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Sanastoa alalukuun 15.6 

 

ammatteja → ammatti 

ammatti se, mitä ihminen tekee työnään. Ammatteja ovat esimerkiksi opettaja, lääkäri ja 

bussinkuljettaja. 

 

ei ole kutistunut → kutistua 

 

globalisaatio se, että jokin kehittyy koko maailmaa koskevaksi 

globalisaatiolla → globalisaatio 

 

haaste vaikea mutta mahdollinen tehtävä 

 

ilmakehä (yhdyssana: ilma + kehä) maapallon ympärillä oleva kerros kaasuja  

ilmakehässä → ilmakehä 

 

ilmastonmuutos (yhdyssana: ilmasto + muutos) ilmiö, jossa maapallon → keskilämpötila nousee 

ilmastonmuutosta → ilmastonmuutos 

 

kaasu aineen yksi muoto, jossa aine on ilmassa. Esimerkiksi happi tai vesihöyry ovat kaasuja. 

kaasuja → kaasu 

 

katastrofeja → katastrofi 

katastrofi iso → kriisi, onnettomuus. Esimerkiksi maanjäristys, jossa menee paljon rikki taloja ja 

kuolee ihmisiä, on katastrofi. 
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keskilämpötila (yhdyssana: keski + lämpö + tila) se, kuinka lämmin maapallolla on keskimäärin 

keskilämpötilaa → keskilämpötila 

keskilämpötilan → keskilämpötila 

 

kiristyvä sellainen, joka tulee koko ajan kovemmaksi. Esimeriksi ”kiristyvä kilpailu” tarkoittaa, 

että pitää tehdä koko ajan enemmän töitä, että voittaa. 

 

kriisi hankala, vaikea tai vaarallinen tilanne. Esimerkiksi ”perhekriisi” tarkoittaa vaikeaa tilannetta 

perheessä. 

 

kutistua (1) tulla pienemmäksi 

 

luonnonvarat (yhdyssana: luonto + vara) luonnosta saatavat aineet, joita ihmiset tarvitsevat ja joita 

myymällä saa rahaa.  

luonnonvarojen → luonnonvarat 

 

monikansallinen tässä yhteydessä: sellainen, joka toimii monessa eri maassa 

monikansalliset → monikansallinen 

 

olosuhde tilanne, se millaiset olot on. Esimerkiksi ”huonot sääolosuhteet” tarkoittaa, että sää on 

huono. 

olosuhteissa → olosuhde 

 

ovat saastuttaneet → saastuttaa 
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pyörremyrsky → pyörremyrsky 

pyörremyrsky (yhdyssana: pyörre + myrsky) myrsky,  

jossa tuulee niin kovaa, että siitä tulee pyörre.  

pyörremyrskyjä → pyörremyrsky 

 

päästö tässä yhteydessä: saasteet, aineet, jotka ihmisten toiminta päästää esimerkiksi ilmaan 

päästöjä → päästö 

päästöt → päästö 

 

raaka-aine (yhdyssana: raaka + aine) aine, jota tarvitaan jonkin asian tai esineen tekemiseen. 

Esimerkiksi puu on paperin raaka-aine. 

raaka-aineista → raaka-aine 

 

reaaliaikaisesti (yhdyssana: reaali + aikainen) ajantasaisesti, samaan aikaan. Esimerkiksi live-

lähetykset ovat reaaliaikaisia. 

 

saastuttaa (1) tässä yhteydessä: päästää luontoon aineita, jotka eivät kuulu sinne  

 

sovellus applikaatio, tietokoneohjelma 

sovellusten → sovellus 

 

sukupuutto (yhdyssana: suku + puutto) se, että jokin eläin- tai kasvilaji kuolee kokonaan ja sitä ei 

enää ole.  

sukupuuttoaalto (yhdyssana: sukupuutto + aalto) se, että eläimiä ja kasveja kuolee lopullisesti 

koko ajan ja paljon 

sukupuuttoon → sukupuutto 

 

Kuva: Pixabay 

https://pixabay.com/en/hurricane-catrina-923808/
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talousalue (yhdyssana: talous + alue) alue, jolla käydään kauppaa eli ostetaan ja myydään tavaroita. 

Jos sanotaan, että ”koko maailma on yrityksen talousalue” tarkoitetaan, että yritys myy tavaroitaan 

kaikkialla maailmassa. 

talousalueeksi → talousalue 

 

tasapainon järkkyminen (verbi järkkyä 1) se, että ei enää pysy tasapainossa, hyvässä 

järjestyksessä 

 

tehdas paikka, jossa tehdään koneiden avulla tavaroita tai materiaaleja Esimerkiksi ”paperitehdas”  

tekee paperia 

teollisuuden → teollisuus 

teollisuus monta tehdasta → tehdas 

 

tulva se, kun vesi nousee esimerkiksi  

joesta kadulle.  Verbi tulvia (1) 

tulvia → tulva 

 

 

 

työvoima (yhdyssana: työ + voima) työtä tekevät ihmiset ovat työvoimaa 

 

voitto tässä yhteydessä: tuotto. Se, mitä myyjälle tai tekijälle itselleen jää, kun hän myy jotakin tai 

saa rahaa jostakin työstä, jonka hän myy. Jos kauppa saa myytyä paljon asioita, se saa paljon 

voittoa. 

voittoa → voitto 

 

yhteydenpito (yhdyssana: yhteys + pito) se, että pitää yhteyttä toiseen eli esimerkiksi soittaa, tapaa 

tai lähettää viestejä 

Kuva: terimakasih0 / Pixabay 


