
ANTIIKKI

Kreikan ja Rooman 

suuruuden aika



Mikä antiikki?

■ Antiikin ajalla tarkoitetaan muinaisen Kreikan ja Rooman suuruuden aikaa vuosina 

800 eaa. – 500 jaa.

■ Erityisesti antiikin Kreikkaa pidetään eurooppalaisen sivistyksen kehtona siksi, että 

sen filosofit loivat pohjan modernille tieteelle.

■ Antiikin aika tunnetaan myös sen keksinnöistä, arkkitehtuurista, kulttuurista, 

musiikista ja urheilusta.

-jumalat, mytologiat, uskonnot

-demokratian alkeismuodot Kreikassa (vain miehillä oli oikeus äänestää)

-kristinusko levisi Roomasta

-musiikkia opetettiin kreikkalaisissa koulutuksissa (vain pojat saivat koulutusta)

-urheileminen oli etenkin kreikkalaisille itsestäänselvyys ja hyve – jo tuolloin ihannoitiin 

urheilullista ulkomuotoa; roomalaiseen kulttuuriin taasen kuuluivat gladiaattoritaistelut 

ja kilpa-ajot Circus Maximus -areenalla



Antiikin Kreikka

■ Sisälsi nykyisen Kreikan lisäksi Kyproksen, osan 
nykyisestä Turkista, Sisilian, Etelä-Italian ja 
kreikkalaiset siirtokunnat ympäri Välimerta. Yhtenäisen 
valtion sijaan antiikin Kreikka koostui 
kaupunkivaltioista.

■ Suurimpiin ja merkittävimpiin kaupunkivaltioihin 
lukeutuvat Ateena, Argos ja sotaisuudestaan tunnettu 
Sparta, joista erityisesti Ateena ja Sparta kilpailivat 
keskenään. Spartassa poikien kouluttaminen sotilaiksi 
aloitettiin jo 7-vuotiaana.

■ Kaupunkivaltioilla oli yleensä oma hallintonsa, 
armeijansa ja tapansa toimia. Kaupungin rakennuksia 
olivat temppelit, teatterit, stadionit ja silloiset kodit, 
jotka olivat yksi- tai kaksikerroksisia ja rakennettiin 
usein mudasta. 

Etsi karttakuva antiikin 

Kreikasta!



Antiikin Rooma

■ Rooman kaupunkivaltion pohjalta kasvanut laaja imperiumi 

käsitti koko Välimeren alueen. Varhaisimmat merkit 

asutuksesta ovat pronssikaudelta, mutta kaupungistuminen 

alkoi 700-luvulla eaa.

■ Rooman imperiumiin kuului myös Kreikan alueita, minkä 

vuoksi Rooma sai runsaasti vaikutteita kreikkalaisilta niin 

kulttuuriin kuin esimerkiksi rakentamiseenkin.

■ Kaupungit olivat suosittuja asuinpaikkoja: kuudesosa 

valtakunnan ihmisistä asui kaupungeissa, ja kymmenesosa 

Rooman kaupungissa. Rooman kaupungin ydin oli Forum 

Romanum, joka kasvoi kaupankäyntipaikasta kaupungin 

merkittävimmäksi uskonnon, politiikan ja kulttuurin 

harjoittamisen paikaksi.

■ Roomalaiset rakensivat paljon siltoja, vesijohtoja, kylpylöitä, 

asuinrakennuksia ja amfiteattereita, sekä kehittivät 

parannuksia viemäröintiin.

Katso kartasta 

Rooman 

imperiumin 

alueita!



Antiikin 
arkkitehtuuri

■ Arkkitehtuurin kulta-aikaa olivat vuodet 480-
330 eaa.

■ Antiikin arkkitehtuuria kuvataan yleväksi ja 
kauniiksi, minkä vuoksi monet myöhemmät 
tyylisuuntaukset ovat ottaneet siitä mallia.

■ Rakennusmateriaaleina toimivat usein 
marmori, kalkkikivi, puu, betoni (roomalaisten 
käyttämä) ja terrakottalaatat.

■ Kreikkalaisen arkkitehtuurin taidonnäytteitä 
ovat Parthenon (ylin kuva) ja Epidauroksen 14 
000 paikan teatteri (alin kuva).

■ Kreikkalainen arkkitehtuuri tunnetaan myös 
sen pylväsjärjestelmistä; joonialainen, 
doorilainen ja korinttilainen.



Antiikin 
arkkitehtuuri

■ Vaikka roomalainen arkkitehtuuri otti 
vaikutteita kreikkalaisilta, oli sillä omat 
tunnuspiirteensä: holvikaaret. Antiikin 
Roomassa rakennettiin kupoliholveja.

■ Rooman yksi tunnetuimmista ja nykypäivään 
saakka säilyneistä rakennuksista on 
Colosseum (kuva oikealla). Toinen merkittävä 
rakennelma oli Circus Maximus –areena.

■ Koristeellisuus oli antiikin arkkitehtuurin yksi 
kulmakivistä. On sanottu, että kreikkalaiset 
koristivat rakennuksiaan ulkoa ja roomalaiset 
sisältä.



Lähteet

■ http://greece.mrdonn.org/city-states.html

■ http://www.ancient.eu/Greek_Architecture/

■ http://ancienthistory.about.com/od/cityofrome/p/ForumRomanum.htm

■ http://www.ancient.eu/article/26/

Kuvat:

■ https://pixabay.com/

http://greece.mrdonn.org/city-states.html
http://www.ancient.eu/Greek_Architecture/
http://ancienthistory.about.com/od/cityofrome/p/ForumRomanum.htm
http://www.ancient.eu/article/26/
https://pixabay.com/

