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• Lähteitä: 

– The Cambridge History of Greek and Roman 
Warfare 

– Richard A. Gabriel 

 

• Fiktiivisiä lähteitä: 

– Paul Kearney: The Ten Thousand, Corvus 



Kuinka kaikki alkoi? 

• Sodankäynti on verrattain uusi keksintö 

– Kehitetty kivikauden loppupuolella  

• Vaati seuraavat keksinnöt: 

– Tuli  Tulella kovetettu keihäs 

– Kotieläimet  Pysyvät asumukset 

– Maatalous  Viljan kylväminen 



Kuinka kaikki alkoi? 

• Ensimmäiset taistelut 6500 ekr Sudanissa (Jeban Sabada) 
– 59 ihmistä tapettu keihäin ja nuolin 

• 6000 ekr taisteluita käyty organisoiduilla joukoilla 
– Transsilvaniasta löydetty väijytyspaikka uhreineen 

• 5000 ekr yhteisöjen ruuanhankinta on niin organisoitunutta 
(maanviljely, kaupungistuminen) että soturi keksitään 
– Soturi on ihminen, jonka työnä on tappaa muita ihmisiä 
– Rituaalinen sodankäynti muuttuu oikeaksi 

• 6000-5000 ekr aseteknologia kehittyy ja leviää: 
– Jouset ja nuolet, keihäät  paremmat kivikärjet 
– Metsästys veitsi  kaksiteräinen tikari 
– Uusina aseina: nuija ja linko 



Kuinka kaikki alkoi? 

• Pääasialliset sotimisen alun aseet:  
– Kivikärkinen nuija (murskaa pään, helppo rakentaa) 

– lattealla terällä varustettu kärki sekä nuolissa että 
keihäissä (läpäisee nahkaa hyvin, helppo rakentaa) 
• Kehitetty Syyriassa 7500 - 6800 ekr  

– Tikari erittäin tehokas mutta hyvin kallis, ei laajassa 
käytössä 

– Linko erittäin tehokas (kantama 200 metriä mutta 
vaatii ammattilaisen).  
• Ei kehityshistoriaa metsästyksessä: ensimmäinen 

nimenomaan sotimiseen kehitetty ase? 

 



Kuinka kaikki alkoi? 

• Pääasialliset sotimisen alun taktiikat: 
– Taktiikka perustuu joukon organointii:  

• vaatii johtajat ja koulutuksen 

– Liikemuotoina rivi ja jono 
• Lähestyminen jonona ja taistelu rivinä (vertaa keskiajan 

”shield wall”) 

• Linnoitustekniikka kehittyy: 
– Aluksia ojia ja mutamuureja 
– Pengertasanteita (Carl Huyuk 5500 - 4400 ekr) 
– Muuri kaupungin ympärillä (Jericho 4000 ekr) 

• Aikaisemmat muurit lähinnä tulvavalleja 

 



Kuinka kaikki alkoi? 

• Kahakoita on ollut aina mutta organisoitu 
väkivalta, sota, vaatii kehittyneen yhteisön 
jolla on voimavaroja käydä sotaa... 

 



Sotilas 

• Ihminen on fysiologisesti ollut samanlainen 
viimeiset 100000 vuotta 
– Antiikin ajan sotilaalla on samat tunteet kuin 

meilläkin: viha, rakkaus, kunnia, pelko... 

• Tärkeimmät eroavaisuudet: 
– Fyysinen koko pienempi (164 – 173 cm) 

• Sotilaan ”raamit”: 173cm ja 65kg 
• Gallialaiset ja germaanit kookkaampia, juutalaiset pieniä 

– Eliniän odote noin 44 vuotta 
• Käytännössä sama läpi historian kunnes antibiootit keksittiin 
• 1/3 lapsista kuoli ensimmäisen 5 vuoden aikana 
• Taudit saattoivat tuhota kokonaisia yhteisöjä 

 



Sotilas 

• Armeijat koottiin asevelvollisista 

– Asepalvelukseen tultiin miehen iässä: 

• 17 vuotiaana (nittiitit, Mykenia), 18 vuotiaana (Rooma) 
(mutta käytännössä 20), 20 vuotiaana (Israel ja Egypti) 
– Huom: 13 vuotias oli jo laillisesti aikuinen egyptissä... 

– Sotaretkille mukaan otetut johtajien lapset 
saattoivat olla nuorempia 

• Cornelius Scipio (16), Hannibal (10)  

 



Sotilas 

• Palvelusaika vaihteli seuraavasti: 
– Nostoväki: 

• Intia, Kiina, Sumeria, Hittiitit: ”kriisin ajan” 

– Asevelvolliset: 
– Egypti: 2 vuotta palvelusta  ja ”yksi sadasta rauhanaikana” 

» ”joka kymmenes mies kylästä” 

– Rooma (tasavalta): ”kriisin ajan” 

– Ammattisotilailla: 
» Rooma (imperiumi): 6 vuoden sopimus 

• Nostoväkeä käytettiin yleensä vain hätätilanteessa ja 
muuten sodittiin asevelvollisilla, vain Roomalla oli 
varaa sotia ammattiarmeijalla... 



Sotilas 

• Armeijoiden johtajat olivat ammattisotilaita: 
– Sotilaskastia katsottiin ylöspäin  

• Hyvä laatu, pitkä palvelusaika 
• Imperiumin johtaja aina ”soturikuningas” 

– Egypti, Sumerit, Assyria, Hatti, Mykeneen kreikkalaiset 

• Aatelisto myös ”ensiksi sotureita” 
– Rooma poikkeus: centurionit eivät olleet aatelisia 

– Upseeristo värvättiin aatelisista 
• Hyvin sivistyneitä 

– Matematiikka välttämätön! 
– Moni kuningas/johtaja sivistynyt: runous, lukeminen, jne... 

• Tukena hallintokoneisto (byrokratia, joka tuki luku- ja kirjoitustaitoa vaativia tehtäviä 

• Roomassa vain luku ja kirjoitustaitoisia otettiin armeijaan asevelvollisina... 
• Yleensä ammattitaito on ollut kaikissa armeijoissa hyvällä tasolla: 

Logistiikka, suunnittelu, taktiikat, johtaminen... 
 

  



Sotilas 

• Antiikin aika on ollut hyvin kovaa aikaa: 
– Taudit erittäin tappavia 
– Sairaaloita ei käytännössä ollut 

• Hallinto ja sotaretket erittäin julmia 
– Faaraolla saattoi olla lempinimi ”kallonmurskaaja” 
– Verilöylyt erittäin yleisiä 
– Sotaretkillä valloitettut kaupungit usein hävitettiin 
– Tärkeimmät kansanmurhat: 

• Gallian sotaretki (430000 ihmistä) 
• Carthagon hävitys 
• Cannaen taistelu (78000 Roomalaista kuoli) 

– Julmia valtoja: Rooma, Sparta, Assyria... 



Sotilas 

• Tappaminen tapahtui lähietäisyydellä käsikähmässä, 
syö miestä... 
– 98% miehistä kärsii taistelustressistä 
– 2% miehistä on ”psykoottisia” jo etukäteen 

• Taistelustressi tunnettiin konseptina (Babylon 2700 ekr 
(jumalten tuoma hulluus)) ja hoitokeinoja oli jonkin 
varran: 
– Israel 1000 ekr (huonot miehet poistettiin rivistä ennen 

taistelua, sopivuus sotimiseen katsottiin ennen värväystä) 
– Kreikka 700-500 ekr (psykologinen avautuminen taistelun 

jälkeen temppelissä) 
– Rooma (psykiatrinen osasto sotilassairaalassa) 

 



Rekrytöinti 

• Asevoimien koko riippuu seuraavisa tekijöistä: 

– Valtakunnan koheesio ja organisoinnin taso 

– Väestöpohja sohteessa valtakunnan ja asevoimien 
tarpeisiin 

– Valtakunnan sosiaalinen rakenne ja sen arvot 

• Asevoimien suhde muuhun elämään 

 



Rekrytöinti 

• Valtiorakenteen vahvuus 

– Alunperin rakenteet olleet feodaalisia 

• Asevoimien rakenne nostoväki aatelisten johdolla 

– Valtakuntien jatkuessa kuninkaan valta suhteessa 
aatelistoon kasvoi 

• Asevoimien rakenne asevelvolliset ja 
ammattiupseeristo 

– Asevelvollisuusjärjestelmiä käyttivät: Egypti, 
Assyria, Kiina, Persia 

 

 



Rekrytöinti 

• Väestöpohja: 
– Väestöpohja ja saatavilla oleva miesvoima on 

kriittinen tekijä asevoimien koon kannata 
mobilisoinnissa (Väestöongelmaisia: Gallia, Israel, 
Kreikka) 

– Ratkaisutapoja: 
• Gallia: Kutsutaan miehet vain sodan aikana (nostoväki) 
• Israel: 1-vuoden palvelusaika + 20 vuotta reservissä 

kertausharjoituksineen 
• Kreikka: 1-vuoden palvelusaika + 20 vuotta reservissä, joka 

voidaan kutsua sodanuhan aikana 
• Assyria: Kaikki miehet ovat armeijassa ja sotasaaliina saadut 

orjat hoitavat talouselämän 
 

 



Rekrytöinti 

• Valtakunnan sosiaalinen rakenne: 
– Soturikastin koko vaihteli 

• Osa väestä on soturikastia, joka hallitsee ja sotii 
(Homeroksen Kreikka, Intia, Mitani, Hatti, Filistealaiset) 

• Kaikki heimon miehet ovat sotureita (Germaanit, Gootit) 

– Käytännössä kaikki isot valtakunnat käyttivät 
työvelvollisuutta ylläpitääkseen valtakunnalle tärkeitä 
rakenteita (kastelujärjestelmät, muurit, isot 
infrastruktuuriprojektit, uskonto) 
• Toimi lähteenä ja oikeutuksena asevelvollisuudelle ja oli 

usein yksi ja sama (Egypti, Rooma) 
• Asevoimat saattoivat toteuttaa tämän työn siviilien sijaan 

(Rooma)  

 



Rekrytöinti 

• Värväystekniikat feodaalisessä yhteiskunnassa: 
– Aatelisto värväsi joukot ja toimitti ne kuninkaalle 

(hittiitit, Kiina, Intia) 

– Joukoissa oli kahden tyyppisiä miehiä 
• ”Liegeman”: pikkuaatelinen vuokraviljelijöineen 

• ”man of the weapon”:  aatelinen, joka on nimenomaan 
saanut maan asepelvelusta vastaan 

– Aateliston koko ja valta vaihteli paljon, Kiinassa 
aatelinen saattoi esittää jopa 30000 miestä ja 
3000 sotavaunua 

 



Rekrytöinti 

• Heimosoturijoukon värväystekniikat: 
– Soturiaristokratia riippuu maineesta ja suvun 

saavutuksista (Gootit, Germaanit) 
• Klaanijohtajat vievät omat miehensä taisteluun 

– Johtaja valitaan vaaleilla sotaretken ajaksi, rauhan 
aikana ei usein selkeää johtajuutta (germaaneilla tosin 
hunno puheenjohtaja heimoneuvostolla) 

– Rakenne kehittyi usein muotoon, jossa heimolla 
saattoi olla pieni pysyvä kaaderi, jota tuettiin joko 
asevelvollisilla (Kreikka) tai sitten heimosoturit 
palvelivat kuukauden vuodessa (Israel) 

 



Rekrytöinti 

• Asevelvollisuus oli käytössä suurilla valtioilla: 
– Vaatii toimivan koko valtakunnan kattavan 

byrokratian 

– Mahdollistaa suurien armeijoiden käytön 
rutiininomaisesti: 50000 (Assyria) 

– Usein tuettu paikallisten aatelisten joukoilla tai 
paikalliset johtajat hoitavat järjestelmän ja 
mobilisoinnin (Persia) 

– Käytettiin joskus äärimmäisenä vaihtoehtona kun 
feodaalinen menetelmä ei riittänyt (Kiina) 



Rekrytöinti 

• Ammattiarmeijat olivat erittäin harvinaisia 
– Sumeria 

• Ei asevelvollisuutta, käytettiin työvelvollisuutta 
• 800-1000 miehen armeija per kaupunkivaltio 

– Makedonia 
• Armeija maksettiin muiden kaupunkivaltioiden maksamilla 

veroilla 

– Rooma 
• Organisointitaso vastaa Napoleonin Eurooppaa... 

– Yhteistä: korkea ammattitaito, kehittynyt kaikkien 
aselajien yhteistyö, korkean teknologian 
asejärjestelmät 



Rekrytöinti 

• Palkkasoturiarmeijoita käytettiin vain 
Karthagossa 
– Yhteiskunta kauppiaskeskeinen, kansaa ei käytetty 

sotimiseen 

– Edustajat värväsivät yksittäisiä miehiä kadulta  

– Erityisosaaminen vuokraamalla joukkoina 
ulkomaisilta kuninkailta 

– Kenraalit AINA Karthagosta 

– Monikansallisen joukon koordinointi usein vaikeaa 
• Epäonnistuneet kenraalit ristiinnaulittiin julkisesti 



Rekrytöinti 

• Käytännössä aikuinen mies, joka eli 
kehittyneessä valtiossa antiikin aikana päätyi 
joko ase- tai työpalvelukseen! 

• Asepalvelus ja siitä ammattisotilaaksi 
tuleminen oli usein tapa päästä eteenpäin 
köyhistä maalaiskylistä tulleille miehille... 

 



Miesvoima ja Reservit 

• Antiikin armeijoiden koko kasvoi siirryttäessä 
pronssikaudelta rautakaudelle 

– Väestöpohja kasvoi maatalouden kehittyessä 

– Valtakuntien valta keskittyi ja byrokratisoitui 
mahdollistaen laajemman väenoton 

– Rauta mahdollisti asevoimien varustuksen halvalla 

– Ammattiupseeriston kyky johtaa suuria joukkoja 
kasvoi luonnollisesti väestön kasvun myöden 

 



Miesvoima ja Reservit 

• Varhainen pronssikausi: 

– Mitannien armeija: 10000 miestä  

– Ajan merkittävimpiin kuuluvassa taistelussa 
(Kadesh 1275 ekr): 17000 hittiittiä, 20000 
egyptiläistä (Ramses II) 

 



Miesvoima ja Reservit 

• Egypti Kadeshin taistelun aikana: 
– 100000 miestä (mukana linnoitukset ja 

rajavaruskunnat) 
– Armeija organisoitu 5000 miehen divisiooniin 

• Assyria (800 ekr): 
– 150000-200000 miestä, joista 50000 miestä voitiin 

lähettää kentälle 
– Pääkaupungin asevarastossa 200 tonnia aseita 

• Persia (Dariuksen armeija):  
– 200000 miestä sotaretkellä, jopa 1000000 miestä kun 

logistiikka ja tuki lasketaan mukaan 



Miesvoima ja Reservit 

• Rautakausi: 

– Rooman armeijan koko 350000 ammattisotilasta 

• Lähetti tyypillisesti 40000 miehen sotaretkiä ilman 
vaikutusta valtakuntaan 

• Isoilla sotaretkillä 80000 miehen joukot pystyttiin 
huoltamaan 

– Kiina: 400000 miehen armeijoita sotaretkillä 



Miesvoima ja Reservit 

• Jottei totuus kuitenkaan unohtuisi... 

– Yhdessä germaaniheimossa noin 60000 miestä 

• 20 heimoa kykeni lähettämään yhteensä 50000-60000 
miehen joukon 

– Kreikka: 10000-20000 sotilasta per puoli 
kaupunkivaltioiden sodissa 

 



Armeijamuona 

• Varuskunnassa syödään paikallisesti kasvatettua 
tai hankittua ruokaa 

• Sotaretkillä kaikki riippuu logistiikasta: 
– Assyria, Persia ja Rooma perustivat makasiineja 

ympäri valtakuntaa mahdollistaakseen joukkojen 
siirrot ja huollon paikallisesti 

– Sotaretkillä mukana seuraa kauppiaita yms 
roskaväkeä, joka myy kaikenlaista sotilaille 

– Ruokahuoltoa täydennetään paikallishankinnoin, jos 
logistiikka pettää tämä on ainoa tapa pitää sotilaat 
kunnossa 
• Sotaretket ajoitetään tämän vuoksi aina viljelykausille! 



Armeijamuona 

• Ruuan säilöntä on elinehto armeijoille 
– Vilja säilytetään viileässä ja pimeässä paikassa kuivana ja sitä 

käännetään säännöllisin väliajoin 

• Ruoka jaetaan viljana, jonka sotillat itse leipovat 
– Pehmeä leipä kestää syötävänä noin viikon mutta kekseinä tai 

kovana leipänä kuukausia 

• Liha ja kala suolataan (keksitty Egyptissä?), jolloin se kestää 
kuukausia. Lihan ja vihanneksien purkittaminen on myös 
mahdollista (Sumeria)  

• Hedelmät kuivatetaan auringossa 
• Juoma oli olutta (Sumer ja Egypti) tai viiniä (Rooma) 

– Lienee saatavilla, kun joukko on ollut paikoillaan useita päiviä 

• Suola-annos oli saatavilla aavikko-olosuhteisiin 



Armeijamuona 

• Antiikin siviiliruoka oli seuraavanlaista: 

– 90% leipää, olutta, viiniä, öljyjä, vihanneksia ja 
hedelmiä 

– 10% lihaa, maitoa, juustoa ja munia 

• Liha oli harvinaista ennen kotieläimien 
leviämistä... 

– Kana Kiinassa ( 600 ekr ) 



Armeijamuona 

• Armeijoilla oli marssien aikana ”rautaisannos” 
– Hapanpiimää, kovaa leipää ja suolakalaa (egypti) 

• Sotilaat valmistivat marssilla/maastossa 
ruokansa itse (yleensä 
paistamalla/keittämällä) 

• Asevoimien ruokakulutus oli noin 25% 
vähemmän kuin nykyaikana 
– Sama ammattitaito ruokahuollossa saavutettiin 

ensimmäisen maailmansodan aikana... 



Varusteet 

• Antiikin aikana marssittiin joka paikkaan... 

– Kuumassa ja kuivassa maastossa sandaalit (intia, 
kiina, sumeria 2200 ekr ja egypti 2000 ekr) 

• Roomassa pohjat erittäin paksut ja vahvat (caligai) 

– Kengät käytössä kaikkialla muualla (1700 ekr 
Euroopassa) 

– Saappaat keksittiin Assyriassa (850 ekr) 

• Pohjanauloitus, paksut pohjat, tukevat ja korkeat 

•   



Varusteet 

• Vaatteet suojaavat säältä... 
– Yleisin materiaali lampaanvilla (Egyptissa 

uskonnollisista syistä käytettiin puuvillaa) 

– Muista erittäin monikäyttöinen pellava (naisille ohuita 
kankaita ja sotilaille raskaita kangaspanssareita) 

– Silkki käytössä Kiinassa (upseerit) 

• Yleisin vaate tunika, myöhemmin kehitettiin m 
housut 

• Sää merkitsee paljon, hameet yleisiä kuumissa 
maissa, housut kylmissä 



Varusteet 

• Kaikki roju pitää tietysti myös kantaa 
– Repun keksimisaikaa ei tiedetä varmasti (Egyptistä on 

löydetty yksi reliefi aiheesta, mahdollisesti myös 
Intia?) 

– Yleisin kantotapa lienee ollut 150 cm pitkä olalla 
kulkenut kantosauva, johon on kiinnitetty laukku ja 
muut rojut (huopa yms) (Egypti, Rooma).  

• Roomalaisen sotilaan varustus on sama kuin 
nykyään: ylimääräinen uniformu, sandaalit, 
alusvaatteet, viitta (huopa), keittiötavarat (pakki), 
vesileili (juomapullo), miekka (rynnäkkökivääri)...  

 
 



Varusteet 

• Nukkuminen tapahtui tyypillisesti ryhmän 
teltoissa (Egypti) 

– Muuten käytettiin nukkumattoa (egypti), viittaa 
(Rooma) 

• Yksittäisten upseerien teltat muistuttavat 
nykyisiä beduiinitelttoja (Assyria) 

• Roomassa otettiin käyttöön nahkateltat 

 

 



Leirielämää 

• Antiikin armeijalla on kaksi leirityyppiä: 
– Kenttäleiri:  

• Perustetaan nopeasti yöksi 
• ”oja ja mutavalli” periaate 
• Antaa suojaa yllätyshyökkäyksiltä 
• Ei tehdä jos nopeus on tärkeää (Rooma) 

– Taisteluleiri:  
• Tukialueena taistelun aikana 
• Linnoitettu vahvasti 

– Yleensä vihollisarmeijan löytymisen jälkeen taistelun alkamiseen kului päiviä (jopa viikkoja)  
aikaa on 

– Erityisen vahva linnoittaminen piirityksien aikana (vihollisen vastahyökkäysuhka on ilmeinen 
– Roomalaisilla saattoi olla kaupunkimainen (logistiikka tukeutui leiriin) 

• Lähtöpisteenä hyökkäyksille 
• Hätätilanteessa joukot (eloonjääneet) perääntyvät sinne 

• Leirien valitsemista, suunnittelua ja rakentamista pidettiin erittäin 
tärkeänä 
 



• Egypti: 
– Neliömäinen, keskellä Faaraon teltta ja tuli 
– Tuli (ja sen savu) toimivat oppaana marssittaessa aavikolla 

• Assyria: 
– Ovaali muoto 
– Erittäin vahva linnoittaminen:  

• oja, muuri ja puuseipäät 

–  Sisäosat jaettu kortteleihin 
• Organisoitu toiminnan ylläpitämiseksi 

• Persia: 
– Ei linnoittamista mutta hyvin organisoitu 

• Puolustus perustuu syvyyteen ja vihollinen ohjataan väijytykseen 
– Hälyryhmä ja vastahyökkäyssuunnitelma! 

– Kaikkien kenraalien piti näyttää merkit telttojen edessä, jotta lähetit 
löytävät heidät helposti 
 



• Intia: 
– Vahva puolustus: 

• Sisääntulot ja lähestymistiet ansoitettu 
• Syvä oja ja vahva vartiointi tärkeät 
• Tiedustelupartiot asetettu lähestymisreiteille 

– Organisointi leirissä (myös logistiikka) erinomainen 

• Kreikka ja Karthago: 
– Leirejä ei tehty marsseilla  

• Yllätyshyökkäys matkalla sovittuun taistelupaikkaan olisi ollut 
epäkunniakasta 

– Leirit ”yhtä hulinaa” 
• 40000 karthagolaista kuoli yhdessä leiripalossa (203 ekr) 

 



• Rooma: 

– Ennakko-osasto tuli leiripaikalle rakentamaan sitä 

• Leirit rakennettiin sapluuna-periaatteella 

– ”rakenna aina leiri!” 

• Pelasti monesti hävintyn taistelun 

• Heimokansat: 

– Koko kansa (naiset ja lapset) mukana 

– Leiri oli vankkurien ympäröimä (pitää eläimet sisällä) 

– Yhtä hulinaa pahempaa yhtä hulinaa... 

 



Rikos ja Rangaistus 

• Sotilaan käyttäytyminen perustuu sotilasvalaan ja 
asevoimien lakiin ja komentajan määräyksiin 

– Antiikin aikana rangaistukset erittäin kovia 
nykymittapuulla 

– Laki perustuu tietoon että laki on jumalien lahja, joka 
määrittää miten ihmisten pitää elää keskenään 

• Lain perusta on oikeudenmukaisuus, kullekin arvonsa 
mukaan 

• Komentaja EI ohjaa rangaistuksia oman päänsä mukaan 



• Komentajalla on toki päätäntävaltaa näiden 
perusteiden mukaan 
– Käytännössä ”hyvälle miehelle” annetaan 

enemmän liikkumavaraa 

• Päätökset rangaistuksista perustuvat lähinnä 
jonkinlaiseen komentajien neuvotteluun ja 
päätöksentekoon 
– Kenturioneiden neuvosto (Rooma) 

– Myös sotatuomareita oli asiantuntijoina (Assyria) 

 



• Egypti: 
– Hakkaaminen yleinen rangaistus 

• Intia: 
– Eettinen sotilaskastin käyttäytymiskaava 

• Muistuttaa Bushidoa 
• Häpeä suurin rangaistus:  

– vikojen julkituonti  joukon hyljeksintä 

• Kreikka: 
– Syytettyä kuunnellaan ennen päätöstä 

• Aleksanteri Suuri (Makedonia): 
– Lakia ei ollut 

• Tavat ja traditiot määrittävät kaupungeittain 
• Periaatteessa perustuu kostoon ja suvun oikeuden hankintaan 

• Kreikka: 
– Oikeudenkäynnin jälkeen äänestetään onko syyllinen 

• Rooma: 
– Perustuu oikeusasteisiin vakavuuden mukaan 
– Rangaistukset nykyaikaisia: sakot, palvelusta vuorotta, pekkaa ... 
– Katastrofeista rangaistukset hyvinkin perinteisiä: 10% joukosta hakataan kuoliaaksi 

 
 



Aseistus 

• Ensimmäiset aseet perustuivat 
metsästysvälineisiin 

– Jousi ja nuoli 

– Nuija 

– Keihäs 

– Tikari 

– Miekka 

– Linko 

 



• Pronssin keksintä (pronssiaika 4000 – 1200 ekr) ei 
juuri vaikuttanut tappavuuteen 
– Pronssi oli kallista, joten metallia käytettiin vähän 
– Suurin osa ajan aseista oli ”pronssikärkisiä” 

• Rauta-aika (1200 ekr - ) mullisti sodankäynnin 
– Aseet tulivat halvoiksi ja massa-armeijoita pystyttiin 

varustamaan suuria määriä 
– Myös köyhät armeijat pystyivät aseistamaan itsensä 

raudalla! 

• Teräs (300 ekr )  
– Parempilaatuinen kuin rauta, parantaa ominaisuuksia 

 



• Nuija  

– Aluksi tärkein ase (4000 – 2500 ekr) 

– Katosi taistelukentältä Sumerien keksiessä 
kuparisen kypärän (2500 ekr) 

 

 



• Keihäs 

– Tärkein antiikin ase nuijan poistuessa käytöstä 

– Tehokas ryhmässä, huono yksin taisteltaessa 

• Käyttö vaatii organisoidun joukon 

• Johti phalanxin ryntymiseen (tärkein taistelumuoto) 

– Pitkä keihät hyvä ratsuväen torjunnassa 

– Osa keihäistä lyhyitä heittämiseen tarkoitettuja 
”heittokeihäitä” 

 



• Kirves 

– Aluksi helposti rikkoutuva, myöhemmin parempi 
kiinnitys (Mesopotamia 1700 ekr) 

– Pronssinen kirves läpäisee nahkanutun paremmin 
kuin kivikirves 

• Ainoa panssarin läpäisevä lähitaisteluase! 

 

 



• Miekka 

– Käytössä 2500 ekr eteenpäin mutta tuli 
luotettavaksi aseeksi vasta 1500 ekr 

– Alunperin sirppimäinen kunnes Roomalaiset (200 
ekr) tekivät lyhyen miekan gladius 

– Käytettiin vara-aseena (backup) kun keihäs tai 
kirves petti 

– Tehokas käyttö lähitaistelussa vaatii joukolta 
avointa muotoa  siis hyvän kurin (Rooma) 

 



• Jousi ja nuoli 
– Tärkein pitkän matkan ase 

– Kolme kehitysvaihetta: 
• Bow: (kantaa 100-150 metriä, tehoaa 

panssaroimattomaan ihmiseen, pull weight: 40 ) 
– Yhdestä puusta, käytössä ikiajat? 

• Compound bow: pullweight: 45 
– Tehty kahdesta puusta 

– Vastaa teholtaan Egyptiläistä convex bowta 

• Composite bow( 2250 ekr ): (250 metriä) 
– Käytössä kaikkialla 



• Composite bowlla on etunsa ja haittansa: 
– Koko vain 90 cm (pieni)! 

• Voi ampua hevosen selästä 

– Läpäisee nahkapanssarin joskus (aika hyvin!) 

– Composite bow vaatii hyvin vahvan miehen  
koulutus vie aikaa  kallista 
• Aseella voi ampua 10-12 nuolta tarkasti, sitten tarkkuus 

kärsii todella paljon 

– Valmistus vie hyvin paljon aikaa: 9+ kk Egyptissä 
• Hyvin kallis ase 

 



• Sotavaunuissa ammuttiin tähdättyjä 
laukauksia jousella 

• Jousen tärkein tehtävä oli kuitenkin pitkän 
matkan epäsuora tuli 

– Jousella ei voi ampua etulinjassa (ampuja on 
avuton lähitaistelussa); omien miesten ohi 
ampuminen ei toimi. 

– Juosimiehellä yleensä suuri kilpi, jonka takana hän 
viritti jousen ja ampui massaa viholliseen 

 



• Composite bown teho epäsuorassa 
ammunnassa (maali 50x 50m laatikko) 

– 100-200m 50% 

– 250m  100% 

– 300m  50% 

• Musketti 1700-luvulla (aluemaali): 

– 200m  16% (ja 1.5% ihmismaaliin) 

 

 

 

 



• Linko 
– Pitkän kantaman ase 

• Kantama 100 m, laaka lentorata 

• Erittäin tappava (”instakill”) 

– Vaatii erittäin hyvää ammattitaitoa 
• Linkoajat yleensä palkkasotilaita 

• Roomalaisen linkoajan piti osua 200m ihmismaaliin 

– Käytettiin vain taistelun alussa lähestyvän joukon 
tiukkaan pakattuihin jalkaväkimuodostelmiin 
• Ei voi käydä lähitaistelua  vetäytyy taistelun alkaessa 



Panssarointi 

• Pronssikaudella tärkeimmät panssarit olivat: 

– Rintapanssari 

– Kypärä 

– Kilpi 

– Kaulussuojus (Mesopotamia) 

• Vaunumiehistön suosiossa 

– Käsisuojukset 

• Kreikka 

 

 



• Rintapanssari alkoi Sumeriasta: 
– Nahkaviitta, jossa on metallilevyjä (2500 ekr) 
– Suomumainen panssari (2100 tai 1700 ekr) 

• Panssari oli alunperin käytössä vaunumiehillä (Egypti) 
• Painoi 10-15kg 

• Valettu pronssinen rintapanssari (600 ekr) Kreikka, Rooma 
– Painoi 10-12 kiloa 
– Pelkällä nahalla paino 4 kiloa 

• Rautainen Ketjupanssari (chainmail) (300 ekr) keltit 
– Roomalaiset kopioivat heti, 15 kg 
– Edut: helppo liikkua, haitat: kärki voi työntyä läpi 

• Laminoitu koottu teräspanssari (100 ekr) Rooma 
– Paino 10 kg 

 



• Kypärä keksittiin Sumeriassa (2500 ekr) 

• Valtava määrä eri malleja 

– Leukahihna keksittiin pronssikauden lopulla 

• Roomalaiset tuottivat ensimmäisenä 
massavalmistuksena pronssikypäriä 

 



• Kilpi ollut alunperin vaikea käyttää  lähinnä 
ammattisotilaiden käytössä? 

• Käsivarren kiinnittävän nahkahihnan (600 ekr) 
keksimisen jälkeen siitä tuli yleinen  helpotti 
koulutusta hyvin paljon  muuttui jalkaväen 
massan käyttöön 

• Kilpiä on monta kokoa (isompi on parempi 
jousia vastaan ja pienempi lähitaistelussa) 

 

 



Sotavaunut 

• Sotavaunuja käytetään taistelussa seuraavissa 
paikoissa: 
– Taistelun alkaessa niillä voidaan ampua nuolia 

vihollisjoukkoihin pitkältä matkalta (harassment) 
– Sotavaunuilla voidaan iskeä vihollisen jalkaväkeen 

keihäillä ja jousilla niiden ollessa liikkeessä ja pakottaa 
vihollinen pysähtymään (manööveröinti) 

– Sotavaunuista voidaan jalkautua ja taistella 
ratkaisukohdassa, sotavaunujoukko voi siirtyä 
nopeasti tähän kohtaan (ratkaisutaistelu) 

– Voiton jälkeen joukko voi nousta sotavaunuihin ja 
metsästää pakeneviä vihollisia jousilla (takaa-ajo) 
 



• Sotavaunut käyttöön (1800 ekr) Sumeriassa ja 
Intiassa 

• Ensimmäiset isoja ja kömpelöitä, myöhemmin 
pieniä ja nopeita 

– Tradeoff: lastin ja ketteryyden välillä 

• Maasto voikuttaa asiaan: 

– Avoin alue: pieni ja nopea  

– Epätasainen alue: suuri joukkojenkuljetusvaunu 

 



• Vaunujen taistelunopeus lienee ollut 12-20 
km/h 

• Sotavaunujen käytön juju on napsia yksittäisiä 
maaleja jalkaväen reunoja nuollen, ei ajaa 
vihollisen keskelle! 

• Aseina käytettiin keihäitä ja jousia 
– 80% osumatodennäköisyys 15m matkalta 

– Erikoisammattitaito: ampua pakenijaa niskaan 10-
15 metrin päästä 

 



Ratsuväki 

• Ratsuväki alkoi korvaamaan sotavaunuja 900 
ekr 

– Lähi-idässä ruohotasankoja ei juuri ollut, joten 
hevoset piti ruokkia viljalla (kallista). 

– Sotavaunujen hinta oli sinänsä hyväksyttävä mutta 
käyttökustannukset (harjoittelu, palkat) sikamaisia 

• Eivät kelpaa kuin sotimiseen taisteluissa 

– Sotavaunujen huolto- ja korjaus vaatii korkeaa 
teknologiaa osaavia ammattilaisia 



• Assyrialainen ratsuväki toimi alunperin pareina: yksi vei toisen 
hevosta ja toinen ampui nuolia ja heitti keihäitä 
– Jäi käytöstä 750 ekr 

• Jalustimia ei ollut, joten peitsen raskasta shokkia ei voitu toteuttaa 
– Pääaseena jousi 
– Keihäs oli kevyt mutta sopi pakenijoiden teurastamiseen 

 

• Ratsuväen tulivoima on kaksinkertainen sotavaunuihin verrattuna 
tulivoima/hevonen arvioinnissa 

• Jalkautuminen ja selkään nousu nopeaa verrattuna sotavaunuihin 
• Pääasiallinen valttikortti oli toiminnan laajeneminen taistelusta 

tiedustelutehtäviin 
– Hevonen toimii myös huonossa maastossa 

• Marsseilla hevosjoukoilla voitiin varmistaa arat sivustat 



• Ratsuväellä oli myös ongelmia: 
– Hevosilla ei ollut kenkiä  rampautuivat usein 

– Jalustimien puute pienensi huippunopeutta 

• Hevoset voivat näyttää pelottavilta mutta ne 
eivät pärjää keihäsmetsälle!  Jalkaväen on 
oltava paremmin koulutettu ja käytettävä 
keihäitä tai taisteltava avoimessa muodossa, 
jolloin voidaan manööveröidä hevosista 
huolimatta 

 



• Antiikin paras ratsuväki oli Makedoniassa 
– Kurinalainen joukko, liikkui nopeasti 

• Osasivat ravin 

• Ensimmäinen rynnäkköön kykenevä ratsuväki 

• Ohut mutta leveä hyökkäysmuoto 

– Toimi yhteistyössä jalkaen kanssa pyrkien 
vaikuttamaan vihollisen moraaliin 

• Monessa armeijassa ratsuväki oli ”sideshow” 
joka pelleili keskenään jossain muualla ja joka 
ei oikeasti vaikuttanut taisteluun 

 



Logistiikka 

• Kaikki tämä pitää tietysti liikuttaa 
taistelukentälle 

– Sotavaunut kuljetettiin osina 

– Nuolia tarvittiin valtavasti 

– Ruoka ja juoma 

• Antiikin valtakuntien logistiikka vastasi 1800-
luvun alun armeijoita 

 



• Kuljetusvälinehuolto 

– Sotavaunut kuljetettiin osina (härkävankkurit) ja 
koottiin taistelukentälle siirryttäessä 

– Kuljetusvälineistö (vankkurit) huollettiin varikoissa 

– Hevoskasvatus- ja varahevosten järjestäminen 

• Assyriassa 3000 hevosta kuukaudessa (vastaa 
Nepoleonia) 



• Taisteluvälinehuolto 
– Piirityskone saattoi painaa 6 tonnia 
– Siirto vaati härkiä  
– 8 Legioonan armeija (40000 miestä) saattoi kuulua 1600 seppää 

ja puuseppää työtehtäviin 

• Pioneerihuolto 
– Roomalaiseen legionaan saattoi kuulua siltakuormasto 
– Ponttonisilta on assyrialainen keksintö 
– Persialaisilla oli ensimmäinen laivasto maajoukkojen sotaretkien 

tukeen (mm jokilaivoja) 
• Yleensä kaluston monipuolistumen ja korkean teknologian 

asejärjelmät vaativat raskaita vankkureita (20-30%) kantoeläimien 
sijaan... 

 



• Ruokahuolto 
– 65000 miestä (Aleksanteri Suuren armeija) tarvitsee 

100 tonnia viljaa ja 175 tonnia rehua päivässä 
– 40000 sotilasta vaati 80 tonnia vettä päivässä miehille 

ja 640 tonnia vettä eläimille 

• Hevoshuolto (vastaa Amerikan sisällissotaa) 
– 4800 miestä vaati 1400 muulia (Rooma) 

• Siirtokyky vastaa 350 vankkuria 

– Rehu oli ikuinen ongelma 
• 10000 eläintä vaatii 247 eekkeriä laidunta 
• Talvisin rehua oli käytännössä mahdotonta saada 



• Armeija turvautuivat hätätilanteessa muihin keinoihin 
– Foraging, eli metsästys 

• Hidastaa liikettä, joukot alttiita tappioille, vaarallista 

– Ryöstely 
– Paikallishankinta 

• Ostetaan (tai luvataan maksaa) paikallisvirenomaisilta 

– Näillä keinoilla ei yleensä saa enempää kuin 4-5 päivän 
tarvikkeet 

• Ratkaiseva tekijä huollon kannalta on makasiinien läheisyys 
– Ilman makasiineja taisteleva armeija ei kykene liikkumaan yli 

muutamaa päivää kauemmas tukikohdasta 
– Tukikohdaksi valittiin usein logistiikan kannalta paras paikka, ei 

läheisyys 

 
 



• Yleensä valitun taistelukentän läheisyyteen 
rakennettiin tukikohta (basecamp, forward 
tactical base) 

• Tämän taakse rakennettiin makasiineja sopiviin 
kohtiin marssireitin varrelle 

• Kaiken takana oli operatiivinen tukikohta, johon 
koko sotaretki tukeutui 

• Kuljetukset käytiin vakioituina saattueina kahden 
pisteen väliä! 

• Hätätilanteessa vetäydytään samaa reittiä 
takaisin makasiineihin tukeutuen... 
 



• Kuljetuseläimet 
– Alunperin kantoeläimiä 

• Mahdollistaa off-road kuljetukset 

• Muulin kantokyky 150 kiloa, jopa 100 - 150 km päivässä  

– Myöhemmin vankkurit (Ramses II) 
• Vain pääteillä, hyvin hidas 

• Härkävankkurit siirtävät 500 kiloa 15 kilometriä päivässä 

• Eläimiä ei osattu kengittää, käytettiin 
kangassäkkejä 

• Kameli käyttöön 1000 ekr 



• Kantajat 
– Kantotyky 30-45 kiloa 
– Suurin etu on huollon keveys verrattuna kantoeläimiin ja 

vankkureihin 

• Tienrakennus 
– Kaikki suuret imperiumit rakentivat teitä 
– Logistiikan kannalta on välttämätöntä käyttää teitä 
– Viestiliikenne perustui teihin 

• 2500 km matkalla viesti meni hevosilla 15 päivässä 
• Ilman teitä olisi vaatinut 3 kk 

– Päällystetyt roomalaiset tiet mullistivat liikkuvuuden 
• Rooman armeija kykeni liikkumaan 13 km päivässä joka säässä ja myös 

talvella, ennen päällystystä tiet olivat kuravelliä huonossa säässä 



Operatiivinen ulottuvuus 

• Armeijoiden kyky taistella kaukana 
tukialueestaan sekä käyttää taistelualueen 
koko tilaa hyväkseen mahdollistaa strategisen 
ja operatiivisen suunnittelun 

– Pronssikauden alussa: 500 x 200 km (Sumeria ja 
Akkad), 1000 x 300 km (Egypti) 

– Rautakaudella: 2000 x 300 km (Egypti), 1500 x 
1500 km (Kiina), 3500 x 2500 km (Persia), manner 
(Rooma) 

 

 



• Strateginen ulottuvuus rautakaudella 8-9 
kertainen pronssikauden alkuun nähden, 
vastaa nykyaikaisia armeijoita 

• Hyökkäys ja marssinopeudet vastaavat 
nykyaikaisia armeijoita jalkaisin liikuttaessa 
(ratsuväellä nopeus on x 1.5 ja mekanisoiduilla 
joukoilla x2) 

 

 



• Valtion kyky kestää sotaa muuttui valtavasti 
– Pronssikaudella koko sota päätettiin tyypillisesti 

yhdessä taistelussa (voitto tai tappio) 
– Rautakaudella valtakunnat kestivät kymmeniä vuosia 

sotia 
• Persia ja Kreikka sotivat 200 vuotta ja Persia häväisi 

useimmat taistelut 

– Rautakauden armeijoiden ja valtakuntien tappiot 
sodissa vastaavat suhteellisesti toista maailmansotaa 
• Rooma ”ei pakita koskaan” useista katastrofeista huolimatta 

– Perustuu valtakunnan voimavarojen 
organisointikykyyn 
 



Taktiikka 

• Taktiikka on armeijan kyky manööveröidä 
lisätäkseen taistelutehoa taistelukentällä 

• Käytännössä taktiikka jakautuu kahteen osaan: 

– Liikkeeseen ennen taistelua 

• ”tactical mobility” 

– Liikkeeseen taistelun aikana 

• ”tactical flexibility” 
 

 



• Tactical mobility 

– Saappaat mahdollistivat taistelun kaikkina 
vuodenaikoina ja kaikissa sääoloissa 

– Pioneerien käyttö mahdollisti jokien ylitykset, 
jokien suunnan vaihtamisen (Persia, Kiina), leirit 
yöksi, käytännössä mullisti maaston vaikutuksen 

 

 

 

 



• Tactical flexibility 
– Joukkoja ohjattiin: rummut, torvet, liput, 

viestipeilit 
• Käytännössä kiikarin keksintö 1600-luvulla muutti 

tämän 

– Viestit ja lähetit: aluksi jalan ja sitten hevosilla 

– Roomalaiset kehittivät joukon aloitekyvyn ja 
itsenäisen manööveröinnin (taistelivat 
avomuodossa), käytännössä kykenivät reagoimaan 
lähitaistelun aikana aukkoihin vihollisen muodossa 



• Taktiikan kehittyminen: 
– Ensimmäiset armeijat (ennen 1800 ekr) olivat 

käytännössä jalkaväkiarmeijoita 
• Joukot jaettiin aseiden mukaan (keihäs, sirppi, jousi) 

osastoihin  

– Armeijat marssivat lähitaisteluun ja perääntyivät, 
jos  jos mahdollista 

– Hävinnyt puoli hajosi ja sen sotilaat heittivät 
aseensa menemään ja pakenivat, takaa-ajoa ei 
ollut 

 



• Arjalaisten invaasioiden jälkeen sotavaunut 
tulivat käyttöön. 
– Mahdollistaa shokkivaikutuksen (yllätys ja 

sivustaan ajo) 

– Mahdollistaa reservin tuomisen taistelukentälle 
nopeasti 

– Mahdollistaa lyödyn joukon takaa-ajon ja 
tuhoamisen (mullisti tappioiden määrän) 

• Egyptiläiset kuninkaita tässä asiassa (1700-
1200 ekr) 



• Assyrialaiset hioivat Egyptin tekniikoita: 
– Taktinen yksikkö 50-200 komppania, joukko liikkuu 

osina (nopeampi reagointi) 
– Sotavaunuilla hyökätään useasta suunnasta yhtä aikaa 

ja jalkautumisen jälkeen sotitaan raskaina 
keihäsmihinä (nopea manööveröinti taistelukentällä 
rynnäkkövaunuilla) 

• Assyrialaiset keksivät ratsuväen 
– Mahdollistaa kaukotiedustelun 
– Mahdollistaa sotilaiden tuomisen ja liikeen 

taistelukentällä (taistelu jalkaisin) 
 
 



• Persialaiset hiovat ratsuväkitekniikat: 
– Ratsuväen suhde jalkaväkeen (20:80) 

• Suurin osa jalkaväestä kevyttä 

– Tuhotaan vihollisen ratsuväki ensin, jotta saadaan toimintavapaus 
omille joukoille 

• Kreikkalaiset kyykyttävät Persiaa: 
– Raskas jalkaväki keksitään 

• Phalanx on lähes haavoittumaton  Raskas jalkaväki pesee aina kevyen 
jalkaväen! 

• Ratsuväki ei pysty tuhoamaan keihäin varustettua raskasta jalkaväkeä! 

• Aleksanteri vie Persian maton alle: 
– Ratsuväki tuhoaa vihollisen ratsuväen sivustalla ja sitten koukkaa sen 

selustaan 
– Samalla raskas jalkaväki joko marssii sivustaan ja tuhoaa sen tai sitten 

muokaroi vihollisen keskustaa ja ratsuväki aiheuttaa paniikin vihollisen 
selustassa 



• Intiassakin osataan: 

– Neljä aselajia keksitään: jalkaväki, ratsuväki, 
sotavaunut ja elefantit 

– Elefantit kykenevät irtautumaan taistelusta 
järjestäytyneesti! 

– Erittäin korkea ammattitaito! 

 



• Rooma: 

– Perustuu raskaaseen jalkaväkeen, joka taistelee 
avomuodossa (ketterämpi kuin phalanx ja voi 
reagoida taistelun aikana vihollisen rakoihin) 

– Jalkaväki taistelee kolmessa linjassa, joukkoja 
voidaan vaihtaa taistelun aikana järjestäytyneesti 

– Ensimmäinen miekkaa kokonaan käyttävä armeija! 

– Organisointikyky täysin omaa luokkaansa... 

 

 



Esikuntapalvelus 

• Esikuntapalvelus lienee kehittynyt 
työpalveluksen organisointitarpeista 

– Egypti (3500 ekr) yli 1000 km kastelujärjestelmän 
kanavia 

– Sumeria (2500 ekr) yli 300 km suojamuuri 
barbaareja vastaan 

– Ja tietysti Kiinan muuri  



• Sumeria: 
– Kuninkaalla apuna sotilasupseereita 

• Egypti: 
– Esikunnan työnjako (noin 2500 ekr) 
– Kokonaisvaltainen maanpuolustus organisoitu esikunnassa 

(2000 ekr) 
• Linnoitukset, logistiikka, makasiinit, koulutus... 

• Assyria: 
– Järjestäytynyt sotilastiedustelu 
– Järjestäytynyt asevoimien sisäinen koulutusjärjestelmä 

• Intia: 
– 1000 ekr käytännössä nykyaikainen esikuntarakenne 



• Hittiitit, Mitanni, Israel: 
– Feodaalijärjestelmä: Avustavia upseereita, joiden valta ulottui 

vain kuninkaan omiin joukkoihin 
– Ammattilaisia palkattiin tarpeen mukaan (Israel) 

• Kiina: 
– Meriitteihin perustuva virkamiesjärjestelmä 
– Strategian ja taktiikan tutkimuksia (Sun Zu) 

• ”think tank” 

• Rooma: 
– Ammattitaidollisesti vastaa 1850-luvun armeijaa 
– Joka esiupseerilla avustajat työtehtäviin 
– Arkistointi, henkilöstömapit, suunnitteluoppaat! 
– Logistiikka- ja rakennusupseerit vaikutusvaltaisimmat 

 



Tykistö ja piiritystekniikka 

• Linnoitustekniikka kehittyi pronissikaudella ja 
rautakaudella: linnoitukset olivat suurempia ja 
muurit paksumpia ja korkeampia... 

• Linnoituksien kohtaamisen peruspulma: 

– Puolustaja on turvassa ja tukeutuu makasiineihin 
hyökkääjän ollessa paikallaan ja kärsiessä 
logistiikan puutteesta (taudit, nälkä, karkuruus) 

– Hyökkääjän ohittaessa linnoituksen puolustaja voi 
iskeä hyökkääjän logistiikkaan ja selkään 



• Hyökkäystekniikat olivat seuraavat: 
– Rynnäkkö yli muurien 

• Hyökkääjällä oli yleensä 4-5 miestä per muurimetri, 
keskittämällä hyökkäys pariin kohtaan voitiin yleensä läpäistä 
puolustus rynnäköllä 

– Muurien murtaminen 
– Muurien ali kaivaminen 
– Sisäänpääsy sotajuonella 
– Näännyttäminen piirityksellä 

• Kaupungit olivat yleensä pieniä (1000-5000 
asukasta) ja noin 25% väestöstä toimi 
nostoväkenä 



• Pioneerit ja tykistö kehitettiin piirityksiin 

– Muurinmurtaja (2500 ekr) 

– Heittoaseet (egypti), suojakilvet (egypti) 

– Maapenkereen rakennus rynnäkköön (hittiitit) 

– Piiritystorni (Persia, Assyria) 

– Muurin hekennys työkaluin (Assyria) 

 



• Perustaistelutekniikka (Assyria) 

– Piiritystornit ja muurinmurtajat parhaisiin kohtiin 

– Rynnäkkötikapuut muihin sopiviin paikkoihin 

– Muurin alta kaivuu koko ajan 

• Perustuu nopeaan valloitukseen, ei näännytystä! 

• Shock and awe – isketään monesta kohtaa yhtäaikaa 
– Tuetaan menestystä, läpimurto tarvitaan vain kerran! 

 



• Kaikki armeijat eivät tähän pysty 
– Kreikkalaiset ja heimoarmeijat eivät kykene 

piirityskaluston rakentamiseen  vaatii suunnittelua 
ja ammattitaitoa 
• Perustuu näännytykseen ja merisaartoihin 
• Piiritystaito kehittyi Makedonian myöden 

– Karthagolla ei piirityskalustoa! (Miksi???) 

• Roomalaiset parhaat piirityksissä mutta se 
perustui skaalaetuihin ja organisointikykyyn 
– Esimerkiksi puu tuotiin piirityskoneisiin kuormastoissa 
– ”Me ei anneta periksi” mentaliteetti 

 



• Tykistö on kreikkalainen keksintö (400 ekr) 

– Kivenheitin (gastraphetes) vastaa Nepoleonin 
aikaista tykistöä ja oli käytössä piirityksissä 

• Aleksanteri otti ne käyttöön tykistönä 

• Tykistön alkuperäinen tarkoitus on suojata 
omaa joukkoa 

– Liikkuvuus olematon 

 

 



• Roomalaiset kehittivät tykistön huippuunsa 
– Tulinopeus ja teho vastasivat 1800-luvun alun Euroopan tasoa 
– Onager (400 m kantama, 50 kg ammuspaino) 

• 10 kpl per legioona orgaanisesti 
• Lähinnä piirityksiin 

– Ballista (300 m kantama, 5 kg ammuspaino) 
• 30 kpl per legioona orgaanisesti 
• Kokoonpantavia, käytössä taistelukentässä  

• Rooma kehitti liikuteltavan tykistön 
– Carroballistae: Pyörillä liikkuva, 3-4 laukausta minuutissa, 

teräsvasama, 300 metrin kantama, 10 miestä 
• Mahdollisti vihollisen joukkojen keskittymien tulituksen 
• Tulituki tuli mahdolliseksi! 



Tapa tai Tule Tapetuksi 

• Antiikin armeijoiden yleisin taistelutapa oli 
tiukkaan pakattu muoto (lähinnä phalanx) 

– Sotilaat eivät voineet käytännössä irtautua 
muodosta, pakeneminen oli vaikeaa 

– Ainoastaan roomalaiset taistelivat avoimessa 
muodossa ja pystyivät irtautumaan vetäytymällä 
takana olevan osaston miesten välistä 

• Joukon murtuminen jätti kuitenkin ehjän toisen linjan 
tappionkin tullessa 



• Jutun juju on phalanxin tiiviys.  
– Puolustaja: Kun se murtuu, joukon suoja vieressä olevalta 

mieheltä katoaa ja tappiot alkavat kasautua nopeasti  
PITÄKÄÄ RUOTU JA JOUKKO KESTÄÄ! 

– Hyökkääjä: Kun se murtuu, miehet pakenevat juoksemalla 
kaikkiin suuntiin  heittämällä aseet ja panssarit pois 
pakeneminen helpottuu  pakeneva sotilas on nopea 
mutta erittäin haavoittuva  RATSUVÄEN (JA 
SKIRMISHERIEN) HYÖKKÄYS HETI SILLÄ TAKAA-AJOSSA 
PAKENEVA VIHOLLINEN TUHOTAAN! 

• Käytännössä tuhoutunut armeija teurastetaan, jos 
hyökkääjän komentaja ei jostain syystä säästä heitä... 



• Jutun juju on phalanxin tiiviys. Tappiot 
riippuvat täysin tästä: 

– Häviäjän tappiot  keskimäärin 37.5% 

– Voittajan tappiot keskimäärin 5.5% 

• Suurin osa tappioista tapahtuu murtumisen 
jälkeen (Cannaessa 78000 roomalaista 
teurastettiin neljässä tunnissa) 

 

 



• Tappiot ja tappamistahti riippuvat armeijoiden taktisesta ja 
teknisestä ammattitaidosta: 
– Alexander vastaan Persialaiset: 0.5% kuoli 
– Roomalaiset vastaan Teutoniheimot: 1.3% kuoli 

• Nyrkkisääntö: Jos armeijasi on... 
– Tasavertainen: 5.5% kuolee 
– Ylivertainen: 2.2% kuolee 

• Kun taistelu ratkeaa, tapahtuu seuraavasti: 
– Häviäjän vakavasti haavoittuneet (35.4%) teurastetaan 

• Nyrkkisääntö taistelupäivän saldoksi:  
– Häviäjä menettää 7/10 miehistä haavoittuneina ja kuolleina  
– Voittaja menettää 1/10 miehistä haavoittuneina ja kuolleina  
 



• Voittajan haavoittuneiden lukumäärä lienee 
ollut 2-10%, ja keskiarvo 5% (Rooma) 
(tilastollinen arvioitu keskiarvo oli 5.8%) 

• Hävinneen puolen vakavasti haavoittuneet 
jätetään kuolemaan taistelukentälle ja lievästi 
haavoittuneet ja vangiksiotetut myydään 
yleensä orjuuteen 

 

 

 



• Osuman kohta arvioidaan soturirunouden perusteella 
seuraavaksi (Kreikka): 
– 50.8% Rintakehä 
– 23.5% Pää 
– 9.8% Niska 
– 8.3% Kädet 

• Aseiden tappavuutta on arvioitu soturirunouden 
perusteella seuraavaksi (Kreikka): 
– 100% Miekka 
– 80% Keihäs 
– 66% Linko 
– 42% Nuoli 
– 77.6% Keskiarvo  

 



Infektiot ja Taudit 

• Infektioihin ei ollut lääkkeitä ennen 
antibiootteja (2 maailmansota) 

• Tautikuolleisuus oli erittäin korkea läpi 
historian aina ensimmäiseen maailmansotaan 
asti 

 

 



• Infektioita pyrittiin estämään sotilaslääketieteen 
keinoin 
– Haavat pestiin huolellisesti 
– Osa haavoista jätettiin sulkematta joksikin aikaa (sama 

menetelmä tuli käyttöön Euroopassa uudestaan 1 
maailmansodassa) 

• Seuraavat tilastot 1 maailmansodasta 
– Tetanus infektion mahdollisuus 5.6%, kuolleisuus 80% 
– Gangrene infektion mahdollisuus 5%, kuolleisuus 28% 

(antiikin aikana noin 100% ja hyvällä hoidolla 1%) 
– Veren myrkytys infektion mahdollisuus 1.7% ja kuolleisuus 

100% 



• Antiikin taistelun jälkilasku on seuraava: 
– 100 haavoittuneesta.... 

• 13.8% kuolee kahdessa tunnissa shokkiin ja verenhukkaan 

• 6% saa tetanus infektion ja kuolee 80% todennäköisyydellä 
3-6 päivän kuluessa 

• 5% saa gangrene infektion ja kuolee 80-100% 
todennäköisyydellä viikossa 

• 1.7% saa verenmyrkytyksen ja kuolee 83-100% 
todennäköisyydellä 6-10 päivässä 

• Samaa laskua voidaan käyttää ainakin vuoteen 
1900 asti... 



• Tautikuolleisuus oli korkea lukuunottamatta 
Egyptia, Israelia ja Roomaa, joissa ruoka 
pyrittiin eristämään ihmisjätöksistä 

– Hygienian taso antiikin armeijoissa vastasi 1800-
luvun kaupunkia (jätteet ja pissa/paska viskottiin 
kaduille) 

– Antiikin tekstejä tulkitsemalla ja 1800-luvun 
tilastoilla voidaan arvioida tautien määrää ja 
tappavuutta seuraavasti: 



• Punatauti oli erittäin yleinen (Amerikan sisällissodassa 80% miehistä sai taudin) 
– Leviää saastuneesta ruuasta ja vedestä 
– Tappavuus 5-50% 
– Kokonainen armeija voi pudota pelistä 2-3 viikoksi 

• Lavantauti (salmonella typhi) (Napuoleonin sotaretkillä 27% miehistä sai taudin) 
– Leviää saastuneesta ruuasta ja vedestä, kärpäset levittävät, lienee yleisin tulvavesialueilla 

(Egypti, Kiina, Assyria, Intia) 
• 90% amerikkalaisista joukoissa Kuubassa kärsi taudista 
• Vastalääke riukupaskannus + juokseva vesi (Rooma) 

– Tappavuus 10-13% 
– Kokonainen armeija voi pudota pelistä 4 viikoksi 

• Lavantauti (Typhus , pilkkukuume) 
– Leviää rotista ja täistä, yleinen ahtaissa oloissa, varsinkin piirityksissä 
– Tappavuus 10-40% 
– Kokonainen armeija voi pudota pelistä 1 viikoksi, aiheuttaa sekavuutta 

• Isorokko (variola) 
– Tappavuus 20-40%, jopa 90% 
– Pidetään julan vihana, maailmanloppu 

 

 



• Sotilaan elämään vaikuttavat taudit seuraavasti: 

– Roomalaisista sotilaista, jotka astuvat palvelukseen 
18-vuotiaina: 

• 50% selviää 24 vuoden palveluksesta eläkkeelle 

• 6% on kuollut taisteluissa 

• 8-10% kuollut haavoihin ja infektioihin 

• 35% kuollut tauteihin 

– Muissa antiikin armeijoissa tauteihin kuolleiden määrä 
voisi olla 40-45% huonomman lääkintähuollon vuoksi) 

• Kaksinkertaista tappavuus suurten epidemioiden aikana!  



Loukkaantumiset 

• Marsseilla sattuu paljon onnettomuuksia 

– Ruokahuolto ei koskaan toimi hyvin kun armeija 
liikkuu 

– Kolonnan keskellä hevosten paskan haju ja pöly 
aiheuttivat pyörtymisiä 

– Tyypillisesti sotaalla oli 30 kg tavaraa kannossa 

– Lämpö ja pyörtyminen oli yleistä 

• Galluksen legioonat tuhoutuivat aavikolle huollon 
pettäessä (24 ekr) Arabian sotaretkellä 



• Nykyaikaisessa aavikkomarssikokeessa 2 viikon aikana oli 17% 
tappiot: 
– 110 miestä joutui sairaalaan kuumuudesta 
– 53 kärsi kuumuuden aiheuttamasta päänsärystä 
– 31 kärsi krampeista ja pahoinvoinnista 
– 46 silmäongelmista pölyn yms vuoksi 
– 1101 joutui käymään pataljoonan lääkärillä marssin aikana tulleista 

luokkaantumisista 
• 228 jalkaongelmia, jänteet polvet yms 
• 169 poistui yksiköstä vammojen laadun vuoksi 
• 152 silmä ja kurkkuongelmia pölystä 
• 377 muut syyt 

• 2 viikon vuoristo/kylmän ilmanalan marssin seurauksena tappiot 
ovat yli 30% (paleltuneista 15% voi palata yksikköön)  



• Antiikin armeijan tappioit pitkällä marssilla ovat valtavat:  
– 10000 miehen osastosta noin 400 menetetään lämmön 

aiheuttamien pyörtymisten vuoksi ja 1700 rutiininomaisten 
onnettomuuksien vuoksi. 

• Roomaa ja Intiaa lukuunottamatta marssilla jälkeenjääneet 
jätettiin taakse 
– Loukkaantuneet jäivätläheisiin kyliin/kaupunkeihin 
– Sairaat tien poskeen oman onnensa nojaan 
– Taistelustressitä kärsineet ajettiin yksiköstä haahuilemaan 

maastoon 

• Sama kohtelu oli käytössä nykyään aina 1800-luvun 
puoleenväliin asti 



Lääkintähuolto 

• Lääkintähuolto kehittyi läpi antiikin ajan 
– Sumeria:  

• Ensimmäiset sotilaslääketieteelliset kirjoitukset (2158 – 2000 ekr) sisälsivät 
”Hippokrateen valan” 

• Sotilaskääkärit muodostuivat asevelvollisista 
• Lääkärit kuuluivat varuskuntiin 
• Kuolleet haudattiin joukkohautoihin taistelun jälkeen (2500 ekr) 

– Egypti: 
• Lääkintä kuului papistolle mutta sotilaslääkäriammattikunta puuttui 

– Hoito oli korkeatasoinen mutta ei kaikkialla (lääkintähuoltoa ei varsinaisesti järjestetty) 

• Lääkärit kuuluivat varuskuntiin, auttoivat suurten työprojektien 
loukkaantuneiden hoidossa 

• Keksivät: lasta, lämmin veitsi shokkia vastaan, teippilaastari, kipulääkkeet 
(ooppiumi), infektiolta suojaavat voiteet 

• Pystyivät hoitamaan useasta kohtaa murtuneita jäseniä ja 
kallonsisäänpainumisia 

 
 



– Assyria: 
• Paras sotilaslääkintähuolto Roomaan asti, korkea tietotaito 

Sumerialaisilta opittuna 
• Sijoitettu varuskuntiin järjestelmällisesti 
• Asevoimissa oli formaali koulutus sotilaslääketieteeseen  
• Ammattimainen sotilaslääkärin ura asevoimissa 

– Kreikka: 
• Valtiojärjestys ei koskaan edennyt heimoa suuremmaksi  

lääkinta oli siviililääkäreiden vastuulla, jotka oli palkattu tai 
värvätty sotaretkelle 

• Erittäin vaihteleva ja huonotasoinen 
• ei asevoimien järjestämää koulutusta 
• Taistelustressireaktioiden jälkihoito keksittiin 

– Hoitokeinona psykiatria 

 



– Rooma: 
• Asevoimissa korkeatasoinen sotilaslääkärien ammattikunta ja 

koulutus (järjestetty kuten Assyriassa) 
– Sama kirurgian taso saavutettiin 1500-luvulla Euroopassa 
– Roomalaisen sotilaan elinaika oli 5 vuotta pitempi kuin roomalaisella 

siviilillä 

• Joukoissa ja varuskunnissa pysyvästi sotilaslääkärit avustajineen 
• Sotilassairaalat mitoitettiin hoitamaan 6-8% legioonan 

vahvuudesta 
• Hoito pyrittiin järjestämään mahdollisimman lähellä 

taistelukenttää ja käytössä oli lääkintämiehiä (pystyivät myös 
shokin estämiseen)  
– Ambulanssit ja siirrettävät leikkaussalit (mukana uunit lämmitykseen) 

käytössä 

• Kentällä sotilaslääketiede oli ensimmäisen maailmansodan 
tasoinen... 
 



– Intia: 
• Lääketiede kehittyi sodankäynnin tarpeisiin? 

• Lääkärin oli osattava ulkoa noin 5000 sivua lääketieteen 
kirjoja! 

• Sotilaslääkärit tarkistivat joukkojen hygienian 

• Ambulanssijoukot järjestetty sotaretkille 
– Sotilaslääkärin teltat merkittiin selvästi, jotta niihin löytäisi 

nopeasti 

• Sotilaslääkärien taso vastasi ensimmäisen 
maailmansodan tasoa 
– Hoitokeinoja kokeiltiin ja tutkittiin empiirisesti 

– Rooman tasoinen, jopa ylikin? 

 



Summa Summarum 

• Sotiminen oli jo tuolloin hanskassa: 

– Antiikin armeijat olivat hyvin organisoituja... 

– Tappavuus ja suoja lähes Napoleonin tasolla... 

• Tietyt asiat ”eivät muutu”: 

– Kaikkien aselajien yhteistoiminta (sotavaunut, 
ratsuväki, jalkaväki) välttämätön... 

– Sellainen joukko kuin johtajakin... 

 


