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Kochin lumihiutale 

 

Aluksi 

Fraktaalit ovat matemaatikkojen kehittämiä kuvioita, joissa on äärettömän pieniä 

yksityiskohtia. Fraktaaleissa toistuu sama rakenne aina uudestaan ja uudestaan. Siispä 

fraktaali näyttää aina samalta riippumatta siitä, miten läheltä sitä tutkii. Fraktaalit ovat siis 

mittakaavan suhteen invariantteja. Tässä tehtävässä tutustutaan Kochin lumihiutaleeseen. 

Muita kuuluisia fraktaaleja ovat Mandelbrotin joukko ja Julian joukko. Tarkalleen ottaen 

Kochin lumihiutale on vain tässä tehtävässä piirretyn kuvion reuna, mutta piirtäminen on 

helpompaa, jos mukana on vähän enemmän viivoja (tällöin ei tarvitse kumitella niin 

kauheasti).  

 

Julian joukko. Kuva: Yami89, Wikimedia Commons. 

Kochin lumihiutaleen reuna on todella kippurainen ja voimakkaasti heilahteleva. 

Puhuessaan fraktaaleista matemaatikot käyttävät joskus termiä itsesimilaaridimensio. Se 

on kappaleeseen liittyvä numero, joka kertoo joitain asioita kappaleen rakenteesta. 

Avainsanat: fraktaalit 

Luokkataso: 3.-5. luokka, 6.-9. luokka, lukio 

Välineet: kynä, viivoitin, (sakset), (teippiä)  

Kuvaus: Tehdään oma fraktaali! Kochin lumihiutaleen voi toteuttaa myös ryhmätyönä 

esimerkiksi luokkahuoneen seinälle. 
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Esimerkiksi ne kappaleet, joiden Hausdorffin dimensio on 1, muistuttavat viivoja. Niillä on 

pituus, mutta ei pinta-alaa. Ne kappaleet, joiden itsesimilaaridimensio on 2, muistuttavat 

puolestaan tasossa olevia kaksiulotteisia kappaleita kuten ympyröitä ja neliöitä. Niillä on 

pinta-ala, mutta ei tilavuutta. Kochin lumihiutaleen reuna on niin omituinen, että sen 

itsesimilaaridimensio jää näiden kahden väliin. Tarkalleen ottaen se on 1,2619. Kochin 

lumihiutaleen reunalla on siis melkein pinta-alaa. 

Fraktaaleja esiintyy paljon myös luonnossa. Esimerkiksi saniaisten lehdissä ja 

kukkakaalissa näkyy fraktaalimaista kuviota. Myös ihmisen kehossa esimerkiksi 

keuhkoissa ja aivoissa on fraktaalimaisia rakenteita.. 

 

Parsakaalin fraktaalimainen rakenne. Kuva: Jon Sullivan, Wikimedia Commons. 

Toteutusehdotus 

Kochin lumihiutaleen piirtäminen aloitetaan piirtämällä tasakylkinen kolmio. Tästä 

kolmiosta kannattaa tehdä reilun kokoinen. Muista, että kolmion ympärille tulee jäädä 

tarpeeksi tilaa. 

 

Seuraavaksi piirretään ensimmäisen kolmion päälle toinen samankokoinen tasakylkinen 
kolmio kärki alaspäin. Nyt muodostuva kuusisakaraisen tähden näköinen kuvio on 
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nimeltään Daavidin tähti. 

 

Huomataan, että äskeisen kuvion jokainen sakara näyttää läheltä katsottuna kolmiolta. 
Piirretään siis jokaisen sakaran kohdalle uusi, toisinpäin oleva kolmio aivan kuten 
edellisessä kohdassa. 

 

Kuvioon muodostui taas uusia kolmion muotoisia sakaroita, joiden päälle voidaan piirtää 

uusia kolmioita. Mitä pidemmälle tätä piirtämistä jatketaan, sitä lähemmäs päästään 

Kochin lumihiutaletta. 

 

Kun olet piirtänyt Kochin lumihiutaletta muutaman kierroksen, voit vaikka leikata sen 

reunoja myöten irti. Siitä saa hienon lumihiutaleen ikkunaan. Jos piirrät liian monta 

kierrosta, niin leikkaaminen muuttuu todella hankalaksi. Tämä johtuu siitä, että piirretyn 

lumihiutaleen reunan pituus kasvaa rajatta, kun kolmioiden piirtämistä jatketaan 
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loputtomiin. Itse asiassa jos uusia kolmiota on piirretty   kierrosta, niin reunan pituus on 

kasvanut (
 

 
)
 

 -kertaiseksi. 

Vinkki: Voit keksiä fraktaaleja myös itse. Muista, että fraktaalin tulee näyttää samalta 

katseluetäisyydestä riippumatta. Voit piirtää esimerkiksi neliön, ja pullistaa sen jokaisen 

sivun keskelle uuden, pienemmän neliön ja jatkaa tätä kuten lumihiutaleen tapauksessa.  

Liitteet 

 Kochin lumihiutale (yhdistä pisteet 1-12, sekä pisteet 21-23, 31-33 jne.) 

 Lumihiutalepohjia (kannattaa suurentaa esimerkiksi kopiokoneella) 
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