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Oppilaat rakentavat pienoismalleja Linnanmäen laitteista tai suunnittelevat 
uusia laitteita.
Työskentely aloitetaan tutustumalla laitteisiin ja etsimällä sieltä eri muotoja, 
kappaleita ja säännönmukaisuuksia. (Katso valokuvia liitteissä.)

Rakentelussa käytetään 
• coctail-tikkuja tai askartelutikkuja
• herneitä tai itsekovettuvaa askartelumassaa
  

Osta kuivattuja herneitä ja coctail-tikkuja (teräväpäiset). Laita herneet likoa-
maan veteen edellisenä iltana (liotusaika n. 9 tuntia). Liotessa herneet 
pehmenevät niin, että coctail-tikut saa helposti pistettyä herneeseen kiinni. 
Joskus herne on liian pehmeä ja se hajoaa. Vaihda herne silloin uuteen 
herneeseen. Tavalliset herneet sopivat tähän rakenteluun paremmin kuin 
luomuherneet.  Herneiden asemesta voit käyttää itsekovettuvaa 
askartelumassaa (esim. darwi-massa). Askartelumassan kanssa voit käyttää 
myös askartelutikkuja (tylppäpäiset) ja muita pidempiä kukka- tai grillitikkuja.



Rakentelu voidaan toteuttaa 
• yksin tai parin kanssa
• ryhmänä tai integroituna ryhmänä
• koulun yhteisenä työpajapäivänä
• leirikouluohjelmana
• yhdessä vanhempien kanssa

Ennen rakentelua (isommat) oppilaat voivat piirtää paperille suunnitelman 
rakennelmastaan.

Opettajan rooli on kiertää luokassa ja kommentoida oppilaiden rakennelmia 
käyttäen geometrisiä termejä: 2-ulotteisia tasokuvioita (kolmioita, 
nelikulmioita ja muita monikulmioita) ja 3-ulotteisia kappaleita (kartio, 
tetraedri, kuutio, muita särmiöitä ym). 
 

#linnanmäki



Esiaste ja luokat 1 – 2
Tutustukaa Linnanmäen laitteiden kuviin. Tutkikaa laitekuvia ja etsikää sieltä 
erilaisia muotoja: ympyröitä, monikulmioita ja kappaleita. Etsikää laitteiden 
rakenteista symmetriaa, rakenteiden säännöllisyyksiä ja symmetriaa sekä 
peilikuvia. Harjoitelkaa yksinkertaisten muotojen rakentamista herneillä ja 
coctail-tikuilla ja muotojen liittämistä toisiinsa. Joskus herne on liian pehmeä 
ja se hajoaa. Silloin se korvataan uudella herneellä. Voitte tehdä laitteen 
liitteessä olevien mallien mukaan tai keksiä ihan omia laitteita Linnanmäelle.

Tasokuvioita
Rakenna tikuilla ja herneillä erilaisia tasokuvioita ja yhdistä niitä toisiinsa.

Monikulmio
Aseta muutama tikku pöydälle ja kiinnitä herneet tikkujen väliin niin, että 
kuviot sulkeutuvat (ks. kuvia). Monikulmio on suljettu tasokuvio, jossa on 
monta sivua ja monta kärkeä.



Nelikulmio
Nelikulmioon tarvitset ainakin neljä tikkua ja neljä hernettä. Aseta tikut 
pöydälle nelikulmion muotoon ja kiinnitä herneet nelikulmion kärkiin. 
Nelikulmion sivut voivat olla yhtä pitkiä tai eripituisia. Nelikulmio on 
monikulmio, jossa on neljä kärkeä ja neljä sivua.

Kolmio
Kolmion rakentamiseen tarvitaan vähintään kolme tikkua ja kolme hernettä. 
Aseta tikut pöydälle kolmion muotoon ja kiinnitä herneet kärkiin. Kolmio on 
kolme sivua ja kolme kärkeä.



TASOKUVIOITA
Rakenna tikuilla ja herneillä erilaisia tasokuvioita ja yhdistä niitä toisiinsa.

Tetraedri
Tetraedri rakennetaan tasasivuisista kolmioista.

Kuutio
Kuutio on melko helppo rakentamalla ensin kaksi samankokoisia neliöitä. 
Aseta toinen valmis neliö pöydälle ja kiinnitä jokiaseen herneeseen tikku 
sojottamaan ylöspäin. Aseta toinen rakentamasi neliö tikkujen päälle ja 
kiinnitä sojottavan tikun päät neliön kärkiin.



Luokat 3 – 6
Tutustu valokuviin Linnanmäen laitteista (ks. liitteet). Tutki laitekuvia ja etsi 
sieltä erilaisia muotoja: ympyröitä ja monikulmioita sekä kappaleita. Etsi 
laitteiden rakenteista symmetriaa, rakenteiden säännöllisyyksiä ja peilikuvia. 
Tarkastele kuvioiden symmetriaa suoran ja pisteen suhteen sekä kierto- ja 
siirtosymmetriaa. Voit tehdä laitteen liitteessä olevien mallien mukaan tai 
keksiä ihan omia laitteita Linnanmäelle.

TASOKUVIOITA
Harjoittele yksinkertaisten tasokuvioiden rakentamista herneillä ja 
coctail-tikuilla sekä niiden liittämistä toisiinsa. Nimeä tekemäsi tasokuviot.

Monikulmioita: 
monikulmio on tasokuvio, jossa on monta kulmaa ja monta sivua ja pinta.



Kolmio: 
monikulmio, jossa kolme sivua ja kolme kärkeä.
• tasasivuinen kolmio, 
• suorakulmainen kolmio, 
• tasakylkinen kolmio jne.

Nelikulmio: 
monikulmio jossa on neljä sivua ja neljä kärkeä
• suunnikas
• puolisuunnikas
• neljäkäs
• suorakulmio
• neliö
• kuusikulmio



Ympyrää ei saa tehtyä herneillä ja tikuilla. Kokeile säännöllisen monikulmion 
tekemistä niin,  että mitä useampia sivuja ja kärkiä monikulmiossa on, sitä 
lähempänä ympyrää se on. Alla kuva kuusikulmion tekemisestä: Tee 
tasasivuisia kolmioita, ja kiinnitä ne toisiin kolmioihin, niin että tikuilla on 
yhteinen keskusherne. Poista keskusherne ja siihen liittyvät tikut ”lähes 
ympyrän” saamiseksi.

KAPPALEITA
Kolmiulotteisten kappaleiden rakentaminen vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Suunnittele pienoismallin rakenteet ja huomioi sen tukirakenteet. Suunnittelun 
avuksi on hyvä piirtää kuvat rakenteiden eri osista. Kuvasta voi myös laskea, 
kuinka monta erilaista kappaletta pienoisrakennelmaan tarvitaan.
Nimeä rakentamasi kappaleet, esimerkiksi

Suora kartio: 
kartiossa on yksi pohja ja yksi huippu.
• ympyräkartio (pohja on ympyrä) 
• pyramidi (pohja on monikulmio)
• tetraedri (pohja on kolmio) jne.



Suora lieriö: 
lieriössä on kaksi samanlaista pohjaa
• ympyrälieriöt
• monikulmiopohjaiset lieriöt
• särmiöt
• suorakulmaiset särmiöt
• kuutio jne.

Säännölliset monitahokkaat eli Platonin kappaleet:
tetraedri,  heksaedri, oktaedri, dodekaedri ja ikosaedri.



Rakennelma kolmioista ja 
nelikulmioista.

Särmiö neliöistä ja kolmioista. 

Tetraedri ja oktaedri tehdään 
        tasasivuisista kolmioista.  

Tetraedri ja oktaedri tehdään 
        tasasivuisista kolmioista.  

Neliöpohjainen pyramidi.



Luokat 7 – 10
Tutustu valokuviin Linnanmäen laitteista (ks. liitteet). Tutki laitekuvia ja etsi 
Tutustu valokuviin Linnanmäen laitteista. Tutki laitekuvia ja etsi sieltä 
erilaisia muotoja: ympyröitä ja monikulmioita sekä kappaleita. Etsi laitteiden 
rakenteista symmetriaa, rakenteiden säännöllisyyksiä ja peilikuvia. Tarkastele 
kuvioiden symmetriaa suoran ja pisteen suhteen sekä kierto- ja 
siirtosymmetriaa. Voit tehdä laitteen liitteessä olevien mallien mukaan tai 
keksiä ihan omia laitteita Linnanmäelle.

TASOKUVIOITA
Harjoittele yksinkertaisten tasokuvioiden rakentamista herneillä ja coctail-
tikuilla sekä niiden liittämistä toisiinsa.  Luo tasokuvioilla erilaisia symmetrisiä 
malleja.

Monikulmioita: 
monikulmio on tasokuvio, jossa on monta kulmaa ja monta sivua ja pinta.



KAPPALEITA
Kolmiulotteisten kappaleiden rakentaminen vaatii tarkkaa suunnittelua. 
Suunnittele pienoismallin rakenteet ja huomioi sen tukirakenteet. Suunnittelun 
avuksi on hyvä piirtää kuvat rakenteiden eri osista. Kuvasta voi myös laskea, 
kuinka monta erilaista kappaletta pienoisrakennelmaan tarvitaan. 
Nimeä rakentamasi kappaleet, myös esim. säännölliset monitahokkaat eli 
Platonin kappaleet: tetraedri,  heksaedri, oktaedri, dodekaedri ja ikosaedri.



esimerkkejä rakennelmista

Rakennelma kolmioista ja 
nelikulmioista.

Särmiö neliöistä ja kolmioista. 

Neliöpohjainen pyramidi.

Tetraedri ja oktaedri tehdään 
tasasivuisista kolmioista.

Kuution eli heksaedrin päälle 
rakennettua.

Kuusisivuinen suora särmiö.


