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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                 MAANTIETEEN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                    19.9.2012

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. a) Mitkä eksogeeniset tapahtumat ovat vaikuttaneet oheisten valokuvien esittämän maiseman 
  syntyyn, ja miten ne ovat muokanneet maisemaa? (5 p.)
 b) Miksi jäätikön koko on muuttunut kuvien ottamisajankohtien välillä? (1 p.)
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2. a) Oheisessa kartassa on esitetty sateen jakautuminen maapallolla. Valitse yksi maanosa (ei  
 Antarktis) ja tarkastele sateen jakautumista siellä. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sateen 

  jakautumiseen valitsemassasi maanosassa? (4 p.)

 b) Maapallon keskimääräiseksi sademääräksi arvioidaan noin 860 mm vuodessa. Maapallolla 
  on maa-alueita 149 miljoonaa km², ja maapallon väkiluku on noin 7 miljardia. Jos maa-
  alueille satava vesi jaettaisiin tasan jokaiselle maapallon ihmiselle, montako litraa kullekin 
  ihmiselle riittäisi vettä päivää kohden? Yksi millimetri sadetta vastaa litraa vettä neliömet-
  riä kohden. (2 p.)

3. Määrittele seuraavat väestömaantieteen käsitteet ja mainitse myös, mitä mittayksikköä käsit-
teiden a, b, c ja d yhteydessä käytetään.

 a) syntyvyys
 b) kuolleisuus
 c) imeväiskuolleisuus
 d) lapsikuolleisuus
 e) hedelmällisyysluku
 f) elinajanodote



4. Ohessa on kaksi mallia (A ja B) kulttuurimaantieteen alalta. Kirjoita malleille otsikot ja selitä 
niiden esittämät ilmiöt. Käytä vastauksessasi maantieteellistä käsitteistöä. 

5. Tornadot, trombit ja polaaririntaman myrskyt sekä niiden synty ja esiintyminen

6. Islannin alueelliset riskit

7. Palvelut ja niiden alueellinen vaihtelu koulussa tutkimallasi alueella. Mitkä tekijät ovat vai-
kuttaneet palveluiden sijoittumiseen? Havainnollista tutkimusalueesi palvelutason alueellista 
vaihtelua kartan avulla. Nimeä tutkimasi alue.

8. a) Miten vektorimuotoinen ja rasterimuotoinen paikkatieto eroavat toisistaan? Havainnollista 
  vastausta piirroksilla. (4 p.)
 b) Mainitse kaksi television, sanomalehden tai muun viestimen uutisesimerkkiä, joissa olet 
  nähnyt käytettävän paikkatietoaineistoja tai -menetelmiä. Kerro, mitä uutiset koskivat ja 
  miten paikkatietoa uutisissa hyödynnettiin. (2 p.)

 Lähdet tammikuussa matkalle kiertämään Australiaa. 
 a) Laadi matkasuunnitelma, jossa on sekä luonnon- että kulttuurimaantieteellisiä kohteita 
  Australiassa. Kuvaile kohteita. Selvitä perustellen myös kohteiden todennäköisiä sääoloja. 
  Matkareittiä Suomesta Australiaan ja takaisin ei tarvitse esittää eikä kuvata. (4 p.)
 b) Piirrä Australian kartta ja merkitse siihen matkareittisi ja tutustumiskohteesi. (2 p.)
 c) Millaisiin riskeihin sinun tulee matkalla varautua? (3 p.)
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+10. Metsäsektorin muutokset Suomessa ja globaalisti. Hyödynnä vastauksessa oheista aineistoa.
a) Miten metsäsektorin merkitys Suomen kansantaloudessa on muuttunut? Pohdi syitä muu-
 tokseen. (2 p.)
b) Millaisia alueellisia muutoksia paperin ja kartongin tuotannossa ja kulutuksessa on maail-
 manlaajuisesti tapahtunut? Pohdi syitä muutokseen. (3 p.)
c) Millaisia metsien taloudellisen käytön mahdollisuuksia Suomessa on tulevaisuudessa? (2 p.)
d) Mikä on metsien merkitys ilmastonmuutoksen kannalta? (2 p.)

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2010/Metla

Lähde: Metsätilastollinen vuosikirja 2005, 2007, 2009 ja 2010/Metla

<http://www.metla.fi/hanke/50168/pdf/hetemaki_hanninen_MTK_kettula_240609.pdf.>. 
Luettu 1.9.2011.


