
ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 

 

     Romulus ja Remus                   kylä                                         Rooma   
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Rooman synty ja kasvu 

Nykyään Rooma on Italian pääkaupunki. 

Rooma perustettiin noin 3 000 vuotta sitten. 

Tarinan mukaan Rooman perustivat suden kasvattamat veljekset Romulus ja Remus. 

Aluksi Rooma oli vain pieni kylä joen rannalla.  

Sitten se oli pieni kaupunkivaltio Italian niemimaalla. 

Myöhemmin siitä tuli iso valtio, joka otti hallintaansa myös muita maita.  

Pian Rooma hallitsi koko Välimeren aluetta ja sen maita.  

Roomaa alettiin kutsua imperiumiksi.  

Imperiumi on suuri ja vahva valtio. 

 

kylä  KAUPUNKIVALTIO  IMPERIUMI  

   

Vahva ja sotilaallinen Rooma 

 

Rooma sai rahaa, kun se valloitti uusia alueita.  

Näillä rahoilla maksettiin palkkaa omille sotilaille ja rakennettiin Roomaa isommaksi. 

Kun kaikki alueet oli valloitettu, Rooman valtakunnassa oli pitkään rauha. 

Rauha kesti 200 vuotta. 

Rauhan nimi on Pax Romana (Rooman rauha). 

Roomasta tuli Välimeren herra. 

Roomasta tuli vahva suurvalta, koska roomalaiset olivat uskollisia sotilaita.  



Roomalaiset eivät myöskään väsyneet sotimiseen. 

Sotilaista muodostettiin legioonia; yhdessä ryhmässä oli 6 000 sotilasta. 

Lisäksi roomalaisilla oli hyviä sotapäälliköitä.  

 

”Hajota ja hallitse” 

Rooman imperiumiin liittyy lause ”hajota ja hallitse”. 

Roomalaiset valtasivat jonkin alueen sotimalla ja sen jälkeen hallitsivat sitä.  

Roomalaiset lupasivat myös suojella valloitettua maata muilta vihollisilta.  

Valloitettu maa joutui maksamaan Roomalle veroja, mutta muuten se sai päättää itse 

omista asioistaan.  

Rooman valloittamat maat eivät halunneet yhdistyä ja taistella yhdessä Roomaa vastaan. 

Roomalaiset tekivät niin, että kohtelivat joitakin maita paremmin kuin toisia.  

Silloin yksi maa oli kateellinen, ja toinen maa pelkäsi menettävänsä hyvät välit Roomaan.  

Siksi valloitetut maat eivät yhdistyneet. 

 

Monikulttuurinen Rooma 

Uuden valloitetun alueen nimi oli provinssi.  

Roomalla oli paljon provinsseja.  

Provinssien asukkaat maksoivat Roomalle veroa, ja Rooma suojeli heitä muilta vihollisilta. 

Rooman valtakunta oli hyvin monikulttuurinen, koska provinssit saivat pitää oman 

uskontonsa ja kielensä. 

Roomalaiset oppivat uusia asioita ja ottivat vaikutteita maista, jotka he valloittivat. 

Esimerkiksi roomalaiset ottivat mallia kreikkalaisten jumalista ja vaihtoivat vain niiden 

nimet.  

Roomalaiset kopioivat myös kreikkalaiset arkkitehtuuria. 

Myös valloitetut maat kopioivat asioita Roomasta, kuten esimerkiksi vaatetuksen ja latinan 

kielen käytön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
latinan kieli 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



 ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 
 

Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooma kasvoi pienestä kylästä suureksi valtioksi ja imperiumiksi.  

2. Nykyään Rooma on valtio. 

3. Roomalla oli vahvat sotajoukot. 

4. Pax Romana tarkoittaa pitkää rauhan ajanjaksoa. 

5. Rooman valloittama maa joutui maksamaan Roomalle veroa.  

6. Rooman valloittama maa ei saanut päättää omista asioistaan.  

7. Roomalla oli paljon provinsseja. 

8. Valloitetut maat eivät saaneet harjoittaa omaa uskontoaan tai käyttää kieltään. 

9. Rooma oli monikulttuurinen valtio. 

10. Rooma ja muut maat kopioivat toisiltaan esimerkiksi arkkitehtuuria, kieltä tai 

uskontoa. 

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Milloin Rooma perustettiin? 

2. Keitä olivat Romulus ja Remus? 

3. Mitä merta Rooma hallitsi? 

4. Mitä tarkoittaa imperiumi? 

5. Mistä Rooma sai rahaa? 

6. Mikä on Pax Romana ja kuinka pitkä se oli? 

7. Miksi Rooma oli sotilaallisesti vahva? 

8. Mikä on legioona? 

9. Mitä tarkoitti Rooman tapauksessa ”hajota ja hallitse”? 

10. Mitä tarkoittaa, että Rooma oli monikulttuurinen? 
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Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• valtakunta 

• Romulus 

• Remus 

• imperiumi 

• Välimeri 

• sotilaallinen 

• legioona 

• Pax Romana 

• sotapäällikkö 

• hajota ja hallitse 

• suurvalta 

• provinssi 

• arkkitehtuuri 

• monikulttuurinen 

• latinan kieli 

• vero 

 
 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 

1) Rooman kasvun mahdollisuudet. 

- Miten Rooma kasvoi pienestä kylästä imperiumiksi? 

- Mitkä asiat vaikuttivat siihen? 

 

2) Monikulttuurinen Rooma.  

- Miten Roomasta tuli monikulttuurinen? 

- Mitä olivat provinssit? 

- Miten Rooma suhtautui valloittamiinsa maihin? 

- Miten valloitetut maat suhtautuivat Roomaan? 

- Mitä vaikutteita maat saivat toisiltaan? 

  



 

 

 

 

 

 

 

VASTAUKSET 
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Onko väite oikein O vai väärin V? 

 

1. Oikein.  

2. Väärin. (Nykyään Rooma on pääkaupunki.) 

3. Oikein. 

4. Oikein. 

5. Oikein.  

6. Väärin. (Valloitettu maa sai silti päättää omista asioistaan.) 

7. Oikein. 

8. Väärin. (Valloitettu maa sai pitää uskontonsa ja kielensä). 

9. Oikein. 

10. Oikein. 

 

 

Vastaa kysymyksiin. 

 

1. Rooma perustettiin 3 000 vuotta sitten. 

2. Romulus ja Remus olivat tarinan mukaan Rooman perustajia; he olivat suden 

kasvattamia veljeksiä. 

3. Rooma hallitsi koko Välimeren aluetta. 

4. Imperiumi tarkoittaa suurta ja vahvaa valtiota. 

5. Rooma sai rahaa veroista ja valloitetuista maista.  

6. Rooman rauha, joka kesti 200 vuotta.  

7. Sotilaat saivat palkkaa ja olivat uskollisia, myös sotapäälliköt olivat hyviä. 

8. Legioona tarkoittaa sotajoukkoja, armeijaa. Yhdessä legioonassa oli noin 6 000 

miestä. 

9. Eli roomalaiset valtasivat alueen sotimalla ja sen jälkeen hallitsivat sitä. Roomalaiset 

lupasivat myös suojella valloitettua maata muilta vihollisilta.  

10. Rooman imperiumissa oli paljon eri kulttuureja, valloitetut maat saivat pitää 

uskontonsa ja kielensä. Rooma kopioi asioita valloittamistaan maista ja muut maat 

Roomasta.  

 


