
1. Solu on eliöiden perusyksikkö. Kuvassa on solu rakenteineen.

 Kuva mukailtu lähteestä: 
 <http://mucholderthen.tumblr.com>. Luettu 20.10.2014. 

 a)  Millä perusteella kuvan solu on eläinsolu eikä kasvi- tai bakteerisolu?
 b)  Kopioi alla oleva taulukko vastauspaperiisi. Selitä lyhyesti, mikä keskeinen merkitys tau-

lukossa mainituilla solun osilla on solun toiminnan kannalta.

Solun osa Merkitys solulle
tuma
ribosomi
mitokondrio
sentriolit
Golgin laite
lysosomi

2. Vesi on elämän edellytys maapallolla. Selitä, mitkä veden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet 
tekevät sen tärkeäksi eläville soluille.

3. a) Miten sukupuoli määräytyy ihmisellä ja linnuilla?
 b)  Mitä tarkoittaa kaksineuvoisuus (hermafroditismi)? Anna esimerkkejä kaksineuvoisista 

eläimistä.
 c)  Miten ympäristö vaikuttaa eläimillä sukupuolen määräytymiseen? Käsittele asiaa esimer-

kein.
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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.

Tuma ja kromatiini 
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Golgin 
laite 

Solukalvo 

Mitokondrio 

Solun tukirangan 
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Peroksisomi 
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kalvosto 

http://mucholderthen.tumblr.com/post/47156923404/scientific-illustration-biology-textbook-pearson 
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4. Pohjoisten alueiden kasveille on evoluution kuluessa kehittynyt erilaisia keinoja selviytyä tal-
ven pakkasista seuraavaan lisääntymiskauteen. Miten alla olevat kasvit A–F talvehtivat? Anna 
esimerkkilaji jokaiseen kohtaan.

 
 

5. Olet yhtenä asiantuntijana radion tiedeohjelmassa. Vastaa kolmeen seuraavista kuulijoiden 
esittämistä kysymyksistä:

 a)  Miksi kaikilla ihmisillä ei ole sama ihonväri?
 b)  Mistä vasenkätisyys johtuu?
 c) Miksi ihmisen on hengitettävä?
 d) Miksi rock-yhtyeessä soittavan on hyvä pitää kuulosuojaimia?
 e)  Miten hyönteiset viestivät keskenään?
 f) Kuinka fossiilit muodostuvat?

6.  Mitkä numeroista 1–12 ja kirjaimista A–L muodostavat käsiteparin? Valitse kullekin nume-
rolle vain yksi kirjainvastine. Kuvaa muodostuneen käsiteparin biologinen merkitys yhdellä 
virkkeellä. 

7.  Miten mutaatiot voivat vaikuttaa fenotyyppiin ja yksilön kelpoisuuteen (fitness)? 

A. isolaatiomekanismi 
B. perustuotanto
C.  estrogeeni
D. kodoni
E.   tikapuuhermosto
F. kiasma
G. stratosfääri 
H. vaihtoehtoinen silmukointi
I. alkiorakkula 
J.  synteettinen evoluutioteoria
K.  myosiini 
L.  muovautumismuuntelu

1.  ympäristötekijöistä johtuvat saman lajin  
 yksilöiden väliset erot
2.  sukusolujen yhteensopimattomuus
3.  populaatioiden perinnöllinen muuntelu
4. nivelmadot
5.  ekosysteemin kaikkien tuottajien yhteensä  
 sitoma aine ja energia
6.  steroidi
7.  geneettisen informaation pienin jakso
8.  tekijäinvaihdunta
9.  lähetti-RNA 
10.  otsoni
11.  moni- eli pluripotentit kantasolut
12.  lihassupistus

Lumiraja 
A B C 

D E 
F 

A   =  varpu
B  =  lehtipuu
C ̶ E  =  monivuotisia ruohovartisia kasveja
F =  yksivuotinen kasvi

Kuva: Schröder, F.-G., 1998: Lehrbuch der Pflanzengeographie. Quelle & Meyer Verlag Wiesbaden, Wiesbaden.



8. Ulkona ollessaan ihminen on alttiina auringosta tulevalle säteilylle, joka koostuu useista aallon-
pituusalueista. 

 Luonnehdi
 a) ultraviolettisäteilyn (3 p.)
 b) näkyvän valon (2 p.) 
 c) infrapunasäteilyn (lämpösäteilyn) (1 p.)
 fysiologista merkitystä ihmiselle.

9.  Kuvat 1a ja 1b esittävät köynnöstävää humalanvierasta eli nokkosvierasta (Cuscuta europaea), 
joka on lehdetön ja lehtivihreätön kasvi ja joka saa kaiken kasvuun, kukintaan ja siementuo-
tantoon vaadittavan ravinnon varressaan olevien imujuurien avulla (kuva 1b) isäntäkasvis-
ta (kuvassa nokkonen). Kuva 2 esittää kuusenoksalla kasvavaa jäkälää (harmaahankakarve, 
Pseudevernia furfuracea). 

 Millaisia lajienvälisiä suhteita edustavat kuvissa olevat
 a) humalanvieras (2 p.) 
 b) jäkälä? (4 p.) 
 Kuvaa suhteiden pääpiirteet.

 Akvaariokaloina kasvatetuista seeprakaloista on tullut markkinoille geenimuunneltuja kaloja 
kauppanimellä GloFish. GloFish-kaloja on muokattu geeniteknisesti siten, että kalan lihas-
kudoksen solut tuottavat fluoresoivaa valkuaisainetta, joka antaa kalan värin. Vihreiden kalo-
jen värin aiheuttava geeni on peräisin eräästä meduusalajista ja keltaisen värin geeni toisesta 
meduusalajista. Punaisten kalojen geeni on peräisin korallista. Selitä, millaisin geenitekniikan 
menetelmin GloFish-kaloja on voitu tuottaa.

1a 1b

2

Nokkonen

Humalanvieras

3

Kuva: <http:/touristing.org>. 
Luettu 20.10.2014.

 Tavallisia seeprakaloja GloFish-seeprakaloja

Kuvat: 
<http://fi.wikipedia.org>.
Luettu 20.10.2014.

Kuvat: YTL
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Humalanvieras

Nokkonen

1a 1b

2



4

+11.

+12.

 Esitumallisia eliöitä (prokaryootteja) esiintyy kaikkialla maapallolla. Luonnehdi esitumallis-
ten eliöiden vaikutusta ekosysteemien toimintaan ja niiden merkitystä muille eliöille ja ihmi-
sille.

 Sekajäte sisältää runsaasti materiaalia, jonka kierrättäminen säästäisi luonnonvaroja. Kuva A 
osoittaa kotitalouksista kertyvän sekajätteen koostumuksen (nk. jätejakeet) Helsingin seudulla 
vuonna 2012. Kuvassa B esitetään ympäristöministeriön asettama lähiajan tavoite jätteen kier-
rätyksen lisäämiseksi. 

 
 Tarkastele kuvien A ja B pohjalta kotitalouksien kierrätyskelpoisen jätteen merkitystä ekolo-

gisen kestävyyden kannalta ja sitä, miten kyseisiä jätteitä voidaan kierrättää. 

Sekajätteessä on paljon kierrätettävää materiaalia
Sekajätteen koostumus Helsingin seudulla vuonna 2012
Sekajätettä syntyy vuodessa yhteensä 176 kg/asukas:

Kierrätyskelpoinen jäte kiloa/asukas/vuosi

Biojäte

Muovijäte

Paperi- ja kartonkijäte

Metallijäte

Lasijäte

Puujäte

Sähkö- ja elektroniikkaromu

Muu sekajäte
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Kierrätystä on kiire lisätä
Vuonna 2016 puolet jätteestä tulisi kierrättää

Kierrätykseen Polttoon Kaatopaikalle

924 825 
tonnia

912 596 
tonnia

900 674
tonnia

2012

20 %

50 %

30 %

Tavoite
2016

Mukaeltu lähteistä: Helsingin Sanomat  27.3.2014, Helsingin seudun jätepalvelut, Ympäristöministeriö

Sekajätteessä on paljon kierrätettävää materiaalia
Sekajätteen koostumus Helsingin seudulla vuonna 2012
Sekajätettä syntyy vuodessa yhteensä 176 kg/asukas:

Kierrätyskelpoinen jäte       kiloa/asukas/vuosi                    
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Muu sekajäte      44
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Paperi- ja kartonkijäte       26

Muovijäte       32

Biojäte       61
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Kuvat mukailtu lähteistä: Helsingin Sanomat 27.3.2014, Helsingin seudun jätepalvelut, Ympäristöministeriö
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