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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                 MAANTIETEEN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                    12.3.2014

Enintään 6 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. Miten kasvillisuuden vyöhykkeisyys ilmenee vuoristoalueilla? Mitkä tekijät vaikuttavat vyö-
hykkeisyyden syntyyn? Miksi Mont Blancilla kasvillisuusvyöhykkeet ovat erilaiset samalla 
korkeudella merenpinnasta kuin Kilimanjarolla? 

2.   Kartta-analyysi
 a) Nimeä kaksi erilaista oheisella kartalla näkyvää virtaavan veden aiheuttamaa muodostu-
  maa. Kuvaile muodostumia. (2 p.)
 b)  Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet alueen asutuksen sijoittumiseen? (2 p.)
 c)  Mikä on kartalla kuvatun alueen pinta-ala luonnossa? (1 p.)
 d)  Pohdi, millä perusteilla vihreällä rajatut alueet on suojeltu. (1 p.)

3.  Pohdi globalisaation hyötyjä ja haittoja kehitysmaiden nuorten näkökulmasta.
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4.  Analysoi oheista karttaa maailman lentoreiteistä. Miten kartta heijastaa ihmisen toiminnan 
alueellista rakennetta maapallolla? Pohdi syitä reittiverkoston alueellisiin eroihin.

5.  Laadi aluetutkimuskurssilla tutkimastasi alueesta sijaintikartta (indeksikartta). Miten sijainti 
on vaikuttanut tutkimasi alueen luonnonoloihin? Nimeä alue.

6.  Paikkatietoa voidaan käyttää lasten päiväkodin sijainnista päätettäessä. 
 Jyväskylän kaupungin alueelle Lohikoski – Heinälampi – Tyyppälä tarvitaan uusia päivä-

kotipaikkoja, koska alueen väkiluvun ja lasten määrän arvioidaan rakentamisen vuoksi kas-
vavan vuoteen 2020 mennessä. Kaupunki selvittää uusien päiväkotien optimaalista sijaintia 
paikkatietoanalyyseillä.

 a)  Mitä paikkatietoaineistoja päiväkodin sijainnista päätettäessä tarvitaan?
 b)  Minkälaisia paikkatietoanalyysejä päiväkodin sijainnista päätettäessä voidaan hyödyntää? 
  Käytä apuna oheista karttaa.

Lähde: <http://en.wikipedia.org/wiki/File: World-airline-routemap-2009.png>. Luettu 4.1.2013.

Paikkatietoanalyysi neljästä
optimaalisesta sijaintipaikasta
päiväkodeille (vihreät laatikot)
ja alueen neljä tällä
hetkellä toimivaa päiväkotia
(Pupuhuhdan, Kangasvuoren
ja Lahjaharjun päiväkodit, sekä
Tyyppälän päiväkoti ja koulu).

Lähde: ESRI Finland 2/2012.
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7.   Ohessa on kaksi kuvaa Brasilian Rio de Janeiron alueen tulvatilanteesta tammikuussa 2011.
 a)  Pohdi, miksi alueella on syntynyt kuvissa näkyvä tulvatilanne. (1 p.)
 b)  Millaisia ongelmia kyseinen tulva on todennäköisesti aiheuttanut alueella? (3 p.)
 c)  Miksi tulvan aiheuttamat tuhot ovat olleet suuria? (2 p.)

8.   Sahelin alueen ongelmat ja niiden syyt. Miten ongelmia voidaan ratkaista? Laadi kartta, jossa 
esität Sahelin alueen sijainnin.

 Kaupungistumisen riskit
 a)  Mitä riskejä kaupungistuminen aiheuttaa maapallolla? Tarkastele myös riskien ilmenemi-
  sen alueellisia piirteitä. (6 p.)
 b)  Mitä segregaatiolla tarkoitetaan? Käytä vastauksessa hyväksi oheista kuvamateriaalia. (3 p.)

Lähde: <http://www.iltasanomat.fi/uutiset/pix-1288362348056.html>. Luettu 9.1.2013.

+9.

Lähde: Rankin 2009, U.S. Census, <http://www.radicalcartography.net/index.html?chicagodots>. Luettu 15.11.2012.

Asuinalueiden väestön tulotaso 
Chicagossa vuonna 2000

Asuinalueiden väestön etninen tausta
Chicagossa vuonna 2000

Kotitalouksien vuosittaiset
keskitulot, tuhatta dollaria

47 tai yli
40–47

35–40

27–35

27 tai vähemmän

Etninen tausta

yli 80 % valkoihoisia

enemmistö valkoihoisia

yli 80 % latinalaisamerikkalaisia

enemmistö latinalaisamerikkalaisia

yli 80 % afroamerikkalaisia

enemmistö afroamerikkalaisia

enemmistö aasialaisia

ei enemmistöä
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+10. Ilmastonmuutoksen vaikutukset merialueilla 
a)  Millaisia muutoksia ilmastonmuutos voi aiheuttaa merialueilla? (3 p.)
b)  Pohdi, mitä nämä muutokset merkitsevät ihmisen toiminnan kannalta maailmanlaajuisesti. 
 Tarkastele myös muutosten alueellisia piirteitä. (3 p.)
c)  Mainitse yksi esimerkki siitä, miten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen voidaan vaikuttaa 

kansainvälisesti, Suomessa, suomalaisessa kunnassa ja yksilötasolla (yksi esimerkki kul-
takin tasolta). (3 p.)

Käytä vastauksessa hyväksi oheista aineistoa.

Lähde: <http://www.globalwarmingart.com/images/2/2c/Global_Sea_Level_Rise_Risks.png>. Luettu 27.1.2013.

Merenpinnan nousun uhkaamat alueet maapallolla

Merenpinnan keskikorkeuden muutos maapallolla

0,9 mm/vuosi
(1870–1920) 2,0 mm/vuosi

(1920–1975)

2,1 mm/vuosi
(1975–2000)

3,0 mm/vuosi
(1990–2010)

Lähde: <http://worldviewofglobalwarming.org/pages/rising-seas.html>. Luettu 31.1.2013.
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