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Seuraavassa on kolmekymmentä kysymystä, joista jokainen sisältää neljä väittämää. 
Tehtävänäsi on määritellä se, mitkä kunkin kysymyksen neljästä väittämästä ovat tosia ja 
mitkä ovat epätosia. Kustakin neljästä väittämästä kaikki voivat olla tosia tai vain osa niistä voi 
pitää paikkansa. On myös mahdollista, että kaikki väittämät ovat epätosia.  

Merkitse jokaisen väittämän vasemmalle puolelle selkeästi se, onko väittämä mielestäsi tosi 
vai epätosi. Käytä joko T – merkkiä (tosi) tai E – merkkiä (epätosi). Epäselvät tai puuttuvat 
merkinnät tulkitaan vääriksi vastauksiksi. 

 

Pääsykokeen pistemäärä lasketaan kysymyksittäin seuraavasti: 

Neljä oikeaa valintaa = 2 pistettä 

Kolme oikeaa valintaa ( = yksi väärä valinta) = 1.5 pistettä 

Kaksi oikeaa valintaa ( = kaksi väärää valintaa) = 1 piste 

Yksi oikea valinta ( = kolme väärää valintaa) = 0 pistettä 

Korkein mahdollinen pistemäärä on täten 60 pistettä 

 

Lopullisia pääsykoepisteitä laskettaessa hakijan pisteet voidaan tarvittaessa suhteuttaa 
tiedekunnan yleistä käytäntöä vastaavaksi.  

 

Kirjoita nimesi ja henkilötunnuksesi jokaiseen paperiin! 

 

1. Auringosta totta on, että… 

a) Auringon ytimessä tapahtuu fissioreaktio. E 

b) Sen tummat auringonpilkut ovat fotosfäärin kuumimpia kohtia. E 

c) Maapallolla esiintyy tavallista enemmän revontulia, kun auringonpilkkuja on paljon. T 

d) Aurinko pyörii kuvitteellisen akselinsa ympäri n. kolmessakymmenessä päivässä. T 
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2. Totta seuraavista on… 

a) Aurinko säteilee kohti maapalloa enemmän kuin muihin suuntiin. E 

b) Maapallon magneettikenttä suojaa maata aurinkotuulen hiukkasilta. T 

c) Maapallo kiertää Auringon n. kolmessakymmenessä päivässä. E 

d) Pohjoiskalotti sijaitsee Kravun kääntöpiirin ja pohjoisen napapiirin välissä. E 

 

3. Maapallon kehärakenteesta totta on, että… 

a) Mantereinen kuori on n. 5 kertaa paksumpi kuin merellinen kuori. T 

b) Maan vaipan lämpötila on tasaisesti n. 3 000°C. E 

c) Maan ydin muodostuu kiinteästä ulkoytimestä ja sulasta sisäytimestä. E 

d) Maan vaipassa kivilajit ovat raskaampia kuin Maan kuoressa. T 

 

4. Maanjäristysaalloista totta on, että… 

a) Maan kuoressa syntyneet poikittaiset S-aallot voivat edetä kiinteään maapallon 
sisäytimeen. E 

b) Maan kuoressa syntyneet pitkittäiset P-aallot voivat edetä maapallon sulassa ulkoytimessä. 
T 

c) Maan kuoressa syntyneet poikittaiset S-aallot eivät voi edetä maapallon vaipassa. E 

d) Maanjäristysaaltojen nopeus ei ole riippuvainen väliaineen tiheydestä. E  

 

5. Litosfäärilaatoista totta on, että… 

a) Etelä-Amerikan ja Afrikan laattojen välissä on alityöntövyöhyke. E 

b) Intian ja Euraasian laattojen välissä on erkanemisvyöhyke. E 

c) Etelä-Amerikan ja Nazcan laattojen välissä on kahden mantereisen laatan 
törmäysvyöhyke. E 

d) Punainenmeri edustaa litosfäärilaatan keskellä olevaa vajoamaa. E 
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6. Litosfäärilaattojen törmäys- ja erkanemisvyöhykkeillä tapahtuu seuraavat asiat… 

a) Maan pinnalle purkautuu magmatismia. T 

b) Maan pinnalle syntyy vuoristoja. T 

c) Valtameret umpeutuvat. E 

d) Poimuvuoristot syntyvät. E 

 

7. Litosfäärilaattojen rajoihin liittyen totta on, että… 

a) Niiden rajoilla on usein maanjäristyksiä. T 

b) Alityöntövyöhykkeen syvänmerenhautaan kerrostuu sedimenttejä. T 

c) Saarikaaret ovat tyypillisiä kahden mantereisen litosfäärilaatan törmäyskohdassa. E 

d) Litosfäärilaattojen rajoilla syntyy ja tuhoutuu mantereista kuorta. T 

 

8. Tulivuoriin liittyen totta on, että… 

a) Kerrostulivuoren rinteet koostuvat tuhkasta ja laavasta. T 

b) Niitä esiintyy vain litosfäärilaattojen rajapinnoilla. E 

c) Kuuman laavan aiheuttama purkautumisaukon sulaminen on tyypillinen tulivuoren 
purkautumisen syy. E 

d) Laattojen törmäysvyöhykkeillä sijaitsevista tulivuorista purkautuva laava virtaa nopeasti. E 

 

9. Kivilajeihin liittyen totta on, että… 

a) Hitaasti jähmettyvässä kivisulassa muodostuu suuria kiteitä. T 

b) Graniitti koostuu pelkästään maasälvistä ja kiilteistä. E 

c) Sedimenttikivet ja syväkivet voivat kummatkin muuttua metamorfisiksi kiviksi. T 

d) Maanpinnalle purkautuneesta laavasta voi jähmettyä graniittia. E 
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10. Alla olevasta kuvasta totta on… 

a) Kuvan A kivilaji on hohkakivi, joka kuuluu pintasyntyisiin kiviin. T 

b) Kuvan B kivilaji on graniitti, joka kuuluu syväkiviin. T 

c) Kuvan C kivilaji on metamorfinen gneissi. E 

d) Kuvan D kivilaji on hiekkakivi. E  

 

 A                                B 

 

 

 

 

 C                          D 
 

 

 

 

 

Kuvien A ja B lähde: geologia.fi sivusto (sivulla käyty 4.5.2022) 

 

11. Endogeenisiä tapahtumia ovat... 

a) tulivuorenpurkaukset T 

b) maanjäristykset T 

c) vuoristojen synty T 

d) horstien syntyminen lohkoliikunnoissa T 
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12. Rapautumisprosesseista totta on, että… 

a) Kemiallinen rapautuminen on nopeaa kylmässä ja kuivassa ilmastossa. E 

b) Mekaaninen rapautuminen voi synnyttää tippukiviluolia. E 

c) Pakkasrapautumiseen ei liity nestemäistä vettä. E 

d) Lämpörapautumisessa lämpötilaero on merkittävämpi tekijä kuin korkein mahdollinen 
lämpötila. T 

 

13. Eroosiota voivat aiheuttaa seuraavat ilmiöt… 

a) tuuli T  

b) aallot T 

c) jään liike T 

d) painovoima T 

 

14. Tuulieroosioon liittyen totta on, että… 

a) Tuulieroosio liittyy sienikallioiden syntyyn. T 

b) Dyynit syntyvät tuulen nopeuden hidastuessa. T  

c) Kivivyöryistä syntyvät vyörysorakeilat ovat tuulieroosion synnyttämiä. E 

d) Lössi on hyvää viljelymaata, jonka synnyssä tuulieroosio on ollut merkittävä. T 

 

15. Maaperästä totta on, että… 

a) Viimeisimmästä jäätiköitymisestä johtuen Suomen kallio- ja maaperä erottuvat toisistaan 
poikkeuksellisen hyvin. T 

b) Lieju on tyypillinen kivennäismaalaji, joka on syntynyt jäätikön murskatessa kallioperää 
hienoksi. E 

c) Moreeni on tyypillinen lajittunut maalaji. E 

d) Karikekerros on tyypillinen ylin kerros mustamultamaannoksessa. E 
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16. Seuraavista muodostumista jäätikön sulamisvesien aiheuttamia ovat… 

a) suppa T 

b) pohjamoreeni E 

c) harju T 

d) drumliini E 

 

17. Alla olevan kuvan pitkät, korkeat muodostumat… 

a) ovat harjuja E 

b) ovat drumliineja T 

c) ovat jäätikön kulutuksen muodostamia E 

d) koostuvat pääasiassa moreenista T 

 

 
Rinnevarjostettu laserkeilausaineisto, joka osoittaa maanpinnan korkeutta (kuvan lähde: 
Maanmittauslaitos, kansalaisen karttapaikka, sivulla käyty 4.5.2022). 

 

18. Jokiin liittyen totta on, että… 

a) Meanderoivan joen särkän puolella virtaus on hidasta ja uoma on matala. T 

b) Veden virtaus on vuoristoisella yläjuoksulla hitaampaa kuin tasaisella alajuoksulla. E 

c) Suistoalueella eli deltalla tapahtuu kasautumista. T 

d) Meanderoivan joen törmän puolella kulutus on suurta. T 
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19. Ilmakehään liittyen totta on, että… 

a) Troposfääri on kauempana maapallon pinnasta kuin mesosfääri. E 

b) Troposfääri sisältää suurimman osan ilmakehän massasta. T 

c) Eksosfääri on ilmakehän uloin osa, joka sijaitsee lähellä avaruutta. T 

d) Elämälle tärkeä otsonikerros (O3) sijaitsee troposfäärissä. T 

 

20. Ilmakehän homosfäärin koostumukseen liittyen totta on, että… 

a) Siinä on metaania (CH4) 20,9 %. E 

b) Siinä on hiilidioksidia (CO2) 13,4 %. E 

c) Siinä on typpeä (N2) 78,1 %. T 

d) Suurin osa siinä olevasta hapesta on otsonia (O3). E 

 

21. Alla olevassa sykloni-sääkartassa… 

a) Numeron 1 osoittamassa kohdassa on heikkoja sateita. T 

b) Numeron 2 osoittama nuoli tarkoittaa kylmää ilmavirtausta. E 

c) Numeron 3 osoittamassa kohdassa on kylmää ilmaa. E 

d) Numeron 4 osoittama nuoli tarkoittaa lämmintä ylöspäin nousevaa ilmavirtausta. T 
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22. Föhnilmiöstä totta on, että… 

a) Föhntuuli saa alkunsa, kun kostea ilma nousee vuoren rinnettä ja vesi tiivistyy. T 

b) Föhntuulen synnyssä vesipisaroiden tiivistyminen vapauttaa lämpöä. T 

c) Vuoren ylittänyt ilma lämpenee n. 1°C/km laskeutuessaan alas vuoristosta. E 

d) Lämmin föhntuuli voi sulattaa lunta ja jäätä sekä aiheuttaa lumivyöryjä. T 

 

23. Paikallistuulien nimistä totta on, että... 

a) Pampero on kylmä laskutuuli, joka esiintyy Balkanilla. E 

b) Kalliovuorilla esiintyy lämpimiä chinook-tuulia. T 

c) Mistraali on kylmä laskutuuli. T 

d) Bora on kylmä laskutuuli. T 

 

24. Merivirtoihin liittyen totta on, että…  

a) Pystyvirtaukset johtuvat meriveden tiheyden muutoksista. T 

b) Tuulet vaikuttavat syvänmeren merivirtojen kulkuun. E  

c) Syvänmeren virtaus voi kummuta ylös törmätessään mantereeseen. T 

d) Lämpimät merivirrat ovat tärkeä juomaveden lähde. E 

 

25. Laaksoihin liittyen totta on, että… 

a) Päälaaksojen välissä voi olla riippuvia laaksoja. T 

b) Laaksojäätiköt muodostavat V-laaksoja. E 

c) Laaksojäätiköt muodostavat reunamoreeneita. T 

d) Vedellä täyttynyttä U-laaksoa voidaan kutsua vuonoksi. T  
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26. Alla olevassa Afrikan kartassa… 

a) Alueella 1 on vähäinen sademäärä ja vaihteleva lämpötila. E 

b) Alueella 2 on tasainen, korkea lämpötila. T 

c) Alueet 3 ja 4 kuuluvat lauhkeaan ilmastoon. T 

d) Alueella 5 kasvillisuus vaihtelee korkeuden mukaan. T 
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27. Alla olevassa Pohjois-Amerikan kartassa… 

a) Alueen 1 kasvillisuus on ikivihantaa lehtimetsää. T 

b) Oheinen ilmastodiagrammi edustaa aluetta 2. E  

c) Alueella 3 tyypillinen maannos on latosoli. T 

d) Alueella 4 on tyypillisesti suuri biodiversiteetti. T 

 

 
 

 

28. Hepoasteisiin liittyen totta on, että… 

a) Saharan halki ei kulje hepoasteiden korkeapainevyöhykettä. E 

b) Hepoasteiden korkeapainevyöhyke kulkee Afrikan eteläosan läpi. T 

c) Niiden alueelta lähtevät pasaatituulet. T 

d) Hepoasteiden korkeapaineen alueet sijaitsevat n. 30. leveysasteen tienoilla niin pohjoisella 
kuin eteläisellä pallon puoliskolla. T 
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29. Veteen liittyen totta on, että… 

a) Ihminen tarvitsee elintoimintoihinsa 1-4 litraa puhdasta vettä päivässä. T 

b) Maan suurin vesivarasto on ilmakehä. E 

c) Kaasumaisen veden tiivistymislämpötilaa kutsutaan kastepisteeksi ja se on riippuvainen 
lämpötilasta. T 

d) Osa sadevedestä suodattuu pohjavedeksi, jonka yleinen virtaus on kohti merta. T 

 

30. Ilmastonmuutoksesta totta on, että… 

a) Sen seurauksena tulvat lisääntyvät. T 

b) Sen seurauksena sademäärät lisääntyvät lähellä napaseutuja. T 

c) Sen seurauksena kuivat kaudet pitenevät ja sademäärät vähenevät subtropiikissa. T 

d) Kaukana rannikolta sijaitsevat alueet lämpenevät vähemmän kuin rannikon läheiset alueet. 
E 


