
9. Mantsan koe 

Suomi : kulttuurimaantiede 
 

- Harjoittele käsitteet hyvin. 

- Kokeeseen tulee  

o soveltava tehtävä, jossa sinun tulee osata analysoida ihmisen toimintaan vaikuttavia 

tekijöitä. 

o Lajittelutehtävä yleisimmistä kotitalousjätteistä 

 

VÄESTÖNKASVU (oppikirjan luku 17) 

 Mitkä tekijät vaikuttavat tietyn alueen väkilukuun? 

 Osaatko laatia ja tulkita väestöpyramidia? 

 Miten väestönkasvu eroaa kehitysmaissa ja teollisuusmaissa? 

 Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet syntyvyyden laskuun Suomessa? 

 Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet elinajanodotuksen pitenemiseen Suomessa? 

 Millä tavoin Suomen väestön ikärakenteen arvellaan muuttuvan tulevaisuudessa ja millaisia 

ongelmia siitä seuraa? 

 Millä tavoin väestön ikärakenteen aiheuttamia mahdollisia ongelmia voidaan ehkäistä? 

 

ASUTUKSEN SIJOITTUMINEN JA MUUTTOLIIKKEET (oppikirjan luvut 18 ja 19) 

 Mitä tarkoitetaan elinkeinoilla ja elinkeinorakenteella? Millainen on Suomen elinkeinorakenne? 

 Mitä tarkoittaa urbanisoituminen ja mistä se johtuu? 

 Millaisia vaikutuksia muuttoliikkeestä on muuttotappio- ja muuttovoittoalueille? 

 Mitä eroa on siirtolaisella, paluumuuttajalla ja pakolaisella? 

 Mitä tarkoitetaan aivovuodolla ja miksi sitä pyritään ehkäisemään Suomessa? 

 Mitä vaikutuksia maahanmuutolla on suomalaisessa yhteiskunnassa? 

 Mihin asutus sijoittuu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat asutuksen sijoittumiseen? 

 Mitä tarkoittavat käsitteet taajama, vaikutus-alue ja haja-asutusalue? 

 

MAATALOUS (oppikirjan luku 21) 

 Mitä tarkoitetaan omavaraisuudella ja miksi siihen halutaan pyrkiä ravinnontuotannossa? 

 Mitkä tekijät vaikuttavat maatalouteen ja sen alueelliseen vaihteluun Pohjoismaissa? 

 Osaatko kuvailla Suomalaisen maatalouden ominaispiirteitä? 

 Miten maataloustuotanto on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana? 

 Millä tavoin ilmastonmuutoksen arvellaan vaikuttavan maataloustuotantoon Suomessa? 



METSÄTALOUS (oppikirjan luku 22) 

 Osaatko kuvailla metsiä luonnonvarana? 

 Mikä merkitys metsätaloudella on Suomen valtiolle ja suomalaisille? 

 Millaisia ongelmia metsätaloudella on Suomessa tällä hetkellä? 

 

TEOLLISUUS (oppikirjan luku 23) 

 Millaista teollisuutta Suomessa on? 

 Millä tavoin teollisuustuotanto vaikuttaa valtion talouteen? 

 Millaisia ympäristövaikutuksia teollisuudella on? 

 Millä keinoilla ympäristöongelmia voidaan vähentää? 

 

ENERGIA (oppikirjan luku 24) 

 Miksi Suomessa kulutetaan paljon energiaa? 

 Mitä tarkoittaa energiaomavaraisuus ja miksi siihen halutaan pyrkiä? 

 Osaatko kuvailla yleisimpiä uusiutuvia ja uusiutumattomia energianlähteitä? 

 Mitä tarkoitetaan fossiilisilla polttoaineilla ja millaisia ympäristöongelmia niiden käyttö aiheuttaa? 

 

JÄTTEET (oppikirjan luku 25) 

 Osaatko lajitella kotitalouden yleisimpiä jätteitä? 

 Millä tavoin syntyvän jätteenmäärää voidaan vähentää? 

 

 

 

 


