Ennakkotehtävien vastaukset – Hiipivä Haamu
2012

Stadi ennen
1. Minkä sillan on aikaisemmin katsottu erottavan Helsingin työläiset ja porvarit?
Pitkänsillan, joka on Kaisaniemenlahden ylittävä, Kaisaniemen ja Hakaniemen yhdistävä
silta.
2. Osoitteessa Runeberginkatu 46 toimii Carelia -niminen apteekki. Minä vuonna se
on
avattu? Mitä erikoista sen sisustuksessa oli tuolloin?
Apteekki avatiin 1929. Karjalan vaakuna sekä punamustat värit sävytettynä kullalla
toistuivat sisustuksessa.
3. Millä lempinimellä kyseinen apteekki on tunnettu?
Peiliapteekkina.
4. Mistä tähteen liittyvästä löydöstä Helsingin observatorion ensimmäinen johtaja on
tunnettu?
Hän määritteli ensimmäisenä tähtitieteilijänä Auringon radan.
5. Vaikka ensimmäinen maailmansota ei koskettanut Suomea samassa
mittakaavassa kuin muuta maailmaa, se kuitenkin sai aikaan elintarvikepulaa
myös Helsingissä. Vuoden 1917 elokuussa epätasa-arvoisten olojen suututtama
työväestö reagoi tilanteeseen muun muassa murtautumalla Maanviljelijäin
Maitokeskuksen ja Valion varastoihin, takavarikoiden niiden sisällön. Voit
kuljetettiin kauppoihin myytäviksi. Millä kikalla viranomaiset saivat merkittyä
tilastoihin, että voita oli kadonnut vain 114 kiloa?
He laskivat tapahtuman aikana myydyn voin osaksi virallista säännöstelyä.
6. (Täydennä.) Ennen Helsingin siirtoa Vironniemelle, Vantaan Helsinki joutui vielä
kohtaamaan 25-vuotisen sodan, joka tunnetaan myös nimellä pitkä viha / rappasota
/ Juhana III:n Venäjän sota. Tuo sota koetteli Helsinkiä ankarasti. Esimerkkinä
koetuista kauheuksista voisi mainita Iivana Julman lähettämän, 1200 hengen
vahvuisen ratsuosaston, joka hävitti kaiken tielleen osuneen. Muun muassa
Helsingin pitäjästä hävitettiin 18 kylää (jopa 1/6 pitäjän taloista)!
Stadi nyt

1. Helsingissä on paikka, jonka eteläpuolella kadut on nimetty “kaduiksi” muutamin
poikkeuksin, kun taas muissa osissa vastaavan kokoiset kadut ovat suurimmaksi
osaksi “teitä”. Mikä tämä paikka on? Mistä erottelu johtuu?
Paikka on Töölön tulli. Nimeäminen perustuu vanhaan maaseudun rajaan.
2. Missä Helsingissä on vierekkäin viisi pääkaupunkia?
Arabiassa: Lontoonkatu, Pariisinkatu, Roomankatu, Brysselinkatu ja Berliininkatu.
3. Rikhardinkadulla on uusi pyöräteline. Samanlaisia telineitä on kaupungilla neljä
muutakin, millä missä ne sijaitsevat?
Eteläesplanadilla, Toisella linjalla, Eerikinkadulla ja Tykistökadulla
4. Paljonko telineet maksoivat kaupungille?
20 000 - 30 000 euroa
5. Mistä Vilhonvuori on saanut nimensä?
Yrittäjä Wilhelm Andstenin mukaan
6. Miten fajanssi liittyy Vilhonvuoreen?
Wilhelm Andstenilla oli siellä kaapeli- ja fajanssitehdas, josta hän tuli tunnetuksi.
7. Mille Helsingin osalle oli vähällä tulla nimeksi varsin Lappiin viittaava nimeke?
Mikä tämä nimiehdotus oli?
Töölölle Tunturilaakso
8. Mistä pääkaupunkimme on saanut nimensä?
Vantaankosken mukaan.
9. Minkä Helsingin paikan lempinimi on Kassari?
Lauttasaaren Kasinonrannan.
10. Neljä vierekkäistä katua Arabiassa on nimetty kuuluisien muotoilijoiden mukaan.
Mistä viides katu, Rörstrandinkatu, on saanut nimensä?
Rörstrand on ruotsalainen muotoilutalo.

11. Mitä kuvat esittävät?

Tuomiokirkon pohjapiirros

Keilalahti (Keilaniemen, Lehtisaaren, Kaskisaaren ja
Katajaharjunniemen rajoittama merialue)

Design sanoina
1. Mikä oli ensimmäinen Helsinkiin toteutettu, Alvar Aallon suunnittelema julkinen
rakennus ja mikä sen alkuperäinen käyttötarkoitus oli?
Erottajan paviljonki. Se rakennettiin Erottajan mäen alle sijoitettavan väestönsuojan
sisäänkäynniksi.
2. Miten on mahdollista, että kolme kokematonta arkkitehtiopiskelijaa ovat
suunnitelleet niinkin keskeisen rakennuksen kuin Lasipalatsin?
Kaupungista tuli 1930-luvun puolivälissä tontilla sijainneen kasarmialueen omistaja, jolloin se
luovutti alueen väliaikaiselle linja-autoasemalle, basaarirakennukselle ja huoltoasemalle.
Arkkitehtiopiskelijat ennakoivat omistajanvaihdoksen, esittivät suunnitelmansa kaupungille ja
saivat sen läpi.
3. Mitä design-tuotetta on valmistettu hiilikuituvahvisteisesta pyökistä? Kuka sen
suunnitteli?
Carboara-tuolia. Sen suunnitteli Kari Asikainen.
4. Mikä suomalainen design-tuote testataan aina ennen myyntiä?
Fiskarsin sakset
5. Millaisen henkivakuutuksen eräs maanviljelijä kehitti 1900-luvun puolivälin jälkeen?
Kuka tämä henkilö on?
Arvo Lehti suunnitteli maailman halvimman henkivakuutuksen, heijastimen.
6. Kuka suunnitteli Abloy Classic -avaimen? Entä sen seuraajat?
Abloy Classicin suunnittelijaa ei tiedetä. Seuraajat suunnitteli Hannu Kähönen.
7. Keitä kuuluisia henkilöitä varten Stefan Lindfors suunnitteli istuimet?
Lindfors suunnitteli istuimet Reaganille, Gorbatsoville ja Ziyangille.
8. Keiltä suomalaisilta Dior tilasi koruja 1955?
Eliisa Salmelta ja Kaija Aarikalta.
9. Mikä on Öko-Tex ja mille tunnetulle suomalaiselle yritykselle se on myönnetty?
Sertifikaatti, jonka myöntämisperusteita ovat ympäristö, käytettävien kemikaalien turvallisuus,
värien kestävyys. Sertifikaatti on myönnetty Nansolle.
10. Mikä astiasarja syntyi toteuttamaan perinteisen astiaston tarpeet itsenäisten
esineiden avulla ja mikä sarja sen seuraaja oli?
Arabian Kilta, ja sen seuraaja oli Teema.

Design kuvina
1. Mikä seuraavien esineiden sarjojen nimi on, ja kuka ne on suunnitellut?
C. Savonia, Adolf Babel
B. Syksy, Kaj Franck (kuva Raija Uosikkinen)
D. Luna, Kaj Franck
A. Paratiisi, Birger Kaipiainen
2. Mikä kuvassa olevan esineen sarjan nimi on?
Riikka
3. Kuka on suunnitellut kuvissa olevat kuosit?
Tyyny: Vuokko Eskolin-Nurmesniemi (Marimekko)
Muki: Jussi Peso

Stadi kuvina
Mistä paikasta kuvat ovat?
A. Töölön kisahallin puistikko Mäntymäen kentän vieressä, Paavo Nurmentie 3.
B. Huvilakatu 20, Ullanlinna.
C. Metroaseman sisäänkäynti Sörnäisissä, Vaasanaukio (Ikuisen vapun aukio)
D. Töölönkatu 55, Partioasema
E. Fredrikinkatu 13, Viiskulma
F. Mannerheimintie 1, Stockmannin talo
Kuvassa A esiintyy Lasse Virén.

Salakielet
1. Mellari on kulttuuritila Mellunmäessä.
2. Malmille menee juna!
3. Töölö-Seura perustettiin alunperin lisääntyneen läpikulkuliikenteen vuoksi.
4. Engelin suunnittelemat Katajanokan merikasarmirakennukset kunnostettiin myöhemmin
ulkoministeriön käyttöön.
5. Konalalainen Laila Anttila suunnitteli Suomen ekat farkut.
6. Kamppi on keskus.

Haamu
Hiipivän Haamun tunnusmusiikin on säveltänyt ja soittanut vanha Ilvesveikko Niilo Hakonen.
Minä vuosina Niilo Hakonen toimi Ilvesveikkojen lippukunnanjohtajana?
1986-1987
Mikä oli ensimmäinen vuosi kun Hiipivässä Haamussa nähtiin ennakkovideo? (ei
kisan alussa näytettävä alkuvideo, vaan ennen kisaa jaettava ennakkovideo)
Jaettiinko kyseinen video nykyisten tapaan kaikille kisasta kiinnostuneille? Miten
jakaminen tapahtui?
Vuonna 2005 kisaan ilmoittautuneet vartiot saivat ennakkovideon DVD-levyllä.
Ennen videotekniikan läpimurtoa, kisailijoille lähetettiin yhtenä vuonna
ennakkokuunnelma C-kasetilla. Minkä vuoden kisa oli kyseessä?
1995
Täydennä edellisen kysymyksen kuunnelmassa mainittu keskustelu:
"Meidän täytyy teroittaa miekat ja, tomuttaa samettityynyt jotta olemme valmiit."
Kuinka monena vuonna Hiipivässä Haamussa on ollut yhteisrasti, jolle kaikki kisaajat
kerääntyvät tiettynä kellonaikana? Mitä kyseisillä rasteilla on tapahtunut? (lyhyesti)
1995, UFO laskeutui laakson kentälle
1999, palava mökki ja palokunta
2000, Buddy Hollyn keikka
2003, poliisikoira ja hiukkaskiihdytin
Eräänä vuonna yhteisrastille laskeutui erityinen kulkuneuvo. Mikä se oli?
UFO.
Vuonna 2003 yhtenä ennakkotehtävistä oli valmistaa ja ottaa mukaan kisaan
tietynlainen laite. Mikä/minkälainen laite oli kyseessä?
Vartion tehtävänä oli valmistaa kylmälaite
Mikä oli vuoden 2005 piilorastivihje?
Morsekoodilla radiolähetyksessä lähetetty viesti: ”Risto Rytin patsas”

Sunnuntaidillailu
Aloitan perinteisen sunnuntaikävelyni erään raitiovaunulinjan eteläisen päätepysäkin luota.
Muistelen, että tällä linjalla oli vuonna 1946 lyhin reitti. Idän suunnassa näen edessäni
keltaisen Kirurgisen sairaalan rakennuksen. (1) Käännyn sen edestä oikealle alamäkeen.
Ahaa, täällä saa pysäköidä ilmaiseksi tunnuksella C. Jännää, että nimi Kim yhdistää
kampaamoa ja ruokapaikkaa. Seuraavan ikkunan kuvassa suurin näkyvä pelinumero on 25.
Etenen katua, ja huomaan, että kirjakauppaa suojaavat enkelit. Mäen alla olevasta
risteyksestä käännyn vasemmalle. Ohhoh, hassua, tien vasemmalla puolella tarjottavaa
teknistä ja taloudellista osaamista on tarjottu jo vuodesta 1986. Huomaan myös, että oikealla
puolella tietä on rakennustyömaa. Muistan lukeneeni, että siihen tulee Venäjän
suurlähetystön asuntoloita. (2) Hymähdän ja jatkan tietä eteenpäin, kunnes saavun

risteykseen. Siihen pysähdyn hetkeksi ihmettelemään, mikä suuri rakennus jää tien oikealle
puolelle. (Toim.huom. Se on Venäjän suurlähetystö.) (3) Jatkan matkaani rakennusta
ympäröivän aidan viertä. Ahaa, tästä kulkevat raitiovaunut 1A ja 3B! (4) Aukiolla on myös
Pyhän Henrikin katolinen kirkko. (5) En jää messuun, vaan jatkan kävelyäni ratikkakiskoja
länteen. Vasemmalla puolella tietä, numero neljässä, asui K.J. Ståhlberg vuosina 19081919. (6) Tarvon eteenpäin, ja panen merkille, että seuraavassa kadunkulmassa
moottoriajoneuvolla ajo käytävälle on kielletty. Miksiköhän? Jatkan katua eteenpäin. Olen
törmätä oranssiin laatikkoon, jonka mukaan sen rikkoutumisesta pitää ilmoittaa numeroon
020 4523726. Seuraavan kadunkulman kohdalla pysähdyn ihmettelemään vihreää,
luomuun ja lähiruokaan erikoistunutta kauppaa. (7) Sääli, ettei se ole tänään auki!
Vastapäistä apteekkia suojaa eri taho kuin näkemääni kirjakauppaa, eli Securitas. Jatkan
matkaani merelle päin, ja käännyn oikealle Venuksen kylvyn kohdalta. Taaperran katua
eteenpäin. Helsingin kiinteistötekniikka oy:n talolla on aika omituinen nimi, nimittäin
Kointähti. Pysähdyn katsomaan Lotus roomia, ja huomaan, että sen ovi on tiukka.
Laskeskelen myös, että sinistä taloa vastapäisessä rakennuksessa on 10 valkoista laattaa.
Ennen aikaakaan tulen seuraavaan risteykseen. Huomaan, että oikealla puolellani on linjan
24 pysäkki. (8) Eihän se ennen tullut tänne! Jatkan hämmästyksestäni huolimatta suoraan,
jolloin vasemmalle jää Maja -niminen talo. En voi olla näkemättä oikealla puolellani olevaa
isoa sinistä aitaa, jossa lukee Familje byggnads AB. (9) Kävelen eteepäin seuraavaan
risteykseen, ja huomaan, että risteävällä kadulla kuvataan Salatut Elämät -tv-sarjaa. Tästä
innostuneena päätän lähteä kotiin katsomaan tätä lempisarjaani!

Kotona telkkarin ääressä selvittelen vielä muutamia hauskoja faktoja:
1. Millä erikoisella kuljetusmuodolla tänne oli mahdollista saapua vielä muutama
vuosi sitten?
Helikopterilla.
2. Mikä rakennus tällä tontilla aiemmin sijaitsi? Keneltä ja milloin sen nykyinen
omistaja osti sen?
Kätilöopisto. Neuvostoliitto osti sen Helsingin kaupungilta vuonna 1990.
3. Miten tämän rakennuksen haltijat kuvailevat maansa suhdetta Suomeen?
Sille luonteenomaisia intensiivinen vuoropuhelu, vakaa, jatkuvasti kasvusuuntainen kauppa
sekä Luoteis-Venäjän alueiden välitön osallistuminen yhteistyöhön.
4. Missä kahdessa paikassa toinen näistä linjoista vaihtaa kirjainta?
Olympiaterminaalilla ja Eläintarhalla.
5. Mitä tyylisuuntaa rakennus edustaa?
Uusgotiikkaa.
6. Mikä tämän henkilön koulutus oli? Mistä tällainen nimitys on peräisin?
Molempain oikeuksien tohtori. Roomalaisen oikeus piti sisällään kaksi erillistä järjestelmää,
jumalallisen oikeuden ja siviilioikeuden. “Molempain oikeuksien” viittaa näihin kahteen

järjestelmään.
7. Miltä tilalta tämän kaupan mehut tulevat? Miten ne tuotetaan?
Mehut tulevat Mäntsälän mehustamolta, ja ne puristetaan käsin.
8. Mitkä bussit tästä kulkivat vielä vähän aikaa sitten?
14 ja 16.
9. Miksi tässä lukee näin?
Teksti on asunto-osakeyhtiön nimi.

