
Kolmion isoperimetrisesta ongelmasta

Kevään 2019 pitkän matematiikan ylioppilaskirjoitusten tehtävänä 12 oli todistaa, että
annetun piirin P omaavien kolmioiden joukossa alaltaan suurin on tasasivuinen kolmio.
Tämä on ehkä yksinkertaisin isoperimetrinen ongelma: etsi tietyn piirin omaavista ehkä
tietynmuotoisista kuvioista alaltaan suurin tai tietyn pinta-alan omaavista kappaleista ti-
lavuudeltaan suurin.

Ylioppilastutkintolautakunta julkaisee kokeen jälkeen ”hyvän vastauksen piirteitä”. Mai-
nitulle tehtävälle esitetään ratkaisu, joka alkaa ”Havainnolla 1”: ”Tiedetään, että kun
kolmion kanta ja pinta-ala (eli käytännössä korkeus) on annettu, niin sen piiri on pienim-
millään, kun kaksi muuta sivua ovat keskenään yhtä pitkiä, eli kolmio on tasakylkinen.”
Tämän jälkeen voidaan muodostaa yhdestä parametrista riippuva lauseke tasakylkisen
kolmion alalle ja alan maksimi löydetään normaalilla tavalla hakemalla lausekkeen määrit-
telemän funktion derivaatan nollakohta. Toinen ”hyvän vastauksen piirteiden” tarjoama
päättely menee niin, että maksimaalisessa kiinteän piirin omaavassa kolmiossa, jonka sivut
ovat a, b, c on oltava a = b, ja jos sitten katsotaan kolmiota niin päin, että a on ”kanta”,
on oltava myös b = c.

Mutta mistä tiedämme, että kolmio, jonka sivut ovat a, b, c, a + b + c = P on enintään

yhtä suuri alaltaan, kuin kolmio, jonka sivut ovat a,
1
2
(P −a),

1
2
(P −a)? Ja jälkimmäisen

päättelyn osalta, mistä tiedämme, että annetun piirin omaavien kolmioiden joukossa on
suurin?

Ensimmäiseen kysymykseen on monta vastausta. Yksinkertaisen vastauksen antaa Heronin
kaava. Sen mukaanhan kolmion ala T toteuttaa yhtälön

16T 2 = P (P − 2a)(P − 2b)(P − 2c).

Jos a on kiinnitetty, niin aritmeettisen ja geometrisen keskiarvon epäyhtälön yhtäsuu-
ruusehdosta saadaan heti, että T on suurin, kun P − 2b = P − 2c eli b = c. Kaikista
kolmioista, joiden yksi sivu on a, tasakylkinen koio on suurin alaltaan. Tämä perustelu
vaatii siis taustakseen Heronin kaavan, joka ei kuulune lukion oppimäärään eikä myös-
kään löydy taulukkokirjasta. (Takavuosina kaavan käyttö ylioppilastehtävien ratkaisuissa
kuuluu olleen kielletty, ellei sille esittänyt todistusta.)

Toinen perustelu on sekin hyvin yksinkertainen.
Jos kolmiolla ABC on kiinteä piiri ja BC on kiin-
nitetty, niin AB + AC on vakio. Piste A on
siis aina sellaisen ellipsin piirillä, jonka polttopis-
teet ovat B ja C. Kolmion ABC A:sta piirretty
korkeus on suurin, kun A = A′ on ellipsin pik-
kuakselin päätepiste. Kolmio A′BC on tasakyl-
kinen. Kun kartioleikkausten ominaisuudet eivät
enää ole opetussuunnitelmassa, tämäkin perustelu
on annetun tehtävän kannalta hiukan kyseenalai-
nen.
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Mutta löytyykö tasakylkisen kolmion alan maksimaalisuudella kiinteän piirin ja yhden kiin-
teän sivun omaavien kolmioiden joukossa alkeellista todistusta? Toki. Seuraava päättely
on matkittu Nicholas D. Kazarinoffin klassisesta esityksestä Geometric Inequalities (ensim-
mäinen painos vuonna 1961; sittemmin julkaistu Mathematical Association of American
sarjassa New Mathematical Library). Olkoon A′BC tasakylkinen kolmio, A′B = A′C ja
ABC kolmio, jossa A′B + A′C = AB + AC, mutta AB �= AC. Voidaan olettaa, että
AB > A′B > AC. Todistetaan, että kolmion ABC ala on pienempi kuin kolmion A′BC
ala. Osoitetaan ensin, että jana BA leikkaa janan A′C. Ellei näin olisi, niin joko A olisi
kolmion A′BC sisäpuolella tai piirillä, tai A′ olisi kolmion ABC sisäpuolella tai piirillä.

Torjutaan ensin edellinen vaihtoehto. Oletetaan
siis, että A on kolmion ABC sisäpuolella tai pii-
rillä ja että suora BA leikkaa A′C:n pisteessä D.
Kolmioepäyhtälöä kahdesti soveltamalla saadaan
epäyhtälöt BA′ + A′D > BD ≥ BA + AD ja
AD +DC ≥ AC. Siis BA′ +A′C = BA′ +A′D +
DC > BA + AD + AC − AD = BA + AC, mikä
on vastoin oletusta.

Toisen vaihtoehdon torjumiseksi oletetaan, että A
on kolmion A′BC ulkopuolella ja sovelletaan kol-
mioepäyhtälöä kolmioihin ABA′ ja AA′C. Ilmei-
sesti saadaan AB + AC > A′B + A′C + 2 ·AA′ >
A′B + A′C, jälleen vastoin oletusta. Ainoaksi
mahdollisuudeksi jää siis todellakin se, että A on
kolmion A′BC ulkopuolella ja janat AB ja A′C
leikkaavat pisteessä D.

Todistetaan sitten varsinainen väite, siis että kol-
mion A′BC ala on suurempi kuin kolmion ABC.
Koska D on janalla A′C, on ∠DBC < ∠A′BC =
∠A′CD (kolmio A′BC on tasakylkinen). Siis
BD > DC. Näin ollen janalta BD voidaan va-
lita piste E niin että DE = DC. Olkoon sitten F
se puolisuoran DA′ piste, jolle DF = DA. Emme
tiedä, onko F janalla DA′ vai sen jatkeella. Joka
tapauksessa kolmiot ADC ja FDE ovat yhteneviä
(sks), joten EF = CA. Tiedämme, että A′B + A′C = AB + AC. Siis A′B + A′C =
BE + EA + AC = BE + FC + EF = BE + EF + A′C ± A′F , missä +-merkkiä on
käytettävä silloin, kun F ei ole janalla A′D, ja −-merkkiä muussa tapauksessa. Mutta
+-merkki ei ole mahdollinen, koska silloin olisi A′B = A′F + FE + EB, vastoin sitä, että
jana A′B on lyhempi kuin muut A′:n ja B:n yhdistävät murtoviivat. Siis F on janalla
A′D. Mutta nyt kolmion ABC ala on sama kuin kolmioiden BCD ja DFE alojen summa.
Kolmion A′BC alaan tulee vielä mukaan nelikulmion A′BEF ala. Siis kolmion A′BC ala
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on kolmion ABC alaa suurempi.

Tämä täysin alkeelliseen perusgeometriaan nojautuva päättely on kumminkin aika pitkä ja
mutkallinen. Tehtävän olisi pelastanut se, että Havainto 1 olisi sisällytetty tehtävänantoon.

Toinen tapa lähestyä edellistä aputulosta saattaa
vaikuttaa yksinkertaisemmalta, mutta vaatii oi-
keastaan hiukan päättelyä sekin. Piirretään kol-
mion ABC kärjen A kautta kannan BC suuntai-
nen suora �. Kolmion alan laskukaavan mukaan
jokaisella BC-kantaisella kolmiolla, jonka kolmas
kärki on suoralla �, on sama pinta-ala kuin kol-
miolla ABC. Peilataan nyt ABC suorassa � kol-
mioksi AB′C′. Leikatkoot BC′ ja � pisteessä A′.
Kolmioepäyhtälön mukaan kolmion A′BC piiri on
BC+A′B+A′C = BC+BC′ ≤ BC+BA+AC′ =
BC + BA + AC eli tasakylkisen kolmion BCA′

piiri on pienin niiden kolmioiden joukossa, joilla
on sama ala. (Yhtäsuuruus vallitsee vain, jos A
on janalla BC′ eli jos ABC itse on tasakylkinen.)
Tämä merkitsee sitä, että

A′B = A′C ≤ 1
2
(AB + AC).

Sellaisessa tasakylkisessä kolmiossa BCA′′, jolla on sama piiri kuin kolmiolla BCA, on
oltava

A′′B = A′′C =
1
2
(AB + AC).

Koska pisteet A′ ja A′′ ovat molemmat janan BC keskinormaalilla, on A′:n oltava A′′:n
ja BC:n välissä. Kolmio BCA′ sisältyy silloin kolmioon BCA′′. Jälkimmäisen ala on
suurempi.

Palataan sitten toiseen ”hyvän vastauksen periaatteiden” tarjoamaan päättelyyn. Se on
seuraava. ”Tehtävässä tavoitteena on osoittaa, että pinta-alaltaan suurin kolmio annetulla
piirillä on tasasivuinen. Olkoon A se kolmio, jonka pinta-ala on annetulla piirillä suurin
mahdollinen. Merkitään muuttujilla a, b ja c kolmion A sivujen pituuksia. Sovelletaan rat-
kaisun Havaintoa 1 kolmioon A, kun sivua a ajatellaan kantana. Koska kolmion pinta-ala
on suurin mahdollinen, päätellään tasakylkisyyden perusteella, että b = c. Kiinnittämällä
seuraavaksi sivu b kannaksi, seuraa Havainnosta 1, että myös kaksi muutakin sivua ovat
yhtä pitkiä (a = c). Siten kaikki sivut ovat yhtä pitkiä, joten kolmio A on tasasivuinen.”

Tässä siis oletetaan, että maksimointitehtävällä on ratkaisu, ja osoitetaan, että se ei voi olla
muu kuin tasasivuinen kolmio. Analoginen tilanne on se, missä etsitään annetun pituisen
käyrän rajoittamista alueista alaltaan suurinta. On melko helppoa näyttää, että jos käyrä
rajoittaa alueen, joka ei ole ympyrä, aluetta voidaan kasvattaa piiriä pidentämättä. Tästä
ei vielä seuraa, että juuri ympyrä olisi suurin. Kazarinoff esittää hauskan esimerkin. Pienin
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luvuista
1
n

, n = 1, 2, 3, . . ., on 1. Miksi? Koska jos n ≥ 2, niin
1
n2

<
1
n

, joten pienimmän

luvuista on oltava
1
1
!

Kolmion tapauksessa on kuitenkin käytettävissä Heronin lause. Siihen vedoten tehtävän
voi ratkaista tarvitsematta ollenkaan turvautua ”Havaintoon 1”.
Yhdistetään Heronin lause seuraavaan puhtaasti algebralliseen tulokseen: Jos x, y, z ovat
positiivisia lukuja, joiden summa on 3a, niin xyz ≤ a3 ja xyz = a3 vain, jos x = y = z = a.
Jos x = y = z, niin x = y = z = a ja xyz = a3. Oletetaan sitten, että jokin luvuista,
esimerkiksi x, on < a. Silloin ainakin toinen luvuista y, z on > a. Olkoon x = a − h,
y = a + k, missä h > 0 ja k > 0. Silloin xy = a2 + (k − h)a − kh. Olkoon nyt x′ = a ja
y′ = y − h = a + k − h. Silloin x′ + y′ = 2a + k − h = x + y ja x′y′ = a2 + (k − h)a > xy.
Siis x′y′z > xyz. Jos y′ = z, niin y′ = z = a, ja väite xyz ≤ a3 on todistettu. Koska
joka tapauksessa y′ + z = 2a, niin y′ = a + t ja z = a − t jollain t �= 0. Mutta y′z =
(a + t)(a − t) = a2 − t2 < a2. Tässä tapauksessa siis x′y′z < a3. Väite on todistettu.
Heronin lauseen mukaan kolmion, jonka piiri on P ja sivut a, b, c, alalle T pätee 16T 2 =
P (P − 2a)(P − 2b)(P − 2c). Nyt P − 2a+P − 2b+P − 2c = 3P − 2(a+ b+ c) = P . Edellä

todistetun mukaan T 2 maksimoituu, kun P − 2a = P − 2b = P − 2c =
1
3
P . Tasasivuinen

kolmio on alaltaan suurin kaikkien niiden kolmioiden joukossa, joiden piiri on P .


