
Ruiskumestarin talo 
Tehtäviä suomea opiskeleville ryhmille 

 

 

Ennen Helsingissä oli paljon puutaloja. Kaupunki oli hyvin erinäköinen. Tämä valokuva on otettu Kristianin-
kadulla Kruununhaassa vuonna 1907. Puutalot olivat matalia ja pieniä. Kaupunki kuitenkin kasvoi, ja ihmiset 
tarvitsivat asuntoja. Melkein kaikki puutalot purettiin ja niiden paikalle rakennettiin kerrostaloja. Nyt 
Kristianinkadulla on enää yksi puutalo suurten kerrostalojen keskellä. Sen nimi on Ruiskumestarin talo. Talo 
on yli 200 vuotta vanha. 

 

 



 

 

Ruiskumestarin perhe 

Tässä kuvassa on ruiskumestari Alexander Wickholm ja hänen perheensä. Wickholm osti talon vuonna 1859. 
Perheeseen kuului ruiskumestarin lisäksi vaimo Erika ja lapset Karl, Frans, Alexander ja Augusta. 

Ruiskumestari vastasi siitä, että kaupungissa syttyneet tulipalot saatiin sammutettua. Tulipalot olivat ennen 
kaupungissa todellinen uhka. Helsinki on palanut historiansa aikana monta kertaa. Ruiskumestari piti huolta 
palokunnan välineistä. Sammutusvesi otettiin merestä. Meri jäätyy talvisin. Silloin ruiskumestarin tehtäviin 
kuului pitää huolta siitä, että avannot pysyivät auki ja niistä saatiin nopeasti sammutusvettä, jos tulipalo syttyi. 

 

 

 

Katso kuvaa. Keskustele parin kanssa.  

Miltä ihmiset näyttävät? 

Onko perhe rikas vai köyhä? 

Mitä työtä he ehkä tekevät?



Erilaisia pöytiä  

 

 

 

Tässä kuvassa on talon olohuone. Vasemmalla näkyy kirjoituspöytä. Sen ääressä ihmiset esimerkiksi 
kirjoittivat kirjeitä. Keskellä on kahvipöytä, jossa he joivat kahvia vieraiden kanssa. 

 

Kun menet museoon, katso, mitä muita pöytiä talossa on! Löydätkö nämä: 

pelipöytä 

ompelupöytä 

tarjoilupöytä 

keittiön pöytä 

Mitä eri pöytien ääressä tehtiin? 

 



Huonekaluja  

Kuvissa on talon olohuone ja keittiö. Kuvan vieressä on lista esineistä. Osa on kuvassa, osa ei. Alleviivaa ne 
esineet, jotka löydät kuvasta. Onko kuvissa vielä muita asioita, joiden nimet tiedät suomeksi? Kirjoita 
ne listan perään. 

 

 
tuoli 
pöytä 
verhot 
peili 
hylly 
televisio 
hella 
kirjoituspöytä 
jääkaappi 
huonekasvi 
sohva 
lamppu 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
 

 

 
tuoli 
pöytä 
verhot 
peili 
hylly 
televisio 
hella 
kirjoituspöytä 
jääkaappi 
huonekasvi 
sohva 
lamppu 

_____________ 

_____________ 

_____________ 
 

 

 



Vanhat sängyt  

Pienessä talossa asui monta ihmistä. Siksi sängyt eivät saaneet viedä paljon tilaa. Kuvasta näet, miten 
tavallinen sivusta vedettävä sänky toimii. Etsi museosta kaksi samanlaista sänkyä! 

 

 

sivusta vedettävä sänky 



Kotityöt  

Wickholmin perhe oli rikas. He eivät itse tehneet kotitöitä, vaan heillä oli kaksi piikaa. Piika oli nuori nainen, 
joka teki kotityöt.  

 

 

 

Keskustele parin kanssa: 

Mitä piika tekee tässä kuvassa? 

Mitä sinä ajattelet, mitä muita kotitöitä piika teki? 

 

Kun vierailet museossa, katsele tarkasti huoneita ja kuuntele opasta. Etsi vastaukset seuraaviin 
kysymyksiin. Jos et löydä vastausta tai ymmärrä, kysy oppaalta.  
 
Millaista ruokaa talon asukkaat söivät? 
Missä he säilyttivät ruokaa? 
Miten he tekivät ruokaa? 
Mistä he saivat kylmää vettä? 
Missä he peseytyivät? 
Missä he pesivät pyykkiä? 
Missä he kävivät vessassa? 
 

Voit käydä katsomassa kuvia Ruiskumestarin talosta tässä osoitteessa 
www.ruiskumestarintalo.fi 


