
1, 1, 2, 3, 5, 8, ... Fibonacci-luvut ja
matemaattinen kauneus luonnossa
Prof. Joonas Kokkonen: ”Perusoivallus koski oopperan kokonaisrakennetta: toisen näytök-
sen on suhtauduttava ensimmäiseen kuten ensimmäinen näytös suhtautuu koko oopperaan”.

Voikukat, kävyt, auringonkukat, ruusut, kaktukset, kotilot, tienvarren aurausmerkit, kanit, 
Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset – kaikissa yksinkertaisten lukujen ja kultaisen leik-
kauksen arvoituksellista kauneutta. Kymmeniä kirjoittajan omia valokuvia elämän varrelta.

Jo lapsuudessa olemme tottuneet liittämään yksinkertaisia kokonaislukuja joihinkin luon-
non kohteisiin. Tiedämme esimerkiksi, että apilanlehti on useimmiten kolmiosainen ja että 
mansikankukassa on viisi terälehteä. Myöhemmin olemme kenties oppineet, että elävän or-
ganismin rakenteet perustuvat usein 5-jakoiseen symmetriaan kun taas elottoman luonnon 
symmetrialuku on 6 (esim. lumikiteet).

Edelläkerrottua enempää ei juuri yleisesti tiedetä luonnon rakenteiden ja kokonaisluku-
jen välisestä säännönmukaisuudesta. Olemme tottuneet siihen, että luonto toimii enemmän 
tai vähemmän umpimähkäisesti.

Esityksessä käsitellään erään yksinkertaisen lukujonon esiintymistä luonnossa. Tämän 
ns. fibonacci-jonon kukin jäsen on aina kahden edellisen summa: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Fibonacci-jonon luvut esiintyvät luonnon rakenteissa pareittain ja liittyvät useimmiten spi-
raalirakenteisiin. Kuten jokainen tietää, tavallisen kuusenkävyn peitinsuomut muodostavat 
käpyä sivulta tarkasteltaessa kaksi spiraalirakennetta, nousevan ja laskevan. Kuusenkä-
vyssä näiden spiraalien lukumäärät (kävyn ”vyötäisten” ympäri laskien) ovat tavallisesti 5 ja 
8, joskus 8 ja 13, joka tapauksessa lähes poikkeuksetta fibonacci-jonon lukuja.

Männyn kävyissä vastaavat luvut ovat tyypillisesti 3 ja 5 tai 5 ja 8. Esityksessä käsitel-
lään fibonacci-lukujen esiintymistä lähes 20 eri kasvilajissa. Esityksen pienimmät luvut, 2 
ja 3 ovat bulgarialaisesta ruususta, suurimmat, 89 ja 144, unkarilaisesta auringonkukasta. 
Esityksen erikoisin yksilö on pienen pieni keltainen päivänkakkara, jonka sisäkkäisissä teri-
öissä esiintyy peräti neljä peräkkäistä fibonacci-lukua: 8, 13, 21 ja 34.

Fibonacci-lukujen esiintymistä eläinkunnassa käsitellään kahden esimerkin valossa: ka-
niinien lisääntyminen ja kotilon kuoren gnomoninen omaa muotoaan monistava rakenne.

Kun fibonacci-jonon kukin jäsen jaetaan edeltäjällään, saadaan uusi lukujono, joka suppe-
nee hämmästyttävän nopeasti kohti taiteilijain suosimaa kultaisen leikkauksen suhdetta 1,618... 
Esimerkkinä käsiteltävän bulgarialaisen pujon haarottuminen tarjoaa kultaiselle leikkauk-
selle luonnollisen perustelun: mahdollistaa sateen ja auringonvalon tasainen jakautuminen.

Esityksen lopulla analysoidaan matemaattisen kauneuden käsitettä sekä otetaan kriitti-
sesti kantaa eräisiin taiteilijanvapauksiin, jotka ovat ristiriidassa esitelmässä käsitellyn luon-
nontieteellisen todellisuuden kanssa.
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Seuraavalla sivulla juttu taitelija Mario Merzin taideteoksesta Turun energialaitoksen savupiipussa

Kirjoittajan luonnosta tapaamat suurimmat fibonacci-
luvut 89 ja 144, auringonkukan teriön ulkokehällä.



Turku-Energian asiakaslehti ”Valopilkku” 4 / 2002,
sivu 19: 

KIERTEISRAKENTEINEN KASVIKUNTA
kiehtoo matemaatikkoa

Teksti: Ulla-Maija Kantola

Mitä yhteistä on kävyllä, auringonkukalla, kultaisella leik-
kauksella ja Turku Energian piipulla? Vihje löytyy viimeksi 
mainitun taideteoksesta.
Turku Energian piipussa komeileva numerosarja on itse 
asiassa fibonacci-lukujono. Sama ilmiö löytyy lisäksi useas-
ta kasvikunnan edustajasta, ja se liittyy myös taitelijoiden 
käyttämään kultaiseen leikkaukseen.

- Fibonacci-lukujono on yksinkertaisesti jono, jossa kukin 
luku on kahden edellisen luvun summa. Tiettävästi ensim-
mäinen kirjallinen esitys aiheesta on 1200-luvulta, jolloin 
sen esitti Leonardo di Pisa, lempinimeltään Fibonacci. Fi-
bonaccin kunniaksi luetaan se, että meillä on Euroopassa 
arabialainen numerojärjestelmä roomalaisen sijaan, kertoo 
Paraisten lukion rehtori, matemaatikko Jukka O. Mattila.

- Fibonacci käytti lukujonosta kertoessaan esimerkkinä ka-
niinien lisääntymistä. Aina seuraavassa sukupolvessa ole-
vien jälkeläisten lukumäärä noudatteli teoriassa fibonacci-
lukujonoa, Mattila jatkaa. 1980-luvun alkupuolella Jukka 
O. Mattila oli Bulgariassa pidettyjen fysiikkaolympialais-
ten Suomen joukkueen johtajana. Mattila kuvasi Bulgarian 
rannikkoseudulla erilaisia kasveja, joista hän etsi fibonac-
ci-lukuja. Myöhemmin hän on kuvannut auringonkukkia 
Unkarissa ja lukuisia kasveja Suomessa. Mattilalla onkin 
ainutlaatuinen kokoelma väridioja, ja hän on pitänyt diaesi-
tyksiä ja luentoja aiheesta Suomen lisäksi ympäri Euroop-
paa sekä Yhdysvalloissa. Mattila on tuottanut alkuperäis-
materiaalia fibonaccilukujen esiintymisestä kasveissa, kuten 
erilaisissa kävyissä ja mykerökukkaisissa.

- Minkä tahansa metsästä poimitun, hyvin muodostuneen kävyn suomurakenteesta voi laskea fibonacciluvun. 
Kävyn vyötäisiltä kierteisrakenteisia suomujonoja voidaan laskea nousevaan suuntaan ja laskevaan suuntaan. 
Lukumäärät eivät koskaan ole samat. Männynkävyssä saattaa olla kolme kierrettä ylöspäin ja viisi kierret-
tä alaspäin, kuusenkävyssä viisi/kahdeksan tai kahdeksan/kolmetoista. Auringonkukan teriöstä olen löytänyt 
suurimmat kierrelukumäärät 55/89. Siitä, mistä tämä kasveissa vallitseva ilmiö johtuu, ei vielä ole tieteellistä 
yksimielisyyttä, Mattila toteaa.

Kultainen leikkaus liitetään yleisimmin kuvataiteeseen. Kyseessä on se linja, johon taulua katsottaessa silmä 
ensin kohdistuu. Mattila liittää kultaisen leikkauksen myös matematiikkaan.
- Kultaisessa leikkauksessa suuremman ja pienemmän osan suhde on 1,618 ja niin edelleen. Kun fibonacci-lu-
kujonon luvun jakaa sitä edeltävällä luvulla, jonon luvut liikkuvat kultaisen leikkauksen suhdeluvun lähistöllä, 
kertoo Mattila.


