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Ympyrägeometriaa 

 

Johdattelu: Ympyrän osat 

 

Ympyrä nimetään sen keskipisteen mukaan. Kuvassa näkyvä ympyrä on siten ympyrä A. Ympyrän reunaviivaa 

kutsutaan kehäksi, ja sen pituutta kirjaimella p (perimeter). Jana, joka kulkee miltä tahansa ympyrän kehän 

pisteeltä toiselle puolelle kehää keskipisteen kautta on nimeltään halkaisija d (diameter). Ympyrän kehän 

pisteen ja keskipisteen välinen jana on säde r (radius), eli se on siten puolet halkaisijan pituudesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminta: Ympyröiden mittaustehtävä 

 

1. Etsi kolme pyöreää esinettä ympäriltäsi. Tehtävään sopivia pyöreitä esineitä ovat esimerkiksi suoran 

ympyrälieriön malliset kappaleet tai esineet, joiden pohja on ympyrän muotoinen. Tällaisia ovat vaikkapa 

vessapaperirulla, juomapullo, kaulin ja monet pyöreät purkit. Mitä erikokoisempia esineitä löydätkään sen 

parempi! 

2. Mistä kohtaa esineestäsi löytyy kehä? Mittaa esineestäsi löytyvä ympyrän kehän pituus narun tai langan 

avulla asettamalla sen esineesi kehän ympäri. Mittaa narun tai langan tarkka pituus senttimetreissä 

viivoittimen tai mittanauhan avulla. Kirjaa tulos ylös paperille,  alla olevan esimerkin tapaan. 
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3. Mistä kohtaa esinettäsi löytyy halkaisija? Mittaa viivoittimella tai mittanauhalla samasta esineestäsi 

ympyrän halkaisijan tarkka pituus senttimetreissä. Kirjaa tulos paperille. 

4. Laske mittaamillasi arvoilla kehän suhde halkaisijaan laskimella. Kirjaa tulos ylös paperille alla olevan 

esimerkin tapaan. 

5. Toista mittaukset (kohdat 2 - 4) kahdelle muullekin löytämällesi pyöreälle esineelle. 

6. Laske kohdissa 4. saamiesi tulosten keskiarvo laskimella. Minkä arvon saat tulokseksi? 

 

Esine 1: ___________________         Esineen 1 kehän p pituus:_____________   

Esineen 1 halkaisijan d pituus:_____________      
𝑘𝑒ℎä 𝑝

ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎 𝑑
=  _____________________________ 

 
Esine 2: ___________________         Esineen 2 kehän p pituus:_____________   

Esineen 2 halkaisijan d pituus:_____________      
𝑘𝑒ℎä 𝑝

ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎 𝑑
=  _____________________________ 

 
Esine 3: _____________________________      Esineen 3 kehän p pituus:_____________   

Esineen 3 halkaisijan d pituus:_____________      
𝑘𝑒ℎä 𝑝

ℎ𝑎𝑙𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑗𝑎 𝑑
=  _____________________________ 

 

Tulosten keskiarvo:_______________________________________________________ 

 

Yhteenveto 

 

Mitä huomaat ympyrän kehän pituuden suhteesta halkaisijaan, olipa sitten kyseessä minkä tahansa 

kokoinen ympyrä?  

Kaikki mittaustulokset ovat likiarvoja, mutta saamasi suhdeluvun pitäisi olla sellainen desimaaliluku, jota 

merkitään eräällä kreikkalaisella kirjaimella. Etsi verkosta saamiesi tulosten perusteella tietoa siitä, mikä tuo 

kreikkalainen kirjain on. Miten se liittyy tähän tehtävään ja ympyrän kehän pituuden mittaamiseen? 

Lisätehtävä: Keksi itse oma tehtävä, jossa hyödynnetään ympyrän kehän pituuden suhdetta halkaisijaan. 


