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Timpurin jäljillä

 

Aluksi 

Tehtävän tarkoituksena on saada käsitys siitä, kuinka rakennus saadaan pohjaltaan 

suorakulmioksi ja seinät suoriksi. Lisäksi opitaan tarkistamaan, ovatko seinät 

pystysuorassa ja kulmat suoria. Tavoitteena on oppia näkemään ympärillämme olevista 

rakenteista, olivat ne sitten kaappeja, seiniä tai kokonaisia julkisivuja, missä suorat kulmat 

ovat. 

Mutta miten se tehdään? Ratkaisuna on tietenkin Pythagoraan lause ja timpureiden 

käyttämä tarkistusmittaus: 3m x 4m x 5m tai niin kutsuttu ristimitta. 

 

Tehtävä 1: suoran kulman tarkistaminen 

Tehtävä suositellaan tehtäväksi ryhmissä ulkona, jolloin suoran kulman hahmottaminen on 

haastavampaa. 

Tehtävänä on muodostaa suorakulmion muotoisia huoneiston pohjia ja näiden avulla 

käyttää Pythagoraan lausetta suorakulman muodostamiseksi. 

1. Ryhmä valitsee huoneistonsa pinta-alaksi yhden seuraavista: 24 m², 30m², 42m² tai 

56m². 

2. Muodostetaan pinta-alaa vastaava suorakulmio langan ja merkkikartoiden avulla. 

Merkkikartioiden päälle voidaan kiinnittää ruuvit langan kiinnittämisen 

helpottamiseksi.  

3. Mitataan rullamitan avulla suorakulmion sivuista 3 metriä ja 4 metriä. Merkitään 

pituudet teipillä lankaan. 

4. Tarkistetaan kulman suoruus ristimitan avulla. Etsitään 5 metrin pituinen 

hypotenuusa rullamitan avulla(ks. Kuva 1.). Mittauksen tulee olla tarkka! Huomaa, 

että merkkikartiota voi joutua siirtämään.  

 

 

Avainsanat: tasogeometria, mittaaminen, suorakulmainen kolmio, pinta-ala 

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

Välineet: lankaa, rullamitta, merkkikartioita, ruuveja, kynä, teippiä 

Kuvaus: Tehtävissä tutkitaan suorakulman esiintymistä arkielämässä ja päästään 

harjoittelemaan rakentajana olemista! 
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Tehtävä 2 : Pythagoraan lauseen käyttöä arkielämässä 

Tässä tehtävässä harjoitellaan Pythagoraan lauseen käyttöä ja tutkitaan sen toteutumista. 

Tehtävän toteuttamiseen voi käyttää esimerkiksi helposti mitattavaa pylvästä ja sen läheltä 

löytyvää nurkkaa tai muuta kiintopistettä. 

1. Muodosta suorakulma siten, että toinen kateetti on lattia ja toinen kateetti on pylväs.  

2. Mittaa rullamitalla kateetit ja merkitse teipin avulla kateettien pituudet lattiaan ja 

pylvääseen.  

3. Laske kateettien avulla paljonko hypotenuusan tulisi olla. 

4. Tarkista hypotenuusa ja vertaa laskemaasi arvoon. Noin 1 cm:n ero lasketun ja 

mitatun arvon välillä on sallittua. 

5. Pohdi, onko pylväs suorassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kulman suoruuden tarkistaminen ristimitan avulla. 
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Tehtävä 3: kannettava suorakulmainen kolmio langasta 

Tässä tehtävässä valmistetaan Pythagoraan kolmio langasta.  

1. Merkitse langan alkuun noin 5 cm:n päähän merkki teipillä tai tussilla. Tätä merkkiä 

tarvitaan, kun lanka solmitaan yhteen. Aloita mittaaminen tekemästäsi merkistä 

alkaen. 

2. Mittaa huolellisesti langan avulla kolme pulpetin leveyttä. Mittaaminen kannattaa 

tehdä siten, että lanka on pöydän pinnalla kireällä(ks. Kuva 1.). Kun ensimmäinen 

leveys on saatu näkyviin, niin vasemman käden peukalo ja etusormi voidaan 

vapauttaa ja ne viedään siihen kohtaa missä oikean käden etusormi ja peukalo 

pitävät langasta. Tämän jälkeen otetaan toinen mitta ja samalla tavalla kolmas. 

3. Merkitse tussilla lankaan, mihin kolmas pulpetin leveys päättyi(ks. Kuva 2.). 

4. Tee sitten solmu lankaan siten, että siihen muodostuu lenkki josta voi pitää kiinni. 

Tussilla tehty merkki tulisi näkyä siten, että se on lähes kiinni solmussa. 

5. Mittaa vastaavalla tavalla Pythagoraan mitan sivut 4 ja 5. 

6. Viimeistele kolmio sitomalla langan päät yhteen solmulla jossa on lenkki. 

7. Tarkista suorakulmaisen kolmion avulla, ovatko huoneen seinät suorassa 

kulmassa. 

 

 

 
Kuva 1. Pidä lanka kireänä mitattaessa. Kuva 2. Merkitse lankaan pulpetin päättyminen. 


