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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan Rooman seitsemän kukkulan vaikutuksia Rooman 

historiallisen keskustan kaupunkirakenteen kehitykseen. Kukkuloiden merkitystä ja kaupunkira-

kenteen historiaa tarkastellaan rautakaudesta aina tähän päivään asti. Tutkielmassa tutkitaan 

kukkuloiden vaikutuksia Rooman kaupunkirakenteeseen sekä symbolisten, sosiaalisten, historial-

listen että maantieteellisten tekijöiden näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään siis selvittämään, 

millä perusteilla kukkulat ovat maantieteellisillä ominaisuuksillaan tai symbolisilla merkityksil-

lään vaikuttaneet kaupunkirakenteeseen eri aikakausilla. 

Rooman seitsemän kukkulaa ovat määritteenä jo hyvin epäselvä kokonaisuus. Suurin osa Rooman 

tietynlaiseen rakentumiseen johtaneista syistä ovat maantieteellisiä, suoraan tai välillisesti, sillä 

maantieteelliset ominaisuudet ovat usein taanneet tiettyjä hyötyjä erilaisille rakennuspaikoille. 

Toisinaan maantieteellisillä ominaisuuksilla taas ei ole ollut paljonkaan merkitystä, sillä rooma-

laisten insinööritaidot ovat useassa tapauksessa riittäneet ratkaisemaan maantieteellisten ominai-

suuksien asettamia rajoitteita. Toisaalta kukkuloiden takaamat esteettiset ja symboliset ominai-

suudet alkoivat vaikuttaa kaupunkirakenteeseen erityisesti barokkiajalta lähtien, jolloin kaupunkia 

alettiin ensimmäistä kertaa suunnitella. 

Opinnäytetyön kaltaista tutkimusta ei olla tutkittu aikaisemmin aivan samanlaisessa muodossa, 

joten sen lähteet edustavat keskenään hyvin erilaisia julkaisuja. Lähteinä on käytetty useita kartto-

ja eri aikakausilta, karttapalvelujen dataa, arkeologisia, historiallisia, maantieteellisiä, geologisia ja 

arkkitehtonisia tutkimuksia, proosaa, esimerkiksi runoja, sekä henkilökohtaisia kokemuksia ja 

havaintoja kaupungin nykytilanteesta. Kandidaatintutkielman päätelmiä havainnollistetaan niihin 

perustuvien karttojen avulla, minkä lisäksi tärkeimpiä kaupunkirakenteeseen liittyviä huomioita 

kuvataan myös sanallisesti.  

Kukkuloiden vaikutus Rooman kaupunkirakenteeseen on monien tapahtumien ja kulttuurien vai-

kutusten summa, ja usean rakennuksen sijoittamiseen on jopa vaikea löytää tarkkaa syytä nykyisin 

saatavilla olevien lähteiden perusteella. On myöskin haastavaa arvioida kukkuloiden merkitystä eri 

aikakausien erilaisten yhteiskuntaluokkien keskuudessa lähteiden niukkuuden tai huonon saata-

vuuden takia. Tutkielmassa löydetäänkin johtopäätöksiä kaupunkirakenteen käytännölliselle syille 

perustuvia muutoksia tutkimalla, mutta symboliset ja merkitykselliset syyt jäävät osittain arvelu-

jen ja päätelmien varaan. Symbolisten syiden tarkempi tarkastelu vaatisikin lisätutkimusta. 

Avainsanat  Rooma, antiikin Rooma, kaupunkisuunnittelun historia, seitsemän kukkulaa, topogra-

fia, arkkitehtuurin historia 
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1. Johdanto 

Roomalle on lukuisia erilaisia syntymistarinoita. Edellä tiivistetyssä tarinassa on palanen 

totuutta; varsinaisen Rooman ensimmäinen asutettu kukkula oli Palatium, joka sijoittui 

kuuden muun kukkulan keskelle. Sopivan lähelle Tiberinus-jumalan mukaan nimettyä 

Tiber-jokea sijoittunut kukkula kohosi merenpinnasta 51 metrin korkeuteen asutukselle 

optimaaliseen paikkaan, jossa vuoden 1946 kaivausten perusteella oli 

paimentolaisasutusta Etelä-Euroopan rautakaudella 700-luvulla eaa. (Coarelli, 1974, s. 

135.) 

Serviuksen kaupunginmuuri rakennettiin tarkasti seitsemän kukkulan, Aventinuksen, 

Caeliuksen, Capitoliumin, Esquilinuksen, Palatiumin, Quirinaliksen sekä Viminaliksen 

ympärille 300-luvulla eaa. (Coarelli, 1974, s. 6–7). Muuri sulki sisälleen noin 608 aarin 

kokoisen alueen (Coarelli, 1974, s. 20), jonka kehitystä, mukaan lukien Tarquiniuksen 

aikaisen muurin sisään jäävän osan Campus Martiuksen alankoalueesta, tullaan 

tarkastelemaan tässä tutkielmassa. Alue muodosti antiikin Rooman ydinkeskustan, jonka 

käsittämien kukkuloiden rakennuskanta on muuttunut ajan saatossa etruskien ainoista 

asumiskelpoisista alueista keisariajan ylimystön, pyhien ja rikkaiden residensseiksi ja 

ajanviettopaikoiksi, mutta myöhemmin toisaalta renessanssiajan puistoiksi ja taas 

modernin ajan hallintoalueiksi (Coarelli, 1974, s. 6–7, 38–48, 135–138; Heiken, Funiciello, De 

Rita & Veltroni, 2007, s. 51–52, 123, 153, 162).  

Vaikka kukkuloiden käyttötavoissa löytyy hieman eroja eri aikakausien välillä, kukkuloiden 

merkitys on säilynyt hyvin samanlaisena jo 700-luvulta eaa. lähtien; kukkuloilla on aina 

ollut korkeaa arvoasemaa korostava merkitys, mikä on toisaalta osittain kukkuloiden 

tarjoamien kaupungin puolustusmahdollisuuksien ja pitkien näkymien aikaansaannosta. 

Lisäksi tietyt kukkulat ovat säilyttäneet asemansa pyhinä paikkoina jopa vuosituhansien 

ajan, kuten esimerkiksi Capitolium-kukkula, joka toisaalta oli kukkuloista asumakelpoisin – 

kuten pronssikaudelle 1300–1200 -luvulle eaa. sijoittuvat arkeologiset löydöt osoittavat – 

mutta myös etruskien aikakaudelta lähtien erittäin pyhänä pidetty alue (Coarelli, 1974, s. 

39–40). Hyvä esimerkki Rooman pitkiä perinteitä kunnioittavista paikoista on myös Tiberin 

ainoa kaupungin kohdalla sijaitseva saari, Insula, joka on säilyttänyt merkityksensä 

sairaanhoidollisena keskittymänä jopa 1500-luvulta jaa. aina tähän päivään asti (Coarelli 

1974, s. 312).  

 

Legendan mukaan naarassuden kasvattamat, kovia kokeneet veljekset Romulus ja 

Remus päättivät yhdessä perustaa uuden kaupungin. He halusivat sijoittaa 

kaupungin joen varrelle paikkaan, josta joen jumala Tiberinus aikoinaan pelasti 

heidät kuolemalta. Tuota paikkaa luonnehtivat seitsemän jylhänä nousevaa 

kukkulaa. Näille kukkuloille, Palatium-nimisestä kukkulasta hitaasti edeten, rakensi 

Romulus veljensä murhaamisen jälkeen ikuisen kuningaskunnan – Rooman. 

(Hibbert, 1985, s. 3–5.) 
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Samalla kun kukkulat ovat enemmän tai vähemmän säilyttäneet arvoasemansa jo 

vuosituhansien ajan, kukkuloiden väliin jäävien laaksojen merkitykset hieman eroavat 

toisistaan, ja ne ovat toisinaan saattaneet jopa muuttua. Kuten jo aikaisemmin todettiin, 

Rooman varhaisin asutus sijoittui seitsemän kukkulan laeille. Laaksot sen sijaan olivat 

suureksi osaksi nekropolia, muinaista hautausmaata, jonka käyttö jatkui vielä 600-luvulle 

eaa. (Coarelli, 1974, s. 50−52). Antiikin aikakausi vei laaksojen kehitystä kuitenkin hieman 

toiseen suuntaan; Forum Romanum rakennettiin eroosion kaivertamaan laaksoon 

Capitoliumin ja Palatiumin väliin, jota antiikin kirjoittajat kuvailivat erittäin vaikeasti 

asutettavaksi paikaksi (Coarelli, 1974, s. 52). Eikä ihme, sillä Forum Romanumin kohdalla oli 

järvi, jota alettiin tyhjentää kanaaleilla etruskiaikana noin 616 eaa. 500-luvun lopulla jaa. 

valtaväestö siirtyi Campus Martiuksen laaksoon, kun vettä kukkuloille kuljettaneet 

akveduktit tuhoutuivat. Tämän myötä kukkulat tyhjentyivät asutuksesta ja täyttyivät 

agrikulttuurista. 

 

Kuva 1: Museo della Civiltà Romanan rekonstruktio Roomasta ja sen seitsemästä kukkulasta 
varhaisantiikissa. Kuvakulma Caeliuksen takaa katsottuna länteen. 

Forumin laakson lisäksi Capitolium-kukkulan luoteispuolelle Tiber-joen koillispuolelle 

sijoittuvalla suurella laaksoalueella, Campus Martiuksella oli suuri arvollinen merkitys läpi 

kaupungin historian. Toisaalta laaksoihin sijoittui myös alueita, joiden maine säilyi muita 

alueita huonompana läpi vuosisatojen, kuten esimerkiksi tiheään asutettu, alemman 

luokan asuttama subura-kaupunginosa tai Capitoliumista lounaaseen jäävä 

renessanssiaikaisen Rooman ghetto (Coarelli, 1974, s. 194−195, 308). Rooman kukkuloille 

ja niiden väliin sisältyy siis useita alueita, joiden merkitys kaupunkirakenteessa on säilynyt 

samana jo jopa lähes kolmentuhannen vuoden ajan, mutta toisaalta myös alueita, 

joiden käyttötarkoitus ja luonne ovat saattaneet muuttua radikaalisti vuosisatojen 

varrella. Mutta millä perusteilla kukkulat ovat maantieteellisillä ominaisuuksillaan tai 

symbolisilla merkityksillään vaikuttaneet kaupunkirakenteeseen eri aikakausilla? Kumpi on 

ollut Rooman kaupungin eri aikakausilla rakentamisen kannalta merkittävämpi 

rakennuskantaa ohjaileva tekijä: käytäntö vai kulttuuri? 
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2. Tutkielman rakenne 

Tutkielmassa kaupunkirakenteen historiaa käsitellään kuudessa eri osassa. Aikajana 

jakautuu ensimmäisenä Romuluksen Roomaan eli niin sanottuun Roma Quadrataan 

754−378 eaa., toisena Serviuksen muurin jakamaan seitsemän kukkulan Roomaan 378 

eaa. – 270 jaa., kolmantena Aurelianuksen muurin jakamaan Roomaan sen 

rakentamisajankohdasta 270 vuoteen 852 jaa. (vaikka täytyy muistaa, että muuri oli 

puolustuksellisessa käytössä vielä vuoden 1870 Rooman valtauksessa), ja neljäntenä 

Paavin Roomaan, eli keskiaikaan, jolloin Rooman väestö oli alhaisimmillaan ja joka 

tutkielmassa määritellään alkavaksi Pyhän Leo IV:n rakennuttamien muurien 

valmistumisajankohdasta vuodesta 852 vuoteen 1433, jolloin Leon Battista Alberti julkaisi 

teoksensa Descriptio urbis Romae, jossa hän ehdottaa Rooman kaupungille geometrista 

mittausjärjestelmää, jonka keskikohtana on Palatium-kukkula. Tästä ajankohdasta 

seuraava, viides luku, sijoittuu renessanssi- ja barokkiaikaan vuodesta 1433 vuoteen 1870, 

jolloin Roomasta tuli osa yhdistynyttä Italian valtiota, ja josta alkaa viimeinen eli kuudes 

luku, modernin Rooman aikakausi.  

Jokaisesta aikakaudesta esitetään kartta, jossa kuvataan Rooman alueellisia luonteita 

kukkuloiden mukaan merkitsemällä karttaan tarkastelualueen rakennuskannan 

sijoittamiseen johtaneet merkittävimmät syyt suhteessa kukkuloihin. Erilaisista Rooman 

rakentumiseen liittyvistä ominaisuuksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin luvuissa, jotka 

jakautuvat kokonaisuuden selkeyttämiseksi seuraaviin alalukuihin: aikakauden luonne, 

rakennuskannan muutokset aikakaudella sekä aikakauden rakennuskannan muutokseen 

johtaneiden syiden tarkastelu. Viimeisen luvun synteesikartassa ilmaistaan päätelmät 

siitä, mitkä alueet ovat pysyneet merkitykseltään ja käyttötavoiltaan samoina, ja mitkä 

ovat kokeneet muutoksia sekä millä perusteilla kukkulat ovat vaikuttaneet näihin 

muutoksiin.  

Lähteinä hyödynnetään pääasiassa merkittävän italialaisen historioitsijan Filippo Coarellin 

Guida Archeologica di Romaa (1974), karttakuvia, etenkin Piero Maria Luglin kattavaa 

karttakokoelmaa Urbanistica di Romaa (1998) sekä Rodolfo Lancianin vuonna 1901 

piirrettyä karttaa, jossa on esitetty yhtä aikaa useita eri Rooman aikakausia eri 

väritasoina, Rooman kaupungin karttarekisteriä sekä Princeton University Pressin Grant 

Heikenin, Renato Funiciellon ja Donatella de Ritan teosta The Seven Hills of Rome: A 

Geological Tour of the Eternal City (2007). Molemmat kirjalliset lähdeteokset perustuvat 

pääasiassa arkeologisiin tutkimustuloksiin sekä aikalaisten kirjoituksiin, joista osa on 

ristiriidassa keskenään, ja jotka voivat toisinaan tuoda epävarmuutta päätelmiin. 
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Kuva 2: Kaupungin muurit ennen Aurelianuksen muuria; punaisen ja keltaisen alueen ympärillä oleva 
nystyviiva osoittaa Serviuksen muurin alueen, punainen rajaus pomeriumin eli kaupungin varsinaisen 
alueen, kun taas keltainen osoittaa extra pomeriumin, eli kaupungin territorioon kuuluvat, mutta sen 
varsinaisen alueen ulkopuoliset alueet. Musta viiva, joka yhdistyy Serviuksen muuriin sekä Tiber-
jokeen Campus Martiuksen alueella on Tarquiniuksen muuri. (Kartan laatinut Kiepert, H. (1903), 

lainattu kuva julkaistu Wikimediassa. Lainattu: 05.11.2020.) 
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3. Roma Quadrata (754−378 eaa.) 

3.1 Aikakauden luonne 
Roma Quadrata rakentui Palatiumin ympärille. Sen rakennutti Romulus (myöhemmin 

käytetty kutsumanimi) – legendaarinen Rooman ensimmäinen kuningas, jonka 

henkilökuvasta ei ole tarkkaa tietoa (Coarelli, 1974, s. 135). Tietämys Roma Quadratan 

historiasta asettuu osittain legendan ja osittain arkeologisella tutkimuksella saavutetun 

tietämyksen varaan. Roma Quadratasta on useita kirjoituksia antiikissa arvostettujen sekä 

antiikin mittakaavassa korkeasti koulutettujen tutkijoiden kirjoittamina (Coarelli, 1974, s. 

135; Palladio, 1554; Melchiorri, 1834), mutta niistä saadut tiedot ovat silti hieman 

epäselviä, ristiriidassa keskenään, tai vastaavasti vain yhden tietolähteen varassa. Erään 

Caesarin ja Augustuksen hallitsijakausien aikana eläneen kirjoittajan, Varron, mukaan 

myyttisen Romuluksen kaupunki perustettiin 753 eaa.  

Palatium on toisaalta Rooman ensimmäinen asutettu kukkula (Coarelli, 1974, s. 135), 

mutta sillä on myös muunlaista arvoa koko kaupunkia ajatellen. Kukkula on saanut 

nimensä muinaiselta jumalattarelta, Palekselta, jonka juhlapäivää vietettiin 21. 

huhtikuuta. Kyseistä päivää on myöhemmin juhlittu Rooman perustamisvuotena. 

(Coarelli, 1974, s. 135.) Lisäksi kaupungin perustamiseen liittyy myytti naarassudesta, joka 

kasvatti Rooman perustajaveljekset Romuluksen ja Remuksen, ja joka eli myytin mukaan 

Palatiumin juurella sijaitsevassa luolassa lähellä Tiber-jokea. Tasavallan aikana (510−27 

eaa.) ennen keisarikunnan perustamista Palatiumille myös perustettiin useita erilaisia 

kultteja. Näitä olivat esimerkiksi Magna Mater, joka tuotiin sotien mukana Vähä-Aasiasta, 

sekä Apollon ja Vestan kultit, joiden innoittamina rakennettiin muun muassa Apollon 

temppeli sekä Forum Romanumin Vestan temppeli (Coarelli, 1974, s. 136). Vuonna 1946 

alkaneet kaivaukset Palatiumilla johtivat Romuluksen aikaisen hökkelin perustuksien 

löytymiseen Augustuksen kodin alta, minkä jälkeen alueelta löydettiin lisää vastaavia, 

samaa muotokieltä noudattavia perustuksia (Coarelli, 1974, s. 135−136). 

Rooman kuningaskunnan perustamisaikana laaksot olivat alttiita tulville ja niiden 

maisemaa hallitsivat soistunut maaperä, järvimäiset vesialueet, kosket sekä kapeat joet 

(Heiken, Funiciello, de Rita & Veltroni, 2007, s. 86; Coarelli, 1974, s. 50−53). Esimerkiksi kaksi 

myöhemmin tärkeää aluetta, myöhäisantiikista eteenpäin korkeasti kansoitettu Campus 

Martius sekä kaupallisen toiminnan keskus, Aventinus-kukkulalla sijainnut Velabro, olivat 

täysin soistuneita (Melchiorri, 1834, s. 76−78). 600-luvulla eaa. Tarquiniusten Rooman 

etruskikuningas Tarquinius Priscus aloitti useiden muiden kaupungin uudistusprojektien 

lomassa laakson vesistöjen kuivausoperaatiot. Hän rakennutti kuivattavia kanaaleja, 

joista suurimman Cloaca Maximan voi edelleen tunnistaa Forum Romanumilta. Lisäksi 

hän rakennutti esimerkiksi yhden Rooman ensimmäisistä muurista sekä luultavasti myös 

Circus Maximuksen (Heiken, Funiciello, de Rita & Veltroni, 2007, s. 87). Mielenkiintoisena 

jatkumona tälle kehitykselle voidaan mainita antiikin Roomaa ihannoivan fasistijohtajan 

Benito Mussolinin käynnistämät soiden kuivausoperaatiot Lazion alueella Tiber-joen 

varrella osana Bonifica Integrale -hanketta (Snowden, 2006).  

Kaupunki rajautui historioitsija Tacituksen mukaan kukkulan ympärille eräänlaiseen 

salmiakin muotoiseen kulmikkaaseen, jonka kulmat sijoittuivat Herculus Maximukseen 



8 | S i v u  

 

alttarin liepeille, Forum Boariumin, Consiuksen alttariin, Circus Maximuksen laaksoon, 

Curiae Veterekseen kukkulan koilliskulmaan sekä Lariuksen pyhättöön, Veliuksen juurelle 

Forum Romanumin nurkille. Muurissa oli ainakin kolme, joidenkin lähteiden mukaan neljä 

porttia, jotka sijoittuivat Tituksen kaaren kohdalle, Velabrum-laakson suuntaan, sekä 

Forum Boariumin suuntaan Scalae Cacin portaiden eteen (Coarelli, 1974, s. 135).  

Ennen Romuluksen aikaa Rooman alueella saattoi toki olla muuta asutusta, mutta aikaa 

voidaan pitää tutkimuksen kannalta merkittävänä ajalta löydettyjen arkeologisten 

löytöjen sekä kirjallisten lähteiden toistensa vastaavuuden takia. Palatium-kukkulan 

aseman kannalta tärkein aikakausi oli kuitenkin Rooman tasavallan aika (509–27 eaa.), 

jolloin Palatium eriytyi ensimmäistä kertaa residenssiksi Rooman yläluokalle. Merkitys säilyi 

vahvana läpi antiikin keisariajan (27 eaa. − 395 jaa.), sillä imperiumin päättymisen aikoihin 

Palatium muistutti yhtä valtavaa keisaripalatsia, josta termi palatsi siirtyikin moniin kieliin 

kuvaamaan yläluokan asumusta (Coarelli, 1974, s. 136).  

  

Kuva 3: Rooma sen perustamisajankohtana sekä Roma Quadratan todennäköinen historiallinen 

rajaus. (Kuvassa Wikipediassa vuonna 2011 julkaistu kartta alueesta. Lainattu 05.11.2020.) 
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3.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
On hyvin todennäköistä, että Aventinus asutettiin melko varhain. Kukkula saatettiin 

asuttaa ehkä jopa samoihin aikoihin kuin Palatium, vaikka sen ensimmäisen asutuksen 

ajankohdasta ei olekaan tarkkaa tietoa. Nykyisen perityn tiedon mukaan huipulla asuva 

väestö olisi muodostunut Ancus Marciuksen (678−616 eaa.) valloittamien ja tuhoamien 

historiallisten keskusten, Ficanan, Tellenaen, Medullian ja Politoriumin asukkaista. (Coarelli, 

1974, s. 295)  

 

Kuva 4: Rooman kaupungin karttapalvelun maaperäkartasta voidaan havaita, kuinka suurin osa 
Rooman alueesta on hyvin rakennuskelpoista hiekkamaata (vihreä). Siniset alueet ovat vulkaanista 
potsolana-tuhkaa, josta roomalaiset tekivät sementtiä. Oranssit alueet ovat vulkaanista tuffia, 
purppurat alueet Tiber-joen toisella puolella ovat savea ja harmahtavan violetit alueet puolestaan 
tuffia ja travertiinia. (Città metropolitana di Roma, 2014, kuva tallennettu palvelusta 29.10.2020.)  
Suuri vulkaanisen kiven määrä johtuu Rooman koillispuolella sijaitsevien Alban-kukkuloiden 
vulkaanisesta toiminnasta purkautuneesta kivimateriasta, joka on valunut Roomaan tai siirtynyt 
alueelle pyroklastisena laskeumana. Tulivuori on geologiselta iältään nuori, noin miljoona vuotta 
vanha, ja sen aktiivisuutta tai vaaraa kaupungille on vaikea arvioida. (Heiken, Funiciello, De Rita & 
Veltroni, 2007, s. 30–32; Coarelli, 1974, s. 50) 
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Laaksosyvennys Capitoliumin ja Palatiumin välissä, johon Forum Romanum sijoittuu, on 

muodostunut suureksi osaksi Rooman ja sen lähiympäristön maaperälle tyypillisen 

vulkaanisen tuffikiven eroosiorapautumisen synnyttämän saven muodostamaan 

laaksoon. Aikalaiset pitivät alueen maaperää kaupungin huonoimpana rakentamista 

ajatellen, ja siksi ensimmäinen rakennuskanta syntyikin kukkuloille. (Coarelli, 1974, s. 50-52) 

Edellisen sivun kuvasta (kuva 4) voi nähdä, kuinka maaperä on savea juuri siinä 

laaksossa, johon Forum Romanum sijoittuu. Myös toinen pieni savialue muodostuu 

Pantheonin lähelle Campus Martiukselle. Vertaamalla aikaisempaan kuvaan 3, voidaan 

havaita, kuinka näillä alueilla oli ennen Rooman muodostumista lampia, jotka 

myöhemmin kuivatettiin rakentamista varten. 

Roomaa rakennetaan kuningaskunnan ja tasavallan alkuaikoina kuitenkin myös 

laaksoihin. Näistä esimerkkejä ovat Circus Maximus, joka oli myös nykyisen tiedon 

mukaan yksi etruskikuninkaan Tarquiniuksen rakennusprojekteista (Heiken, Funiciello, de 

Rita & Veltroni, 2007, s. 86–87). Tarquiniuksen uudistukset, esimerkiksi Rooman alkuperäisen 

maaperän laajat kuivausoperaatiot, vaikuttivat keskeisesti koko kaupungin 

myöhäisempään rakennuskantaan.  

3.3. Rakennuskannan muutokseen johtaneiden syiden tarkastelu 
Suurin osa aikakauden rakennuskannasta perustuu käytännöllisille syille. Antiikin 

historioitsijoista esimerkiksi Varro on todennut, että kukkuloille oli maaperän, ravinteiden 

sekä puolustuksellisten ominaisuuksien kannalta paras rakentaa. Palatium oli myös 

sijainniltaan hyvässä kohdassa joen suhteen. Vaikka toisaalta myös symboliset syyt olisivat 

saattaneet vaikuttaa kaupungin rakentumiseen, on perustellumpaa olettaa symbolisten 

merkitysten seuraavan kaupunkirakennetta, joka olisi muodostunut käytännöllisten syiden 

varaan. Lisäksi rautakauden edellinen rakennuskanta on ohjannut asutuksen asettumista 

kukkulalle, joka rajattiin tiiviisti valvonnan ja johtamisen helpottamiseksi.  
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Kartta 1: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen Roma Quadratan 

aikakadella noin 750 eaa. 
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4. Serviuksen muurin rajoittama Rooma (378 eaa. 

– 270 jaa.) 

4.1. Aikakauden luonne 
Serviuksen muuri oli ensimmäinen roomalainen muuri, jolla oli myös puolustuksellista 

arvoa, eikä ainoastaan funktiota territorion rajapyykkinä, kuten uskonnollisella rajalla, 

pomeriumilla oli (Coarelli, 1974, s. 18). Muuri määritti Rooman alueen ensimmäistä kertaa 

rajaten sen konkreettisesti seitsemästä kukkulasta koostuvaan alueeseen. Useat muurin 

porteista nimettiin kukkuloiden mukaan ja ne sijoitettiin suhteessa siten, että niiden 

puolustaminen oli mahdollisimman helppoa (Coarelli, 1974, s. 20; Melchiorri, 1834, s. 25). 

Kukkulat tehostivat kaupungin puolustusta, sillä niiltä näki jo kaukaa aluetta lähestyvät 

tulijat.   

 

Kuva 5: Serviuksen muuri ja kaupungin tärkeimmät rakennukset vuonna 31 eaa. (Wikipediassa 
julkaistu karttakuva, 2014. Lainattu 05.11.2020.) 

Aikakaudella Rooma alkoi rakentua kohti sitä muotoa, jossa Rooma tunnetaan tänään. 

Servius Tullius jakoi Rooman neljään osaan, Suburanaan, Esquilinaan, Collinaan ja 

Palatinaan (Melchiorri, 1834, s. 22–23). Tämä jako kuvastaa Rooman alueellisia eroja ehkä 
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yksinkertaisimmillaan, ja se pitää paikkaansa edelleen. Augustuksen hallintoaikana 27 

eaa. – 14 jaa. Rooman alueellinen jako tarkentui Augustuksen jakamien 14 regioiden 

myötä. Alueiden mukaan toisaalta säädeltiin verotusta, mutta ne myös vaikuttivat 

kaupunkisuunnitteluun määrittäen esimerkiksi uusien teiden leveyksiä sekä rakennusten 

koko- ja tyylilinjauksia alueiden sijainnin perusteella (Coarelli, 1974, s. 13–15; Melchiorri, 

1834, s. 32–35). Alueiden jakaminen 14 osaan eli regioneen toi esille kohteisiin liittyvät 

tunnusomaiset hierarkiset ja symboliset piirteet. Esimerkiksi Quirinaliksen ja Viminaliksen 

yhdistäminen samaan alueeseen (Coarelli, 1974, s.217) niiden yhteenlasketusta laajasta 

maantieteellisestä alueesta huolimatta viestii kukkuloiden vähäisemmästä merkityksestä. 

Viminaliksen yhdistäminen oli toisaalta perusteltua, koska se oli kukkuloista pienin, 

kooltaan 24 hehtaaria. Lisäksi kyseiset kukkulat olivat ainoita, joita kutsuttiin nimellä colles, 

kun muista kukkuloista käytettiin aina nimellä montes, joka sanana kuvastaa enemmän 

vuoria (Romano Impero, 2009; Coarelli, 1974, s.217). Toinen ääriesimerkki on Esquilinus, 

joka jaettiin kolmeen alueeseen (Coarelli, 1974, s.194), mikä taas kertoo alueen 

tärkeydestä. 

 

Kuva 6: Augustuksen jakamat 14 aluetta. (Kartta julkaistu Wikipediassa artikkelissa 14 regions of 
Augustan Rome. 2006–2007. Lainattu 25.11.2020.) 

Rooman varhaisimpien aikojen olennaisena piirteenä voi mainita esimerkiksi sen, kuinka 

asutus oli enimmäkseen sijoittunut kukkuloille hyvien puolustusmahdollisuuksien takia, kun 

taas suuret julkiset rakennelmat sijoittuivat laaksoihin (Lanciani, 1901; Lugli 1998). Asutus oli 

osittain asettunut kukkuloille myös Tiber-joen aiheuttamien korkeiden tulvien takia 

(Melchiorri, 1834, s. 21). Julkisissa laaksoissa olevissa rakennuksissa taas pyrittiin 
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käyttämään kivimateriaalia, joka suojasi rakennelmia pahimmilta vaurioilta. Esimerkiksi 

Forum Romanumin rakentamiseen käytettiin jo etruskien hyödyntämää kivimateriaalia, 

Tufo Gialloa, jota hankittiin kaupungin pohjoisosasta. Materiaali oli kestävää, ja sitä 

käytettiin muun muassa Serviuksen muurien korjaamisessa gallialaisten hyökkäyksen 

jälkeen 394 eaa., etenkin Capitoliumilla (Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007; 

Coarelli, 1974, s. 40.) 

Laaksoihin rakennettiin horteja eli eräänlaisia villoja enemmän muistuttaviin domuksiin 

kytkeytyneitä, Persiasta innoitteensa saaneita hyötypuutarhoja. Viemäröintisysteemin 

tukena hortit rauhoittivat laajalle laaksoon levinneiden tulvien vaikutusta ja toisaalta 

tasapainottivat kukkuloiden kuivumista, tietenkin samalla hyötyen laaksoihin valuvista 

ravinteista. Horteja sijaitsi myös kaupungin ulkopuolella; useilla roomalaisilla oli asunto 

sekä kaupungin keskustassa että maaseudulla. Oli kuitenkin tärkeää, että kaupungin 

sisällä harjoitettiin viljelemistä, minkä takia osa horteista oli välttämättömiä kaupungin 

ruokkimiseksi. (Purcell, 2007, s. 290–293.) Myös Aurelianuksen muuri toimi toisinaan 

tulvimista rajoittavana törmänä, sillä laaksoalueet saattoivat tulvia hyvinkin kauas 

rannasta (Le Gall, 2008, s. 44; Coarelli, 1974, s. 24–25).  

4.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
Quirinaliksen kolme reunaa ulottuivat mutkattomasti Serviuksen muureihin. Tällä alueella 

Serviuksen muurit yhdistyivät myöskin vanhaan pyhään kaupunkirajaukseen, 

pomeriumiin. Quirinaliksen luonne on pääasiassa vaatimaton, mikä ehkä johtuu kukkulan 

laajuudesta sekä jatkuvasta muutostilasta, jonka vuoksi merkittävää rakennuskantaa ei 

päässyt syntymään. Alueella oli kuitenkin useita merkittäviä rakennuksia, muun muassa 

antiikin loppuaikoina sinne rakennettiin kaksi Rooman merkittävimmistä 

kylpylärakennelmista. Lisäksi alueen pohjoispuolta reunusti upea suurpuutarha- ja 

villakokonaisuus, Horti Sallustani, sekä monet muut horti-puutarhat, jotka olivat 

aikakaudelle yleisiä. Kyseiset puutarhat olivat ehkä aikakauden tärkeimpiä. 

Kaupunginosa oli hyvin moniulotteinen ja epäyhtenäinen, mutta silti yläluokan suosima, 

mistä kielivät etenkin sen pohjoisosan villarakennukset. (Coarelli, 1974, s. 219–221.) 

Quirinaliksen ja Viminaliksen tieverkosto mukailee tarkasti alueen pinnanmuotoja. 

Kukkuloiden läpi risteili pitkien, poikittaisten tielinjojen verkosto, joka kulki lounas−koillinen-

suunnassa. Näitä olivat esimerkiksi Vicus Patricius, joka oli yksi aluetta rajaavista linjoista, 

Alta Semita, joka muodosti Quirinaliksen alueen selkärangan sekä Vicus Longus, joka 

yhdisti Augustuksen forumin ja Diocletianuksen kylpylän toisiinsa. Antiikin tieverkosto ei 

noudattanut mitään tietynlaista typologiaa, vaan mukaili pitkälti topografiaa, vanhojen 

jokien sijaintia ja yhdisti monumentteja toisiinsa. (Coarelli, 1974, s. 220–221.) 

Mielenkiintoisena jatkumona useat myöhemmin rakennetut tiet noudattivat usein 

vanhoja antiikin teiden reittejä. Esimerkiksi nykyinen via Nazionale seuraa Vicus 

Longuksen kulkemaa linjaa, kun taas nykyiset Via del Quirinale ja Via XX Settembre 

noudattavat Alta Semitan reittiä (Coarelli, 1974, s. 221; Lanciani, 1901). Näiden 

diagonaalien tielinjojen välissä kulkevat poikkitiet olivat vähemmän tärkeitä niiden 

vaikeampien maantieteellisten ominaisuuksien takia: poikkitiet ylittivät alueen vuolaita 

koskia (Coarelli, 1974, s. 221). Kosket kuitenkin kuivatettiin myöhemmin antiikissa, mikä 
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johti toiseen jatkumoon: tiet usein mukailivat vanhojen jokien luomia uomia (Heiken, 

Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 6). 

Quirinaliksen vaikeat maantieteelliset ominaisuudet johtivat useisiin 

maaperänmuokkausprojekteihin alueella. Itse asiassa nykyisen Via delle Quattro 

Fontanen linjaama tie, joka mukailee antiikin aikana kulkevaa tietä, on maantieteellisesti 

niin ihmisen muokkaama, että yhtä radikaalia maanmuokkausta ei löydy muualta 

Roomasta. Tien rinteenpuoleisia osuuksia on täytetty usealla eri aikakaudella, eron näkee 

käytännössä jo vertaamalla tien korkeutta Via di San Vitalen korkeuteen. Via delle 

Quattro Fontanen matalassa päädyssä sijaitseva Piazza Barberini on suhteessa tiehen 

11,75 metrin syvyydessä. Kukkulan 57 metrin huippukorkeus saavutetaan Via delle 

Quattro Fontantella, ja tämä korkeus vastaa myös antiikin aikaista korkeustasoa. Tämä 

on harvinaista, sillä useimmat tiet ovat antiikin aikaista korkeutta korkeammalla. Via 

Nazionalella taas on löydetty 17 metrin syvyydeltä kivetystä antiikin ajalta. Teiden 

radikaali muokkaus johtui alueen terävän kalliojyrkänteen voimakkaista korkeuseroista, 

joita pyrittiin loiventaa, minkä takia alueen topografiaa muokattiin niin paljon. Quirinalis 

on siis hyvä esimerkki siitä, kuinka Rooman kaupunkisuunnittelu ei toisaalta antiikissakaan 

aina noudattanut käytännöllisyyttä. (Romano Impero, 2009; Coarelli, 1974, s. 220–221; 

Lanciani, 1901.) 

Quirinalis oli enimmäkseen asuinalueena, mutta antiikissa sille nousi useita pyhättöjä ja 

monumentteja. Lisäksi bysanttilaiset kultit yleistyivät korkeasti asutetulla Quirinaliksen 

alueella. Quirinaliksen alue oli rakenteeltaan hyvin sekalainen; toisaalta siellä asui tärkeitä 

henkilöitä ja ylimystöä, mutta toisaalta täysin tavallista kansaa. Alueella oli tavallisia 

roomalaisia asuintaloja, mutta myös tärkeitä villoja sekä aiemmin mainitut upeat 

puutarhat, Horti Sallustianit. Nämä hortit rakennettiin jatkumona edellisen vuosisadan 

suurelle villa Ludovisille, joka tuhottiin via Veneton ympäröivän asuinalueen tieltä. 

Serviuksen muurin toisella puolella kukkula jatkui nekropoliksena, hautausmaana, jonka 

haudoista osa on jo tasavallan ajalta, mutta suurin osa silti keisariajalta. (Coarelli, 1974, s. 

220–221.) 

 

Kuva 7: Quirinaliksen rakennuskantaa nykyään. (Kuvan ottanut Caridi, P. Julkaistu MeteoWebissä 
vuonna 2013, lainattu ja värejä vaalennettu 25.11.2020.) Kuva 8: Palazzo del Quirinale. (Bing Mapsistä 

tuotu kuvankaappaus vuodelta 2017. Julkaisija: Piatiletka, Blogspot, 2017. Lainattu ja värejä 

vaalennettu 25.11.2020.) 
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Kuva 9: Ote Lancianin (1901) Oregonin vektoroidusta kartasta (2017) Viminaliksen ja Quirinaliksen 
alueelta. Antiikin ja keskiajan rakennuskanta ovat tummanpunaisella ja mustalla, renessanssi- ja 

barokkiaika punaisella ja sinisellä näkyvät moderneimmat Lancianin tuntemat muutokset vuosilta 
1870-1901. Tekstilaatikot osoittavat edellisen sivun kuvien kuvauspaikat. (Kuvakaappaus kartasta 

otettu 25.11.2020.) 

Tasavallan aikana Viminalis toimi viereisen Cispiuksen pienen kukkulan tapaisesti lähes 

täysin asuinalueena, eikä sillä ollut lähes minkäänlaista julkista, monumentaalista tai 

pyhää rakentamista. Alueella oli kuitenkin jonkin verran rikkaiden asuntoja toiselta ja 

ensimmäiseltä vuosisadalta eaa., aikalaisen palolaitoksen alueellinen keskus sekä pieniä 

kylpylärakenteita. Suurin ja tärkein Quirinaliksen ja Viminaliksen rakennelma imperiumin 

aikana oli Castra Praetoria, pretoriaanikaartin kasarmi, joka rakennettiin Aurelianuksen 

muurin aikana. (Coarelli, 1974, s. 219–220.) 

Kuva 7 

Kuva 8 
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Kuva 10: Viminaliksen palazzo del Viminale rakennettiin vasta Lancianin piirtämän kartan jälkeen, 
joten sitä ei näy viereisen sivun kartassa.  Huomaa kukkulan ja sen viereisen tien välinen tasoero. 

(Julkaistu Viminale View Hotelin sivulla. Lainattu 25.11.2020.) 

Caeliusta voi kutsua asutetuksi tasavallan aikakaudelta lähtien (tasavalta 509 eaa. – 27 

jaa.). Osa taloista oli harvinaisen hienostuneita, kuten Caesarin Praefectus Fabrum, joka 

oli päällystetty kauttaaltaan marmorilla. Caeliuksen Esquilinuksen ja Colosseumin 

puoleiset kyljet olivat kuitenkin rakennettu lähes täyteen monikerroksisia vuokra-asuntoja. 

Imperiumin aikakaudella kukkula tuhoutui täydellisesti vuosina 27 ja 64. 

Jälleenrakentamisen yhteydessä kukkulalle rakennettiin myös joitain julkisia rakennuksia, 

kuten Macellum Magnum, suuri kaupankäyntikeskus. Aluetta karakterisoivat myös sille 

rakennetut lukuisat kasarmit, kuten viides palolaitos (Roomassa oli yhteensä seitsemän 

palolaitosta) ja Lateraanikirkon kohdalla sijainnut Castra nova equitum singularium. Eräs 

kasarmi oli Castra peregrina, joka oli kuriirien, poliisin ja jonkinlaisen armeijan tukikohta. 

Kyseisessä kasarmissa oli stukkosta eli eräänlaisesta hiekkakivirappauksesta ja marmorista 

tehtyjä patsaita, joiden historiaa kunnioitetaan edelleen nykyisen Caeliuksen 

sotilassairaalan arkkitehtuurissa. (Coarelli, 1974, s.180–181.) 

Kuten Quirinaliksella, myös Caeliuksella oli suuri ja pitkä poikittainen tieväylä, Via 

Caelimontana, jonka linjausta nykyinen Rooman tiestö seuraa. Myös kukkulan neljä 

suurta akveduktia seurasivat tätä linjaa. (Coarelli, 1974, s.181.) On huomioitava, kuinka 

pienellä Caeliuksella kulki neljä akveduktia, mutta vastaavasti laajalla Quirinaliksella oli 

heikommat akveduktiyhteydet sen suuresta koosta huolimatta, mikä vaikutti suuresti 

kukkuloiden asutettavuuteen (Lanciani, 1901).  

Caeliuksen symbolisesta arvosta kertoo hieman sen alkuperäinen nimi Mons 

Querequetulanus eli tammien vuori. Myöhemmin kukkula nimettiin sotapäällikkö Caelius 

Vibennan mukaan, joka avusti Servius Tulliusta valloittamaan ensin Caeliuksen ja sitten 

lopulta Rooman nousten sen kuninkaaksi. (Coarelli, 1974, s.179.) Jostain syystä 1500-

luvulla elänyt arkkitehti Palladio (1554) yhdistää tammet kuitenkin vehreään 

Aventinukseen ja kutsuu tätä nimellä Querquetulano poiketen täysin muista kirjoittajista, 

kuten Coarellista (1974) tai Melchiorrista (1834). Tämä kuitenkin perustuu luultavasti 

vanhaan perimätietoon, sillä antiikin Roomasta kirjoittaneen historioitsijan Titus Liviuksen 

(noin 64 eaa. tai 59 eaa. – 17 jaa.) ei kerrota maininneen nimestä tätä tutkimusta varten 



18 | S i v u  

 

haetuissa sekundäärilähteissä, vaikka Liviukseen viitataan muuten paljon kukkuloiden 

nimiin liittyvässä lähdeaineistossa. Voidaan kuitenkin olettaa Palladion perustaneen 

mainintansa omille havainnoilleen. Hän saattoi esimerkiksi käyttää termiä kuvaillakseen 

Aventinuksen puutarhamaista luonnetta, tai ehkä Caeliuksen sijainti Aventinuksen lähellä 

vaikutti Palladion poikkeavaan mainintaan. 

 

Kuva 11: Caeliuksen kukkula nykyään. (Kuva: Zusmann, K., 2020. Lainattu 25.11.2020.) 

 

Kuva 12: Caelius Lancianin (1901) kartalla. Katso karttamerkintöjen tarkoitukset sivulta 16. 
(Kuvakaappaus kartasta otettu 25.11.2020.) 

Esquilinus oli Rooman väkirikkain kukkula. Ja sillä on sekä hyvin yhtenäinen topografia 

että historia. Kuten moni muu Rooman kukkuloista, myös Esquilinus jaettiin Augustuksen 

aikana korttelivyöhykkeisiin. Esquilinus kuitenkin jaettiin toisten kukkuloiden yhdestä tai 

Kuva 11 
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korkeintaan kahdesta alueesta poiketen kolmeen korttelivyöhykkeeseen sen suuren 

pinta-alan ja väestön takia. Kukkulalla oli luultavasti Quirinaliksen ja Palatiumin tapaan 

asutusta jo rautakaudella tai ehkä jo sitä edeltävällä vuosisadalla. Kukkula luettiin osaksi 

kaupunkia luultavasti kuudennella vuosisadalla eaa. Servius Tulliuksen aikana. Tällöin 

kaupunki jakautui neljään osaan, kuten aiemmin todettiin ja Esquilinus oli yksi näistä 

neljästä osasta. (Coarelli, 1974, s. 194–196.) 

Kukkulan nimi tulee luultavasti käsitteen inquilinus eli kaupungin sisäisen alueen 

vastakohdasta, jolloin termi viittaisi siihen, että alue olisi ollut joskus luettu kaupungin 

ulkopuoliseksi asutetuksi alueeksi. Tämä saattoi tapahtua esimerkiksi Palatiumin ympärille 

rakentuneen Roma Quadratan aikakaudella, jolloin alueesta alettiinkin käyttämään 

kyseistä nimitystä, eli noin 700-luvun eaa. puolessa välissä. Myös Esquilinukseen liittyvän 

laaksoalueen nimitys, subura, määriteltiin antiikin kirjailijoiden mukaan vastaavalla 

tavalla; alueena kaupungin vasta- tai alapuolella. (Coarelli, 1974, s. 194–196.) Suburan 

käsite on toisaalta hieman epäselvä. Suburaa pidetään vähemmän arvostettuna 

alueena, mutta siellä sijaitsi kuitenkin kirjakauppoja sekä horreum cartaria, eli 

roomalainen varastorakennus, jossa säilytettiin paperia (Coarelli, 1974, s. 194–196). Lisäksi 

subura jaettiin Subura Minoreen ja Subura Majoreen, joissa molemmissa asui 

aristokraattiväestöä. Subura Majore oli myös suosittu kauppapaikka. Toisaalta, tulee 

ottaa huomioon, että enemmän yläluokan asutusta tarkoitti myös enemmän orjia. Usein 

suurimman yläluokan asuinalueet asuttivat siis itse asiassa myös kaikista vähävaraisimpaa 

väestöä. (Malmberg, Bjur, 2009, s. 113–116.) 

Esquilinuksella oli hyvin vähän monumentaalista rakentamista. Lähes kaikki siellä 

rakentaminen vastasi jotain tarvetta. Esimerkiksi temppeleitä ei juurikaan rakennettu. 

Toisaalta Malmbergin ja Bjurin (2009) tutkimuksen mukaan voidaan kuitenkin perustellusti 

puhua alueen tavallisuuden monumentalisaation ilmiöstä, sillä asuinalueen laajeneminen 

oli nopeampaa ja suurempaa kuin missään muualla Roomassa (Malmberg, Bjur, 2009). 

Monumentalisaatiolla tarkoitetaan jonkin rakenteellisen tai maisemallisen elementin tai 

aiheiden muiston korostamista ja nostamista esiin siten, että niistä tehdään ikuisia ja 

arvokkaita niiden ominaislaatuisen luonteen takia (Malmberg, Bjur, 2009, s. 112).  Alueella 

asui lisäksi myös myöhemmin arvostettuja henkilöitä, kuten Julius Caesar, joka asui 

suburassa ennen muuttamistaan Forum Romanumin Domus Publicaan (Coarelli, 1974, s. 

196). Tätä voidaan toisaalta taas pitää yhtenä osoituksena Rooman tasavallasta 

jatkuneesta tasa-arvoisuuteen pyrkivästä sosiaalisesta kulttuuriperinteestä (Purcell, 2007, s. 

289). 

Kuten Caeliuksen tapauksessa, tavallinen väestö sijoittui asumaan kukkulan selkäpuolille 

sekä laaksoihin. Esquilinus oli kuitenkin väestöltään monipuolinen ja sinne muodostuikin, 

Velian ja Carinaen väliin, yläluokan eniten suosima alue Palatiumin lisäksi. (Coarelli, 1974, 

s. 13; s. 194–195.) Tähän luultavasti vaikutti myös Esquilinuksen hyvä akveduktiverkosto. 

Esquilinuksen hierarkkinen diversiteetti on korkea, minkä voi päätellä jo sen koosta. 

Kukkulan alueiden välinen kontrasti on kuitenkin niin suuri, että kun kukkulan länsiosa 

täyttyi monumenteilla ja asutuksella, sen itäinen osa oli tasavallan aikakautena lähes 

kokonaan teiden ja akveduktien lävistämää nekropolia (ks. s. 4). Augustuksen poliittisen 
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neuvonantajan Gaius Maecenaksen avulla alue alkoi kuitenkin vähitellen vahvistaa 

asemaansa, ja siitä muodostui lopulta asuinalue, joka täyttyi villoista, puistoista ja 

aristokraattien asumuksista. Lopulta puistoja oli niin paljon, että Quirinaliksen itäistä osaa 

sekä Pinciusta kutsuttiin nimellä Collis Hortulorum eli puistojen kukkula. Horteja ja 

keisarillisia villoja alkoi tosin nousta Juliusten-Claudiusten hallitsijasuvun aikakaudella 27 

eaa. – 68 jaa. välillä lähes kaikkialle Roomassa. Esquilinuksen pyhätöt ovat suurilta osin 

pyhitetty idän kulteille, ja Quirinaliksen sekä Aventinuksen tapaisesti idän vaikutus alueella 

on vahva. Erilaisten kulttien pyhättöjen rakentaminen ja vanhojen kulttipyhättöjen 

restaurointi kertoo Rooman tasa-arvoisesta ja monipuolisesta kulttuurista. Eräänä 

symbolisesti tärkeänä temppelinä voisi nostaa esille Maan jumalattarelle, Tellukselle, 

vuonna 268 eaa. pyhitetty temppeli, joka sijaitsi Esquilinuksen Carinae-korttelissa. 

(Coarelli, 1974, s. 194–196.) 

Esquilinukselta on kadonnut valtava määrä kaivettuja arkeologisia materiaaleja, sillä 

Terminin rautatieaseman ja Piazza Vittorion alueen rakennusoperaatioissa kaikkea esiin 

kaivettua materiaalia ei käsitelty huolella. Säilytettyjä materiaaleja taas toisaalta vietiin 

eri museoihin, ja niistä löytyy tietoa vain hyvin yksityiskohtaisista tieteellisistä julkaisuista. 

Terminin ja Piazza Vittorion kaivaukset ovat hajottaneet ja epäselventäneet tietoamme 

alueesta. (Coarelli, 1974, s. 196–197.) 

 

Kuva 13: Esquilinus Lancianin (1901) Oregonin digitalisoimalla kartalla. Katso karttamerkintöjen 
tarkoitukset sivulta 16. (Kuvakaappaus kartasta otettu 25.11.2020.) 

 

 

 

Kuva 14 
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Kuva 14: Esquilinuksen tunnelmaa. Näkymä Via 
Merulanalta Basilica di Santa Maria Maggiorelle. 
(Julkaistu Mangiabevi-sivustolla vuonna 2018. Kuva 

lainattu 25.11.2020.) 

Seitsemästä kukkulasta eteläisin, Tiber-joen 

välittömässä läheisyydessä sijaitseva Aventinus-

kukkula, oli ennen Tarquiniuksen aloittamaa 

kuivausoperaatiota vuolaiden koskien 

ympäröimä. Kukkula oli seitsemästä kukkuloista 

vaikeasti saavutettavin ja eristäytynein, joten antiikin ajalla sen tehtäväksi tuli asuttaa 

lähinnä roomalaista keskiluokkaa. Tästä syystä se erottui suurimmasta osasta kukkuloista, 

jotka olivat selkeästi enimmäkseen yläluokan suosimia. Aventinus-kukkula yhdistyi toiseen, 

kaakkoiseen ylänköalueeseen, jota kutsuttiin nimellä Pikku-Aventinus. (Romano Impero, 

2009; Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 185–186; Coarelli, 1974, s. 295.) 

Roma Quadrataa käsittelevässä luvussa mainitun Ancus Marciuksen keräämän väestön 

asutuksen jälkeen ja Aventinuksen erityisen sijainnin vuoksi sinne muodostui 

ulkomaalaisten ylläpitämä kaupallinen kortteli. Koska Aventinusta asuttivat lähinnä 

ulkomaalaiset, sitä ei luettu osaksi Rooman pomeriumia eli Rooman uskonnollista rajaa, 

joka määritti varsinaisen Rooman alueen – alueet sen ulkopuolella olivat käytännössä 

vain osa Rooman territoriota, ageria. Myös Capitolium kuului vielä Augustuksen aikana 

(27 eaa. – 14 jaa.) pomeriumin ulkopuolelle, vaikka molemmat kukkuloista olivat 

Serviuksen muurien sisäpuolella. Aventinus tuli osaksi pomeriumia vasta Claudiuksen 

aikana 41-54 jaa. (Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 186; Coarelli, 1974, s. 295–

296.) 

Serviuksen ajalla Aventinukselle rakennettiin ensimmäinen temppeli, Dianan temppeli, 

jonka muoto vastasi Efesoksessa sijaitsevaa Artemiin temppeliä. Temppelillä oli toisaalta 

uskonnollista merkitystä, mutta sitä käytettiin myös federaalisena pyhättönä Serviuksen 

johtamalle kansalle, latinalaisille, eräänlaisena poliittisen tasa-arvon symbolina. 

Aventinuksen historia ennen Serviuksen aikakaudelle tuloa käsitti Rooman tasavallan 

perustamiseen johtaneen sodan alaluokan, plebsien, sekä aatelisten välillä, mikä johti 

400-luvulla eaa. näiden kahden ryhmän taisteluista vetäytymiseen sekä tasa-arvon 

julistukseen. (Coarelli, 1974, s. 296–297.) 

Tasavallan aikana Aventinukselle nousi useita kultillisia pyhättöjä sekä temppeleitä. 

Pyhättöjä pystytettiin sekä kreikkalaisille jumalille että tuhotuilta ja valloitetuilta alueilta 

omaksutuille kulttiperinteille. Lisäksi kukkulalle nousi tasa-arvoaseman saavuttaneen 

alaluokan hallintokeskuksia sekä taloudellisia ja poliittisia organisaatiorakennuksia. 

Lopulta vuonna 456 eaa. Aventinukselle asetettiin laki, Icilia, jonka mukaan kukkula kuului 

julkiselle rakentamiselle sekä alaluokan väestön asuttamiselle. Koska kukkula oli niin tiiviisti 

rakennettu toisaalta suurten julkisten rakennusten takia, toisaalta alaluokan väestön, joka 

täytti pienimmätkin tyhjät tontit, Augustuksen aikana kukkulalla ei ollut enää tilaa julkiselle 

rakentamiselle. Kukkula kuitenkin ylläpiti merkityksensä alemman luokan akropoliksena ja 

kaiken kansan turvapaikkana ainakin vuoteen 123 eaa. asti, jolloin Rooman valtion 
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viholliseksi julistettu poliitikko Gaius Gracchus pakeni nimenomaiselle kukkulalle suojaan. 

(Coarelli, 1974, s. 295–296.) 

Aventinus saattoi ansaita maineensa keskiluokan asuttamana kukkulana siis 

todennäköisestä oletuksesta täysin päinvastaisesta syystä; ei siksi, että kukkula olisi ollut 

muita kukkuloita huonompi paikka rakentamiseen, vaan siksi, että kukkula yksinkertaisesti 

täyttyi muita kukkuloita aikaisemmin, eikä siellä ollut enää tilaa Rooman kaupungin 

kehityksen kannalta edistyksellisimpänä aikakautena, jolloin kukkula vajosi hieman 

muiden kukkuloiden varjoon. Kukkula siis oli jo ehtinyt täyttyä keskiluokan asutuksella 

ennen keisariajan uutta rakentamista, jolloin sen maineen muuttaminen oli hitaampaa. 

Keisariaikana (27 eaa. – 395 jaa.) Aventinus kuitenkin menetti tasaisesti mainettaan 

kaupallisena ja keskiluokkaisena korttelina, ja siitä tuli aina vain enemmän ja enemmän 

aristokraattien suosima kaupunginosa, jossa asui muun muassa useita keisareita ennen 

heidän valtaansa astumista. Tämän myötä köyhempi väestö siirtyi Aventinuksesta 

eteläiselle alankoalueelle, antiikin kauppapaikan, Emporiumin lähistölle, sekä Tiber-joen 

oikeanpuoleiselle rannikolle, Velabroon, joka oli entistä suomaata, ja joka lopulta 

tuhoutui korkean tulvan seurauksena. Muutosta kiihdytti Alarikin johtamien goottien 

kapina, joka tuhosi kukkulan entisen rakennuskannan lähes totaalisesti. Alueelle 

rakennettiin myös ainakin kaksi kylpylää, ja sijaitsihan kukkulan juurella myös nykyäänkin 

hyvin tunnettu turistikohde, Terme di Caracalla. Lisäksi alueelle tuotiin joitain 

arkkitehtonisia piirteitä idästä, mikä määritteli aluetta samoin kuin Tiber-joen länsipuolta. 

Alue asutti myös hyvin varhaisessa vaiheessa kristittyä väestöä. (Coarelli, 1974, s. 295–

296.) 

Toisella vuosisadalla eaa. kukkulan kulmassa sijaitseva Forum Boarium kävi taloudellisesti 

epätuottoisaksi ja uusi jokisatama, Emporium rakennettiin Aventinuksen eteläiselle 

puolelle, jonne rakennettiin myös muita kauppapaikkoja samalla aikakaudella. 

Myyntipaikka oli tunnettu sekä kaiken kansan käyttötuotteesta, leivästä, mutta toisaalta 

myös yläluokkaisesta rakennusmateriaalista, marmorista. (Coarelli, 1974, s. 296.) 

 

Kuva 15: Näkymä Aventinukselle Ponte Sublicion sillalta. (Kuva: Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo. (2020). (Lainattu 25.11.2020.) 
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Kuva 16: Aventinus Lancianin (1901) Oregonin digitalisoimalla kartalla. Katso karttamerkintöjen 
tarkoitukset sivulta 16. (Kuvakaappaus kartasta otettu 25.11.2020.) 

4.3. Rakennuskannan muutokseen johtaneiden syiden tarkastelu 
Eräs seikka, joka on ehkä vaikuttanut rakentumisen sijoittumiseen antiikin Roomassa, on 

antiikin Rooman hyvinkin tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa sen kansalaiset olivat tasa-

arvoisia, homoioi (Purcell, 2007). Ehkä mitään aluetta ei pidetty varsinaisesti 

ominaisuuksiltaan huonompana kuin jotain toista, mutta tavallisen väestönkin haluttiin 

asuvan keskustassa, jolloin keskustaan syntyi väistämättä suburan kaltaisia alueita. 

Akveduktien rakentaminen kukkuloille oli Rooman kaupungin kehityksen suurkaupungiksi 

ja kukkuloille laajenemisen kannalta elintärkeää. Kuten aiemmin todettiin, parempi vesi-

infrastruktuuri korreloi suoraan kukkuloiden asutuksen tiheyden ja niillä asuman 

populaation elintasoluokan kanssa. Tämä konkretisoitui 200-luvulla, jolloin Roomaan 

valmistui 11. akvedukti ja sen väkiluku nousi miljoonaan (Heiken, Funiciello, De Rita & 

Veltroni, 2007, s. 142). Myös viemäröinti- ja tieverkostot tekivät Roomasta erityisen 

terveellisen asuinympäristön. 

Jo Palatiumin varhaisen asutuksen ajalla Rooman seitsemää kukkulaa alettiin juhlia 

Septimontium-kaupunkifestivaalissa. Juhla oli alun perin vain Rooman hyvin varhaisen, 

muutamalle kukkulalle sijoittuvan asutuksen keskenään juhlistama festivaali, mutta Servius 

Tullius yhdisti hallintokautenaan myös Quirinaliksen Sabiinit sekä Caeliuksen asukkaat 

osaksi juhlanviettoa. Juhla perustui Rooman muinaisille metsäuskonnoille, joiden 

pyhättöjä löytyy usealta kukkulalta, mukaan lukien Caelius ja Esquilinus. Juhlassa 

keskityttiin juhlistamaan lähinnä Palatiumia. Juhlan evoluutio kertoo hieman kukkuloiden 

symboliikasta, ja kuinka Rooman kaupungin sydän perustui niiden, etenkin Palatiumin 

ympärille. Lisäksi juhlan pitkään jatkuva perinne ja evoluutio on taas yksi osoitus Rooman 

kaupungin monikasvoisuudesta.  

Kuva 15 
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Sekä historiallisesti symboliset että käytännölliset syyt vaikuttivat kaupunkirakenteeseen 

kaupungin historian edetessä. Symboliset, kulttuurilliset ja historialliset syyt selvästi 

vahvistuivat tekniikan ja infrastruktuurin kehityksen myötä.  

 

Kartta 2: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen Serviuksen muurin 

aikakadella noin 30 eaa. 
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5. Aurelianuksen muurin jakama Rooma (270−852 

jaa.) 

 

Kuva 17: Aurelianuksen muurit sekä kaupungin tärkeimpiä rakennuksia myöhäisantiikissa.  

5.1. Aikakauden luonne 
Myöhäisantiikissa Rooman eri alueille oli 

muodostunut selkeästi omat funktionaaliset 

merkityksensä. Monumentaalisesti tärkeimmät 

alueet olivat Forum Romanum sekä Campus 

Martius. Kukkuloiden hierarkiat jakautuivat 

niin, että Palatium oli ensimmäinen ja tärkein 

hallintokeskus, kun taas muut kukkulat olivat 

enemmän tai vähemmän laaksoihin 

verrattuna parempaa rakennusmaata, jolle 

rikkaimpien asuminen sijoittui. Näistä 

paremmista rakennusmaista Palatiumille 

muodostuikin imperiumin johtajien yhtenäinen palatsi (Coarelli, 1974, s. 40–41). 

Palatiumilla oli myös gregostaasi eli suuri lava, jolla ulkomailta tulleet lähetystyöläiset 

näyttäytyivät tullessaan Roomaan (Palladio, 1554, s. 18). Tavallinen kansa asui ylijäävällä, 

epäterveellisellä alankoalueella (Coarelli, 1974, s. 40–41). Kaupunki levisi nyt 

Aurelianuksen muurille asti (Lanciani, 1901).  

Kuva 18: Palatium nykyään. (Ilmakuva: The 
Frame Pool. 2006. (Lainattu 25.11.2020.) 
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Aikakaudelle oli tunnusomaista runsas 

korjausrakentaminen, jota tehtiin 

erilaisten Roomaan kohdistettujen 

hyökkäysten myötä. Vaikka Rooman 

puolustusjärjestelmä oli nyt 

Aurelianuksen muurin rakentamisen 

seurauksena edelliseen verrattuna 

huomattavasti voimakkaampi, 

Roomaan kohdistui myös enemmän 

hyökkäyksiä. (Coarelli, 1974, s. 23.) 

Kaupungin laajentuminen ja muurin 

rajaaman alueen kasvu johtivat siihen, 

etteivät kukkulat enää määritelleet itse 

kaupunkia, vaan auttoivat lähinnä 

sijaintien ja alueiden määrittelyssä. 

Serviuksen muurista eroten 

Aurelianuksen muurin portteja ei 

esimerkiksi enää nimetty kukkuloiden 

mukaan (Lanciani, 1901, Lugli 1998).  

Myöhäisantiikissa alkoi hidas Rooman 

rappeutuminen. Varhaisantiikin aikaiset 

rakennukset raunioituivat ja niiden käyttö 

lopetettiin. Syitä näihin muutoksiin olivat 

muun muassa Rooman väkiluvun lasku sekä hyökkäykset Roomaan. Länsi-Rooman 

kaatumisen ja imperiumin keskuksen siirtyessä Konstantinopoliin 330 jaa. Rooman väkiluku 

laski lähes kahdesta miljoonasta 250 000 ja 500 000 välille ajanjaksosta riippuen. 500-

luvulla väkiluku oli hädin tuskin 60 000. (Grundmann, 2207, s. 11; Heiken, Funiciello, De Rita 

& Veltroni, 2007, s. 141–143.) 

Toisinaan rakennuskannan merkitys on kuvattu selkeästi kaupungin topografiaa ja 

kukkuloiden vaikutusta tärkeämmäksi. Myöhäisantiikista on melko paljon ja tarkasti 

tehtyjä kaupunkirakennetta kuvaavia havainnekuvia, kun taas esimerkiksi keskiajalla 

erilaiset kartat olivat melko karkeasti kuvattuja ja epäselviä. Antiikissa voidaan siis kuvitella 

topografian vaikuttaneen kaupunkikuvan luonteeseen enemmän kuin keskiajalla, jolloin 

itse rakennuskanta määritti kaupunkia aikalaisen näkökulmasta. 

Aikakaudelta voi havaita Rooman alueen voimakkaatkin maantieteelliset muutokset. 

Esimerkiksi kartassa erottuvat, suburan alueella olevat, Esquilinukselta, Quirinalikselta ja 

Viminalikselta laskevat joet ovat myöhemmässä antiikissa muuttuneet teiksi (vertaa kuvia 

5 ja 7) (Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 6; Lugli, 1998). 

5.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
Aikakaudella tapahtuva merkittävä murros koski monumentaalisen rakentamisen 

lopettamista ja keskittymistä kristilliseen rakentamiseen. Aikakauden Roomassa oli jo 

paljon monumentaalista julkista rakentamista, mutta hyökkäysten ja Rooman imperiumin 

Kuva 19: Palatium Lancianin (1901) Oregonin (2017) 
digitalisoimalla kartalla. Katso karttamerkintöjen 
tarkoitukset sivulta 16. (Kuvakaappaus kartasta 
otettu 25.11.2020.) 

Kuva 18 
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hallinnon siirtymisen Konstantinopoliin seurauksena Rooman monumentaalista 

rakentamista vähennettiin; viimeinen suuri julkinen rakennushanke oli 300-luvun taitteessa 

rakennettu Diocletianuksen kylpylä, joka oli luultavasti kaikkien aikojen suurin 

roomalainen kylpylärakennus, ja joka hylättiin jo 500-luvulla (Coarelli, 1974, s. 16; 221; 229). 

Kylpylä on hyvä esimerkki siitä, kuinka roomalainen rakentaminen on läpi vuosisatojen 

pääasiassa osoitettu kansalle; (Paavin aikaista kirkkorakentamista ja yhdistyneen Italian 

suuria hallintokeskuksia lukuun ottamatta) rakennelma sijoittui Viminaliksen, kukkuloista 

pienimmän, kaakkoisosaan, mikä oli lähinnä tavallisen kansan asuinaluetta (Coarelli, 

1974, s. 229).  

Riemukaaria rakennettiin Roomassa vielä läpi 300-luvun (Paronuzzi, Zanchetta, 2008). 

Monumentaalinen rakentaminen kuitenkin hiipui keisarillisen vallan merkityksen 

vähenemisen myötä (Hibbert, 1985, s. 69-71; Coarelli, 1974, s. 163). Myöhäisantiikin 

kaarista ei ole jäljellä enää jälkiä ja kaikista noin 60 Rooman kaaresta on säilynyt vain 

kolme, mikä toisaalta kertoo niiden hyvin yksipuolisesta, juhlallisesta 

kunnioitustarkoituksesta; kaarilla ei siis ole ollut koko kaupungin historian kannalta suurta 

merkitystä, eikä niillä myöskään ollut käytännöllistä arvoa (Paronuzzi, Zanchetta, 2008; 

Fontanta, Pedersoli, 2008). Kaaria rakennettiin sekä kukkuloiden laille, että laaksoihin, 

kaarien symbolisen merkityksen mukaisesti. Osalla kaarista pyrittiin myöskin rajaamaan 

maisemaa tietyllä tavalla, ja useat niistä rakennettiin vanhojen porttien kohdalle 

(Fontanta, Pedersoli, 2008).  

Kuten edellä on mainittu, eräs tärkeistä muutoksista myöhäisantiikissa oli ensimmäisten 

kristillisten rakennusten syntyminen. Osa näistä rakennuksista oli kirkkoja, jotka rakennettiin 

300−500 -luvuilla, ja joita alettiin joko saneerata tai peruskorjata kovalla kädellä 700 

vuotta myöhemmin (Hibbert, 1985, s. 69–71). Roomalaisen kulttuurin suvaitsevainen 

luonne heijastuu antiikissa sillä tavoin, että pakanallisia kulttirakennuksia restauroitiin yhä.  

Usean kirkon perustukset asettuivat kukkuloiden päälle myöhäisantiikissa (Lanciani, 1901). 

Myös lähes täysin asuinalueena toimivalle Viminalikselle syntyi jonkin verran pyhää 

kirkkorakentamista 300-luvulla jaa. Kirkkoja rakennettiin lähinnä asutuksen lähettyville 

marttyyreiden kuolinpaikkojen, kotien ja hautojen osoittamiin paikkoihin (Grundmann, 

2007, s. 11; Coarelli, 1974, s. 219; Hibbert, 1985, s. 70–71; Malmberg, Bjur, 2009, s. 112). 

Imperiumin viimeisillä vuosisadoilla voidaankin puhua Rooman periferian 

monumentalisaatioilmiön voimistumisesta (Malmberg, Bjur, 2009, s. 112). Varhaisantiikin 

Forum Romanumit ja temppelit tyhjenivät ja tietynlainen kaupungin monumentaalinen 

keskusta siirtyi tavallisen kansan kansoittamalle alueelle. 500-luvun jälkeen, osittain myös 

väestönlaskun myötä, kaupungin keskustat rakentuivat Lateraanin ja Vatikaanin 

ympärille (Malmberg, Bjur, 2009, s. 110). 

Keisariajan kukkuloille rakennettiin puutarhoja, vaikka suuri osa kasvillisuudesta jäikin 

laaksoihin. Esimerkiksi suurimmalla seitsemästä kukkulasta, Esquilinus-kukkulalla, sijaitsi 

useita horteja eli yläluokan näyttäviä puutarha-alueita (Coarelli, 1974, s. 153; Lugli, 1998). 

Esquilinus oli lisäksi Rooman ensimmäinen kristitty alue. Malmbergin ja Bjurin mukaan tämä 

saattoi johtua sen rikkaista juutalaiskortteleista. Juutalaisasutus sijoittui kuitenkin 

pääasiallisesti Tiberin varteen sekä sen länsipuolelle Transtiberimin alueelle, joten Bjurin ja 
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Malmbergin päätelmät voivat olla hieman harhaanjohtavia. On kuitenkin varmaa, että 

Esquilinus oli yksi Rooman vanhimmista asutetuista alueista, mikä edesauttoi kristinuskon 

jalkautumista juuri tälle alueelle. Myös ensimmäiset muurin sisälle rakennetut luostarit 

rakennettiin Esquilinukselle (Malmberg, Bjur, 2009, s. 118).  

Suburan maine koheni myöhäisantiikissa, ja sen tasa-arvo kasvoi entisestään muihin 

alueisiin nähden. Kuten jo edellisessä luvussa todettiin, subura ei ollut ainoastaan köyhän 

kansan alue, vaan myös hyvin hoidettu. 430-luvulla sen merkitys nousi kristillisessä 

Roomassa, kun sinne rakennettiin Santa Maria Maggiore, jota voisi verrata 

merkitykseltään lähes Lateraaniin. (Malmberg, Bjur, 2009, s. 123.) Myöhäisantiikissa 

laaksojen merkitys asuinalueena korostui, ja päinvastaisena aikaisempaan Rooman 

kehityskulkuun julkiset rakennukset sijoitettiin nyt kukkuloiden päälle (Lanciani, 1901).   

5.3. Rakennuskannan muutokseen johtaneiden syiden tarkastelu 
Yksiä voimakkaimmin kaupunkirakenteeseen vaikuttavista tekijöistä olivat etenkin 

goottien hyökkäykset ja ryöstöt; esimerkiksi vuonna 410 Rooma ryöstettiin Rooman 

ryöstössä. Ryöstö oli arkeologi Filippo Coarellin mukaan Rooman kaupunkirakenteen 

kannalta tuhoisin Rooman historiassa, esimerkiksi useat Caeliuksen rakennukset jätettiin 

uudelleenrakentamatta kyseisen hyökkäyksen jälkeen. Tämän myötä Caeliuksen 

asukaskanta pieneni dramaattisesti ja siksi sen vaikutelma on edelleen hiljainen ja 

salaperäinen muihin Rooman kukkuloihin verrattuna. Alueen tiestö muuttui täysin ja 

myöhemmin sitä vallitsi lähinnä armeijan sairaalan valtava kompleksi. (Lanciani, 1901; 

Coarelli, 1974, s. 181; Lugli 1998.) Muista lähteistä poiketen, kirjoittaja Melchiorrin mukaan 

vuoden 410 ostrogoottien ryöstö tapahtui vuonna 409 ja hän kuvailee valtaamista 

traagisena; tieteen, taiteen ja historian suurimpia kalleuksia varastettiin ja rakennuksia 

sytytettiin tuleen. Hän kuitenkin pitää vuoden 455 vandaalien kuninkaan Geiserikin 

johtamien vandaalien ryöstöä vielä kammottavampana. (Melchiorri, 1834, s. 43–45.) 

Ryöstöt vaikuttivat edelleen tavallisen asutuksen siirtymisessä laaksoihin.  

Ostrogoottien hyökkäykset vuosina 537–538 tuhosivat lähes kaikki kaupungin elintärkeistä, 

elämää ylläpitävistä akvedukteista. Tämän seurauksena kukkuloiden päälle ei saatu 

johdettua vettä, ja niistä tuli lähes asumattomia, Rooman väkiluku laski hyökkäysten 

seurauksena jo sen vaatimattomasta 30 000 asukkaasta entisestään. Akveduktien 

tuhoutumisen myötä Tiber-joesta tuli roomalaisten elämälle välttämätön, sillä 

vedensaanti oli miltei täysin sen varassa. Ainoa hyökkäyksistä selviytynyt akvedukti oli 

maanalainen Aqua Virgo (ainoa kuvattu akvedukti kartalla 4, sivulla 36), joka laski 

keskelle Campus Martiusta. Tämän myötä asutus siirtyi Campus Martiuksen alueelle Tiber-

joen läheisyyteen. Koko keskiajan ja myös suurimman osan renessanssi- ja barokkiajasta 

asukaskanta suosi enimmäkseen alankoalueita. Akveduktien tuhoutumisen jälkeenkiin 

kukkuloita asuttivat kuitenkin palkkasoturit; esimerkiksi nykyisen Ranskan gallit viipyivät 

Esquilinuksella. (Grundmann, 2007, s. 11; Hibbert, 1985, s. 74; Heiken, Funiciello, De Rita & 

Veltroni, 2007, s. 3.) 

Aikakaudelta voi havaita hieman väestön keskinäisen tasa-arvon ehtymistä; kaupungin 

ensimmäisillä vuosisadoilla kukkulat olivat asutettuja niiden terveellisemmän ilmaston, 

ravinteikkaan maaperän, tulvien ulottumattomuuden ja parempien elinolosuhteiden 
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takia, mutta myöhäisantiikissa tavallinen väestö siirtyi asuttamaan epäterveellisiä tulva-

alttiita laaksoja. Nämä alueet palvelivat aiemmin lähinnä monumentaalista rakentamista 

niiden vaikean puolustettavuuden ja epäterveellisen ilman takia. Toisaalta alueiden 

välinen hierarkia väheni, ja kukkulat ja laaksot muuttuivat keskenään entistä tasa-

arvoisemmiksi alueiksi. (Grundmann, 2007, s. 11, Hibbert, 1985, s. 75.) 

Talous oli myös yksi kaupunkirakenteeseen vaikuttava syy. Länsi-Rooman kaatuminen, 

väestön voimakas lasku ja jatkuvat muutokset hallinnossa esimerkiksi paavin siirtyessä 

hallitsemaan kaupunkia vaikuttivat valtion tuloihin ja varojen käyttöön. Osa paaveista 

kuten Honorius I, sijoitti hallintokaudellaan 625–638 merkittävän osan kirkon tuloista 

kaupunkirakenteen korjaus- ja kunnostustöihin. Vaikka aikakaudella nyt enimmäkseen 

rakennettiin kirkkoja kaupungin keskustaan, marttyyrien kuolinpaikkoihin ja -koteihin, 

hänen ajallaan myös Rooman reuna-alueilla ja jopa muurin ulkopuolella tehtiin 

rakennustöitä. Lisäksi kaupungin infrastruktuuria ja vesijärjestelmiä paranneltiin 

merkittävästi. (Hibbert, 1985, s. 76–78.) Kontrastina tälle esimerkiksi karolingien hallinto 800-

luvulla sijoitti kaupungin varoja lähinnä kirkkojen bysanttilaiseen koristeluun (Hibbert, 1985, 

s. 83; De Vecchi, Cerchiari, 1999).  

Rooman muuttuva ja monipuolinen väestö sekä kaupunkiin saapuvat pyhiinvaeltajat ja 

pakolaiset vaikuttivat myös kaupunkirakenteeseen ja arkkitehtuuriin. Erilaiset etniset 

ryhmät muodostivat omia alueitaan Roomaan. Esimerkiksi kreikkalaiset muodostivat 

oman yhteisönsä Circus Maximuksen ja Tiber-joen väliin, johon he rakensivat nykyisin 

Santa Maria in Cosmedinina tunnetun kirkon. (Hibbert, 1985, s. 76) Ulkopaikkakuntalaisten 

vieraanvarainen vastaanotto Roomassa kertoi toisaalta Rooman kärsimästä väkiluvun 

heikentymisen aiheuttamasta hädästä, mutta toisaalta se on taas esimerkki kaupungin 

sopeutuvaisesta ja tasa-arvoisesta luonteesta. 
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Kartta 3: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen Aurelianuksen muurin 

aikakaudella noin 300 jaa. 
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6. Paavin Rooma - Rooma keskiajalla (852−1433) 

6.1. Aikakauden luonne 
Keskiajalla Rooman väkiluvun lasku jatkui myöhäisantiikista entisestään. Kun 

Aurelianuksen muurin aikoihin puhuttiin vielä kymmenistä, jopa sadoista tuhansista 

asukkaista, 1300-luvun Roomassa olikin melko luotettavien arvioiden mukaan jo vain 

15 000–17 000 asukasta, mikä on todella vähän verrattuna muihin sen ajan suuriin 

eurooppalaisiin kaupunkeihin. (Grundmann, 2007, s. 11.) 

Keskiajan Roomaa eivät jakaneet enää kukkuloiden ympärille rakennetut muurit, vaan 

kukkulat itse; asutus sijoittui vielä 1500-luvullakin lähinnä Pinciuksen (Quirinaliksesta 

luoteinen kukkula lähellä Tiber-jokea), 

Quirinaliksen, Capitoliumin ja Palatiumin 

rajaamalle laaksoalueelle. Rooman 

keskusta siis siirtyi alkuperäisestä 

paikastaan luoteeseen, samalla kun 

antiikin aikana korkeassa arvossa - ja 

käytössä – olevat rakennukset siirtyivät 

osaksi disabitatoa, eli kaupungin 

asumatonta aluetta, sekä paimennus- ja 

viljelymaita. Esimerkiksi Capitolium 

tunnettiin nyt vuohikukkulana (monte 

caprino), ja Forum Romanum vastaavasti 

lehmälaitumena aina 1700-luvulle asti 

(campo vaccino).  (Grundmann, 2007, s. 

11; Coarelli, 1974, s. 56; Melchiorri, 1834, s. 

615)  

Kuva 21: Aikakauden 
merkittävimmät muutokset 
rakennuskannassa. (Kartta: 
Quidobaldi, F. (2013), lainattu 
skaalattuna 29.10.2020.) 

Laidunmaiden syntymiseen 

liittyen voidaan pitää 

mielenkiintoisena 

asianjohteena sitä, kuinka 

lihasta tuli entistä kalliimpaa 

myöhäisantiikin Roomassa 

(Purcell, 2007, s. 293). Tätä 

edelsi annona-järjestelmä, 

jossa köyhille jaettiin 

ilmaiseksi lihaa viljaa ja 

viiniä, kunnes järjestelmän 

katoamisen seurauksena lihan hinta nousi. Tämän seurauksena syntyi disabitatoa eli 

Kuva 20: Campo Vaccino Giovanni Battista Nollin 

(1748) kartassa. 
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asumatonta aluetta keskelle kaupunkirakennetta. (Machado, 2018.) Onko siis sattumaa, 

että vuohi- ja lehmälaitumet sijoittuivat kaupungin entisille elitistisille alueille, vaikka 

kasvinviljely kasvatti aina vain enemmän suosiotaan? Tietenkin kehitys oli luonnollista 

vanhojen antiikin rakennusten hylkäämisen seurauksena, sillä hylätyt rakennukset 

tarjosivat uusia alueita viljelytilan laajentamiseksi. Toisaalta ruuantuotannon sijoittelua voi 

pitää osittain kulttuurillisille syille perustuvana, jos ajatellaan liha- ja kasvistuotannon 

sijoittelua niiden yhteiskunnallisen hierarkian ja kaupallisen arvon mukaan.  

Paavin Rooman aikakaudella myös maallinen valta kuului katoliselle kirkolle, vaikka 

pienessä Roomassa Paavi ei ollutkaan kovin vaikutusvaltaisessa asemassa. Nykyajan 

perspektiivistä tarkasteltuna antiikin rakentamiseen verrattuna Rooman keskiajalla ei 

syntynyt yhtä merkittäviä tai vaikuttavia rakennuksia, sillä rakentamiseen käytettäviä 

varoja sijoitettiin pääasiassa pyhään rakentamiseen. Kaupungille kertyviä tuloja taas ei 

ollut runsaasti Rooman pienen väkiluvun vuoksi.  

 

Kuva 22: Tämä Jerusalemin heprealaisen yliopiston arkiston kartta (julkaistu internetissä vuonna 
2014) kuvastaa hyvin aikakauden yleistä näkemystä Rooman rakenteesta. Kartan julkaisuajankohta 
on tuntematon, mutta se kuvastaa Roomaa noin 1000-luvulla disabitation aikana. (Lainattu: 
26.11.2020.) 

6.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
Kirkkorakentaminen keskiajalla muuttui Rooman kaupungin muussa rakenteessa 

tapahtuneita muutoksia seuraten sekä sijoittumiseltaan että arkkitehtuuriltaan. 

Myöhäisantiikissa sekä bysantin hallinnon aikakaudella kirkot oli tapana rakentaa joko 

mahdollisimman kauas kaupungin keskustasta tai kukkuloiden huipuille. 300-luvulla niitä 

rakennettiin myös Aurelianuksen muurin ulkopuolelle. (Grundmann, 2007, s. 11-12.) Näistä 

esimerkkejä ovat muun muassa kauas keskustasta rakennetut Sancti Ceciliæ in 

Trastevere ja Sanctae Crucis in Hierusalem, kukkuloiden laeille rakennetut Sanctæ 
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Sabinæ ja Basilica Santi Giovanni e Paolo sekä muurien ulkopuolelle rakennetut 300-

luvun kirkot Sancti Pauli extra mœnia ja San Lorenzo fuori le Mura (Lanciani, 1901). Tämän 

perusteella kaupunki oli edelleen laaja 300–500 -luvuilla, sillä kirkkoja pystyttiin 

rakentamaan suurelle alueelle. Asutusta oli edelleen myöskin kukkuloiden huipuilla. 

300−500 -luvuilla ainoastaan antiikin Forum Romanumin rakennuksiin tai vanhoihin 

marttyyrien kotien kohdalle sijoitetut uskonnolliset rakennelmat poikkesivat muun 

rakentamisen sijoittumisesta, sillä marttyyrit kuuluivat useimmiten köyhempään väestöön, 

jolloin heidän kotinsa sijaitsivat laaksoissa. Myös Forum Romanum sijaitsi rakennuksille 

huonopohjaisessa laaksossa, joten forumille rakentaminen oli eräänlainen poikkeus 

muussa rakennuskannassa. Kuitenkin Bysantin vallan kaatumisen jälkeen Italiassa 600-

luvulla, jo ennen Karolingien keisarikunnan vallan laukaisemaa totaalista arkkitehtonista 

tyylimuutosta 800-luvulla, tällaisesta rakentamisen sijoittamisesta tuli poikkeuksen sijasta 

sääntö, ja suurin osa kirkoista sijoittuivatkin alangolle sekä Tiber-joen varrelle. 

(Grundmann, 2007, s. 11–12; Malmberg, Bjur, 2009, s. 112; Hibbert, 1985, s. 75.) 

Keskiajalla rakentaminen ulottui hyvin harvoin Aurelianuksen muurin lähistölle, saati sitten 

sen ulkopuolelle. 1000-luvulla muuhun Italian niemimaahan verrattuna, Rooman kehitys 

oli hyvin hidasta ja vähäistä, kun taas Pohjois-Italiassa kaupunkeja uudistettiin kovaa 

vauhtia. Rooman rakenteellinen muutos heijastui rakennusten sijoittumisen lisäksi myös itse 

arkkitehtuurissa, sillä yksikään Rooman keskiaikaisista kirkoista ei ole verrattavissa samalla 

aikakaudella rakennettuihin Pohjois-Italian kirkkoihin mittakaavaltaan tai 

materiaalinkäytöltään, sillä Rooman taloudellinen tilanne johti aikakaudella esimerkiksi 

spoolioiden ja valemateriaalien käyttöön. (Grundmann, 2007, s. 11–12; Malmberg, Bjur, 

2009, s. 112.) Spoolio tarkoittaa vanhoista rakennelmista otettuja uudelleenkäytettyjä osia 

ja materiaaleja. Valemateriaali puolestaan saattoi olla esimerkiksi puupylväs, johon on 

maalattu marmoria jäljentäviä kuvioita.   

Mikä tulee kirkkorakentamisen ja kukkuloiden väliseen suhteeseen, kirkot eivät, hyvin 

harvaa rakennelmaa lukuun ottamatta sijoittuneet kukkuloille, vaan alangolle. Sen lisäksi, 

että kaupunki kutistui, kukkulat olivat usein jo antiikin monumenttien valtaamia. Kukkuloille 

saattoi syntyä silti joitain luostareita, mutta asuminen ei levinnyt kukkuloille pienen 

väkiluvun sekä kukkuloiden huonojen yhteyksien ja vedensaannin takia. Jos kukkulalle 

kuitenkin rakennettiin, ilmiö oli sen verran epätavallinen, että rakennuksen nimen eteen 

usein lisättiin lisänimi, kuten ”ai monti”. Myöhäiskeskiajalla kaikki tärkeimmät kirkot, kuten 

Santa Maria in Trastevere, Santa Maria in Cosmedin, Santa Cecilia ja Santa Maria Sopra 

Minerva, kaikki rakennettiin nyt entistäkin tärkeämmän Tiber-joen lähistölle laaksoihin. 

Kirkkojen rakentamisajankohta on jo oikeastaan suoraan määriteltävissä niiden sijainnin 

mukaan; näin suuri murros tapahtui siis myöhäisantiikin ja Bysantin tai Karolingisen 

aikakauden välillä. (Angeli, Berti, 2001; Grundmann, 2007, s. 11–13; Hibbert, 1985, s. 92–93; 

Nolli, 1748.) 

Vaikka Tiber-joen tärkeys korostui keskiajalla lähinnä akveduktien tuhoutumisen myötä, 

myös keskiajalla säilyneet sillat määrittivät aluetta, jonka ympärille uusi Rooma keskittyi. 

Toisaalta Vatikaani oli katolisen Rooman Paavin tukikohta, minkä myötä Vatikaaniin 

johtava silta Ponte Sant’Angelo oli tärkeässä roolissa keskiaikaisen Rooman 

kaupunkirakenteessa. Sillasta etelään, Tiber-saaren lähistölle sijoittuneet kaksi siltaa, Pons 
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Fabricius ja Pons Cestius kuitenkin muodostivat keskustan keskiajan Rooman 

kaupunkirakenteelle. Keskiajan rakennukset asettuivat siltojen ympäristöön joen 

molemmille puolille, ja ehkä siltojen sijainnin takia myös seitsemästä kukkulasta kaksi 

eteläisintä, Aventinus ja Caelius, olivat keskiajalla ainoita kukkuloita, joille rakennettiin 

uusia kirkkoja. Vatikaaniin johtavalta sillalta, Ponte Sant’Angelolta lähtivät myös Rooman 

kaksi tärkeintä tietä Via Papalis ja Via Peregrinorum, jotka palvelivat kulkueita ja 

pyhiinvaeltajia sekä toisaalta yhdistivät ajalle tärkeitä keskuksia toisiinsa 

ovaalinmuotoisella asutulla alueella. (Grundmann, 2007, s. 12–13; Hibbert, 1985, s. 92–93.) 

Yksi esimerkki Rooman vanhoista 

demokraattisista perinteistä on 

keskiajan Santa Maria Aracoeli, joka 

rakennettiin Capitoliumin huipulle 1200-

luvulla. Se symbolisoi kansan vallan 

mahtia Roomassa. Se rakennettiin 

piazzalle, jossa käytiin mielenosoituksia 

paavillista valtaa vastaan vuodesta 

1143 lähtien, se rakentui suburaa kohti, 

alueelle, joka symbolisoi kansanvaltaa 

ja senaatin asemaa. (Grundmann, 

2007, s. 12–13) 

  

6.3. Rakennuskannan 

muutokseen johtaneiden 

syiden tarkastelu 
Kaupunki rakentui hyvin tiiviisti Tiber-joen 

ympärille, mikä toisaalta oli huonon 

vedenjakeluinfrastruktuurin kannalta 

välttämätöntä, mutta mikä johti edellisiin 

aikakausiin verrattuna huomattavasti 

suurempiin rakennusvahinkoihin. Koko 

kaupunkirakenne sijaitsi käytännössä 

Tiber-joen tulvimisesta aiheutuvien 

vahinkojen välittömällä vaikutusalueella. 

(Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 

2007, s. 8; Grundmann, 2007, s. 12) 

On huomioitava, kuinka toisaalta hyvin 

epäkäytännöllisenä ja uskontoon 

vahvasti sitoutuneena aikakaudella 

kaupunkirakenne perustui kuitenkin 

suureksi osaksi käytännöllisiin tekijöihin. 

Monumentaalista rakentamista oli myös 

huomattavasti vähemmän. 

Kuva 23: Capitolium nykyään. (ArcheoRoma, 2020. 

Lainattu: 25.11.2020.) 

Kuva 24: Capitolium Lancianin (1901) Oregonin (2017) 
digitalisoimalla kartalla. Katso karttamerkintöjen 
tarkoitukset sivulta 16. (Kuvakaappaus kartasta otettu 
25.11.2020.) 

Kuva 23 
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Kaupunkirakenteeseen vaikuttivat nyt vihollisten hyökkäykset, elinkeinot, vallan 

sijoittuminen, Tiber-joen merkittävyys ja talous. Toisaalta kirkkorakentamista oli nyt entistä 

enemmän, ja hostelleja sekä majataloja rakennettiin kaupunkiin saapuville 

pyhiinvaeltajille, jotka toivat kirkolle 1300-luvulla suuriakin tuloja (Hibbert, 1985, s. 92). 

Tietyllä tavalla rakentaminen siis noudatti symboliikkaan perustuvaa sijoittelua jopa 

enemmän kuin ennen; kirkot rakennettiin nyt kaupungin keskustan alangolle marttyyrien 

kotien osoittamiin paikkoihin, eikä kukkuloille, jolloin niistä tuli erityisen tulva-alttiita. 

Paavin Roomassa rakennettiin hyvin tiiviille alueelle, käytännössä kaikkialle, missä ei ollut 

antiikin rakentamista (Grundmann, 2007, s. 12). Keskiaikaisessa kaupunkisuunnittelussa ei 

myöskään jätetty paljon tilaa antiikin ja uusien rakennelmien väliin, joten vaikka antiikin 

rakennuksia arvostettiin, niiden esteettistä sovittamista kaupunkikuvaan ei suunniteltu. 

Keskiaikaisessa Roomassa ei ollut julkista viheraluesuunnittelua, eikä sille toisaalta ollut 

aikakaudella myöskään tarvetta. Varallisuuden noustessa 1300-luvun alussa 

pienimmätkin tulot sijoitettiin lähinnä kirkkojen koristeluun, jolloin itse kaupunkirakenteessa 

ei tapahtunut estetiikkaan pyrkivää kehitystä. Tämäkin kuitenkin loppui lyhyeen 

paavillisen vallan siirtyessä Ranskan Avignoniin vuonna 1308. (Hibbert, 1985, s. 95–96.) 

Eräs keskiaikaisen Rooman piirteistä seurasi samoja muutoslinjoja, joita ilmeni muuallakin 

Italiassa. Suvut alkoivat kilpailla keskenään rikkauksista ja vallasta, jolloin Roomaan alettiin 

rakennuttaa eri sukujen kustantamia torneja, joista tietenkin pyrittiin rakentamaan 

mahdollisimman korkeita ja näyttäviä (Hibbert, 1985, s. 93–94; Grundmann, 2007, s. 12). 

Kilpailut eivät kuitenkaan jatkuneet kauan, sillä 1200-luvulla Paavi Gregorius IX vahvisti 

kirkon asemaa kaupungissa tuhoamalla ainakin 140 suvun tornia (Hibbert, 1985, s. 94).  
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Kartta 4: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen keskiajalla noin 1100-

luvulla. 
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7. Rooma renessanssi- ja barokkiajalla (1433−1870) 

7.1. Aikakauden luonne 
Suurin osa Rooman kukkuloista, kuten Palatium, Capitolium, Quirinalis, Esquilinus ja 

Caelius, on säilyttänyt jo antiikin ajoilta merkityksensä ja korkean asemansa tietynlaisina, 

jo antiikin ajalla määritetyissä merkityksissä. Tästä poiketen kukkuloista eteläisin, Aventinus, 

muuttui antiikin keskiluokan asuinalueesta papiston ja yläluokan asuinalueeksi (Heiken, 

Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 51; Grundmann, 2007, s. 12). Syynä sille, miksi juuri 

Aventinus muuttui keskiluokan asuinalueesta yläluokan asuinalueeksi, eikä esimerkiksi 

Caelius laskenut arvoasemaansa keskiluokkaiseksi asuinalueeksi, voisikin olla juuri se, ettei 

kukkulalle ollut rakennettu imperiumin johtajien, muiden hallitsevien tahojen tai pyhien 

residenssejä tai palvontapaikkoja (Coarelli, 1974). Tämä taas puolestaan johti siihen, ettei 

kukkulaa rauhoitettu antiikin jälkeisenä aikana esimerkiksi keskiaikaiselta 

kaupunkirakentamiselta, vaan se jatkoi kehittymistään ja muovautumistaan muun 

kaupungin mukana. Toisaalta korkea maantieteellinen sijainti symboloi, kulttuurista 

riippumatta, hierarkisesti korkeaa asemaa, joten olisi johdonmukaista, että lopulta kaikkia 

Rooman historiallisen keskustan kukkuloita tultaisiin pitämään merkityksellisessä asemassa.  

Renessanssiajalla paavit hallitsivat edelleen Rooman maallista valtaa. Paavin Avignonista 

siirtymisen myötä takaisin Roomaan vuonna 1377 sekä Rooman populaation kasvamisen 

seurauksena Roomassa käynnistettiin yhä enemmän arkkitehtuurillisia 

suunnitteluhankkeita Nikolaus V, joka toimi Paavina vuosina 1447−1455 ehti tehdä lyhyen 

paaviutensa aikana merkittäviä muutoksia kaupunkiin. Hänen valtakaudellaan 

kaupungin väkiluku nousi taas 40 000:een. (Grundmann, 2007, s. 13.) Myös hänen 

edeltäjänsä, antiikin Roomaa ihannoiva Paavi Pius II teki ensimmäisiä varsinaisia 

kaupunkisuunnitelmia Roomaan. He molemmat palkkasivat yhden ajan suurimmista 

arkkitehdeista, Leon Battista Albertin, joka heidän toimeksiannoissaan teki lähinnä 

kaupungin restauraatio- ja järjestelmäsuunnitelmia. Pius II keskittyi monumentaalisen 

rakentamisen säilyttämiseen ja Nikolaus V akveduktien, muurien sekä muiden 

käytännöllisten hankkeiden toteuttamiseen. Leon Battista Alberti julkaisi maantieteellisen 

tutkimuksensa Descriptio urbis Romaen vuonna 1433, jossa hän kuvaa sen aikaista 

Roomaa tarkasti itse luomansa mittausjärjestelmän tarkkojen koordinaattien avulla. 

Teoksessa Rooman kaupunki, sekä Battistan mittausjärjestelmä, keskitettiin 

mielenkiintoisesti Capitoliumin ympärille, eikä esimerkiksi Castel Sant’Angelon ympärille, 

jonne Rooma renessanssiajalla käytännössä rakentui. (Hibbert, 1985, s. 115–125, 141; 

Grundmann, 2007, s. 13.) 

Roomaan muodostettiin suljettu ghetto Circus Flaminiuksen alueelle, Capitoliumin 

lounaispuolelle, rajautuen Tiber-joelle. Ghetto on hyvä esimerkki alueesta, jonka jatkuva 

asukasluvun lisääntyminen on johtanut rakennusten suunnittelemattomaan 

rakentamiseen ja kasvuun (Fiorentino, 2005). Samaa tapahtui myös Rooman toisella 

alaluokan asuttamalla alueella, suburassa, joka ei toisaalta ollut suljettu, mutta jonka 

rajautuminen kukkuloihin ja rikkaamman väestön asuinalueisiin johti suburan hieman 

kontrolloimattomaan rakentumiseen alueen sisällä. (Hibbert, 1985, s. 172; Grundmann, 

2007, s. 13.) 
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Renessanssi- ja barokkiajalla kaupunki alkoi laajeta myös muurien ulkopuolelle, jolloin 

Rooman keskustan asema korostui rikkaiden ja ylemmän luokan alueena sekä 

historiallisena keskustana. Uusi keskustan rakennuskanta jatkoi keskiaikaista nousuaan 

lähinnä laaksoihin ja kukkuloiden rinteille, mikä erosi antiikin menettelystä, jolloin 

kukkuloiden lakikohtia pidettiin tärkeimpinä ja parhaina rakennuspaikkoina.  

Erona keskiajalle oli kuitenkin puistojen rakentaminen. Puistojen syntymisen syynä oli usein 

yksinkertaisesti antiikin rakennusten raunioituminen ja alueiden rauhoittaminen, mutta 

niitä myös suunniteltiin, kuten vuosina 1551–1555 suunniteltu Paavi Julius III:n retriitti Villa 

Giulia ja sen puutarhat (nyk. Villa Borghese), jotka sijoitettiin Quirinaliksen luoteisosaan. 

Kukkulalle rakennettiin myös toisen paavin, Paavi Gregorius XIII:n kesäresidenssi, Palazzo 

Quirinalis. (Hibbert, 1985, s. 172–175.) 

7.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
Keskiaikainen Rooma pyrki jollain tavoin noudattamaan ruutukaavaa, mutta barokki- ja 

renessanssiajalla Roomaan tuotiin lisää tyylillistä monumentaalista suunnittelua; teitä 

laajennettiin, muuria kunnostettiin, julkisia tiloja paranneltiin, yksityisiä ja kaupallisia 

rakennuksia ehostettiin ja kirkkoja kunnostettiin. (Hibbert, 1985.) 

Paavi Julius II käynnisti paaviutensa aikana useita uudistuksia Roomaan. Hänen 

määräyksestään muun muassa aloitettiin uuden Pietarinkirkon rakennustyöt, Vatikaaniin 

rakennettiin ensimmäinen Rooman imperiumin jälkeen rakennettu vapaa-ajan puutarha-

alue sekä laajennettiin ja kunnostettiin katuja. Kunnostetut kadut sijaitsivat kuitenkin lähes 

poikkeuksetta Campus Martiuksen alueella tai Tiber-joen länsipuolella. Antiikin aikaiseen 

seitsemän kukkulan Roomaan koskettiin julkisten hankkeiden taholta hyvin vähän. Lisäksi 

hän rakennutti Palazzo di San Marcon, nykyisen Palazzo Venezian. (Hibbert, 1985, s. 140–

142.) 

Nikolaus V:n aikakaudella paavin vallan tasapaino muutti muotoaan, kun paavi 

rakennutti Palazzo dei Conservatorin Capitoliumin päälle. Paavin valta ja kaupungin 

keskusta siirtyi Vatikaanista Capitoliumin laelle. Muutos symbolisoi kristillisen ja keisarillisen 

Rooman jatkuvuutta. Sixtus IV jatkoi tätä empiirisen Rooman esiintuomistyötä. Hän muun 

muassa teki Tiber-joesta jälleen Rooman kaupungin sisäisen kommunikaation 

pääinformaatioreitin, jonka ympärille muu verkosto rakentui.  Capitoliumin merkitys 

korostui 1530-luvulla Capitoliumin piazzan suunnitteluprojektin myötä, jonne rakennettiin 

myös Palazzo Nuovo ja Palazzo dei Conservatori. Kontrastina Capitoliumin korkealle 

asemalle, sitä ympäröivät alueet olivat käytössä edelleen laidunmaana. (Hibbert, 1985, s. 

154–155; Grundmann, 2007, s. 13.) 

Rooman imperiumin vanhat akveduktit otettiin uudestaan käyttöön. Lisäksi ajalla 

rakennettiin useita suihkulähteitä, joita akveduktit palvelivat. Etenkin Aqua Virgo oli 

tärkeä kunnostettu akvedukti. Sen merkitys koitui elintärkeäksi muiden akveduktien 

tuhoutumisen myötä vuosien 537–538 hyökkäysten jälkeen. Se kulki eniten asutetun 

alueen, Campus Martiuksen läpi. Sixtus V rakennutti myös uuden akveduktin, Aqua 

Felixen, joka kulki Viminaliksen ja Quirinaliksen alueella. (Hibbert, 1985, s. 172-177; 

Lanciani, 1901; Grundmann, 2007, s. 13–15.) 
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Pääasiallinen kaupunkisuunnittelu kuitenkin kohdistui vuosisatojen ajan Campus 

Martiuksen alueelle. Ehkä merkittävin alueen suunnitteluprojekteista oli Tridente, Piazza 

del Popololta lähtevä kolmihaarainen katulinjaus. Myös kansalle tarkoitettuja julkisia 

rakennuksia kuten sairaaloita alettiin rakentaa tai kunnostaa Charles III:n johtamien 

saksalaisten palkkasoturien vuoden 1527 radikaalin ryöstön seurauksena. (Grundmann, 

2007, s. 13–15; Hibbert, 1985, s. 157–162.) Ryöstön seurauksena syntyi erilaisten 

hyökkäysten ja tautiaaltojen kierto, mikä lisäsi Rooman köyhää väestöä. Tämän myötä 

korjaustöiden materiaalina joutui usein käyttämään vanhojen rakennusten osia, 

spoolioita. Rooman historian kannalta merkittäviä olivat Forum Romanumin 

spooliokaivaukset, jotka alkoivat 1500-luvun alussa Julius II:n ajalla, jolloin kirkon köyhyys 

johtui lähinnä paavin varojen tuhlailusta Vatikaanin kaunistusoperaatiohin. Forumin osia 

käytettiin useissa renessanssipalatseissa kunnostusosina, ja tämä on levittänyt Forumin 

historian osaksi koko Roomaa. (Hibbert, 1985, s. 142–150.)  

1600-luvulla Bernini suunnitteli suuria kaupunkikuvallisia kokonaisuuksia Roomaan: Piazza 

di Spagnan suihkulähteen, Pietarinkirkon pylväsaukion, Porta del Popolon koristelun, 

Piazza Navonan sekä muita suihkulähteitä. Nämä projektit sijoittuivat pääasiallisesti 

kukkuloiden länsipuolelle, Campus Martiuksen alueelle. (Lanciani, 1901; Hibbert, 1985, s. 

179–187.)  

1700-luvulla suurin osa kaupungin projekteista oli julkisia kunnostusprojekteja, mutta myös 

yksityisiä horteja, viinitiloja ja villoja perustettiin useita. Niitä syntyi kaikille kukkuloille, 

vaikkakin vähemmän Capitoliumille ja Palatiumille. Quirinaliksen yksityiseen 

villarakentamiseen siirtyi paljon vaikutteita idän kulttuureista. Näistä ehkä merkittävin 

rakennus on Palazzo Barberini suurine puutarhoineen, joka rakennettiin 1600-luvulla 

voimakkaalle Sforzan suvulle. (Lanciani, 1901; Hibbert, 1985, s. 189–191.)  

Ensimmäinen julkinen puutarha-alue suunniteltiin vasta 1805, Nuovo Campo Marzio, uusi 

Campus Martius. Tämä oli yksi arkkitehti Valadierin modernisointisuunnitelmista. Hän 

suunnitteli myös esimerkiksi Rooman ensimmäisen lähiön ja oli yksi neoklassismin 

ensimmäisiä harjoittajia. (Ferri, 2018.) Muita modernisointiaikana tehtyjä muutoksia olivat 

muun muassa Piazza del Popolon uudelleensuunnittelu, kiinteistörekisterin, Catasto 

Gregorianon rakentaminen sekä ulkopaikkakuntalaisten hautausmaiden perustaminen. 

Modernisointi saavutti huippunsa, kun vuonna 1859 kaupunkiin perustettiin ensimmäinen 

rautatielinja. Rautatieasema sijoitettiin Esquilinukselle (Museo di Roma, 2007).   

7.3. Rakennuskannan muutokseen johtaneiden syiden tarkastelu 
Kukkulat olivat edelleen symbolistisesti tärkeitä ja ne vaikuttivat määrittelevän aikalaiselle 

kaupunkia. Esimerkiksi arkkitehti Palladio viittaa teksteissään lähes poikkeuksetta 

kukkuloihin määrittäessään paikkojen sijaintia. Hän ei myöskään puhu laaksoista tai 

Augustuksen jakamista alueista, regioneista, vaan kukkuloiden juurista ja kukkuloiden 

määrittämistä maantieteellisistä alueista. (Palladio, 1554.) 

On mielenkiintoista, kuinka osaa laaksoalueista pidettiin erittäin merkittävinä ja 

arvostettuina alueina, kun taas osaa laaksoalueista pidettiin vain alaluokalle sopivana 

asuinalueena. Renessanssi- ja barokkiajalla puutarhoja ja villoja sijoitettiin pääasiassa 

kukkuloiden laeille. Antiikissa niitä kuitenkin perustettiin laaksoihin ja kukkuloiden väliin. 
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Kuten aikaisemmin todettiin, laaksojen hyvät kasvuolosuhteet sekä tulvien aiheuttamien 

vahinkojen lieventäminen johti hortien sijoittamiseen laaksoihin. Myös keskiajalla 

esimerkiksi laaksoihin muodostui laidun- ja viljelyalueita, samasta syystä. Laiduntamiseen 

riitti kuivempikin maaperä, joten paimentolaisuutta syntyi historiaa toistaen taas 

kukkuloille. Kun katsoo karttaa Rooman maaperästä (kuva 4, s. 9), huomaa, että suurin 

osa puutarhoista sijaitsee hiekkaisella tai savisella maaperällä, joka aiemmin historiassa oli 

todettu liian kuivaksi kasvien kasvattamiseen. Voidaan siis todeta, että renessanssiajan 

tekniikan ja vesi-infrastruktuurin kehitys helpotti kaupunkisuunnittelua tarjoten rakennusten 

sijoittelulle vapaampia vaihtoehtoja. Näin pystyttiin kiinnittämään enemmän huomiota 

esimerkiksi kukkuloiden näköaloihin ja niiden tarjoamiin näkymiin.  

Näkymien korostaminen esimerkiksi keskiaikaan verrattuna heijastui myös renessanssi- ja 

barokkiajan taiteessa. Aikakaudelta on runsaasti vedutoja, romanttisia ja yksityiskohtaisia 

maisemamaalauksia, jotka kuvaavat hyvin aikakauden maisemaa Roomassa. Esimerkiksi 

Luigi Rossini piirsi vedutakokoelman ”I sette colli di Roma antica e moderna”, jossa hän 

kuvaa toisaalta oman aikakautensa maisemaa ja taas toisaalta antiikin 

mielikuvituksellista maisemaa hieman romantisoimalla mahdollisia antiikille tyypillisiä 

näkymiä Rooman seitsemää kukkulaa katsoen. Lisäksi Giovanni Battista Piranesi, ehkäpä 

aikansa tuottelijain vedutataiteilija, sai usein inspiraationsa Rooman kukkuloista. Vedutat 

kertovat kukkuloiden symbolisen arvon säilymisestä. Vedutoista voisi päätellä, että 

näkymät olivat tärkeitä sekä kukkuloilta katsottuna että niitä kohti katsoessa. Ne siis 

saattoivat luomallaan maisemalla monumentalisoida myös laaksoja. 

 

 

Kuva 25: Rossini, L., 1823–1827, veduta Caelius-kukkulasta. Il Monte Celio. (Julkaistu sivustolla Artnet, 
2014.) Kuva 26: Rossini, L., 1827. Veduta Viminalis-kukkulasta. Il Monte Viminale. (Julkaistu sivustolla 
Artnet, 2014.) 
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Kuva 27: Rossini, L., 1827. Veduta Esquilinus-kukkulasta. Teoksen alkuperäinen nimi on Il Monte 
Esquilino. (Kuva teoksesta on julkaistu taidegalleria Galleria Trincian verkkosivuilla ja alkuperäinen 
teos on myyty yksityiseen kokoelmaan.)  Kuva 28: Rossini, L., 1827. Veduta Quirinalis-kukkulasta. 
Teoksen alkuperäinen nimi on Il Monte Quirinale. (Kuva on julkaistu La Repubblica -lehdessä vuonna 
2014. Teos on Fondo Lancianin kokoelmassa Rooman arkeologian ja taidehistorian kirjastossa.) 

 

 

Kuva 29: Rossini, L., 1828. veduta Aventinus-kukkulasta. Teoksen alkuperäinen nimi on Veduta delle 
Antiche sostituzioni del Monte Aventino. (Myyty yksityiseen kokoelmaan ja tämä kuva teoksesta on 
julkaistu Catawiki-sivustolla.) Kuva 30: Rossini, L., 1821. Veduta Forum Romanumin yltä, Palatium 
oikealla. Teoksen alkuperäinen nimi on Veduta generale del Foro Romano. (Kuva teoksesta on 
julkaistu Rooman arkkitehtuurin ja konservaation laitoksen tutkimuksessa vuonna 2014.)  

Kuva 31: Salmon, 
T., 1757. Veduta 
Capitolium-
kukkulasta. 
(Julkaistu 
MareMagnum-
sivustolla vuonna 
2020, 
alkuperäinen 
teos sijaitsee 
Libreria Trippini 

Sergiossa.) 
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Kartta 5: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen renessanssi- ja 

barokkiajalla noin 1700-luvun lopulla. 
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8. Yhdistyneen Italian Rooma (1870−)  

8.1. Aikakauden luonne 
Kun Rooman kaupunkia lähdettiin rakentamaan yli kaksi tuhatta vuotta sitten, maaperän 

pinnanmuodot olivat korkeuseroiltaan huomattavasti radikaalimmat. Ero on helposti 

havaittavissa jo parin tunnin kävelykierroksella Rooman keskustassa, jossa esimerkiksi 

Forum Romanum, Konstantinuksen kaari, Rooman entisellä ghettoalueella sijaitseva 

Portico Ottavia, sekä monet muut keski- ja renessanssiaikaisen rakennuskannan lomassa 

sijaitsevat antiikin aikaiset rakennelmat, ovat kaivettuina esille huomattavasti nykyistä 

katutasoa alempana. Katutason noususta ja uuden maaperän kerääntymisestä antiikin 

aikaisen tason yläpuolelle on lisäksi aikalaisten dokumentoimia todisteita muun muassa 

1700-luvun Piranesin ja muiden taiteilijoiden vedutoissa, joissa antiikin aikana rakennetut 

merkkirakennukset on esitetty toisinaan jopa puoliksi hautautuneina uuden 

muodostuneen maan alle. Nousu on useimmissa paikoissa 1–3 metriä, Lancianin erittäin 

tarkan ja informatiivisen vuonna 1901 piirretyn kartan perusteella. On kuitenkin paikkoja, 

esimerkiksi kukkuloiden huipuilla, joissa katutaso on vuosisatojen aikana myös laskenut.  

 

Kuva 32: Kuvankaappaus Lancianin vuoden 1901 digitalisoidusta kartasta. Huomaa, että Quirinaliksen 
alueella siniset eli myöhemmän aikakauden korkeuspisteet ovat matalampia kuin varhaisemman 
aikakauden. (Kuvakaappaus kartasta otettu 11.11.2020.) 

Rooman kaupungin topografisten muutosten ja kukkuloiden muusta rakennuskannasta 

erottamisen epäselkeytymisen myötä kukkuloiden nykyinen asema muuhun kaupungin 

rakenteeseen nähden on lähinnä erotettavissa kukkuloiden ja laaksojen välisen historian 

sekä nykyisen rakennuskannan ja sen käytön puitteissa. Lisäksi kukkuloiden topografia on 
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edelleen läsnä niiden tarjoamien pitkien näkymälinjojen välityksellä, ja osa kukkuloista on 

selkeämmin erotettavissa; esimerkiksi jyrkkäreunainen Aventinus, jonka huipulla 

sijaitsevasta puutarhasta (nykyisin tunnettu nimellä Giardino degli Aranci) aukenee 

useiden mielestä paras näkymä Rooman halki. 

 

Kuva 33: Giardino degli Aranci. Kuva vuodelta 2018. Editoitu vuonna 2020. 

Toisaalta kukkuloiden hankala erotettavuus ja epäselkeä lukumäärä ei ole uusi ilmiö; 

ensimmäisellä vuosisadalla ennen ja jälkeen ajanlaskun alkua kukkuloille ei ollut 

määritelty tarkkaa lukumäärää, vaan se vaihteli kuuden ja kahdeksan välillä (Heiken, 

Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 162). Tästä esimerkkinä ovat Palatiumin ja 

Capitoliumin kaksi huippua sekä toisistaan hankalasti erotettavissa olevat Viminalis ja 

Quirinalis, joista usein kirjoitetaankin samassa yhteydessä (Heiken, Funiciello, De Rita & 

Veltroni, 2007, s. 51; Coarelli, 1974).  

8.2. Rakennuskannan muutokset aikakaudella 
Kun antiikin jälkeisessä Roomassa kukkuloille muodostui lähinnä puistomaisia tiloja ja niille 

muodostui vähemmän rakennuskantaa, Italian yhdistymisen jälkeen rakennuksia alettiin 

sijoittaa taas kukkuloille. Näistä esimerkkinä on Viktor Emanuel II:n monumentti, joka 

sijoitettiin Capitoliumille Arx-huipulle, jossa aikaisemmin sijaitsi keskiaikaisia rakennuksia. 

(Lanciani, 1901) 

Vuosien 1871 ja 1875 välillä Rooman julkisten rakennusten luonne muuttui. Entinen paavin 

valtakunta siirtyi kuninkaan vallan alaiseksi, joten vallan toimielimet siirtyivät renessanssi- ja 

barokkiajalla rakennettuihin monumentaalisiin palatseihin, kuten Palazzo del Quirinaleen 

(kuva 8), Palazzo Madamaan ja Palazzo Braschiin. (Vidotto, 2006.) 

Yhdistyneessä Italiassa siirryttiin pitkän paavillisen hallintoajan jälkeen korostamaan taas 

maallista valtaa. Yhdistyneen Italian Roomassa rakennettiinkin useita monumentaalisia 

valtaa ja hallintoa korostavia toimintarakennuksia, kouluja, oppilaitoksia, ministeriöitä, jne. 

(Hibbert, 1985, s. 274–279) 
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Rooman urbanisaation kehitys jatkui Esquilinuksen juna-aseman pohjalta. Vuonna 1870 

Rooma oli vielä Euroopan mittakaavassa kaupunkina melko vaatimaton 200 000 

asukkaan kaupunki, ja esimerkiksi Quirinaliksen, Esquilinuksen ja Viminaliksen alueet olivat 

lähinnä täynnä villoja, horteja sekä viinitarhoja. (Grundmann, 2007, s. 17; Lugli 1998; 

Lanciani, 1901; Hibbert, 1985, s. 277–280.) Nämä kukkulat olivat lopulta Rooman 

urbanisaation ensimmäisiä leviämisalueita. Niille rakennettiin useita julkisia rakennuksia, 

kuten teatteri, akvaario, antikvaaria, sekä maantieteellisen tutkimuksen keskusyksikkö. 

(Lanciani, 1901; Hibbert, 1985, s. 280; Lugli 1998.) 

Voidaan huomata, että keskiajasta ja barokista 

poiketen kansalle alettiin rakentamaan taas 

viihderakennuksia. Lisäksi tieteellisen 

vallankumouksen katsotaan vaikuttaneen myös 

rakennuskannassa. 

Yksi suurimmista 1880-luvun muutoksista koski 

Viktor Emanuel II:n monumentin ympäröivään 

kaupunkirakenteeseen kohdistuvaa purkamista, 

jota tehtiin melko laajassa mittakaavassa 

Capitoliumin molemmille puolille; useita kauniita 

villoja, puutarhoja ja puistoja tuhoutui (Hibbert, 

1985, s. 280–282; Vidotto, 2006). Alueelta purettiin 

muun muassa Palazzo Venezia, joka kuitenkin 

poikkeuksellisesti rakennettiin myöhemmin uudelleen. Toinen merkittävä rakennus oli 

Palazzo Bolognetti-Torlonia, joka vedutojen ja karttojen perusteella vaikutti hienolta 

kokonaisuudelta. 

Vuonna 1883 julkaistiin uusi kaupunkisuunnitelma, piano regolatore, jossa osoitettiin 

kaupungille tarkoitetut kehitysalueet ja -suuntalinjaukset. Suunnitelma heijasteli hyvin 

paljon kaupungin historiaa, sillä se keskittyi korjaamaan alueita, jotka kärsivät vähäisestä 

urbaanista kehityksestä aikaisempien vuosisatojen aikana, tai jotka olivat muuten 

muuhun rakennuskantaan verrattuna epäterveellisiä tai vähävaraisempia asuinalueita. 

Näitä olivat muun muassa ghetto, Caelius, Esquilinus, Viminalis sekä joissain määrin 

Aventinus. Näillä kukkuloilla oli myös koon sekä vähäisten arkeologisten arvokohteiden 

puolesta eniten mahdollisuuksia uuden rakennuskannan leviämiseen. (Piano Regeolatore 

di Roma, 1883; Lugli 1998.) 

Viminalikselle ja Esquilinukselle rakennettiin ministeripalatseja. Esquilinukselle ja 

Quirinalikselle laajentuvaan urbanisoituvaan Roomaan rakennettiin valtavasti uutta. 

Näistä erityisesti voisi mainita Esquilinuksen lukuisat tehtaat, uusi lähiöalue sekä 

hautausmaa. Täynnä villoja ja puutarhoja olevalle Caeliukselle suunniteltiin suuri armeijan 

sairaala ja se pyrittiin yhdistämään Aventinukseen sujuvasti parannettujen tieyhteyksien 

avulla. (Lanciani, 1901; Lugli 1998.) 

Aikaisemmin ehkä hieman vähemmälle huomiolle jääneen Aventinuksen potentiaali 

huomataan ja mainitaan uudessa kaupunkisuunnitelmassa. Siinä mainitaan tavoite 

”alueen luonnollisen kauneuden tuomisesta esiin” (Piano Regeolatore di Roma, 1883). 

Kuva 34: Viktor Emanuel II:n suunnitelma 
ja sen tieltä purettavat rakennukset. 
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Lopputulos kuitenkin hieman poikkesi tavoitteista, sillä kukkula rakennettiin täyteen 

asutusta, jonka sisäinen tieverkosto mukaili huonosti kukkulan pinnanmuotoja (Cecchini, 

2004). Antiikin muistoa kunnioittaen Aventinukselle rakennettiin Anselmianum, teologinen 

yliopisto, joka pohjaratkaisultaan noudattelee pitkälti sen paikalta löytyneen Domus 

Pactumeiorumin rakennetta (Lanciani, 1901).  

Yksityisiä rakennuksia rakennettiin lähinnä Esquilinukselle ja Caeliukselle. Italian 

yhdistymisen myötä lukuisat sijoittajat ympäri Eurooppaa siirtyivät rakennuttamaan 

yksityistä asumista Roomaan. Yksityinen rakentaminen oli osa valtion tukemaa 

urbanisaation kehittämistä. (Hibbert, 1985, s. 280.) Kontrastina nopeasti urbanisoituvalle 

kaupungille oli edelleen vahva paimentolaisuuden elinkeinon harjoittaminen kaupungin 

keskustassa, jossa saattoi törmätä vuoheen läpi 1800-luvun (Hibbert. 1085, s. 281.)  

Tiber-joen korkeiden törmien rakentaminen vuonna 1875 vaikutti kaupunkirakenteeseen 

toisaalta vähentäen tulvien vaikutusta kaupungissa, mutta myös muuttaen 

kaupunkikuvaa ja infrastruktuuria (Heiken, Funiciello, De Rita & Veltroni, 2007, s. 180–182). 

Tämä lisäsi laaksojen ja kukkuloiden välistä tasa-arvoisuutta alueiden asuinolosuhteellisten 

ominaisuuksien kannalta entisestään.  

Uusi tieverkosto muuttui tiheämmäksi ja suoraviivaisemmaksi. Viminaliksen, Esquilinuksen 

sekä Quirinaliksen tieverkosto mukaili hyvin heikosti alueiden alkuperäisiä tieyhteyksiä, ja 

alueille tuotiin erityisesti pienen mittakaavan ruutukaavaa. Tämä oli yksi suurimmista 

alueiden urbanisaatiosta johtuvista käytännön muutoksista. (Lanciani, 1901.) 

Via Nazionale oli reittiyhteys, jota voidaan pitää aikakautta paljon määrittävänä 

muutoksena. Via Nazionalen rakentaminen alkoi heti urbanisaation kehityksen 

alkumetreillä 1870-luvulla, mutta sen merkitys korostui Mussolinin muutosten myötä 

(Borden, Painter, 2009). Se sijoittui Viminaliksen ja Quirinaliksen väliin, ja sen tarkoitus oli 

jälleen monumentalisoida antiikin kaupunkirakennetta; sen toinen päätepiste oli 

Diocletianuksen mahtipontisten termien eli kylpyläkompleksin historiallinen sijainti, kun sen 

toinen pää taas päättyi Trajanuksen Forumiin (Lanciani, 1901). Voidaan kuitenkin ajatella 

sen toisen päätepisteen olevan Viktor Emanuel II:n monumentti, jolloin nykyaika ja antiikki 

olisivat symbolisesti yhteydessä suoran tieyhteyden kautta. Via Nazionalen, kuten monen 

muunkin modernin ajan tieyhteyden, tieltä purettiin useita kokonaisia 

keskiaikaiskortteleita, mutta myös antiikin tärkeitä rakennuksia joutui purkamisen uhriksi; 

esimerkiksi kahdesta Quirinaliksen termistä toinen, Termi di Costantino, tuhottiin Italian 

yhdistymisen jälkeen Via Nazionalen tieltä.  Mussolinin aikana keskiaikaisten kortteleiden 

tuhoaminen saavutti huippunsa Mussolinin suureellisten rakennushankkeiden ja Rooman 

antiikin fanaattisen ihannoinnin seurauksena. (Hibbert, 1985, s. 289–290; Borden, Painter, 

2009.)  

Vuoden 1909 piano regolatoressa kaupunkiin muodostui entistä enemmän julkista 

rakentamista kaupunkilaisille, yksi näistä oli Villa Borgheselle rakennettu eläintarha 

Esquilinus-kukkulalle (Piano Regolatore di Roma, 1909). 

Vuonna 1931 Mussolini ja hänen neuvonantajansa hyväksyivät uuden 

kaupunkisuunnitelman. Uudessa kaupunkisuunnitelmassa huomattavia eroja vuoden 
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1909 yleiskaavaan oli esimerkiksi historiallisen kaupungin “hajottaminen” eli jakaminen 

osiin sekä uuden rakentamisen tuominen antiikkisten kohteiden keskelle. Vanhassa 

suunnitelmassa keskustan sydämen vanhemmat alueet oli jyrkästi rajattu omaksi 

alueekseen ja kaupunkia pyrittiin näin laajentamaan vain vanhojen rakennusten 

ympäröiville alueille. Mussolini sen sijaan rakensi myös vanhojen rakennusten sekaan sekä 

purki niitä, kuitenkin jättäen historiankunnioitussyistä koskemattomia alueita ympäri 

kaupunkia. Suurimpia Mussolinin projekteja olivat Via del Mare, Capitoliumin 

paljastushanke, Via dei Fori Imperali ja Via della Concilazione. Lisäksi Mussolini teki 

purkutöitä esimerkiksi Forum Boariumilla rakentaessaan sinne Palazzo dell’Anagrafen. 

(Borden & Painter, 2007; Info Roma, 2020; Hibbert, 1985, s. 290.) 

Vuonna 1948 rakennettu uusi Terminin asema ja vuonna 1955 aloitettu ja edelleen 

kehittyvä metroverkosto (itäisten lähiöiden lävitse kulkevan C-linjan olisi tarkoitus 

valmistua vuonna 2020) ovat lisänneet kaupungin liikennettä ja sen sujuvuutta nykyisessä 

suurkaupungissa. Metroasemia ei ole nimetty kukkuloiden mukaan, vaan niiden lähellä 

sijaitsemien monumenttien. (Metropolitana di Roma, 2014; Borden, Painter, 2009.)  

Nykyinen Rooma on hyvin rakennusherkkä; arkeologisesti rikas kaupunki, joten 

historiallisen keskustan alueelle ei synny lähes lainkaan uutta rakentamista, vaan 

kaupunki laajenee metropolina kauas Tiber-joesta ja muureista. Historiallisen keskustan 

alueella on kuitenkin jatkuvia kaivauksia, korjaus-, kunnostus- ja restaurointitöitä. 

(Cecchini, 2004; La Repubblica, 2020.) 

8.3. Rakennuskannan muutokseen johtaneiden syiden tarkastelu 
Italian yhdistymisen jälkeen pyrittiin hakemaan poliittista valtaa sekä Italian 

kansallisuustunnetta korostavaa symboliikkaa monumentaalisella julkisella rakentamisella. 

Capitolium-kukkulalle rakennettu Viktor Emanuel II:n monumentti sijoitettiin symbolisesti 

keskeiselle paikalle muistuttamaan antiikin Rooman menestyksestä. Antiikiin merkitystä 

korostettiin myös rakennustyylillä; fasistinen arkkitehtuuri ja neoklassismi molemmat 

heijastelivat antiikin perintöä, miksipä ne sijoitettaisiin sitten esimerkiksi keskiajalle 

tyypilliseen paikkaan? 

Useissa fasistisen Italian arkkitehtuurista kertovissa teksteissä korostetaan Mussolinin 

tekemien uudistusten radikaalista luonnetta suurten keskiaikaisalueiden purkamisen takia. 

Rakennuskannan historiaa tarkastelemalla on kuitenkin selvää, että antiikin aikakautta on 

Roomassa pidetty muita aikakausia tärkeämpänä läpi kaupungin historian, ja muiden 

aikakausien rakennuksia on tuhottu läpi Rooman historian. 

Antiikin historian suuresta suosiosta huolimatta kaupungin monumentaalinen keskusta on 

siirtynyt aina vain enemmän Campus Martiuksen alueelle, jonne kukkulat tarjoavat 

lähinnä näkymiä ja suojaa. Lisäksi kukkuloiden luonne muuttuu etenkin renessanssi- ja 

barokkiaikana yhä enemmän kohti Campus Martiuksen näkymiä. Tätä murrosta 

edesauttoi esimerkiksi Vatikaanin nousu kaupungin keskiöksi sekä renessanssin suuret 

rakennusprojektit Campus Martiuksen alueella. Myös muutokset Rooman maaperässä ja 

laaksojen kosteudessa laajensivat kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia niin, ettei näitä 

käytännön tekijöitä tarvinnut enää ottaa huomioon. 
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Rooman seitsemän kukkulaa ovat edelleen laajalle levinneen kaupungin symboli; ”se 

aito alkuperäinen Rooma”. Tähän viitataan esimerkiksi musiikissa, kirjallisuudessa ja 

markkinoinnissa. Seitsemän kukkulaa oli juhlien ja runojen keskeinen teema myös Rooman 

kaupungin historian alussa. Onko aiheen tulkinta kuitenkin muuttunut? Sacchi (1879) 

nimeää runokokoelmansa kukkuloiden mukaan, mutta kukkulat symbolisoivat Roomaa 

vain teoksen otsikossa, muuten hän kertoo runoissaan erilaisista tarinoista kaupungin 

sisällä, hänen tekstissään kukkulat eivät siis ole itseisarvo. Sama toistuu esimerkiksi 

nykymusiikissa, kuten laulaja Antonello Vendittin Roma Capocciassa, jonka sanat lähes 

jokainen roomalainen tuntee ja jossa seitsemää kukkulaa käytetään vain vertauskuvana 

koko kaupungin kauneudesta. 
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Kartta 6: Kukkuloiden vaikutus kaupunkirakenteeseen modernissa Roomassa 

noin 1940-luvulla. 

Valkoisiksi jätetyillä alueilla ei ole juuri 

tapahtunut muutoksia rakennuskannassa tai 

merkityksessä tai ne eivät ole kukkuloiden 

vaikutusalueella. 

Tässä kartassa kukkulat ovat 

tarjonneet lähinnä vapaata 

tilaa, ja ovat siksi merkitty 

ruskeiksi. 
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9. Päätelmät – topografia vai symboliikka 

kukkuloiden luonteen määritteenä? 

Rooman seitsemän kukkulaa ovat määritteenä jo hyvin epäselvä kokonaisuus, mutta 

niiden vaikutus Rooman rakennuskantaan on selkeämmin hahmotettavissa kuin voisi 

olettaa. Suurin osa Rooman tietynlaiseen rakentumiseen johtaneista syistä ovat 

maantieteellisiä, suoraan tai välillisesti, sillä maantieteelliset ominaisuudet ovat usein 

taanneet tiettyjä hyötyjä erilaisille rakennuspaikoille. Toisinaan maantieteellisillä 

ominaisuuksilla taas ei ole hirveästi ollut merkitystä, sillä roomalaisten insinööritaidot ovat 

useassa tapauksessa riittäneet selvittämään ja ratkaisemaan maantieteellisten 

ominaisuuksien asettamia rajoitteita; on esimerkiksi pystytty kuivattamaan järviä tai 

märkää maaperää tai tuomaan vettä helposti saataville myös korkeille kukkuloille. Miksei 

tulvia toisaalta päädytty estämään korkeilla joentörmillä jo aikaisemmassa historian 

vaiheessa (ennen vuotta 1875)? On myös hieman epäselvää, miksi tietyt rakennukset on 

sijoitettu juuri lopullisille paikoilleen silloin kun rakennusten sijoittelun syyt ovat olleet muita 

kuin käytännöllisiä. Symbolisten arvojen yksityiskohtaisempi tarkastelu vaatisi siis 

jatkotutkimusta.  

Miksi kaupungin keskusta siirtyi Palatiumin ympäriltä, kukkuloiden varsinaisesta 

vaikutuspiiristä entiselle suolle, Campus Martiuksen alueelle? Vedensaanti on ollut 

rakentamisen sijoittumista määrittävä tekijä läpi Rooman historian. Ajoittaista tulvimista ei 

selvästikään pidetty rakentamisen kannalta yhtä rajoittavana tekijänä kuin huonoja vesi- 

tai viemäriyhteyksiä. Siksi akveduktien tuhoutuessa Campus Martiukselle muodostui 

kaupungin asumakelpoisin alue; se toisaalta sijaitsi lähellä Tiber-jokea ja toisaalta 

kaupungin ainoa maanalainen akvedukti, Aqua Virgo päättyi keskelle Campus 

Martiusta. Mikä tulee näkymiin, Rooman rakennuskanta, etenkin Pietarinkirkko, sekä Tiber-

joki olivat maisemakuvallisesti merkittävimpiä alueita, joten itäiset kukkuloiden kyljet jäivät 

hyvän maaperän sekä muiden maantieteellisten ominaisuuksien varjolla kuitenkin 

harvemmin asutetuiksi. Aurelianuksen muurin rakentamisen myötä kukkuloilla ei ollut 

enää myöskään samanlaista puolustuksellista arvoa, sillä kaupungin puolustusmuuri ei 

enää rajautunut niiden varaan. Lisäksi keskiajalla Rooman väestö oli huomattavasti 

antiikin keskimääräistä väkilukua alhaisempi, minkä seurauksena köyhempi Rooma oli 

myös vähemmän altis hyökkäyksille.   

Mikä sitten on kauneuden osuus kaupungin suunnittelussa? Vaikuttaa siltä, että vaikka 

maantieteellisillä seikoilla on ollut vaikutusta, roomalaiset ovat kuitenkin teknisten 

taitojensa avulla onnistuneet ratkaisemaan useita luonnon asettamia haasteita, joten 

lopulta rakennuksen sijoittuminen on ollut monelta osin yhteyksien, verkostojen, 

käytännöllisyyden, historian sekä maisematekijöiden johdattelemaa. Tämä korostui 

etenkin antiikissa ja barokkiajalla. On myös huomioitava, että antiikissa asuinrakentamista 

pidettiin monumentaalista rakentamista tärkeämpänä, joten monumentaalinen 

rakentaminen sijoittui maantieteellisten olosuhteiden kannalta huonommille alueille. 

Myöhemmin monumentaalisesta rakentamisesta tuli kuitenkin tärkeämpää, ja tärkeät 

alueet määriteltiin monumentaalisten rakennusten sijainnin mukaan. Näin myös 

asuinrakentaminen siirtyi lähelle monumentaalista rakennuskantaa ja uudet näyttävät 
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rakennelmat kohosivat hyvälle maaperälle kukkuloiden päälle. Näitä olivat esimerkiksi 

Palazzo del Quirinale (s. 15, kuva 8) sekä Palazzo del Viminale (s. 17, kuva 10).  

Olennainen osa roomalaista kulttuuria on sen syntyajoista lähtien ollut vanhoihin tapoihin 

sekä historiaan uskominen ja luottaminen. Rakennuskannasta ja sen noudattamasta 

kehityksestä päätellen, uutta on Roomassa aina pidetty hieman riskialttiina ja ehkä jopa 

vaarallisena – vaikka vaikutteita on toki otettu avoimesti vastaan kaikilla ajanjaksoilla. Yksi 

syy Rooman muuttumattomuuteen kukkuloiden merkityksessä voi olla juurikin se, että 

arvostus ja kunnioitus vanhaa kohtaan läpi vuosisatojen on vahvasti vaikuttanut koko 

kaupungin identiteettiin, mikä taas vastaavasti on estänyt uusien ideologioiden 

nousemisen kaupunkisuunnittelussa, ja sen seurauksena pelastanut antiikin 

rakennuskantaa.  
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Kartta 7: Kukkuloiden vaikutusten vertailu Rooman kaupunkirakenteeseen 

koko sen historian aikana.
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