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ANTIIKIN ROOMA 
 

  



 2 

ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 

 

     Romulus ja Remus                   kylä                                         Rooma   

 

Rooman imperiumi   Pax Romana (Rooman rauha)             legioona 

 

  vero (maksu)                                                                                hajota ja hallitse 
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ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 

 

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. 
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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 
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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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TEHTÄVÄT: ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 

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? 
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VASTAUKSET: ROOMAN SYNTY JA KASVU SUUREKSI VALTAKUNNAKSI 
 

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.  
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ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
                      senaatti                                    senaattori              sotapäällikkö Julius Caesar 

 
 
              kansankokous                        Forum Romanum -tori                       orjakapina 

 
 
               patriisit                                        plebeijit                            orja                     
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ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 

 

Senaatti 

Kun Rooma oli tasavalta, sitä hallitsi senaatti.  

Senaatin jäsen oli nimeltään senaattori. 

Senaatti kokoontui pääkaupungin torilla, joka oli nimeltään Forum Romanum.  

Senaatti valvoi virkamiehiä ja johti taloutta.  

Senaattiin pääsi vain varakkaasta perheestä. 

Senaattoreiden joukosta valittiin vaaleilla kaksi konsulia, jotka johtivat armeijaa ja 

valtakuntaa. 

Senaatti kysyi joskus myös kansankokouksen mielipidettä.  

Kansankokouksissa päätettiin laista, virkamiesten valinnasta ja sodista.  

 

Sotapäällikkö Julius Caesar 

Eräs kuuluisa armeijan sotapäällikkö oli Gaius Julius Caesar.  

Senaatti ei pitänyt hänestä, vaikka Julius Caesar voitti monia taisteluita. 

Caesar teki itsestään diktaattorin eli yksinvaltiaan, joka päätti kaikesta. 

Caesarin aikana parannettiin kalenteria; päätettiin, että vuosi kestää 365 päivää.  

Näin sai alkunsa juliaaninen kalenteri, joka aloitti meidän ajanlaskumme. 

 

Caesarin aikana rakennettiin paljon rakennuksia, huviteltiin seuraamalla 

gladiaattoritaisteluita ja kilpa-ajoja. 

Näin Caesar piti ihmiset tyytyväisinä, ja he rakastivat johtajaansa. 

Senaatti tappoi myöhemmin Caesarin. 

Caesarin kuoleman jälkeen Roomassa alkoi sisällissota, kunnes saatiin uusi keisari. 

Sana keisari tuli Caesarin nimestä. 

Roomaa hallitsi sen jälkeen uusi keisari yhdessä senaatin kanssa. 
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Rooman yhteiskuntaluokat 

Roomalaiset olivat eriarvoisia.  

Patriisit olivat rikkaita.  

He omistivat maita ja työskentelivät tärkeissä tehtävissä.  

Vain patriisit valittiin tärkeisiin virkoihin. 

Plebeijit olivat roomalaisia, jotka työskentelivät sotilaina, rakennusmiehinä, kauppiaina, 

käsityöläisinä ja maanviljelijöinä.  

Rikkailla roomalaisilla oli kodissaan orjia, jotka siivosivat, laittoivat ruokaa ja hoitivat lapsia.  

Orjat eivät olleet vapaita, vaan kuuluivat talon isännälle. 

Orjia tarvittiin paljon, koska töitä oli paljon. Orjia saatiin sodista. 

Orjia myytiin orjamarkkinoilla.  

Orjien lapset syntyivät orjiksi. 

Joskus orjat nousivat kapinaan ja aloittivat taistelun omien oikeuksiensa puolesta. Tätä 

kutsutaan orjakapinaksi.  

 

PATRIISIT 

  PLEBEIJIT 

    ORJAT 

 

Roomalaisille valtio oli tärkeämpi kuin perhe.  

Roomalaiset arvostivat myös sotilaita ja uskontoa. 

Perheessä isä oli hyvin tärkeässä roolissa.  

Isä päätti, kenen kanssa tytär menee naimisiin tai saattoi myydä lapsensa orjaksi. 

Vain pojat opetettiin lukemaan ja kirjoittamaan. 

Naisilla oli Roomassa parempi asema kuin Kreikassa. Roomalaiset naiset saivat liikkua 

kaduilla vapaasti ja myöhemmin myös erota miehestään. 

Köyhät roomalaiset asuivat pienissä ja huonokuntoisissa kerrostaloissa, ja rikkailla oli oma 

talo. 

Rikkaan roomalaisen talon nimi oli domus. Siinä oli paljon tilaa ja puutarha. 
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TEHTÄVÄT: ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooman tasavaltaa hallitsi senaatti.  

2. Senaatin jäsen oli nimeltään senaattori.  

3. Forum Romanum oli kaupunki. 

4. Isoissa kansankokouksissa päätettiin laista, virkamiesten valinnasta ja sodista.  

5. Gaius Julius Caesar oli roomalainen sotapäällikkö.   

6. Julius Caesar teki itsestään diktaattorin eli yksinvaltiaan, joka päätti kaikesta. 

7. Tavallinen kansa rakasti Julius Caesaria ja piti häntä hyvänä johtajana. 

8. Kaikki roomalaiset olivat tasa-arvoisia.  

9. Rikkailla roomalaisilla oli kodissaan orjia.  

10. Naisilla oli Roomassa asema parempi kuin Kreikassa.  

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Mikä oli senaatti? 

2. Kuka oli Julius Caesar? 

3. Miten Roomaa hallittiin Caesarin jälkeen? 

4. Mitä tarkoittaa, että roomalaiset olivat eriarvoisia? 

5. Ketä olivat patriisit? 

6. Ketä olivat plebeijit?  

7. Mitä tarkoittaa orjakapina? 

8. Kumpi oli roomalaisille tärkeämpää: perhe vai valtion asiat? 

9. Miten roomalaisten naisten asema oli parempi kuin kreikkalaisten naisten? 

10. Mikä oli domus? 
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TEHTÄVÄT: ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• senaatti 

• senaattori 

• Forum Romanum 

• tasavalta 

• Julius Caesar 

• sotapäällikkö 

• kansankokous 

• konsuli 

• diktaattori 

• patriisit 

• plebeijit 

• orjakapina 

• käsityöläiset 

• maanviljelijät 

• domus 

• yhteiskunta 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Miten Roomaa hallittiin? 

- Miten Roomaa hallittiin eri aikoina? 

- Ketkä hallitsivat? 

- Mistä asioista kukin sai päättää? 

 

2) Julius Caesar 

- Kuka oli Caesar? 

- Mitä hän teki? 

- Miten ihmiset suhtautuivat häneen? 

- Mitä hän sai aikaan? 

 

3) Rooman yhteiskuntaluokat 

- Miten ihmiset olivat eriarvoisia? 

- Miten ihmiset elivät? 

- Mitä oikeuksia kullakin yhteiskuntaluokalla oli? 
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VASTAUKSET: ROOMALAINEN YHTEISKUNTA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Oikein.  

3. Väärin. (Forum Romanum oli pääkaupungin tori, jossa senaattikin kokoontui.) 

4. Oikein.  

5. Oikein.   

6. Oikein. 

7. Oikein. 

8. Väärin. (Roomalaiset olivat eriarvoisia, ja jokainen kuului johonkin 

yhteiskuntaluokkaan.)  

9. Oikein.  

10. Oikein.  

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Senaatti hallitsi Rooman tasavaltaa. Senaatti valvoi virkamiehiä ja johti taloutta. 

2. Julius Caesar oli Rooman sotapäällikkö.  

3. Uusi keisari ja senaatti hallitsivat Roomaa yhdessä. 

4. Roomalaiset kuuluivat eri yhteiskuntaluokkiin; toisilla oli enemmän oikeuksia ja rahaa 

kuin toisilla. 

5. Patriisit olivat rikkaita roomalaisia. He pääsivät tärkeisiin virkoihin. 

6. Plebeijit olivat roomalaisia sotilaita, rakennusmiehiä, kauppiaita, käsityöläisiä ja 

maanviljelijöitä. 

7. Orjakapinassa orjat taistelivat omien oikeuksien puolesta. 

8. Valtio oli roomalaisille perhettä tärkeämpi.  

9. Roomalaiset naiset saivat liikkua kaduilla vapaasti ja myös erota miehestään. 

10. Domus oli rikkaan roomalaisen hieno talo, jossa oli oma puutarha.  
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ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT 

 

gladiaattori                          Colosseum-amfiteatteri                       Via Appia -tie 

 

 

                kilpa-ajot                                              Circus Maximus -areena 

 

 

                kylpylä                                                   akvedukti (vesijohtojärjestelmä) 
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ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT 

 

Taistelut ja kilpa-ajot 

Keisarin oli tärkeää pitää kansa tyytyväisenä.  

Hän järjesti gladiaattoritaisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla.  

Keisari maksoi kisojen järjestämisen ja yleisö sai tulla ilmaiseksi katsomaan niitä. 

Yleisö tykkäsi verisistä taisteluista. 

Kilpailun voittaja sai rahaa ja kunniaa.  

Gladiaattorit olivat yleensä orjia tai köyhiä miehiä, jotka halusivat rikastua. 

Taisteluissa gladiaattorit taistelivat yleensä kuolemaan asti. 

Jos keisari näytti peukkua alaspäin, gladiaattori sai tappaa hävinneen miehen. 

 

Colosseum oli kuuluisa amfiteatteri, jossa järjestettiin gladiaattoritaistelut. 

Circus Maximus oli areena, jossa järjestettiin taisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla. 

 

Roomalaiset olivat taitavia rakentajia 

Roomalaiset olivat hyviä tien rakentajia.  

Tiet olivat kestäviä ja suoria.  

He rakensivat teitä Roomasta kaikkiin provinsseihin. 

Teitä pitkin kuljetettiin sujuvasti kauppatavaraa ja postia. 

Eräs kuuluisa tie oli nimeltään Via Appia. 

Roomalaiset osasivat rakentaa myös toimivan vesijohtojärjestelmän.  

Vesijohtojärjestelmä eli akveduktit toivat kaupunkiin vuorilta puhdasta vettä. 

Roomassa oli myös paljon hienoja kylpylöitä. 

Naiset ja miehet kylpivät erikseen. 

Muut maat alkoivat jopa ottaa mallia roomalaisista kylpylöistä. 
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TEHTÄVÄT: ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT  
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Gladiaattoritaistelut ja kilpailut olivat yleensä keisarin järjestämiä. 

2. Taisteluita järjestettiin, jotta kansalla olisi hupia ja he olisivat tyytyväisiä.  

3. Taistelut olivat katsojille maksullisia. 

4. Gladiaattorit olivat yleensä rikkaita miehiä.  

5. Taistelussa gladiaattorit taistelivat yleensä kuolemaan asti.  

6. Roomalaiset olivat huonoja tien rakentajia.  

7. Via Appia oli kuuluisa taisteluareena. 

8. Akvedukti oli vesijohtojärjestelmä. 

9. Roomalaiset pitivät kylpylöistä. 

10. Naiset ja miehet kylpivät roomalaisessa kylpylässä yhdessä. 

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miksi gladiaattoritaisteluita järjestettiin? 

2. Miten kansa suhtautui verisiin gladiaattoritaisteluihin? 

3. Mitä kilpailun voittaja sai palkinnoksi? 

4. Ketkä ihmiset menivät tai joutuivat gladiaattoreiksi? 

5. Mitä tarkoitti, jos keisari näytti peukkua alaspäin taistelussa? 

6. Mikä on Colosseum? 

7. Mikä on Circus Maximus? 

8. Mitä roomalaiset olivat taitavia rakentamaan? (3 asiaa) 

9. Mikä oli Via Appia? 

10. Mikä oli akvedukti? 
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TEHTÄVÄT: ROOMALAISTEN HUVIT JATAIDOT 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• gladiaattori 

• gladiaattoritaistelu 

• kilpa-ajot 

• Colosseum 

• amfiteatteri 

• Circus Maximus 

• kansankokous 

• provinssi 

• Via Appia 

• kauppatavara 

• roomalaiset 

• vesijohtojärjestelmä 

• akvedukti 

• kylpylä 

 
 
 

Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Gladiaattoritaistelut 

- Miksi taisteluita järjestettiin? 

- Kuka järjesti? 

- Missä niitä järjestettiin? 

- Ketkä olivat gladiaattoreita? 

- Mitä he saivat palkinnoksi? 

 

2) Roomalaiset taitavia rakentajia. 

- Mitä roomalaiset osasivat rakentaa hyvin? 

- Mitä hyötyä näistä asioista oli? 

- Miten nämä asiat helpottivat tai paransivat ihmisten elämää? 

  



 18 

VASTAUKSET: ROOMALAISTEN HUVIT JA TAIDOT  
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein. 

2. Oikein.  

3. Väärin. (Taistelut olivat yleisölle ilmaisia.) 

4. Väärin. (Gladiaattorit olivat orjia tai köyhiä miehiä.)  

5. Oikein.  

6. Väärin. (Roomalaiset olivat taitavia tien rakentajia.)  

7. Väärin. (Via Appia oli kuuluisa tie.) 

8. Oikein. 

9. Oikein. 

10. Väärin. (Naiset ja miehet kylpivät erikseen.) 

 

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Keisari halusi pitää kansan tyytyväisenä tarjoamalla huvituksia.  

2. Kansa piti gladiaattoritaisteluista, ne olivat heistä viihdyttäviä. 

3. Voittaja sai rahaa ja kunniaa. 

4. Gladiaattoreita olivat orjat ja köyhät miehet, jotka halusivat rahaa. 

5. Kilpailun voittaja sai tappaa hävinneen miehen. 

6. Amfiteatteri Roomassa, jossa järjestettiin gladiaattoritaisteluita. 

7. Areena, jossa järjestettiin taisteluita ja kilpa-ajoja hevosilla.  

8. Roomalaiset rakensivat hyvin teitä, kylpylöitä ja akvedukteja.  

9. Via Appia oli kuuluisa roomalainen tie. 

10. Akvedukti oli vesijohtojärjestelmä.  
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POMPEIJI 

 
                                 Pompeiji 

 
 
tulivuorenpurkaus                                 Vesuvius-tulivuori                  tuhkasade 

 
 
tuhka   ulkoilmamuseo                rauniot  
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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. 
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TEHTÄVÄTÄ: 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? 
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TEHTÄVÄT: 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? 

 

  



 23 

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. 
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ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 

 

Länsi-Rooma              Itä-Rooma (Bysantti)           uskonnonvapaus (kristinusko leviää) 

 
 
katolinen ja ortodoksinen uskonto                       paavi 

 
 
Rooman valtakunta hajoaa                                keskiaika  
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ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 

 

Rooman valtakunta tuhoutui, koska se kasvoi liian suureksi.  

Kun kaikki oli valloitettu, ei saatu enää uusia orjia eikä lisää rahaa.  

Suurta valtakuntaa oli vaikeaa ja kallista hallita.  

Rooma jaettiin kahteen osaan, että sitä olisi helpompi hallita, Länsi-Roomaan ja Itä- 

Roomaan eli Bysanttiin.  

Länsi-Rooman pääkaupunki oli edelleen Rooma, mutta Itä-Rooman pääkaupunki oli 

Konstantinopoli.  

Talous ja hallinto eivät olleet kunnossa myöskään. 

Kansa ei ollut enää tyytyväinen ja alkoi siksi kapinoida.  

Maan sisällä syttyi sotia, joihin armeija joutui puuttumaan. 

Kun Roomassa tuli voimaan uskonnonvapaus (ihmiset saivat itse valita uskontonsa), 

kristinusko levisi valtakunnassa nopeasti. 

Kristittyjen johtajaksi nousi Rooman piispa eli paavi. 

Kirkko hajosi idän ja lännen kirkoksi. 

Muodostuivat katolinen ja ortodoksinen kirkko (uskonto). 

Kun viholliset huomasivat, että Roomasta oli tullut heikko, he alkoivat hyökätä eri puolella 

valtakuntaa ja valloittaa alueita itselleen. 

Antiikin aika päättyy Rooman valtakunnan tuhoon, ja sen jälkeen alkaa keskiaika. 

  



 26 

TEHTÄVÄT: ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Rooman valtakunta tuhoutui, koska se oli liian suuri.  

2. Rooma jaettiin neljään osaan, että sitä olisi helpompi hallita.  

3. Rooma jaettiin Itä-Roomaan ja Länsi-Roomaan. 

4. Länsi-Rooman pääkaupunki oli Rooma.  

5. Itä-Rooman pääkaupunki oli Konstantinopoli.  

6. Rooman talous ja hallinto olivat hyvässä kunnossa. 

7. Roomassa levisi kristinusko.  

8. Kristittyjen johtajaksi nousi paavi.  

9. Myös kirkko jakaantui, ja muodostui katolinen ja ortodoksinen kirkko. 

10. Kun antiikin aika päättyi, alkoi sitten keskiaika.  

 

Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Miksi Rooman valtakunta hajosi? 

2. Mitä roomalaiset olisivat tarvinneet lisää muista maista? 

3. Mihin kahteen osaan Rooma jaettiin? 

4. Mikä oli Länsi-Rooman pääkaupunki? 

5. Mikä oli Itä-Rooman pääkaupunki? 

6. Miksi myös tavalliset ihmiset kapinoivat? 

7. Mitä tarkoittaa uskonnonvapaus? 

8. Mitkä kaksi uskontoa muodostuivat? 

9. Mitä vihollismaat tekivät, kun huomasivat Rooman olevan heikko? 

10. Mihin päättyi antiikin aika? 

11. Mikä aikakausi alkoi antiikin ajan jälkeen? 
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TEHTÄVÄT: ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
 
Kirjoitustehtävä. 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• valtakunta 

• valloittaa 

• hallita  

• Länsi-Rooma 

• Itä-Rooma 

• Bysantti 

• Konstantinopoli 

• kapinoida 

• uskonnonvapaus 

• ortodoksinen kirkko 

• katolinen kirkko 

• paavi 

• viholliset 

• antiikin aika 

• keskiaika 

 
 
 
 

Esseetehtävä. 
 
 
1) Rooman valtakunta hajoaa. 

- Miksi Rooma alkoi hajota? 

- Kerro Länsi-Roomasta ja Itä-Roomasta.  

- Kerro uskonnonvapaudesta ja mihin se johti.  

- Miksi Rooma lopulta tuhoutui? 

- Mitä seurasi Rooman hajoamisesta? 
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VASTAUKSET: ROOMAN VALTAKUNTA HAJOAA 
 
Onko väite oikein O vai väärin V? 
 

1. Oikein.  

2. Väärin. (Se jaettiin kahteen osaan.)  

3. Oikein. 

4. Oikein.   

5. Oikein.  

6. Väärin. (Talous ja hallinto olivat heikossa kunnossa.) 

7. Oikein.  

8. Oikein.   

9. Oikein. 

10. Oikein.   

 
Vastaa kysymyksiin. 
 

1. Se oli liian suuri ja sitä oli vaikeaa hallita. Viholliset odottivat, että Rooma heikkenee, 

jotta voisivat hyökätä sinne. 

2. Uusia alueita valloittamalla olisi saatu lisää rahaa ja orjia.  

3. Rooma jaettiin Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan. 

4. Länsi-Rooman pääkaupunki oli Rooma. 

5. Itä-Rooman pääkaupunki oli Konstantinopoli.  

6. Ihmiset eivät olleet tyytyväisiä maan hallintoon ja talouteen. 

7. Ihmiset saivat valita uskontonsa, eikä valtio tai kirkko päättänyt enää siitä. 

8. Muodostuivat ortodoksinen ja katolinen uskonto. 

9. Viholliset hyökkäsivät Roomaan ja kukistivat sen lopullisesti. 

10. Antiikin aika päättyi Rooman tuhoon.  

11. Antiikin jälkeen alkoi keskiaika. 

 


