
 

MAANPINNAN MUUTTUMINEN 

     Maan pintaa muokkaavat: 

I) Sisäiset tekijät, tulivuoret ja vuoren poimuttuminen, mannerlaattojen liikkeet.  

        Tekevät epätasaisuuksia maapallon pintaan 

1) Mistä tulivuoritoimintaa, vuorten poimuttumista ja mannerlaattojen liikkeiden 

energia on peräisin? 

 

 

II)  Ulkoiset tekijät 

Pyrkivät tasoittamaan maapallon pintaa:  

 

A) EROOSIO? (kirja sivu 23) 

 

Eroosion vaiheet ovat: 

a) _______________     b)   _______________     c)  _________________ 

 

B) RAPAUTUMINEN 

1) Selitä rapautumistavat, käytä älylaitteita 2) Kerro, millaisilla alueilla näitä 

esiintyy maapallolla? 

a)  pakkasrapautuminen.  

 

 

b) lämpörapautuminen 

 

               

c)   kemiallinen rapautuminen 

 

 

C) JÄÄTIKÖT KULUTTAVAT 

 

     Laaksojäätikkö,  esim Alpit 

Selitä numeroiduissa kohdin: 

 

1: Mikä voima vetää jäätikköä alas 

vuoren rinnettä 

 

2: Miten jää kuluttaa alustaansa?  

 

3: Mitä on moreeni 

 

4) Miksi jäätikkö sulaa alhaalla 

laaksossa? 

 

5***) Mikä on jäätikön reunaan 

syntyvä reunamoreeni ? 

 

6) Mikä on U-laakso? 

 

 

 

 



D) JOKI KULUTTAA 

 

Kuva 1 

 

1) Kirjoita oikeille paikoilleen yläkuvaan:  nuori joki/ jokisuisto/ vanha joki / joen 

meanderointi  

Millaiset ovat korkeuserot nuoressa joessa (katso kuvaa1)?    

   

Millainen on veden virtausnopeus nuoressa joessa?                    

 

Mitä on joen pohja- eroosio ? 

 

Miksi nuori joki kuluttaa voimakkaasti pohjaa? 

         

Miksi  pohjaeroosiosta seuraa jyrkkärinteinen  V-laakso?  

 

Millaiset ovat  vanhan jokiuoman korkeuserot? (katso kuvaa) 

 

Miksi pohjaeroosio (=pohjan kuluminen) on vanhassa joessa pientä? 

 

 Mikä on  ”meanderi” (2a yläkuva) ja miten se syntyy ? (VIHJE: selvitä  kumpaa , ulko- vai 

sisäkaarta virtaava vesi kuluttaa voimakkaammin joen mutkassa) 

 

 Yhdistä valokuvasta piirrokseen 

 samat muodostumat : meanderi/makkararajärvi/ 

 irti kuroutuva meanderi/vanha joenuoma 

                                                         

                                                      a 

 

 b 

 

 

 

 

 c 

 

 

  Kuva 2 d 

 

  

 



    3) Mihin kohtaan jokea suisto (3 kuva1) syntyy? 

 

Miksi suistot ovat maanviljelijöille hyödyllisiä? 

 

Nimeä maailmankartasta jokia, joissa on suuri suistoalue 

                          

E)  TUULI MUOVAA MAATA 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä tarkoittaa?: maanpinnan aiheuttama kitka vähentää tuulen voimaa.  

__________________________________________________________________ 

 

1 a) Miksi rannikkoalueilla ja autiomaissa tuulee paljon? b) Miksi metsissä tuulen 

nopeus on pienempi? 

2a) Nimeä kuvaan sienikallio b) Millaisilla alueilla syntyy sienikallioita? 

 

1) Nimeä dyyni 

2) Merkitse nuolella vallitseva tuulen suunta (nro 1 kuvassa), kirjoita dyynin kuvaan 

myös vastasivu (tuulen tulopuolella 2) ja suojasivu (tuulen suojassa 3) 

3) HUOMAA: Dyyni liikkuu koko ajan, hiekkaa siirtyy loivalta vastasivun puolelta 

jyrkän suojasivun puolelle. Merkitse dyynin liikesuunta nuolella dyynin päälle. 

4) Miksi dyynit voivat ovat ihmiselel haitallisia? 

 

F)   AALLOKKO KULUTTAA RANTAA 

 

 

 
 

       *** b) Mitä rantaviivan pituudelle 

tapahtuu, kun järvi ”vanhenee”? 

 A                        B 

 

Numeroi oikeaan järjestykseen (1,2,3 kuvassa):                

   ) Takaisin vetäytyvät aallot kuljettavat  

     mukanaan irronneita kivenmuruja ja  

     hiekkaa → syntyy rantahietikko 

 

  ) Rantakallioon loiskahtavat aallot murentavat sitä  

  ) Aaltojen vetäytyminen (ja murusten  

     kuljetus) lakkaa syvässä vedessä →   syntyy 

äkkisyvä (jyrkänparras) 

 

 

**Selvitä: a) mikä on rantavalli ja miten se syntyy ? 

(käytä älylaitteita) 

 

 Rannalla aaltojen kulutus kohdistuu voimakkaimmin 

rannasta ulkoneviin kohtiin (niemet), jotka kuluvat 

pois 

                    

 

”nuori rantaviiva”      ”vanha rantaviiva” 


