
  KUNINKAANTIEAJO 
   Kotka 9.-10.6.2017 

SAHK:n 58. valtakunnallinen Retkeilyajo 
 

 
RASTITEHTÄVÄT JA VASTAUKSET 

 

RASTI Vellamo 

Kymenlaakson museo 

Tehtävässä kysyttiin näyttelystä löytyviä pahvihahmoja. (1 piste/oikea nimi) 

1. Gösta Winterback 

2. Martta Wendelin 

3. Engla Skäddars 

4. Aina Patjas 

5. Alfons Hellström 

6. Göran Hongell 

7. Väinö Paasonen 

8. Maire Valtonen 

9. Raija Valtonen 

10. Vera Valtonen 

 

RASTI 1, Savotta 

Leader Sepra ry 

1. Kuinka monta ruusuketta on tämän hetkisessä Suomen vaakunassa? (5 pistettä) 

 9 ruusuketta 

 

2. Mikä on seuraavien yhdistävä tekijä? (5 pistettä) 

Leader Rajupusu, Laeder Sepra, Leader Ykkösakseli, Leader Silmu, Leader Pirkanhelmi, 

Leader Länsi-Saimaa, Leader Linnaseutu 

 Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi 

 

RASTI 2, Kyminlinna 

Pärinäpojat 

Rastilla pyydettiin yhdistämään autokuvat ja merkit. (5 x 2 pistettä) 

 A = 2 (Tatra)   B = 1 (Oldsmobile)   C = 5 (MB)   D = 4 (Opel)  E = 3 (Ford Mustang) 

 

RASTI 3, Ilona Areena 

Kotkan Latu ry 

Frisbeen heitto, 5 kiekkoa. (2 pistettä/onnistuminen) 

 

RASTI 4, Tervasaari, Hamina 

Tervaskaan Erä ry 

1. Suomen metsästetyin eläin? (2 pistettä) 

 a) hirvi   b) kettu   c) metsäjänis   d) peura 

 

2. Eräs metsäeläin Suomessa kuuluu Capra-sukuun; mikä eläin on kyseessä? (2 pistettä) 

 a) metsäkarju   b) metsäkauris   c) metsäjänis   d) metsäpeura 

 

3. Hirven metsästykseen tarvitaan lupa ja siihen riittää? (2 pistettä) 

 a) metsästyskortti tai aseenkantolupa   b) riistakeskuksen myöntämä lupa 

 c) jokamiehen oikeuteen liityvä lupa   d) maanomistajan hyväksymä lupa 

 

4. Suomen kansallisperhonen on? (2 pistettä) 

 a) neitoperhonen   b) ritariperhonen   c) suruvaippa   d) ei mikään näistä 

 (julkistetaan vasta 14.6.2017) 

 

5. 100-vuotias Suomi ja Runebergin kuuluisa runo on? (2 pistettä) 

 a) Maamme   b) Tiemme   c) Metsämme   d) Järvemme 

 



 

RASTI 5, Klamilan satama 

Klamilan Veneilijät ry ja Klamilan Seutu ry 

Rastilla kysyttiin kalalajeja. Kuvat olivat rastipisteillä eri järjestyksessä. (1 piste/oikea laji) 

Kortti A: ahven, lohi, särki, siika, silakka, lahna, kuha, kiiski, taimen, hauki 

Kortti B: taimen, hauki, kiiski, kuha, silakka, lahna, särki, siika, ahven, lohi 

Kortti C: taimen, kiiski, silakka, särki, ahven, hauki, kuha, lahna, siika, lohi 

Kortti D: siika, silakka, lahna, särki, lohi, kiiski, ahven, taimen, hauki, kuha 

 

 

RASTI 6; Harju 

Kaakonkulman reserviläiset ry 

1. Taustalla olevassa Harjun päärakennuksessa toimi sota-aikana? (1+1 pistettä) 

 Itä-Suomenlahden Rannikkoprikaatin esikunta 

 Merisuojeluskunnan toimisto 

 Ruotsin työjoukon (Svenska Arbetskåren) S.A.K. esikunta 
 

2. Suomi-konepistooli painaa tyhjällä rumpulippaalla? (2 pistettä) 

 a) 4,2 kg   b) 5,7 kg   c) 6,9kg 
 

3. Salpalinjassa on kiviestettä 225 km, jossa yhteensä noin 3 tonnin painoisia estekiviä on? (2 

pistettä) 

 a) noin 350000 kpl   b) noin 35000 kpl   c) noin 3500000 kpl 
 

4. Kenet Marsalkka Mannerheim nimitti keväällä 1940 maavoimien linnoitustöiden johtajaksi? 

(2 pistettä) 

 a) Eversti Pekka Enkaisen   b) Everstiluutnantti Martti Miettisen 

c) Kenraalimajuri E. F. Hanell;in 
 

5. Puolustusvoimien yleisin kuorma-auto merkki vuosina 1941-44 oli? (2 pistettä) 

 a) Sisu   b) Ford   c) Volvo 

 

 

RASTI 7, Harju 

Pyterlahden mopokerho El Reinos ry 

1. Mikä ei ole Tunturin mopomalli? (2 pistettä) 

 a) DX   b) AX   c) Maxi   d) Hopper 
 

2. Minkä merkkistä moottori käytettiin ensimmäisessä tunturi-mopossa? (2 pistettä) 

 a) Sachs   b) Ilo   c) Express   d) Puch 
 

3. Kummat tossut oli ensin? (2 pistettä) 

 a) Reinot   b) Ainot   c) Molemmat samaan aikaan   d) Saulit 
 

4. Paljonko maksoi vuonna 1972 uusi Tunturi Maxi mopo? (2 pistettä) 

 a) 810 mk   b) 1175 mk   c) 13600 mk   d) 990€ 
 

5. Mikä oli runkonumero ensimmäisessä tunturi tehtaassa valmistetussa mopossa? (2 pistettä) 

 a) 1   b) 56   c) 119   d) 166 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RASTI 8, Haminan linja-autoasema 
Haminan Hywät Asukkaat ry ja Haminan Seudun Oppaat ry 

1. Mikä on tämän (esitetty) esineen käyttötarkoitus? (3 pistettä) 

 a) Karjan kuohinta   b) Kirkonmiehen helpotus   c) Piltin paimennus 

Kyseessä on nk. tarvepuu, mitä reen kuljettaja joutui pitelemään reen takaosaan tukien, 

kun kyydissä olleelle piispalle tuli yllättävä tarve päästä "kakalle" pitkillä matkoillaan. 
 

2. Kuka Suomen itsenäisyyden ajan tunnettu kaunotar on kuvassa? (3 pistettä) 

 a) Aira Samulin   b) Lenita Airisto   c) Ester Toivonen 
 

3. Mikä seuraavista väittämistä on väärin? (3 pistettä) 

 Päästäkseen liikkumaan yleisellä tiellä automobiilien tulee täyttää seuraavat ehdot 

 a) Automobiilin konelaitteet eivät saa jyskeellä säikyttää ratsas- tai vetoeläimiä 

 b) Automobiilissa tulee olla kaksi toisistaan riippuen toimivaa jarrua 

 c) Automobiilissa tulee olla konerakenne, jolla jyrkissäkin nousuissa voipi kokonaan estää 

takaisinpäin vierimisen 

Viimeisen kysymyksen vastaukset on otettu Suomalaisesta wirallisesta lehdestä vuodelta 1911. 

 

RASTI 9, Tavastilan koulu 
Kymin Alku ry 

1. Mikä viljalaji on Suomessa pinta-alaltaan yleisin? (1 piste) 

 a) Vehnä   b) Kaura   c) Ohra 

  

2. Mikä näistä EI ole maatilakone? (1 piste) 

 a) Kultivaattori   b) Sykeharvesteri   c) Lautasäes 

  

3. Kuinka monta utaretta lehmällä on? (1 piste) 

 a) 2   b) 4   c) 6 

Lehmällä on neljä utarelohkoa, mutta hyväksyttiin myös vastaus yksi utare ja neljä nänniä 

tai vedintä 

 

4. Mihin liittyi aikoinaan manttaali? (1 piste) 

 a) Talonpoikien vaatetukseen   b) Isojaon jälkeiseen rakennustyyliin  

c) Vanhanaikaiseen verotusjärjestelmään 

 

5. Mikä näistä on hevosen väri? (1 piste) 

 a) Päistärikkö   b) Rautakko   c) Vallakko 

 

6. Mitä seuraavista ei kasvateta Suomessa ruuaksi? (1 piste) 

 a) Peura   b) Alpakka   c) Emu 

 

7. Traktorissa voi olla vaihteita jopa  (1 piste) 

 a) 15   b) 45   c) 70 

 

8. Vasikkaiglu on  (1 piste) 

 a) Lannoitteen keräyspiste   b) lampaan pesämaja  

c) Modernin retkeilijän teltan ja makuupussin yhdistelmä 

 

9. Mamsellimylly tarkoittaa  (1 piste) 

 a) Tuulimyllyä joka näyttää naisen hameelta  

b) Maatilan emännän suursiivousta ennen kylvökautta  

c) Suurkaskille soveltuvaa äestyyppiä 

 

10. Suomalaisen luomutuotannon tunnistaa merkistä, jossa komeilee  (1 piste) 

 Lehmä   b) Lapio   c) Leppäkerttu 



 

RASTI 10, A-Katsastus Metsola 
Kotkan Autoteknillinen Yhdistys ry 

1. Minä vuonna Suomessa alkoi valtakunnallinen katsastustoiminta? (2 pistettä) 

 a) 1918   b) 1922   c) 1926 

 

2. Paljonko energiayhtiö ST1 ”kaataa metsää” yhden etanolikuution (1000 litraa) 

valmistamiseksi? (2 pistettä) 

 a) ei yhtään   b) 56 kiintokuutiota   c) 10 kiintokuutiota 

Etanolin valmistamiseen käytetään sahanpurua, jota tarvitaan etanolikuution valmistamiseen 

n. 10 kiintokuutiota. 

 

3. Minä vuonna peruutusvalo tuli pakolliseksi autoihin? (2 pistettä) 

 a) 1984   b) 1971   c) 1981 

 

4. Minkä ikäisenä ajokortti tulee uudistaa? (2 pistettä) 

 a) 70-vuotiaana   b) 60-vuotiaana   c) 50-vuotiaana 


