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Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

Kuvatehtävä s. 27 
 
Ranskalainen pilakuva Saksan keisari Wilhelm I:stä vuodelta 

1870. Minkälaisen kuvan pilapiirros antaa Saksan keisarista? 

 

 Pilapiirros antaa Saksan keisarista sotaisan kuvan. 

 Kädessä on miekka ja pistooli ja lisäksi selässä kivääri. 

 Vyöllä on vielä pistooli ja puukko. 

 Päässä on saksalainen kypärä, jossa on tunnusmerkkinä Saksan kotka. 

 Räjähdyspilvet ja keisarin liittäminen taistelukenttään lisäävät sotaisuuden tunnetta. 

Tehtävä 1 
 

a) Määrittele käsite tasapainopolitiikka. 
 

 Pyritään säilyttämään valtioiden väliset voimasuhteet ennallaan. Esimerkiksi Wienin 
kongressissa valtiot sopivat pyrkivänsä säilyttämään Euroopan tasapainossa. 

 

b) Mitkä tekijät horjuttivat 1800-luvun Euroopassa valtioiden 
välistä tasapainoa? 

 
 Teollistuminen muutti maiden voimasuhteita, sillä se lisäsi paransi resursseja ja 

mahdollisti kilpavarustelun. 

 Imperialismi toi maille pääomia, raaka-aineita ja poliittista valtaa. 

 Porvariston voimistuminen ja määrällinen kasvu lisäsi valtioiden taloudellista aktiviteettia 

ja voimavaroja. 

 Nationalismi sai valtion ja kansan luottamaan itseensä ja aliarvioimaan vastustajia. 

 Preussin ja Ranskan sota mahdollisti Saksan yhdistymisen ja samoin Italia yhdistyi. 

Tehtävä 2 
 

a) Mihin Saksan nousu suurvallaksi perustui? 
 

 Yhdistyminen mahdollisti Saksan kehittymisen taloudellisesti ja sotilaallisesti. 

 Saksassa oli raaka-aineita. Saksasta tuli Euroopan suurin teräksen ja hiilen tuottaja. 

 Saksasta kehittyi nopeasti johtava maa kemianteollisuudessa. 

 Saksan koululaitos oli tehokas ja toimiva. 

 Saksalaisten arvostamat hyveet, kurinalaisuus ja organisointikyky, auttoivat maan 
kehittämisessä. 

 Saksan geopoliittinen asema keskellä Eurooppaa oli hyvä. 

 

b) Miten Saksan nousu suurvallaksi vaikutti Euroopan 
tilanteeseen? 
 

 Saksan vahvistuminen heikensi Euroopan tasapainoa. 

 Pelko Saksan vahvistumisesta sai muut valtiot solmimaan liittoja keskenään Saksaa 

vastaan. Tämä vuoksi Wienin kongressin luoma järjestelmä murtui. 
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 Saksa pelkäsi Ranskan revanssia ja se liittoutui Itävalta-Unkari kanssa. 

 

Tehtävä 3 

 
Miten aatteiden vaikutus näkyi 1800-luvun kansainvälisessä 

politiikassa? 
 

 Nationalismi vahvistui ja kansat alkoivat korostaa omaa paremmuuttaan.  

 Erityisesti Itävalta-Unkarissa nationalismi oli voimakasta, koska sen alaisuudessa eli 

monia vähemmistökansallisuuksia. 

 Italian ja Saksan valtioiden syntyminen muuttivat poliittisia voimasuhteita Euroopassa. 

 Poliittinen liberalismi horjutti maiden sisäistä tasapainoa ja vastareaktiona vahvistui 

konservatismi. 

 

Tehtävä 4 
 
Etsi verkosta Euroopan kartat 1800-luvun alusta ja 1800-luvun 

lopusta. Mitä huomioita voit kartoista tehdä? 
 

 Merkittävä huomio kartoista on se, että 1800-luvun alkupuolella Euroopassa oli paljon 
pieniä valtioita. 1800-luvun lopulla Euroopan pienten valtioiden määrä oli vähentynyt. 

Suurin syy oli Saksan ja Italian yhdistyminen. 
 


