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Överfulla spargrisar kan mynna ut i konsumtionsfest s.5 
 

Käännä seuraavat lauseet suomeksi: 

 

1. Suomalaisten varallisuus on kasvanut. 

2. On realistista odottaa kulutuksen kasvavan. 

3. Ei tarvitse olla huolissaan suomalaisten velkaantumisesta. 

4. Olla rahaa, jota panna haisemaan. 

 

En gigantisk 3D-skrivare s.10 

 
 

1. rakentaa 

2. rakennusyritys 

3. myynti 

4. muuttovalmis 

5. toteuttaa 

6. uranuurtaja, pioneeri 

7. muutos 

8. vuosisata 

9. jäte 

10. ympäristöystävällinen 

 

1. Long Islandissa, New Yorkissa. 

2. Taloissa käytetään erityisiä betonisekotteita jotka ovat riittävän muovautuvia ja myös kovettuvat 

nopeasti. Komposiitti voidaan sekoittaa eristävillä materiaaleilla.  

3. 3D-tulostusmenetelmällä taloja voidaan tulostaa nopeasti, edullisesti sekä kestävän kehityksen 

mukaisesti. Uudella tekniikalla talo voidaan rakentaa 50 prosenttia edullisemmin ja kymmenen 

kertaa nopeasti perinteisiin rakennusmenetelmiin verrattuna. 

4. Uuden tekniikan myötä työvoiman tarve vähentyy kun 80 prosenttia rakentamisesta voidaan 

automatisoida. Työn automatisoiminen vaatii 95% vähemmän työtunteja. 
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Mänskliga robotar gör entré 

 

Käännä artikkelissa esiintyvät lauseet suomeksi: 

 

1. Robottien kyky matkia ihmismäisiä liikeratoja on ottanut hämmästyttäviä harppauksia viime 

vuosien aikana. 

2. Ihmismäisten, Atlaksen kaltaisten robottien luominen jakaa mielipiteitä. 

3. Kannattavimmat yritykset valmistavat robotteja, joilla on selkeät käyttötarkoitukset. 

4. Ennen kuin robotteja ruvetaan käyttämään uuteen tarkoitukseen, on tehtävä riskianalyysi. 

Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi: 

 

1. kyky 

2. edistysaskel 

3. sopeuttaa 

4. hyödyllinen 

5. emoyhtiö 

6. tulla kannattavaksi 

7. puhua jonkin puolesta 

8. kehittää 

 

Filmindustrins hjärta är den lilla skärmen s.30 
 

Käännä artikkelissa esiintyvät lauseet suomeksi: 

 

1. Koronapandemia muuttaa elokuva-alaa monella rintamalla. 

2. Virtuaalinen elokuvatuotanto tulee lyömään itsensä täysin läpi viiden vuoden sisällä. 

3. Tarvitset luotettavia kumppaneita, yksilöitä, instituutioita ja säätiöitä. 

4. Monet perinteiset jakelijat tulevat häviämään alalta kun tekniikka jo nyt on mahdollistanut 

sen, että tuottaja näyttää elokuvansa suoraan asiakkailleen.  

 

Käännä seuraavat sanat ruotsiksi. Voit käyttää artikkelia apunasi: 

 

1. en film 

2. en biograf 

3. en biografsal 

4. en premiär 

5. ett biljettpris 

6. en skådespelare 
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Under motorhuven på strömningstjänsterna 
 

 

 

Käännä seuraavat artikkelissa esiintyvät sanat suomeksi: 

 

1. Striimauspalvelu 

2. menestyvä 

3. kauko-ohjata 

4. vaatimus 

5. kasvupotentiaali 

6. hyödyntämätön mahdollisuus 

7. räätälöidä 

8. takaisinmaksuaika 


