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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                      BIOLOGIAN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                       26.9.2014

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.

1.   a)  Mihin pääryhmään, kuntaan ja pääjaksoon kuvien 1–3 eläimet kuuluvat? 
 b)  Millainen on kuvien eläinten tukiranka, verenkiertoelimistö ja hengityselimistö? 
              

             
             
             
             
             
             
      

2.  Selitä lyhyesti, mitä fotosynteesi, soluhengitys sekä valkuaisaineiden muokkaus ja lajittelu 
tarkoittavat ja missä aitotumallisen solun (eukaryoottisolun) osissa ne tapahtuvat. 

3.  a)  Miten oheisen taulukon ravintoaineet (hiilihydraatit, proteiinit, rasvat, nukleiinihapot) pilk-
  koutuvat pienemmiksi molekyyleiksi suussa, mahassa ja ohutsuolessa? Esitä vastauksesi
   seuraavanlaisena taulukkona. (4 p.)

elimistön osa hiilihydraatit proteiinit rasvat nukleiinihapot

suu

maha 
(mahalaukku)

ohutsuoli

 b)  Mihin lihassolu voi käyttää edellä mainittujen ravintoaineiden pilkkoutumistuotteita? (2 p.)

4. Kissan turkin väriin vaikuttaa X-kromosomissa periytyvä geeni siten, että M1-alleeli aiheuttaa 
mustan värin ja M2-alleeli keltaisen värin. Väri periytyy yhteisvallitsevasti niin, että hetero-
tsygootti kissa on mustakeltalaikukas. Minkä värinen uroskissa on valittava mustakeltalai-
kukkaan naaraan pariksi, kun halutaan tuottaa mahdollisimman paljon mustakeltalaikukkaita 
kissoja? Esitä ratkaisu risteytyskaavioin.

Kuva 1: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Aedes_aegypti_biting_human.jpg/250pxAedes_aegypti_biting_human.jpg.>
Kuva 2: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Grapevinesnail_01.jpg/250px->
Kuva 3: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Medved_mzoo.jpg/250px->
Luettu 10.9.2013.
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5.  Mitkä  seuraavista  tapahtumista  1–3  liittyvät  kuvan  esittämiin  ärsyke–vaste-ketjuihin  A–C?
 Perustele vastauksesi ja kuvaa tapahtumaketjun kulku lyhyesti.
 1.  Olavi otti käteensä keittolevyltä paistinpannun ja huomasi pian sen kahvan olevan liian kuu-
  ma. Hän laski paistinpannun viereiselle tiskipöydälle. 
 2.  Kaija kosketti sormillaan vahingossa polttavan kuumaa levyä ja veti nopeasti kätensä pois.
 3.  Timo nautti rannalla kirkkaasta kesäpäivästä. Valo sai aikaan hormonituotannon vähene- 

 misen, mikä voimisti Timon vireystilaa niin, ettei hän saanut illalla heti unta. 
              

6.  Elohopea, lyijy ja kadmium ovat ympäristömyrkkyjä. Mistä näitä raskasmetalleja vapautuu 
luontoon, ja miksi ne ovat haitallisia eliöille?

7.  Pyykinpesuaineissa on proteiinipitoista likaa hajottavia entsyymejä (proteaaseja). 
 a)  Selitä, miten tuottaisit näitä entsyymejä geenitekniikan keinoin, kun käytössäsi on sopiva
   bakteeri ja proteaasia tuottavan entsyymigeenin cDNA. (4 p.)
 b)  Mitä ominaisuuksia tällaiselta pesuaineessa käytettävältä proteaasilta vaaditaan? (2 p.)

8. a)  Mitkä vaiheet sisältyvät biologiseen tutkimukseen? 
 b)  Esitä esimerkki biologisesta tutkimuksesta, jossa nämä vaiheet toteutuvat.

9.  Hiilinieluksi kutsutaan ekosysteemiä, joka sitoo ilmakehästä hiiltä enemmän kuin ekosystee-
mistä vapautuu. Viereisen sivun kuva esittää, miten kokonaisperustuotanto, ekosysteemissä 
tapahtuva hengitys ja näiden erotuksena laskettava hiilen nettosidonta vaihtelevat eri vuoden-
aikoina kylmätalvisen ilmaston maaekosysteemissä. 

 a)  Mitkä eliöryhmät vastaavat kokonaisperustuotannosta ja mitkä ekosysteemin hengitykses-
  tä? 
 b)  Toimiiko kuvan ekosysteemi hiilinieluna, kun tarkastellaan erikseen kesää (kesä–elokuu),
   talvea (tammi–maaliskuu) ja koko vuotta?  Perustele vastauksesi.
 c)  Ovatko luonnontilainen suo ja taimikkovaiheen metsä hiilinieluja? Perustele vastauksesi. 
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10. a)  Määrittele käsitteet laji, alalaji ja lajike. 
 b)  Miten kuvien 1–4 esittämät eliöt (koirasusi, nokivaris ja varis, ruisvehnä) liittyvät  lajiutu-
  miseen? 

Kuva 1: <http://fi.wikipedia.org/wiki/Koirasusi> 
kuva 2: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corvus_corone_Rabenkr%C3%A4he_2.jpg>
kuva 3: <http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/varis> 
kuva 4: <http://www.fotocommunity.de/pc/pc/display/17460678>
Luettu 3.9.2013.
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+11.

+12.

  Ilmaston odotetaan muuttuvan ihmisen vaikutuksesta Suomessa ja koko maapallolla. Oheiset 
vasemmanpuoleiset kartat esittävät vuotuista keskilämpötilaa ja sademäärää nykyilmastossa 
(1971–2000) Suomessa. Oikeanpuoleisissa kartoissa on ilmastomallien avulla ennustettu läm-
pötila (°C) ja sademäärä (mm) ajanjaksolle 2071–2100. Lämpötilan nousun odotetaan olevan 
suurempaa talvella kuin kesällä. Talvella sataa eri olomuodoissaan 10–40 % nykyistä enem-
män, mutta kesällä sademäärän muutos on todennäköisesti pieni. 

 
 Millaisia vaikutuksia edellä mainituilla muutoksilla on Suomen oloissa luonnon ekosystee-

meihin sekä maa- ja metsätalouteen?

 Ihmisyksilön elämä alkaa hedelmöityksessä ja päättyy elämänkaaren lopussa. 
 a)  Käsittele hormonaalisen säätelyn merkitystä sukusolujen tuotannossa. (4 p.)
 b)  Millä tavoin hormonaaliset muutokset ilmenevät ihmisen elämänkaaren aikana? (5 p.)

Kuva mukailtu (10.9.2013) lähteestä www.ilmasto-opas.fi.
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