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Alkupala 

Kokoa neljästä alla olevasta palasesta M‐kirjain. 

 

 

OSA 3: GEOMETRIAA 

Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi 
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G. GEOMETRIAA 

 

 

 

 

Tehtäviä 

1. Hannu  ja Kerttu haaveilevat  talon  rakentamisesta.  Sitä  varten he  tarvitsevat 
talolleen tontin. Heillä on suunnitelmissaan talo, jonka pohjapinta‐ala on 165 

.2m   He  löysivät  kaksi  tonttia,  jotka miellyttivät  heitä  sijainniltaan.  Selvitä, 
sopivatko tontit heidän suunnitelmiinsa. 

Tontti A: Tontti on suorakulmion muotoinen, ja sen mitat ovat 21,7 m ja 18,9 
m.  Tontille  saa  rakentaa  talon,  jonka  pinta‐ala  on  korkeintaan  kaksi 
viidesosaa tontin kokonaisalasta. 

Tontti B: Tontista on kartta, jonka mittakaava on 1 : 1000. Kartalla suorakul‐
mion muotoisen  tontin mitat  ovat  2,8  cm  ja  1,9  cm.  Tontille  saa  rakentaa 
talon, jonka pinta‐ala on kolmasosa tontin alasta. 

 

2. Arkkitehti on piirtänyt Hannulle ja Kartulle talon piirustukset mittakaavassa    1 
: 50. Talo on kaksikerroksinen,  ja yläkerrassa asuinneliöitä on kaksi kolmas‐
osaa  alakerran  pinta‐alasta.  Talon  pohja  on  suorakulmion  muotoinen  ja 
piirustuksissa  alakerran  mitat  ovat  232  mm  ja  172  mm.  Kuinka  monta 
neliömetriä on talon pinta‐ala? 

 

Hannu ja Kerttu suunnittelevat talon rakentamista. Talon rakentamiseen, sisustamiseen ja pihan 
laittoon liittyy paljon geometriaa, jota pääset seuraavaksi harjoittelemaan. Sen jälkeen 
laajennetaan seitsemännen luokan geometrian osaamista muihinkin tehtäviin. Samalla kun teet 
tehtäviä, palauta mieleesi niissä tarvittavia käsitteitä ja asioita. Erityisesti monikulmioihin ja 
ympyrään liittyvä geometria on hyödyllistä. 
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3. Piirustuksissa  taloon  on  suunniteltu  kolmion  muotoinen  ullakkoikkuna. 
Ikkunan  kannan  pituus  on  860 mm  ja  korkeus  on  780 mm.  Erikoisikkunan 
valmistus maksaa 369 euroa neliömetriltä. Laske ikkunan hinta. 

 

4. Kirvesmiehet  Jaakko  ja Vesku ovat muuranneet  taloon  kivijalan.  Se on  tehty 
tehtävässä 36 olevien mittojen mukaan. Kivijalan ristimitta eli suorakulmion 
lävistäjän  pituus  on  14440 mm. Onko  kivijalan  nurkka  suorassa  kulmassa? 
Kuinka pitkä on kivijalan ympärysmitta eli piiri? 

 

5. Jaakko  ja  Vesku  päättävät  rakentaa  ensin  talon  katon  kivijalan  päälle.  Se 
nostetaan sitten nosturilla rungon päälle. Kattoon tarvittava kattoristikko on 
muodoltaan  likimain tasakylkinen kolmio, jonka kannan pituus on sama kuin 
kivijalan  lyhyempi sivu. Kuinka pitkä on katon  lape, kun 179 cm pitkä Vesku 
mahtuu juuri ja juuri seisomaan ristikon sisäpuolella ja ristikon lappeeseen on 
lisättävä räystään pituus 600 mm? 

 

6. Vesikattoon  on  tehtävä  läpivienti  ilmastoinnin  poistoilmaputkelle. 
Poistoputken halkaisija on 450 mm.  

a) Kuinka pitkä tiivistysnauha tarvitaan putkeen, kun nauhan pituus on sama 
kuin putken piiri?  

b) Mikä on katosta putkea varten poisleikattavan pellinpalan pinta‐ala?  

 

7. Kerttu  on  päättänyt  tapetoida  huoneensa  seinät.  Kuinka  paljon  tapetit 
huoneeseen maksavat, kun tapettirulla maksaa 35,90 € ja rullassa on tapettia 
10 m. Tapetin  leveys on 60 cm. Huoneen  leveys on 3 m, pituus on 3,6 m  ja 
korkeus on 2,4 m. Huoneessa on  ikkuna,  jonka mitat ovat 120 cm x 150 cm, 
sekä ovi, jonka mitat ovat 90 cm x 200 cm.  

8. Kerttu  haluaa  tehdä  säännöllisen  kuusikulmion  muotoisen  kukkapenkin 
etupihalle. Jokainen sivu on 45 cm. Mikä on kukkapenkin pinta‐ala?  
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9. Oulun  yliopiston  lähellä  on  kasvitieteellinen  puutarha,  jonka  kasvihuoneet 
ovat pyramidin muotoiset. Laske, kuinka paljon  lasia on  tarvittu sen seiniin, 
kun kasvihuoneen korkeus on 5,3 m ja pohjan leveys on 7,8 m. (Vinkki: piirrä 
kuva ja mieti, mihin kasvihuoneen korkeusjana piirretään.) 

 

10. Seitsemännen  luokan diplomissa  tutustuttiin  jo hieman ympyrään.   Piirrä nyt 
harpin avulla ympyrä.  

a) Mittaa sen piiri ja halkaisija. Piirin mittaamisessa voit käyttää apuna 
lankaa.  

b) Laske piirin ja halkaisijan suhde. Mikä luku on kyseessä?  

c) Jos piirretään erikokoinen ympyrä, mikä silloin on piirin ja halkaisijan 
suhde? Perustele havaintosi. 

 

11. Kun ympyrän säde kaksinkertaistuu, kuinka suureksi kasvaa ympyrän  

a) piiri 

b) pinta‐ala? 

 

12. Hevosten  laitumet  yleensä  aidataan  sähköistetyn  langan  avulla.  Laidun 
aidataan  seuraavasti:  yhdestä  nurkasta  on  suoraan  pohjoiseen matkaa  0,3 
km, siitä  itään 200 m  ja sitten kaakkoon 0,4 km. Tämän  jälkeen  lounaaseen 
on matkaa  0,4  km  ja  siitä  länteen  0,2  km,  jolloin  päästiin  alkupisteeseen. 
Laske, kuinka paljon lankaa tarvitaan ja kuinka suuri on laitumen pinta‐ala? 
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13. Merenlahden molemmin puolin rakennetaan yhtä korkeat näköalatornit niin, 
että  tornien  välillä  on  näköyhteys.  Tornien  huipuilta  mitataan  tornien 
väliseksi  etäisyydeksi  130,00  km.  Kuinka  korkeita  tornien  pitää  vähintään 
olla?  

Maapallon  ympärysmitta  on  40  000  km  kolmen  numeron  tarkkuudella. 
Opastus: Merkitse  tornien  korkeutta  x:llä  (ks.  kuva alla)  ja  laske maapallon 
säde R. Käytä  sen  jälkeen Pythagoraan  lausetta  ja  laske etäisyys maapallon 
keskipisteestä  tornin  huipulle.  Käytä  hyväksi  suurta  tarkkuutta  ja  laskimen 
ANS‐toimintoa. 
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14. (Aloittelija) Laske väritetyn alueen pinta‐ala. 

 

 

15. (Edistynyt) Laske väritetyn alueen pinta‐ala. 

 

 

16. (Mestari) Laske väritetyn alueen pinta‐ala. 

 

 

 

 

 

 

Oletko hyvä laskemaan pinta‐aloja? Valitse oma tasosi ja ratkaise ainakin kolme seuraavista 
tehtävistä! Sitten onkin matematiikan osuus 8. luokan diplomista suoritettu ja on aika siirtyä 
fysiikan ja kemian tehtävien pariin. 
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17. (Turbo) Piste C on kuvassa näkyvän ympyränkaaren keskipiste. Laske väritetyn 
alueen pinta‐ala. 

 

 

 

18. (Superturbo) Laske väritetyn alueen pinta‐ala. 

 

 

 

19. (Hyperturbo)  Kolmio  ABC  on  tasakylkinen  ja  suorakulmainen.  Piirretään 
puoliympyrä, jonka halkaisija on AB, ja kaksi puoliympyrää, joiden halkaisijat 
ovat  AC  ja  BC.  Olkoot  pituudet  AC=BC=1  (pituusyksikkö).  Laske  kuvassa 
näkyvien  sinisen  ja punaisten alueiden pinta‐alat. Mitä huomaat?  (Opastus: 
käytä tarkkoja arvoja.) 

 

 

 

 

 


