
TEHTÄVÄ 2: Kaupunkikierros (23.-29.3.)

Onpa korkea kallio, jonne nousee (1)______ porrasta, niistähän tämä katu on varmaan saanutkin 
nimensä. Taidanpa reippailla ylös niin saatan nähdä tuolta ylhäältä jotain maisemia. Kyllä täältä tosiaan 
näkyy pitkälle, tuolla kaukana siintää korkea Fortumin talo ja tuohon viereen varmaan menisin, jos 
haluaisin pitää kokouksen allergikkojen kanssa kaupungin puhtaimmassa sisäilmassa. No kello käy, joten 
taidan jatkaa matkaa tuonne aukiolle, jossa (2)_________tie ja (3)_________tie kohtaavat. Täällä saa 
näemmä pysäköidä (4)____-tunnuksella. Tuo punatiilinen rakennus tuossa oikealla taitaa olla 
(5)______________________. Ei osunut sanakirja mukaan eikä sieltä nyt poikkeusoloissa taida ketään 
löytyäkään, joten lähden sen sijaan kohti koillista. Tästähän löytyy näppärä masiina, josta pystyy 
parkkimaksamisen lisäksi ostamaan HSL:n kertalipun. Lähimaksukin onnistuu, mutta jos ei onnistuisikaan 
niin vikailmoitukset tulisi ilmoittaa numeroon (6)_____________. No, mieluummin kuitenkin kävelen tässä 
keväisen raikkaassa säässä. Hmm, tuossahan onkin tutun ja mielenkiintoisen näköinen taideteos talon 
seinässä kadun toisella puolen, taidan mennä katsomaan lähempää. Se on valmistunut vuonna 
(7)______ ja sen nimi on (8)______________________. Kaikkea sitä voi nähdä kun pitää silmät auki. 
Tämä rakennus ei olekaan mikä tahansa talo, vaan (9) ______________________. Jos tulee keittiön 
emännälle asiaa, niin hänet saa kiinni numerosta (10)_______________. Täällä on asiattoman oleskelun 
lisäksi myös (11) ___________ ja (12)_________________ kielletty. Saako täällä tehdä mitään, kun 
seuraavien kylttien mukaan näköjään myös (13)___________ koulun alueella ja 
(14)_________________on kielletty? No onneksi tuolta näyttää löytyvän jotain muutakin tekemistä 
koululaisille. Tällä koripallokentällä saisi varman korin kun korilevyssäkin lukee (15)_________________. 
Tämän kentän keskellä olevan ympyrän kehän pituuden suhde sen halkaisijan pituuteen on muuten tasan 
(16) _________, jännää! Normaalisti haastaisin ohikulkijan pukkitappeluun, kun telineitäkin sitä varten on 
(17)_______ kappaletta, mutta nyt pitää välttää kaikkia kontakteja. Puskien yli näkyy toinen kallio, ja mikä 
tuo pömpeli tuolla keskellä nurmikkoa on? No eipä se kummoiselta näytä, joten pujottelen mieluummin 
tästä puiden välistä kohti kalliota ja hiekkatietä. Koivuja tässä on (18)_______ kappaletta ja tuossa 
hiekkatien toisella puolella vielä yksi. Aika mukava puisto täällä piilossa katujen keskellä. 

Nuo maasta nousevat törpöt taitaa tulla puiston alla olevasta parkkihallista, täytyypä mennä katsomaan 
lähempää. Yhdessä näyttää olevan joku tarra, mutta en kyllä aivan tiedä mitä se esittää. Olisiko joku UFO 
villapaita päällä? Putken päässä sen sijaan näyttää olevan ilma-aukkoja eli reikiä yhteensä (19)_______ 
kpl. No mutta, täältähän aukeaakin varsin mukava leikkipaikka nimeltä (20)__________________. 
Onkohan tämä (21)_________ värinen aita tarkoitettu pitämään lapset sisällä vai koirat ulkona? Tuolla 
edessä siintää jo kolmas näkemäni punatiilinen koulurakennus. Taitaa olla tälle kaupunginosalle 
tyypillistä... Jatkan matkaani koulua kohti ja (22)___________ tietä lähestyessäni näen kadun toisella 
puolella kyltin. Ylitän suojatien ja menen sen luo. Olen näköjään sisäänkäyntien (23)_____ ja (24)_____ 
välissä. Täältä saisi apua myös hammassärkyyn, mutta onneksi nyt ei vihlo missään. Jatkan matkaa kohti 
risteystä ja käännyn siitä oikealle. Kas, jälleen lisää tiiltä, mutta nyt (25)__________ väristä. Onpas 
tuossa vasemmalla olevassa talossa nro (26) ______ jännän näköinen aaltoileva parveke. Kirkon patiolle 
johtaa luiska, jossa on (27)___________ kokonaista neliönmuotoista kivilaattaa. Kun menen katsomaan 
lähempää, selviää että tämän kirkon on suunnitellut (28)______________________. Jalkakäytävän 
puolella opin, että Meilahden kirkko kuuluu näemmä Töölön seurakuntaan ja tähän rakennukseen näyttää 
olevan (29)________ sisäänkäyntiä. Nyt alkaa kyllä jo vatsa kurnia, joten taidan kuitenkin jatkaa matkaa 
kohti kaakkoa. Ylitän kadun ja huomaan että tällä suojatiellä on (30)_______ valkoista viivaa. Tuolla 
(31)_____________ hoitohuoneen ikkunassa onkin aika jännittävä logo, mitäköhän lie esittää. Toisella 
puolella katua taas näkyy rivissä (32)_______ kpl vähän kävyn mallista pihalamppua. Mutta mikäs tuolta 
pilkistää? Sehän on sopivasti nälkätilannettani ajatellen pieni kahvila! Onneksi on perjantai ja kello ei ole 
vielä (33)_______, joten pääsen nappaamaan jotain mukaan take awayna. Ja samalla voin hakea 
naapurista inspiraatiota uuteen sisustukseeni. Tunnistan ikkunassa olevat design-lamput eli Yki Nummen 



(34)________ -kattovalaisimen ja lattialla seisovan (35)__________________ suunnitteleman 
lattiavalaisimen – tekisipä mieli värittää ne! 

Jatkan kahvikuppi ja leipä mukanani suunnitellusti matkaa. Oho, tie päättyykin melkoiselle valtaväylälle. 
Jos en juuri olisi ostanut herkullista sämpylää, saattaisin käydä hakemassa evästä oikealla puolella 
olevasta (36)_____-kioskista. Mutta missäs oikein olen? No tuossa vastapäätähän onkin yliopisto, ehkä 
haen sinne vielä jonain päivänä. Unelmoidessani huomaan kävelleeni katua ylittämättä samaan suuntaan 
mihin pyöräilijöitä ohjataan ajamaan. Tästä pysäkiltä meneekin monenlaisia busseja. Numerolla 212 
pääsisin (37)______________, mutta jos nyt reippailen vielä. Tuolla edessä näkyy oikealle osoittava 
nuoli. Se liikennemerkki tarkoittaa, että tie on (38)_____________. Mennäänpä lähemmäs. Tässä talossa 
nro 15 olisikin (39)____ hyvää autotallia tällä seinustalla ja yhteensä (40)____ lasitettua parveketta. 
Nuolimerkin alla on useampi liikennemerkki joista alimmassa kerrotaan, että parkkeerata saa seuraavan 
(41)_____ metrin matkalle. Taidan lähteä siihen suuntaan. Edessä näkyy iso piha ja yhtäkkiä alkaa 
lapsettaa. Korista saa pelata klo (42)________, saakohan liukumäkeä laskea myöhempään? Onpas 
tuossa jännä tolppa. Siinä on (43)_____ punaista palleroa. 

Mutta nyt tuli mieleen, että onkohan kello jo paljon? Tuolla näkyykin iso kello, menen lähemmäs 
katsomaan. Onpa hyvä tietää että tässä on (44)_________________ käsinlaukaisu. Mänty kasvaakin 
hauskasti renkaan sisällä. Hetkinen, tämä katuhan näyttää tutulta, kierränköhän ympyrää? Jospa 
kuitenkin ylitän kadun ja lähden tuonne roikkuvien katuvalojen suuntaan. Tuossa keltaisessa talossa on 
kyllä monenkokoisia ikkunoita, joista pyöreitä on (45)____ kpl. Edessäni oleva talo on ollut monessa 
käytössä, tosin nyt kai tyhjillään. Jatkan kivimuurin vierustaa alamäkeen. Tästä erkaneekin mukava 
kadunpätkä jossa saa ajaa (46)_____ km/h. Onpa mahtava havupuu tuossa edessäpäin! Ja tässä 
näppärän niminen toimisto (47)_________ Oy, jos tuntisi sellaista tarvitsevansa. Täällä Meikussa on kyllä 
hienoa arkkitehtuuria. Tässäkin talossa nro (48)______  on upeat parvekkeet ja modernin näköinen 
sisäänkäynti, jonka yhdessä ovessa on (49)_____ pientä lasi-ikkunaa. Jatkanpa katua eteenpäin, jos 
löytyisi muuta mielenkiintoista. Talsin hevosen ohi ja taas edessä seisoo uljas havupuu tai oikeastaan 
parikin. Nämä autotallinovet näyttävätkin tutuilta. Samaten tuossa valopylväässä oleva ufotarra! 
Jännittävä numerosarja (50)_____ tuossa tolpassa. Joku on vissiin meinannut, että 7 metriä alaspäin... 
Tiedä häntä. Huvittaisi mennä tästä puistoon, mutta näemmä läpikulku on kielletty. Jatkan siis eteenpäin. 
Tom taitaa pitää nimestään kun se on tässä (51)_____ kertaa mainittu. Jää kyllä arvailujen varaan, mitä 
Tom tekee. Tällä seuraavalla pihalla pysäköintiä valvookin (52)_______________, jota ei tosin nyt näy. 
Onkos tuolla ikkunassa ovia? Tarvitsenkin uuden parvekkeen oven joten täytyy muistaa soittaa numeroon 
(53)_________________. Mutta hetkinen, mitenkäs kaasupullot, hampaat ja Väinämöinen liittyy 
toisiinsa? Siihen osaisi varmasti vastata (54)________________, jos tämä hänen putiikkinsa on. 
Havahdun ajatuksistani ja palaan kadulle. Ohitan sisätiloissa olevan metsän ja lasken lämpimikseni 
seuraavan pihan parkkiruudut joita on (55)______, lempinumeroni! Mutta hei! Täällä taas. Lähempää 
tarkasteltuna selviää, että tämä oppilaitos on perustettu vuonna (56)_______. Siitähän on jo (57)_______ 
vuotta! Vilkaisen kelloa ja totean, että aika tosiaan taitaa mennä siivillä kun on mukavaa. Paljon näkee ja 
oppii kun vain pitää silmät auki. 


