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Laadittu vuonna 2021. 

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi   

Kohderyhmä: Ensisijaisesti uuden LOPS 2019 mukaisen MAA11-moduulin opiskelijat, sopii 
kuitenkin myös yläkouluun 

Esitiedot: Materiaali on ensisijaisesti suunnattu MAA11-kurssin opiskelijoille, eli oletetaan ne 
esitiedot, jotka tällä kurssilla opiskelijoilla on. Tarpeen tullen mukautettuna materiaalia voi käyttää 
muillakin luokka-asteilla. 

Oppitunnin kesto: 75 minuuttia 
 
Oppimistavoitteet: Oppitunnin jälkeen opiskelijalla on tieto joistakin tavoista luoda fraktaaleja ja 
toistorakenteista. Hän on lisäksi vähintään tutustunut algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi 
materiaalissa on tiettyjä kysymyksiä, joiden tavoite on kerrata lukujonojen ominaisuuksia. Nämä 
kysymykset voidaan myös sivuuttaa. 
 
Muut tavoitteet: Opiskelija ymmärtää, että fraktaaleja ja matemaattisia rakenteita näkyy paljon 
luonnossa. Opiskelijan motivaatio perehtyä fraktaaleihin ja niihin liittyvään matematiikkaan 
kasvaa. 
 
Sisältö: Materiaali on jaettu kahteen osioon, joista toisessa osiossa oletetaan kyky vähintään 
kirjoittaa pseudokoodia, toisessa taas lähinnä johdatellaan algoritmiseen ajatteluun. Oppilaat 
voivat itse valita sopivan osion riippuen omista esitiedoista riippuen. 
 
Toteutus: Yhteensä 5+5+15+40+10=75 minuuttia seuraavien aktiviteettien mukaan. 
 
Aloitus (5 minuuttia): Osoitteesta 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Romanesco_broccoli_texture.jpg löytyy Ivar Leidusin 
ottama kuva eräänlaisesta kukkakaalista. Tässä kasvissa on toistuva rakenne. Vastaavan rakenteen 
voi nähdä monessa paikassa luonnossa. Tällainen toistuvuus on myös osa matematiikkaa ja 
esimerkiksi monissa ohjelmissa samaa operaatiota toistetaan uudestaan ja uudestaan. 
 
Eräänlaista rakenteen toistuvuutta kutsutaan matematiikassa fraktaaliksi. 
 
Pohdintatehtävä (5 minuuttia): Millaista toistuvuutta olet nähnyt 

• luonnossa 
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• matematiikassa 
• tietokoneohjelmissa?  

 

  Kuva: Juha Vartiainen 
 
Yhteinen tehtävä (vähintään 15 minuuttia): Piirretään Kochin lumihiutalekäyrä. 
Ohjeet: Opettaja kertoo kuinka, Kochin lumihiutalekäyrä piirretään. Aloitetaan piirtämällä 
tasasivuinen kolmio ilman alhaalla olevaa kantaa: Jana jaetaan kolmeen yhtä pitkään osaan. 
Piirrettävän tasasivuisen kolmion sivun pituus on sama kuin yhden näistä kolmesta osasta pituus. 
Keskimmäinen osa korvataan kahdella samanpituisella janalla, siis samanpituisella kuin 
tasasivuisen kolmion sivun pituus on, ja näiden avulla tehdään kulma keskelle, eli näin:  

  
Halutessaan viimeistä kohtaa voi käyttää harpin käytön harjoituksena ja piirtää tasasivuinen 
kolmio sen avulla. Eli piirretään ympyrät, joiden sivun pituus on sama kuin tasasivuisen kolmion 
sivun pituus käyttäen keskipisteenä oikealla ja vasemmalla olevien janojen keskellä (eli oikeassa ja 



 3 

vasemmassa reunassa) olevia päätepisteitä. Valitaan näiden ympyröiden leikkauspisteistä toinen 
tasasivuisen kolmion kärjeksi ja piirretään janat tämän avulla. 
 
Seuraavaksi operaatiota jatketaan kaikille kuvion janoille (niistä jokaisen pituus on siis kolmasosa 
alkuperäisestä janasta): 

 
 
Tässä kohtaan opettaja antaa tehtävät: 

1. Piirrä seuraavat kaksi vaihetta käyrästä. 
2. Lisätehtävä: Laske käyrän pituus ensimmäisten kahden vaiheen jälkeen olettaen, että 

ensimmäisen janan pituus on 30cm ja pohdi millainen on yleinen kaava janan pituudelle. 
Bonus: Näyttääkö tämä lähestyvän jotain äärellistä vai ääretöntä lukua? 

 
Opettaja demoaa, miten oppilaiden käyttämä algoritmi paperilla voidaan toteuttaa tietokoneella 
ja näyttää tästä simulaation. Voidaan näyttää koodi, jolla tämä saadaan aikaan ja keskustella, mitä 
koodin eri osat tekevät. Erityisen tärkeää löytää yhteys tietokoneella toteutetun ja käsin 
toteutetun algoritmin välillä.  
António Miguel de Camposin kuvasarja Kochin käyrän muodostumisesta: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Von_Koch_curve.gif 
 
Päätehtävä (40 minuuttia): Tässä kohtaa oppilaat saavat valita kahdesta tehtävästä sen mikä 
enemmän kiinnostaa: 

• Fraktaalipuu 
• Sierpinskin matto 

 
Fraktaalipuu (ohjelmointitehtävä) 
 
Fraktaalipuussa jokainen oksa haarautuu. Yksinkertaisimmillaan jokainen oksa haarautuu 
esimerkiksi kahteen uuteen oksaan. Näiden uusien oksien pituudet ovat esimerkiksi puolet 
vanhojen oksien pituudesta. Esimerkiksi tässä on erään fraktaalipuun ensimmäiset vaiheet: 
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1. Piirrä nyt ensimmäiset kolme vaihetta fraktaalipuusta, jossa jokainen haarautuminen on 

kolmeen. 
2. Kirjoita pseudokoodi tai ohjelmakoodi sellaisen fraktaalipuun piirtämiselle, jonka jokainen 

haarautuminen on kolmeen ja oksien pituus muuttuu aina kolmasosaan. Anna ohjelman 
käyttäjälle mahdollisuus valita miten monta kierrosta puuta piirretään. 

3. Lisätehtävä: Muokkaa koodiasi niin, että haarautuminen ei välttämättä ole kolmeen ja niin, 
että oksien pituuskin voi muuttua muulla tavalla. Inspiraatiota voit hakea esimerkiksi 
hakemalla verkosta erilaisia fraktaalipuita. Kannattaa huomata, että voit halutessasi lisätä 
koodiisi myös jonkin satunnaiselementin (esimerkiksi arpoa miten moneen osaan 
haarautuminen tapahtuu), jolloin puusi saattavat muistuttaa enemmän todellisia puita. 

 
Osoitteesta 
https://peda.net/p/tuomo.riekkinen%40jns.fi/animaatiot/proccessing/fraktaalipuu/fraktaalipuu  
löytyy Tuomo Riekkisen toteutus fraktaalipuusta. Voit ensin käydä katsomassa tätä. Tämän 
jälkeen: 
 
 
Sierpinskin matto (fraktaaleja askartelemalla/piirtäen ja niiden ominaisuuksiin perehtymistä) 
 
Opiskelijoiden on tarkoitus selvittää annetun kuvasarjan/animaation perusteella, millä 
säännöllä/säännöillä Sierpinskin maton eri vaiheet rakennetaan. Opiskelijat pohtivat siis 
Wikipedian sivulta https://en.wikipedia.org/wiki/Sierpi%C5%84ski_carpet löytyvän kuvasarjan 
perusteella Sierpinskin maton algoritmia. Kuvasarja löytyy myös täältä: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Animated_Sierpinski%27s_carpet.gif 
 
Tehtävänanto: 
 

1. Pohdi annetun kuvasarjan perusteella millä säännöllä/säännöillä siirrytään aina seuraavaan 
kuvaan. 

2. Askartele/Piirrä Sierpinskin maton ensimmäiset kolme välivaihetta. Voit joko tehdä työn 
piirtäen paperille ja värittäen tai käyttäen esimerkiksi mustia ja valkoisia papereita. 

3. Kirjoita sellaiset ohjeet paperille, että jos joutuisit kertomaan kaverillesi, miten Sierpinskin 
matto toteutetaan ja hänellä ei olisi pääsyä Internetiin, eikä hän olisi koskaan Sierpinskin 
mattoa nähnyt, niin hän voisi tehtävän suorittaa. 
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4. Kuinka monta neliötä on neljännessä kuvassa? Keksitkö yleisen kaavan neliöiden 
lukumäärälle? Kuinka monta neliötä on seitsemännessä kuvassa? 

5. Jos uuden neliön sivun pituus on kolmasosa alkuperäisen neliön sivun pituudesta, niin 
kuinka suuren pinta-alan neliöt peittävät kolmen kierroksen jälkeen? Keksitkö yleisen 
säännön? 

 
Lopetus (10 minuuttia): Todetaan, että kaikki fraktaalit eivät ole sellaisia, jotka tehdään 
toistamalla samaa operaatiota uudestaan ja uudestaan vaan osa rakentuu esimerkiksi värittämällä 
pisteitä sen mukaan, miten jokin funktio käyttäytyy iteroitaessa. Tästä esimerkki on Mandelbrotin 
joukko. Katsotaan osa videosta, jossa zoomataan Mandelbrotin joukkoa.  
Videolinkki Wikipedian videoon: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set#/media/File:Mandelbrot_sequence_new.gif   
 
 


