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KATAPULTTI (kreik. lingota) 
 

Katapultti oli antiikin aikana ja keskiajalla käytetty piirityskone, jolla pystyttiin 
linkoamaan erilaisia ammuksia.  

 

 



 
• Katapultti sai linkoamisvoimansa jännitetyistä 

köysistä, tai raskaasta vastapainosta. Varsi 
sinkosi raskaan kivenjärkäleen vihollisen 
linnoitusta kohti aiheuttaen pahoja vaurioita 
muuriin ja torneihin.  
 

• Katapultit eivät olleet kovinkaan tarkkoja, 
mutta ne aiheuttivat suurta tuhoa osuessaan 
kohteeseensa. 
 

• Kreikkalaiset kehittivät maailman 
ensimmäiset katapultit.  

 
• Nykyään katapultin tapaisia laitteita 

käytetään esimerkiksi miehittämättömien 
tiedustelulennokkien laukaisemiseksi 
taivaalle. 

 



KATAPULTIN OSAT 

1.  Kaksi sivua, johon katapultin 
heittovarsi kiinnitetään 

2.  Alalauta, johon heittovarsi 
kiinnitetään paksulla kuminauhalla 

3. Heittovarsi, joka kiinnitetään 
sivuihin ja alalautaan. Linkoaa 
ammuksen. 

4. Ammuksen pesä, porataan 
erilliseen puupalaan, joka 
kiinnitetään heittovarteen 

5. Paksu kuminauha, josta katapultin 
heittovarsi saa voimansa 

6. Poikkipuu, jolla heittovarren 
paikkaa voi muuttaa. Varren pituus 
vaikuttaa ammuksen lentorataan. 

Katapultin malleja on useita ja mallin voi suunnitella myös itse. Tämä malli:http://www.s-salmiperusopetus.fi/taivalalanen/tntyo/puutyo.htm 



PERUSTOIMINTO 

• Katapultin toiminta perustuu 
kuminauhaan ja liikkuvaan 
heittovarteen. 

• Kuminauha jännittyy, kun 
heittovartta kääntää taaksepäin. Kun 
heittovarresta päästää irti, sinkoaa 
katapultti ammuksen eteenpäin.  

• Ammuksen laukaisussa 
kuminauhaan jännitettäessä 
varastoitunut potentiaalienergia 
muuttuu liike-energiaksi. 

• Ammuksen lentorataa voi muuttaa 
varren kääntökulmaa tai 
heittovarren paikkaa muuttamalla. 

• Ammukseen vaikuttaa ilmassa 
painovoima sekä ilmanvastus. 



MOTIVOINTI 

• Katapultti-tehtävässä yhdistyvät tekninen työ, fysiikka sekä historia. 
Katapulteista löytyy paljon kuvia sekä videoita ja katapultin mallin voi 
hyvin suunnitella myös itse muutaman esimerkin pohjalta.  

• Oppilaat voivat kilpailla ja arvioida ammusten lentomatkaa sekä kokeilla 
erilaisia ammuksia. 

• Luokkaan voi rakentaa linnoituksen, jota voi ampua. Tämän voi sitoa 
myös aitoon historialliseen tapahtumaan. 

•  Katapulttia on käytetty aseena, joten koulussakaan se ei ole harmiton. 
Oppilaille tulee korostaa mitä saa ampua ja milloin ja muistuttaa ettei 
ihmistä/kasvoja/eläintä/ikkunaa kohti saa ampua. 



SUUNNITTELU 

1. Oppilaat suunnittelevat 
katapultin ulkomitat, 

 osien muodot ja ulkoasun 

2.    Kuviointimahdollisuksia: 

– maalaus/petsaus 

– polttokuviointi 

 

TYÖSKENTELY 

1. Sivujen, heittovarren ja alaosan 
mittaus ja sahaus ja muotoilu 

2. Sivuihin ja alaosaan reikien poraus 
poikkipuulle ja kuminauhalle 

3. Osien kiinnittäminen yhteen. Sivut 
kiinnitetään ruuveilla alalautaan. 

4. Reikien poraaminen heittovarteen 

5. Pesän poraaminen ammukselle ja 
kiinnittäminen heittovarteen 

6. Heittovarren kiinnittäminen sivuihin 
poikkipuulla 

7. Kuminauhan kiinnitys alalautaan ja 
heittovarteen 

8. Testaaminen 

9. Ulkoasu ja viimeistely 



ARVIOINTI 

• Työt arvioidaan ryhmässä siten, että jokainen oppilas  esittelee 
työnsä ”linnoituksen ampumiskisoissa” ja kertoo miten katapultti 
toimii (pisimmät mitatut lentomatkat, parhaat ammukset). Oppilas 
arvioi myös  omaa työskentelyään ja sitä miten onnistui ja mitä olisi 
voinut tehdä paremmin (tämän voi tehdä myös kirjallisesti). 

 

• Töiden esittelyn aikana muut oppilaat saavat osallistua arviointiin. 
Myös opettaja antaa kierroksen aikana kullekin oppilaalle 
palautetta. 

 

• Jos tehtävä integroidaan historian ja fysiikan opetukseen voi 
tehtävään liittyä myös kirjallinen työ, jossa selitetään katapultin 
toimintaperiaate(fysiikka) sekä historia. Tällöin kirjallinen työ ja 
katapultti muodostavat yhdessä arvioitavan kokonaisuuden. 


