
Monikulmion kulmasummasta

1. ”n-kulmion kulmien summa on (n−2) · 180◦.” Tämä yksinkertainen totuus on kaikkien
tiedossa. Lukion pitkän matematiikan oppikirjoissa asia annetaan nykyään tiedoksi ilman
perusteluja. Näin tehtiin jo 1950-luvullakin kirjoitetuissa oppikirjoissa. Viime vuosisa-
dan alussa julkaistu L. Neovius-Nevanlinnan Alkeisgeometrian oppikirja sentään peruste-
lee väitteen. Jos kysyy, mihin kulmasummakaava oikeastaan perustuu, saa todennäköisesti
vastaukseksi sen, että n-kulmio voidaan jakaa n − 2:ksi kolmioksi.

Mutta miksi näin on? Ensin olisi selvitettävä, mitä tarkoitettaan monikulmiolla. Sovitaan,
että n-kulmion muodostaa n tason pistettä A1, A2, . . . , An, joista mitkään kolme peräk-
käistä Ai, Ai+1, Ai+2 (indeksit mod n) eivät ole samalla suoralla ja mitkään janat AiAi+1

ja AjAj+1 eivät leikkaa toisiaan. Kolmion kulmasumma on euklidisessa geometriassa 180◦.

Seuraavaksi yksinkertaisin monikulmio on nelikul-
mio ABCD. Määritelmän mukaan ABC on kol-
mio. Koska janat CD ja AB eivät saa leikata,
D ei voi olla kulman BCA aukeamassa kolmion
ABC ulkopuolella. Vastaavasti se ei myöskään
voi olla kulman CAB aukeamassa komion ABC
ulkopuolella. Piste D voi olla 1) kolmion ABC
sisällä. jolloin ABCD jakautuu kolmioiksi ABD

ja DBC, 2) suoran AC määrittämistä puolitasoista siinä, jossa B ei ole. Silloin ABCD
jakautuu kolmioiksi ABC ja ACD tai 3) kulman ABC ristikulman aukeamassa, jolloin
ABCD jakautuu kolmioiksi ADB ja BDC. Nelikulmio todellakin jakautuu aina kahdeksi
kolmioksi, niin kuin intuitiomme kertoo. Kulmasummakaava pätee nelikulmioille: nelikul-
mion kulmien summa on 360◦.

2. Tästä jatkaminen viisi- ja kuusikulmioon ja eteenpäin tuntuu kuitenkin toivottomalta.
Kokonaislukuparametrista n riippuvan väittämän todistamiseksi käytetään usein mate-
maattista induktiota. Se toimii nytkin. n-kulmion kulmasumma on (n − 2) · 180◦, kun
n = 3 (ja myös, kun n = 4, niin kuin äsken todettiin). Oletetaan sitten, että kulmasumma
on (k − 2) · 180◦ aina, kun k < n. Induktioaskelen ottamiseksi tarkastellaan mielivaltaista
n-kulmiota A1A2 . . .An. Olkoon ∠Ai−1AiAi+1 = αi. Jos monikulmio on kupera, α1 α2

ja α3 ovat < 180◦. Silloin myös ∠AnA1A3 ja ∠A1A3A4 ovat < 180, joten A1A3A4 . . .An

on (n − 1)-kulmio ja sen kulmasumma on induktio-oletuksen perusteella (n − 3) · 180◦.
Monikulmion A1A2A3 . . .An kulmasumma saadaan lisäämällä tähän summaan kolmion
A1A2A3 kulmasumma 180◦. Induktioaskel on otettu. Ellei A1A2 . . .An ole kupera, jokin
sen kulma ∠AiAi+1Ai+2 on suurempi kuin 180◦. Silloin AiAi+2Ai+1 on kolmio, jonka
kulmat ovat β1, βi+2 ja 360◦ − αi+1. Jos αi + βi �= 180◦ ja αi+2 + βi+2 �= 180◦, niin
A1A2 . . .A1Ai+1 . . .An on (n − 1)-kulmio ja sen kulmasumma on

n∑

k=1

αk + βi + βi+2 − αi+1 = (n − 3) · 180◦. (1)
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Mutta kolmiosta AiAi+2Ai saadaan βi +βi+2 +360◦ −αi+1 = 180◦. Kun tämä sijoitetaan
(1):een, saadaan

n∑

k=1

αk = (n − 2) · 180◦.

Nyt on kuitenkin mahdollista, että Ai−1, Ai+3 tai molemmat ovat suoralla AiAi+2.
Näissä tapauksissa kärjen Ai+1 poistaminen monikulmiosta johtaa (n − 2)-kulmioihin
A1 . . .Ai−1Ai+2 . . .An tai A1 . . .AiAi+3 . . .An tai (n−3)-kulmioon A1 . . .Ai−1Ai+3 . . .An.
Ensimmäisessä tapauksessa syntyvän (n − 2)-kulmion kulmasumma on

n∑

k=1

αk − αi+1 − αi + βi+2 = (n − 4) · 180◦. (2)

Mutta αi = 180◦−βi ja βi +βi+2 −αi+1 = −180◦. Kun viimeiset kaksi yhtälöä sijoitetaan
(2):een, saadaan jälleen

n∑

k=1

αk = (n − 2) · 180◦.

Loput kaksi tapausta voidaan käsitellä analogisesti.

3. Toisen lähestymistavan monikulmion kulmasummaan saa, kun ajattelee kiertävänsä
monikulmion ympäri sen piiriä pitkin positiiviseen kiertosuuntaan. Jokaisessa kärjessä Ai

tulee silloin kierrettyä kulman 180◦−αi verran positiiviseen kiertosuuntaan. Jos αi > 180◦,
kierto on negatiivinen eli αi − 180◦ kierto negatiiviseen kiertosuuntaan. Kun on kierretty
koko monikulmion ympäri, on tullut kierrettyä 360◦ positiiviseen kiertosuuntaan. Siis

360◦ =
n∑

i=1

(180◦ − αi) = n · 180◦ −
∑

n=i

αi,

mistä kulmasummakaava heti seuraa.
Kun menettely sovelletaan kolmioon, saadaan kolmion kulmasummaksi 180◦. Tunnetusti
tämä tieto on yhtäpitävä paralleliaksiooman kanssa. Edellä kuvattu menettely toimii siis
nimenomaan euklidisessa geometriassa. Miksi? Olkoon P mielivaltainen tason piste.
Euklidisessa geometriassa P ; kautta voidaan piirtää n suoraa �1, �2, . . . , �n, niin, että
�i‖AiAi+1. ”Kääntymiskulma” kärjessä Ai on sama kuin suorien �i−1 ja �i välinen (suun-
nattu) kulma. Näiden suunnattujen kulmien summa on täysi kulma. Jos geometria ei ole
euklidinen, suoria �i ei ole olemassa tai ne eivät ole yksikäsitteisiä.


