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IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 

 

Kivikauden ihmiset olivat keräilijöitä, eli he etsivät ja keräilivät ruokaa.  

He muuttivat paikasta toiseen ruoan perässä. 

Ihmisiä oli paljon, joten ruoka ei riittänyt kaikille.  

Myöhemmin ihmiset keksivät, että ruokaa voi myös kasvattaa lisää.  

He alkoivat istuttaa maahan siemeniä.  

Näin alkoi maanviljely. 

Tutkijat uskovat, että maanviljelyn keksivät naiset ja lapset, koska miehet olivat aina 

metsästämässä, mutta naiset keräsivät lasten kanssa kasveja.  

Koska ruokaa ei tarvinnut enää vain etsiä, ihmiset jäivät asumaan samalle paikalle. 

Ihmisten piti myös hoitaa peltoa, joten he eivät enää voineet muuttaa muualle. 

He alkoivat rakentaa taloja peltojen viereen.  

Maanviljely kehittyi jokien viereen, koska joista saatiin kasteluvettä.  

Myöhemmin keksittiin tehokkaampi kastelujärjestelmä.  

Kastelujärjestelmä = peltojen halki kaivettiin kanavia ja ojia, jotka täytettiin joen vedellä. 

 

Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa.  

Alue oli hedelmällinen ja hyvä maanviljelylle.  

Tätä aluetta kutsutaan nimellä hedelmällinen puolikuu, koska se muistuttaa kartalla kuuta. 

Se ulottuu nykyisestä Irakista, Turkkiin ja siitä Egyptiin.  

Tarkemmin sanottuna maanviljely, kaupungit ja kirjoitustaito kehittyivät Mesopotamian 

alueella (toinen nimi on Kaksoisvirranmaa). 

Alueen läpi virtaa kaksi suurta jokea, Eufrat ja Tigris.  

 

Suomessa maanviljely alkoi vasta seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin. 

 

Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää hyvin paljon. 

1) Ihmiset jäivät asumaan yhteen paikkaan. 

2) Syntyivät kylät ja kaupungit. 

3) Syntyivät ammatit.  

4) Syntyi kirjoitustaito ja matematiikka (viljavarastojen seuraaminen). 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Kivikauden ihmiset olivat keräilijöitä. 

2. Kivikauden ihmiset muuttivat paikasta toiseen ruoan perässä. 

3. Todennäköisesti miehet keksivät maanviljelyn. 

4. Pellot rakennettiin jokien viereen. 

5. Kastelujärjestelmä tarkoittaa, että peltojen halki kaivettiin ojia, jotka täytettiin vedellä. 

6. Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa. 

7. Hedelmällinen puolikuu on kaupunki. 

8. Eufrat ja Tigris ovat jokia. 

9. Suomessa maanviljely alkoi aikaisemmin kuin Mesopotamiassa. 

10. Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää hyvin paljon. 

 
 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miksi kivikauden ihmiset muuttivat paikasta toiseen? 

2. Miten ihmiset keksivät, että ruokaa voi kasvattaa lisää? 

3. Miksi juuri naiset ja lapset keksivät ehkä maanviljelyn? 

4. Miksi peltoja rakennettiin veden lähelle? 

5. Mitä tapahtui, kun ihmisten ei tarvinnut enää muuttaa ruoan perässä? 

6. Mikä on kastelujärjestelmä? 

7. Millä alueella ja milloin alkoi maanviljely? 

8. Milloin Suomessa alkoi maanviljely? 

9. Mikä on hedelmällinen puolikuu? 

10. Miten maanviljely muutti ihmisten elämää? 

  



IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• maanviljely 

• keräilijät 

• kastelujärjestelmä 

• Turkki 

• Syyria 

• hedelmällinen puolikuu 

• Mesopotamia 

• Kaksoisvirranmaa 

• Eufrat 

• Tigris 

• kirjoitustaito 

• viljavarastot 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Ihminen keksii maanviljelyn. 

 
- Millaista oli elämä ennen maanviljelyä? 

- Ketkä keksivät maanviljelyn ja miten? 

- Missä ihmiset asuivat? 

- Millä alueella maanviljely alkoi? 

 

2) Maanviljelyn keksiminen muutti ihmisten elämää. 

 

- Miten ihmiset elivät ennen maanviljelyä? 

- Miten elämä muuttui maanviljelyn myötä? 

- Kerro jokaisesta muutokset hieman tarkemmin, keksi esimerkkejä. 

 

3) Minä kivikaudella. 

Olet kivikaudella asuva lapsi. Asut heimossa.  

Eräänä päivänä keksitte äitinne kanssa, miten ruokaa voi viljellä lisää.  

Kerro tästä päivästä. Kuvaile ympäristöä, elämää, heimoasi.  

Mitä hyvää heimonne huomaa siinä, että ruokaa voi viljellä lisää? 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET 
 

  



IHMISET KEKSIVÄT MAANVILJELYN 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 
1. Oikein. 
 
2. Oikein. 
 
3. Väärin. (Todennäköisesti naiset ja lapset keksivät maanviljelyn.) 
 
4. Oikein. 
 
5. Oikein. 
 
6. Oikein. 
 
7. Väärin. (Hedelmällinen puolikuu on alue nykyisen Turkin ja Syyrian alueella.) 
 
8. Oikein. 
 
9. Väärin. (Suomessa maanviljely alkoi vasta seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin.) 
 
10. Oikein. 

 
 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. He muuttivat ruoan perässä. 
 
2. He huomasivat, että istuttamalla siemeniä he voivat kasvattaa ruokaa itse.  
 
3. Miehet metsästivät ja naiset ja lapset keräsivät kasveja. Kasveista naiset oppivat, 

että niitä voi kasvattaa lisää. 
 
4. Pellot rakennettiin lähelle jokia, koska peltojen kasteluun tarvittiin paljon vettä. 
 
5. Ihmiset saivat jäädä asumaan yhteen paikkaan ja rakentaa pysyviä asumuksia. 
 
6. Peltojen halki kaivettiin kanavia, jotka täytettiin vedellä. 
 
7. Maanviljely alkoi nykyisen Turkin ja Syyrian alueella noin 9000 eaa. 
 
8. Suomessa maanviljely alkoi noin 2000 eaa. (seitsemän tuhatta vuotta myöhemmin) 
 
9. Hedelmällinen alue nykyisen Turkin ja Syyrian alueella. 
 
10. 1) Ihmiset jäivät asumaan yhteen paikkaan. 

 2) Syntyivät kylät ja kaupungit. 

 3) Syntyivät ammatit.  

 4) Syntyi kirjoitustaito ja matematiikka. 

 


