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Viivan ulko- vai sisäpuolella? 

 

Aluksi 

Emma ja Lauri ovat keksineet seuraavanlaisen leikin. Heillä on pitkä naru ja puutappi. He 

menevät ulos ja iskevät puutapin maahan pystyyn. Lauri kääntää selkänsä puutapille 

pitäen narun toisesta päästä kiinni, ja Emma asettelee narun vapaan pään kepin ympärille 

niin, ettei naru kertaakaan mene itsensä päältä. Kun naru on aseteltu, Emma tuo narun 

toisen pään selin olleelle Laurille. Tämän jälkeen Lauri kääntyy ja koittaa naruun 

koskematta arvata, onko tappi nyt narun rajaaman alueen ulko- vai sisäpuolella. Kun 

arvaus on tehty, Emma ja Lauri solmivat köyden päät yhteen ja rupeavat vetämään 

narusta. Tällöin nähdään, jääkö naru kepin taakse kiinni vai ei (he ovat sopineet, ettei 

narua saa enää asettelun jälkeen nostaa tapin yli). Löydätkö jonkin keinon, jolla lapset 

voisivat aina arvata, kummalla puolella tappi on? 

Toteutusehdotus 

Leikitään Emman ja 

Laurin keksimää 

leikkiä. Tehtävän voi 

toteuttaa myös sisällä.  

Leikin jälkeen tutkitaan 

vieressä olevia kuvia 

lenkeistä ja pisteistä. 

Yritä jokaisen lenkin ja 

pisteen kohdalla 

päätellä, onko piste 

lenkin ulko- vai 

sisäpuolella. Keksisitkö 

jonkin helpon tavan 

tutkia asiaa? 

 

Avainsanat: parillisuus, parittomuus, topologia 

Luokkataso: 1.-2. luokka, 3.-5. luokka 

Välineet: asfalttiliitua tai narua, puukeppi tai kivi tms. 

Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan viivoja, kerrataan parillisuuden ja parittomuuden käsitettä 

sekä pohditaan erilaisia pintoja. 
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Entäpä sitten seuraavat lenkit, onko piste nyt lenkin sisä- vai ulkopuolella? Näissä 

lenkeissä on jo huomattavasti enemmän mutkia ja ne ovat isompia, joten jokin näppärä 

keino voisi olla hyödyllinen.  

 

Tämä seuraava viivahan on jo ihan mielettömän näköinen! Onko piste nyt ulko- vai 

sisäpuolella? 
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Tutkitaan sitten seuraavia kuvia. Kummassakin kuvassa on kaksi lenkkiä, musta ja 

harmaa. Onko musta lenkki harmaan lenkin sisä- vai ulkopuolella? Voisiko äskeisissä 

tehtävissä keksittyä keinoa käyttää tähänkin tehtävään jollain tavalla? 
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Vinkkejä:  

 Jos sinulle on edessäsi jokin oikein yksinkertainen lenkki ja astut yhden viivan yli, 

oletko lenkin ulko- vai sisäpuolella? 

 Jos kahden pisteen välissä on tasan yksi viiva, voivatko pisteet olla samalla 

puolella? 

 Entä kuinka käy, jos edessäsi on lenkki, ja astut tasan kahden viivan yli?  

 Jos kahden pisteen välissä on kaksi viivaa, voivatko pisteet olla viivan samalla 

puolella? 

 Tiedätkö, millä nimellä kutsutaan lukuja 1,3,5,7,9,...? Entä lukuja 2,4,6,8,...? 

 Miten käy, jos kahden pisteen välissä on parillinen tai pariton määrä viivoja? 

 Löydätkö aina jonkun pisteen, joka on varmasti viivan ulkopuolella? 

 Kahden lenkin tapauksessa on jyvä huomata, että kaikki mustan lenkin kohdat (eli 

pisteet) ovat samalla puolella harmaata lenkkiä. 

Matemaatikot etsivät avaruuksista reikiä käyttämällä vähän samanlaista ideaa. He 

nimittäin sopivat, että heidän matemaattiset narunsa eivät saa hyppiä reikien yli, samalla 

tavalla kuin Emma ja Lauri sopivat, ettei narua saa asettelun jälkeen nostaa enää tapin 

ylitse. Narun asettelua maahan siten, ettei se mene itsensä yli he kutsuvat upottamiseksi 

ja narun takaisin vetämistä homotopiaksi. Jos nimittäin matemaatikot haluavat näyttää, 

että jossain kappaleessa on reikä, he asettelevat matemaattista naruaan eri tavoilla 

kappaleen päälle, ihan samoin kuin Emma ja Lauri takapihalleen, ja näyttävät, että se jää 

reikään kiinni. 

Pohdittavaksi: 

 Mitä käy, jos tappi onkin pallon päällä? (Eli naru on niin pitkä, että Emma ja Lauri 

voivat kiertää maapallon ympäri.) 

 Entä jos ollaankin ison donitsin päällä, kuinka käy? Pitääkö sopia lisäsääntöjä narun 

asetteluun? 

 Mitä jos lenkkejä onkin useampi kuin kaksi? 

 Kokeile Emman ja Laurin leikkiä vielä siten, että mukana on kaksi keppiä. Ovatko 

kepit nyt lenkin samalla vai eri puolella? 
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Ratkaisuja 

Yksi helppo tapa selvittää asia olisi seuraava: Kun halutaan tutkia, onko piste lenkin sisä- 

vai ulkopuolella, niin valitaan ensin toinen piste, joka on varmasti lenkin ulkopuolella. 

Piirretään näiden kahden välille viiva ja lasketaan kuinka monta kertaa viiva risteää lenkin 

kanssa. Jos risteyksien lukumäärä on pariton, ovat pisteet eri puolilla lenkkiä ja 

alkuperäinen piste siis lenkin sisällä, mutta jos risteyksien lukumäärä on parillinen, ovat 

pisteet lenkin samalla- eli ulkopuolella. Esimerkiksi näin: 

 

 

 

 

 

 

 

(Kummassakin kuvassa piste on siis 

viivan sisäpuolella.) 

Samaa konstia voi soveltaa myös tehtävään, jossa on kaksi lenkkiä. Koska mustan lenkin 

kaikki pisteet ovat aina samalla puolella harmaata lenkkiä, nii n riittää ottaa jokin piste 

mustalta lenkiltä, ja tehdä edellä esitelty jippo. Täten ylemmässä kuvassa musta lenkki on 

siis sisäpuolella, ja alemmassa ulkopuolella. Samaa tekniikkaa voisi soveltaa edelleen 

tapauksiin, jossa pitää tutkia mistä tahansa yhdestä kappaleesta muodostuvasta 

möhkäleestä onko se viivan ulko- vai sisäpuolella. 

Jos naru on niin pitkä, että se yltää maapallon ympäri, narun saa aina vapaaksi yhdestä 

tapista. Jos maassa olisi useampia tappeja, niin siirtymällä pallon pinnalle saisi narun aina 

irti yhdestä tapista enemmän kuin tavallisesti. Jos taas ollaan ison donitsin päällä, niin voi 

käydä siten, että naru kiertää donitsin ympäri, jolloin naru voi jäädä itse donitsin ympäri 

solmuun ilman että se olisi tapissa kiinni. 

 


