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Kohderyhmä: Lukion matematiikkakerho 
 
Esitiedot: Murtoluvut. 
 
Oppitunnin kesto: 45 min – 60 min 
 
Oppimistavoitteet: Oppitunnin jälkeen opiskelija osaa määrittää verkon solmulle Olliver-Ricci-kaarevuuden 
ja tulkita sen verkon “ruuhkaisuutena”. 
 
Muut tavoitteet: Kehittää loogista päättelyä. 
 
Sisältö: Aluksi esitellään verkon käsite ja sen osat: solmu ja särmä. Sen jälkeen määritellään solmun 
ympäristö ja kahden solmun välinen siirtotyö. Tämän avulla määritellään särmän kaarevuus. Kaarevuus 
tulkitaan verkon kuormittuneisuutta tai ruuhkaisuutta kyseisen särmän kohdalla kuvaavana arvona. 
 
Toteutus: Materiaali sisältää aluksi teorian muutaman esimerkin kera. Lopussa on harjoitustehtäviä. Teorian 
voi käydä läpi yhteisesti tai materiaalia voi käyttää kiinnostuneiden opiskelijoiden ylöspäin eriyttämiseen 
itseopiskelumateriaalina. 
 
Lyhyesti verkoista 
 
Matemaattinen käsite verkko tarkoittaa kokoelmaa solmuja (joita usein merkitään pisteillä) ja niitä yhdistäviä 
särmiä (joita kutsutaan myös kaariksi, linkeiksi tai vain viivoiksi.) 
 

 
Kuvassa on solmut sinisellä ja särmät mustalla. 
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Verkkoteoria on syntynyt konkreettisten ongelmien, kuten Königsbergin siltaongelman perusteella. Muita 
verkkoteorian syntyyn liittyneitä ongelmia ovat olleet mm. Kirchhoffin verkkoteoria sähköpiireille ja 
neliväriteoreema (voiko kaikki kartat värittää neljällä värillä siten, että yhdetkään rajanaapurit eivät ole 
keskenään samanvärisiä). Voit lukea lisää verkkoteorian historiasta esimerkiksi seuraavista linkeistä: 
Matikkaluokka Summamutikka, Iikka M. Talvala. Königsbergin siltaongelma: 
https://blogs.helsinki.fi/matikkaluokka/2020/05/19/konigsbergin-siltaongelma/  
Aalto-yliopisto, Aalto-yliopisto Junior, LUMA-keskus Suomi. Kartanväritys: 
https://drive.google.com/file/d/1GtilV2YXC9QEaOlanBGgaKHwyLei2AcZ/view 
 
Sovelluksia verkkoteoriaan on paljon, mm. sähköverkot, kännykkäverkot, tieverkot, metroverkot, junaverkot, 
internet-verkot, mutta myös esimerkiksi biologiset verkot kuten ravintoverkot.  
 
Käsite: Solmun naapurisolmut 
 
Nyt käsittelemme vain yksinkertaisia verkkoja, joissa kahden eri solmun välillä on korkeintaan yksi särmä. 
 
Solmun v aste on niiden särmien lukumäärä, joiden päätepisteenä on solmu v, eli kuinka monta särmää 
solmusta menee/tulee. Aste on naapurien lukumäärä. 
 

 
Kuvassa on merkitty solmun v naapurisolmut punaisella. 
 
Olliver-Ricci-kaarevuus 
 
Modernissa verkkoteoriassa on otettu käyttöön useita verkkoja koskevia kaarevuuden käsitteitä, ja ala 
kehittyy 2020-luvulla kiihkeästi. Verkon kaarevuus on etäisesti yhteydessä tavanomaiseen pinnan 
kaarevuuteen, mutta tässä ajattelemme kaarevuutta toisin. Jos verkko ajatellaan yhtä suuria kaupunkeja 
yhdistävä tieverkostona, negatiivinen kaarevuus on sellaisilla särmillä, jotka ovat erityisen kuormittuneita ja 
positiivinen sellaisilla, jotka eivät ole. 
 
Määritellään ensin käsite siirtotyö. 
 
Tutkitaan solmuja A ja B, joiden välillä on särmä. Solmujen A ja B välisen särmän siirtotyö lasketaan 
seuraavasti: 
 
Solmun A naapurisolmuihin asetetaan keskenään yhtä suuret painokertoimet, ja solmun B naapurisolmuihin 
keskenään yhtä suuret painokertoimet. Näiden kertoimien summan tulee olla sama, eli jos esimerkiksi 
solmulla A on kaksi naapuria ja solmulla B kolme naapuria, sopivat painokertoimet ovat kuvan mukaisesti 
solmulle A 3+3=6 ja solmulle B 2+2+2=6. Kokonaislukujen käyttö on helpointa. Painokertoimet eivät siis 
ole yksikäsitteisiä. 
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Tutkitaan sitten, mikä on pienin määrä siirtoja särmiä pitkin, joilla solmun A naapurisolmujen 
painokertoimet saadaan siirretyksi solmun B painokertoimien luokse niin, että kussakin solmussa on lopulta 
yhtä paljon solmujen B ja A painokertoimia. Siirtojen määrä kerrotaan siirretyllä painokertoimella, eli jos 
vaikkapa painokerroin 3 liikkuu yhden särmän yli, tämä lasketaan kolmeksi siirroksi. Yllä olevassa 
esimerkissä pienin siirtomäärä on 7, kuten seuraavista kuvista nähdään. 
 

 
 
Siirtotyö W solmujen A ja B välillä määritellään vaadittujen siirtojen määränä painokerrointa kohden. 
Edellisessä esimerkissä pienin mahdollinen määrä siirtoja oli 7 ja painokerrointen summa 6, joten siirtotyö 
on 7/6. Siirtotyö on siis yksikäsitteinen suhteessa tutkittavaan verkkoon ja solmuihin, vaikka painokertoimet 
eivät olekaan yksikäsitteisiä. 
 
Särmän AB kaarevuus K määritellään kaavalla K = 1 – W, eli esimerkissä K = 1 – 7/6 = -1/6.  
 
Liikenneanalogian kautta tilanteen voisi tulkita näin: Keskimääräinen matka kaupungin A 
naapurikaupungeista kaupungin B naapurikaupunkeihin on 7/6 särmää pitkä. Koska tämä luku on yli 1, eli 
kaarevuus on negatiivinen, särmä AB on paikallisesti hienoinen pullonkaula. 
 
Alla kuvassa on esimerkki toisesta verkosta, johon on laskettu jokaisen särmän kaarevuus. Keskellä oleva, 
vasemman ja oikeanpuoleisen verkon yhdistävän särmän kaarevuus on näistä selvästi pienin, -1. Tämä vastaa 
hyvin tulkintaa siitä, että negatiivinen kaarevuus on erityisen kuormittuneilla särmillä. 
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Edellinen kuva on luotu 18.4.2021 sivulta https://www.mas.ncl.ac.uk/graph-curvature/ löytyvällä työkalulla, 
joka laskee kaarevuudet automaattisesti, kun valitsee asetuksen “Olliver-Ricci Curvature” (ks. myös artikkeli 
[1]). 
 
Harjoitustehtäviä 
 

1. Määritä siirtotyö solmujen A ja B välillä ja sen avulla niiden välisen särmän kaarevuus. 

 
 

2. Kuinka suuri on kaarevuus tällaisen neliöistä koostuvan verkon keskellä olevissa särmissä? 

 
 



   
 

 5 

3. Kuinka suurin on kaarevuus tällaisen kuusikulmioista koostuvan verkon keskellä olevissa särmissä? 

 
 

4. Tetraedrin kärjen muodostavat verkon, jossa on neljä solmua ja neljä särmää: 
 

  
(kuva: English Wikipedia, https://fi.wikipedia.org/wiki/Platonin_kappale#/media/Tiedosto:Tetrahedron.jpg,  
CC-BY-SA) 
 
Mikä on siirtotyö tetraedriverkon eri solmujen välillä? Entäpä kaarevuus? 
 

5. Määritä kunkin Platonin kappaleen särmien kaarevuus. Platonin kappaleista lisätietoja Wikipedian 
Platonin kappaleita käsittelevältä sivulta: 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Platonin_kappale  
 

6. Kuinka suuri verkon särmän kaarevuus voi yleisesti olla? Entä kuinka pieni? 
 

7. Tarkastellaan aiemmin esillä ollutta esimerkkiverkkoa: 

 
Saat lisätä verkkoon yhden linkin. Millä tavalla vähennät verkon kuormitusta keskimmäisen linkin 
kohdalla mahdollisimman paljon (eli kasvatat sen kaarevuutta)? 
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Voit hyödyntää tehtävän ratkaisussa työkalua, jolla verkko on piirretty: 
https://www.mas.ncl.ac.uk/graph-curvature/. 
Muista valita kaarevuusasetukseksi “Olliver-Ricci Curvature”. (Ks. myös artikkeli [1].) 
 

8. Kuvassa on Etelä-Suomen rautatieverkostoa  

(Kuva: Wikipedia, Public Domain) 
Laske siirtotyö Tampere--Toijala ja Helsinki--Riihimäki -väleillä. 
 

 
Viite 
 
[1] The Graph Curvature Calculator and the curvatures of cubic graphs, Experimental Mathematics, 2019 
(arXiv:1712.03033 [math.CO]). 
 


