
Kaupunkisuunnistus - kohteet ja oikeat vastaukset 

KOHDE 1. Spöringin kivi, Aboa Vetus 

Kysymys: Kuka tutkimusmatkailija oli, mitä hän toi matkaltaan ja missä kyseinen henkilö muistovitriinin 

mukaan kuoli? 

Vastaus: Herman Spöring (nuorempi) 1733–1771, toi mukanaan matkalta vaalean luonnonkiven. 

Muistovitriinin mukaan hän kuoli Jaavanmerellä. 

KOHDE 2. Vanha Suurtori 7 

Kysymys: Miksi rakennusta kutsutaan ja minkä eläimen päitä voit löytää sen julkisivulta? 

Vastaus: Hjeltin talo, julkisivulla leijonan päitä. 

KOHDE 3. Vartiovuorenmäki 

Kysymys: Kuinka monta merenpinnantasoa kuvaavaa kylttiä mäeltä löytyy ja minkä vuosien merenpintaa 

ne kuvaavat? 

Vastaus: Seitsemän kylttiä, kuvaavat merenpintaa vuosina 500, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 (2 kpl) ja 5 000 

eaa. 

KOHDE 4. Patsas, Borenpuisto 

Kysymys: Mikä on patsaassa olevan mieshenkilön (kapteenin) nimi ja mikä päivämäärä patsaan sokkelista 

lisäksi löytyy? 

Vastaus: August Uppman, päivämäärä 27.1.1898. 

KOHDE 5. Vepsän vesibussi, Vaakahuoneen edusta 

Kysymys: Kuinka monta vesibussivuoroa Vepsän saarelle päivittäin kulkee ja kauanko yhdensuuntainen 

matka kestää? 

Vastaus: Kolme vuoroa, yhdensuuntainen matka kestää noin tunnin. 

KOHDE 6. Turku Touringin matkailuneuvonta, Aurakatu 4 

Kysymys: Minkä värisiä ja merkkisiä Turku Touringin toimiston edustalta löytyvät vuokrapyörät ovat? 

Vastaus: Vaaleanvihreitä ja Tunturi-merkkisiä. 

 

 

 

 



 

Muut kysymykset ja vastaukset 

 Mikä eläin löytyy Pidä Saaristo Siistinä ry:n logosta? (hylje) 

 Mitkä ovat pääasiallisia rehevöitymisen aiheuttajia Itämerellä? (typpi- ja fosforipäästöt, jotka 

ruokkivat levien ja suurvesikasvien kasvua vedessä) 

 Mistä tulee lyhenne HELCOM ja mitä se tekee? (Baltic Marine Environment Protection Commission 

- Helsinki Commission, Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, päätehtävänä on valvoa 

Itämeren alueen suojelua koskevien sopimusten toteutusta, seurata Itämeren tilaa ja antaa 

merenkulun turvallisuutta ja haitallisten aineiden torjuntaa koskevia suosituksia) 

 Kuinka pitkä on Saariston Rengastien pääreitti? (vähän yli 200 km) 

 Saaristomeren kansallispuisto on osa UNESCO:n biosfäärialuetta. Milloin tämä biosfäärialue on 

perustettu? (vuonna 1994) 

 Mikä kansallispuisto perustettiin Itämerelle lounaisen Suomen edustalle vuonna 2011? 

(Selkämeren kansallispuisto) 

 Missä sijaitsee Turun mareografi ja mitä sillä mitataan? (Ruissalon pohjoisrannalla, mittaa 

meriveden korkeutta) 

 Utön saari on toiminut 1600-luvulta lähtien luotsien, majakanvartijoiden ja sotilaiden 

tukikohtana. Mitä sinne nyt ollaan perustamassa? (Merentutkimusasemaa) 

 Minkä nimisiä ovat Aurajoen rantoja pitkin ihmisiä kuljetteleva kesäjuna sekä Aurajoessa 

matkustajineen seilaava lautta? (Jokke Jokijuna ja Jakke jokilautta) 

 


