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TÄSSÄ LUVUSSA: 

• Mitä teollistuminen tarkoittaa? 

• Mistä teollistuminen alkoi? 

• Miten teollistuminen muutti ihmisten elämää? 

 

 

 

1700-luku: Englanti alkaa 

teollistua 

1800–1950 Eurooppa 

teollistuu. 

1900-luvun lopulla Kiina ja 

Tyynenmeren maat alkavat 

teollistua. 
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2.  Teollistuminen oli hidas ja suuri muutos ihmisten elämässä 

 

Ihmisen historiassa on ollut kohtia, jotka ovat muuttaneet sitä, miten ihmiset elävät: Ihminen on 

esimerkiksi oppinut, kuinka tuli sytytetään ja miten kirjoitetaan. Yksi tärkeä muutos oli myös 

teollistuminen, joka alkoi1700-luvulla. Teollistuminen tarkoittaa sitä, kun keksitään paljon tehtaita 

ja suuria koneita. 

Teollistuminen oli hidasta. Teollistuminen alkoi noin 1700-luvulla ja jatkui vielä 1900-luvulle asti. 

Teollistuminen oli niin suuri asia, että se muutti sen, miten monet ihmiset elivät. Tuli uusia ammatteja 

ja joitakin ammatteja ei enää ollut. Ihmiset alkoivat ostaa ja käyttää tavaroita enemmän kuin ennen. 

Tämä oli niin suuri muutos, että sitä kutsutaan teolliseksi vallankumoukseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kappale 2.1, avainsanat 

 

höyrykone, höyrykoneen, höyrykonetta (yhdyssana höyry + kone) kone, jossa vettä kuumennetaan ja 

syntyy höyryä (→ höyry), joka liikuttaa koneen osia 

höyrylaiva, höyrylaivan, höyrylaivaa laiva, joka kulkee höyryn avulla 

kangastehdas, -tehtaan, -tehdasta (yhdyssana kangas + tehdas) → tehdas, jossa tehdään kangasta 

rautatie, rautatien, rautatietä tie, jossa junat kulkevat. 

tehdas, tehtaan, tehdasta paikka, jossa tehdään koneiden avulla tavaroita tai materiaaleja Esimerkiksi 

”paperitehdas” tekee paperia.  

teollinen vallankumous, teollisen vallankumouksen, teollista vallankumousta tehtaiden yleistyminen 

Euroopassa. Teollinen tarkoittaa (teollisuuteen → teollisuus) liittyvää ja vallankumous vallan 

vaihtumista. Teollinen vallankumous tarkoittaa, että tapa tehdä asioita muuttui niin paljon, että muutosta 

voi verrata vallankumoukseen. 

teräs, teräksen terästä eräänlainen rauta, metalli
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2.1 Uudet keksinnöt aloittivat teollistumisen 

 

1600-luvun ihmiset alkoivat ymmärtää, miten luonnonlait toimivat. Ranskalainen Denis Papin keksi 

ensimmäisen höyrykoneen vuonna 1690. Myöhemmin skotlantilainen James Watt paransi keksintöä. 

Höyrykoneessa vettä kuumennetaan. Kun vesi kuumenee, syntyy höyryä. Höyry liikuttaa koneen 

osia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höyrykoneita käytettiin esimerkiksi kangastehtaissa. Ennen höyrykonetta kankaiden tekeminen oli 

hidasta, koska kaikki tehtiin ilman koneita eli käsin. Esimerkiksi villa piti ensin kehrätä langaksi ja 

langasta kudottiin kangasta kangaspuilla. Höyryn avulla lankaa voitiin kehrätä ja kangasta kutoa 

nopeasti ja paljon koneiden avulla.  

Höyryn ansiosta tuli tehtaita, joissa voitiin koneiden avulla tehdä paljon ja nopeasti tavaroita. Sähköä 

ei vielä osattu käyttää tässä työssä, vaan energia saatiin, kun poltettiin kivihiiltä tai puuta. Höyryn 

lisäksi käytettiin liikkuvaa vettä pyörittämään isoja rattaita.  

 

 

 

 

1600-luvun 

höyrykone kehittyi 

paljon. 

Piti varmistua 

siitä, että konetta 

oli turvallista 

käyttää. 

Höyrykoneita 

käytettiin vielä 

1900-luvullakin. 

Nykyisin vanhoja 

höyrykoneita voi 

nähdä museossa. 

Ensimmäisessä kuvassa mies lapioi kivihiiltä uuniin. Lämpö muuttuu energiaksi ja liikuttaa 

höyrykoneen rattaita ja muita osia. 
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Myöhemmin höyryä ja höyrykoneita alettiin käyttää myös junissa ja laivoissa. Juna keksittiin 1800-

luvulla ja ensimmäinen rautatie yleiselle liikenteelle avattiin vuonna 1830 Englannissa. Höyrylaivat 

olivat nopeampia ja varmempia kuin purjelaivat. Junilla ja höyrylaivoilla voitiin kuljettaa enemmän 

ja nopeammin ihmisiä ja tavaroita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uusi keksintö oli teräs, joka oli niin kestävää, että siitä voitiin rakentaa koneita, rautateitä ja siltoja. 

Teräs ja höyry yhdessä muuttivat paljon sitä, miten ihmiset ja tavarat liikkuivat ja sitä, miten tavarat 

tehtiin. 

 

 

 

Juna ja höyrylaiva olivat uusia keksintöjä. 

Uusilla keksinnöillä voitiin kuljettaa paljon 

ihmisiä ja tavaroita kerralla.  

Uudet junat kulkivat noin 30 kilometriä 

tunnissa. Ihmisiä pelotti olla kyydissä, koska 

vauhti tuntui liian kovalta. 
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Esimerkki: Miten teollistuminen muutti elämää? 

 

 

Ennen teollistumista kankaan tekeminen oli hidasta ja siihen kului paljon aikaa. 

 

Vaihe 1. Tarvitaan luonnonkuitua. Luonnonkuituja ovat esimerkiksi lampaan villa tai pellava. 

 

                                                                          

                                                                 TAI 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                             

   

 

 

                                                                                             

 

Vaihe 2. Kehrätään villa tai pellava langaksi. 

 

 

                                                                                Vaihe 3. Langasta kudotaan kangas. Kangas 

                                                                                 maksaa paljon, koska sen tekemiseen on 

                                                                                 mennyt paljon aikaa. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä tarkoittaa ”karstaaminen”, 

”keritseminen” tai ”pellavan 

loukuttaminen”? Etsi videoita internetistä! 

Käytä sanoja ”villan karstaaminen” tai 

”pellavan loukutus”. 

kasvattaminen eli

kasvatetaan 
lampaita

keritseminen eli

lampaasta leikataan 
villaa

karstaaminen eli

villa muokataan 
pehmeäksi

kasvattaminen eli

pellavaa 
kasvatetaan

kuivattaminen

eli

pellava 
kuivatetaan 

liottaminen

eli

pellavan varsi 
pannaan 

esimerkiksi 
veteen 

kuivattaminen

pellava kuivataan 
saunassa  tai 

pellolla

loukuttaminen

käsitellään 
pellavaloukulla ja 

kammataan 
hienoksi
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Teollistuminen teki kankaan kutomisesta helpompaa: 

 

James Hargreaves 
keksi  Kehruu-

Jennyn. 

Kone kehräsi 80 
lankaa yhdellä 

kertaa.

1767

Edmund Cartwright 
keksi mekaaniset 

kangaspuut.

Kone teki langasta 
paljon kangasta. 

1780-
luvulla

Vaihe 1. 
Siirtomaista tuodaan 
halpaa puuvillaa 
Englantiin.

Vaihe 2.  Puuvilla 
viedään tehtaaseen. 

Vaihe 3. Kone tekee 
puuvillasta paljon lankaa.

Vaihe 4. Tehtaassa yksi 
ihminen voi tehdä 
koneella paljon 
kangasta. 

Vaihe 5. Valmis kangas 
viedään myytäväksi. 
Kangas on halpaa, ja 
ihmiset ostavat sitä.
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Luku 2.2, avainsanat 

 

keksintö, keksinnön, keksintöä jokin ihmisen keksimä, eli tekemä asia, esimerkiksi kone. Esimerkiksi 

auto on keksintö.  

käsityöläinen, käsityöläisen, käsityöläistä ihminen jonka → ammatti on tehdä jotakin asiaa käsin, 

ilman koneita. Esimerkiksi suutari, joka tekee kenkiä, on käsityöläinen. 

laivasto, laivaston, laivastoa iso määrä laivoja muodostaa laivaston. Esimerkiksi kaikki armeijan (→ 

armeija) laivat ovat laivasto. 

orja, orjan, orjaa ihminen, joka tekee työtä toiselle ihmiselle ilman palkkaa. Usein orjat ovat toisen 

ihmisen omaisuutta eli toinen ihminen omistaa orjan. 

raaka-aine, -aineen, -ainetta (yhdyssana: raaka + aine) aine, jota tarvitaan jonkin asian tai esineen 

tekemiseen. Esimerkiksi puu on paperin raaka-aine. 

rautatie, rautatien, rautatietä tie, jossa junat kulkevat. 

rikas, rikkaan, rikasta sellainen, jolla on paljon rahaa 

siirtomaa, siirtomaan, siirtomaata alue tai maa, jonka jokin toinen valtio (eli maa) on ottanut itselleen. 

Esimerkiksi Ranskalla on ollut siirtomaita Afrikassa.  

sähkögeneraattori, sähkögeneraattorin, sähkögeneraattoria kone, joka muuttaa esimerkiksi liikettä 

sähköksi 

tehdas, tehtaan, tehdasta paikka, jossa tehdään koneiden avulla tavaroita tai materiaaleja. Esimerkiksi 

”paperitehdas” tekee paperia.  

teollinen vallankumous, teollisen vallankumouksen, teollista vallankumousta tehtaiden 

yleistyminen Euroopassa. Teollinen tarkoittaa (teollisuuteen → teollisuus) liittyvää ja vallankumous 

vallan vaihtumista. Teollinen vallankumous tarkoittaa, että tapa tehdä asioita muuttui niin paljon, että 

muutosta voi verrata vallankumoukseen. 

teollistuminen, teollistumisen, teollistumista (verbi: teollistua, verbityyppi 1) se, että tulee paljon 

tehtaita (→ tehdas) ja tavaroita aletaan tehdä enemmän tehtaissa 

teollisuus, teollisuuden, teollisuutta monta tehdasta→ tehdas 

työpaja, työpajan, työpajaa tila eli paikka, jossa tehdään jotakin työtä. Esimerkiksi puutyöpajassa 

tehdään puusta tavaroita. 

työvoima, työvoiman, työvoimaa työtä tekevät ihmiset ovat työvoimaa 
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2.2 Miksi teollistuminen alkoi Englannista? 

 

Ajatellaan, että teollinen vallankumous alkoi Englannista. Englanti oli pitkään teollisuuden tärkein 

maa. Muut maat olivat kateellisia Englannille, koska maa pystyi tekemään tehtaiden avulla tavaroita 

ja myymään niitä muihin maihin. Monet muut maat halusivat tietää, miksi juuri Englanti teollistui 

ensimmäisenä. 

Englanti oli jo valmiiksi rikas maa. Se oli valloittanut paljon siirtomaita Amerikan mantereelta, 

Afrikasta ja Aasiasta. Siirtomaista se toi raaka-aineita, joita tehtaat tarvitsivat. Siirtomaissa orjat 

tekivät töitä kaivoksissa ja pelloilla. Englannilla oli iso laivasto, jonka avulla se kuljetti sekä orjia 

että raaka-aineita. 

Kun Englanti myi tavaroita, se sai enemmän rahaa. Kun Englanti sai rahaa, se pystyi rakentamaan 

uusia tehtaita, tekemään uusia keksintöjä ja ottamaan ihmisiä töihin uusiin tehtaisiin. Voitiin myös 

rakentaa teitä, rautateitä ja jokiin kanavia, joita pitkin saatiin tavaraa kuljetettua.  

Teollistuminen tarvitsi paljon ihmisiä tekemään töitä eli työvoimaa. Piti rakentaa tehtaita, tehtaisiin 

tarvittiin koneita ja koneilla valmistettiin tavaroita. Piti louhia kivihiiltä, kuljettaa raaka-aineita 

tehtaisiin ja viedä tavaroita tehtaista myyntii. Englantilaisten määrä kasvoi, koska lapsia syntyi paljon 

varsinkin köyhille perheille, jotka asuivat maaseudulla. Tämä oli hyvä asia teollisuudelle, sillä 

kaupunkien ulkopuolella ei ollut töitä kaikille. Ne, joilla ei ollut työtä, muuttivat maalta kaupunkiin 

töihin. 

Englannissa teollistuminen alkoi kankaiden tekemisestä. Jo ennen kuin teollistuminen alkoi edetä 

nopeasti, kankaita tehtiin isoissa työpajoissa. Maaseudulla käsityöläiset tekivät kaiken itse, kun he 

valmistivat tavaroita. He esimerkiksi tekivät yhden kankaan alusta loppuun asti itse. Työpajoissa työ 

jaettiin osiin, ja jokainen työntekijä teki vain yhden pienen osan työstä. Näin tavaroita saatiin tehtyä 

enemmän ja nopeammin. 

Työpajoihin tuli uusia keksintöjä: uudet kehruukoneet lankojen tekemiseen ja suuret kutomakoneet 

kankaiden kutomiseen.  Koska koneilla voitiin valmistaa enemmän tavaraa kerralla, tavarat voitiin 

myydä halvemmalla kuin tavarat, jotka käsityöläiset olivat tehneet. Tavarat olivat suosittuja, joten ne 

oli helppo myydä. Englantilaiset myivät tuotteita Englannissa ja veivät niitä myös siirtomaihin, kuten 

Intiaan. Näin he saivat paljon rahaa. 
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Kun keksittiin sähkögeneraattori, voitiin siirtää paikasta toiseen energiaa, joka saatiin vedestä, 

höyrystä ja tuulesta. Kun sähkövalot keksittiin, tehtaisiin ja kaduille saatiin lisää valoa. Samalla uusia 

keksintöjä tuli myös maaseudulle. Puimuri ja traktori tekivät maanviljelystä tehokkaampaa, ja ruokaa 

tuotettiin enemmän kuin ennen. Kehittyvä maaseutu ja teollistuvat kaupungit tekivät Englannista 

uudenlaisen ja tehokkaamman. 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

                                                                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miksi Englanti teollistui ensimmäisenä? 

Englannilla on paljon 
siirtomaita.

Siirtomaista tuodaan 
raaka-aineita 

tehtaisiin.

Englannissa on rahaa, 
jolla voi perustaa uusia 

tehtaista.

Tehtaat ostavat uusia 
keksintöjä, joita 

Englannissa on tehty.

Englannissa on junia 
ja laivoja.

Näillä voi kuljettaa 
tavaroita.

Tehtaat antavat 
ihmisille työtä.

Jokainen 
englantilainen saa itse 
valita oman ammatin 
ja perustaa yrityksen, 

jos haluaa.

Ihmisillä on työtä ja he 
saavat työstä rahaa 

palkaksi.

Rahalla he ostavat 
tehtaidet tuotteita.
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Luku 2.3, avainsanat 

 

aate, aatteen, aatetta ajattelutapa eli se, miten jostakin asiasta ajatellaan. 

elinolosuhde, -suhteen, -suhdetta (yhdyssana elin + olo + suhde) se, millaisissa tiloissa ja tilanteissa ihmiset 

elävät. Jos elinolosuhteet ovat hyvät, ihmisillä on ruokaa, vettä ja mukava paikka asua.  

ghettoalue, ghettoalueen, ghettoaluetta (usein huono) osa kaupungista. Usein ghettoalueet olivat selvästi 

erillään muista alueista. 

liberalismi, liberalismin, liberalismia aate, joka kannattaa ihmisten vapautta (→ vapaus) eli sitä, että 

sääntöjä on mahdollisimman vähän 

liiketoiminta, -toiminnan, -toimintaa (yhdyssana: liike + toiminta) yrittäminen, se, että ostaa ja myy 

jotakin ja saa siitä rahaa. Voi myydä myös omaa työtä, esimerkiksi parturiliikkeen pitäminen on 

liiketoimintaa. 

luokka tässä yhteydessä: asema yhteiskunnassa, ryhmä yhteiskunnassa → yhteiskunta 

luokkayhteiskunta (yhdyssana: luokka + yhteiskunta) → yhteiskunta, jossa ihmisen paikan eli luokan 

määrää muun muassa koulutus, raha ja ammatti 

maaseutu, -seudun, -seutua (yhdyssana: maa + seutu eli alue) alue kaupungin ulkopuolella. Maaseudulla 

on vähemmän taloja ja asukkaita ja enemmän peltoja (→pelto) ja metsää 

omavarainen, omavaraisen, omavaraista sellainen, joka tekee kaiken, esimerkiksi ruoan ja vaatteet alusta 

asti itse. Jos on omavarainen, ei tarvitse ostaa mitään kaupasta. 

palkka, palkan, palkkaa raha tai muu asia, jonka maksetaan tai annetaan, kun tekee työtä. 

palvelu, palvelun, palvelua työ, jonka voi ostaa muilta. Esimerkiksi siivouspalvelu tarkoittaa yritystä, joka 

siivoaa maksua vastaan. 

porvaristo, porvariston, porvaristoa tässä yhteydessä: porvareiden ryhmä, ihmiset, jotka olivat yleensä 

kauppiaita tai käsityöläisiä (→ käsityöläinen). 
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saastua (1) tulla likaiseksi tai myrkylliseksi (→ myrkyllinen) kun juomavesi saastuu, sitä ei voi enää juoda 

ilman, että tulee kipeäksi. 

savusumu, savusumun, savusumua (yhdyssana savu + sumu) savua tulee, kun jotakin poltetaan. Sumu on 

matalalla oleva pilvi, jonka vuoksi on vaikea nähdä ulkona kunnolla.  Savusumu on siis tehtaiden savuista 

syntyvää paksua ilmaa, jonka läpi on vaikea nähdä ja jota on vaikea hengittää.  

sääty-yhteiskunta, -kunnan, -kunta (yhdyssana → sääty + → yhteiskunta, jossa ihmiset kuuluvat erilaisiin 

ryhmiin sen mukaan, mihin sukuun he syntyvät. Säätyjä olivat esimerkiksi papit, porvarit, ja talonpojat. 

sääty, säädyn, säätyä ryhmä, johon ihminen kuului. Ryhmään tultiin syntymällä tiettyyn sukuun. Ihminen 

ei siis itse voinut valita tai vaihtaa säätyään. 

tauti, taudin, tautia sairaus. Jos ihmisellä on jokin tauti, hän on sairas eli kipeä. Esimerkiksi flunssa on 

tauti. 

tehdaskaupunki, -kaupungin, -kaupunkia (yhdyssana tehdas + kaupunki) kaupunki, jossa on tehdas tai 

monta tehdasta 

tehdastyö, -työn, -työtä (yhdyssana: tehdas + työ) työ, joka tehdään tehtaassa 

työnhakija, työnhakijan, työnhakijaa (yhdyssana työ + hakija) ihminen, joka hakee eli etsii työtä. 

Ihminen, joka yrittää saada töitä. 

työolosuhde, työolosuhteen, työolosuhdetta (yhdyssana: työ + olo + suhde) se, millaisissa tiloissa ja 

tilanteissa töitä tehdään. Jos työolosuhteet ovat hyvät, työ on turvallista. 

työvoima, -voiman, -voimaa työtä tekevät ihmiset ovat työvoimaa 

työvuoro, -vuoron, -vuoroa (yhdyssana: työ + vuoro) aika, jolloin pitää mennä työhön ja olla töissä. Jos 

on esimerkiksi yövuorossa, on töissä yöllä. 

vapaa-aika, -ajan, -aikaa (yhdyssana: vapaa + aika) aika, jolloin ei tarvitse tehdä töitä 

viemäri, viemärin, viemäriä putki, jonne likaiset vedet esimerkiksi vessasta tai pesualtaasta menevät 

yhteiskunnallinen, yhteiskunnallisen, yhteiskunnallista sellainen, joka liittyy yhteiskuntaan eli ihmisten 

yhdessä muodostaman eli tekemän, järjestetyn kokonaisuuden toimintaan. Esimerkiksi ”suomalainen 

yhteiskunta” tarkoittaa suomessa asuvia ihmisiä ja sen yhteisesti sovittua toimintaa. 

yrittäminen, yrittämisen, yrittämistä (verbi yrittää, 1) se, että → perustaa omia yrityksiä. Yrittäminen on 

sitä, että tekee itse oman työpaikkansa esimerkiksi aloittamalla oman kaupan. 
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aateliset
(rikkaat)

papit

porvarit
(kauppiaat)

talonpojat

Suurin osa ihmisistä oli 
köyhiä. He eivät kuuluneet 

mihinkään säätyyn.

rikkaat

keskiluokka

köyhät

2.3 Teollistuminen muutti ihmisten elämää monella tavalla 

 

Ammatit ja yhteiskunta muuttuivat 

Uudet koneet veivät monelta käsityöläiseltä työn. Tehtaat pystyivät tekemään parempia tuotteita 

halvemmalla ja nopeammin. Jotkut käsityöläiset olivat vihaisia ja menivät salaa tehtaisiin 

hajottamaan koneita. Vaikka vanhoja työpaikkoja katosi, tuli myös uusia työpaikkoja.  

Englannissa monien mielestä oli tärkeää olla yritteliäs. Uusi aate nimeltä liberalismi piti tärkeänä 

ihmisen omaa yrittämistä ja sitä, että tavaroita sai myydä ja ostaa vapaasti, ilman sääntöjä. Erityisesti 

porvaristo piti liberalismista. He halusivat perustaa omia yrityksiä, ostaa ja myydä tavaroita vapaasti 

ja saada mahdollisimman paljon rahaa. 

Ajatus yrittämisestä muutti yhteiskuntaa. Vielä 1700-luvulla Englanti, niin kuin muutkin Euroopan 

maat, olivat sääty-yhteiskuntia. Jokaisella ihmisellä oli oma sääty. Oli tärkeää käyttäytyä kuten 

omassa säädyssä oli tapana. Ihmisten piti mennä naimisiin ihmisten kanssa, jotka olivat samasta 

säädystä. Kun teollistuminen oli tullut, säädyt eivät olleet enää yhtä tärkeitä. Tärkeämpää olikin se, 

paljonko rahaa ihmisellä oli. Muodostuivat yhteiskunnalliset luokat: köyhät, keskituloiset ja rikkaat 

ihmiset. Sääty-yhteiskunnasta tuli luokkayhteiskunta. 

_____________________________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sääty-yhteiskunta 

Syntymä määrittää sen, kuinka tärkeä 

asema ihmisellä on. 

Ammatti ja rahat siirtyvät isältä pojalle. 

Luokkayhteiskunta 

Raha määrittää sen, kuinka tärkeä 

asema ihmisellä on. 

Ammatin voi valita itse. 
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Rahasta ja kellosta tuli tärkeitä 

Teollistuminen teki rahasta tärkeämpää kuin ennen. Rahaa oli 

käytetty ennenkin, mutta maaseudulla työtä tehtiin usein 

ylläpitoa vastaan. Tämä tarkoitti sitä, että kun teki töitä, sai 

palkaksi ruokaa ja paikan, jossa voi nukkua.  Maaseudulla oli 

totuttu tekemään kaikki itse. Ruoka saatiin kasvattamalla 

kasveja ja eläimiä sekä kalastamalla ja metsästämällä 

Kankaat ja vaatteet tehtiin alusta asti itse. Maaseudulla elettiin siis omavaraisesti. 

Tehtaissa palkka maksettiin rahana. Rahalla maksettiin vaatteet, asuminen ja ruoka. Tehtaiden 

työntekijät eivät voineet kasvattaa ruokaa ja tehdä vaatteita itse, koska heillä ei ollut siihen aikaa. 

Palkalla he ostivat valmiina kaiken, mitä he tarvitsivat. Se, että tehtaiden työläisten piti ostaa 

tavaransa, lisäsi tehtaiden, kauppojen ja muiden liikkeiden tuottoa. 

Tehtaissa ihmiset olivat töissä vuoroissa eli ihmiset menivät eri aikoihin töihin niin, että tehtaissa oli 

aina joku töissä. Jotta työvuoroon olisi osannut mennä oikeaan aikaan, ihmiset alkoivat omistaa 

kelloja. Maaseudulla kelloja ei juuri tarvittu. Maatiloilla työt aloitettiin, kun aurinko nousi, ja työtä 

tehtiin, kun oli valoisaa. Maaseudulla oltiin tavallaan aina työpaikalla, koska työ tehtiin kotona. 

Kaupungissa työ oli erilaista: Työhön mentiin ja sieltä päästiin pois. Tehtaiden työntekijöillä oli 

vapaa-aikaa. Tämä oli aivan uutta. Vapaa-ajalle piti keksiä tekemistä, joten työntekijät perustivat 

esimerkiksi erilaisia yhdistyksiä. 

 

 

Kaupungit kasvoivat 

Teollistuminen teki kaupungeista isompia. Työvoimaa saatiin erityisesti maaseudulta, jossa ihmisiä 

oli paljon mutta töitä vähän. Tehdastyöhön otettiin myös naisia ja lapsia. Erityisesti naisten asema 

parani, sillä he saivat työstä palkan niin kuin miehetkin. Naiset saivat omaa rahaa ja he saattoivat asua 

yksin. Naiset saivat käyttää palkkansa niin kuin halusivat ja tehdä vapaa-ajalla asioita, jotka 

kiinnostivat heitä. Vapaa ja itsenäinen elämä houkutteli erityisesti nuoria naisia muuttamaan 

maaseudulta kaupunkiin. 
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Teollistuminen teki kaupungeista isompia. Tehtaita rakennettiin vesistöjen ja rautateiden lähelle, 

koska tavaroiden kuljettaminen laivoilla ja junilla oli helpompaa. Kun ihmiset muuttivat maaseudulta 

tehtaiden lähelle asumaan, he tarvitsivat erilaisia palveluita, joten alueelle tuli myös muuta 

liiketoimintaa.  Näin tehtaiden ympärille kasvoi vilkkaita kaupunkeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kun ihmisiä muutti maalta paljon kaupunkeihin, kaupungeista tuli ahtaita ja sinne muodostui köyhiä 

ghettoalueita. Viemäreitä ei vielä ollut, vaan ulosteet ja jätteet heitettiin kadulle. Asunnot olivat 

ahtaita, ja puhdasta vettä ei aina ollut. Usein taloissa saattoi asua ihmisten kanssa  kotieläimiä. 

Ahtaissa ja likaisissa oloissa taudit ja loiset levisivät.  

Tehtaiden piipuista tuli ilmaan saasteita. Monessa tehdaskaupungissa oli paksu savusumu. Jätteitä  

päästettiin myös suoraa vesistöihin. Juomavesi saastui, ja ihmisiä sairastui.  

 

 

Tehtaiden työolot paranivat hitaasti 

Vaikka työläisillä oli vapaa-aikaa, he olivat usein väsyneitä. Työ tehtaissa oli raskasta. Työvuorot 

kestivät usein yli 15 tuntia.  

Tehtaat olivat kuumia, pölyisiä ja niissä oli vähän ahdasta. Koneista lähti kova meteli ja sen vuoksi 

monet työntekijät alkoivat kuulla huonosti. Ihmiset sairastuivat huonoissa oloissa helposti. Koneiden 

kanssa sattui paljon onnettomuuksia. Esimerkiksi lapsia haluttiin töihin, koska heillä on pienet 
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sormet. Pienillä sormilla oli helpompi työskennellä tehtaan koneiden kanssa. Monet lapset menettivät 

sormensa, kun he korjasivat koneita. Kun lapset menettivät sormensa, heitä ei enää haluttu töihin. 

Onnettomuudet eivät haitanneet tehtaiden omistajia, sillä työnhakijoita oli paljon. Uuden työntekijän 

pystyi ottamaan tilalle, jos vanha työntekijä ei enää voinut tehdä työtään. 

Kun huonot elinolosuhteet ja työolosuhteet alkoivat huolestuttaa monia, tehtaille alettiin tehdä 

lakeja ja sääntöjä.  Alettiin määrätä, mitä tehtaat saivat tehdä ja mitä eivät. Työolosuhteita 

parannettiin ja tehtaiden päästöihin puututtiin. Muutos oli hidas, koska monelle tehtaan omistajalle 

raha oli tärkeämpi asia kuin ympäristö ja työntekijät. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen lapsia haluttiin ottaa töihin tehtaisiin. 

Nykyisin lapset eivät saa tehdä työtä Suomessa. 
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Esimerkki: Teollistuminen muutti ihmisen elämää paljon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kello kertoo, milloin 
pitää herätä ja mennä 
töihin. Työvuoron 
jälkeen on vapaa-
aikaa.

Työ on tehtaassa tai 
omassa yrityksessä. 
Työstä maksetaan 
rahaa palkaksi.

Kaikkea ruokaa, 
vaatteita tai astioita 
ei tehdä itse. Monet 
tavarat ostetaan 
kaupasta rahalla.

Aurinko kertoo, milloin 
herätään aamulla ja 
milloin mennään 
nukkumaan illalla. 
Ihmisellä ei ole erillistä 
vapaa-aikaa.

Työ on kotona, pellolla ja 
navetassa. Kun tekee 
työtä, saa ruokaa ja 
paikan, jossa nukkua.

Ruoka kasvatetaan 
pellolla. Astiat tehdään 
itse ja vaatteet ommellaan 

kotona. 

Maatalousyhteiskunta, 

elämä maaseudulla 
Teollistunut yhteiskunta, 

elämä kaupungissa 
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