
Koostanut Jenni Räsänen  Summamutikka-keskus 

 

                                                  Sivu 1 / 3 

Peltipitsamalli 

 

Aluksi 

Murtolukuja mallinnetaan usein pyöreiden piirakoiden tai pitsojen avulla. Suorakulmion 

muotoinen peltipitsamalli mahdollistaa kuitenkin monipuolisemman mallinnuksen, sillä sen 

avulla monimutkaisetkin murtoluvut on helppo muuntaa samannimisiksi. Tässä esitellään 

yksi tapa hyödyntää kyseistä mallia. 

Peltipitsan mallinnusta varten tarvitaan paperia tai kartonkia. Yksinkertaisimmillaan voidaan 

käyttää tavallista A4-kokoista kopiopaperia. Pitsoja voidaan mallintaa myös erivärisillä 

papereilla tai laminoiduilla pitsan kuvilla. 

Tehtävänanto 

Maria ja Mikko osallistuvat ystävänsä järjestämään elokuvailtaan. Illanvieton tarjoilut 

järjestyvät nyyttäriperiaatteella, ja niinpä sekä Maria että Mikko päättävät leipoa juhliin 

pitsaa.  

Maria leipoo pellillisen pitsaa. Hän tietää, että myös Mikko tuo pitsaa, joten hän päättää 

viedä juhliin vain osan pitsasta. Hän jakaa pitsan vaakasuunnassa viiteen osaan, ja ottaa 

kolme palaa mukaansa. 

Mikko leipoo myös yhtä suuren pellillisen pitsaa kuin Maria. Leipoessa hänelle iskee 

kuitenkin kauhea nälkä. Mikko leikkaa pitsan kahteen osaan pystysuunnassa ja syö toisen 

puolikkaan. Toisen puolikkaan hän vie juhliin. 

Kun Maria ja Mikko pääsevät illanviettopaikalle, he alkavat vertailla, kumpi on tuonut 

enemmän pitsaa. Vertailu on kuitenkin hankalaa, sillä molemmat ovat leikanneet pitsansa 

erisuuntaisesti ja erikokoisiksi paloiksi. Kumpi toi enemmän pitsaa? 

Kun vertailu on saatu suoritettua, illan emäntä Matilda liittyy heidän seuraansa. Matilda 

haluaa tietää, kuinka paljon pitsaa on yhteensä. 

Ovikello soi ja Matti astuu sisään. Hänellä on jäänyt eräs kotitehtävä askarruttamaan: kuinka 

paljon on kertolasku 
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? Onneksi kukaan ei ole vielä ehtinyt maistamaan pitsoja, joten 

kaverukset päättävät hyödyntää pitsapaloja ongelman ratkaisussa.  

Avainsanat: murtoluvut, murtolukujen laskutoimitukset 

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

Välineet: paperia tai kartonkia, kyniä 

Kuvaus: Tehtävässä harjoitellaan murtolukujen vertailua, yhteenlaskua ja kertolaskua. 

Murtolukuja mallinnetaan suorakulmionmuotoisella peltipitsalla. 
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Vastaukset 

Jaetaan ensin pitsat osiin. Punainen pitsa kuvastaa Marian pitsaa ja sininen Mikon. Maria 

jakoi siis pitsan viiteen osaan vaakasuunnassa ja vei juhliin kolme palaa. Mikko jakoi 

puolestaan pitsansa kahteen osaan ja vei yhden palan juhliin. (Kuva 1.)  

  

 

 

 

 

 

Kumpi toi juhliin enemmän pitsaa? Emme voi suoraan verrata tuotujen pitsojen määrää, sillä 

pitsapalat ovat erikokoisia. Miten pitsapalat sitten saadaan samankokoisiksi? Helpoiten 

tämä käy, kun jaetaan Marian tuomat pitsapalat pystysuunnassa puoliksi ja Mikon palat 

vaakasuunnassa viiteen osaan. Nyt paloja on helppo vertailla (kuva 2). 

 

 

Maria toi juhliin 
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 pellillisestä pitsaa ja Mikko 
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. Maria toi siis juhliin enemmän pitsaa. 

Kuinka paljon pitsaa sitten oli yhteensä? Koska pitsapalat ovat nyt samankokoisia, ne on 

helppo laskea yhteen. Maria ja Mikko toivat juhliin yhteensä 
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10
 pitsapellillistä, eli hieman yli 

yhden kokonaisen pitsapellillisen verran (kuva 3). 

Kuva 1. Punaisella on merkitty Marian tuoma pitsamäärä ja sinisellä Mikon. 

Kuva 2. Palat on jaettu samansuuruisiin osiin, jolloin niitä on helppo vertailla. 

Kuva 3. Pitsaa on yhteensä hieman yli yhden pellillisen verran. 
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Viimeisenä pohdittavana oli Matin kotitehtävä, eli kuinka paljon on murtolukujen 
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 tulo. 

Tässä kohtaa kannattaa muistaa, mitä murtoluvulla kertominen oikeastaan tarkoittaa. Kun 

lukua kerrotaan murtoluvulla, se tarkoittaa, että luvusta otetaan murtoluvun verran. 

Esimerkiksi 
2
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∙ 𝑎 tarkoittaa, että luvusta 𝑎 otetaan 
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Näin ollen sinisellä merkitystä pitsasta tulee ottaa kolme viidesosaa. Tämä on helppoa, 

sillä pitsa on jo jaettu viiteen osaan. Vastaukseksi saadaan siis 
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10
 (kuva 4). 
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Kuva 4. Kertolaskun tulos on merkitty kuvaan vihreällä. 


