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Avaruuslävistäjää etsimässä 

 

Tehtävä 1: maitotölkistä kuutioksi 

Tehtävään liittyvä havainnollistava kuvasarja on seuraavalla sivulla. 

1. Mitataan tölkin leveys ja kirjataan se muistiin. 

2. Mitataan leveyttä vastaava pituus (noin 7 cm) jokaiseen tölkin tahkoon ja merkitään 

se tarkasti(ks. Kuva 1). 

3. Piirretään piirtokolmiota apuna käyttäen tölkin piiri tahkoihin leveyttä vastaavalle 

korkeudelle. 

4. Leikataan kolme tahkoa piirretyn piirin mukaisesti irti. Yksi tahkoista jää kuution 

kanneksi. Huomioi, että leikkaamattoman tahkon korkeus tulee olla kaksinkertainen 

sen leveyteen verrattuna(ks. Kuva 2).  

5. Taitetaan pisin tahko piirrettyä viivaa pitkin sisäänpäin.  

6. Lasketaan muodostuneesta kuutiosta seuraavat asiat: 

a. kuution kärkien lukumäärä 

b. kuution särmien lukumäärä 

c. kuution tahkojen lukumäärä ja yhden tahkon pinta-ala 

d. kuution tilavuus. Apuna voidaan käyttää vettä ja mittalasia. 

7. Piirretään kuution pohjaan lävistäjä. Miten sen voi laskea? 

8. Tutkitaan, vastaako lävistäjän laskettu pituus ja mitattu pituus toisiaan. 

9. Puhkaistaan reikä saksien avulla kuution nurkkaan sisäpuolelle. 

10.  Leikataan pieni lovi avaruuslävistäjän toiseen päähän. 

11.  Pujotetaan lanka tehdystä reiästä kuution sisään. Tehdään lankaan solmu ja 

pujotetaan langan toinen pää tehtyyn loveen. Solmitaan myös langan toinen pää  

(ks. Kuva 3).  

12.  Lasketaan ja mitataan avaruuslävistäjän pituus. 

13.  Piirretään kuutiosta mallikuva. 

 

Avainsanat: avaruusgeometria, mittaaminen 

Luokkataso: 6.-9. lk, lukio 

Välineet: lankaa, särmiön muotoisia kartonkisia pakkauksia(esim. maitotölkki tms.), 

sakset, piirtokolmio, kynä, teippiä, rullamittoja, paperia(, mittalasi) 

Kuvaus: Kokonaisuus koostuu viidestä tehtävästä, joissa tutkitaan särmiön 

avaruuslävistäjää rakentamalla, mittaamalla ja piirtämällä. Tehtävät on suunniteltu 

toteutettavaksi ryhmässä. 
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Kuva 1. Tölkin leveys mitataan tarkasti rullamitan 
avulla. 

Kuva 2. Valmis kuutio. 

Kuva 3. Kuution sisään rakennettu avaruuslävistäjä. 
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Tehtävä 2: tuhatlitrainen kuutio 

Tehtävässä rakennetaan kuutio, jonka tilavuus on yksi kuutiometri. Tehtävänä on siis 

teipata lattialle, seinän viereen, kuution pohja, pohjan lävistäjä ja tämän yläpuolelle kuution 

avaruuslävistäjä.  Avaruuslävistäjä kiinnitetään seinään teipillä. 

Kukin ryhmä tarvitsee vähintää 120 cm suoraa seinäpintaa, joka on vapaa kalusteista. 

Ennen työn aloittamista tutkitaan mallikuvaa(ks. Kuva 4) lopputuloksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teipataan lattialle, seinän viereen, kuution pohja, pohjan lävistäjä ja tämän 

yläpuolelle kuution avaruuslävistäjä(ks. Kuva 4).   

2. Avaruuslävistäjä kiinnitetään teipillä seinään. Rakennelmasta tulee etsiä myös 

missä kuution ”kansi” eli toinen pohja on. Missä ovat kuution kolme puuttuvaa 

kärkeä? 

3. Lasketaan Pythagoraan lauseen avulla pohjan lävistäjän pituus ja merkitään se 

lattiaan.  

4. Mietitään, miten avaruuslävistäjä lasketaan. 

5. Lasketaan avaruuslävistäjä ja kokeillaan rullamitalla, kuinka lähelle mittaamalla 

päästään. 

6. Lasketaan avaruuslävistäjien kulmat trigonometrian tai vektorien avulla käyttämällä 

laskinta ja likiarvoja. Mitataan kulmat piirtokolmion avulla. 

7. Harjoituksesta voidaan piirtää myös kuva. Erityisesti kuvaan tulee värittää pohjan 

halkaisijan, yhden särmän ja avaruuslävistäjän muodostama kolmio. Kuvaan 

merkitään suorakulma sekä molemmat avaruuslävistäjän kulmat. Lopuksi kuva 

täydennetään kuutioksi. 

 

Kuva 4. Mallikuva kuution muodostamiseksi. Origo voidaan ajatella 
kuvassa vasempaan alakulmaan ja siitä lähtevät langat vektoreiksi 
ortogonaalisessa kolmiulotteisessa koordinaatistossa. 
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Tehtävä 3: avaruuslävistäjä suuressa särmiössä  

Avaruuslävistäjän tutkimista jatketaan tehtävällä, jossa lanka on vedetty 

avaruuslävistäjäksi niin suureen tilaan, että avaruuslävistäjän alta mahtuu kulkemaan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Muodostetaan särmiön muotoiseen tilaan langan avulla pohjan lävistäjä ja särmiön 

avaruuslävistäjä(ks. Kuva 5).  

2. Mitataan rullamitan avulla särmiöstä korkeus, leveys, pituus ja pohjan lävistäjän 

pituus. 

3. Piirretään särmiöstä kuva piirtokolmion avulla. 

4. Lasketaan särmiön avaruuslävistäjän pituus. 

5. Tarkistetaan avaruuslävistäjän pituus mittaamalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5. Avaruuslävistäjä paikallaan. Tilan tulee olla mahdollisimman pelkistetty. 
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Tehtävä 4: avaruuslävistäjä portaikossa 

Tehtävän tutkittava tila koostuu kahdesta tasosta ja niitä yhdistävistä portaista. Tila on niin 

korkea, että avaruuslävistäjä on vaikea asentaa siihen. Missä kuvitteellinen 

avaruuslävistäjä kulkee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjeet: 

1. Mitataan tilasta tarvittavat mitat. Mikäli mittaaminen on hankalaa, voidaan myös 

arvioida tilan mittoja. 

2. Piirretään tilanteesta kuva ja merkitään kuvaan mittaustulokset. 

3. Lasketaan avaruuslävistäjän pituus. 

 

 

 

 

Kuva 6. Mittava kohde ja siihen kuvankäsittelyllä lisätty 
avaruuslävistäjä. 

Kuva 7. Piirros mitattavasta kohteesta. 
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Tehtävä 5: avaruuslävistäjä pienessä tilassa  

Tutkitaan, miten avaruuslävistäjän pituus voidaan laskea kohteissa, jonka sisään ei 

päästä. Esimerkiksi pieni kaappi sopii tehtävän toteuttamiseen.  

1. Mitataan kaapin ulkomitat ja merkitään ne muistiin. 

2. Piirretään kuva kohteesta mittaustulosten avulla. Merkitään kuvaan myös pohjan 

halkaisija ja lasketaan sen pituus. 

3. Piirretään kuvaan avaruuslävistäjä. 

4. Täydennetään kuvaan suorakulmio, joka muodostuu pohjan halkaisijasta, 

avaruuslävistäjästä ja yhdestä särmästä. 

5. Lasketaan suorakulmion avulla kaapin avaruuslävistäjän pituus. 

 


