet voidaan aistia 

polttavana, pistävänä, viilentävinä 

tai jopa kipuna. Ruoka-aineista esim. 

chili ja inkivääri voidaan tuntea 

voimakkaasti. 

  



PASTILLITESTI 

 

 

 

Ota pastilli suuhun  

ja imeskele hetki. 

 

Miltä suussa tuntuu? 

  



KUULEMISIIN! – KUULOAISTI 

 

Kuuloaisti rekisteröi erilaisia ääniä, 

erittelee äänten korkeutta ja 

voimakkuutta sekä auttaa 

paikallistamaan, mistä lähteestä ja 

mistä suunnasta äänet kuuluvat. 

 

Ruoka-aineiden rapeus, nesteen 

poreilu ja veden kiehuminen voidaan 

havaita kuuloaistin avulla. 

 

Kuuloaistilla on tärkeä rooli ennen 

kaikkea ruuan laatuvirheen 

havaitsemisessa, mutta myös 

ruokanautinnon kokemisessa. 

  



PORKKANAPOSKET 

 

 

 

Rouskuttele porkkanaa kahdella 

tavalla. Ensin normaalisti ja sitten 

painamalla sormet korviin. Miten äänet 

eroavat? 

 

Lisätehtävä rohkeille: Laita korva 

kaverin poskea vasten ja kuuntele, 

miltä kaverin rouskutus kuulostaa.  



ÄÄNIPARIT 

 

 

 

Ravistele pulloja. 

 

Löydätkö ääniparit? 

 

Tunnistatko äänen perusteella,  

mitä pulloihin on kätketty? 

  



RUOKIEN PERUSMAUT 
 

 

 

Ota hammastikku ja kastele sen kärki 

vesiastiassa. Kasta se ensimmäiseen 

makujauheeseen. Maista ja heitä tikku 

roskiin. 

 

Huuhtele suu vedellä. Maistele 

seuraavat makujauheet samoin. 

Tunnistatko eri perusmaut?  



MAUN JÄLJILLÄ – MAKUAISTI 

 

Maistamme viittä eri perusmakua: 

 hapan (sitruuna, hapankorppu) 

 karvas (greippi, raaka kaakao) 

 makea (hunaja, sokeri) 

 suolainen (suola, makkara) 

 umami (lihaisa maku) 

 

Ihmisten herkkyys eri mauille 

vaihtelee. 

 

Valtaosa ihmisistä tunnistaa jo 

syntymästään lähtien makean maun. 

 

Suolainen maku opitaan myös 

tunnistamaan varhain. 

 

Hapan ja karvas maku sekaantuvat 

helpommin keskenään. 

 

Umami vaatii tunnistamisen opettelua. 



NENÄ KIINNI 

 

 

 

1. Ota yksi rusina käteesi. Nipistä 

nenä kiinni toisella kädelläsi. 

2. Laita rusina suuhusi ja pureskele 

sitä nenä tukossa. Laske samalla 

viiteen. Mieti miltä maistuu ja yritä 

tunnistaa maun perusteella mitä syöt. 

3. Avaa nenäsi. Muuttuiko maku? 

  



OLETKO NENÄKÄS? – HAJUAISTI 

 

Ihminen pystyy erottamaan jopa tuhansia eri 

hajuja ja niiden voimakkuuksia. 

 

Miellyttävä, epämiellyttävä, virkistävä, raikas, 

hedelmäinen, juustoinen, ruusuinen, 

tunkkainen… Kuvailevia sanoja löytyy vaikka 

kuinka monia! 

 

Hajuaistilla on tärkeä rooli ruuan maussa. 

Esimerkiksi mansikka on perusmaultaan 

makea ja hiukan hapan, mutta mansikan 

sisältämät hajuyhdisteet tekevät 

mansikasta mansikan makuisen. 

 

Hajuaistimukset syntyvät nenäontelossa, 

jonne ruuan aromit kulkeutuvat nielun kautta. 

Moni onkin ehkä kokenut flunssaisena, 

etteivät ruuat maistu juurikaan, kun nenä 

on tukossa ja hajuaisti heikentynyt. 



SILMÄILLÄÄNPÄS – NÄKÖAISTI 

 

Ihminen saa valtaosan kaikista 

aistihavainnoistaan näköaistin avulla, 

joten ruokaan ja ruokailutilanteisiin 

liittyvät näköhavainnot ovat tärkeitä. 

 

Ulkonäkö on ensimmäinen arvioinnin 

kohde, kun päätetään, onko ruoka 

herkullista tai ylipäätään syötävää. 

 

Tietyt värit on totuttu yhdistämään 

tiettyihin aromeihin. Tämä 

mielleyhtymäväreillä voidaan ohjata 

ihminen havaitsemaan 

”harhaanjohtavasti” jokin aromi väriä 

vastaavaksi. 

  



KASVISTEN LÄHITUTKAILU 

 

 

Tutki kuvia eri kasviksista ja 

hedelmistä. Yhdistä keskenään oikea 

kasvis/hedelmä, kuva ja nimi. 

 

Mitä värejä löydät sisältä ja päältä? 

 

Minkälaiselta kasvikset näyttävät 

oikein läheltä katsottuna? Tutkaile 

luupilla.  


