
R AK E T T I K E R H O

TULITIKKURAKETTI



TURVALLISUUS

• Kuuntele ja seuraa ohjeita

• Älä laukaise rakettia sisätiloissa

• Laukaise raketti aina avaraa aluetta kohti

• Tarkista, ettei kukaan ole tulilinjalla

• Muista myös itse pysytellä tarpeeksi etäällä

• Kysy aina vanhempien lupa ennen laukaisua!



TYÖVÄLINEET

• Pahvi
• Sakset

• Kynä
• Viivain

• Folio

• Tikku
• Klemmari

• Nuppineula
• Tulitikkuaski

• Mattoveitsi

• Kynttilä



PIIRRÄ KARTONGILLE KUVAN 
MUKAINEN POHJA TYÖLLESI

1. Mittaa leveydeksi 

10cm

2. Mittaa korkeudeksi 

5cm 

3. Mittaa lisäksi 2cm 

etäisyydelle kohdat 
sekä leveys että 

pituus suuntaan 
kuvan mukaisesti ja 

yhdistä ne viivalla



LEIKKAA POHJA IRTI KARTONGISTA 
KUVAN MUKAISESTI



LEIKKAA FOLIOSTA RAKETTISI 
KARTONKIPOHJAN AVULLA

• Kiinnitä 
kartonkipohja 

folioon klemmarilla 

ja leikkaa rajojen 

mukaan



IRROTA SAKSILLA TULITIKUN PÄÄ 
RAKETTISI POLTTOAINEEKSI



MITTAA TIKKUUN SEURAAVAKSI 
APUMERKIT

• Mittaa ensin 
kärjestä 5cm 

kohdalle merkki

• Mittaa seuraavaksi 
merkkaamastasi 

merkistä n. 1,6cm 

päähän uusi merkki 

(noin ⅓ osa 

pituudesta)



KÄÄRI TIKKUA APUNA KÄYTTÄEN 
FOLIO RULLAKSI

Yritä pitää folion 
yläreuna koko ajan 

suorana!

Folion 
rullauksen 
voi aloittaa 

myös 
alempaa, 

jotta terävä 
pää ei ole 
haitaksi



ASETA TULITIKUN PÄÄ 
FOLIORULLAAN

Käytä tulitikun
loppuosaa

apuna pään
saamisessa

kunnolla sisään

Nosta foliorullaa
kunnes toinen 
merkki tulee esiin



KÄÄRI FOLIORULLAN PÄÄ KIINNI

• Käännä foliota rullalle 

kynsilläsi

• Nosta sitten varovasti 

foliorulla irti 

aputikusta

• HOX! Voit painaa 
tulitikun päätä 

syvemmälle rullan 
avonaisesta päästä 

käyttäen jälleen 

apuna tulitikun 
loppuosaa



MUOTOILE RAKETTI

Jätä tulitikunpään
kohta hieman 
väljemmäksi

ja tiukenna kiristystä 
loppua
kohden

Avaa klemmari 
ja työnnä se raketin 

sisään



VEDÄ KLEMMARI POIS. RAKETTISI ON 
NYT VALMIS!



SEURAAVAKSI RAKENNA 
LÄHTÖTELINE! 

• Tehdään ensin 
kynttilälle aukko 
tulitikkurasian kotelo-
osaan

• Mittaa ensin 
keskikohta (n. 1,75cm 
laidoilta)

• Sitten mittaa lyhyeltä 
sivulta 2,5cm ja 
merkkaa siihen PIENI 
reikä esim
mattoveitsellä

Hox! Kuvasta

poiketen mittaa
2,5 cm!



LOKERO-OSA: LEIKKAA KESKILINJAA 
PITKIN KYNTTILÄLLE LIIKKUMA-

AUKKO

Leveys n. 6mm ja
pituus 2,5cm 



LIEKKI

• Leikkaa kynttilä 
sopivan mittaiseksi 

eli noin 4cm pitkäksi

• Voit tehdä reikää 

lähtötelineessä 
isommaksi ja 

sovittaa kynttilää 

siihen.



LÄHTÖNEULA

• Mittaa keskelle, 
5mm päähän sekä 

pohjaan että sivulle 

merkit, jotka ovat 

LINJASSA 

keskenään

• (eli samalla viivalla)



Lävistä neulalla
molemmat merkit

Työnnä sitten neula
molempien reikien 

lävitse niin, että 
nuppi jää ohuelle puolelle



VIIMEISTELY

• Aseta kynttilä nyt 
sille varattuun 

aukkoon.

• Tarkista, että se on 

sopivan kokoinen ja 
että pystyt 

liikuttamaan 

rakettia lähemmäksi 

kynttilää



JA SITTEN VAIN RAKETIN 
LAUKAISUUN!

Hyviä tulitikkuraketin tekovideoita:

Ohjeen raketti:

https://www.youtube.com/watch?v=Pj_cJGpwqBQ

Hieman erilainen malli:

https://www.youtube.com/watch?v=WFyKgmnCF-8

https://www.youtube.com/watch?v=Pj_cJGpwqBQ
https://www.youtube.com/watch?v=WFyKgmnCF-8

