
Korttelimuseon ääniopas – vastaukset                               

kysymyksiin äänitarinoista 
 

Oikeat vastaukset sisältävät seuraavia asioita: 

 

Korttelin rakennukset ja pihapiiri 

Millaista väkeä korttelissa on aikanaan asunut? 

Korttelissa on asunut kaikenlaista väkeä. Asukkaina on ollut monenlaisia perheitä ja yksin eläviä. 

Asukkaina on ollut esimerkiksi kihlakunnantuomareita, opettajattaria, kauppiaita, palvelusväkeä, 

työmiehiä, kirjureita, puuseppiä, raatimiehiä, hevosmiehiä ja kätilöitä. 

 

Säätyläisperheen koti, rakennus 2  

Sali, huone 228: Millainen säätyläisperheen salin tuli olla?  

Salin tuli olla edustava ja sisältää runsaasti yksityiskohtia. Salia koristettiin verhoasetelmilla, 

suurilla viherkasveilla ja lukuisilla koriste-esineillä. 

 

Keittiö, huone 221: Kuinka monta palvelijaa kuopiolaisilla säätyläisperheillä keskimäärin oli? 

Säätyläisperheillä oli keskimäärin kaksi palvelijaa, mutta pappien perheissä palvelijoita saattoi olla 

enemmänkin. 

 

Isännän työhuone, huone 223: Mitä isännät tekivät työhuoneessaan? 

Isäntä kirjoitti ja luki sanomalehtiä. Hän luki myös kirjoja, jotka liittyivät hänen ammattiinsa tai 

harrastuksiinsa. Isäntä poltti usein piippua. 

 

Rouvan makuuhuone, huone 224: Minkälaisella sängyllä säätyläisperheen rouva nukkui? 

Rouva nukkui imperiaalisängyllä. Sänky oli kokoon työnnettävä ja siksi käytännöllinen sänky. 

 



Minna Canthin huone, huone 230: Mitä Minna Canth teki salongissaan? 

Minna Canth kirjoitti salongissaan näytelmiä, novelleja, romaaneja ja sanomalehtiartikkeleita. Hän 

seurusteli ja kahvitteli salongissaan ympäri Suomea tulleen taide- ja kulttuuriväen kanssa. 

 

Ruokasali, huone 229: Mitä säätyläisperhe saattoi nauttia aterian päätteeksi? 

Perhe saattoi nauttia kahvia tai teetä aterian päätteeksi. 

 

Kustavilainen huone, huone 227: Minkälaista sisustusta kustavilaisessa tyylissä suosittiin?  

Tyyli suosi selkeitä linjoja, antiikin aiheisia koristeluita sekä pastellivärejä.  

 

Vierashuone, huone 226: Minkälaisia huonekaluja vierashuoneessa oli? 

Vierashuoneessa oli levitettävä pinnasohva, arkku ja kaappikello. 

 

 

Räätälin ja kutojan tuvat, rakennus 7 

Räätälin tupa ja räätälin huone: Kenelle räätäli valmisti vaatteita? 

Räätäli valmisti miesten ja poikien vaatteita sekä mahdollisesti myös varakkaiden naisten 

ulkovaatteita. 

 

Kutojan tupa: Miten pitkiä työpäiviä käsityöläiset tekivät 1900-luvun alussa? 

Käsityöläiset työskentelivät keskimäärin kaksitoista tuntia päivässä. 

 

 

Apteekkimuseo, rakennus 11 

Myymälä: Minkälainen oli 1900-luvun alun apteekkimyymälä? 

Myymälässä oli pitkä myyntitiski ja kattoon asti ulottuvat kaapistot ja hyllystöt, joissa säilytettiin 

lääkepurkkeja ja tarveainepurkkeja siistissä järjestyksessä. 

 



Varastohuone ja laboratorio: Mitä apteekin varastohuoneessa säilytettiin? 

Varastohuoneessa säilytettiin erilaisia aineksia sekä työvälineitä, joita käytettiin harvemmin. Myös 

lääkekasvit kuivattiin ja säilytettiin varastohuoneessa. 

 

Apteekkarin huone: Minkälaista esineistöä apteekkari käytti huoneessaan? 

Apteekkari käytti puhelinta ja kirjoituskonetta sekä käsikirjastoa, joka sisälsi esimerkiksi 

lääkeohjeet eli farmakopeat. 

 

 

Virkamiesperheen koti, rakennus 12 

Keittiö: Minkälaisia nykyajan mukavuuksia virkamiesperheen keittiössä saattoi olla? 

Keittiössä saattoi olla vesijohto, viemäri, keskuslämmitys eli patterit ja sähkövalaistus. Keittiössä 

saattoi olla myös sähköllä toimivia kodinkoneita kuten imureita. 

 

Olohuone: Miten virkamiesperhe vietti aikaa olohuoneessa? 

Perhe luki erilaisia kirjoja ja aikakauslehtiä ja kuunteli radiota. 

 

Vesiklosetti: Kuinka monessa kuopiolaistalossa oli vesiklosetti 1930-luvulla? 

Joka viidennessä kuopiolaistalossa oli vesiklosetti. 

 

 

Suutarin tupa ja työläisperheen hellahuone, rakennus 13 

Suutarin tupa ja suutarin huone: minkälaista valaistusta suutari käytti työskennellessään? 

Suutari käytti valaistuksena kynttilöitä, öljylamppua sekä ikkunasta tulevaa valoa. Lisäksi hän käytti 

suutarinlamppua, jonka avulla valoa pystyi vahvistamaan ja kohdentamaan.  

 

Työläisperheen hellahuone: miten työläisperhe peseytyi? 

Työläisperhe pesi kätensä ja kasvonsa pesukomuutin eli pesukaapin äärellä. Lauantaisin perhe kävi 

yleisessä saunassa. 
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