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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
 
Kuvatehtävä: “Sähkö – ylellinen valaistus”. Ranskalainen mainos vuodelta 1897. (s. 121) 
Miten mainos kuvaa ajan henkeä? 

• Sähkö oli uusi asia, joka teki kodeista mukavampia ja elämästä vaivattomampaa. 

• Öljylamput savuttivat helposti, joten valkoinen vaate saattaa viitata sähkön puhtauteen. 

• Kuva viittaa lukemiseen, jota sähkövalo helpotti. 
 
Kuvatehtävä: Yhdysvaltalaisen Puck-huumorilehden pilakuva vuodelta 1880. (s. 122) 
Millaisen kuvan se antaa siirtolaisuudesta Yhdysvaltoihin? 

• Siirtolaisia on tulossa eri maista ja yhteiskuntaluokista. 

• Yhdysvallat ottaa tulijat avosylin vastaan Setä Samulin hahmossa. 

• Yhdysvallat tarjoaa turvakotia (U.S. Ark of Refuge) sodan uhkaa ja huonoja oloja 
pakeneville siirtolaisille. 

• Kuvassa on viittaus Nooan arkkiin, jonne kaikkia eläimiä pelastui kaksi. 

• Kyltit ylistävät Yhdysvaltojen hyviä puolia ja antavat lupauksia. 

• Värityksessä on käytetty tehokeinona kirkkaan ja tumman vaihtelua.  

• Yhdysvalloista annetaan positiivinen kuva maan, joka täyttää kaikki odotukset. 

• Ihmiset pakenevat muista maista huonoja oloja tai sodan pelkoa. 

• Kaikki ovat tervetulleita Yhdysvaltoihin. 

• Yhdysvallat otti jo 1880-luvulla käyttöön lakeja, jotka rajoittivat maahanmuuttoa. 
 
Tehtävä 1 
 
a) Mitä tarkoittaa työn tuottavuus? 

• Tuottavuus tarkoittaa aikaansaadun tuotannon määrää suhteessa panoksiin. 

• Työn tuottavuus kuvaa sen tehokkuutta: kuinka paljon hyödykkeitä kyetään tuottamaan 
tietyssä ajassa tietyllä työntekijämäärällä? 

 
b) Miten teollistumisen ajan koneet lisäsivät työn tuottavuutta? 

• Koneiden avulla työntekijät pystyivät valmistamaan nopeasti paljon hyödykkeitä. 

• Kehitystä kiihdytti työn jakaminen osiin. 
 
Tehtävä 2  
Miksi rautatiestä tuli teollistumisen symboli? 

• Juna oli tärkeä keksintö, joka mullisti ihmisten, raaka-aineiden ja tavaroiden liikkumisen. 

• Rautatiet mahdollistivat suurten tavara- ja ihmismäärien kuljettamisen. 

• Junaan sovellettiin höyrykonetta, joka oli toinen teollistumisen symboleista. 

• Rautatieverkon laajeneminen vei kehitystä uusille alueille. 
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Tehtävä 3 
Määrittele käsitteet kolonialismi ja imperialismi. Mikä on niiden keskeinen ero? 

• Kolonialismi tarkoittaa alueiden taloudellista alistamista ja hyödyntämistä. Se syntyi 
löytöretkien seurauksena ja oli voimakasta etenkin 1600–1700-luvuilla. 

• Imperialismi tarkoittaa alueen liittämistä oman maan alaisuuteen. Se syntyi 1800-luvun 
lopussa ja vaikutti pitkälti 1900-loppuun asti. 

• Kolonialismia edistivät käytännössä kauppiaat ja imperialismia sotilaat. 
  
Tehtävä 4 
Miksi teollistumisen alussa yksi uusi keksintö johti nopeasti seuraavaan? 

• Yhden tuotantovaiheen nopeutuminen pakotti kehittämään myös seuraavia vaiheita. 
Muuten olisi syntynyt ”pullonkauloja” eli tuotantoa hidastavia työvaiheita, jotka olisivat 
heikentäneet uuden keksinnön tuomaa hyötyä. 

• Uudet keksinnöt tuottivat myös uusia tarpeita. Esimerkiksi sähköenergian hyödyntämisen 
seurauksena keksittiin useita uusia laitteita.  

 
Tehtävä 5 
Mitä muutoksia energiatuotannossa tapahtui teollistumisen aikana? 

● Lihas-, vesi- ja tuulivoiman rinnalle nousi ensin höyryvoima ja sitten sähköenergia. 
● Myöhemmin tuli vielä polttomoottori ja ydinvoima sekä uusiutuvia energialähteitä, kuten 

aurinkovoima. 

• Vanhat energialähteet eivät hävinneet kokonaan, vaikka uusia keksittiinkin. 

• (Oppikirjan lopun kertausaukeama antaa lisätietoa aiheesta.) 
 
Tehtävä 6 
Miksi Saksa ja USA ohittivat Englannin teollisuustuotannossa 1800-luvun lopussa?  
 
Saksa: 

• Saksa yhdistyi 1871, mikä kiihdytti sen teollistumista. 

• Saksassa oli paljon luonnonvaroja, kuten malmia teräksen valmistamiseen. 

• Saksa panosti tieteelliseen tutkimustyöhön, erityisesti kemia kehittyi. 

• Saksassa oli tehokas koululaitos ja maassa säädettiin yleinen oppivelvollisuus. 
 
Yhdysvallat: 

• Pohjoisvaltioiden voitto sisällissodassa (1861–65) kiihdytti teollistumista. 

• Siirtolaisuus lisäsi työvoimaa ja kysyntää. 

• Rautatiellä oli suuri merkitys mantereen yhdistäjänä. 

• Laajat kotimarkkinat edistivät tuotannon lisäämistä ja ulkomaista kilpailua rajoitettiin 
tulleilla. 

• Vaikka Saksa ja USA menivät teollisuustuotannossa Englannin ohi, sekin kasvatti jatkuvasti 
tuotantoaan. 

● Molemmissa maissa teollisuus alkoi myöhemmin kuin Englannissa, joten ne pystyivät 
lisäämään tuotantoaan uudenaikaisilla koneilla. 
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Tehtävä 7 
Pohdi, miksi teollistuminen levisi eri maihin eri aikaan. 

• Teollistuminen oli nopeaa maissa, joissa oli paljon kaupunkiväestöä ja voimakas 
väestönkasvu. 

• Teollisuus levisi myös nopeammin maihin, joissa oli voimakas porvaristo. Heillä oli rahaa ja 
siten mahdollisuuksia investoida teollisuuteen. 

• Maat, joissa oli suurmaanomistajia, teollistuivat hitaammin. 

• Myös maan raaka-ainevarat ja pääomat vaikuttavat leviämisen nopeuteen. 

• Teollistumisen ja kaikkien innovaatioiden leviämiseen vaikuttaa yhteiskunnallinen tilanne 
ja esimerkiksi maan lainsäädäntö. 

 
Tehtävä 8 
Tutki yhdysvaltalaisen taiteilijan John Gastin maalausta American Progress (“Amerikan edistys”) 
vuodelta 1872. 
 
a) Millaisen kuvan se antaa Yhdysvaltojen asuttamisesta 1800-luvun lopulla? 

• Siirtolaiset etenevät rannikolta kohti sisämaata. 

• Mukana on maanviljelijöitä, metsästäjiä ja kullankaivajia.  

• Alkuperäiskansat joutuvat väistymään ja pakenemaan siirtolaisten tieltä. 

• Rannikolla on suuri kaupunki, josta lähtee rautateitä kohti sisämaata. 

• Iso jumalatar kuvaa edistystä. Hän vetää mukanaan lennätinlinjaa ja kantaa kädessään 
kirjaa. 

 
b) Mitä taiteilija on halunnut mielestäsi kuvalla kertoa? Perustele tulkintasi kuvan 
yksityiskohdilla. 

• Taiteilija on halunnut kertoa, että edistys ja uuden teknologian tulo ovat hyviä asioita 
Amerikan mantereelle ja Yhdysvalloille. 

• Perustelut: 
o Taulun vasen reuna on pimeä ja oikea on valoisa. Siirtolaiset etenevät kohti pimeää 

puolta eli he tuovat sinne valon, joka symboloi edistystä. 
o Aurinko paistaa oikealla puolella ja valaisee etenevän jumalattaren. 
o Oikealla puolella asiat ovat “järjestyksessä”; siellä on esimerkiksi viljelyä, taloja, 

kaupunki ja rautatie. Alkuperäiskansojen puolella on pakenevia villejä ja kylä, jossa 
näyttää olevan tanssivia ihmisiä.  

 
 


