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Webinaarin 
tavoitteita:

• Talotekniikan matematiikan aiheita ja 
esimerkkejä: yksiköt, prosentit, verranto, 
geometria, …

• Kannustaa soveltavaan matematiikkaan ja sen 
havainnointiin.

• Aiheet ja kysymykset voivat ehkä tarjota evästä 
myös muuhun kuin ammatilliseen 
koulutukseen.



Webinaarin 
toteutuksesta:

• Esimerkkejä, aiheita, kuvia ja vuoropuheluna: 
Ilkka on talotekniikan opettaja ja Tero on 
matematiikan opettaja.

• Vuorovaikutusta myös webinaarin aikana 
verkon kautta!

• Ja tämän jälkeen ja tästä eteenpäin… MAOL:n
pohjustaman verkoston kasvua… (tuloksista)



Historiasta

• Ensimmäinen lukumäärä?

• Ensimmäinen rakentaminen?

• Ja niin edelleen.



Kohta meissä
kaikissa asuu
pieni rakennus-
insinööri

( Kuva pelistä: 
http://westsloth.com/raksatrek/ )

http://westsloth.com/raksatrek/


Käytäntöön soveltamisesta ja (yksilöllisestä) oppimisesta

• Käsi. Käsittää. 

• Vertaa esim. Hannele Ikäheimon konkretia, kiintopisteet ym. 
(Ks. YouTube esimerkiksi).

• Perusasiaan liittyen esim. Jyri Kontturin Niukkuuden 
pedagogiikka / Perusasioiden opettamisen puolesta.

→Perusasiana konkretia.

→ Tekeminen ja tarina

→Selvistä asioista epäselvillä termeillä tai kaavoilla vai…?









Kuva: 
Aki Nylander



Kuva: 
Aki Nylander



Yksiköistä

• Pääasia mittaamisessa ja laskemisessa on, 
että jotakin asiaa mitataan ja lasketaan 
jollain yksiköllä.

• Talotekniikassa paljon esimerkkejä: 
millimetri—metri, neliömetri, kuutiometri, 
kilowatit jne.

• Rullamitan tuunaus…?

• Yksiköiden ja asioiden johtaminen myös. 
Huomio yksiköihin.





KERRANNAISYKSIKÖIDEN 
KARTOITUSTA

( https://sites.google.com/site/indexterok/matikka-1/Kerrannaisyksik%C3%B6it%C3%A4%201%2C%20talotekniikka.xlsx?attredirects=0&d=1 )

(https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-materiaaleja/L%C3%A4mp%C3%B6oppia%20%281%29.xlsm?attredirects=0&d=1 )

Kerrannaisyksikköjen kartoitus
https://sites.google.com/site/indexterok/matikka-1/Kerrannaisyksik%C3%B6it%C3%A4%201%2C%20talotekniikka.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-materiaaleja/L%C3%A4mp%C3%B6oppia%20%281%29.xlsm?attredirects=0&d=1


Verrannosta

• Mittakaavat.

• Peruslaskut materiaalien hinnoista 
yksikköhinnan perusteella, työajasta ym.

• Kaavojen pyörittelyt Kylmätekniikassa 
(Ohmin laki, Teho ym.).



•VERRATAAN









Prosenteista

• Hintalaskut

• Hukka-%

• Putken kallistus

• Esimerkkejä taulukkolaskennalla?

Kuvitteellinen urakkalaskennan keissi: 
(https://sites.google.com/site/indexterok/matikka3/Materiaalit%20ja%20tunnit%20j
a%20urakkatarjous.xlsx?attredirects=0&d=1)

https://sites.google.com/site/indexterok/matikka3/Materiaalit%20ja%20tunnit%20ja%20urakkatarjous.xlsx?attredirects=0&d=1


Geometriasta ja 
trigonometriasta

• Pinta-ala, laatoitus esimerkkinä vaikkapa

• Tilavuus, esimerkkinä esim. ilman vaihtuminen 
huoneessa kahdessa tunnissa.

• Trigonometria: Putken yliheitto ja katon nousukulma 
vaikka esimerkkeinä.

• Esimerkiksi materiaaleista ym. taulukkolaskennalla
(https://sites.google.com/site/indexterok/kanavan/kanavan%20osia%2C%20testing%
2C%20v3.xlsx?attredirects=0&d=1 )

https://sites.google.com/site/indexterok/kanavan/kanavan%20osia,%20testing,%20v3.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/kanavan/kanavan%20osia%2C%20testing%2C%20v3.xlsx?attredirects=0&d=1


Laatoittamiseen 
liittyviä laskuja

• Pinta-ala

• Sekoitussuhteet

• Hinta

• Aika





Levitysopista
- Pinta-ala: Miten kappale muodostuu?

- Asiaan liittyy myös tilavuus ynnä muuta.



























Muita 
esimerkkejä 

matikkaan ja 
fysiikkaan 

liittyen

• Virtaama

• U-arvo

• Lämpölaajeneminen

• Teho

• Jne.













•Mahdollisia aiheita ja laskuja riittää, mahdollisia 
esimerkkejä:

•Virtaamasta
• ( https://sites.google.com/site/indexterok/matematiikka2/Virtaamasta.pdf?attredirects=0&d=1 )

•Kolme jäähdytyskonvektoria
• ( https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-

materiaaleja/Kolme%20j%C3%A4%C3%A4hdytyskonvektoria_pieni_simulaatio%2C%20v1.xlsx?attredirects=0&d=1

• https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-
materiaaleja/Kolme%20j%C3%A4%C3%A4hdytyskonvektoria%2C%20taustaa.pdf?attredirects=0&d=1 )

https://sites.google.com/site/indexterok/matematiikka2/Virtaamasta.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/matematiikka2/Virtaamasta.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-materiaaleja/Kolme%20j%C3%A4%C3%A4hdytyskonvektoria_pieni_simulaatio,%20v1.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-materiaaleja/Kolme%20j%C3%A4%C3%A4hdytyskonvektoria_pieni_simulaatio,%20v1.xlsx?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/indexterok/fysiikan-materiaaleja/Kolme%20j%C3%A4%C3%A4hdytyskonvektoria%2C%20taustaa.pdf?attredirects=0&d=1


Yhteenvetoa
• Talotekniikkaan liittyvät kaikki 

perussuureet ja niihin liittyvä matikka.

• Käytännössä tekeminen ja kokeminen 
auttaa käsittämään.



Kiitos ☺


