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PUHELINVISA 
 

1. Kuka patentoi puhelimen ensimmäisenä?  

a) Antonio Muecci 

b) Elisha Grey 

c) Alexander Graham Bell 

Puhelimen alkuperäinen keksijä oli Antonio Muecci, mutta hänellä ei ollut 

varaa patentointiin. Alexander Bell ehti patentoida keksinnön 1876 vain 

tunteja ennen Elisha Greytä, siksi häntä pidetään puhelimen keksijänä.  

 

2. Millä nimellä kutsuttiin henkilöä, joka yhdisti  

puheluita käsin? 

a) Puhelinpirkko 

b) Sentraalisantra  

c) Neiti Aika  

Viimeinen käsin välitetty puhelu soitettiin 1980. 

 

3. Missä kaupungissa oli Suomen ensimmäinen puhelinlaitos? 

a) Turussa 

b) Helsingissä 

c) Rovaniemellä 

Suomen ensimmäinen puhelinlaitos perustettiin Turkuun 1881  

ja seuraavana vuonna Helsinkiin, Viipuriin ja Tampereelle. 

 

4. Kuka lauloi menestyskappaleen  

Puhelinlangat laulaa?  

a) Esa Pakarinen 

b) Juha ”Watt” Vainio 

c) Katri Helena 

Single sai kultalevyn. Puhelinlangat laulaa on nimeltään myös Yle Radio 

Suomen puhelintoivekonsertti, jota on tehty vuodesta 1972 alkaen.  
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5. Milloin Suomessa purettiin viimeiset puhelinkopit 

eli puhelinkioskit?  

a) 1993 

b) 2001 

c) 2009 

 

6. Miksi lankapuhelimen johto meni usein solmuun? 

a) siihen ei ole mitään selitystä 

b) koska puhelimeen vastattiin välillä oikealla,   

välillä vasemmalla kädellä 

c) se oli valmistusvirhe 

Kun kättä vaihtoi puhelimeen vastatessa tai puhuessa kieputti johtoa 

sormensa ympärille, meni se vähitellen solmuun.  

Parhaiten solmun sai aukaistua riiputtamalla luuria alaspäin johdon päässä. 

 

7. Paljonko ensimmäiset kannettavat  

matkapuhelimet painoivat? 

a) 10 kiloa 

b) 5 kiloa 

c) kilon 

Ensimmäinen kannettava matkapuhelin Suomessa oli vuonna 1974 

julkaistu Salora SRP-24. Se painoi 5 kiloa ja akku kesti 8 tuntia.  

 

8. Mitä seuraavista EI voi tehdä älypuhelimella?  

a) maksaa laskuja 

b) soittaa kuvapuheluita 

a) ajaa partansa 

Älypuhelin on matkapuhelin, jossa on puhe- ja  

tekstiviestimahdollisuuksien lisäksi tietokoneen  

ominaisuuksia kuten sähköposti- ja internet- 

yhteys sekä GPS-paikannin. 
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9. Mihin numeroon soitetaan hätätilanteessa?  

a) 221 

b) 000  

c) 112 

Vanha hätänumero oli 000.  

Se vaihtui EU-alueen yhteiseen hätänumeroon 112 vuonna 1993. 

 

10. Matkapuhelimet ovat yleistyneet nopeasti ja lankapuhelimet   

 vähentyneet. Milloin niitä oli Suomessa yhtä paljon? 

a) 1991 

b) 1998 

c) 2007 

Maailman ensimmäisen GSM-puhelun soitti Suomen Pankin johtaja  

Harri Holkeri 1.7.1991. Puheluun vastasi Tampereen apulaiskaupungin-

johtaja Kaarina Suonio. Vuonna 1998 matkapuhelimia oli yhtä paljon  

kuin lankapuhelimia. Silloin molempia oli 2,75 miljoonaa.  

Vuonna 2007 enää alle viidessä prosentissa talouksia oli lankapuhelin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bonuskysymykset 

 Mikä oli ensimmäinen puhelinnumerosi? 

Oletko soittanut kuvapuhelimella? 

http://www.vahvike.fi/

