
1.    a)   Mihin eläinkunnan pääjaksoihin kuvien 1–4 eläimet kuuluvat? (4 p.)
       b)   Mikä eläinkunnan pääjakso on lajimäärältään suurin? (1 p.)
       c)   Mainitse jokin eläinkunnan pääjakso, jonka kaikki edustajat elävät vain merissä. (1 p.)   
     
       

    

2. Tarkastele suomalaisen kuusimetsäekosysteemin kehitystä metsäpalon jälkeen
      a)  pioneerivaiheessa,
      b)  lehtimetsävaiheessa ja
      c)  kliimaksivaiheessa.

3.   a)  Mitä tehtäviä ihmisen luustolla on? (3 p.) 
    b)  Nimeä kuvaan A merkityt luut 1–4. (2 p.)   
    c)  Nimeä luukudoksen mikroskooppikuvassa B näkyvät rakenteet 5 ja 6. (1 p.)

 

 
 Lähde: Kuva A: D. C. Kimber, C. E. Grey, C. E. Stackpole, L. Leavell, Anatomy and Physiology. The Macmillan Compa-

ny, New York; Kuva B: Jorma Paranko
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Enintään 8 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-
kohtien enimmäispistemäärät.

      Kuva 1                    Kuva 2

      Kuva 3                    Kuva 4

      Kuva A             Kuva B

Kuvat 1 ja 4: Juhani Terhivuo, kuva 2: <http://www.biopix.com/>, kuva 3: <http://www.scuba-equipment-usa.com/>. Luettu 12.8.2012. 
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4. Eläinsolu ottaa ulkopuoleltaan bakteerin (kuva pelkistetty).
       a)  Selosta lyhyesti tapahtumat a:sta b:hen. (2 p.)
       b)  Nimeä solun rakenneosat c, d, e ja f. (2 p.)
       c)  Miten organellit c, e ja f osallistuvat bakteerin hajottamiseen? (2 p.)

     

5.  Anna biologinen selitys seuraaville näkökykyyn liittyville puutteille:
     a)  puna-vihersokeus
     b)  likinäköisyys
     c)  hämäräsokeus
     d)  harmaakaihi

6. Kaksi tomaattikasvia risteytettiin keskenään. Risteymän siemenistä kehittyi 124 kookasta, pu-
nahedelmäistä ja 119 matalaa, keltahedelmäistä kasvia. Ennestään tiedettiin kookkaan kasvun 
(M) ja punaisen hedelmän värin (K) olevan dominoivia ominaisuuksia. Selvitä kummankin 
sukupolven geno- ja fenotyypit. Mitä voit päätellä geenien sijainnista kromosomistossa toi-
siinsa nähden? Perustele vastauksesi.

7. Lue viereisellä sivulla oleva artikkeli ”Kuva eliöiden hyödyistä tarkentuu” (HS 7.2.2012) ja 
vastaa lyhyesti kysymyksiin:

 a)  Artikkelissa mainitaan luonnon laaja ”lajikirjo”. Mitä sillä tarkoitetaan ja mitä synonyymiä 
  termistä käytetään? (1 p.)
 b)  Kasvihuoneissa pidetään harsokorentoja, koska ne käyttävät ravintonaan kirvoja. Millä ni-
  mellä ilmiötä kutsutaan? Anna jokin toinen esimerkki ilmiön soveltamisesta. (1 p.)
 c)  Tekstissä viitataan autoimmuunisairauksiin. Mitä ne ovat? (1 p.)
 d)  Talikääpä hajottaa puun ligniiniä. Mitä jäljelle jäävä puuaines enimmäkseen on? Miten kää-
  pä ottaa ravintoa puusta elämänsä alkuvaiheessa? (1 p.)
 e)  Mikä merkittävä ekosysteemipalvelu esitellään kappaleessa ”Lentävät hedelmänviljelijä-
  hyönteiset”? Kuvaan on valitettavasti pujahtanut virhe: kimalaisen sijasta siinä on kima-
  laiskuoriainen. Esitä evolutiivinen selitys sille, että monet hyönteislajit matkivat pistiäisten 
  ulkonäköä. (2 p.)
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8. Nimeä neljä erilaista geenitekniikassa käytettävää entsyymiä ja esittele niiden käyttö geenitek-
niikan työkaluina.

9. Jääkarhusta on tullut ilmastonmuutoksen symboli. Mitkä eri abioottiset ja bioottiset tekijät 
voivat ilmaston lämpenemisen seurauksena heikentää jääkarhun edellytyksiä selvitä? Tarkas-
tele asiaa yksilön, populaation ja lajin kannalta.
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10.

+11.

+12.

 Hiivojen, maitohappobakteerien ja homeiden käyttö bioteknologiassa

 Linnut ovat hyvin menestyneitä selkärankaisia, jotka ovat sopeutuneet monenlaisiin elinym-
päristöihin ja levittäytyneet lähes kaikkialle maapallolla.

 a)  Mitä tiedetään lintujen polveutumisesta? (2 p.)
 b)  Esittele linnuille ominaisia rakennepiirteitä. (2 p.)
 c)  Mitkä ominaisuudet ovat luoneet linnuille kilpailuetuja muihin selkärankaisiin verrattui-
  na? (3 p.)
 d)  Esittele lintujen ekologisia sopeutumia eri elinympäristöissä ja erilaisilla eliömaantieteel-
  lisillä alueilla. (2 p.)
 Käytä hyväksesi oheisia kuvia.

 Nimeä kuvan numeroituihin laatikoihin (1–7) kuuluvat aineet tai yhdisteet. Kuvaa lyhyesti 
ilmiön ja numeroitujen tekijöiden biologinen merkitys.

  10.

Kuva 1: <http://www.ntrautanen.fi/safari/lintuja.htm>; 
kuva 2: <http://www.kuvausmatkat.fi/km/default.
asp?iID=GFFFGG&item=GFJJKG>; 
kuva 3: <http://lady-mystic.skynetblogs.be/
archive/2008/03/26/>; 
kuva 4: <http://australianmuseum.net.au/image/
Archaeopteryx-fossil-cast;>; 
kuva 5:  <http://uuvana.files.wordpress.com/2010/11/>. 
Luettu 12.9.2012.
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