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POMPEIJI 

 

Miksi Pompeiji on kuuluisa? 

Pompeiji oli rikas ja hieno roomalainen kaupunki. 

Se on kuuluisa siitä, että sen asukkaat kuolivat, kun sen vieressä oleva tulivuori purkautui. 

Kaupunki hautautui tuhkan ja laavan alle. 

Se on kuuluisa myös siksi, että siitä on säilynyt raunioita ja tavaroita nykypäiviimme asti. 

 

Pompeijin tuho 

Kaupungin lähellä sijaitsi tulivuori nimeltään Vesuvius. 

Vesuvius purkautui eräänä päivänä vuonna 79 jaa. 

Tulivuoresta satoi ihmisten päälle kuumia kiviä ja tuhkaa. 

Lopulta koko kaupunki peittyi laavan ja kuuman tuhkan alle. 

Pompeiji on kaivettu esille tuhkan alta, ja tutkijat ovat oppineet paljon asioita roomalaisesta 

elämästä.  

Ihmisten ruumiit, talot ja tavarat olivat säilyneet laavan ja tuhkan alla tuhansia vuosia 

tähän päivään asti.  

Nykyään Pompeiji on ulkona oleva museo (ulkoilmamuseo). 

Tulivuoren purkauksessa kuoli noin 2 000 ihmistä. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TEHTÄVÄT  



POMPEIJI 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Pompeiji oli roomalainen kaupunki. 

2. Kaupunki oli huonokuntoinen ja köyhä. 

3. Kaupunki on kuuluisa, koska se hautautui laavan ja tuhkan alle. 

4. Vesuvius on tulivuori.  

5. Vesuvius-tulivuori purkautui 79 jaa. 

6. Yksikään ihminen ei kuollut, kun tulivuoren laava ja tuhka hautasi kaiken alleen. 

7. Tutkijat ovat löytäneet paljon esineitä Pompeijista.  

8. Pompeiji on nykyään ulkoilmamuseo. 

9. Tulivuorenpurkauksessa kuoli noin 2 000 asukasta. 

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä oli Pompeiji? 

2. Miksi Pompeiji on kuuluisa? 

3. Mikä tulivuori oli lähellä kaupunkia? 

4. Minä vuonna tulivuori purkautui? 

5. Mitä tapahtui Pompeijin taloille ja ihmisille? 

6. Mitä Pompeijista on säilynyt näihin päiviin asti? 

7. Mikä Pompeiji on nykyään? 

8. Kuinka monta ihmistä kuoli siellä? 

  



POMPEIJI 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• Pompeiji 

• tulivuori 

• Vesuvius 

• tuhka 

• laava 

• tulivuorenpurkaus 

• rauniot 

 
 
 
Esseetehtävä. 
 
 
1) Pompeijin tuho. 

- Mikä on Pompeiji? 

- Mikä tuhosi Pompeijin? 

- Mitä tapahtui ihmisille? 

- Mitä Pompeiji on tänä päivänä? 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET  



POMPEIJI 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Väärin. (Kaupunki oli hieno ja rikas.)  

3. Oikein. 

4. Oikein.    

5. Oikein. 

6. Väärin. (Tuhka ja laava hautasivat koko kaupungin alleen, ja ihmisiä kuoli myös.)  

7. Oikein.  

8. Oikein. 

9. Oikein. 

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Pompeiji oli roomalainen kaupunki. 

2. Koska sen asukkaat kuolivat, kun tulivuori purkautui. Koko kaupunki hautautui, ja silti 

siitä on säilynyt tavaroita meidän päiviimme asti.  

3. Tulivuori on nimeltään Vesuvius. 

4. Vesuvius purkautui 79 jaa. 

5. Talot ja ihmiset hautautuivat laavan ja tuhkan alle. 

6. Nykypäiviin asti on säilynyt esineitä, talojen raunioita ja kivettyneitä ihmisiä. 

7. Pompeiji on nykyään ulkoilmamuseo. 

8. Ihmisiä kuoli noin 2 000. 

 


