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Forum V 

 

14. Suurvalta-aseman romahdus 

Näkökulmia tehtävien ja kuvien käsittelyyn 

 

Kuvatehtävä s. 124 

Pietari Suuri johtaa joukkojaan Pultavan taistelussa vuonna 1709. Millaista oli 

1700-luvun sodankäynti? 

• 1700-luvun alkuun mennessä eurooppalaisissa valtioissa oli siirrytty 

ammattiarmeijoihin, koska ne olivat osoittautuneet tehokkaiksi. Armeijan ylläpito 

oli kuitenkin kallista, joten sotilasmahteina pysyivät vain ne valtiot, jotka 

kykenivät rahoittamaan koko ajan kasvavat armeijansa.  

• Venäjällä Pietari Suuri alkoi luoda keskitettyä valtionhallintoa, mikä sopi laajaan 

valtakuntaan, joka saattoi hyödyntää voimavarojaan. Venäjästä kasvoi nopeasti 

yksi Euroopan johtavista sotilasmahdeista. 

• Ammattiarmeijoihin siirtymisen myötä sotilaan kouluttamisesta tuli tärkeää, 

mutta samalla hidasta ja kallista. Sotilaita ei kannattanut tuhlata taisteluissa. 

• 1700-luvun sodissa tavoitteeksi tuli voittaa, kuten ennenkin, mutta omia 

tappioita välttäen. Usein pyrittiin katkaisemaan vihollisen huoltoreitit, jotta se 

vetäytyisi tai antautuisi ilman taisteluita. Jos päädyttiin taisteluun asti, erilaisilla 

taidokkailla liikkeillä pyrittiin ajamaan vihollinen epäedulliseen asemaan ja siksi 

peräytymään. 

• Jos sotajoukot joutuivat ottamaan yhteen, olivat seuraukset 1700-luvun 

sodissakin verisiä.  

• 1700-luvun sodissa jalkaväki edelleen hallitsi taistelukenttiä. Ratsuväellä säilyi 

arvostettu asemansa iskujoukkona, joka sopivana hetkenä suoritti rynnäkön ja 

vaikutti taistelun kulkuun jopa ratkaisevasti. Tykkien merkitys väheni, koska ne 

olivat raskaita ja kömpelöitä liikuttaa eivätkä siksi sopineet sotapäälliköiden 

suosimiin nopeisiin marssiliikkeisiin. 

• Venäläiset olivat oppineet poltetun maan taktiikan eurooppalaisilta strategeilta, 

joita he olivat käyttäneet uudistaessaan armeijaansa. Poltetun maan taktiikan 

ideana oli se, että asumukset ja kaikki muu mahdollisesti hyödynnettävä 

poltetaan, jottei vihollinen pysty niitä käyttämään. Ruotsin armeija joutui 

kärsimään tästä taktiikasta. 
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• 1700-luvulla suurin osa sotaan tarvittavista resursseista hankittiin edelleen 

valloitetuilta alueilta vaikka muonavarastoja koottiinkin enemmän kuin 1600-

luvulla. 

• Varsinaiset taistelut käytiin maalauksen kuvaamilla aukeilla pelloilla. Sotajoukot 

hyökkäsivät toisiaan kohti erilaisina ryhmityksinä, jotka saattoivat tehdä 

koukkauksia (ainakin ratsuväki). 

 

Tehtävä 1 

Miksi Narvan taistelu oli Ruotsin kannalta tärkeä taistelu? 

• Se oli viimeisiä suuria taisteluja, jonka Ruotsi vielä voitti pienemmällä 

miesmäärällä kuin vastustajat, mutta paremmalla taktiikalla. 

 

Tehtävä 2 

Ota kantaa väitteeseen: Isonvihan aika oli suomalaisille traumaattista aikaa. 

• Isonvihan aikana venäläiset ryöstivät ja hävittivät suomalaisten omaisuutta. 

• Erityisesti suomalaisia naisia kohdeltiin huonosti raiskaamalla, pitämällä 

seksiorjina ja häpäisemällä. 

• Suomalaisia otettiin vangeiksi ja käytettiin orjatyövoimana. 

• Suomalaisilla oli jatkuva pelko julmuuksista. 

 

Tehtävä 3 

Mitä Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721 sovittiin, ja miten rauha vaikutti 

Ruotsin suurvalta-asemaan? 

• Uudenkaupungin rauhassa Ruotsi menetti Suomenlahden eteläpuoliset Baltian 

alueet, Inkerinmaan, Käkisalmenläänin ja Karjalan kannaksen. 

• Ruotsin voidaan katsoa menettäneen suurvalta-asemansa Uudenkaupungin 

rauhassa. 

 

Tehtävä 4 

Tee käsitekartta Ruotsin suurvalta-aseman romahduksesta. 

• naapurimaiden vahvistuminen 

• valtakunnan maantieteellinen hajanaisuus 

• suurvallankaan resurssit eivät riittäneet jatkuviin sotiin 

• väenottoja ja veroja ei voitu jatkuvasti lisätä 
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• väkimäärä ei riittänyt vuosikymmenien sotiin 

• 1600-luvun nälkävuodet vielä pahensivat pulaa sotilaista 

 

Tehtävä 5 

Miten Suuri Pohjan sota vaikutti Itämeren geopolitiikkaan? 

• Ruotsi ei ollut enää Itämeren valtias, vaan valta-asema siirtyi Venäjälle. 

• Ruotsi menetti omistuksensa Suomenlahden etelärannalta. 

• Venäjä rakensi Pietarin kaupungin Suomenlahdelle. Kaupungista tuli maan 

pääkaupunki ja se halusi turvata Pietarin. 

 

Tehtävä 6 

Nettitehtävä. Etsi netistä kokemuksia isostavihasta eri paikkakunnilla. 

• opiskelijan oma vastaus 
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