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Näkökulmia tehtäviin ja kuviin 
 
Tehtävä 1  
Miten Rooma onnistui kasvamaan suurvallaksi?   

• kilpailevien kansojen hajanaisuus ja eripuraisuus  

• tehokkaasti järjestetty armeija  

• taitava hallinto  

• hajota ja hallitse -politiikka  

• voimakkaat keisarit  

• valloitettujen alueiden tehokas taloudellinen hyväksikäyttö 

• suotuisa sijainti Välimeren keskellä 
 
Tehtävä 2 
Miten käsitteet kansankokous, tasavalta ja keisariaika liittyvät Rooman historiaan? 

• Tasavallan aikana valtaa käyttivät ylimpien sukujen edustajista koostuva senaatti ja 
kansankokous.  

• Keisariajalla valtaa käytti keisari, mutta senaatilla oli edelleen valtaa joissakin asioissa, 
kuten verotuksessa. 

• Kansankokouksissa keskusteltiin kaupunkivaltion ja valtakunnan asioista. Siihen saivat 
osallistua vain asekuntoiset kansalaiset. 

 
Tehtävä 3  
Miksi tuontituotteet olivat välttämättömiä Rooman pääkaupungin asukkaille?   

• Rooman pääkaupunki ei itse tuottanut juuri mitään, mutta roomalaisten tarpeet olivat 
valtavat.   

• Rooman armeija tarvitsi paljon viljaa.   

• Rooma oli ensimmäinen miljoonakaupunki, jonka runsas väestö tarvitsi myös paljon viljaa. 

• Pääkaupungin yläluokalle eli patriiseille tuotiin myös mitä ihmeellisimpiä ylellisyystuotteita.  
 
Tehtävä 4 
Pohdi, mikä merkitys Rooman valtakunnan laajuudella oli Euroopan myöhemmälle historialle. 

• Imperiumin laajuuden vuoksi roomalainen kulttuuri ei jäänyt vain Välimeren kulttuuriksi, 
vaan se levisi Alppien yli. 

• Roomalaiset perustivat sotilasleirejä ympäri valtakuntaa, ja niistä kehittyi myöhemmin 
kaupunkeja, kuten nykyinen Wien ja Pariisi. 

• Latinan kieli levisi virkakielenä ympäri valtakuntaa ja syrjäytti monia paikallisia kieliä. 
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Tehtävä 5 
Tarkastele Välimeren merkitystä antiikin Kreikalle ja Roomalle (YO K2017). 

• Vastauksessa on määritelty ja ajoitettu antiikin aika. 

• Vastauksessa on käsitelty molempia kulttuureja tasapuolisesti. 

• Välimeren merkitys yhdistävä tekijänä Kreikalle ja etenkin Roomalle. 

• Taloudellisesti Välimeri muodosti yhtenäisen kauppa-alueen kauppatavaroineen ja -
reitteineen. Kalastuksen ja laivanrakennuksen merkitys taloudelle. 

• Välimeri mahdollisti kulttuuristen vaikutteiden siirtymisen alueilta toiselle. 

• Kreikkalaiset kävivät kauppaa merta pitkin ja perustivat siirtokuntia Välimeren rannoille. 
Roomalaisille Välimeri oli sisämeri, jolla oli kauppareittien lisäksi valta- ja sotilaspoliittinen 
merkitys. Vihollisten hyökkäykset Välimeren kautta Roomaan olivat vaikeita. 

• Välimeren ilmasto oli suotuisa esimerkiksi viljelyyn. Toisaalta puiden kaataminen aiheutti 
maaperän köyhtymistä eli eroosiota Välimeren rannoilla. 

• Huom! Tehtävä on yo-tehtävä, jossa on odotettu myös HI4-kurssin hallintaa. Kurssilla 
käsitellään Välimeren merkitystä sille, miten kreikkalaiset vaikutteet levisivät Roomaan. 
Esimerkiksi jumalmaailma siirtyi Roomaan lähes sellaisenaan. 

 
Tehtävä 6 
Katso Rooman historiaan liittyvä video Muistikuvia Roomasta – kaupunkikuva. 
 
a) Miten sen antama kuva tukee tämän oppikirjan tietoja Roomasta? 

• Videolla käsitellään Rooman kaupunkivaltion suuruutta ja sen monumentteja. 

• Kaupunki perustettiin Tiber-joen rannalle. 

• Videossa tulee esille roomalainen rakennustekniikka ja insinööritaito. 
 
b) Mitä uutta opit? 

• opiskelijan oma vastaus 
 
c) Arvioi videota lähdekritiikin näkökulmasta. 

• Miksi video on tehty? 

• Mistä tekijöiden tiedot ovat peräisin? 

• Mitkä tekijät vaikuttivat videon sisältöön? 

• Mitä asioita videossa tuotiin esille, mistä vaiettiin? 
 


