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     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                  MAANTIETEEN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                      22.9.2010

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.

Tarkastele sadetyyppejä maapallolla ja havainnollista sadetyyppien syntyä kaavioiden avulla.  
Mainitse esimerkki kunkin sadetyypin esiintymisalueesta.

Ohessa on luonnonmaisemia Suomesta.  Mitä ovat kuvissa A–  C näkyvät geomorfologiset 
muodostumat (merkitty mustilla nuolilla kuviin A ja B sekä kaarella kuvaan C) ja miten ne 
ovat syntyneet? Muodostumat näkyvät myös kuvien vieressä olevilta kartoilta.                  

1.

2.
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3. Englantilainen taloustieteilijä Malthus ennusti jo pari sataa vuotta sitten, että maapallon väestö 
tulee kasvamaan nopeammin kuin maatalous kykenee tuottamaan ruokaa. Väestöennuste vuo-
delle 2050 on 9 miljardia. Hyvä viljelykelpoinen maa-ala on jo käytössä. Useissa teollisuus-
maissa maataloudessa työskentelee 1 % ja kehitysmaissa 80 % väestöstä. Kaupungistumisen 
ja elintason nousun seurauksena ruokittavien määrä kasvaa taloudellisesti kehittyvissä maissa. 
Pohdi vastauksessasi keinoja, joiden avulla ruoka saadaan riittämään maapallolla.

4. Mitä voit päätellä ihmisen toiminnan sijoittumisesta oheisen yöllisen satelliittikuvan avulla? 
Tuo esille myös kuvassa näkyviä alueellisia piirteitä.

Lähde: NASA
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Elinkeinot, niiden edellytykset ja alueelliset erot koulussa tutkimallasi alueella. Laadi tutkitus-
ta alueesta myös kartta, jossa tuot esille elinkeinojen harjoittamisen alueellisia piirteitä. Nimeä 
alue.

Aluetutkimus ja paikkatietojärjestelmät                                                                                        
a)  Mitä asioita tulee sisällyttää monipuoliseen aluekuvaukseen? ( 2 p.)                                               
b)  Esitä kaksi erilaista esimerkkiä siitä, miten aluetutkimuksessa voidaan hyödyntää paikka- 
 tietojärjestelmiä. (4 p.)

Lähi-idän vesipulan syyt ja seuraukset. Käytä vastauksessa hyväksi myös oheista lehtiartikkelia.

5.

6.

7.

Lyhennetty Keski-Uusimaa-lehden artikkelista 29.7.2009

Vesipula vie Syyrian viljelijät pelloilta slummeihin

DAMASKOS. Vain pari 
vuosikymmentä sitten 
Orontesjoki kuhisi erilaisia 
kaloja. Tuhansien vuosien ajan 
joki on kostuttanut Syyrian 
reheviä tasankoja.
 Orontesjoen valtavat, vanhat 
vedennostopyörät yltävät hädin 
tuskin nouseviin tulvavesiin. 
Veden pinta peittyy levään, ja 
aavikko laajenee uoman 
ympärillä.
-  Joki on niin saastunut, että 
tuotteidemme laatu kärsii ja 
ruoka riittää perheelleni juuri ja 
juuri, sanoo 80-vuotias 
maanviljelijä Mohammad al-
Hamdo.
 Vesipula on ajanut sadat 
tuhannet ihmiset kodeistaan ja 
nostanut keskustelun Lähi-idän 
yhteisestä vesipolitiikasta 
ajankohtaiseksi. YK:n tuoreen
tutkimuksen mukaan 200 000–
250 000 syyrialaista 
maanviljelijää on joutunut 
jättämään maatilansa.
-  Voimme hädin tuskin ostaa leipää ja teetä. Emme ole saaneet apua mistään, sanoo maanviljelijä 
Mohammed Okla.
 Okla muutti Itä-Syyriasta kahden vaimonsa ja 15 lapsensa kanssa telttaan Damaskoksen 
suurimman kaatopaikan viereen. Hän kertoo menettäneensä kaksi kolmasosaa karjastaan. 
 Oklan kotialueen Hasakan vehnäntuotannon odotetaan laskevan yli 900 000 tonnia tänä 
vuonna.
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Mitä alueellisia riskejä esiintyy Bangladeshissä? Tarkastele riskien syitä ja ilmenemismuotoja.

Ohessa on neljä valokuvaa suurekosysteemeistä (biomeista) ja alueellisista ekosysteemeistä 
maapallolla.               
a) Tunnista suurekosysteemit ja alueelliset ekosysteemit sekä luonnehdi niiden luonnonoloja.  
 (4 p.)                                                                                 
b)  Mitä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä kohdistuu kyseisiin alueisiin ja mitkä  
 tekijät niitä aiheuttavat? (5 p.)

8.

+ 9.

a)  Minkälainen on kunta, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen? (2 p.)
b)  Tarkastele nykyisen kotikuntasi ympäristöä kestävän kehityksen näkökulmasta. Voit  
 tarkastella myös kotikuntaasi ennen mahdollisesti tapahtunutta kuntaliitosta. Ota vasta- 
 uksessasi huomioon luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö.   
 Tuo esille alueellisia piirteitä ja perustele vastauksesi. Nimeä tarkastelemasi kunta. (5 p.) 
c)  Hahmottele kotikunnastasi kartta, jossa tuot esille vastauksessasi mainittuja kohteita. (2 p.)

+10.

Kuva A. Kuva B.

Kuva D.Kuva C.
Kuva: Juha Honkala Lähde: http://www.noaa.gov/

Lähde: http://www.geography.hunter.cuny.edu/Lähde: http://www.wegomobile.com/fi/
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