
Ritarin Elämää 



I OSA 

• Ritari 

– Keskiajan sotimista hallitsee raskas ratsuväki, 
jonka tehokkuus perustuu teknisiin keksintöihin 

• Jalkamies 

• Taktiikka 

• Piiritys 

• Strategia 

 

 

 



Varusteet 

• Ritari on ratsumies, jonka varustus kehittyi 
barbaari-invaasioiden aikana: 
– Korkea satula (helpompi pysyä satulassa suurilla 

nopeuksilla ja törmäyksissä) 
– Jalustimet (lisää ratsun nopeutta, helpompi pysyä 

satulassa) 
– Hevosten kengät (hevoset kestävät enemmän käyttöä) 

• Ratsumiehellä saattoi olla raskas panssari ja 
peitsi, sekä hyvä jousen käyttö.  

• Avointa tilaa osattiin käyttää hyväksi, mikä lisäsi 
liikkuvuutta. 



Scara Francisca 

• Ritarin nousu (700 – 950 jkr) perustuu alun perin raskaan 
jalkaväen siirtymiseen ratsuväeksi (frankit) 
– Suuren heimoarmeijan siirtyminen ei ollut logistisesti 

mahdollista 
– Vapaisiin miehiin perustunut heimoarmeija ei kyennyt 

liikkumaan kauas  parempi valita vain ratsumiehet 

• Kaarle Suurella on jo käytössä pysyvä henkikaarti (scara 
francisca), joka muodostui valan vannoneista vasalleista 
– Hyvin varustettuja, osa tuettiin läänityksillä 
– Peitsillä varustettuina erittäin tehokkaita jalkaväkeä vastaan 

(841 Wornitz)  

• Kuninkaan armeija pyrki muodostumaan ratsuväestä, jota 
tuettiin ja jalkaväki taantui ja jäi ”apuaselajiksi” 
 

 



Scara Francisca 

• Ritarivarustus oli erittäin kallis 
– 300-450 eekkeriä per täysin varustettu ritari (805 Thionville) 
– Ritari on vasalli, joka saa tulonsa varusteiden hankintaa ja ylläpitoa 

varten käyttöönsä saamalla maa-alueella 
• Perusvaatimus on haarniska ja hevonen (Englanti 1181). Alkuaikoina kaikki 

ritarit EIVÄT omistaneet haarniskaa (800-1100). 
• Aluksi maa annettiin vain miehelle mutta vasallisuhteesta tuli lopulta periytyvä 

• Ritarien määrä saavutti huippunsa 1000-1100 luvulla 
– Laski selväsi 1100-1200 
– Romahti 1200+ 
– Jäljelle jääneet ritarit hyvin varakkaita ja poliittisesti tärkeitä 

• ”Ritari” ei enää ollut oikea ritari (1300-luku) vaan aatelinen, jolla oli 
huomattavat etuudet ja joka eli isännän seurassa 

• Ritarien ja aseenkantajien nimi on ”armures de fer” 
 



Scara Francisca 

• Ritariarmeijan varustus parani keskiajan kuluessa 
– Suurin osa hevosistakin panssaroitiin 

• Myöhemmin 50%  (1187 Ranska) 

– Hevosten määrä kasvoi kolmesta (1101 Englanti, 6-7 
(1300), samalla hinnat räjähtivät käsiin: 10-50 puntaa 
 100-200 puntaa  

• Käytännössä armeijassa palvelu kaksi ryhmää: 
– Ritarit (aateliset ratsumiehet, jotka olivat vasalleja) 
– Panssaroitu ratsuväki: (ratsumiehiä, joille oli annettu 

varustus) 
– Lukumäärä lienee ollut 50:50 (1100-luvun lopulla) 

normaalisti? 

 



Ritarin koulutus 

• Ritarin koulutus aloitettiin jo nuorena 
– Jos pojan katsottiin menevän sotilasuralle siirtyi hän toisen 

ritarin (yleensä perhetuttu tai liittolainen, harvoin korkea 
aatelinen) kartanoon 
• Käytännössä yksi perheen jäsenistä 

– Sai sekä sotilas- että hovikasvatuksen 
– Koulutus otettiin vakavasti: kirjeillä kysyttiin miten menee 

• Koulutustekniikat: 
– Quintane: Ratsastetaan ja pyritään kaatamaan maali peitsellä 
– Tärkein taito: osaa ohjata hevosta rynnäkössä ja pysäyttää sen 

ajoissa (1400-luku) 
– Miekkailu, keihään heitto ja jousiammunta 
– Ruumiinkunnon kohottaminen (välttämätön raskaan 

varustuksen kantamisessa) 

 



Yksityissodat 

• Ritarin päivätyö oli yksityissodan käyminen 
– ”ei oikeutta maassa saa ken sit ei itse hanki” 
– Oikeus perustui germaaniheimojen käyttämiin perinteisiin 

sovitteluratkaisuihin (veriraha käyttö), joista kieltäytymällä 
aloitettiin verikostojen kierre 
• On arvioitu, että murhien määrä keskiajalla oli noin 20-100-kertainen 

nykyeurooppaan verrattuna 
• Sukuriidat saattoivat kestää vuosikymmeniä  
• Eräässä sukuriidassa kuoli 11 ihmistä yhdessä kahakassa (Burgundia) 
• Myös sukujen sisällä riideltiin paljon (perimys) 

• Kirkko ja kuninkaat yrittivät hillitä yksityissotia mutta 
käytännössä tämä jäi pahoittelun tasolle. 
– Kuninkaan piti olla erittäin vahva yksityissotien estämiseksi 

 



Turnajaiset 

• Turnajaiset keksittiin 1000-luvulla mutta niitä 
on käyty läpi historian 

– ”Visigootit rakastivat leikkisotaa ja taistelivat joka 
päivä” (70 jkr) 

– Kaarle Suuren lapset ratsastivat ja harjoittelivat 
miekkailua joka päivä (Isä harrasti ratsastusta 
metsästystä kuten esi-isät) 

– Frankeilla oli 842 Strasburgin Valan juhlan jälkeen 
leikkisota 

 



Turnajaiset 

• Turnajaiset olivat (1000-1200 jkr) sotaharjoituksia 
– Harjoiteltiin hyökkäyksiä ja liikkeitä 

– Toimittiin saman alueen joukoin 

– Käytettiin joskus päästämään höyryt pois ritareilta 
(ettei käytäisi yksityissotia), kuitenkin hyvin vaarallisia 
• Peitsillä ei pyritty osumaan (yeah, right!) 

• Aseet ja panssarit olivat oikeita 

• Turnajaisista tuli hillittömän suosittuja: 
koulutuskenttä, ajanvietettä, tulonlähde ja 
naistennaurattaminen (Formula 1 sirkus) 

 

 

 



Turnajaiset 

• Turnajaisten huippuhetki oli 1100-1200 

– Baldwin IV ja Baldwin V (Hainaultin kreivin pojat) 

• Turnajaisissa käytiin myös omien alueiden ulkopuolella 

• Käyttivät joukkojaan säännöllisesti turnajaisissa 
oppimassa (Kuulemma hyvin epäkristillisen keinoin) 

• Hovissa oli runoilijoita (Chretin de Troyes) 

• Kävivät ristiretkellä 

• Maineikkaiden aatelismiesten seikkailut 
tietysti kiinnostivat muitakin aatelisia… 

 



Turnajaiset 

• Turnajaiset koostuvat etukäteen sovitusta ja tiukasti rajatusta  
alueesta (yleensä muutaman kylän alue) 

• Kukin ryhmä miehitetään lipulla merkitty oman ”maan”, joka on 
turva-alue 
– Lähdetään turnajaisiin etsimään ”tapettavaa” 

• Oma ase lasketaan heti kun vihollinen antaa periksi 
• ”Aselepoja” voidaan sopia tilanteen mukaan (yleensä seuraavaan päivään asti) 

– Taistelualue on tasainen niitty, jota ei oltu rajattu 
• Tekniikkana rynnäkkö, varo avoimia sivustoja, pidä ruotu! 
• Jalkamiehiä käytettiin ylläköihin (Philip of Alsace) 

– Turnajaisten loputtua parhaiten pärjännyt ritari (rohkein, eniten 
vihollisia hevosen päältä suistanut ja vangiksi ottanut) saa palkinnon 

• Tavat ja vasallisuhteet määrittävät mikä joukko on sopiva 
– Tyypillisesti suhteet määrätään alueittain 

 



Ritarin psykologia 

• Teoriassa (ja sankarirunoudessa) ritarit rakastivat sotaa: ”Impulsiivinen iso 
lapsi” 

• Kuitenkin oikeasti ihmisiä Jean de Beaumont (1337) : 
– When we are in the tavern drinking strong wines, and the ladies pass and look 

at us with those white throats, and tight bodices, those sparkling eyes 
resplendent with smiling beauty; then Nature urges us to have a desiring 
heart. Then we could overcome Yaumont and Agoulant and the others could 
conquer Oliver and Roland. But when we are in camp on our trotting chargers, 
our bucklers round our necks and our lances lowered, and the great cold is 
freezing us altogether and our limbs are crushed before and behind, and our 
enemies are approaching us, then we should wish to be in a cellar so large 
that we might never be seen by any means. 

• Varsinkin ristiretkillä pelko ja tilanteen epätoivo näkyy usein 
– ”We feigned bravery but feared death.” (Baldwin of Boulogne) 
– ”Escape is no good since France is too far away” (Baldwin of Boulogne, Acre, 

1101) 

 



Paniikki 

• Paniikki syntyi taistelukentällä seuraavista 
syistä: 

– Vihollisen pelko 

– Yllätyshyökkäys 

– Tilanteen muuttuminen toivottomaksi 

• Toinen maailmansota 

– Kurin puute aiheuttaa karkuruutta, ei paniikkia! 

– Yleensä paniikki syntyi sekavassa tilanteessa 



Jalkamiesten pelko? 

• Ritarit pelkäsivät myös jalkamiehiä, JOS ne olivat 
luottavaisia, keihäin varustettuja ja hyvässä 
puolustusasemassa  

– Wilhelm Valloittajan täytyi monta kertaa ajaa joukot 
uudestaan taisteluun (Hastings, 1066) 

– Avattiin jalkamiehille aukko jotta vihollinen pääsi 
pakenemaan (ja oli helpompi voittaa liikkeessä) 
(Cassel 1328) 

– Ritarit tappavia (ei lunnasrahoja etsiviä!) jalkasotilaita 
pelättiin (Flaamit, Skotit, Sveitsiläiset) erityisesti 

 

 



Sotasaalis 

• Palkkaus oli kehno ja sotasaalis erittäin tärkeä motivointikeino 
– ”taking goods away from usurers” (Bertrand de Born) 
– Saalis saattoi olla hyvin suuri komentajilla 
– Varustus oli kallis ja saalis tärkeä ritareilla 

• ”Knight errant” liikkui sodasta sotaan hankkien rahansa sotimalla 
– William the Marshal (1200-luku englanti) 15 vuotta tien päällä, 

kaappasi 103 ritaria turnajaisissa, Kuninkaan pojan tutori 

• Palkkasotilaiden maine erittäin huono sotarosvoina (1300+) 
– (Hawkworth, White Company, Ranska, Italia) 

• Haittapuoli: 
– Ryöstelyssä kaupunki tuhoutuu (vähemmän veroarvoa) 
– Vihollinen pakenee joukkojen ryöstellessä taaksejääneitä 
– Yleinen pahanteko ja epäkristillinen sotku 



Hyvä komentaja 

• Hyvän komentajan piti tietysti olla ensiksi hyvä ritari: 
– Pelkäämättä syöksyy viholliseen rynnäkössä 
– Uskollinen lordilleen 

• Toiseksi hyvän komentajan piti tietysti olla myös hyvä 
komentaja: 
– Menee tiukkaan paikkaan itse kriittisellä hetkellä 

• Taistelee itse tiukassa paikassa, ”ei vain johda” 

– Pysyy taistelussa aina lähellä omia sotilaitaan 
– Pitää ritareita omana aarteenaan (ei tuhlaa miehiä) 
– Taitava taktikko oli usein reservin johtajana 
– Menee marssilla perille viimeisenä miehenä  

• Väijytyksen tullessa ottaa nämä komentoon ja syöksyy auttamaan 
pääjoukkoa 

 



Kunnia ja Velvollisuus 

• Ritarin kunnia kieltää pakenemisen vihollisen edessä 
”See, the death comes upon us, but as noble men we 
prefer to die while fighting.” (Rolandin laulu) 
– Koska kunnia oli niin tärkeä jätettiin lauluista usein pois 

niiden nimet jotka pakenivat. (Kuuntelijat kyllä tietävät 
ketkä olivat vapisevia pelkureita.) 

• Tosiasiassa yksittäisen ritarin pelkuruus oli erittäin 
tuomittavaa mutta joukon ollessa tuhon edessä 
vetäydyttiin. 

• Yleissääntö: niin kauan kuin lippu oli pystyssä taisteltiin 
mutta lippujen kaaduttua perääntyminen oli 
hyväksyttävää. 

 



Chivalry 

• Ritarin käyttäytyminen parani ja hyväksyttävän 
väkivallan määrä vähenivät keskiajan kuluessa 
– Ritarien otto vangeiksi lunnasrahaa vastaan tuli 

yleiseksi 
• Hyvät varusteet lisäsivät vankien määrää 

– Varsinaisten rosvoritarien määrä väheni mutta 
niitä syntyi yleensä palkkasotilaiden kautta sotien 
päättyessä 

• Kirkko yritti hillitä väkivaltaa tuomalla jumalan 
rauhan… 



Chivalry 

• ”Chivalry is tantamount to wickedness” 



Usko 

• Keskiajalla usko oli koko maailmanjärjestyksen perusta 
– ”Kristikunta” määritti koko kulttuuripiirin 
– Uskonto tuki olemassa olevaa järjestelmää ja muokkasi sitä 

suvaitsevampaan suuntaan 
• Orjuuden kieltäminen 
• Väkivallan vähentäminen 

• Usko (katolilaisuus) kuului myös sotaan: 
– Messu tapahtui käytännössä ennen jokaista taistelua 
– Oli tärkeää tietää että synnit annetaan anteeksi (Ristiretket) 
– Ainakin teoriassa ritarin velvollisuus oli levittää ristinuskoa 

• Uskon merkitys lienee kuitenkin ollut vähäinen verrattuna 
maallisempiin arvoihin… 



Suku 

• Suvun ja soturien väliset siteet olivat vahvat 
– Vahva usko itseensä yhteiskunnan johtajina 
– Vahva usko itseensä parempina ja arvokkaampina sotilaina 

aikana jolloin sotilaskunto oli arvossaan 

• Muodollinen kuri (Rooma) korvattiin epämuodollisilla 
perheen ja heimon siteillä (Frankit) 
– Ritarin perhe ja retinue olivat pieniä 
– Perheenjäsenen pelkuruus tuo häpeä koko suvulle 

• Lordin ja vasallin suhde oli aluksi hankala mutta sitä 
vahvennettiin vanhojen teutoniheimojen tavoilla 
– ”Sotaherra (lordi) ja uskolliset taistelutoverit (vasallit)” 
– Sotaherra vaati valan mukaan lähteneillä että ovat kaikki 

taistelutovereita 
 
 



Suku 

• Ajan kuluessa vanhat germaaniheimojen tavat 
jäivät yhä enemmän taka-alalle ja feodalismin 
arvot (suvun sijasta lordin) kasvoi 

– Käytännössä ritarien määrän vähentyessä 
aseenkantajien (palkkarenkien) määrä kasvoi 

– Samalla kuitenkin ritarien määrän vähentyessä 
heidän ja aseenkantajien sosiaalinen status 
itseasiassa lisääntyi 

 



Taktiset yksiköt 

• Taistelukentällä ei sodittu yksin eikä käydä kaksintaisteluita! 
– Haahuilu heikentää joukon rynnäkköä 

• Rynnäkkö toteutettiin tiukassa muodossa (kylki kyljessä) 
yksiköittäin 

• Conroi (”Banneret”): (12-24 ratsumiestä).  
– 6-8 ensimmäisessä rivissä, rivejä 2-3 

• Bataille (”Battle”): noin 10-20 Conroita 
• Ranskan kuninkaalla oli Casselissa 1328 kymmenen Battlea 

ja 197 Conroita 
• 1350-luvulla luotiin myös Routes (25, myöhemmin 35-80 

ratsumiestä), useilla menestyneillä lordeilla saattoi olla 
tälläisiä yksiköitä (William the Marshal 50 miestä) 
 

 



Taktiset yksiköt 

• Kaikilla vasalleilla oli lordin värit  

– 1200-luvulla aseenkantajat saivat kantaa paronin 
tai ritarin värejä (Englanti) 

– 1300-luvulla varakas ”banneret” saattoi määrittää 
omat värinsä (Englanti) 

– Rosvoritarit ja palkkasotilaat eivät ikinä! 

 

 



Leiripalvelus 

• Temppeliritarien leiripalvelusohjesääntö: 
– Leirin keskellä on kappeli ja komentajien teltat 
– Ritarien teltat asetetaan komentajan haluamaan järjestykseen leirin 

sisällä 
• Hevosten alue on telttojen sisäpuolella 

– Ruokaa ja polttopuita sai lähteä hankkimaan maaseudulta vain 
komentajan luvalla 
• Joka toisen aseenkantajan on oltava niin lähellä leiriä että hänet saa takaisin 

nopeasti huutamalla 

– Sotilaat kootaan käskynjakoon kellolla (usein ritariarmeijoissa torvella) 
– Hälytyksen tullessa lähinnä vaarasuuntaa olevat ritarit tekevät 

vastahyökkäyksen peitsen ja kilven kanssa 
• Muut kokoontuvat kappelin eteen käskynjakoa varten 

– Hälytyksen tullessa leirin ulkoa ei ulos saanut mennä ilman lupaa 
• Ylos lähdettäessä lippu menee ensimmäisenä ja sen perässä miehet 

 
 

 



Marssijärjestys 

• Marssisäännöt koskivat sodan ja rauhanaikaa erikseen. 
Sota-aikana toimittiin seuraavasti: 
– Hevosia ei saanut satuloida ilman komentajan määräystä 

• Poistumiseen pyydettiin lupa komentajalta kävellen 

– Poistuttaessa tarkistetaan vielä jäikö taakse mitään 
– Aseenkantaja marssii ensin kuormahevosten kanssa, sitten 

ritari 
– Yömarssilla ei saa puhua, päivällä voi puhua vieressä 

olevan miehen kanssa 
• Yöllä eksyneen miehen on oltava joukon mukana ja etsittävä oikea 

paikka päivällä 

– Joukko ohitetaan tuulen alapuolelta 
– Käskynjaossa ollaan hiljaa odottaen kaikkia paikalle 

 
 



Marssijärjestys 

• Vihollista lähestyttäessä: 
– Joukko jaetaan ensin osastoihin, peitset ja kilvet 

pidetään vieressä, ei liikuta osastojen välillä, seisotaan 
hevosten vieressä 

• Taisteluun siirryttäessä: 
– Aseet valmiiksi, Ratsastetaan lyhyt koeratsastus onko 

kaikki kunnossa, palataan muotoon, odotetaan käskyä 
– Kukaan EI KOSKAAN mene yksin joukosta pois 

eteenpäin! Jos joku kuitenkin haahuilee ja näkee 
turkkilaisen voi vain yksi veli ratsastaa apuun. 

• Samanlaisia sääntöjä löytyy myös kuninkaitten 
käskyistä joukoille… 

 
 

 
 
 



Marssijärjestys 

• Leiriin tultaessa toimitaan seuraavasti (Cassel 
1328): 

– Bataillet marssivat leiriin tulojärjestyksessä 

– Selustavarmistus jää ulkopuolelle kunnes kaikki 
Bataillet ovat sisällä 

• Leiristä ei yleensäkään lähdetä omin päin 
minnekään seikkailuretkille paitsi ehkä omana 
conroina… 



Käskytys taistelukentällä 

• Taistelukentällä käskytettiin joukot torvin ja lipuin 
– Torvisoitto oli yleisin käskyjen jakomenetelmä 

• Lippuja käytetiin myös taistelussa 
– Lipun mennessä eteen hyökkäys alkaa 

– Lipun pysähtyessä hyökkäys pysähtyy 

– Iskiessä lippu maahan perustetaan siihen leiri 
• Taistelun aikana keräännytään lipun ympärille jos ollaan 

jalkaisin 

• Periaatteessa samat käskytystekniikat olivat 
käytössä vielä 1800-luvulla 



Taistelulippu 

• Lippu palvelin kentässä useita tarkoituksia: 
– 1) Joukkojen johtaminen 
– 2) Kohtaamispiste, jonne keräännyttiin taistelun 

tuoksinnassa tai hevosen menetyksen jälkeen 
• Rynnäkön jälkeen joukko on yleensä sekaisin 

– Yksikkö kootaan torvensoitolla lipun ympärille 

– 3) Symbolinen voitonmerkki 
• Niin kauan taistellaan kun lippu näkyy! 
• Temppeliritareilla oli 10 vartijaa lipulle 

• “I see neither banners nor pennons left among 
the French, nor any company among them which 
could rally.” (Edward, Prince of Wales) 
 



Rynnäkkö 

• Rynnäkkö on raskaan ratsuväen perustaktiikka 
– Ensiksi tiukassa muodossa ajetaan vihollisen päälle (mieluiten 

yli) ja taistellaan rohkeiden miesten ollessa kärjessä vihollisen 
läpi 
• Tavallisesti tässä vaiheessa vihollinen on aivan sekaisin 
• Jos vihollinen osaa asiansa on heillä toinen linja ja pieni joukko voi 

murskautua tässä (Agincourt) 

– Toiseksi käännytään ympäri ja tehdään toinen rynnäkkö äskeisen 
yksikön selkään. 
• Jos vihollinen osaa asiansa muodostavat he siilejä ratsuväkeä vastaan 

• “Strike, kill, turn everything upside down in the mêlée until 
you have pushed through the enemy ranks and then attack 
them again all together” (Girart de Roussillon) 



Sivustan hyväksikäyttö 

• Saraseenit olivat aina määrällisesti ylivoimaisia 
ritareita vastaan ja pyrkivät hyökkäämään 
sivustasta 
– Kikka 1: Estä sivustahyökkäys käyttämällä maastoa 

hyväksesi (metsä, suo, kallio) 

– Kikka 2: Armeija marssii kolmena osastona: 
• Pieni kärkijoukko, joka laukaisee ansat 

• Pääjoukko, joka ryhmittyy taisteluun kärkijoukon esille 
kaivamien tietojen mukaan 

• Reservi, joka taistelee sivustahyökkäyksiä vastaan 

 

 

 



Komentajan paikka taistelukentällä 

• Ritariarmeijassa on kahdenlaisia komentajia: 
– Taktinen komentaja: Hän taistelee joukon mukana ja  

kärjessä tarvittaessa 
– Ylin komentaja: Hän taistelee pääjoukon mukana ja on 

kärjessä kriittisessä paikassa (Wilhelm Valloittaja, 
Hastings, 1066)  

• “I forbid all of you, whether nephew, son, peer 
and comrade, to start a single combat. He who 
starts one will never get my pardon; he will not 
be allowed to come back in my house.” (Chanson 
d’Aspremont: Girart de Fraite) 

 



Taistelu jalkaisin 

• Ritarit taistelivat jalkaisin tarvittaessa: 

– Meritaistelut 

– Linnoitettu puolustus (Agincourt) 

– Vaikea maasto 

– Hyökkäys linnoitukseen 

• Satavuotisen sodan aikana ritarit alkoivat 
yleisesti taistella jalan jalkaväen tehokkuuden 
noustessa… 

 



Taistelun kulku 

• Sapluunataistelu etenee seuraavasti: 
– 1) Johtaja asettaa joukkonsa 1-3 riviin peräkkäin vihollisesta ja 

maastosta riippuen 
– 2) Lähestyminen tapahtuu varovasti peitset ylhäällä mutta vihollinen 

kohdattaessa soitetaan torvella Poigniez, peitset pannaan tanaan ja 
lippu menee eteenpäin. 

– 3) Huudetaan sotahuuto ja hevoset etenevät ravia (tai laukkaa 
maastosta riippuen) kohti vihollista. Joukko lähestyy toisiaan ja 
hevoset ovat lähes kiinni toisissaan. 

– 4) Peitsi tanassa syöksytään vihollisosastoon ja vihollisen murtuessa 
syöksytään eteenpäin. Jos vihollinen pitää ruodun alkaa armoton 
lähitaistelu. 

– 5) Mikäli vihollinen ei murru soitetaan irtautumiskäsky ja kootaan rivit 
lipun ympärillä. Tarpeen vaatiessa komentaja itse tuo lippunsa eteen 
ja kokoaa joukot henkilökohtaisesti. 

– 6) Uusi kierros… 
 
 
 



Taistelun kulku 

• Rynnäkkö on fyysisesti erittäin raskasta työtä 
– Taistelu vie aikaa koko päivän ja sen aikana joukko on pakko 

uudelleen ryhmittää ja järjestellä monta kertaa 

• Saraseenit pyrkivät välttämään rynnäkön vastaanottamista 
ja irtautuvat helposti 
– Taistelu muuttuu ratsuväkiosastojen rynnäköiksi toisiaan vastaan 

(pyrkien iskemään kokoontuviin paikallaan oleviin joukkoihin) 

• Ratsuväen perusheikkous on sen hyökkäävä luonne. Se on 
tehokkain rynnäkössä ja sopii huonosti puolustukseen. 
– Tällöin taistellaan jalkaisin 
– Takaa-ajo (saarto) lienee ollut vaikeaa/mahdotonta joukkojen 

pienin koon vuoksi? 



II OSA 

• Ritari 

• Jalkamies 

– Jalkamiehen osa on keskiajalla kova. 
Ensimmäinen voitto ritareista tuli vasta 1302 
Courtraissa mutta marssi sinne oli pitkä. 

• Taktiikka 

• Piiritys 

• Strategia 

 

 



Jalkamiehen historia 

• Keskiajan jalkamiehet voidaan jakaa seuraaviin 
ryhmiin: 

– Talonpoikaisarmeijat 

• Sveitsi, Friesland, Dietmarch, Wales, Skotlanti 

– Ristiretkien jalkamiehet 

– Palkkasotilaat 

– Kaupunkien kaartit 

• Italia, Flaamit, Liege, Ranska 

 

 

 

 

 



Jalkamiehen historia 

• Talonpoikaisarmeijoita syntyi alueelle missä 
feodaalijärjestelmää ei ollut 

– Alue oli liian vaikeakulkuinen armeijoille 

• Dietmarchen oli soinen eikä sopinut hevosille 

• Friesland oli vuoristoinen 

– Alue oli liian köyhä tai hajanainen ( 

• Wales ja Skotlanti olivat ”villejä heimoalueita” 

• Sveitsi oli hyvin köyhä ja ” heimoaluetta” 



Jalkamiehen historia 

• Ristiretkien jalkamiehet 

– Ensimmäiselle Ristiretkelle (Peter Hermit) mennyt 
armeija oli lähes hyödytön 

– Kuriton, monikansallinen armeija, ei johtajia 

• Hevosettomat ritarit ottivat monet komentoonsa 

– Muodosti apuaselajin piirityksissä 

– Retken jälkeen moni joutui jäämään Pyhään Maahan 

• Taso kasvoi, koska he olivat käytössä ritarien puutteen vuoksi 

 



Jalkamiehen historia 

• Palkkasotilaat 
– 900-luvulla Venetsia käytti jo palkkasotilaita 
– Tärkeitä sotimiselle 1150-1200 jkr 
– Käytännössä ainoastaan kuninkaat ja korkeat lordit pystyivät maksamaan palkkasotilaille 

• Hyvin tehokkaita tavallisiin jalkamiehiin verrattuna 
• Ei käytetty köyhillä alueilla hinnan vuoksi mutta köyhät alueet loivat paljon palkkasotilaita 

– Moni palkkasotilas ”talvehti” eteläranskassa (lyhyt matka italiaan)  
 

– Tavallisesti käytettiin sotaretkillä hyökätessä vihollisalueelle ritarien kanssa 
• Hyvin kalliita 
• Aiheuttivat paljon tuhoa alueelle (ei välttämättä hyvä) 
• Aiheuttivat paljon ongelmia sodan jälkeen (ei hyvä) 

– Ratsastavia palkkasotilaita käytettiin kuten ritareita 

• “A new and particularly noxious sect of heretics arose. The fighters of these rotten were protected 
from head to  foot by a leather jerkin, and were armed with steel, staves and iron. They went about 
in bands of thousands and reduced monasteries, villages and cities to ashes. With violence, yet 
thinking it no sin, they committed adultery, saying ''There is no God". This movement arose in 
Brabant, hence the name Brabançons From the start these marauders drew up for themselves a 
curious law, which properly speaking was based on no concept of right. Fugitive rebels, false clerks, 
renegade monks and all who had forsaken God for any reason, joined them. Their number has 
already risen so sharply … that they can with impunity stay where they are or wander about all over 
the land, greatly hated by God and man.” (1180) 

 



Jalkamiehen historia 

• Ensimmäinen hyvä jalkaväki 1150 jkr lähtien 
– Italiassa rikkaat taistelivat ratsain ja kaupunkien väki muodosti 

jalkamiehet 
• Yksiköt luotiin kortteleittain 
• Ensimmäinen taistelukentällä manöövereihin pystyvä jalkaväki 

keskiajalla (silti apuaselaji) 

– Flaamijalkaväki toimiapuaselajina hankki itselleen pikkuhiljaa 
ammattitaitoa 
• Oma kuormasto (mahdollisti piiritykset) 
• Muodosti kaupunkien kiltojen mukaan armeijan (1250 jkr eteenpäin) 
• Varustus määrätty aseman mukaan kaupungissa 

– Liege (kuten Flaamit) 
– Ranskassa tarkoitettu kaupunkien, kirkkojen ja niiden vieressä 

olevien linnoitusten vartiointiin (1100+ jkr) 
 

 
 

 
 



Jalkamiesten lukumäärä 

• Jalkamiesten lukumääristä ei ole juurikaan tietoa ennen 1300-luvun 
alkua 
– Hyviä jalkamiehiä koottaessa luvut ovat pieniä: 

• 1500 miestä (Namur 1172) 
• Baldwin V:n turnajaisarmeija 200 ritaria ja 1200 jalkamiestä (1175) 
• 3000 miestä Ranskan kuninkaalle (1180) 

• Philip Augustus (1202-1203) 
– 257 ritaria, 267 ratsumiestä (sergeant), 80 ratsastavaa varsijousimiestä 
– 133 varsijousimiestä, 2000 miestä (sergeant) 
– 300 palkkasotilasta 

• Ranskan kuninkaalla lienee 1302 ollut 2500-3000 ratsastavaa 
sotilasta ja 8000-10000 jalkamiestä (suhde 1:3 tai 1:4) 

• Tyypillisessä armeijassa oli vielä 1 palvelija kymmentä miestä kohti 
 

 

 



Jalkamiesten varustus 

• 1400-luvun alussa ritaria vastaan sopivia 
varusteita oli seuraavilla armeijoilla: 

– Flaamit: Varsijousi 

– Skotit: Pitkäjousi 

– Sveitsiläiset: Varsijousi 

• Jousimiehet olivat oikeasti vain apuaselaji… 

 

 



Jalkamiesten varustus 

• Tärkein ase oli kuitenkin keihäs (myös hilparit 
yms), joka isketään maahan ja pidetään kiinni 
– Aiheuttaa niin suuria tappioita ritareille että 

läpipäässeiden ritarien määrä ei riitä läpimurtoon  

• Rynnäkön torjunnan jälkeen keihäs hylätään ja 
taistelu käydään käsikähmässä ritarin miekkaa 
pidemmillä aseilla, joita käytetään joukolla 
– Kirves ja Hilpari… 

• Tavallisesti ensimmäisellä rivillä on keihäät ja 
toisella rivillä on käsissä lähitaisteluaseet 



Jalkamiesten varustus 

• Varustus oli ”suhteellisen” halpa 20-30 puntaa 
( Chainmail 10-20 puntaa, kilpi 1 punta) 

– Käytännössä vuoden palkat 

• Flaamilaiset kaupungit maksoivat osan kustannuksista 

– Varakkaalla porvarilla jopa 100 puntaa 

 

 

 



Jalkamiehen psykologia 

• Psykologinen puoli näkyy runoudessa 
nimenomaan 1300-luvun vaihteessa: uusi 
jalkaväki saa paljon kehuja mutta 
feodaalijalkaväki lähinnä haukkuja 
– Varustus, taistelutahto, aloitekyky… 

• Feodaalijärjestelmässä jalkaväki oli aina 
heikompi osa, muissa järjestelmissä 
(kaupungit, maaseudun itsenäiset talonpojat, 
heimot) se oli paras (ainoa) osa armeijaa… 

 



Jalkamiehen psykologia 

• Kaupunkien kasvu ja niiden järjestämät omat armeijat 
(asevelvollisuus) loivat perinteen omalle jalkaväelle 
– ”me vastaan muut” rosvot yms. 

– Onko ”henkilökohtainen vapaus” SE TEKIJÄ jalkaväen 
voimalle (vertaa antiikin Kreikka)? 
• Käytännössä joukot luotiin kaduittain/kortteleittain 

• Maaseudulla eli talonpoikien itsepuolustusjärjestelmä 
(Lombardia) 
– Aluksi rosvoritareita vastaan, sitten feodaaliherroja 

vastaan… 

• Vankeja ei oteta jos vastassa on ritareita… 

 

 

 



Jalkamiehen psykologia 

• Käytännössä ”vapaat” joukot eivät pärjänneet 
palkkasotilaille ammattitaidossa 
– Koulutus oli erittäin hajanainen (paitsi jousimiehet) 

– Käytännössä usein tehtiin yhteismarsseja, joilla 
nostettiin henkeä 

– Kokemus karttui ajan melskeissä… 
• Jalkamiesten ammattitaito kasvoi kovan koulun kautta 

• Ehkä kaiken takana kuitenkin oli kova ”me henki” 
ja poliittinen tahto, joka sai ruodun pysymään 
kasassa? 

 



Jalkamiehen taktiikka 

• Jalkamiehien käyttöä ohjaavat seuraavat 
päätökset: 

– Joukon muoto taistelukentällä 

– Hyökkäys vai puolustus? 

– Jalkamiehet vastaan ritarit 



Jalkamiehen taktiikka 

• Taistelu aloitetaan jousimiehillä tai 
varsijousimiehillä, jotka suojaavat pääjoukon 
lähestymisreiteillä 
– Pyrkivät hidastamaan ritarien tuloa 

• Sivustaksi pyritään saamaan maastoeste, 
hätätilanteessa käytetään jousimiehiä (joiden läpi 
ritarit pääsevät) 

• Jos pyritään puolustukseen on edessä maastoeste 
(esim oja tai joki tai piikkejä) 
– Mahdollisesti pääjoukko on metsässä, jossa ritarien 

liike on hidas ( Bannockburn 1312) 



Joukon muoto taistelukentällä 

• Jalkamiehillä on käytössään kolme 
perustaistelumuotoa: 
– Leveä phalanx (Flaamit) 

– Siilimäinen chiltron (Skotit) 

– Syvä muoto (Sveitsiläiset) 
• Sopii kapeisiin vuoristolaaksoihin 

• Muoto on AINA tiukkaan pakattu, jotta ritarit 
eivät läpi sen raoista! 

• Reservi on pääjoukon takana, jos mahdollista 

 

 
 



Joukon muoto taistelukentällä 

• Jalkamiesten pääjoukko muodostuu 2-3 (tai 
useampi) suuresta joukosta, jotka pystyvät 
toimimaan itsenäisesti 
– Puolustuksessa joukot usein liittyvät yhdeksi suureksi 

joukoksi 
• Tällöin erittäin kömpelö 

– Joukkojen liikettä ohjataan torvilla, lipuilla ja 
rummuilla 

• Ritarien hyökätessä liike pysähtyy ja joukot jäävät 
paikalleen ottaakseen rynnäkön vastaan 

 
 

 



Joukon muoto taistelukentällä 

• Sveitsiläinen perustaistelutekniikka perustui 
kolmeen joukkoon: vasen, keskellä ja oikea. 
– Periaatteessa pysähtynyt joukko taisteli vihollisen 

kanssa ja sivustassa oleva joukko liikkuisin iskeäkseen 
pysähtyneen vihollisen kylkeen 

– Jos vihollinen irrottautui, kaikki kolme osastoa 
marssisi edelleen eteenpäin 

– Ritarien hyökätessä ja maaston ollessa avoin 
puolustauduttiin siilimuodostelmassa 
• Ritarit eivät hyökkää puolustukseen ryhmittynyttä 

keihäsjalkaväkeä vastaan… 



Hyökkäys vai puolustus? 

• Jalkamiesten perustekniikka oli puolustus 

– Helpompi kokemattomille sotilaille 

– Flaamien phalanx hyvin kömpelö 

• Useimmiten jalkaväki odotti ritarien 
hyökkäyksiä paikallaan 

– Vastahyökkäys vasta kun ritarit olivat väsyneitä 

 



Jalkamiehet vastaan ritarit 

• Tyypillinen jalkamiehen taistelu tapahtuu näin: 
– Herätys 0600 torven soitolla, leiri puretaan, joukko 

aseistautuu ja menee messuun 

– Aamiainen ei välttämättä maistu kokemattomille miehille… 

– Joukot järjestetään marssimalla taistelumuotoon, johon 
ollaan valmiita 0900. Joukko odottaa phalanxissa. Miehet 
ovat pareina: keihäsmies edessä ja hilparimies toisessa 
rivissä. Keihäs asetetaan tanaan maata vasten. 

– Jos joukko murtuu, ritarit runnovat heidät hevostensa alle. 
Kumpikin puoli tietää että jalkamies ai anna armoa 
maahan kaatuneelle ritarille. Edessä on joko voitto tai 
kuolema…  

 

 

 



Jalkamiehet vastaan ritarit 

• Tässä vaiheessa ritarit tulevat esiin 

– Ritari etenee 250 metriä minuutissa ravia, 500 
metriä laukkaa. Tämä riippuu komentajan 
maaston valinnasta. 

– Puolustajan jousimiehillä on 15-24 sekuntia aikaa 
ampua. Suurin osa menee varmaankin aivan 
puihin. Toisaalta jousimiehet jatkavat ammuntaa 
koko ajan toivoen että jalkamiesten keihäät 
pitävät… 

 

 

 

 

 



Jalkamiehet vastaan ritarit 

• Yksi ritari vastaa kymmentä jalkamiestä rynnäkössä 
– Jos jalkaväki nyt pelkää ja riviin tulee aukko suuntautuu controi nyt 

sinne. 
– Ritarien hyökkäys alkaa hirveällä huudolla ja torvien toitotuksella. 

Lopulta controi kohtaa keihäät. 

• “Four hundred carpenters would not have made so much noise.” 
• “They closed in with such force that the clash of weapons and the 

din of blows made the air ring, just as though trees in the forest 
were being cut down with innumerable axes.” 

• “The fighters were like woodcutters, chopping down the trees of a 
forest.” 

• “The din was so frightful that one could not have heard even God's 
thunder.” 

• “It was as if all the smiths in Brussels and Bruges were striking their 
anvils.” 

 



III OSA 

• Ritari 

• Jalkamies 

• Taktiikka 

– Taktiikan tarkoitus on auttaa voittoon taistelussa 
maksimoimalla omat edut ja minimoimalla 
haitat. 

• Piiritys 

• Strategia 

 

 



Taistelujärjestys 

• Taistelujärjestys muuttui ritariarmeijalla 
tarpeen mukaan. 

– Eräs tekniikka oli hyökätä keskellä olevalla joukolla 
ja sitten tukea sitä yhdistämällä kummankin 
sivustan joukot yhteen keskellä olevan joukon 
takana ja lähettämällä tämä toinen joukko 
taisteluun ensimmäisen joukon vetäytyessä 
lepäämään 



Jalkaväen kyky yhteistoimintaan 

• Jalkaväki muuttui liikkeen kannalta passiiviseksi 
400 jkr alussa aina 1300-luvun uuteen nousuun 
asti 

• Tämä näkyy mm Bysanttilaisissa taisteluoppaissa 
(Taktika, Leo VI) 
– Jalkaväki sijoitettiin 2-3 nuolenkantamaa ratsuväen 

taakse  

– Mikäli rynnäkkö epäonnistui, siirtyisi bysanttilainen 
ratsuväki jalkaväen taakse uudelleen ryhmittymään 
liikkumalla jalkaväen sivustojen kautta 

 
 



Jousimiehet 

• Jousimiehiä käytettiin vihollisen 
pehmittämiseen rynnäkköjen/hyökkäysten 
välillä 

• Ristiretkillä varsijousimiehillä suojattiin 
ritarien ryhmittymistä pitämällä vihollisen 
hevosjousimiehet loitolla 

• Keskiajalla jousimiehiä oli usein hyvin vähän 
käytössä ennen Crecyn taistelua (1346) 



Jalkamiehet ritarien tukena 

• Eräs käytetty tekniikka oli suojata ritarien 
uudelleenryhmittyminen jalkamiesten takana 
(kuten Byzantissa) 

• Toinen tekniikka oli syöksyä ritarien apuun 
mikäli he olivat juuttuneet vihollisen rivistöön 
rynnäkön jälkeen 

• Kolmas tekniikka oli estää ritarien pako omalla 
keihäsmuurilla…. 

 



Ritarit ja Jalkamiehet yhdessä 

• Jalkaväki etenee ensin ja suojaa ratsuväen 
lähestymisen (Ristiretket).  
– Jalkamiesten jousimiehet ampuvat vihollisen 

jalkamiehiä ja varsinkin ratsujousimiehiä, jotta ne 
pysyvät kaukana. 

– Ritarit suojaavat jalkamiesten sivustoja 

• Kun vihollinen on epäjärjestyksessä ritarit 
rynnäköivät omien jalkamiesten osastojen 
välisistä aukoista. Jalkaväki syöksyy perässä 
tappamaan jäljelle jääneet. 
– Tekniikkaa ei juuri käytetty Euroopassa missä 

sivustahyökkäykset olivat harvinaisempia 



Jalkamiehet itsenäisinä joukkoina 
Ritarien mukana 

• Yleensä jalkamiesten itsenäisyys ja liikuttelu oli 
suurempi mitä vähemmän ritareita oli käytössä 

– Skoteilla jalkaväki taisteli keskellä ja vähälukuiset 
ritarit olivat sivustan turvana  

• Eräs tekniikka oli liikuttaa sivustalla olleita 
jousimiehiä itsenäisesti 

– Vaati jalkaisin liikkuvien ritarien suojan 

– Vaati usein ritarien muodostaman reservin 

– Yleisempi 100 vuotisessa sodassa… 



Ylimmän komentajan ja reservin 
paikka 

• Ylimmän komentajan oikeasta paikasta ei 
juurikaan ole tietoja mutta löydetyissä 
esimerkeissä hän on yleensä reservijoukon 
mukana. 

– Eteen mennään kriittisellä hetkellä. 

– Toisaalta joukot olivat pieniä ja pätevän 
henkikaartin paikallaanolo olisi saattanut johtaa 
joukkojen loppumiseen (ja myös tappioon)? 



Vetäytyminen ja pako 

• Vetäytyminen taistelukentältä on erittäin vaikeaa. 
• Jos aikaa on… 

– Ensiksi kuormasto määrätään pakenemaan 
– Toiseksi jalkamiehet 
– Kolmanneksi ritarit 

• Toimivat vahvana suojaosastona 
• Tukena saattoi olla varsijousimiehiä pitämässä vihollisen 

jousimiehet kaukana (Ristiretket) 

• Jos aikaa ei ole… 
– Reservijoukko suojaa irtaantumisen (tai kootaan vielä 

kunnossa olevista joukoista suojaosasto) 

• Pakeneva (tai paniikissa oleva) jalkamies jyrätään… 
 
 



IV OSA 

• Ritari 

• Jalkamies 

• Taktiikka 

• Piiritys 

– Suurin osa keskiajan sodankäynnistä oli oikeasti 
piirityksiä. Rajoitetussa sodassa linnoituksien 
hallinta ratkaisi kyvyn hallita alueita. 

• Strategia 

 



Piiritys 

• Linnoituksien määrä kasvoi rajusti Euroopassa 
koko keskiajan. 
– Kansainvaellukset, barbaarit, viikingit jne… 

– Tueksi omalle vallalle 

• Vallan hajautuminen johti yksityisiin linnoihin. 
Valtakunnan johtajan lisäksi myös paikallisilla 
lordeilla ja vasalleilla oli omat linnansa 

• Linna on ennen muuta vallan ja hyökkäyksen 
tukipilari! 



Piiritys 

• Ritari saattoi käydä elinaikanaan 1-2 suurta 
taistelua 
– Soturikuningas Richard I Leijonamieli taisteli 3 kertaa 
– Useissa sodissa ei ollut ollenkaan taisteluita 

• Piirityksiä käytiin koko ajan 
– Linna on vahva vihollinen, välillä ei uskallettu mennä 

lähellekään koska pelättiin linnan joukkojen iskua 
– Piiritys oli vaikea ja epäonnistui usein 

• William of Holland (1249-1251) 3 onnistui ja 10 epäonnistui 

• Piirityksiin perustuva sodankäynti jatkui myös 
tykistön keksinnän jälkeen 1400-luvulle asti 



Piiritystekniikka 

• Piiritystekniikka seurasi antiikin tekniikoita 

• 800 jkr (Barcelona):  
– Vaihe 1: Lähiseudun polttaminen ja panttivankien 

ottoa 

– Vaihe 2: Muureja heikennettiin tunneleilla ja 
piirityskoneilla 

– Vaihe 3: lähestyminen kilpikonnan sisällä suojassa 
nuolilta 

– Vaihe 4: muurit ylitetään rynnäkkötikapuilla ja 
piiritystorneilla 

 



Piiritystekniikka 

• Puolustaja käytti seuraavia tekniikoita 
• 885-886 jkr: 

– Kuumia nesteitä (lähinnä vettä) 
– Ammuttu tikkoja ballistoilla (fleshettiase) 
– Työnnetty tikapuita ja torneja puuhaarukoilla 

taaksepäin 
– Öisin korjataan muurin vahinkoja kivillä 

• Yleensä hyökkääjä oli erittäin ylivoimainen joten 
puolustus nojasi linnan pieneen kokoon jolloin 
miesvoima per muurimetri (plus muurin teho) 
ylitti hyökkääjän suuremman lukumäärän 

 



Piiritystekniikka 

• Linnojen rakentamisbuumi sijoittuu 1000-1100 jkr 
aikaan kun perinnöllinen feodalismi syntyi 
tosissaan 
– ”Ringwork” linnan rakentaminen vei aikaa noin 3 kk 
– ”Motte and Bailey” linnan rakentaminen vei aikaa 

noin 12 kk 

• Piiritystekniikka oli kehittynyt varsin vähän, 
kaivaminen oli erittäin suosittua sillä 
puuvarustuksien ympärillä oli harvoin vedellä 
täytetty vallihauta 

• Hyvässä linnassa saattoi olla 350-400 miestä 
 



Piiritystekniikka 

• 1100 jkr eteenpäin linnoja alettiin rakentaa 
yhä enemmän kivestä 

– Kestivät hyvin tunnelin kaivuuta, tuleen 
sytyttämistä ja piirityskoneiden kiviä 

• Piirityksen pituus oli noin 4-6 viikkoa 

• Ääritapauksissa vuosia 

– Ensimmäiset linnat jo 1000-luvulla 

– Hyvin kalliita, usein vain vahvoilla lordeilla oli 
varaa, vaati ammattimiehiä 

 

 



Piiritystekniikka 

• 1200 jkr eteenpäin trebuchet piirityskone 
– Käytti vastapainoa, jota säätämällä voitiin ampua 

halutulle kantamalle 
• 15 kg 200 metrin päähän 

• Erittäin tarkka ase 

• Vastalääkkeenä linnoihin tehtiin korkeammat 
muurit ja suorien pintojen sijasta alettiin 
käyttämään kaltevia ja kuperia pintoja 
– Samalla vähennettiin kuolleiden kulmien määrää 

• Pyöreät tornit 1130 lähtien käytössä 



Tykistö 

• Tykistöä käytettiin piirityksissä jatkuvasti 1370 
jkr alkaen 

• Tykistö oli kuitenkin valtava logistinen 
painajainen 
– Tykki vaati 24 hevosta siirtyäkseen 

– Tykin ammukset ja varusteet vaati 30 
härkävankkurit 

– Tykistö marssi noin 12 kilometriä päivässä 
(tavallinen piirityskone noin 16 kilometriä 
päivässä) 

 



Piiritys kampanjana 

• Piiritys oli erittäin hidasta toimintaa 
– Piirityksille tehtiin siksi säännöt 

• Piiritys aloitettiin virallisesti ampumalla laukaus tykillä, heittämällä keihäs tai ampumalla 
nuoli 

• Valkoinen lippu ja avaimien antaminen osoittivat että antautuminen oli tarjottu 
• Neuvottelujen ajaksi piiritys saatettiin lopettaa 

– Hyökkääjä ei saanut viedä lisää linnoituslaitteita asemiin 
– Puolustaja ei saanut jatkaa korjaustöitä 

• Linnoituksessa saattoi olla tietty aika mikä piti pitää linnoitusta hallussa ennen kuin 
neuvottelut sai aloittaa 

– Jos apua ei tullut linnoitus sai kunnialla antautua 

– Ehdottoman antautumisen merkkinä joukot saattoivat joutua marssimaan 
ilman kenkiä pois linnoituksesta 

– Piirityksissä neuvottelut ovat erittäin tärkeitä 
• Papit olivat tärkeitä välittäjiä 
• Neuvottelijoiden turvallisuus taattiin 

– Mikäli linnoitus valloitettiin oli seurauksena kaupungin polttaminen, siviilien 
joukkomurha ja kaiken omaisuuden ryöstö ja raiskauksia ja kidutuksia 

 



V OSA 

• Ritari 

• Jalkamies 

• Taktiikka 

• Piiritys 

• Strategia 

– Keskiajan strategiassa oli kaksi päätavoitetta: 

• Lyödä vihollinen kokonaan ja valloittaa kaikki hänen alueensa 

• Valloittaa jokin alue/kaupunki/läänitys ja voittaa se 
rauhanneuvotteluissa 

 



Strategia 

• Keskiajan strategia oli hyvin samantapainen kuin 
1500-1700 jkr strategia 

– Armeijat olivat pieniä 

– Menetettyjä joukkoja oli vaikeaa korvata 

– Puolustaja pyrki taistelun välttämiseen 

• Tarkoitus oli liikkeellä pakottaa vihollinen 
taistelemaan hänelle vaikeassa tilanteessa 

– Puolustaja saattoi vetäytyä linnoihin ja antaa 
vihollisen kuluttaa voimavarat loppuun piirityksessä 

 



Strategia 

• Oliko vaihtoehtoja? 
– Linnoituksien kustannukset olivat korkeat mutta niitä 

rakennettiin koko ajan ja ne voitiin tuhota vain 
piirityksillä 
• Rahan etsintä johti paronien vallanvähenemiseen suhteessa 

kuninkaaseen, koska paronit tarvitsivat rahaa 

– Palkkasotilaat olivat tehokkaita mutta niin kalliita ettei 
niihin ollut varaa 
• Rahan etsintä johti paronien vallankasvuun suhteessa 

kuninkaaseen, koska kuningas tarvitsi rahaa 

• Perusongelma oli voimavarojen puute: raha ei 
riitä! 

 



Strategia 

• Rajoitetussa sodassa hyökkääjällä oli 
käytössään seuraavat toimintatavat 

– 1) Yritä valloittaa alue joutumatta 
ratkaisutaisteluun 

– 2) Yritä valloittaa tärkeä huoltokeskus 

– 3) Yritä valloittaa tärkeä linnoitus 

– 4) Yritä taistella voittoisasti saadaksesi menestystä 



Strategia 

• Rajoitetussa sodassa puolustajalla oli käytössä 
seuraavat toimintatavat: 

– 1) Puolusta linnoituksiasi kenttäarmeijoin 

– 2) Puolusta maitasi leveällä rintamalla 

– 3) Jos tämä on mahdotonta, puolusta rajaa 
siirtämällä joukkoja edestakaisin 

– 4) Pyri välttämään taistelua, jos mahdollista 



Strategia 

• Periaatteessa puolustaja voi vahvistaa 
asemaansa seuraavilla keinoilla: 

– 1) Toimi vihollisen huoltoreittejä ja makasiineja 
vastaan 

– 2) Hyökkäile ja tuhoa vihollisen alueita 

– 3) Hyökkää vihollisen asemia vastaan hyvissä 
olosuhteissa tai uhkaa tekeväsi näin 

 



Summa Summarun 

• Kysymyksiä? 


