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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                      BIOLOGIAN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                       13.3.2013

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. Mitkä alla olevan luettelon termit ja rakenteet liittyvät putkilokasviin, mitkä lakkisieneen ja 
mitkä molempiin? Kopioi seuraava taulukko vastauspaperiisi ja merkitse rastilla oikeat vaih-
toehdot.

2. a)  Piirrä kaavakuva solukalvon perusrakenteesta ja nimeä osat. (3 p.)
 b)  Selosta, miten avustettu (helpotettu) diffuusio ja aktiivinen kuljetus tapahtuvat. (3 p.)

Termi tai rakenne Putkilokasvi Lakkisieni 

soluseinä 
  

selluloosa 
    

kitiini 
  

fotosynteesi 
  

soluhengitys 

juuri 
    

johtojänne 
    

nila 
  

itiö 
  

itiöemä 
  

emi 
  

autotrofia 
    

heterotrofia 
  

mykorritsa 
  

silmu 
    

ilmarako 
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3.  Itä-Afrikassa sijaitsevassa Malawi-järvessä on noin 400 eri kirjoahvenlajia. Näiden pienten, 
kirkasväristen kalojen otaksutaan polveutuvan yhteisestä kantamuodosta.

 a)  Viimeisten 700 000 vuoden aikana Malawi-järven vedenpinta on laskenut välillä pitkiksi 
  ajoiksi, jolloin järvi on ollut jakaantuneena useiksi pienemmiksi järviksi. Miten tämä on 
  vaikuttanut kirjoahventen lajiutumiskehitykseen? (3 p.)

 b) Monet lajit muistuttavat paljon toisiaan ja eroavat vain värikuvioiltaan. Miten eri lajit säi-
  lyvät risteytymättä keskenään? (2 p.)
 c)  Miten voidaan selvittää, että kahden eri populaation kalat kuuluvat eri lajeihin? (1 p.)

4.  Mitä solunjakautumisen tapahtumaa kuva esittää, ja mitkä vaiheet edeltävät sitä? Mitä kuvatun 
vaiheen jälkeen tapahtuu, ja mihin tapahtumaketju kokonaisuudessaan johtaa?

Kuvat: <http://www.kolumbus.fi/~w425013/kalat/kalacich.html#mal>. Luettu 18.2.2012.

Kuva: Jorma Paranko



Laji 7

Laji 4

Laji 1
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5.

Kuvat 1–4: <http://www.puuproffa.fi/arkisto/images/>; kuva 5: <http://2.bp.blogspot.com/_0VnyROpBCy
M/S_mGP3QDURI/AAAAAAAAAAM/m8b3eU2dGpU/s1600/>; kuva 6: <http://www.arktisetaromit.fi/
binary/file/-/fid/194/>; kuva 7: <http://www.oppimispolku.fi/metsa_suomi/bank.nsf/0/d9a42aa200a60118c
2256d4800344a3f/$FILE/>; kuva 8: <http://www.sll.fi/luontojaymparisto/monimuotoisuus/vuodenlaji/>; 
kuva 9: <http://www.kolumbus.fi/ritva.tiihonen/hannu.tiihonen/kasvit/>. Luettu 18.2.2012.

 a) Mitkä kuvien 1–9 lajeista ovat tyypillisiä tuoreelle kankaalle? (1 p.)
 b) Laji 3 on ns. avainlaji. Mitä tällä käsitteellä tarkoitetaan? (2 p.) 
 c) Jos metsässä esiintyy laji 4, mitä voit päätellä metsätyypistä? (1 p.)
 d) Mitä lajin 8 esiintyminen metsässä osoittaa? (1 p.)
 e) Laji 9 esiintyy joskus puronvarsimetsikössä, josta voidaan käyttää nimeä avainbiotooppi. 
  Mitä termillä tarkoitetaan? (1 p.)
 Nimeä lajit, joita käytät vastauksessasi.

Laji 8

Laji 5

Laji 2

Laji 9

Laji 6

Laji 3
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8. Seuraavissa väittämissä on kaikissa virhe. Korjaa virheet ja perustele korjauksesi.
 a)  Antigeeneiksi kutsutaan niitä vasta-aineita, joiden avulla imusolut puolustautuvat taudinai-
  heuttajia vastaan.
 b)  Syöjäsolut vastaavat elimistön valikoivasta puolustuksesta.
 c)  Immuunipuolustus ei koskaan tuhoa kehon omia soluja.
 d)  Rokotus perustuu valmiiden vasta-aineiden antamiseen.
 e)  Veressä on valmiina vasta-aineita kaikkia vieraita veriryhmätekijöitä vastaan.
 f)  A- ja B-veriryhmiä edustavat vanhemmat eivät voi saada lasta, jolla on O-veriryhmä.

9. Suomalainen tautiperintö

 Saat tehtäväksesi tuottaa ihmisen proteiinia bakteerisolussa. Mitä solubiologisia ja geenitek-
nologiaan liittyviä seikkoja kokeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

 Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että saman eläin- tai kasvipopulaation yksilöt ovat ulkonäöltään 
erilaisia?

 Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme eliölajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen 
ongelma. Millaisin toimin metsien biologista monimuotoisuutta voidaan turvata ja metsiä 
käyttää kestävän kehityksen mukaisesti?

6.  Millaisia ongelmia typpeä sisältävät yhdisteet aiheuttavat joutuessaan valumavesien mukana 
vesiekosysteemeihin? Miten typpeä poistuu vesiekosysteemeistä? 

7. Nimeä kuvan numeroidut sisäkorvan rakenteet ja kuvaa niiden toiminnan periaate ja merkitys. 
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