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Piitä etsimässä 

 

Tehtävä 1: 𝜋 mittaamalla 

Tässä tehtävässä tulee mitata tarkasti ympyrän piiri ja halkaisija, joista sitten lasketaan 

luku pii jakolaskulla. Käytännön ongelmana on kuitenkin mittaamisen epätarkkuus. 

Seuraavassa tavassa on pyritty minimoimaan mittavirheitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehtävässä käytettävä mittalaite voidaan valmistaa itse. Mittalaitteita kannattaa tehdä 

useita eri kokoisia. 

Ohje mittalaitteen valmistukseen: 

1. Ota kaksi samankokoista muovikantta. 

2. Leikkaa toiseen kannen reunaan kapea viilto. 

3. Liimaa kannet yhteen. 

 

 

 

Avainsanat: tasogeometria, mittaaminen, ympyrä 

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

Välineet: muovikansia, liimaa, lankaa, tussi, rullamitta, polkupyörä 

Kuvaus: Tehtävässä tutkitaan ensin lukua pii mittaamalla. Kokonaisuuden toinen 

tehtävä puolestaan näyttää, miten pii liittyy arkielämäämme kulkuneuvojen muodossa. 

 

Kuva 1. Mittalaite piin lukuarvon määrittämiseksi.  
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Ohjeet tehtävään: 

1. Tee pieni solmu langan päähän ja pujota lanka mittalaitteeseen tehtyyn loveen, 

jolloin se jää siihen kiinni. 

2. Kierrä lankaa tasaisesti mittalaitteeseen pyydetty määrä kierroksia (esimerkiksi 3 

kierrosta, 5 kierrosta jne.). 

3. Merkitse lankaan tussilla kohta, jossa vaaditut kierrokset tulevat täyteen tai pidä 

sormilla sopivasti kiinni. 

4. Pura lanka mittalaitteesta ja mittaa sen pituus auki vedetyn rullamitan vieressä. Jaa 

tulos kierrosten lukumäärällä. Tässä vastauksena on ympyrän kehän pituus 

5. Mittaa ympyrän halkaisija ja laske luvun pii arvo jakolaskulla: 

 𝜋 = 𝑘𝑒ℎä𝑛 𝑝𝑖𝑡𝑢𝑢𝑠 ÷ 𝑦𝑚𝑝𝑦𝑟ä𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎. 

6. Kootaan tulokset kolmen erikokoisen mittalaitteen avulla tehdyistä mittauksista. Mitä 

huomaat? 

 

Harjoitustyö voidaan teettää myös yhdellä laitteella, jos tehdään sarja mittauksia (esim. 1, 

3 ja 5 kierrosta).  

  

 

Tehtävä 2: 𝜋 arkielämässä  

Nyt lähestytään lukua pii siten, että sen arvo tunnetaan. Lasketaan 𝜋:n sekä tutkittavan 

ympyrän halkaisijan avulla, kuinka kauas ympyrä pyörii. Käytetään apuna polkupyörää. 

1. Mitataan polkupyörän renkaan halkaisija tai luetaan tuumakoko, josta halkaisija 

lasketaan. 

2. Mietitään, miten kehän pituus saadaan laskettua.  

3. Lasketaan ennustus pyörän kulkemasta matkasta. 

4. Mitataan saatu matka etukäteen ja merkitään se maahan tai lattialle näkyviin. 

5. Kuljetaan pyörällä yhden renkaan kierroksen verran. Verrataan laskettua ja kuljettua 

matkaa toisiinsa.  

 

Lisäksi voidaan laskea pyörän suunniteltu nopeus laskemalla hammasrattaiden lukumäärä 

ja asettamalla sopiva polkemisnopeus.  

 

 

 

  


