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Tehtävä 1.  Ajankäyttö 

Seurasin viikon ajan vuorokauden ajankäyttöäni ja tein siitä taulukon ja sektoridiagrammin. 

 

Päivämäärä Nukkuminen Syöminen Koulussa 
olo 

Läksyjen 
teko 

Harrastukset Vapaa-
ajan 

vietto 
kotona 

Vapaa-
ajan 

vietto 
muualla 

Muu 
tekeminen 

13.4 8h 30min 1h 30min 6h 1h - 5h - 2h 

14.4 8h 30min 2h 4h 
30min 

1h 
30min 

2h 3h - 2h 30min 

15.4 8h 45min 1h 30min 4h 
30min 

- - 4h 2h 3h 15 min 

16.4 9h 15min 1h 15min 4h 
30min 

30min 1h 45min 3h - 3h 45min 

17.4 7h 2h 3h 
30min 

15min 2h 1h 3h 5h 15min 

 

Tulokset: 

Nukkuminen Syöminen Koulussa 
olo 

Läksyjen 
teko 

Harrastukset Vapaa-
aika 

kotona 

Vapaa-
aika 

muualla 

Muu 
tekeminen 

35% 7% 19% 3% 5% 13% 4% 14% 
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Tehtävä 2. Haastattelu 

Haastateltava: Tapio Paasimaa, Liikenneturva 

Haastattelijat: Nea ja Venla 

(video) 

 

 

Tehtävä 3. Liikenneonnettomuudet 

Etsin erilaisista tiedotusvälineistä 3 tänä vuonna sattunutta liikenneonnettomuutta. Pohdin myös 

onnettomuuksien syitä, välttämiskeinoja ja seurauksia. 

 

Punaisia päin ajanut poliisiauto kolaroi Vaasassa. Punaisia liikennevaloja päin ajanut hälytystilassa 

ollut poliisiauto törmäsi henkilöauton kanssa. Autot vaurioituivat etukulmistaan, mutta 

henkilövahingoilta säästyttiin. Kolarin syynä oli luultavasti se, että henkilöauton kuljettaja ei 

huomannut poliisiautoa. Onnettomuuden olisi voinut välttää keskittymällä ympäristöön ja 

ajamiseen tarkemmin ja ottamalla poliisi huomioon. Onnettomuudella ei ollut vakavia 

seurauksia  autojen vaurioitumisen lisäksi. 

Kaleva 29.3.2015 

Pienlentokone syöksyi moottoritielle Atlantassa Yhdysvalloissa. Kone vältti täpärästi autoihin 

osumisen ruuhkaisella moottoritiellä, mutta kaikki neljä kyydissä ollutta ihmistä menehtyi 

syöksyssä. Tarkkaa syytä onnettomuuteen ei kerrottu, mutta koneesta oli silminnäkijöiden 

mukaan  ennen putoamista tippunut propelli. Onnettomuus olisi voitu välttää vaikkapa 

tarkastamalla koneen kunto paremmin ennen ilmaan nousua. Seurauksena koneen putoamisella 

oli neljä kuolemaa ja moottoritien sulkeminen kahdeksaksi tunniksi. 

Helsingin sanomat 9.5.2015 

Jalankulkija jäi linja-auton alle Helsingin Taka-Töölössä. Turma sattui Mannerheimintien 

suojatiellä. 15-vuotias poika oli lähtenyt ylittämään Mannerheimintietä jäähallin suuntaan 

kohdasta, jossa ylityspaikka on jaettu kaksilla erillisillä liikennevaloilla. Silminnäkijät ovat kertoneet 

poliisille, että etummainen liikennevalo ei ilmeisesti ollut vielä vaihtunut vihreäksi, kun 

nuorukainen lähti ylittämään tietä. Bussin oikea etukulma osui poikaan ja iskun jälkeen hänen 

jalkansa jäi vielä bussin renkaan alle. Poika olisi itse voinut välttää onnettomuuden olemalla 

tarkempi liikenteen ja liikennevalojen suhteen. Seurauksena pojalle tuli sairaalareissu ja vakavat 

vammat. 

Metro.fi  20.2.2015 



 

 

Tehtävä 4. Pyörätutkinta 

 

Tässä tehtävässä tutkin kymmenen henkilön polkupyöriä ja kirjasin, mitä varusteita kustakin 

pyörästä löytyi. 

 

 

 

 

 

Tehtävä 6. Lähiympäristön liikenne 

 

Mietimme lähiympäristöstämme kohteen, jonka turvallisuudessa on puutteita. Pohdimme keinoja 

tämän kohteen turvallisuuden parantamiseen. 

Kohde: Koulumme edessä oleva autotien risteys 

Parannuskeinoja: Liikennevalot sekä korostukset suojateihin, jotta autoilijat pysähtyisivät 

risteyksessä ja liikennettä saataisiin kontrolloitua paremmin 
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Tehtävä 7. Rattijuopumistapaukset 

 

Tutustuin netissä rattijuopumustapauksiin ja vastasin kysymyksiin. 

      a) Minä vuonna oli eniten tieliikenteessä kuolleita rattijuopumistapauksissa? 

2004 

b. Minkä ikäisiä kuoli eniten rattijuopumistapauksissa? 

18-vuotiaita 

c. Mihin vuodenaikaan rattijuopumistapauksia tapahtui eniten? 

kesällä, koska silloin suurin osa ihmisistä on lomalla ja muutenkin juo enemmän, kuin 

vaikka talvella 

d. Tutki alkoholilaskurin avulla, kuinka hitaasti alkoholi palaa verestä. 

Maksa polttaa puhdasta alkoholia n. yhden gramman tunnissa kymmentä painokiloa 

kohden. 

 

 

 

Tehtävä 8. Laskutehtäviä 

 

Jeppe ajaa tasaisella nopeudella 80 km/h. Kuinka kauan kestää matka Oulusta rovaniemelle? 

t  = 216km : 80km/h = 2,7h = 2h 40min 

 

Auto kuluttaa 5.4 litraa sadalla kilometrillä. Kuinka pitkä matka voidaan ajaa täydellä  

tankilla, jos tankin koko on 55 litraa? 

 

55 : 5,4 · 100 = 1018.5 

Vastaus: 1018.5 kilometriä 



 

 

Kaksitahtimoottorissa käytettävään bensiiniin lisätään voiteluainetta suhteessa 1 : 50. 

a. Kuinka paljon voiteluainetta lisätään 15 bensiinilitraan? 

b. Kuinka paljon voidaan valmistaa polttoaineseosta 15 litrasta voiteluainetta? 

 

a. 15l : 50 = 0,3l = 3dl      Vastaus: Voiteluainetta lisätään 3 desilitraa. 

b. 50 · 15l = 750l               Vastaus: 750 litraa polttoaineseosta 

 

 

 

 


