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Rome’s development to a modern metropolis is one of the most fascinating stories in the history of urbanization. Once a glorious ancient
city Rome perished into a small rural village in the Middle Ages. In
the Renaissance it started to flourish again until it underwent radical
changes in the late 1800’s. Many artists have captured the essence of
these changes in their outstanding city views of Rome.
In my master’s thesis I studied the series of architectural etchings Vedute di Roma (Views of Rome) by Giovanni Battista Piranesi (1720-1778). Consisting of 135 etchings the series glorifies the perfect cityscape of the 1700s. These etchings represent diversely Roman
architecture from ancient ruins to palaces and churches of the baroque
era. I have continued the tradition of describing city views and painted sights of the modern Rome based on Piranesi’s etchings. The aim of
my study was to search the character of the architectural monuments
described by Piranesi and explore changes in them. To my paintings
I’ve picked on purpose the objects, in which these changes have been
most obvious.
During the last 250 years the most substantial changes in
Rome have occurred after the year 1871 when Rome became the capital of newly formed Italy, and also during the fascist regime in the
1920s and 1930s. After becoming a capital the size of Rome doubled
due to a huge construction boom. Furthermore during the fascist regime Benito Mussolini gave orders to demolish big areas in the historic
city centre. After the Second World War the changes have focused
towards the surroundings of Rome where rural landscapes of Cam-

pagna have transformed to a periphery of endless residential areas.
Also explosive growth of tourism and traffic has increased the changes
of the city.
In my paintings I also describe flood barriers of the river
Tiber, new road lines, city’s commercialization, artificial lighting and
development of historic preservation. On the other hand the aim of
my thesis is also to consider the relationship between architecture and
art, to analyse whether a picture showing a building is really architecture or not. Piranesi was an architect who focused on expressing
architecture of existing buildings but also expressed architecture of
his own imagination. His production is among the finest architectural
presentations in the history of art. Based on literature I became confident that architecture in art is architecture at its best. Architecture in
art even generates new real architecture.
In Piranesi’s etchings there is often a powerful atmosphere.
Via that atmosphere a spectator senses the depicted space or place
strongest. In my opinion architecture in art can convey the experience
of architecture at its best because of the artist’s own strong experience
of the sight. Architecture in art can also be biased because in visual
arts you may make choices and priorities more freely. To my paintings
I sought after altered and ruined views of the city but for my delight
I also realized that many of the most prestigious architectural monuments of Rome have been preserved for posterity almost unchanged.
The thesis consists of 18 paintings, an exhibition and this
book.
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Rooman kehitys nykypäivän miljoonakaupungiksi on kaupungistumisen historian kiehtovimpia kertomuksia. Antiikin suurkaupunki
kuihtui keskiajalla pieneksi maaseutukyläksi, kunnes se 1800-luvulta
lähtien jälleen kasvoi ja koki radikaaleja muutoksia. Nämä muutokset
tulevat kiintoisalla tavalla esille eri taiteilijoiden tekemissä Rooman
kaupunkinäkymissä.
Diplomityössäni olen tutkinut Giovanni Battista Piranesin (1720–1778) Rooma-näkymien sarjaa Vedute di Roma, jonka
135 grafiikanvedosta ovat ylistys 1700-luvun puolivälin täydelliselle kaupungille. Grafiikanvedokset esittävät monipuolisesti Rooman
arkkitehtuurikohteita antiikin raunioista aina barokin palatseihin ja
kirkkoihin. Olen jatkanut tätä kaupunkikuvauksen pitkää perinnettä
ja maalannut Piranesin kuvien pohjalta näkymiä nykypäivän kaupungista. Tavoitteeni on ollut tutkia näiden Piranesin kuvaamien arkkitehtuurikohteiden luonnetta sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kärjistäen olen poiminut maalauksiini sellaisia kohteita, joissa muutokset
ovat olleet ilmeisimpiä.
Kuluneen 250 vuoden aikana suurimmat muutokset ovat
tapahtuneet vuoden 1871 jälkeen Rooman tultua yhdistyneen Italian
pääkaupungiksi, sekä 1920- ja 30-luvuilla fasistisen hallinnon aikana. Pääkaupungiksi tulon jälkeen alkoi rakennuskuume, joka laajensi
kaupungin koon yli kaksinkertaiseksi. Fasismin aikana Benito Mussolini sen sijaan puratti suuria osia historiallisesta keskustasta. Sodan
jälkeen muutokset ovat keskittyneet Rooman laitamille, kun Campagnan maaseutumaisemat ovat muuttuneet loputtomien asuinlähiöiden

periferiaksi. Lisänsä kaupungin muutoksiin ovat tuoneet turismin ja
autoliikenteen räjähdysmäinen kasvu. Maalauksissani kuvaan myös
Tiberin tulvavalleja, uusia tielinjauksia, kaupungin kaupallistumista,
keinovalaistusta sekä rakennussuojelun kehitystä.
Toisaalta työni tarkoitus on käsitellä arkkitehtuurin ja taiteen suhdetta, pohtia onko rakennusta esittävä kuva arkkitehtuuria.
Piranesi oli arkkitehti, joka kuitenkin keskittyi olemassa olevien rakennusten sekä oman mielikuvituksensa arkkitehtuurin kuvaamiseen.
Hänen teoksensa ovat taidehistorian hienoimpia esityksiä arkkitehtuurista. Kirjallisen aineiston pohjalta tulin vakuuttuneeksi siitä, että
taiteen arkkitehtuuri on rakennustaidetta parhaimmillaan. Taiteen
arkkitehtuuri jopa synnyttää uutta todellista arkkitehtuuria.
Piranesin teoksissa on usein vahva tunnelma, jolloin katsoja
kokee kuvatun tilan tai paikan voimakkaimmin. Mielestäni taiteen
arkkitehtuurilla voidaan parhaiten välittää juuri arkkitehtuurikokemus, sillä teokseen liittyy aina hyvin vahvasti taiteilijan oma kokemus
paikasta. Taiteen arkkitehtuuri voi olla myös puolueellista, sillä kuvataiteessa voi vapaammin tehdä valintoja ja painotuksia. Itse etsin maalauksiini muuttuneita ja tuhoutuneita kaupunkitiloja, mutta ilokseni
myös huomasin, että monet Rooman arvokkaimmista arkkitehtuurikokonaisuuksista ovat säilyneet jälkipolville lähes muuttumattomina.
Diplomityö käsittää 18 maalausta, niistä koostetun näyttelyn sekä tämän kirjan.

Where are you Peter?
MAALAUKSIA PIRANESIN KADONNEESTA ROOMASTA

Diplomityö
Aalto-yliopisto
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos
Arkkitehtuurin perusteet ja teoria
tekijä: Veli Entelä 60928S
vastuuopettaja: professori Mikko Heikkinen
työn ohjaaja: taidemaalari Thomas Nyqvist
27.8.2013

SISÄLLYSLUETTELO

5

Johdanto

KUVIA KAUPUNGISTA
11
17
25
27
33

Taiteen arkkitehtuuri
Rooman veduta-kuvat kautta aikojen
Giovanni Battista Piranesi 1720-1778
Piranesi – Rooman kuvaaja
Piranesin Vedute di Roma

KAUPUNKI MUUTTUU
39
41
51
59
63
69

Rooman historiaa 1700-luvun lopulta nykyaikaan
Kaupungistuminen – maaseudusta miljoonakaupungiksi
Kadut ja liikenne – kärrypoluista autostradoihin
Tiber – joki-idyllistä tulvavalleihin
Matkailu – Grand Tourista massaturismiin
Rauniot – kivilouhoksista suojelukohteiksi

KAUPUNKI ENNEN JA NYT
79
80

Mietteitä maalaamisesta
Maalaukset ja vastaavat Piranesin näkymät

117

Lopuksi

119

Kiitokset

120

Lähdeviitteet ja lähdeluettelo

4

JOHDANTO

R

1. Giovanni Battista Piranesi.
Veduta dell’insigne Basilica Vaticana coll’ampio Portico, e Piazza adjacente. Sarjasta Vedute
di Roma.

ooma on taiteen ja arkkitehtuurin kaupunki. Siksi Rooma
on myös taiteilijoiden ja arkkitehtien kaupunki. Sitä pidetään koko Euroopan kulttuurin alkulähteenä, joka on jo
vuosisatoja houkutellut etsimään kauneuden perimmäisiä
totuuksia. Taiteilijat ja arkkitehdit ovat matkanneet Roomaan imemään vaikutteita värikkäästä historiasta, tutkimaan ainutlaatuisia taideaarteita sekä kuvaamaan antiikin
perintöä huokuvaa ympäristöä. Halusin itsekin lähteä
Roomaan tekemään samaa, mitä niin monet ennen minua
olivat tehneet – tutkimaan ja kuvaamaan kaupunkia ja sen
arkkitehtuurin mestariteoksia. Suomen Rooman-instituutin vuosittain jaettava arkkitehtuuristipendi antoi minulle
mahdollisuuden viettää puoli vuotta Roomassa tämän diplomityön parissa.
Aloin tutkia kaupunkia italialaisen arkkitehti-graafikko Giovanni Battista Piranesin (1720–1778)
Rooma-näkymien kautta. Hänen tunnettu Vedute di Roma
-sarjansa esittelee Roomaa ja sen ympäristöä 135 grafiikanvedoksessa. Nämä vedutat, eli kaupunkinäkymät kuvaavat
kattavasti Rooman tilan 1700-luvun puolivälissä, jolloin
kaupunki eli taiteiden ja kansainvälisen kulttuurivaihdon
kulta-aikaa. Minusta moni näkymä näytti vain hieman
romantisoidulta versiolta tämän päivän Roomasta, mutta
yhtä monessa näkymässä uudet ajalliset kerrostumat olivat
muuttaneet tilannetta merkittävästi.
Syksyllä 2011 seisoin Pietarinkirkon aukiolla ja
seurasin ohitseni matelevia turistilaumoja. Aukiota reunus-

tivat rihkama- ja ruokakojut, turistibussit ja TV-monitorit.
Berninin pylväikön peittivät banderollit ja valtavat lakanat.
Johannes Paavali II:n talonkorkuinen kasvokuva valvoi
kirkkoon jonottavia turisteja. Kun siirryin erään mainoskyltin taakse, sen profiili kätki loputkin rakennuksesta.
Pietarinkirkko oli hävinnyt. Mietin minne oikea Rooma
oli kadonnut. Miksi Rooma näyttää tänään tältä, ja mitä
muutoksia kaupunki on kokenut?
Halusin kuvata Piranesin 1700-luvun kaupunkinäkymät tämän päivän asussaan. Valitsin kohteiksi sellaisia näkymiä, joissa muutokset olivat ilmeisimpiä. Vaikka
Piranesin työt ovat metalligrafiikkaa, valitsin kuvaustavaksi
maalaamisen, sillä tekniikka on minulle läheinen. Lisäksi
maalaaminen on metalligrafiikan ohella vedutan perinteinen tekniikka. Suunnitelmanani oli maalata vain rajallinen
otos Piranesin huimaavasta 135 näkymästä, mutta silti näkymien dokumentointi nykytilanteessaan kuului minusta
olennaisena osana työhön. Aloitin prosessin kiertämällä ja
valokuvaamalla Rooman keskustan kohteet, ja jatkoin syksyn mittaan yhä kauemmas Rooman ulkopuolelle. Moni
kohde oli suljettu yleisöltä ja jäi siksi kuvaamatta, mutta
katsoin tämän olevan osa kaupungin muutosta. Roomassa
minulla oli kaksi kuukauden mittaista maalausjaksoa Amerikan ja Tanskan akatemioista järjestyneissä ateljeetiloissa.
Jatkoin maalaamista ja kirjoittamista palattuani takaisin
Suomeen.
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Tämä kirja jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen yleisesti arkkitehtuuriaiheita kuvataiteessa ja
syvennyn erityisesti Rooma-näkymiin. Taiteessa kuvatuissa
kaupunkinäkymissä yksikään kaupunki ei ole saanut vastaavaa asemaa kuin Rooma. Rooman kuvaajista merkittävimpiä on Piranesi, jolla oli ehkä kaikista taiteilijoista henkilökohtaisin näkemys Roomasta. Vedutoillaan Piranesi välitti
koko Euroopalle kuvaa mahtavasta paavien Roomasta ja
antiikin Rooman valtakunnan historiasta, toisaalta ruokkien raunioromantiikan kaipuuta, toisaalta antaen esikuvia
suurisuuntaisille kaupunkisuunnitelmille. Selvitän Piranesin henkilöhistorian ja kuvaan hänen monitahoista suhdettaan taiteeseen ja arkkitehtuuriin. Lisäksi esittelen hänen
Vedute di Roma -grafiikanteoksensa.
Työn toinen osa käsittelee Rooman muutoksia.
Kuluneen 250 vuoden aikana suurimmat muutokset ovat
tapahtuneet vuoden 1871 jälkeen Rooman tultua yhdistyneen Italian pääkaupungiksi, sekä 1920- ja 30-luvuilla
fasistisen hallinnon aikana. Pääkaupungiksi tulon jälkeen
alkoi rakennuskuume, joka laajensi kaupungin yli kaksinkertaiseksi. Fasismin aikana Benito Mussolini sen sijaan puratti suuria osia historiallisesta keskustasta. Sodan jälkeen
muutokset ovat keskittyneet Rooman laitamille, kun Campagnan maaseutumaisemat ovat muuttuneet loputtomien
asuinlähiöiden periferiaksi. Tultuaan yhdistyneen Italian
pääkaupungiksi Rooman väkiluku kaksinkertaistui aina 30
vuoden välein, mikä johti kaupungin hallitsemattomaan
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kasvuun. Olen lähestynyt Rooman muutoksia seuraavien
teemojen kautta: kaupungistuminen, kadut ja liikenne, Tiber-joki, turismi ja rauniot.
Työn kolmannessa osassa esittelen maalaukset.
Maalauksia on 18 ja ne kuvaavat monipuolisesti kaupungin muutoksia. Samalla rinnastan maalaukseni vastaaviin
Piranesin kaupunkinäkymiin. Olen poiminut maalauksiini
näkymiä, joissa muutokset ovat olleet ilmeisimpiä. Maalaukset ovat akryyli- ja öljyvärimaalauksia kankaalle. Kirjassa
ne esitetään valokuvin.
Työni tarkoitus on ollut jatkaa kaupunkikuvauksen pitkää perinnettä. Tavoitteeni on ollut tutkia Piranesin
kuvaamien arkkitehtuurikohteiden luonnetta sekä niissä
tapahtuneita muutoksia. Toisaalta työni tavoitteena on
pohtia arkkitehtuurin ja taiteen suhdetta, onko rakennusta
esittävä taideteos arkkitehtuuria.

2. Pietarinkirkon aukio loppukesällä 2011.
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Kuvia kaupungista
TAITEEN ARKKITEHTUURI
ROOMAN VEDUTA-KUVAT KAUTTA AIKOJEN
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 1720-1778
PIRANESI – ROOMAN KUVAAJA
PIRANESIN VEDUTE DI ROMA
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TAITEEN ARKKITEHTUURI

A

3. Ambrogio Lorenzetti, Rauhan
allegoria, 1339, fresko, Palazzo Pubblico, Siena, (yksityiskohta).

rkkitehtuurista ja taiteesta puhuttaessa ajatus siirtyy helposti arkkitehtuuria tukevaan kuvataiteeseen. Kuvataide
on ollut erottamaton osa rakennustaidetta aina varhaisten
sivilisaatioiden ajoista 1900-luvun alkuvuosikymmeniin.
Maalaukset, mosaiikit, reliefit ja veistokset ovat täydentäneet rakennuksen ulko- ja sisätilat kokonaistaideteokseksi.
Kuitenkin tässä diplomityössä tutkitut Rooman kaupunkinäkymät, kuten Piranesin työt, käsittelevät arkkitehtuurin
ja kuvataiteen suhdetta eri tavalla. Ne ovat arkkitehtuuria
taiteessa, eivät taidetta arkkitehtuurissa. Kuvat, jotka esittävät rakennuksia, tai joissa on käytetty arkkitehtuuriaiheita, muodostavat kuvataiteessa oman mielenkiintoisen
pienoismaailmansa.
Taidehistorian eri aikakausina arkkitehtuurilla
on ollut taideteoksissa lukuisia rooleja. Arkkitehtuuria on
kuvattu itsenäisenä aiheena, kuten rakennuksina, kaupunkeina tai ei-esittävinä tiloina ja rakenteina. Arkkitehtuuri
on toiminut näyttämönä ja antanut teoksen tapahtumille ja
henkilöhahmoille jonkin viitekehyksen. Monissa teoksissa
arkkitehtuurilla on ollut vertauskuvallisia piirteitä, mikä on
tarjonnut vihjeitä teoksen tulkitsemiseen. Arkkitehtuuria
esittävällä taiteella on myös ilmennetty uusia ajatuksia ja
teorioita. Eikä tule unohtaa arkkitehtuurikuvien poliittista
tai uskonnollista propaganda-arvoa.
Kuvataiteessa arkkitehtuuri vapautuu kaikista rakentamista sitovista säännöistä. Kuvassa voi esittää mahdotonta arkkitehtuuria, sillä fysiikan laeilla, käytettävyydellä

tai taloudellisilla tekijöillä ei ole merkitystä. Jo varhaisista
arkkitehtuurikuvista löytyy esimerkkejä epätodellisista rakennuksista ja kuvitteellisista tiloista. Antiikin Rooman
seinämaalauksissa alkoi esiintyä arkkitehtonisia aiheita
100-luvun eKr. alussa. Niin kutsutussa toisessa pompejilaistyylissä käytettiin pylväitä ja palkistoja kuva-alaa jäsentävinä elementteinä, mutta myös kuvitteellisia rakennuksia
itsenäisinä kuva-aiheina. Ensimmäisellä vuosisadalla jKr.
nämä kuvitteelliset rakennukset kehittyivät yhä mielikuvituksellisemmaksi, lähes aineettoman siroksi arkkitehtuuriksi, jota tuskin käytännössä voitaisiin pystyttää maan päälle.
Arkkitehtuurikuvat olivat usein kehystettyjä näkymiä, kuin
ikkunoita toiseen maailmaan. Taidokkaimmat niistä antoivat illuusion huonetilan jatkumisesta ulkomaisemaan.1
Tällaiset trompe l’oeil -maalaukset saavuttivat huippunsa
1600-luvulla barokkikirkkojen taivaisiin kurottavissa kattomaalauksissa, joissa mahdoton tila on viety äärimmilleen.
Taide antaa myös mahdollisuuden leikkiä mittasuhteilla. Erityisesti Italian keskiaikaisessa uskonnollisessa
taiteessa kuvakertomusten taustalla nähdään rakennuksia,
joiden suhteet ovat vääristyneet ja mittakaava virheellinen.
Rakennukset on usein kutistettu lähes esineen kaltaisiksi.
Niiden mittasuhteissa on yhteneväisyyksiä ihmisvartaloon:
venytetty maantasokerros muistuttaa torsoa, ja kutistettu
yläkerros on kuin pää silmiä muistuttavine ikkuna-aukkoineen. Rakennusten antropomorfisuuteen liittyy paljon
vertauskuvallisuutta, jolla taiteilija vahvisti kuvan henkilö-
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4. Casa dei Vettii (Vettiusten
talo, Iksionin huone) seinämaalaus, Pompeji, 1.vs. jKr. (yksityiskohta).
5. Giovanni Paolo Panini, Roma
antica, 1754-1757.
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6. Piero della Francescan piiri,
Ihanteellinen kaupunki, 1400-l
puoliväli.

hahmojen kertomaa viestiä.
Taide on vaikuttanut monella tapaa uudenlaisen
arkkitehtuurin syntyyn. Jo taiteen nopea toteuttaminen
verrattuna rakentamisen vaivalloisuuteen tarkoittaa sitä,
että kuvataiteen arkkitehtuuri voi olla paljon todellista
arkkitehtuuria kokeilevampaa. Renessanssin aikana kuvataiteesta tuli tärkeä väline klassisiin ihanteisiin pohjautuvan arkkitehtuurin kehittämisessä. Ensi kertaa maalattiin
puhtaasti rakennuksia esittäviä maalauksia, jotka samalla
ilmensivät uusia arkkitehtuurin teorioita. Merkittävimpiä
oivalluksia oli perspektiivin tekniikka, joka mahdollisti tilan todenmukaisen esittämisen kuvana. Viivaperspektiivin
avulla syvyyssuuntaiset etäisyydet voitiin esittää kuvassa
niin, että ne olivat tieteellisesti mitattavissa. Perspektiivin
isänä pidetään Filippo Brunelleschia, jonka 1417 kehittämää menetelmää alkoivat soveltaa useat italialaiset arkkitehdit ja taiteilijat.2 He maalasivat arkkitehtuurifantasioita täydellisen säännönmukaisista ja harmonisista rakennuksista
ja kaupunkitiloista. Ideaalikaupungista tuli suosittu teema,
eräänlainen utopia, joka voisi toteutua vain kuvana.
1900-luvun alussa kuvataide toimi jälleen arkkitehtuurin suunnannäyttäjänä. Maalaustaiteessa kubistit
eivät enää jäljitelleet näkemäänsä, vaan hylkäsivät perspektiivin, ja löysivät tasojen ja pintojen muodostaman
uudenlaisen tilallisuuden. Yksinkertaistamista jatkoivat de
Stijl -ryhmän Mondrian ja van Doesburg sekä venäläiset
suprematistit Malevitš ja Lissitzky. He loivat täydellisen

abstraktion, jonka puhtaan geometriset muodot tulkittiin
suoraan modernistiseen arkkitehtuuriin. El Lissitzky maalasi arkkitehtonisia kuvia, joita hän kutsui nimellä proun.
Proun merkitsi ”arkkitehtuurin ja kuvataiteen väliasemaa”,
ja ulkoasultaan teokset häilyivät abstraktin sommitelman ja
aksonometrisen projektiokuvan välimaastossa.3
Epätodellista arkkitehtuuria maalatessaan taiteilija
ottaa samalla suunnittelijan roolin. Hän luo arkkitehtuuria
ilman arkkitehtia. Parhaimmillaan hänen löytämänsä uudet
tilalliset ratkaisut eivät perustu mihinkään totuttuihin malleihin, ja syntyy uusia älyllisiä konsepteja, kuten 1900-luvun alun taidesuuntauksissa. Usein taiteilija kuitenkin ottaa
lähtökohdakseen olemassa olevan arkkitehtuurin ja parantelee sitä. Kiinnostavia todellisen ja mahdottoman maailman
välimuotoja edustavat capricciot ja ideaalimaisemat, joiden
suosio kasvoi maalaustaiteessa 1600-luvulla. Capricciot, eli
arkkitehtuurifantasiat luotiin yhdistelemällä ja uudelleensijoittamalla olemassa olevia rakennuksia ja paikkoja. Erityisen suosittuja olivat tunnetuista antiikin monumenteista
koostetut näkymät. Yhtä lailla klassista ideaalimaisemaa kuvaavissa maalauksissa yhdisteltiin katkelmia oikeasta luonnosta, ja somisteeksi lisättiin antiikin raunioita. Capricciot
olivat usein joko ylitsepursuvia kollaaseja eri rakennuksista
tai vaihtoehtoisesti hyvinkin todentuntuisia näkymiä, joita
harjaantumaton silmä saattoi erehtyä pitämään todellisena
maailmana.
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Luonnollisesti arkkitehtuurikuvilla on ollut tärkeä tehtävä dokumentoida aidosti todellista ympäristöä.
Osa kuvista on ylistänyt kaupunkia tai rakennuksia sellaisenaan, osassa arkkitehtuuri on ollut taustana kaupungin
tapahtumille, kuten juhlakulkueille, karnevaaleille jne.
Motiivit kuvan toteuttamiselle ovat olleet ihannoivia tai
halveksivia, mikä on vaikuttanut siihen, millaisen totuuden
kuva kohteestaan esittää. Taiteessa esitetty arkkitehtuuri on
ennen kaikkea mielikuvan arkkitehtuuria. Taiteilija liittää
teokseen aina kokemuksensa paikasta, ja siten todellinen
näkymäkään ei ole puolueeton dokumentaatio. Tähän sisältyy myös kuvataiteen mahdollisuus, sillä taideteoksessa
on aina mukana tunne. Tunne on asia, jota mittapiirros tai
huolimaton valokuva eivät pysty välittämään.
Ensimmäisiä pyrkimyksiä todenmukaiseen kaupungin tarkasteluun voidaan nähdä Ambrogio Lorenzettin maalamassa freskossa Rauhan allegoria, joka valmistui
vuonna 1339 Sienan raatihuoneeseen. Sienan kaupunkia ja
ympäröiviä kukkuloita kuvaava teos on kaiketi maalaustaiteen historian ensimmäinen vakuuttava kaupunkinäkymä.4
Renessanssin aikana taiteilijat ja arkkitehdit dokumentoivat
ahkerasti ympäristöään ja etenkin antiikin rakennusperintöä, mutta todellinen buumi kaupunkinäkymien kuvaamiselle alkoi vasta 1600-luvulla. Tähän vaikutti erityisesti
Euroopan yläluokan kasvava innostus Grand Tour -matkoihin, jotka suuntautuivat pääosin Italiaan. Matkan aikana
kierretyistä kaupungeista haluttiin matkamuistoiksi näky-
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mämaalauksia ja tunnettuja rakennuksia esittäviä grafiikanvedoksia. Kotopuolessa kuvat olivat eräänlainen statussymboli, todiste siitä mitä oli nähty ja koettu. Yhtälailla näillä
näkymäkuvilla oli propaganda-arvoa, sillä kuvat vauraasta
kaupungista tai vastavalmistuneista rakennuksista välittivät
mielikuvaa kaupungin maallisen vallan tai kirkon mahdista.
Taiteilijat tallensivat arkkitehtuurinäkymiin kuvan oman aikansa maailmasta. Jälkipolville nämä kuvat
ovat säilyneet arvokkaina dokumentteina siitä, miltä ympäristömme on joskus näyttänyt. Nykyisessä informaation ja
kuvien tulvassa voi olla vaikeaa käsittää, että aiemmin taideteokset olivat ainoita kuvallisia esityksiä menneistä ajoista ja
vieraista kulttuureista. Harva meistä on itse nähnyt Egyptin
pyramidit tai Kiinan muurin, mutta kuvien ansiosta tiedämme niiden olevan olemassa ja niistä tulee osa kulttuuriperintöämme. Juhani Pallasmaa kirjoittaa, kuinka ”rakentamamme maailma saa meidät ymmärtämään ja muistamaan,
keitä me itse olemme.” 5 Arkkitehtuuri toimii ihmiskunnan
muistina, ja taiteen arkkitehtuurilla tätä muistijälkeä voidaan välittää eteenpäin.

7. Charles Robert Cockerell,
The Professor’s Dream, 1848.
8. Claude Monet, Rouenin katedraali, 1894.

9. El Lissitzky, Proun 1E,
1920-luku.
10. Roy Lichtenstein, Temple,
1964.
11. Anselm Kiefer, Innenraum,
1981.

15

Italiankielinen termi Veduta (suom. näköala) tarkoittaa kuvaa, joka esittää tunnistettavaa maisemaa tai kaupunkinäkymää. Yksityiskohtaisesti toteutetut näkymäkuvat ovat
useimmiten maalauksia tai grafiikanvedoksia. Veduta on toisaalta itsenäinen taideteos,
toisaalta realistinen dokumentaatio tietyn paikan senhetkisestä tilanteesta.6
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ROOMA VEDUTA-KUVISSA KAUTTA AIKOJEN

P

12. Joseph Mallord William
Turner, Modern Rome - Campo Vaccino, 1839, (yksityiskohta).

iranesin mestarilliset Rooma-näkymät ovat pitkän kehityskaaren huipentuma. Taiteilijat ja arkkitehdit kiinnostuivat
Rooman kuvaamisesta jo varhaisen renessanssin aikana
1400-luvun alussa. Kaupungissa oli säilynyt huomattava
määrä antiikin rakennusperintöä, josta tuli uuden renessanssin taiteen perusta. Firenzestä saapuneet Brunelleschi
ja Donatello tutkivat perusteellisesti Rooman ja sitä ympäröivän Campagnan monumentteja löytääkseen niiden kauneuden salaisuuden. He ikuistivat havaintonsa perspektiivikuvin ja tulivat luoneeksi perustan tarkasti perspektiivissä
esitetylle näkymäkuvalle, vedutalle. Brunelleschin katsotaan
luoneen ensimmäiset uuden ajan vedutat, kun hän maalasi kaksi, valitettavasti kadonnutta pannoota Firenzen San
Giovannin kastekirkosta ja Piazza della Signorian aukiosta.7
Rooma säilytti asemansa näkymämaalareiden
suosikkikohteena renessanssista aina 1800-luvun alkupuolelle. Taiteilijoita saapui kaikkialta Italiasta sekä muualta
Euroopasta, erityisesti Ranskasta, Hollannista, Flanderista,
Saksasta ja Englannista. He ihastuivat Roomaa ympäröivän
maaseudun vaihteleviin ja maalauksellisiin maisemiin, antiikin raunioihin ja toisaalta modernin Rooman näyttäviin
kaupunkitiloihin. Tulokkaina heillä oli kyky nähdä kaupunki tuorein silmin ja vangita kuviin sen syvin olemus.
Osa taiteilijoista keskittyi kuvaamaan Campagnan maisemia, joita värittivät rauniot ja paimentolaiselämä. Osa taas
keskittyi kaupunkinäkymiin ja arkkitehtonisiin aiheisiin.
Maisemakuvauksen kehityksen kannalta tärkei-

tä taiteilijoita olivat 1600-luvulla Roomassa vaikuttaneet
ranskalaiset Nicolas Poussin (1594–1665) ja Claude Lorrain (1600–1682). He käsittelivät teoksissaan Rooman
Campagnaa ja loivat näkemyksen luonnon ideaalista kauneudesta. Vuonna 1624 Roomaan saapunut Poussin kehitti Annibale Caraccin luomasta maisematyylistä entistä
klassisemman tulkinnan. Aluksi maisema muodosti vain
taustan hänen Arkadiaa ihannoiville paimenkuvauksilleen,
mutta 1630-luvun lopulla se kehittyi itsenäiseksi teemaksi.
Luonto on esitetty maalauksissa totuudenmukaisesti mutta
tunteikkaasti. Lorrain työsti ajatonta, idealistista maisemaa
vieläkin pidemmälle, ja käytännössä loi taidehistorian käsitteen klassinen maisema. Hän luonnosteli Campagnan kumpuilevia laitumia aamunkoiton ja illansuun valossa, ja siirsi
havaintonsa maalauksiin, joissa valo ennenäkemättömällä
tulvii horisontista kohti katsojaa. Sommitelmiin on liitetty
raunioita ja antiikin myyttisiä tapahtumia, mutta maisema
on aina pääosassa. Lorrain maalasi kuninkaille ja paaville
ja tuli äärettömän kuuluisaksi, jolloin hänen maalauksiaan
myös jäljennettiin paljon.8 Klassisesta maisemamaalauksesta tuli suosittu taiteenlaji, ja Poussin ja Lorrain saivat lukuisia seuraajia. Poussinin perintöä jatkoi hänen oppilaansa
Gaspard Dughet (1615–1675), jota puolestaan ihannoi taiteilijanimellä ”Orizzonte” tunnettu Jan Frans van Bloemen
(1662–1749).
Klassisen maisemakuvauksen rinnalla kulki myös
arkkitehtonisempia näkymiä suosiva suuntaus. Jean Lemai-
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re (1598–1659), joka teki yhteistyötä Poussinin kanssa,
maalasi antiikin mytologian sävyttämiä raunionäkymiä.
Vaikka maalauksissa on tunnistettavasti paljon roomalaista
antiikin arkkitehtuuria, itse näkymät ovat mielikuvituksen
tuottamia sommitelmia.9 Sen sijaan Viviano Codazzin (n.
1606–1670) raunionäkymät olivat pääosin uskollisia roomalaisille lähtökohdilleen. Raunioiden lisäksi hän maalasi
topografisia näkymiä, joista tunnetuin on Pietarinkirkon
aukiota esittävä maalaus ajalta ennen Berninin pylväikköä.
Napolissa ja Roomassa työskennellyt Codazzi oli erikoistunut myös arkkitehtonisiin illuusiofreskoihin.
Grafiikanmenetelmien leviäminen ja erityisesti metalligrafiikan kehittyminen lisäsivät näkymäkuvien
suosiota, kun kuvia pystyttiin tuottamaan helposti suuria
sarjoja. Roomassa painotoiminta oli jo suurta 1500-luvun
puolivälissä. Kuva-aiheet olivat lähinnä flaamilaisten ja
ranskalaisten taiteilijoiden tekemiä, antiikin inspiroimia
näkymiä. Hienoja rauniokuvauksia tekivät muun muassa
Hieronymus Cock ja Étienne Dupérac. 1600-luvulla antiikin aiheiden rinnalle nousi yhä laajemmin renessanssin
ja barokin suureellinen arkkitehtuuri. Näkymät dokumentoivat paavien aikaansaamaa uutta kaupunkia, sen katuja,
aukioita, kirkkoja ja palatseja. Rooman neljää pääbasilikaa
ja muita merkittäviä kirkkoja kuvaavista näkymistä tuli tärkeitä pyhiinvaeltajien keskuudessa, sillä ne toimivat opaskirjan tavoin esitellen vierailun tärkeimmät kohteet.
Piemontesta Roomaan saapunut Giovanni Battis-
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ta Falda (1643–1678) oli ensimmäinen laajan systemaattisesti Roomaa dokumentoinut graafikko ja arkkitehti. Hän
julkaisi muun muassa kokoelman Rooman huviloita ja
suihkulähteitä esittäviä vedoksia. Hänen monitahoisin työ
oli kuitenkin kolmiosainen, vuosina 1665–1669 valmistunut Nuovo Teatro delle Fabbriche et Edifici in prospettiva di
Roma Moderna, jonka kaksi ensimmäistä osaa esittelee uusia
rakennushankkeita ja viimeinen osa kaupungin kirkkoja.
Faldan näkymien pääosassa on arkkitehtuuri. Rakennuksia
on usein kuvattu erikoisista kulmista, ja näkökenttää vääristämällä kuvaan on mahdutettu mahdollisimman paljon
ympäröivää kaupunkia. Näkymien arvo on huolellisesti esitetyssä arkkitehtuurissa, sillä taiteellisesti kuvat ovat jäykän
geometrisia jopa oppikirjamaisen dokumentoivia. Näkymiä
värittävät hahmotkin ovat geneerisiä ja elottomia, ja ovat
mukana lähinnä korostamassa rakennusten ylväyttä.10
Maalatut Rooman kaupunkinäkymät saavuttivat
1600-luvun lopulla tyylin, joka lähestyi arkisia askareita kuvaavaa laatukuvaa. Näiden vedutojen harkittu realismi oli
kaukana klassisen maisemamaalauksen ideaalimaisemasta.
Realistinen maisemamaalaus oli vallalla Hollannissa, mistä
Gaspar van Wittel (1653–1736) saapui Roomaan oletettavasti vuonna 1674. Nimellä Gaspare Vanvitelli tunnetuksi
tullut taiteilija kuvasi mieluiten modernia Roomaa, erityisesti sen toiminnantäyteisiä aukioita sekä Tiberin rantamaisemia. Hän kykeni vangitsemaan Rooman todellisen luonteen kontrasteineen sekä kaupungin eri elämänalueiden

13. Giovanni Battista Falda,
Sant’Ignazio, 1665.
14. Giuseppe Vasi, Campo de’
Fiori, 1740-luku.

15. Giovanni Paolo Panini,
Piazza Navona, 1729.

monikerroksisuuden. Van Wittelistä tuli 1600- ja 1700-luvun vaihteen tärkein vedutisti, minkä johdosta hänet valittiin 1711 Accademia di San Lucan jäseneksi. Van Wittel
kiersi laajalti Italiassa, muun muassa Napolissa ja Venetsiassa. Hänen töillään oli suuri tyylillinen vaikutus Hendrik
Frans van Lintin ja Paninin maalaustapaan, ja hänen esimerkkinsä vaikutti myös venetsialaisten Luca Carlevarijs’n
ja Canaletton kehitykseen.11
Gian Paolo Paninin (1691–1765) maalaukset ylistivät 1700-luvun täydellistä Roomaa. Hänestä tulikin aikakauden tunnetuin näkymämaalari. Piacenzasta Roomaan
vuonna 1711 saapunut Panini oli opiskellut maalaustaidetta, arkkitehtuuria ja todennäköisesti myös lavastustaidetta.
Hänen laaja maalaustuotantonsa käsitti käytännössä kaikki
ikuistamisen arvoiset kohteet Roomassa. Hän kuvasi myös
rakennusten sisätiloja sekä yhdisteli antiikin raunioita vapaiksi sommitelmiksi capriccio-maalauksissaan. Paninilla
oli tiiviit suhteet Ranskan akatemiaan, mikä edisti hänen
uraansa. 1718 hänet valittiin Accademia di San Lucaan,
jota hän myös johti vuosina 1754–1755. Paninin yksityiskohtaisista ja äärimmäisen totuudenmukaisista kaupunkinäkymistä tuli suosittuja matkailijoiden keskuudessa.
Kuvien suuren kysynnän vuoksi Paninin ateljeessa tuotettiin suuri joukko muunneltuja toisintoja suosituimmista
vedutoista.12
Vaikka Panini oli omana aikanaan yhtä tunnettu
kuin Piranesi ja Canaletto, jälkipolvet muistavat vain nämä

kaksi viimeksi mainittua. Italian suurimpana 1700-luvun
näkymämaalarina pidetty Antonio Canal eli Canaletto
(1697–1768) vaikutti pääasiassa Venetsiassa, mutta maalasi
jonkin verran myös Rooman maisemia. Hän oli isänsä tavoin koulutukseltaan lavastaja, mutta vierailtuaan Roomassa 1719–1720 hän ilmeisesti vaikuttui Paninin taidokkaista vedutoista ja ryhtyi Venetsiaan palattuaan maalaamaan
kaupunkimaisemia. Englantilaiset matkailijat rakastuivat
Canaletton valoa tulviviin kanaalinäkymiin, joten vuonna
1746 mesenaatti Joseph Smithin turvin Canaletto muutti
työskentelemään Englantiin yhdeksäksi vuodeksi. Ennen
sitä, 1740-luvun alussa, hän maalasi useita näkymiä Rooman keskeisistä kaupunkitiloista ja antiikin monumenteista. On kuitenkin epäselvää, kävikö Canaletto tässä vaiheessa
Roomassa, vai maalasiko hän teokset parinkymmenen vuoden takaisten matkaluonnostensa pohjalta, vai mahdollisesti veljenpoikansa Bernardo Bellotton 1741–1742 tekemän
Rooman matkan luonnosten pohjalta.13 Canaletto, Panini
sekä muut vedutistit saavuttivat teostensa mestarillisen realismin pikemminkin todellisuuden vääristelyllä kuin sen
tarkalla jäljentämisellä. Näkymissä sovellettiin erilaisia tilallisia tehokeinoja: ylileveää näkökenttää tai mittakaavan ja
perspektiivin vääristämistä. Lähes kaikilla näkymäkuvaajilla
oli kokemusta teatterista ja lavastustaiteesta, missä todenmukaisuus syntyi illuusiosta. Lisäksi näkymämaalareilla oli
useimmiten käytössään camera obscura, joka auttoi kuvan
sommittelussa ja luonnostelussa. Van Wittel aloitti ensim-
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mäisenä tämän Alankomaissa yleisen laitteen järjestelmällisen käytön. Kaikella todennäköisyydellä myös Canaletto
käytti sitä.14
Grafiikan puolella 1700-luvun Rooman huomattavin kaupunkikuvaaja, heti Piranesin jälkeen, oli sisilialainen Giuseppe Vasi (1710–1782). Hänellä oli menestyvä
ateljee, jossa Piranesikin työskenteli uransa alkuvaiheessa.
Vasi kuvasi taidokkaasti Rooman arkkitehtuuria ja kaupunkielämää julkaisussaan Magnificenze di Roma (1747–1761),
jonka aihealueittain jaetut kymmenen osaa muodostavat
ensyklopedian kaupungin tärkeimmistä kohteista. Vasin
tarkkaan mietittyjen sommitelmien pääosassa on arkkitehtuuri, jonka mittasuhteisiin ja yksityiskohtiin on kiinnitetty
erityistä huomiota. Näkymiä leimaavat kuulas valo ja harkitut valöörivaihtelut. Uran edetessä hänen tarkkanäköinen
ja hieman jäykkä tyylinsä kehittyi eloisammaksi ja valöörien suhteen kontrastisemmaksi. Hänen myöhäisissä töissään näkyi vaikutteita Piranesin sommittelutavasta ja katselukulmista, mutta töiden taiteellinen sisältö ei saavuttanut
lähimainkaan Piranesin näkymien jännitettä ja äärimmäisiä
vastakohtia. 1765 Vasi laati Roomasta kaksitoista lehteä
käsittävän, karttamaisen panoraamanäkymän, johon oli
numeroitu Magnificenze-julkaisussa kuvatut kohteet. Selkeästi matkailijoita varten ajateltu kokonaisuus täydentyi
vielä neljällä erillisellä panoraamanäkymällä, jotka kuvasivat Rooman pääbasilikoja ja niiden ympäristöä. Vaikka työ
oli valmistuttuaan Vasin edustaman objektiivisen näkymäkuvauksen huippua, lajityypin oli jo tässä vaiheessa mullistanut Giovanni Battista Piranesi vahvalla subjektiivisella
näkemyksellään.15
Rooman kuvaaminen grafiikanvedoksissa jatkui
vielä innokkaasti 1800-luvun alkuvuosikymmeninä. Piranesi oli kuitenkin kehittänyt kaupunkinäkymille niin omaperäisen ja tunteikkaan ilmaisutavan, ettei lajityypille gra-
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16. Canaletto, Forumin raunioita, 1742.
17. Pierre-Henri de Valenciennes, Rooma aamunkoitteessa,
1782.
18. Jean-Baptiste-Camille
Corot, Colosseum nähtynä Maxentiuksen basilikasta, 1825.

fiikan puolella enää löytynyt haastajaa. Piranesin jalanjälkiä
seurasivat muun muassa Luigi Rossini, Gaetano Cottafavi
ja Domenico Amici. Bolognassa arkkitehdin koulutuksen
saanut Luigi Rossini (1790–1857) saapui Roomaan vuonna
1814, kun ranskalaishallinnosta oli juuri päästy eroon. Piranesin vaikutus näkyi alusta alkaen Rossinin töissä. Hänen
ensimmäinen tärkeä sarja suurikokoisia näkymiä, 1819–
1823 valmistunut Le antichità romane, oli jopa nimetty
Piranesin 1756 ilmestyneen kokoelman mukaan. Jo 1826
Rossini julkaisi toisen näkymäkokoelman Le antichità dei
contorni di Roma, joka kuvasi Rooman Campagnan kyliä
ja arkeologisia paikkoja, kuten Hadrianuksen huvilan raunioita. Yhtäläisyydet näiden kahden julkaisun ja Piranesin
Vedute di Roman välillä ovat ilmeisiä, etenkin sommitelmien ja kohteiden katselupisteiden osalta. Valon käsittely ei
kuitenkaan ole niin äärimmäistä kuin Piranesilla.16
Maalaustaiteessa roomalainen näkymäkuvaus
sitä vastoin sai uusia vapautuneita piirteitä. Vuonna 1777,
vuotta ennen Piranesin kuolemaa, maisemista innostunut
Pierre-Henri de Valenciennes (1750–1819) asettui Roomaan. Hän vietti kaupungissa seitsemän vuotta ja matkusteli sinä aikana myös Etelä-Italiassa ja Rooman pohjoispuolella. Vaikka Valenciennesin päätyöt olivat Lorrainin ja
Poussinin tyylisiä pitkälle työstettyjä maisemamaalauksia,
hän löysi luonnoksissaan uudenlaisen raikkaan, jopa abstraktin tavan kuvata ympäristöään. Hän teki öljyväritutkielmiaan ulkoilmassa, ja saattoi maalata samaa aihetta, kuten

rakennusryhmää yhä uudelleen eri valaistusolosuhteissa.
Hänen pilvitutkielmiensa lennokas spontaanius enteili jo
lähes impressionistista lähestymistapaa maisemaan. Vuonna
1816 perustettiin maisemamaalauksen Prix de Rome, joka
oli Valenciennesin kauan odottama tunnustus tälle taiteen
lajille.17 Valenciennesin tavoin walesilainen Thomas Jones
(1742–1803) maalasi välittömään havaintoon perustuvia
näkymäluonnoksia. Jones vietti Italiassa vuodet 1776–
1783. Hän asui kaksi ensimmäistä vuotta Roomassa maalaten kaupunkia ja Campagnaa, mutta muutti paremman
toimeentulon perässä Napoliin. Siellä Jones maalasi kokeellisia, jännittävän geometrisiä sommitelmia kansanrakennuksista ja Napolinlahden jyrkkäpiirteisistä maisemista.18
1800-luvun alussa vanhoilliset uusklassismin taiteilijat joutuivat väistämään uusia romantiikan ajan pyrkimyksiä. Romantiikan taiteilijat ilmaisivat töissään sisimpiä
tuntemuksiaan ja arvostivat yksilöllistä kädenjälkeä, taiteilijan omaa tyyliä. Luonnoksista tuli yhä tärkeämpiä, sillä
ne edustivat kaikkein spontaaneinta taidetta. Britannian
menestynein ja kiistanalaisin 1800-luvun näkymämaalari
Joseph Mallord William Turner (1775–1851) tuli tunnetuksi juuri yksilöllisestä tyylistään. Hän matkusteli laajalti
Euroopassa ja vieraili Roomassa kahteen otteeseen 1819 ja
1828. Maalaustensa voimalliseen ilmaisuun Turner oli saanut esimerkkiä muun muassa nuoruudessaan opiskelemistaan Piranesin arkkitehtuurifantasioista sekä renessanssin
ja barokin mestareiden töistä. Ensimmäisellä Italian-mat-
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kallaan 44-vuotiaana Turner pääsi viimein omakohtaisesti
kokemaan tämän vaikuttavan taide- ja kulttuuriperinnön.
Venetsian, Rooman ja Napolin kautta kulkeneelta matkalta
kertyi huimat 23 luonnoskirjaa. Ainoastaan Rooman ympäristöstä syntyi noin 1500 piirrosta. Pian matkan jälkeen
Turner maalasi kaupunkipanoraaman Rome from the Vatican, jonka etualalle hän on kuvannut paavinpalatsin loggian
sekä ihailemansa Raffaellon maalauksineen. Turner työsti
Roomaa kuvaavia kaupunkinäkymiä vielä parinkymmenen
vuoden ajan, ja maalasi myös Canaletton inspiroimia Venetsia-aiheita. Hän rakasti äärimmäisiä säätiloja ja kuvasi
mestarillisesti dramaattisia valaistusolosuhteita. Vaikka Turnerin epätarkat, valohämyssä kylpevät sommitelmat ja räikeän kelta- ja sinisävyinen väripaletti hämmensivät suurta
yleisöä, hänen teoksensa vaikuttivat suuresti myöhempiin
impressionisteihin. 19
Ranskalainen
Jean-Baptiste-Camille
Corot
(1796–1875) jatkoi vielä Valenciennesin jalanjäljissä klassisen maiseman traditiota, mutta keskittyi erityisesti ulkoilmamaalaukseen ja maisematutkielmiin. Hän maalasi
Rooman ympäristöä pitkällä Italian-matkallaan vuosina
1825–1828 sekä toisen kerran kesällä 1843. Pikkukylien
ja Campagnan maisemien vastapainoksi Corot vietti pitkiä
jaksoja Roomassa tehden arkkitehtuuritutkielmia. Kuvatessaan antiikin monumentteja hän keskittyi kohteen materiaaliin ja valon käyttäytymiseen, ei raunioiden runolliseen
tai arkeologiseen puoleen, kuten monet menneiden suku-
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polvien taiteilijat. Luonnoksissaan hän pyrki vangitsemaan
paikalle ominaisimmat piirteet sekä esittämään vuorokauden hetken, jona valo teki paikasta kaikkein puhuttelevimman. Juuri valon käyttö maalauksessa teki Corot’sta tärkeän
esikuvan seuraavan sukupolven impressionisteille.20
Vaikka Italiassa vierailleet ulkomaiset taiteilijat
uudistivat näkymäkuvausta, he harvoin omistivat koko
uransa italialaiselle maisemalle. Luonnollisesti Italian maaperää kuvasivat ahkerimmin paikalliset taiteilijat. Venetsiassa ja Padovassa opiskellut Ippolito Caffi (1809–1866) jatkoi
Canaletton hengessä italialaista kaupunkikuvausta. Hän
saavutti suurta suosioita Roomaa ja Venetsiaa kuvaavilla
teoksillaan. Romantiikan taiteilijoiden vaikutuksesta hän
alkoi kehittää maalaustyyliään tunteikkaampaan suuntaan
ja samalla uudisti vedutan totuttua kuvakieltä. Erityisesti
Caffin yöllisissä näkymissä kaupunki näyttäytyi salaperäisenä ympäristönä, jossa rakennusten hahmot osin hämärtyivät pimeyteen, osin korostuivat taianomaisen kuunvalon tai
harkittujen keinovalojen vaikutuksesta.21
1800-luvun puoleen väliin saakka Rooma pysyi
Euroopan taide- ja kulttuurielämän keskeisimpänä kaupunkina. Taiteilijoita ja arkkitehteja oli saapunut kaikkialta
opiskelemaan antiikin monumenttien sekä renessanssin ja
barokin mestariteosten äärelle. Vuosisadan loppua kohden
tilanne alkoi kuitenkin muuttua. Roomaan matkustettiin
yhä, mutta vuosia kestäneiden opintomatkojen sijaan matkat saivat turistisemman sävyn. Taiteilijan näkökulmasta

19. Ippolito Caffi, Yönäkymä
Colosseumista,
1800-luvun
puoliväli.
20. William Henry Fox Talbot, Kalotyyppi (Antoninuksen
ja Faustinan temppeli), 1840luku.
21. Renzo Vespignani, Periferia, 1944.

ikuinen kaupunki tuntui seisahtuneen paikoilleen, eikä
enää inspiroinut vanhaan tapaan. Uutta luovan taiteilijasukupolven kiinnostus siirtyi Ranskaan ja erityisesti Pariisiin.
Siellä houkuttelivat uudet tyylivirtaukset sekä modernin
metropolin kahvilat, bulevardit ja ulkoilmaelämä. Toisaalta
myös 1800-luvulla yleiseurooppalaisena ilmiönä kasvanut
kansallisuusaate vaikutti kotimaisten aiheiden suosimiseen.
Rooma-näkymät jäivät maalaustaiteessa yhä vähemmälle
huomiolle.
Yhtä lailla Rooman kaupunkinäkymiä esittävät
grafiikanvedokset menettivät merkitystään. Painokuvista
tuli yhä arkisempia, kun puu- ja metalligrafiikan rinnalle
kehittyi uusia monistustapoja. Litografiamenetelmä keksittiin 1798, ja sillä säästyttiin työläältä painolaatan kaiverrusvaiheelta.22 Valokuvauksen tekniikka julkistettiin
1839. William Henry Fox Talbotin kalotypiaksi kutsutulla
menetelmällä saatettiin yhdestä negatiivista valottaa useita
positiivikuvia.23 Rooma oli luonnollisesti ensimmäisiä kaupunkeja, jonka arkkitehtuuria valokuvattiin laajasti. Aloittelevat valokuvaajat eivät kuitenkaan onnistuneet vangitsemaan kohteiden vaikuttavuutta, vaan kameran säälimätön
linssi taltioi todellisuuden toteavan realistisesti ja samalla
romutti Piranesin Roomasta luoman illuusion.
Roomalaiset kaupunkinäkymät kokivat maalaustaiteessa vielä uuden tulemisen maailmansotien välisinä
vuosina. Scuola romana -nimellä tunnettu, roomalaisten
taidemaalareiden muodostama koulukunta seurasi Eu-

roopan avant garde -suuntauksia ja otti etäisyyttä taideakatemioiden ja valtionhallinnon klassisiin mieltymyksiin.
Vaikka Scuola romanan taiteilijoilla ei ollut yhtenäistä maalaustyyliä, heidän töissään on selkeitä yhdistäviä teemoja.
Tärkeä teema oli oman elinympäristön ikuistaminen. Kaupunkinäkymissään Scuola romanan taiteilijat välittivät henkilökohtaisen kokemuksensa Roomasta, sekä kaupungin
historiallisen loiston että ajan yhteiskunnallisen kehityksen
varjopuolet. Useat teokset olivat kantaa ottavia analyysejä
Mussolinin ajan muuttuvasta kaupungista: historiallisen
keskustan purkutöistä ja uusista asuinlähiöistä.24
Näkymäkuvien kantaa ottava piirre säilyi 1900-luvun alkupuolelta aina meidän päiviimme saakka. Yhä harvemmin teokset olivat vain kauniita kuvia idyllisistä ympäristöistä, vaan niiden tarkoituksena oli välittää ihmisille
jokin sanoma. Rakennettu ympäristö on valittu maalaus- ja
valokuvataiteen aiheeksi usein silloin, kun tavoitteena on
kiinnittää huomio ihmisen toimien ympäristövaikutuksiin, kuten teollistumisen haittoihin tai urbanisaation ongelmiin. Toisaalta näkymäkuvilla voidaan korostaa tietyn
ympäristön tai rakennuskokonaisuuden arvoa sekä kertoa
kohteen suojelun tärkeydestä. Tässä mielessä näkymäkuvat ovat palanneet piranesilaisille juurilleen, sillä Piranesin
tuotannossa oli myös mukana vahva sanoma. Hänen pyrkimyksensä oli vakuuttaa muu maailma roomalaisen antiikin arkkitehtuurin ylivertaisuudesta, etenkin suhteessa
kreikkalaiseen.
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1720

Syntyi 4. lokakuuta Moglianossa, lähellä Mestrea, Venetsian tasavallassa. Vanhemmat olivat kivenveistäjä
Angelo Piranesi ja Laura Lucchesi. Oppi veljeltään latinan kieltä ja antiikin kirjallisuutta, jotka antoivat pohjan myöhemmille arkeologian opinnoille.

1735-40

Opiskeli arkkitehtuuria Venetsiassa setänsä Matteo Lucchesin sekä Giovanni Antonio Scalfarotton johdolla.
Opiskeli myös grafiikan menetelmiä Carlo Zucchin ateljeessa, missä tutustui veduta-näkymäkuviin.

1740

Matkusti Roomaan Venetsian suurlähettilään piirtäjänä. Opiskeltuaan lyhyesti lavastustaidetta hakeutui kaupunkinäkymistään kuuluisan Giuseppe Vasin ateljeehen. Piirsi taukoamatta Rooman monumentteja. Tutustui
Paikallisiin arkkitehteihin ja oppineisiin sekä Ranskan Rooman akatemian jäseniin.

1743

Julkaisi sarjan Prima Parte di Architetture e Prospettive, joka koostuu kuvitteellisista ja suureellisista arkkitehtuurisommitelmista.

1743-44

Talousvaikeuksien takia oleskeli Venetsiassa, missä mahdollisesti opiskeli Giambattista Tiepolon ateljeessa.

1744

Matkusti Napoliin ja vieraili Herculaneumin kaivauksilla, minkä jälkeen palasi Venetsiaan.

1747

Asettui pysyvästi Roomaan ja avasi grafiikanpajan Via del Corsolle Ranskan akatemiaa vastapäätä.

1748

Julkaisi ensimmäisen itsenäisen veduta-sarjan Antichità Romane de’ Tempi della Repubblica e de’ Primi
Imperatori. Aloitti myös Vedute di Roma -näkymien julkaisemisen.
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GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720 – 1778)
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1745/50

Julkaisi ensimmäisen version sarjasta Invenzioni Capric di Carceri…, joka koostuu kuvitteellisista vankilanäkymistä.

1752

Meni naimisiin Angela Pasquinin kanssa. Viidestä lapsesta Francesco (1758/9–1810) jatkoi vahvimmin isänsä
työtä.

1756

Laajojen arkeologisten tutkimustensa pohjalta julkaisi neliosaisen Le Antichità Romane -sarjan, joka toi hänelle
mainetta ympäri Eurooppaa.

1757

Nimitettiin the Society of Antiquaries of London -yhdistyksen kunniajäseneksi.

1761

Julkaisi teoksen Della Magnificenza ed Architettura de´ Romani, jolla otti virallisesti kantaa kreikkalais-roomalaiseen
taidedebattiin. Perusti oman kustantamon ja julkaisi luettelon kaikista tähänastisista vedoksistaan. Valittiin Accademia di San Lucan jäseneksi. Julkaisi suositut vankilanäkymänsä uudelleentyöstettyinä nimellä Carceri d’invenzione.

1761-77

Matkusti muun muassa Pompejissa, Herculaneumissa, Tivolissa ja Paestumissa tallentamassa antiikin raunioita ja
arkeologisia kohteita, joista teki useita julkaisuja.

1764

Alkoi suunnitella uransa ainoaa toteutunutta arkkitehtuurisuunnitelmaa, Aventinus-kukkulalla sijaitsevan Santa Maria
del Priorato -kirkon uudistusta

1778

Kuoli sairauden seurauksena Roomassa 9. marraskuuta. Haudattiin Santa Maria del Prioratoon. Jätti jälkeensä yli
tuhat grafiikanteosta.
25
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PIRANESI – ROOMAN KUVAAJA
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22. Via Appia, kansilehti sarjaan Le Antichità Romane,
1756, (yksityiskohta).

aikka Rooma on taidehistorian kuvatuimpia kaupunkeja,
kukaan toinen taiteilija ei ole suhtautunut siihen yhtä intohimoisesti kuin Giovanni Battista Piranesi. Grafiikanvedoksissaan hän kuvasi kaupungin monumentit aivan ainutlaatuisella tavalla ja muutti ihmisten käsityksen Roomasta.
Maailma tuntee hänet parhaiten graafikkona, mutta hän oli
todellinen taiteen moniosaaja. Omasta mielestään hän oli
ennen kaikkea arkkitehti. Lisäksi hän toimi kustantajana
ja arkeologina, suunnitteli sisustuksia ja koriste-esineitä,
otti osaa ajan taidepolemiikkiin sekä kunnostutti ja myi
antiikin veistotaidetta. Hän oli jollain tapaa mukana kaikilla aloilla, jotka muokkasivat Roomaa ja muuta maailmaa
kohti uusklassismin henkeä.
Kun Piranesi saapui synnyinseuduiltaan Venetsiasta ensimmäisen kerran Roomaan 1740, hän kohtasi
kaupungin, joka tarjosi maailman rikkaimman visuaalisen
ympäristön: antiikin raunioita, varhaiskristillisiä basilikoja,
Campagna akvedukteineen ja hautamuistomerkkeineen,
Tiberin eloisia rantamaisemia, toisaalta renessanssin ja barokin näyttäviä rakennuksia ja kaupunkitiloja. Rooma oli
jo Euroopan yläluokan Grand Tour -matkojen kukoistava
keskus, mutta 1700-luvun puolivälin lähestyessä siitä oli tulossa myös älymystön pääkaupunki. Taiteilijat, ajattelijat ja
tiedemiehet kyseenalaistivat menneen vuosisadan totuudet
ja siirsivät kaupungin tiedon ja järjen aikakauteen, Valistuksen aikaan.
Toisaalta tämä aktiivinen ja uutta luova ilmapiiri

keskittyi lähinnä Piazza di Spagnan ympärille. Kirkkovaltion asiat etenivät 1700-luvulla painostavan rauhallisesti.
Paavit olivat saamattomia ja välttelivät uskonnollisia tai
poliittisia konflikteja. Kellään ei juuri ollut henkilökohtaisia ambitioita rakennustoimintaan. Piranesin saapuessa
Roomaan kaikki 1700-luvun merkittävimmät rakennushankkeet olivat valmistuneet tai valmistumaisillaan: Ripettan satama, Espanjalaiset portaat, Trevin suihkulähde sekä
Lateraanikirkon ja Santa Maria Maggioren julkisivut.26 On
oletettavaa, että arkkitehdin koulutuksen saanut Piranesi
halusi menestyä arkkitehtina, mutta suunnittelutehtäviä
kunnianhimoiselle nuorukaiselle ei ollut tarjolla.
Matkailijoiden täyttämässä kaupungissa vedutat
olivat kysyttyjä matkamuistoja, joten moni arkkitehti ryhtyi tekemään Rooman näkymiä esittävää grafiikkaa. Piranesi hakeutui oppiin alan parhaimman osaajan, Giuseppe
Vasin ateljeehen. Erimielisyyksien saattelemana hän kuitenkin lähti omilleen, ja vuoden 1741 jälkeen Piranesista
ja Vasista tuli elinikäisiä kilpakumppaneita. Piranesi halusi
tehdä näkymiä omalla tavallaan. Tähän asti metalligrafiikalla tuotetut topografiset näkymät olivat suurimmaksi osaksi
olleet ankaran dokumentoivia ja latteita, vaikka maalaustaiteen näkymäkuvissa oli jo kauan hyödynnetty omaperäistä
ilmaisua. Piranesi ryhtyi murtamaan tätä monotoniaa persoonallisella ja kokeilevalla lähestymistavallaan. Kahdessakymmenessä vuodessa hän uudisti koko veduta-genren
poikkeuksellisella sommittelutaidoillaan ja kaivertamistek-
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23. Gruppo di scale ornati di
magnifica architettura, sarjasta
Prima Parte di Architetture e
Prospettive, 1743.
24. Carceri d’invenzione, laatta
14, toinen vaihe, noin 1761.
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25. Kartta sarjasta Campo
Marzio dell’antica Roma, 1762
(yksityiskohta).
26. Arkkitehtuurifantasia sarjasta Parere su l’Architettura,
1765.

nisellä osaamisellaan.27
Piranesin luovuus ja omaperäinen tyyli kumpusivat hänen uteliaasta luonteestaan ja laaja-alaisesta koulutuksestaan. Piranesi imi vaikutteita kaikkialta. Jo nuoruusvuosiensa Venetsiassa hän kohtasi ajan tärkeimpien taiteilijoiden Marco Riccin, Canaletton ja Tiepolon maalauksia sekä
hienoja grafiikantöitä. Ricci ja Canaletto olivat paitsi vedutan mestareita, myös kuuluisia arkkitehtuurifantasioistaan,
vedute ideate. Monipuolisista arkkitehtuurin ja grafiikan
opinnoista tärkeimpiä Piranesille olivat perspektiivin opit
Carlo Zucchin ateljeessa. 1700-luvulla perspektiivin käyttö
oli huiminta teatteritaiteessa, jonka vaikutuksilta ei Piranesikaan välttynyt. Lavastuksistaan kuuluisa Galli-Bibienan
suku oli kehittänyt huippuunsa illuusiotekniikan scena per
angolo, jolla näyttämölle voitiin luoda kahden pakopisteen
perspektiivillä rajattomien mahdollisuuksien maailmoja.
Roomassa Piranesin oletetaan opiskelleen lavastustaiteen
tekniikoita Domenico ja Giuseppe Valerianin opastuksessa.
Roomassa Piranesi kohtasi myös Paninin maalatut vedutat
ja capricciot. Giovanni Battista Nollin 1748 julkaisema
ennennäkemättömän tarkka Rooman kartta vaikutti myös
Piranesiin. Kartan uutta graafista esitystapaa, jossa katujen
ja rakennusmassojen lisäksi oli esitetty tärkeimpien rakennusten pohjakaavat, Piranesi käytti hyödykseen omissa
karttaesityksissään antiikin Roomasta.28
Antiikki oli kuitenkin innoittajista tärkein. Jo ensimmäisellä matkalla Roomaan antiikin rauniot olivat jättä-

neet Piranesiin lähtemättömän vaikutuksen. Hän kirjoitti,
kuinka ”puhuvat rauniot ovat täyttäneet sieluni kuvin, jollaisia tarkimmatkaan mittapiirrokset eivät olisi välittäneet.”
Sielunsa silmin Piranesi saattoi nähdä rauniot siinä täydellisyydessä, jossa ne kerran olivat. Hän käytti tätä näkyä
lähtökohtana arkkitehtuurifantasioissaan, joissa antiikin
elementit muodostivat aivan uudenlaista mielikuvituksellista arkkitehtuuria. 1743 julkaistiin Piranesin ensimmäinen
itsenäinen teos, kahdentoista mahtailevan arkkitehtuurinäkymän sarja Prima Parte di Architetture e Prospettive. Tiepolon vastajulkaistun Capriccin vaikutus näkyi Piranesin
seuraavissa fantasianäkymissä. Neljän vedoksen Grotteschi
ilmestyi 1745, ja siinä antiikin henki yhdistyi rappioon ja
osin makaabereihin kuva-aiheisiin. Piranesin siihenastiset
fantasiakuvat julkaistiin 1750 kokoomateoksessa Opere
varie.
Samoihin aikoihin ilmestyi yksi Piranesin vaikuttavimmista teoksista, neljäntoista kuvitteellisen vankilanäkymän sarja Invenzioni capric di Carceri. Äärimmäisen
henkilökohtaisissa näkymissä lavastustaide ja venetsialainen
capriccio yhdistyivät antiikin Rooman massiivisiin muurattuihin rakennelmiin muodostaen sokkelomaisia epätoivon
tiloja. Piranesi palasi vankila-aiheeseen vielä myöhemmin.
Hän julkaisi 1761 vahvasti uudelleentyöstetyt laatat sekä
kaksi uutta näkymää nimellä Carceri d’Invenzione. Siitä tuli
Vedute di Roman ohella Piranesin kuuluisin työ. Näkymät
stimuloivat mielikuvitusta ja pakottavat katsojan silmät
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”Piranesia lukuun ottamatta kukaan ei ole tuottanut arkkitehtuurifantasioita, joita arvostettaisiin myös taideteoksina. […] Tähän on syynä kaiketi se, että fantasia vaatii liikaa yhdeltä ihmiseltä, sillä hänen täytyy olla sekä
arkkitehti että taiteilija, eikä kumpaakaan loppujen lopuksi.”29
John Summerson

loputtomalle matkalle tilan syövereihin. Tilan logiikka on
kyseenalaistettu tavalla, joka ylitettiin kunnolla vasta kubismin taiteessa.30
Piranesille antiikki merkitsi paljon enemmän
kuin vain katkelmia hänen fantasia-arkkitehtuurissaan.
Hän kunnioitti syvästi antiikin Roomaa ja halusi tallentaa
katoavat rauniot kuviin muun maailman ihasteltavaksi. Piranesi teki laajoja arkeologisia tutkimuksia, joiden pohjalta
hän rekonstruoi rakennelmia ja havainnollisti roomalaisia
rakennusmenetelmiä. Ensimmäiset tutkimustuloksensa
hän julkaisi 1753 teoksessa Trofei Ottaviano di Augusto. Sitä
seurasi 1756 julkaistu neliosainen, 250 vedoksen laajuinen
teos Le Antichità Romane, joka nosti Piranesin kansainväliseen maineeseen antiikintuntijana. Kuitenkin 1700-luvun
puolivälissä klassismin yhteinen muotokieli tuli kyseenalaiseksi, kun uusia tietoja julkaistiin Pompejin ja Herculaneumin löydöistä sekä toisaalta Paestumin ja itäisen Välimeren
alueen temppeleistä. Roomalainen antiikin taide nähtiin
polveutuvan kreikkalaisesta, jonka taas katsottiin olevan
aidompaa ja hienompaa. Näkemyksen taustalla olivat erityisesti Marc-Antoine Laugierin 1753 julkaistu Essai sur
l’Achitecture, Winckelmannin kirjoitukset sekä Julien-David Le Royn 1758 ilmestyneet mittapiirrokset Ateenan
Akropoliilta.
Sen sijaan Piranesi oli vakuuttunut roomalaisen
tyylin pohjautuvan etruskilaisesta. Hän teki vastahyökkäyksen 1761 teoksellaan Della Magnificenza ed Architettura de’
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Romani, jossa painottuivat roomalaisen arkkitehtuurin monikäyttöisyys, kekseliäisyys ja ornamenttien rikkaus. Piranesi kehitti näkemyksiään vielä tätä seuraavissa arkeologisissa julkaisuissa. Vuonna 1764 Pierre-Jean Mariette kritisoi Della Magnificenzaa, johon Piranesi seuraavana vuonna
vastasi kolmiosaisella vastineella. Sen tärkein osa, Parere
su l’Architettura, koostui yltiökoristeellisista arkkitehtuurisommitelmista, joissa kaikki klassismin perinteiset konventiot oli hylätty. Kreikkalainen yksinkertaisuus osoitti
Piranesin mielestä mielen köyhyyttä, kun taas roomalainen
monimuotoisuus stimuloi mielikuvitusta. Teos heijasti hyvin Piranesin myöhempää uraa. Hänen ainoan toteutuneen
arkkitehtuurisuunnitelman, Santa Maria del Prioraton julkisivuissa sekä sisääntuloaukiossa koristeaiheita on käytetty
hyvin vapautuneesti. 1969 julkaistussa, sisustusta ja koristetaidetta esittelevässä Diverse Manieressa ornamenttien ylenpalttisuus oli jo sokaisevaa.31 Piranesin tavoite oli kuitenkin
innostaa arkkitehteja käyttämään antiikin elementtejä luovasti, ja Piranesin ansiota onkin pitkälti se, että uusklassismissa antiikin arkkitehtuuria saatettiin tulkita monin eri
tavoin.32
Kreikka-Rooma-polemiikki heijastui myös suurelle yleisölle suunnatuissa Rooma-näkymissä. Kun Piranesi oli perustanut oman painotalon Palazzo Tomatiin Via
Felicelle vuonna 1761, ensimmäinen työ jonka hän lisäsi
Vedute di Romaan oli näkymä Pantheonista (veduta nro
60). Rakennus näyttäytyi nyt suurimpana antiikin muis-

27. Raunionäkymä sarjasta Le
Antichità d’Albano e di Castel
Gandolfo, 1762.

tomerkkinä, joka oli voittoisasti säilynyt läpi 16 vuosisadan.33 Tämän jälkeen yhä suurempi osa näkymistä esitti
antiikin Roomaa. Piranesin huomio kiinnittyi erityisesti
rakennusteknisesti edistyksellisiin rakennelmiin sekä monimuotoisiin rakennuksiin. Hän kuvasi useat rakennukset aivan läheltä, jotta niiden rakennustapa ja materiaalit
näkyisivät kuvassa mahdollisimman hyvin. Piranesi erkani
yhä kauemmas 1700-luvun vedutaperinteestä, joka perustui laajaan näköalaan ja tasapainoon.34 Näkymät alkoivat
lähestyä hänen fantasiakuviensa sommitelmia.
Piranesi toi vedutoihin myös roomalaisen arkkitehtuurin tilallisuuden. Hän esitti paljon sisänäkymiä, mikä
oli ajan arkkitehtuurikuvissa poikkeavaa.35 Toisaalta tämä
piirre erotti roomalaiset ehkä parhaiten kreikkalaisista.
Roomalainen arkkitehtuuri oli voimakasta sisätilan arkkitehtuuria, kuten Pantheon tai Hadrianuksen huvilan rauniot osoittivat, kun taas kreikkalaisen temppelin kauneus
näkyi vain julkisivuissa. Kreikkalainen temppeli oli kaukaa
tarkasteltava objekti. Roomalaisessa arkkitehtuurissa oleellista oli tilakokemus, arkkitehtuurin subjektiivisuus. Piranesi halusi todella välittää katsojalle sen, miltä tuntuu astua
roomalaiseen rakennukseen. Hän vangitsi kuviinsa tunteen,
mikä on taiteen arkkitehtuurille kaikkein olennaisinta.
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PIRANESIN VEDUTE DI ROMA
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28. Vedute di Roma,
kansilehti.

oomalaiset näkymät on teema, jota Piranesi on työstänyt
hänen uransa alkuvaiheista asti. Hänen ensimmäiset tunnetut työnsä olivat neljä pientä näkymää, jotka ovat peräisin heti ensimmäisen Rooman-matkan ajoilta 1740–1741.
Vedosten kohteina olivat San Giovanni in Laterano, San
Paolo fuori le Mura, San Sebastiano fuori le Mura sekä Castel Sant’Angelo. Myöhemmin vedokset julkaistiin yhdessä
Piranesin 43 muun näkymäkuvan kanssa teoksessa Varie
Vedute di Roma Antica e Moderna…, joka sisälsi myös Ranskan akatemian graafikkojen tekemiä vedutoja. Piranesin
ensimmäinen itsenäinen vedutojen kokonaisuus Antichità
Romane de’ tempi della Repubblica e de’ Primi Imperatori
julkaistiin vuonna 1748. Se sisälsi 28 pientä ja tyyliltään
yhdenmukaista raunionäkymää. Sarja julkaistiin uudelleen
1765 nimellä Alcune Vedute di Archi Trionfali.
Diplomityöni pohjana on Piranesin kuuluisin
Rooma-näkymien teoskokonaisuus, Vedute di Roma. Se käsittää 137 vedosta. Piranesi aloitti ensimmäisten näkymien
työstämisen ennen vuotta 1748, ja täydensi sarjaa vähitellen aina kuolemaansa saakka vuoteen 1778. Vedute di Roma
muodostaa selkärangan koko Piranesin tuotannolle. Vedoksista välittyy hyvin hänen tyylinsä kehittyminen. Kulloinkin valitut aiheet heijastelevat myös hänen senhetkisiä
ajatuksiaan arkkitehtuurista ja arkeologiasta.36
Vedute di Roman kuvakoko on grafiikanvedokseksi hyvin suuri. Vedosten korkeus on yleensä noin 40 senttimetriä ja leveys noin 55 ja 70 senttimetrin välillä. Suuri ku-

vakoko antoi Piranesille mahdollisuuden kuvata näyttävästi
Rooman monumentaalisia kaupunkitiloja, kuten Pietarinkirkon aukiota. Suureen kuvakokoon on olemassa erilaisia
syitä: Piranesi on luultavasti saanut vaikutteita Paninin ja
Canaletton suurikokoisista näkymämaalauksista. Myös
aikakauden tieteelliset julkaisut olivat tavallisesti suurikokoisia ja Piranesi, merkittävänä Rooman-tuntijana, koki
pienen kuvakoon riittämättömäksi hänen kuvaamiensa
kohteiden sisältämälle informaatiolle. Myös Piranesin alati karttuva kokemus viivasyövytyksestä sekä taloudellinen
menestys antoivat hänelle mahdollisuuden toteuttaa yhä
suurempia painolaattoja.37
Vedute di Roma esittelee niin antiikin Rooman
raunioita kuin sen hetkistä moderniakin Roomaa. Näkymistä 92 kuvaa kaupunginmuurien sisäpuolista Roomaa,
ja 17 näkymää esittää kaupungin laidoilla sijaitsevia kohteita, kuten pyhiinvaelluskirkkoja, huviloita ja Via Appian
hautamuistomerkkejä. Nimestään huolimatta kokoelma
sisältää kohteita myös Rooman ulkopuolelta. Kun Piranesi
1760-luvulla kiinnostui kauempana Roomasta sijaitsevista
antiikin jäännöksistä, nämä löysivät tiensä myös Vedute di
Romaan. Huomattavan kokonaisuuden muodostavat Tivolin ympäristöä kuvaavat 23 näkymää, joista kymmenen
on Hadrianuksen huvilan raunioilta. Mukaan ovat päässeet
myös antiikin muistomerkit Corista sekä Napolin lähistöltä
Beneventosta ja Casertasta. Piranesi kuvasi monia kohteita yhä uudelleen. Hän esitti niitä monipuolisesti ulko- ja
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sisäpuolelta lisäten vaiheittain uusia näkökulmia. Tällaisia
kohteita olivat etenkin tärkeimmät pyhiinvaelluskirkot ja
Colosseum.
Vedute di Roman ensimmäiset 19 näkymää olivat
valmistuneet jo mahdollisesti vuoteen 1748 mennessä. Kustantaja Giovanni Bouchard julkaisi 1751 teoksen Le Magnificenze di Roma, joka käsitti jo 34 näkymää. Aloittaessaan
oman painotoiminnan 1761 Piranesi laati luettelon kaikista
siihenastisista töistään. Niin kutsuttu Catalogo inciso sisälsi
59 Vedute di Roman näkymää. Tämän jälkeen luettelo kasvoi vähitellen, kunnes viimeiset 18 näkymää lisättiin Piranesin kuolinvuonna 1778. Kaksi viimeistä näkymää ovat
Piranesin pojan Francescon käsialaa. Nimenomaan ennen
vuotta 1761 valmistuneiden näkymien ajoittaminen on
ollut vaikeaa, sillä vedokset ovat pääosin päiväämättömiä.
Vain yksi näkymä, Tivolin vesiputousta kuvaava Veduta della Cascata di Tivoli vuodelta 1766, on päivätty vedokseen.
Pitkään oli vallalla Arthur M. Hindin laatima virheellinen
aikajärjestys, joka on sittemmin korjattu Piranesin tyylissä
havaitun kehityksen pohjalta.
Piranesin etsaustyyli muuttui varhaisten näkymien
ilmavasta, ehkä hieman latteasta kädenjäljestä myöhempien
näkymien artikuloituun ilmaisuun. Ensimmäisissä Vedute
di Roman vedoksissa voi havaita Venetsialaisen veduta-perinteen ja erityisesti Canaletton vaikutusta. Näkymissä on
ulkoilmamaalauksen tuntua, valoisuutta ja keveyttä, jollaista näkee Canaletton maalauksissa. Sommitelmat ovat pe-
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rinteisempiä kaupunkimaisemia, joissa kuvattavaa kohdetta
on tarkasteltu etäältä. Rakennukset sijoittuvat nauhamaisesti kuvan keskialalle, kun taas kuvan etuala on avara ja
taustasta suuri osa on taivasta. Kuvassa valo on hyvin tasaista, ja viivat ovat selkeästi työstetympiä ja tarkempia kuin
esimerkiksi aikaisemman Archi Trionfali -sarjan rennoissa
vedoksissa. Siirtyminen suureen kuvaformaattiin saattaa selittää Piranesin varovaisuuden ensimmäisissä näkymissä.
Varovainen tekniikka kelpasi hyvin modernin
Rooman rakennusten esittämiseen, mutta antiikin raunioiden rappiotilan vangitsemiseksi tarvittiin ekspressiivisempää kuvakieltä. Asteittain Piranesi onnistui siirtämään
Archi Trionfali -sarjan ilmaisuvoiman suuriin näkymiinsä.
Hän työsti laattoja runsaammin ja monipuolisemmin, kehittäen erilaisia tekstuureja, joilla hän pystyi esimerkiksi
erottelemaan raunioituneessa rakennuksessa nähtäviä eri
materiaaleja ja ajallisia kerroksia. Hän käytti onnistuneesti
valo-varjo-kontrasteja sekä laajaa harmaasävyjen asteikkoa
tummasta vaaleaan. Piranesi alkoi kuvata yksittäisiä rakennuksia yhä dramaattisemmista kuvakulmista. Nyt rakennuksia on tarkasteltu hyvin läheltä, minkä takia ne peittävät suurimman osan kuva-alasta paljastaen vaikuttavan
olemuksensa. Vähitellen Piranesi onnistui siirtämään vaikuttavan tunnelman myös laajempiin kaupunkinäkymiin.38
Piranesin Rooma-näkymät poikkeavat tyylillisesti
hyvin paljon hänen aikalaistensa vastaavista näkymistä. Kun
muut taiteilijat esittivät Rooman paikkoja ja monument-

29. Piranesin ihmistutkielmia

teja kylmän toteavasti, Piranesi kanavoi näkymiinsä oman
vahvan ja ylevän kokemuksensa paikan hengestä. Hän oli
uskollinen kohteen arkkitehtuurille ja esitti yksityiskohdat
aina hyvin tarkasti, mutta samalla hän käytti lukuisia tehokeinoja, joilla kuvattava kohde näyttäisi entistä vaikuttavammalta. Piranesi valitsi usein katselupisteen, joka oli
mahdollisimman sivussa kohteen symmetria-akselista. Näin
hän pystyi korostamaan kohteen kokoa ja lisätä syvyysvaikutelmaa. Laajoissa kaupunkinäkymissä katselukulma saattoi olla yli 180°, mutta Piranesi puristi näkymän normaaliin
näkökenttään. Voimakkaan ja liioitellun perspektiivin Piranesi sai aikaan sijoittamalla katselupisteen mahdollisimman
lähelle kuvattavaa kohdetta sekä mahdollisimman alhaalle
maanpinnan tasoon. Hän vääristi mittakaavaa entisestään
kuvaa elävöittävillä ihmishahmoilla, jotka saattoivat todellisuudessa olla vain parikymmentä senttimetriä korkeita.
Hahmot lisäsivät kuvaan liikettä, kun niiden vääntelehtivät
vartalot ja eriskummallisiin asentoihin ojennetut raajat mukailivat murenevien tiilimuurien ja kasvillisuuden muotoja.
Piranesi tutki myös uusia mahdollisuuksia, kuten lintuperspektiiviä, avatakseen kohteistaan yhä uusia näkökulmia.
Käyttämällä jännitteitä ja kontrasteja, äärimmäisiä valoja
ja syviä varjoja, rosoista viivaa ja rajuja tekstuureja Piranesi
sai keskinkertaisetkin tilat näyttämään pysäyttävän vaikuttavilta. Sekä Goethe että Flaxman valittivat, että Rooman
monumentit eivät todellisuudessa vastanneet niitä ennakkokäsityksiä, jotka he olivat Piranesin näkymien pohjalta

saaneet.39 Mutta ilman tällaista vahvaa kuvakieltä Vedute
di Roma ei kiehtoisi meitä samalla tavalla. Juuri Piranesin
kuvaama fantasian rajalla oleva todellisuus saa ihmiset ihastumaan näihin näkymiin yhä uudelleen ja uudelleen.
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Kaupunki muuttuu
ROOMAN HISTORIAA 1700-luvun lopulta nykyaikaan
KAUPUNGISTUMINEN – maaseudusta miljoonakaupungiksi
KADUT JA LIIKENNE – kärrypoluista autostradoihin
TIBER – joki-idyllistä tulvavalleihin
MATKAILU – Grand Tourista massaturismiin
RAUNIOT – kivilouhoksista suojelukohteiksi
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1798

Napoleonin johtamat joukot valtaavat Rooman ja julistavat tasavallan. Paavi Pius VI Braschi
kuolee vangittuna Ranskassa 1799.

1801

Pius VII Chiaramonti sovittelee Ranskan ja kirkon välejä.

1808

Napoleon miehittää Rooman ja liittää sen imperiumiinsa 1809.

1814

Napoleonin kukistuttua paavinvalta palautetaan Wienin kongressissa.

1849

vallankumouksen seurauksena Roomaan julistetaan tasavalta. Tasavaltaa puolustava Giuseppe
Garibaldi häviää taistelun paavinvaltaa tukevia ranskalaisjoukkoja vastaan. Pius VII palaa kaupunkiin, mutta kirkon valta heikentyy.

1856

Kirkkovaltion ensimmäinen junarata valmistuu Rooman ja Frascatin välille.

1861

Italian kuningaskunta perustetaan ja Torinosta tulee sen pääkaupunki.

1870

Kuningas Vittorio Emanuele II:n joukot hyökkäävät Roomaan ja loput kirkkovaltiosta liitetään
kuningaskuntaan.

1871

Roomasta tulee yhdistyneen Italian pääkaupunki. Paavi vetäytyy Vatikaaniin.

1915

Ensimmäisessä maailmansodassa Italia on liittoutuneiden puolella.

1922

Mustapaidat marssivat Roomaan ja Benito Mussolini nousee valtaan. Italia siirtyy yksipuoluejärjestelmään 1926.

1929

Lateraanisopimuksella paavi saa oman valtion, Vatikaanin. Katolisuudesta tulee valtionuskonto.

1940

Toisessa maailmansodassa Italia on Saksan liittolainen. Pommitusten välttämiseksi Roomasta
julistetaan avoin kaupunki, città aperta.

1944

Liittoutuneet vapauttavat Rooman 4. kesäkuuta.

1946

Italia julistetaan tasavallaksi ja kuningas Umberto II perheineen ajetaan maasta.
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ROOMAN HISTORIAA 1700-LUVUN LOPULTA
NYKYAIKAAN

1955

Rooman metro aloittaa liikennöinnin.

1957

Rooman sopimus vahvistaa Euroopan talousyhteisön (myöh. Euroopan unionin) synnyn.

1960

Rooman olympialaiset

1962

Vatikaanin toinen kirkolliskokous

1970-l

Poliittinen ääritoiminta jatkuu 1980-luvun alkuun, nk. lyijyvuodet. Vasemmistoradikaalit
sieppaavat ja surmaavat pääministeri Aldo Moron 1978.

1993

Francesco Rutelli valitaan Rooman pormestariksi. Korruptio vähenee ja kaupunki kehittyy.

1994

Silvio Berlusconi perustaa puolueen Forza Italia, voittaa vaalit ja nousee pääministeriksi.
Hän palaa 2000-luvulla pääministeriksi kahteen otteeseen.

2000

Riemuvuonna Roomassa vierailee noin 26 miljoonaa turistia ja pyhiinvaeltajaa.

2002

Euro korvaa liiran. Italian kuninkaallisen perheen maastakarkoitus päättyy.

2005

Paavi Johannes Paavali II kuolee.

2011

Euroopan velkakriisin johdosta Berlusconi pakotetaan eroamaan.
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KAUPUNGISTUMINEN
– MAASEUDUSTA MILJOONAKAUPUNGIKSI

R

30. Forum Romanum tunnettiin 1700-luvulla nimellä Campo Vaccino ”lehmilaidun”, sillä
siellä pidettiin karjamarkkinoita.
Piranesi, Vedute di Roma.

ooma oli 1700-luvulla vielä suhteellisen pienikokoinen
kaupunki. Sen asuttu alue keskittyi Tiberin mutkan rajaaman Campus Martiuksen ympäristöön, mihin kaupungin
painopiste oli antiikin valtakunnan romahtamisen jälkeen
sijoittunut. Ajanlaskumme alkuvuosina antiikin Roomassa oli asunut yli miljoona ihmistä. Vielä keisariajan lopulla 400-luvun alussa väkiluvun oletetaan olleen lähellä
800.000, mutta toistuvien barbaarihyökkäysten seurauksena muuttoliike valtakunnan muihin keskuksiin kasvoi, ja
vuoteen 500 mennessä kaupungissa oli enää korkeintaan
100.000 asukasta. 500-luvun goottisotien aikana akveduktit katkaistiin, joten asukkaat joutuivat turvautumaan Tiber-joen veteen ja siirtyivät asumaan joen varteen Tiberin
saaren ympäristöön. 700-luvun lopulta alkaneen vakaamman kauden seurauksena asutus levisi kohti pohjoista Campus Martiuksen keisariaikaisten raunioiden lomaan, kunnes
1084 Rooma jälleen tuhottiin ryöstämällä ja polttamalla.
Taloudellinen nousukausi 1100- ja 1200-luvuilla keskeytyi
paavien Avignonin vankeuteen 1309–1377, jonka johdosta
kaupunkia laiminlyötiin ja väkiluku putosi alle 50.000:een.1
1400-luvun puolivälistä eteenpäin renessanssin ja
barokin mahtavat rakennuttajapaavit alkoivat palauttaa antiikin Rooman loistoa luomalla monumentaalisia kaupunkisuunnitelmia. Renessanssin aikana kaupungin uudistaminen oli kokonaisvaltaista, ja silloin keskiaikainen sekava tieverkko järkeistettiin suorilla väylillä. Myös kaupungin toiminnallinen keskus siirtyi Capitoliumilta pohjoisemmaksi.

1526 suoritetussa ensimmäisessä väestönlaskennassa kaupungin väkiluku oli 55.000, mutta seuraavan vuoden Rooman ryöstön, Sacco di Roman, yhteydessä kuoli tuhansia
ihmisiä.2 1600-luvun alussa väkiluku oli kasvanut 100.000
asukkaaseen. Roomaa hallitsevat äärettömän rikkaat suvut
jatkoivat Rooman kaunistamista, mutta Barokin aikana rakennustoiminta keskittyi yksittäisiin rakennuksiin, kuten
palatseihin ja kirkkoihin.
1700-luvun alkupuolella paavien Rooma saavutti
lopullisen ulkonäkönsä, joka säilyi melko muuttumattomana aina 1800-luvun lopulle saakka. Rakennustoiminta
1700-luvulla oli edeltäneitä vuosisatoja maltillisempaa. Silloin kuitenkin toteutettiin sitäkin taitavampia kaupunkitilallisia sommitelmia, joista tärkeimpänä Porto di Ripetta
ja ”Espanjalaiset portaat”, Scalinata di Trinità dei Monti.
Tiberin tulvavallien tieltä puretun Ripettan sataman viehkeästi kaartuileva, jokeen laskeutuva portaikko valmistui
1704. Sen muodot toistuvat 1725 vihityissä Espanjalaisissa
portaissa, jotka viimein ratkaisivat Piazza di Spagnan ja ylhäällä olevan kirkon, Trinità dei Montin välisen yhteyden.
Toisaalta Sikstus V:n 1500-luvun lopulla kaavailema suora
väylä Porta del Popololta Santa Maria Maggiorelle jouduttiin portaiden rakentamisen jälkeen unohtamaan. Piazza di
Spagnan ympäristöstä oli 1700-luvulle tultaessa kehittynyt
kaupungin henkinen keskus. Sen uusiin kortteleihin oli
majoittunut paljon taiteilijoita ja ulkomaalaisia Grand Tour
-matkaajia.
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Kosmopoliittisesta ilmapiiristään huolimatta
Rooma oli 1700-luvulla vielä vahvasti maaseudun leimaama vihreä pikkukaupunki. Aurelianuksen kaupunginmuurien sisäpuolisesta alueesta suurin osa oli viljelyskäytössä.
Tiiviisti rakennettu kaupunki oli keskittynyt Tiberin jokilaaksoon, ja sitä ympäröivät kukkuloille 1500- ja 1600-luvuilla perustetut aatelisperheiden huvilat puutarhoineen.
Huviloiden lomassa oli satoja pieniä viinitarhoja, jotka on
kaikki esitetty tarkasti Giambattista Nollin 1748 julkaistussa kartassa. Huvilat ja viinitarhat jatkuivat vielä muurien
ulkopuolella ja sulautuivat kaupunkia ympäröivän Campagnan laajoihin laidunmaisemiin.
Kaupungin kukkuloiden huvilat estivät osaltaan
kaupungin laajenemista. Rooman väkiluku oli 1700-luvun alussa noin 120.000 ja vuosisadan lopulla jo 180.000.
Vaikka väestö lisääntyi viisikymmentä prosenttia, kaupunki
ei merkittävästi laajentunut ulospäin. Sen sijaan kaupunki
alkoi ensimmäistä kertaa kasvaa ylöspäin. Keskustan kolmikerroksisia yhdenperheentaloja korotettiin kerroksella
tai kahdella ja muutettiin usean huoneiston kerrostaloiksi.
Käyttökelpoisia rakennuksia myös purettiin, jotta niiden tilalle saataisiin tuottavampia vuokrakasarmeja.3 Aikakauden
hienoin asuinkerrostalosommitelma rakennettiin Piazza
Sant’Ignaziolle. Teatterikulissia muistuttava, koverien julkisivujen rytmittämä rakennusryhmä valmistui 1728.
Pietarinkirkko oli saatu valmiiksi 1600-luvun lopulla, joten paavit kaunistivat nyt muita Rooman kirkkoja.
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Moni kirkko sai uuden julkisivun. Santa Maria Maggioren
kaakkoisjulkisivun suunnitteli Ferdinando Fuga 1743. San
Giovanni in Lateranon 1733–1735 rakennetun julkisivun
taas suunnitteli Alessandro Galilei. Sen voimakkaan vertikaali sommitelma ennakoi jo uusklassismia, kuten myös
Nicola Salvin suunnittelema 1732–1762 rakennettu Trevin
suihkukaivo. Vuonna 1756 kardinaali Alessandro Albani
alkoi rakennuttaa Via Salarian varteen Carlo Marchionnin
suunnittelemaa huvilaa, jonne sijoittuisi kardinaalin laaja
antiikin veistoskokoelma. Villa Albanista tuli aikakauden
kulttuurieliitin kohtaamispaikka ja kreikkalaisen taiteen ja
klassismin suunnannäyttäjä.4
1700-luvun Roomaa voi monella tapaa pitää täydellisenä kaupunkina. Sitä se oli myös Goethelle, joka 1786
kuvaili ihastuneena Pietarinkirkon katolta avautuvaa näkymää: ”Nousimme vihdoin kirkon katolle, mistä saimme
nähdä kuvan hyvin rakennetusta kaupungista pienoiskoossa. Taloja ja varastorakennuksia, suihkukaivoja, (ulkonäöstä
päätellen) kirkkoja, ja yksi suuri temppeli, kaikki kuin ilmassa väreillen, ja kauniita kävelyteitä niiden välissä. Nousimme kupoliin ja katselimme Apenniinien heleän kirkkaita
tienoita, näimme Soracten vuoren, Tivolin suunnalla vulkaaniset kukkulat, Frascatin, Castel Gandolfon ja tasangon
sekä kauempana meren. Lähellä edessämme Rooma kaikkinensa, koko pituudeltaan ja leveydeltään, vuoristopalatseineen, kupoleineen jne.”5 Loistavan aikakauden päätti paavi
Pius VI Braschi, joka 1791 alkoi viimeisenä paavina raken-

31. Vuohipaimenet laumoineen
olivat jokapäiväinen näky keskellä Roomaa. Vuohet ja lampaat laidunsivat arkeologisilla
paikoilla vielä 1800-luvun lopussa.
32. Prati oli ensimmäinen kaupunginmuurien ulkopuolelle rakentunut laaja kaupunginosa.

nuttaa kaupunkipalatsia suvulleen. Ajat olivat kuitenkin
muuttuneet Ranskan vallankumouksen jälkeen, ja kesken
jääneestä palatsista tuli symboli lopun alulle. Ranskalaiset
valloittivat Rooman 1798 ja Pius VI kuoli 1799 maanpaossa Valencessa.
Kun Napoleon oli 1809 julistanut Rooman osaksi
imperiumiaan, alettiin kaupunkia kehittää Rooman prefektin Camille de Tournonin johdolla. Innokas uudistusohjelma oli jaettu kolmeen osaan: toiminnallisiin, arkeologisiin
ja kaunistaviin toimenpiteisiin. Lähes kaikista suunnittelutehtävistä vastasi Rooman merkittävin uusklassismin
ajan arkkitehti Giuseppe Valadier (1762–1839). Ranskasta
tuotiin malli julkisille puistoille ja puurivien reunustamille kaduille. Suunnitelluista puistoista ehdittiin toteuttaa
näköalastaan kuuluisa Pincio kaupungin pohjoisreunalle
sekä toinen puisto Caelius-kukkulalle, jonne oli kuljetettu maata Forum Romanumin arkeologisilta kaivauksilta.
Kaupungin ulkopuolelle San Lorenzon viereen perustettiin
Campo Veranon hautausmaa. Rakennustaiteellisesti merkittävin tuona aikana käynnistetty hanke oli Piazza del Popolon uudelleenjärjestely, jonka suunnittelun Valadier oli
aloittanut jo 1794. Ranskalaisarkkitehtien Guy de Gisorsin
ja Louis-Martin Berthault’n neuvosta Valadier muutti alun
perin nelikulmaiseksi suunnittelemansa aukion soikeaksi.6
Kun ranskalaisten valtakausi loppui jo 1814, monet hankkeet jäivät kesken tai kokonaan toteutumatta, kuten valtaisa Piazza Colonnalta Colosseumille yltävä keisarillinen

palatsi. Muuan englantilainen matkailija totesikin, että ”on
mahdollista kävellä kaupungin laidalta toiselle törmäämättä yhteenkään asiaan, joka osoittaisi, ettei enää ollakaan
1700-luvulla, tai joka kertoisi ranskalaisten joskus hallinneen täällä useita vuosia”.7
Ranskalaisten lähdettyä keskeneräiset Piazza del
Popolo, Pincio sekä aukiot Trajanuksen pylvään ja Pantheonin ympärillä viimeisteltiin. Rooma jatkoi hiljaiseloa
pikkukaupunkina, jonka väkiluku pysytteli vielä alle kahdensadantuhannen. Vuonna 1846 valittu paavi Pius IX oli
liberaali ja uudistushaluinen. Hänen aikanaan perustettiin
kaasulaitos ja avattiin kirkkovaltion ensimmäiset rautatiet.
1865 avattiin Terminin päärautatieasema, jonka ympärille
kaupungin toiminnallinen keskus pian rakentui.8 Uudistuksista huolimatta Rooma eli vielä pitkälti maataloudesta,
teollisuutta ei juuri ollut. Ranskalainen runoilija ja matkaaja
Edmond About kuvaili Roomaa valtavaksi maatilaksi, jota
ympäröivät laajat viljapellot. Tämä vilja korjattiin ja tuotiin
Roomaan varastoon joka vuosi, ennen kuin malaria valtasi Campagnan soiset pellot. Vielä 1860-luvulla kaupungin
kaduilla näki paimenia lehmä-, lammas- ja vuohilaumojen
kanssa.9
Roomassa alkoivat rajut muutokset, kun 1870
paavin kirkkovaltion rippeet oli viimein liitetty yhdistyneen Italian kuningaskuntaan. Vaikka kuningaskunnan
pääkaupunkeina olivat olleet Torino ja Firenze, Rooman
symboliarvo oli ylitsepääsemätön ja siitä tehtiin uusi pää-
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kaupunki 1871. Muuttoliike Roomaan alkoi välittömästi.
Ihmisten asuttamisen ja työllistämisen lisäksi tuli ratkaista valtavan hallintokoneiston sijoittaminen. Senaatti otti
käyttöönsä Palazzo Madaman ja parlamentti Palazzo Montecitorion, mutta ministeriöiden käyttöön pakkolunastetut
luostarit eivät pidemmän päälle riittäneet. Tarvittiin uusia
hallintorakennuksia ja moderneja asuintiloja virkamiesten
käyttöön.10
Rooma oli pääkaupungiksi tullessaan 226.000
asukkaan kaupunki. Alessandro Vivianin 1873 laadittu
yleiskaavaehdotus ennusti väkiluvun kasvavan 150.000
asukkaalla. Kaavassa kaupungin hahmoteltiin laajenevan
pääasiassa itään uuden päärautatieaseman Terminin ympärille ja pohjoiseen Tiberin vastarannalle Pratiin. Kaupungin
laajenemissuunnasta syntyi kuitenkin näkemyseroja. Kaava
jäi vahvistamatta, mutta toimi mallina kaupungin kehittämiselle. Vasta 1883 Vivianin laatima uusi, pitkälti vanhaan
ehdotukseen pohjautuva kaava vahvistettiin. Tässä vaiheessa
kaupungin itäosat oli kuitenkin jo hyvin pitkälle rakennettu. Terminin ja Piazza Independenzan ympärillä asuinkorttelit oli rakennettu tiukkaan ruutukaavaan. Asuin-, liike- ja
hallintorakennukset vuorottelivat Via Nazionalella ja Via
XX Settembrellä. Jälkimmäisen varteen oli 1877 valmistunut Raffaele Canevarin suunnittelema massiivinen valtiovarainministeriön rakennus. Myös Colosseumin ympäristöön
Caelius-kukkulalle oli rakennettu asuinkortteleita. Sopimukset Esquilinus-kukkulan ja uuden monumentaaliau-
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kion, Piazza Vittorio Emanuele II:n rakentamisesta tehtiin
1881.11 Aukion suunnitteli Gaetano Koch (1838–1910),
josta tuli ajan tuotteliain ja vaikuttavin arkkitehti. Hänen
ensimmäiset suunnitelmansa 1870-luvulla olivat vaatimattomia asuin- ja toimistorakennuksia, mutta 1880-luvulla
hän sai uuden Rooman tärkeimpiä toimeksiantoja, kuten
Banca d’Italian ja Via Nazionalen päättävän puolipyöreän
aukion Piazza Esedran (nykyinen Piazza della Repubblica) suunnittelun. Piazza Vittorio Emanuele II ja Piazza
Esedra olivat Rooman ensimmäisiä arkadien reunustamia
aukioita.12
Rooman kaupunki ei aluksi osallistunut rakennuttamiseen, vaan alueiden kehittämisestä vastasivat yksityiset rakennusurakoitsijat, joiden kanssa kaupunki oli tehnyt maankäyttösopimuksen. Rakentamisesta tuli vakavaa
liiketoimintaa, mikä johti kiinteistökeinotteluun ja maan
arvon nousuun. Kymmenessä vuodessa maan arvo kohosi
jopa 20-kertaiseksi. 1881 väestönlaskennassa Roomassa oli
jo reilu 300.000 asukasta. Muuttoliikkeelle ei näkynyt loppua, joten rakentaminen oli huipussaan 1880-luvun alussa.
Rakentamiskuume päättyi kuitenkin 1887, kun Euroopan
talous syöksyi lamaan. Pankkien lainarahasta riippuvaiset
rakennushankkeet keskeytyivät, ja tilanne elpyi vasta vuoden 1894 jälkeen.13
Monet ulkomaalaiset suhtautuivat kaupungin
muutoksiin nuivasti. Heidän silmissään Roomasta oli tullut toinen kaupunki, ja se oli menettänyt pittoreskin luon-

33. Vittorio Emanuele II:n
muistomerkki rakentui yhdistyneen Italian symboliksi vuosina
1885-1911.
34. Fasismin arkkitehtuuria.
Rooman uuden yliopiston avajaiset 1935.
35. 1930-luvulla suunniteltiiin rakentamisen mallit, joilla
kaupunki laajeni vielä vuosimymmenien päästä. Kuvassa
1960-70-luvulla
rakentunut
Primavalle.

teensa. Augustus Hare kirjoitti, kuinka ”kaksitoista vuotta
Sardinian kuningashuoneen valtaa on pilannut kaupunkia
pahemmin kuin goottien ja vandaalien hyökkäykset.”14
Erityisesti keskustaa ympäröivien kauniiden huviloiden tuhoutuminen herätti närkästystä. Suurista huvilapuistoista
vain Villa Borghese ja Villa Doria-Pamphilj säästyivät. Villa
Montalto tuhoutui täysin; toisista huviloista jäi jäljelle vain
päärakennus. Monet huviloiden ja viinitarhojen omistajat
olivat ottaneet osaa kiinteistökehitystoimintaan tai hyötyneet maidensa myynnistä rakennusliikkeille. Vaikka Villa
Ludovisi oli vuoden 1883 kaavaan merkitty suojeltavaksi,
sen omistaja prinssi Rodolfo Boncompagni Ludovisi myi
maat 1885 Italian suurimmalle rakennusliikkeelle, Società
Generale Immobiliarelle. Maailman kauneimmaksi tituleeratun puutarhan tuhoaminen ja muuttaminen asuinalueeksi herätti vastustusta kulttuuripiireissä. Ludovisin suvun
uusi palatsi rakennettiin alueen läpi kulkevan Via Veneton
varrelle. Talouskriisin takia suku joutui kuitenkin myymään
palatsin pian valmistumisen jälkeen 1892.15
1900-luvun alussa Rooman väkiluku kohosi jo
puoleen miljoonaan. Käytännössä kaikki muurien sisäpuoliset alueet oli rakennettu. Merkittäviä asuinalueita
oli muodostunut myös muurien ulkopuolelle, kuten Via
Nomentanan ja Via Salarian varrelle sekä laajimpana Prati Vatikaanin pohjoispuolelle. Vuonna 1909 laadittiin uusi
yleiskaava, joka ohjasi asuinalueiden rakentamista aina
1950-luvulle saakka. Kaava määritteli uudet rakennustyy-

pit: fabbricato eli enintään 24 metriä korkeat kerrostalot,
villini eli kolmikerroksiset kaupunkihuvilat ja giardini eli
enintään 1/20:n tontistaan peittävät huvilat. 1926 villinon
korvasi tehokkaampi nelikerroksinen palazzina, samoin
kerrostalojen korkeutta kasvatettiin. 1900-luvun alussa
perustettiin Istituto per le case popolari eli ICP, joka vastasi vähävaraisemman väestön asuntotuotannosta. Työväen
asuinalueita rakennettiin Testaccioon sekä Porta Maggioren
ulkopuolelle Via Casilinan ja Via Prenestinan varsille. Kansainväliset kaupunkisuunnittelumallit saavuttivat myös Italian, ja Roomassa sovellettiin puutarhakaupungin periaatteita vuonna 1920 aloitetussa Garbatellan asuinalueessa.16
Fasismin aikana alkoi Rooman historiallisen keskustan toinen raju muutosvaihe. Ensimmäistä maailmansotaa seurannut kansallinen tyytymättömyys oli muuttanut
poliittista ilmapiiriä ja nostanut Mussolinin johtaman fasistisen puolueen valtaan 1922. Fasistinen diktatuuri alkoi
1926, minkä jälkeen Rooman uudistamisesta tuli puolueen
tärkeimpiä tehtäviä. Mussolinille kaupungista tuli suoranainen pakkomielle hänen yrittäessään kohottaa Rooma
muinaiseen loistoonsa ja viestittää uudistuksilla fasismin
voimasta. Jo 1924 Mussolini puhui Capitoliumilla tavoitteistaan: ”Haluan jakaa 1900-luvun Rooman ongelmat
kahteen kategoriaan: välttämättömyyden ja suuruuden
(grandezza) ongelmiin. Jälkimmäisiä ei voi käsitellä ratkaisematta ensimmäisiä. Välttämättömyyden ongelmat johtuvat Rooman kasvusta ja sisältyvät tähän yhdistelmään:
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asuminen ja liikenneyhteydet. Suuruuden ongelmat ovat
toisenlaisia: antiikin Rooma on vapautettava keskinkertaisista epämuodostumista, mutta antiikin ja keskiajan Rooman rinnalle on luotava 20. vuosisadan monumentaalinen
Rooma. Rooma ei missään tapauksessa saa olla vain moderni kaupunki sanan nykyisessä banaalissa merkityksessä.
Rooman tulee olla loistonsa arvoinen kaupunki, ja sen tulee
herkeämättä uudistaa tätä loistoaan siirtääkseen sen fasistisen aikakauden perintönä tuleville sukupolville.”17
Vaikka Mussolini puheessaan korosti kaupungin
kasvuongelmien ratkaisemisen tärkeyttä, edustavuus oli hänellä todellisuudessa ensimmäisellä sijalla. Historiallisessa
keskustassa tärkeintä oli vapauttaa antiikin monumentit,
purkaa kaupunkikuvaa rumentavat slummit ja luoda fasismin ideologiaa tukevia uusia kaupunkitiloja näyttävine
rakennuksineen. Mussolini puratti valtavat määrät tavallisen kansan asuinkortteleita, pahimmillaan kokonaisia kaupunginosia. Purkutöiden ja uuden alun symboliksi nousi
hakku, piccone, jonka heilautuksella Mussolini näyttävästi
aloitti projektinsa. Tarttumalla hakkuun Mussolini osoitti työn olevan kunniakasta ja välttämätöntä. Samalla hän
osoitti fasistien kykenevän toteuttamaan hankkeita, jotka
aikaisemmilta sukupolvilta olivat jääneet vain suunnitelmiksi. Jokainen hakun isku merkitsi iskua menneiden aikojen virheitä ja saamattomuutta vastaan.18
Kymmenen vuotta fasistien valtaannousun jälkeen
oli purettu korttelit Trajanuksen hallien ja Marcelluksen
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teatterin ympäriltä sekä uuden Largo di Torre Argentinan
aukion tieltä. Asuinkorttelit oli purettu myös Capitoliumin
rinteiltä sekä keisarifoorumien päältä, samoin Augustuksen mausoleumin ympäriltä. Arviolta 98.000 ihmistä oli
häädetty kodeistaan ja muutatettu keskustan ulkopuolelle
rakennettuihin lähiöihin. Mussolinin mukaan muutto lähiöihin johtaisi terveempään Roomaan, kun ihmiset pääsivät keskustan slummeista uusille asuinalueille lähemmäs
vuoria tai merta, missä asunnot olivat väljempiä ja kunta
tarjosi sosiaalipalveluita. Toisaalta lähiöissä työväenluokkaista kansanosaa oli myös helpompi valvoa. 19 Todellisuudessa ihmisillä oli vaikeuksia sopeutua uusiin olosuhteisiin.
Käsityöläisinä tai kauppiaina toimineet kaupunki-ihmiset
menettivät elantonsa ja saivat naapureikseen maalaisia.20
Maaseudun pikkukylistä muutti Roomaan jatkuvasti lisää ihmisiä paremman elannon toivossa. Rooman väkiluku oli 1931 kasvanut jo miljoonaan asukkaaseen. Kaupungin kehitystä yritettiin ohjata uudella 1931 vahvistetulla
yleiskaavalla, jonka laati Marcello Piacentini työryhmineen.
Kaavassa varauduttiin 800.000 uuteen asukkaaseen seuraavan viidentoista vuoden aikana. Monet kaavan ratkaisut oli esitetty jo 1920-luvun puolivälin jälkeen tehdyissä
osasuunnitelmissa. Myös kaavan asuinrakennustyypit olivat
pitkälti samat kuin vuoden 1909 kaavassa, mutta nyt fabbricatosta oli kehitelty entistä tehokkaampi kerrostalotyyppi
intensivo, jonka korkeus oli jopa 35 metriä. Vaikka kunta
pyrki tehokkuuteen, monet asuinalueet rakennettiin vielä-

36. Scuola Romanan taiteilijat
ikuistivat ahkerasti fasismin ajan
kaupungin muutoksia.
Afro Basaldella, Purkutyömaa,
1939.
37. Eva Quajotto, Augustuksen
mausoleumin ympäristön purkutyö, 1937.
38. Renzo Vespignani, Periferia
ja kaasukello, 1946.

kin intensiivisemmin, mitä kaavan rakentamistehokkuus
olisi vaatinut. Kaavan noudattamista ei siis juuri valvottu
ja kaupungin kehittyminen olikin varsin mielivaltaista.
Kaava-alueen ulkopuolelle Rooman maaseudulle toteutettiin vuosina 1924–1937 kaksitoista lähiötä, borgate, joihin
asutettiin muun muassa purettujen keskustakortteleiden
ihmisiä. Tämän lisäksi samoille alueille kehittyi runsaasti
laittomia asuinyhdyskuntia.21
Vuoden 1931 kaava oli monella tapaa aikaansa
jäljessä suhteessa muuhun 1930-luvun eurooppalaiseen
kaupunkisuunnitteluun. Lisäksi kaavan esittämä, voimakkaasti itään suuntautuva aluekehitys vesittyi, kun Mussolini
toteutti Roma al mare! -kampanjansa ja alkoi laajentaa kaupunkia kohti merta ja etelää.22 Merellisen Rooman seremonialliseksi keskukseksi suunniteltiin E’42-alue, joka valmistuisi fasistisen vallan 20-vuotisjuhliin 1942, ja jossa tuolloin
järjestettäisiin Rooman maailmannäyttely Esposizione Universale di Roma eli EUR. Alue toimisi vastaparina keisarifoorumien hengessä toteutetulle Foro Mussolinille. Tämän
monumentaalisen urheilualueen rakentaminen oli aloitettu
kaupungin pohjoispuolelle 1928, ja siellä muun muassa
opetettiin lapsille ja nuorille ruumiinkulttuuria. Maailmannäyttelyalueen pääsuunnittelija oli Marcello Piacentini, jonka näyttävän klassisoiva tyyli oli alkanut miellyttää
Mussolinia 1930-luvun puolivälissä. Fasismi ei kuitenkaan
suosinut mitään erityistä arkkitehtuurin suuntausta, vaan
suunnittelijat saivat toteuttaa sekä konservatiivisia että hy-

vinkin modernistisia suunnitelmia. EURin rakentaminen
aloitettiin 1936, mutta Italian liittyminen toiseen maailmansotaan 1940 keskeytti työt ja peruutti maailmannäyttelyn. Alue saatettiin valmiiksi vasta sodan jälkeen.23
Sodan päätyttyä Italia muutettiin tasavallaksi
1946, ja fasismin ajan kaupunkisuunnittelu ja edustavan
Rooman luominen saivat jäädä. Nyt keskityttiin korjaamaan kaupungin ongelmia: asuntopulaa, työttömyyttä ja
sodan aiheuttamia vaurioita. Muuttoliike eteläisen Italian
köyhiltä alueilta voimistui. 1945 Rooman asukasluku oli jo
1,5 miljoonaa, ja vuosittain kaupunkiin saapui noin 40.000
uutta asukasta; 1950- ja 60-luvuilla vieläkin enemmän, keskimäärin 56.000. Asuntopulan takia rakennustoiminta kävi
kiivaana. Luonnollisesti tonttimaan arvo kohosi, mikä johti
keinotteluun. Suurin osa rakennustoiminnasta oli yksityisten rakennusliikkeiden hallussa, vaikka esimerkiksi 1949
perustettu INA-Casa rakennutti valtion rahoittamia vähävaraisen väestön asuntoja. Asuntotuotanto ei kuitenkaan
tyydyttänyt kysyntää, joten laittomia yhdyskuntia kehittyi
yhä enemmän kaupungin reuna-alueille.
1950-luvun alussa alettiin valmistella uutta yleiskaavaa, joka käsittäisi ensimmäistä kertaa koko kunnan
alueen, ja jolla holtitonta rakennustoimintaa saataisiin
kontrolloitua. Kaava ohjasi kaupungin kasvua etelään ja
itään. Näihin suuntiin myös muodostettaisiin uudet aluekeskukset EUR, Centocelle ja Pietralata. Poliittisen saamattomuuden takia kaava hyväksyttiin vasta 1962, mikä oli
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39. Rooman Campagnaa ennen
kaupungin laajenemista.
40. Campagna muuttui massiivisten kerrostalojen tasangoksi.
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tapahtuneeseen kehitykseen nähden aivan liian myöhään.
1957 tehdyssä selvityksessä havaittiin, että Rooman periferiaan oli syntynyt jo 356 laitonta lähiötä.24
Sodan jälkeen kaikki rakennustoiminta oli keskittynyt asuntotuotantoon, joten julkinen rakentaminen
oli jäänyt vähälle huomiolle. Kuitenkin 1960 järjestettyjä
Rooman olympialaisia varten toteutettiin muun muassa
uusi olympiastadion Foro Italicolle (ent. Foro Mussolini)
sekä Pier Luigi Nervin suunnittelema Palazzo dello Sport
EURin kaupunginosaan. Ennen sotaa keskeneräiseksi jäänyt EUR kehittyi julkisten palveluiden ja liike-elämän keskukseksi, jota ympäröivät hyvin suunnitellut viheralueet.
Rooman väkiluku kasvoi voimakkaasti 1970-luvun alkuun asti saavuttaen noin 2,7 miljoonan asukkaan
tason. Kunta ei onnistunut ratkaisemaan asuntopulaa eikä
hallitsemaan kaupungin kehitystä, mihin oli syynä poliittisen tahdon ja taloudellisten resurssien puute. Vuosina
1962–1975 kunnan oli määrä rakentaa 700.000 uutta
asuinhuonetta, mutta onnistui vain 200.000:n toteuttamisessa. Laaja selvitys paljasti, että samana aikana oli rakennettu noin 500.000 huonetta ilman rakennuslupaa tai
muuta kontrollia. Väestönkasvun tasaannuttua 1970-luvulla kaupungin laajeneminen hidastui. Kunnan on täytynyt
hyväksyä spontaanisti syntyneet periferiat ja alkaa kehittää
niitä länsimaisten asuinvaatimusten tasolle.25 Kun Italian
sisäinen muuttoliike tyrehtyi, Roomaan alkoi virrata ulkomaisia maahanmuuttajia. Ulkomaalaisten osuus Rooman
väestöstä on noussut tasaista tahtia. Vuonna 2002 heitä oli
noin 6,7 % väestöstä, mutta vuonna 2011 Rooman lähes
2,9 miljoonasta asukkaasta jo 12,2 % oli ulkomaalaisia.26

Lisäksi Rooman alueella on paljon laittomia maahanmuuttajia, joiden lukumäärästä on vain arvioita.
Rooma on 1700-luvun ”täydellisestä kaupungista” muuttunut paljon. Nykyisin kehityksen näkee selvimmin kaupungin laitamilla. Piranesin usean näkymän
taustaa sävyttävä, silmänkantamattomiin jatkuva Rooman
Campagna on muuttunut pastoraalista idyllistä lähiöiden
periferiaksi. Avaran maalaismaiseman on korvannut epämiellyttävä ympäristö, jota leimaavat huono arkkitehtuuri, rähjäiset asuinalueet, roskia pursuavat joutomaat, hylätyt teollisuuskiinteistöt ja pakolaisten asuttamat slummit.
Myös automarketit ovat jo valloittaneet kehäteiden varret,
vaikka italialainen luottaa yleisesti vielä lähipalveluiden tarjontaan. Rooman historiallinen keskusta muodostaa oman
saarekkeensa, joka poikkeaa luonteeltaan täysin ympäröivistä esikaupungeista. Aikanaan keskustan muutostyötkin
olivat radikaaleja, mutta viimeisistä muutostöistä alkaa pian
olla sata vuotta aikaa, ja ajalla on ihmeellinen kyky parantaa
haavoja. 1800-luvun lopun asuinalueilla jokunen kerrostalojen puristuksessa oleva huvilarakennus tai antiikin raunio
muistuttaa meitä vielä siitä, ettei ympäristö aina näyttänyt
tältä. Mussolinin purkamilla alueilla tiiviiden kortteleiden
tilalle on tullut tyhjyys, mutta keskimääräinen turisti ei
kiinnitä asiaan mitään huomiota. Usein Piranesinkin näkymäkuvat antavat muutoksista lievemmän vaikutelman.
Muutos ei ole tapahtunut itse kuvattavassa kohteessa vaan
sen taustalla tai näkymää katsovan ihmisen selän takana.
Se kertoo onneksi sen, että arvokkain Rooma on säilynyt
meidän päiviimme saakka ennallaan.
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KADUT JA LIIKENNE
– KÄRRYPOLUISTA AUTOSTRADOIHIN

S

41. Piazza del Popolo otti vastaan kaupunkiin saapuvat vieraat. Piranesi, Vedute di Roma.

aapuminen Roomaan oli 1700-luvulla todellinen spektaakkeli. Kuljettuaan Campagnan halki pitkin Via Flaminiaa
matkaaja saapui Ponte Milvion sillalle, joka ylitti Tiberin.
Sillalta Via Flaminia jatkui suorana väylänä kaupungin portille Porta del Popololle, jonka jälkeen avautui obeliskin koristama Piazza del Popolo. Aukio antoi täydellisen ensivaikutelman loistavasta kaupungista. Kaksoiskirkot aukion laidalla kehystivät kolmea säteittäiskatua, joilta avautui pitkät
näkymät kaupungin uumeniin. Kaduista keskimmäinen,
Via del Corso eli antiikin Via Lata, oli pitkään ollut Rooman ainoa viivasuora katu, kunnes renessanssin aikana paavit alkoivat jäsentää kaupungin monimutkaista tieverkkoa.
1500-luvun alussa Julius II avasi Tiberin molemmin puolin
Via della Lungaran ja Via Giulian. Hänen jälkeensä Leo X
ja Clemens VII avasivat Piazza del Popolon säteittäiskadut
Via Leoninan (nykyinen Via Ripetta) ja Via Clementinan
(nykyinen Via del Babuino). Siktus V:n aikana 1500-luvun
lopulla toteutettiin osa Domenico Fontanan radikaalista
kaupunkisuunnitelmasta, joka yhdisti merkittävät pyhiinvaelluskirkot ja nähtävyydet suorilla väylillä toisiinsa.27
Sikstuksen jälkeen suuria katu-uudistuksia ei enää
suunniteltu ennen ranskalaisten valtaannousua 1800-luvun
alussa. Vain Paavali V (1605–1621) kehitti kaupungin reuna-alueita ja rakennutti joitain katuja itään Esquilinukselle
ja Suburraan sekä lännen puolelle Trastevereen. Aukioita
sen sijaan laajennettiin, kaunistettiin ja kivettiin, erityisesti Aleksanteri VII:n (1655–1667) toimesta. 1600-luvun

puolivälissä kaupunkielämän keskus oli siirtynyt Piazza
Colonnalle, ja Via del Corsosta oli tullut Rooman pääkatu. 1700-luvulla Rooman väkiluku kasvoi, mutta elämä oli
keskittynyt vanhoihin uomiinsa Mars-kentän ympäristöön.
Kaupungin laita-alueet, minne Sikstus V ja Paavali V olivat
rakennuttaneet katujaan, jäivät toistaiseksi asuttamatta. 28
1700-luvun Rooman katuverkko perustui vielä
pitkälti keskiajalla muotoutuneeseen kapeiden kujien labyrinttiin. Kaupungissa elämä oli keskittynyt ulkosalle, ja
näillä kapeilla kujilla roomalainen elämä näyttäytyi kaikessa monimuotoisuudessaan. Ruokaa käsiteltiin ja kypsennettiin ulkona, ja erinäiset vihannes- ja kalakauppiaat kojuineen kansoittivat rakennusten seinustoja. Käsityöläiset
olivat levittäneet liiketoimintaansa pajojensa edustalle, ja
liikkeiden kylttejä roikkui kadun molemmin puolin. Ammattikunnat olivat usein ryhmittyneet tiettyjen katujen
varsille, sillä katuja ei ollut nimetty eikä taloja numeroitu
ennen vuotta 1744. Niinkin moderni käsite kuin katutilan
kaupallistuminen oli 1700-luvun Roomassa jo arkipäivää.
Tähän kiinnittivät huomiota myös ulkomaiset matkaajat,
kuten William Hazlitt, joka valitti matkakertomuksessaan
Notes of a Journey through France and Italy: ”vastustan lähes katkeamatonta vulgäärien kujien verkkoa, jossa valkosipulin löyhkä peittää alleen antiikin tuoksut. […] mitä
tekemistä antiikin Roomalla on vihanneskojujen, englantilaisten astiakauppojen, epämiellyttävien kapakoiden, parturikylttien tai lumppukauppojen […] kanssa?” Kaikesta
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ulkona tapahtuvasta toiminnasta johtuen Rooman kadut
olivat 1700-luvulla käsittämättömän likaisia. Roskien kerääminen oli satunnaista, mutta silloin tällöin pesupartio
huuhtoi enimpiä jätöksiä pois. Isä Labat kuvasi katuja 1715
”huonosti kivetyiksi ja äärimmäisen likaisiksi”. Roomalaiset
eivät ”tiedä mitä lakaiseminen tarkoittaa, he jättävät asian
Herran haltuun. Roomassa rankat sadekuurot ajavat harjojen virkaa.” Kesäisin kiveämättömät kadut pöllysivät ja
talvella ne muuttuivat mutavelliksi.29
Ranskalaisilla oli 1800-luvun alussa suuria suunnitelmia kaupungin kaunistamiseksi ja modernisoimiseksi.
Vaikka kansalaiset eivät yleisesti pitäneet ranskalaishallinnosta, sen toteuttama katujen valaiseminen oli kauan
odotettu parannus. Sen sijaan katujen ja kaupunginosien
uudelleennimeäminen raivostutti roomalaiset. Kaupungin
vanhentuneeseen katuverkkoon kaavailtiin monia muutoksia. Tiberin yli suunniteltiin uusi silta Trasteveresta Aventinukselle, ja kaikki vanhat sillat tuli kunnostaa. Joen varrelle
kaavailtiin rantakatuja pariisilaisten esikuvien mukaisesti.
Myös Pietarinkirkon aukiolle johtavien katujen välinen
kortteli, Spina del Borgo, olisi haluttu purkaa kunnollisen
monumentaaliväylän aikaansaamiseksi. Lyhyeksi jääneen
hallintokauden takia projektit jäivät vain suunnitelmiksi, mutta monet niistä toteutuivat Italian yhdistymisen
jälkeen.30
1800-luvun puolivälissä Roomaan saapuivat teollistuneen Euroopan ihmeet. Uudistusmielinen Pius IX
(1846–1878) alkoi kehittää takapajuisen Kirkkovaltion infrastruktuuria. 1852 perustettu Società Anglo-Romana toi
Britanniasta mallin katujen kaasuvalaistukselle, joka otettiin käyttöön 1865. Kolme rautarakenteista siltaa rakennettiin Tiberin yli. Ensimmäinen rautatielinja, Rooma-Frascati, avattiin 1856, ja kolme vuotta myöhemmin avattiin
linja Rooma-Civitavecchia. Vuonna 1865 vihittiin Terminin rautatieasema, joka oli linjan Rooma-Ceprano-Ancona pääteasema. Paavin lähipiiriin kuulunut Frédéric Xavier
Ghislain de Mérode osasi ennakoida Kirkkovaltion liittämisen kuningaskuntaan ja sitä seuraavan väestönkasvun, joten
hän hankki omistukseensa lähes kaikki rakentamattomat
maat Terminin ympäriltä. Alueen keskelle hän rakennutti
Via de Méroden, josta tuli myöhemmin yksi uuden pääkau-
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pungin näyttävimmistä bulevardeista, Via Nazionale.31
Rooma ei pääkaupungiksi tullessaan edustanut
lainkaan modernia valtakunnan keskusta. Sen kaupunkirakenne oli muutamaa renessanssin suoraa katua lukuun ottamatta keskiaikaisten kapeiden kujien rähjäinen sokkelo.
Pariisissa paroni Haussman oli vuosina 1852–1870 uudistanut keskiaikaisen kaupungin näyttävillä bulevardeilla.
Pariisin esikuvan mukaan myös Roomaan haluttiin uusia
aksiaalisia katuja. Via del Corso oli Rooman pohjois-eteläsuuntainen pääkatu, jolle 1876 päätettiin rakentaa itä-länsisuuntainen vastine pidentämällä Via Nazionalea Piazza
Venezialle ja aina Tiberin rantaan asti. Via Nazionalesta tuli
Italian porvariston uusi pääkatu kahviloineen ja putiikkeineen. Sen varteen rakennettiin tärkeitä julkisia rakennuksia, kuten Palazzo dell’Esposizione ja Banca d’Italia. Junaliikenteen aikakaudella Terminin asema korvasi Popolon
portin kaupungin virallisena sisäänkäyntinä, joten aseman
nurkalta lähtevän Via Nazionalen alkupää sommiteltiin
näyttäväksi porttiaiheeksi Piazza Esedran ympärille. Vuosina 1900–1905 rakennettu Quirinalis-kukkulan alittava
tunneli Traforo Umberto I yhdisti Via Nazionalen Piazza di
Spagnan ympäristöön.32
Via Nazionalen jatkoa Piazza Venezialta Vatikaaniin päin alettiin rakentaa 1883. Kadun nimeksi tuli Corso
Vittorio Emanuele II. Via Nazionalesta poiketen tämä katu
linjattiin keskiaikaisen kaupungin keskelle, minkä johdosta valtava määrä rakennuksia jouduttiin purkamaan sen
tieltä. 20 metriä leveä katu mutkitteli loivasti yrittäessään
väistellä merkittävimpiä kirkkoja ja palatseja. Katu valmistui viimein 1906 ja kadun päättävä Tiberin ylittävä silta
1911. Piazza Veneziasta tuli kaupungin kahden pääakselin
kohtauspaikka, joten Palazzo Venezian rajaama vaatimaton
pikkuaukio tuli uudistaa. Via del Corson päätteeksi rakennettiin 1882–1911 kuningas Vittorio Emanuele II:n valtaisa muistomerkki valkeasta botticino-marmorista. Piazza Venezian laajentaminen monumentille sopivaksi ympäristöksi
alkoi 1897. Vuosina 1906–1911 aukion ympäriltä purettiin
Palazzo Torlonia ja Palazzetto Venezia, joka tosin rakennettiin uudelleen hieman syrjemmäs.33
Uuden itäisen kaupunginosan muita tärkeitä katuja olivat Via Nazionalen suuntaiset Via XX Settembre

42. Via Nazionalesta tuli Rooman uusi pääkatu. Se rakennettiin pariisilaisten esikuvien
mukaisesti puiden reunustamaksi bulevardiksi.

ja Via Cavour, joiden ympärille rakennettiin ruutukaavaa
noudattava luotisuorien katujen verkko. Augustus Hare
tuomitsi monen muun kaupungissa tapahtuneen muutoksen ohella ”Pariisia ja New Yorkia jäljittelevät rumat uudet
kadut, jotka pilaavat mielikuvamme Roomasta.”34 Via XX
Settembre oli Pius IV:n (1559–1565) Quirinalis-kukkulalle
rakennuttama katu, Strada Pia, joka päättyi Michelangelon
suunnittelemaan kaupunginporttiin. Ennen muutostaan
kerrostalojen reunustamaksi väyläksi Via XX Settembre

oli ollut idyllinen ajelu- ja kävelykatu, jota kaunistivat sen
varrella sijaitsevat aatelishuvilat.35 Via Cavour puhkaistiin
osittain Suburran tiheästi asuttuun kaupunginosaan, minkä johdosta monia kortteleita hävitettiin. Katu valmistui
1880-luvun lopulla, ja alkuperäisessä suunnitelmassa se
olisi jatkunut Trastevereen asti ylittäen teräsrakenteisella
sillalla forumin, Palatiumin ja Circus Maximuksen. Myös
Via del Corsoa levennettiin Piazza Colonnan kohdalta, ja
tämän vuoksi aukiolle avautuva Palazzo Piombino puret-
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tiin 1889 viiden muun kadunvarren rakennuksen kanssa. 1800-luvun lopulla Piazza Colonnasta tuli muodikas
kaupunkilaisten olohuone kahviloineen. Aukio valaistiin
sähkövaloilla 1886.36 Jo Napoleonin miehityksen aikaan
suunnitteilla olleet Tiberin rantakadut toteutettiin joen tulvavallien rakentamisen yhteydessä 1877–1926. Plataanien
reunustamat Lungoteveret muuttivat joen rantamaisemat
täysin pariisilaisten esikuvien mukaisiksi.
Mussolini käynnisti 1920-luvulla massiiviset
muutostyöt saattaakseen Rooman fasismin ihanteiden
mukaiseksi, lähes utooppiseksi kaupungiksi. Keisariajan
monumentteja kiertävät uudet, leveät liikenneväylät ilmentäisivät fasismin tavoittelemaa antiikin ja modernin ajan
liittoa. Leveät kadut palvelisivat myös jatkuvasti lisääntyvää
autoliikennettä. Mussolini julisti Piazza Venezian fasistisen
Italian ”sydämeksi” ja siirrätti 1929 toimistonsa Palazzo
Veneziaan, jonka parvekkeella hän piti vaikuttavia puheitaan. Aukiosta tuli aloituspiste uusille paraatikaduille Via
dell’Imperolle ja Via del Marelle. Suoraan Colosseumille
johtava Via dell’Impero oli aikalaisten mielestä fasismin
näyttävin saavutus. Ajatus kadusta ei ollut uusi, sillä linjaus
esiintyi jo vuoden 1873 yleiskaavassa yhdistäen Terminiltä laskeutuvan Via Cavourin Piazza Veneziaan. Hanke toteutettiin häikäilemättömän rohkeasti poistamalla kadun
tieltä kokonainen kaupunginosa ja suuri osa Velia-kukkulaa. Merkittävät antiikin monumentit jäivät reunustamaan
tätä 30 metriä leveää, avointa katua, jonka Mussolini vihki
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1932.37
Via del Mare oli osa Mussolinin hanketta viedä
Rooma kohti merta. Kadun ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi 1927 jälleen massiivisilla Capitoliumin rinteen kortteleiden purkutöillä. Katu vihittiin 1930, mutta
se valmistui lopullisesti uusien virastotalojen valmistuttua
1939. Katu johti Piazza Venezialta Bocca della Veritàn aukiolle, mistä matka kohti merta jatkui pitkin Via del Circo
Massimoa. Se rakennettiin 1934 Circus Maximuksen ohi,
ja päättyi merkittävään uusien katujen risteykseen. Risteyksestä johti Colosseumille 1933 rakennettu Via dei Trionfi,
joka täydensi kaikki edellä mainitut kadut Capitoliumia ja
Palatiumia ympäröiväksi paraatikatujen jatkumoksi. Risteyksestä kulki kohti Cestiuksen pyramidia Viale Aventino, jota levennettiin 1934, ja jonka varteen nousi uusia
asuinkerrostaloja ja toimistoja. Vuonna 1938 se nimettiin
Etiopian valloituksen kunniaksi Viale Africaksi, ja samaiseen risteykseen alettiin rakentaa valtavaa italialaisen Afrikan ministeriötä. Risteyksestä kohti merta rakennettiin Via
Imperiale, joka yhdisti eteläiset kehitysalueet historialliseen
keskustaan. Kadusta oli tarkoitus tulla Rooman ja koko
Italian mahtavin katu. 1938 Mussolini avasi ensimmäisen
osuuden, joka kulki Caracallan kylpylän ohi ja lävisti neljällä holvatulla aukolla Aurelianuksen kaupunginmuurin.38
Valitettavasti merelle johtavat kadut halkoivat 1887 perustetun arkeologisen puiston, Passeggiata Archeologican, ja
pilasivat perusajatuksen rauhoitetusta ja yhtenäisestä arkeo-

43. Mussolinin paraatikatua,
Via dell’Imperoa rakennetaan.
Lukemattomia kortteleita sekä
osa Velia-kukkulaa poistettiin
sen tieltä.
44. Katu pian valmistumisensa
jälkeen. Kuva vuodelta 1933.

45. Pietarinkirkon aukio oli
suosittu pysäköintipaikka 19501970-luvuilla.
46. Rooma autoistui 1900luvun puolivälissä ja autot tunkivat kaikkialle.

logisesta alueesta.
Hitlerin 1938 Rooman vierailua varten rakennettiin Cestiuksen pyramidin viereen uusi rautatieasema,
Stazione Ostiense. Se loi jälleen uuden virallisen sisäänkäynnin kaupunkiin. Nyt vierailija saapui junalla keskelle
uutta fasistista Roomaa ja sen viimeisimpiä rakennushankkeita. Matka asemalta kaupungin keskustaan kulki uusien
katujen, Viale African, Via dei Trionfin ja Via dell’Imperon
kautta Piazza Venezialle. Matkan varrella olivat kaikki tärkeimmät antiikin rauniot, jotka Hitlerin vierailua varten oli
valaistu värillisin valonheittimin.39
Via della Conciliazione oli kaiketi kiistanalaisin
fasismin aikana toteutetuista kaduista. Ajatus katulinjauksesta ei taaskaan ollut alun perin fasistisen hallinnon keksimä, mutta se sai kunnian hankkeen toteutuksesta. Vuonna
1936 Mussolini päätti avata leveän väylän Tiberin rannalta
Pietarinkirkon aukiolle. Hanke kunnioitti vuonna 1929
solmittua Lateraanisopimusta, joka oli päättänyt kirkon ja
Italian valtion välisen riidan tunnustaen Vatikaanin omaksi valtioksi ja antaen kirkolle rahallisen korvauksen paavin
1870 menettämästä kirkkovaltiosta. Aukiolle johtavien kapeiden katujen välinen kortteli, Spina del Borgo purettiin.
Samalla tuhoutui muun muassa Palazzo dei Convertendi
ja kaunis Piazza Scossacavalli. Kadun alkuun ja loppuun
rakennettiin symmetriset, katunäkymää kehystävät porttirakennukset. Suurin osa rakennustöistä saatiin valmiiksi
1938, mutta sodan jälkeen katu viimeisteltiin ja se valmis-

tui riemuvuodeksi 1950.40
Italia oli jo reilun sadan vuoden ajan ollut jäljessä muun Euroopan kehityksestä, joten fasistit yrittivät
projekteillaan kuroa umpeen tätä eroa ja jopa viedä Italiaa
kehityksen eturintamaan. Vuonna 1922 Italiassa kehitettiin
ensimmäisenä maailmassa moottoritien konsepti. Milanon
ja Varesen välinen autostrada avattiin 1924. Autostradoja oli 1930-luvun alussa rakennettu jo kaikkialle pohjoiseen Italiaan, sekä etelässä Napolin ja Pompejin välille.
Tarkoituksena oli luoda koko niemimaan kattava, 6850
kilometrin laajuinen pikatieverkosto, mutta toinen maailmansota keskeytti hankkeen.41 Pian sodan jälkeen Italian
tieverkosta vastaava valtionyhtiö ANAS alkoi suunnitella
Roomaa ympäröivää kehätietä, joka yhdistäisi kaikki keskustasta lähtevät säteittäiset tiet. Grande Raccordo Anulare
eli GRA valmistui osissa 1950-luvun alussa, lukuun ottamatta Via Aureliaa ja Via Flaminiaa yhdistävää väliä, joka
saatiin valmiiksi vasta 1970.42 Milanon ja Napolin välinen
Autostrada del Sole oli tärkeä väylä sodanjälkeisen Italian
taloudelle, ja liitti Rooman maan muihin tärkeimpiin kaupunkeihin. Tämä Italian pisin moottoritie A1 rakennettiin
1956–1964.43
Ennen autojen voittokulkua Roomassa oli kuljettu hevoskyydillä. Erityisen roomalainen ilmiö oli aristokratian rakastamat huviajelut kaupungin keskustassa. Italiassa
1739–1740 matkustellut Charles de Brosses ei kestänyt
jatkuvaa hevosvaunujen virtaa Via del Corsolla. Hän piti
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rasittavana roomalaisten tapaa ajella huvikseen tukahduttavassa kuumuudessa pitkin kaupungin pöliseviä katuja.44
Elokuisina viikonloppuina vaunut kerääntyivät huvittelemaan Piazza Navonalle. Silloin suihkulähteiden annettiin
tulvia ja peittää koko aukio veden alle. Perinne jatkui vuoteen 1866.
Julkinen hevosvaunuliikenne sai alkunsa 1845,
kun Gregorius XVI perusti omnibus-linjan kuljettamaan
pyhiinvaeltajia San Paolon basilikaan. Seuraava kehitysaskel olivat raitiovaunut, jotka lisäsivät Rooman katukuvaan
uuden visuaalisen kerroksen. Ensimmäinen hevosen vetämä raitiovaunu otettiin käyttöön 1877. Sähköllä toimivat
raitiovaunut aloittivat liikennöinnin 1895, ja 1904 kaikki
hevosvetoiset linjat oli sähköistetty. Vuonna 1905 linjoja
oli jo 17. Raitiovaunuja kulki kaikkialla kaupungissa, jopa
Pantheonin ympärillä, keskiaikaisen Rooman kapeilla kujilla. Verkko kasvoi laajimmilleen 1929, jolloin kaupungissa
toimi 59 linjaa. Kuitenkin 1930 aloitetussa uudistuksessa
raitiovaunut liikennöivät enää kaupungin reuna-alueilla ja
keskustan linjat korvattiin busseilla.45 Vähitellen autoistumisen myötä raitiovaunuverkko kutistui nykyiseen kuuteen
linjaan.
Autot tulivat vauhdilla Rooman katukuvaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tällöin henkilöautot,
linja-autot ja rekat vakiintuivat ihmisten ja tavaroiden kuljetusvälineiksi. Varsinainen autoilun kasvuräjähdys tapahtui
kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Tähän oli

56

syypää Torinossa 1899 perustettu FIAT, Fabbrica Italiana
Automobili Torino. Tehtaan edullisista kansanautoista tuli
yhteiskunnan modernisaation näkyvin symboli. Italialaisille auto ei ollut vain kulkuväline, vaan merkki vapaudesta,
hyvinvoinnista ja edistyksestä. Autosta ja moottoriteistä tuli
toisesta maailmansodasta toipuvan Italian yhdistäjä, aivan
kuten rautateistä 1870-luvun nuoressa valtiossa. Yksityisautoilun kasvuräjähdys tapahtui 1950- ja 1960-lukujen taloudellisen nousukauden seurauksena. Vuodesta 1950 vuoteen
1974 ajoneuvojen määrä Italiassa kasvoi noin 580.000:sta
lähes 15,5 miljoonaan. Vaikka vuonna 1973 alkanut öljykriisi pysäytti hetkellisesti autojen massatuotannon, ajoneuvojen määrä on vain jatkanut kasvuaan meidän päiviimme saakka.46 Koko 1990- ja 2000-luvun ajan Italiassa on
ollut Luxembourgin jälkeen eniten henkilöautoja asukaslukuun nähden EU:n alueella.47
Autot muuttivat radikaalisti Rooman kaupunkimaisemaa. Vielä 1950-luvulla autoilua ja sen vaikutuksia ei
säädelty millään tavalla. Rooman historiallisen keskustan
katuverkko oli riittämätön valtavalle autojen määrälle, joten
keskusta ruuhkautui pahoin. Pysäköinti oli sallittu kaikkialla, minkä takia monet alueet näyttivät kaoottiselta konepeltien mereltä. Erityisesti ennen niin viehättävät aukiot,
kuten Piazza Navona, Piazza Colonna tai Piazza Barberini
muuttuivat oleskelualueista parkkikentiksi. Suihkulähteistä ja antiikin monumenteista tuli liikenteenjakajia. Lisäksi
autojen pakokaasut huononsivat keskustan ilmanlaatua ja

47. Vespat ovat valloittaneet
historiallisen keskustan kujat.

48. Circonvallazione Tiburtina
-kehätien liikennejärjestelyjä.

murensivat pikku hiljaa antiikin raunioita. 1960-luvulla
herättiin toimiin autoilun hillitsemiseksi. Ensimmäisenä
liikenteeltä suljettiin Piazza Navona, jolla mahtui pysäköimään noin 200 autoa. Vastauksena oli autoilijoiden raivoisa vastustus, vaikka sinällään liikennerajoitukset eivät
olleet Roomassa mikään uutuus. Jo antiikin aikana 359
eKr. otettiin käyttöön tiettävästi ensimmäiset rajoitukset.
Julius Caesarin lex iulia municipalis 45 eKr. kielsi vaunuliikenteen päivisin, ja Claudiuksen aikana vaunuilla ei saanut
tulla kaupunkiin lainkaan.48 Piazza Navonan liikennekieltoa seurasivat Popolon, Spagnan ja Santa Maria in Trasteveren aukioiden muuttaminen jalankulkualueiksi. Vuonna
1987 liikenteeltä suljettiin koko Pantheonin ympäristö.49
Nykyisin koko historiallinen keskusta Piazza del Popolon
ja Forum Romanumin välillä, samoin suuri osa Trasteverea
kuuluvat liikennerajoitusalueeseen (ZTL, zona a traffico limitato), joka estää keskustan ulkopuolella asuvia ajamasta
työaikana alueelle.
Rajoituksista huolimatta autot hallitsevat yhä
keskustan katukuvaa. Vuodelle 2013 myönnettiin lähes
40.000 ajolupaa50, joten turistit saavat jatkossakin väistellä autoja vanhan kaupungin kapeilla kujilla. Pysäköinti on
jatkuva ongelma, kun parkkipaikkoja ei riitä kaikille. Niinpä roomalaisten harrastama laiton pysäköinti on kehittynyt
lähes taidemuodoksi. Autoja pysäköidään liikenteenjakajiin ja jalkakäytäville, jokaiseen pienimpäänkin vapaaseen
soppeen. Vaikeuksista huolimatta italialaiset pitävät kiinni

oikeudestaan autoilla. Roomassa oli vuonna 2011 vajaa 2,6
miljoonaa ajoneuvoa, joista henkilöautoja reilu 1,9 miljoonaa. Parhaassa ajoiässä olevia 18–70-vuotiaita roomalaisia
oli samana vuonna vajaa kaksi miljoonaa, joten periaatteessa lähes jokaisella heistä olisi oma auto.51 Heti historiallisen
keskustan ulkopuolella autosta on tullut kaupungin visuaalista ilmettä määrittävä tekijä. Autojen ehdoilla toteutettu
huonolaatuinen kaupunkisuunnittelu on luonut epämiellyttävää kaupunkiympäristöä erityisesti itäisille kaupunkialueille. Usein tierakennelmat eritasoliittymineen ja tunneleineen ovat ylimitoitettuja ja pilaavat maiseman. Pahimpia
esimerkkejä löytyy Circonvallazione Tiburtina -kehätien
varrelta, missä ajorampit risteilevät ilmassa kerrostalojen
kattojen korkeudella. Mitä kauemmas periferiaan edetään,
sitä pahemmin kaupunki on rakentunut autoilun varaan.
Massiivisia kerrostalokeskittymiä halkoo kuusi- tai kahdeksankaistaisten ajoväylien verkosto. Se jatkuu automarkettien ja epämääräisten teollisuusalueiden läpi ja yhdistyy
kaupunkia kiertävään moottoritiehen. Nykyään Roomaan
saapuva matkaaja saa ensimmäisenä vastaansa nämä surulliset autoilukulttuurin aikaansaamat maisemat. Fiumicinon
lentokentältä hänet kuljetetaan taksilla pitkin A91-moottoritietä, läpi rähjäisten esikaupunkialueiden. Hän saapuu
kaupungin keskustaan kuin takaovesta. 1700-luvun näyttävästä sisääntulosta Piazza del Popolon aukiolle ei ole tänä
päivänä jäljellä mitään.
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TIBER
– JOKI-IDYLLISTÄ TULVAVALLEIHIN

R

49. Tiberin rantamaisemaa
1700-luvulla. Joen ylittävä silta
on Ponte Sant’Angelo. Piranesi,
Vedute di Roma.

oomalla ja Tiber-joella on aina ollut vahva, mutta kaksijakoinen suhde toisiinsa. Joki on yhdistänyt kaupungin
ympäröivään maailmaan, mahdollistanut kaupankäynnin
ja vaikuttanut kulttuurin ja taiteiden kehitykseen. Toisaalta
Tiber on aiheuttanut Roomalle myös tuhoa ja kärsimystä,
kun joki on määrävälein tulvinut ja vesi peittänyt kaupungin alavat osat alleen.
Roomalle tulvat olivat jatkuva uhka aina antiikin
ajoista 1800-luvun lopulle, jolloin tulvamuurit rakennettiin. Vielä nykyään lukuisat muistolaatat ympäri kaupunkia todistavat siitä, miten pelottavan korkealle joen pinta
saattoi nousta. Tiber tulvi yleensä joka toinen vuosi. Tavanomainen tulva nosti veden 13 metriin, jolloin vesi huuhtoi
jo Pantheonia. Vakavissa tulvissa vesi nousi yli 16 metriin.
Erityisen pahoja olivat tulvat vuosina 1530 ja 1557, jolloin
vesi nousi lähes 19 metriin. Tulvavedet hukuttivat ihmisiä
ja vaurioittivat rakennuksia. Kaupungin kadut täyttyivät
mudalla ja jätteillä. Tulvan jälkeen kaupunki kärsi vielä pitkään nälänhädästä ja tautiepidemioista.
Tiberin ahdas ja karikkoinen uoma pahensi tulvia.
Keskiajalla antiikin ajan siltoja ja jokivarren rakennuksia oli
sortunut Tiberin uomaan, mikä haittasi veden virtaamista. Rakentaminen joen rannoille lisääntyi myös jatkuvasti,
jolloin jokiuoma kapeni vähitellen. Virtauksen kannalta
erityisen ahtaita paikkoja olivat Tiberinsaaren ympäristö
myllyineen, Castel Sant’Angelon linnoitusvallien tukkima
Ponte Sant’Angelo, sekä Ponte Sisto, josta Villa Farnesinan

puutarhan terassi tukki kokonaisen arkadin.
Tulvimista yritettiin ehkäistä monella tapaa. Antiikin aikana joen pohjaa puhdistettiin useasti. Claudius
rakennutti Fiumicinoon kanavan, jolla virtausta helpotettiin joen alajuoksulla. Tiberius harkitsi Tiberiin laskevien
sivujokien ohjaamista muualle ja Caesar suunnitteli koko
jokiuoman kanavoimista kaupungin länsipuolelle. 1500-luvun pahojen tulvien jälkeen ratkaisua Tiberin tulvimiseen
etsittiin tosissaan. 1500- ja 1600-luvuilla laadittiin toistakymmentä suunnitelmaa, jotka kaikki perustuivat jokiuoman osittaiseen tai täydelliseen siirtämiseen pois kaupungin läheisyydestä. Myös joen patoamiseen ja vallittamiseen
perustuvia ehdotuksia laadittiin. Kaikki suunnitelmat jäivät
kuitenkin toteuttamatta ja tästä eteenpäin keskityttiin lähinnä joen virtauksen parantamiseen. Jokiuomaa puhdistettiin säännöllisesti ja virtausta haittaavat esteet pyrittiin
poistamaan. Tiber oli kuitenkin aina toiminut Rooman
kaatopaikkana, jonne kipattiin rakennusjätettä ja maa-aineksia ja hylättiin veneitä. Puhdistustyö oli loputonta, eikä
kuitenkaan ratkaissut tulvaongelmaa.
Tiber tulvi pahoin 28. joulukuuta 1870. Vesi
nousi tällöin 17,22 metriin peittäen alleen Campo Marzion
aina Piazza del Popololle asti, Via della Lungaran ja Tiberinsaaren ympäristön sekä Borgon. Veden syvyys Piazza Navonalla oli noin kolme metriä. Roomasta oli tullut samana
vuonna yhdistyneen Italian pääkaupunki, joten tällaisia
onnettomuuksia ei enää haluttu tapahtuvan. Tulvien eh-
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50. Tiberin tulvavalleja rakennetaan. Kuva noin vuodelta
1890.
51. ja 52. Tiberin yli rakennettiin 1800-luvun lopulla useita
valurautarakenteisia siltoja, jotka
on sittemmin purettu.

käisemiseksi ja joen virtauksen parantamiseksi tehtiin useita
suunnitelmia, joista erityinen komissio valitsi 1871 toteutettavaksi Raffaele Canevarin korkeisiin rantamuureihin
perustuvan ehdotuksen. Kunnianhimoinen suunnitelma
herätti aikalaisten parissa kiivasta keskustelua: insinöörit
epäilivät hankkeen toteutettavuutta, arkeologit vastustivat
rantarakennusten purkamista ja kansa pelkäsi menettävänsä runollisen jokimaiseman. Jopa Garibaldi esitti vaihtoehtoisen, kaupungin kiertävään kanavaan perustuvan ratkaisunsa. Kuitenkin vuonna 1875 parlamentti teki Canevarin
suunnitelmasta lainvoimaisen.
Rakennustyöt aloitettiin 1876 ja ne etenivät ilman
suurempia ongelmia. Edes vuoden 1900 tulva ei aiheuttanut pahoja vahinkoja keskeneräisille muureille. Muureista
tehtiin 1,2 metriä korkeammat kuin vuoden 1870 tulvahuippu ja jokiuomasta tehtiin vähintään sata metriä leveä.
Joen molemmin puolin muodostui leveä rantakatu, Lungotevere. Teiden alla kulki viemärit, jotka keräsivät aiemmin
suoraan jokeen johdetut jätevedet. Joen yli rakennettiin
seitsemän uutta siltaa. Rakennustyöt saatiin valmiiksi historiallisen keskustan osalta 1905 ja lopullisesti 1926.
Rantavallien rakentaminen muutti pysyvästi Rooman kaupunkikuvaa. Ennen valleja joen suhde kaupunkiin
oli ollut välitön ja aktiivinen. Joen varsi oli täynnä toimintaa: veneliikennöintiä, kalastusta, myllyjä ja kylpylaitoksia.
Kaupunki työntyi aivan joen rantaviivaan, mikä teki jokinäkymistä vaihtelevia ja romanttisia. Rantaa reunustivat

monenlaiset rakennelmat käsityöläispajoista ja asuintaloista
aina aatelispalatsien terasseihin ja puutarhoihin. Rakennustöiden yhteydessä menetettiin paljon myös arkeologisesti
arvokasta materiaalia.
Se, että Tiberin tulviminen ratkaistiin Canevarin
radikaalilla suunnitelmalla, kertoo paljon Italian senhetkisestä henkisestä ilmapiiristä. Nuoressa yhdistyneessä valtiossa pittoreskia jokimaisemaa tärkeämpänä pidettiin kuulumista eurooppalaisten suurvaltojen joukkoon. Malli rantavalleihin haettiin Lontoosta ja etenkin Pariisista. Vaativa
rakennustyö vahvisti uskoa italialaisesta osaamisesta uuden
teknologian ja insinööritieteiden aloilla. Rakennustyö antoi myös pääkaupungille uudenlaista identiteettiä. Lukuisat
uudet sillat ja vastakkaisten joenrantojen yhdenmukaisuus
vahvistivat uusien virkamieskaupunginosien Pratin ja Flaminion asemaa suhteessa historialliseen keskustaan. Tiber,
vaikkakin kahlittuna, jatkoi elämäänsä osana kaupunkia.52
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MATKAILU
– GRAND TOURISTA MASSATURISMIIN

K

53. Piazza di Spagnan seutu
oli 1700-luvulla Roomaan saapuvien matkailijoiden tukikohta.
Piranesi, Vedute di Roma.

aikki tiet vievät Roomaan. Kulunut sanonta kertoo hyvin
sen, miten tämä vetovoimainen kaupunki on houkutellut
matkaajia kaikkialta ympäröivästä maailmasta. Rooma on
ollut yksi vierailluimmista kaupungeista jo tuhansien vuosien ajan. Tähän on ollut syynä Rooman merkittävä asema
maailmanpolitiikassa, uskonnossa ja kulttuurissa. Antiikin
aikana Roomasta tuli läntistä maailmaa hallinnut taloudellinen ja poliittinen keskus, minkä jälkeen kaupunki ajanlaskumme ensimmäisiltä vuosisadoilta lähtien kehittyi koko
kristillisen yhteisön pääkaupungiksi. Renessanssin myötä
Rooma vakiinnutti asemansa taiteiden ja länsimaisen sivistyksen kehtona.
Modernin matkailun edeltäjänä voidaan pitää
pyhiinvaellusta, jonka kohteina olivat pyhät paikat kuten
marttyyrien haudat ja Jeesuksen elämään liittyneet paikat.
Roomasta muodostui merkittävä pyhiinvaelluksen keskus,
sillä sinne oli haudattu apostolit Pietari ja Paavali. Erityisesti kirkollisina riemuvuosina kaupunkiin virtasi sankoin
joukoin ihmisiä. Pyhiinvaelluksen avuksi tehtiin Rooman
pyhiinvaelluskirkoista, katakombeista ja tärkeimmistä nähtävyyksistä kertovia oppaita. Näistä vanhimmat ilmestyivät
jo 500–700-luvuilla.53 Tunnetuin teos on lukuisina käsikirjoituksina säilynyt Mirabilia Urbis Romae, joka toimi myöhemmin myös pohjana painetuille matkaoppaille.
Pyhiinvaelluskulttuurin rinnalle oli 1600-luvulle
tultaessa kehittynyt uudenlainen kiinnostus Italiaa kohtaan. Ranskan ja Englannin aristokraatit olivat erityisen vie-

hättyneitä Italian taiteista ja historiasta, ja matkaa kulttuurin alkulähteille pidettiin yksilön yleissivistyksen kannalta
välttämättömänä. Jo 1615 Francis Bacon kirjoitti esseessään
Of Travel, kuinka opintomatka olisi korvaamaton kokemus
nuoren henkilön tulevaisuutta ajatellen. Pian Ranskan ja
Britannian valtionpäiden ja diplomaattien esimerkkiä seurasi matkaajia kaikkialta Euroopasta, kuten Hollannista,
Saksasta ja Ruotsista. Matka oli suuri ponnistus ja mukana
oli usein laaja matkaseurue, johon kuului eri alojen asiantuntijoita sekä palvelusväkeä.
1700-luvulla Italiaan suuntautunut Euroopan-kiertomatka, Grand Tour, kehittyi todelliseksi muoti-ilmiöksi. Matkustajat olivat nuoria aristokraatteja, varakkaampaa keskiluokkaa ja stipendin turvin matkaavia
opiskelijoita ja taiteilijoita. Yhdessä he muodostivat suuren
”kiertävän akatemian”, joka lähti tavoittelemaan etelästä
jotain alkuvoimaista, turmeltumatonta Arkadiaa. Matkan
päämääränä oli tavallisesti Rooma, jossa viivyttiin pidemmän aikaa.54 Ulkomaalaisten määrä kaupungissa oli joskus
valtava. Riemuvuonna 1700 arvioitiin kaupungissa oleskelevan noin 100.000 vierailijaa, mikä suhteutettuna kaupungin vakituiseen, vuonna 1709 laskettuun noin 150.000
asukkaan väkilukuun tuntuu uskomattomalta.55 Ulkomaalaiset oleskelivat etenkin Piazza di Spagnan ympäristössä
ja aluetta kutsuttiin jopa ”englantilaisten ghetoksi”. Hyviä
hotelleja ei juuri ollut, joten suurin osa matkaajista vuokrasi
oleskelunsa ajaksi kalustetun huoneen tai huoneiston. Ma-
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joitus oli edullista ja Rooman hintatasoa pidettiin yleisesti
kohtuullisena.56
1700-luvun matkailijan Rooman vierailu käsitti
antiikin nähtävyyksiä ja tärkeimpiä kirkkoja. Lisäksi tutustuttiin aristokraattien yksityisiin taidekokoelmiin sekä ensimmäisiin julkisiin taidemuseoihin, kuten 1734 avattuun
Capitoliumin museoon ja 1771Vatikaaniin avattuun Museo Pio-Clementinoon. Juuri Grand Tour vaikutti suuresti
yleisölle avoimien museoiden syntyyn, sillä matkailijoiden
kasvava joukko vaati yhä laajempaa taide- ja kulttuuritarjontaa. Matkailijoiden kanssa taidekokoelmia ja antiikin
raunioita kiersivät usein ciceronet, taidehistoriaan perehtyneet oppaat. Kunnianarvoisimpia matkaajia saattoi opastaa
antiikin taidehistorian pioneeri Johann Joachim Winckelmann, joka oli saapunut Roomaan 1755, ja joka 1763 nimitettiin Rooman koko muinaisesineistön ylivalvojaksi.
Myös erilaisten matkamuistojen hankkiminen oli
tärkeä osa Rooman vierailua. Tarjolla oli grafiikanvedoksia,
mosaiikkeja, mitaleja ja koruja. Varakkaimmat ja kunnianhimoisimmat matkaajat olivat kuitenkin kiinnostuneita
aidoista taide-esineistä. Erilaiset välittäjät kauppasivat antiikin veistotaidetta, tosin usein heikkotasoista ja rankasti
restauroitua. Kaupan oli myös maalauksia, joista hienoimmat tulivat suoraan aristokraattien kokoelmista. Vaikka
paavin asettamat maastavientisäännöt haittasivat esineiden
kauppaa, suuri määrä taidetta päätyi lahjusten ja erinäisten
välikäsien saattelemina yksityiskokoelmiin ympäri Eurooppaa.57 Moni matkaaja halusi ikuistaa matkakokemuksensa
ja maalautti itsestään muotokuvan, jonka taustana oli jokin
kaupunkinäkymä tai merkittävä antiikin taideteos.
Roomassa oleskelu ei kulunut vain hengen ravitsemisen parissa. Matkaajat viettivät myös vilkasta seuraelämää sekä tutustuivat paikalliseen kansankulttuuriin. Suosittu tapahtuma oli pääsiäistä edeltänyt Rooman karnevaali,
jonka juhlakulkueet keskittyivät Via del Corsolle. Kaupungissa osattiin juhlia myös karnevaalikauden ulkopuolella.
Charles de Brosses kirjoitti, kuinka kaupunki pursuaa rahojaan tuhlaavia brittejä, ja kuinka heistä vain harvat käyttivät
Roomassa vietetyn ajan hyödyksi itsensä sivistämiseen. Hän
jatkoi, että monet viettivät päivänsä maanmiestensä kanssa
pelaten biljardia tai muuten huvitellen, eivätkä nähneet vie-
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railunsa aikana edes Colosseumia.58
Huolimatta tästä ivallisesta kritiikistä Rooma eli
Grand Tourin ansiosta akateemista huippukauttaan. Kaupungista tuli tärkeä keskus kansainvälisten kulttuurivaikutteiden vaihdolle, sillä siellä oleskeli suuri joukko Euroopan
vaikuttavimpia taiteilijoita, arkkitehteja ja kirjailijoita.
Tämä poikkeuksellinen yhteisö tutki autenttisessa ympäristössä antiikin kulttuuria ja muovasi havaintojensa pohjalta
johtoajatukset uusklassistiselle tyylille. Taideyhteisön johtavia instituutioita olivat Accademia di San Luca ja Ranskan
akatemia. Kirjailijoiden ja runoilijoiden piirejä yhdisti Accademia dell’Arcadia, joka oli edistänyt klassisia ihanteita
jo 1600-luvun lopulta. Rooma oli 1700-luvulla taidemaailman keskus aivan kuten renessanssin aikana.59
Ranskan vallankumousta seuranneet epävakaat
olot 1790-luvulta eteenpäin vaikuttivat matkustustottumuksiin Euroopassa. Napoleonin tunkeuduttua Italiaan
1798 Rooman kirkkovaltiosta tuli Ranskan alusmaa ja monet Rooman taideaarteista siirrettiin Pariisiin. Napoleonin
kukistuttua matkustelu jälleen elpyi 1820-luvulla, mutta
Italian Grand Tourin kulta-aika oli ohi ja matkustamisessa
puhalsivat uudet tuulet.
1800-luvulla matkustaminen alkoi muistuttaa
yhä enemmän modernia turismia. Matkojen taustalla ei
ollut enää vain tarve kehittää ja sivistää itseään, vaan matkaajia ohjasi yleinen kiinnostus uusiin kulttuureihin ja
elämyksiin. 1830-luvulla vakiintui käsite Tour-ist. Turistit
olivat poikkeuksetta brittejä, joita pidettiin erikoislaatuisina heidän matkatessaan postivaunuissa sateenvarjoineen
ja opaskirjoineen vailla mitään järjellistä syytä.60 Rooma ja
Italia olivat edelleen suosittuja kohteita, mutta 1800-luvulla kasvaneen terveyden ja hyvinvoinnin korostamisen myötä tulivat suosituiksi erilaisiin kylpylaitoksiin ja Välimeren
rannoille suuntautuneet matkat, samoin Sveitsin Alpeille
suuntautuneet matkat.
Matkailu kehittyi nopeasti Euroopan taloudellisen kasvun ja parantuneiden liikenneyhteyksien ansiosta.
Aiemmin matka Lontoosta Roomaan oli kestänyt hevoskyydillä kolmesta neljään viikkoa. Rautatiet kehittyivät
1830-luvulta eteenpäin ja nopeuttivat matkaa huomattavasti, vaikka vanhoillinen Rooma yhdistettiinkin rautateitse

54. David Allan, Nuori matkaaja
saapuu seurueineen Piazza di
Spagnalle, 1775. Aikalaiskuvauksesta käy ilmi, kuinka palveluksiaan tarjoava ihmisjoukko
hyökkää pahaa aavistamattoman matkaajan kimppuun. Jo
1700-luvulla turismi oli elinkeino monelle roomalaiselle,

Firenzeen ja Keski-Eurooppaan vasta 1866. Porvaristuneen
ja vapautuneen elämäntyylin johdosta matkailusta tuli yhä
muodikkaampaa, ja matkustuskustannusten laskiessa matkailu tuli mahdolliseksi yhä suuremmalle väestönosalle.
61
Kysyntään vastasi Thomas Cook, joka aloitti järjestetyt
ryhmämatkat jo 1840-luvulla. Ensimmäisen seuramatkan
Alpeille ja Firenzeen hän järjesti 1864, ja Italian rautateiden kehityttyä tuli ohjelmaan Italian suuret taidekaupungit
käsittävä kiertomatka 1868. Matka järjestettiin yleensä keväisin, jotta turistit kokisivat pääsiäisen vieton Roomassa.
Cookin matkatoimistolla oli vääntöä italialaisten kuljetusja majoitustoimijoiden kanssa hinnoista ja varauksista, joten vuodesta 1868 eteenpäin toimisto tarjosi vain all-inclusive pakettimatkoja, jotka asiakas oli maksanut etukäteen.
Vuosien 1848 ja 1870 välillä käydyt Italian yhdistymisen taistelut eivät merkittävästi haitanneet matkailua.
Sen sijaan yhdistymistä seuranneet rajojen häviäminen sekä
yhtenäinen lainsäädäntö, raha ja hallinto helpottivat matkustamista Italiassa. Hallinnollisista keskuksista, Torinosta,
Milanosta, Firenzestä ja Roomasta, tuli vierailluimpia kaupunkeja. 62 Roomassa Piazza di Spagnan ympärille muodostunut perinteinen turistialue laajeni kohti itää, kun Via Veneton ympäristö rakennettiin kiinteistökeinottelun vuosina
1800-luvun lopulla. Alueelle avattiin useita loistohotelleja,
muun muassa Hotel Majestic 1889.
Ensimmäinen maailmansota pysäytti Euroopassa
kukoistaneen matkailukulttuurin. Sodan jälkeen turismi

hiljalleen elpyi, mutta sai uusia piirteitä. Aristokraattinen
elämäntyyli taantui ja matkailusta tuli yhä enemmän kaupunkiporvariston ajanvietettä. Yhdysvallat muodosti turismin uuden markkina-alueen, josta tavoiteltiin varakkaita
matkailijoita Eurooppaan. Myös Italian fasistinen hallinto
pyrki aktiivisesti edistämään maan turismia. Vuoden 1925
riemuvuosi oli tuonut Roomaan paljon katolisia matkailijoita Latinalaisesta Amerikasta, mikä sai Mussolinin houkuttelemaan amerikanitalialaisia vierailulle vanhaan kotimaahan tarjoamalla heille helpotuksia matkaan ja majoitukseen. 1927 perustettiin kuukausittain ilmestyvä lehti,
joka levitti propagandaa Italianmatkailusta.63 Lokakuun
1935 numerossa Roomaa kuvattiin näin ylevään sävyyn:
”Roomasta on tullut mitä täydellisin Fasistista Sivilisaatiota
ilmentävä monumentaalikaupunki, jonka loistelias menneisyys, restauroituna arvoiseensa asuun, jatkuu kunniakkaasti jokaisella modernin elämän osa-alueella.”64
Italiaan saapuneet turistivirrat tyrehtyivät vuoden
1929 pörssiromahduksen jälkeen, kun Yhdysvallat, Britannia ja Ranska panostivat kotimaanmatkailuun. Fasismin
aikana myös Italiassa oli korostettu kotimaanmatkailun
tärkeyttä, ”far conoscere l’Italia agli italiani”, kuitenkin
ennemmin ideologisten kuin taloudellisten syiden takia.
Etenkin uljasta Roomaa tulisi jokaisen italialaisen käydä
ihastelemassa. Opera nazionale dopolavoro huolehti työväestön virkistystoiminnasta ja järjesti ekskursioita ympäri
maata. Kotimaanmatkailun suosiosta kertoo myös 1894 pe-
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rustetun Touring Club Italianon kasvu Italian suurimmaksi
matkailujärjestöksi. Alun perin polkupyöräilyä ja matkailua
edistäneellä järjestöllä oli 1930 jo 400.000 jäsentä.65
Vuodesta 1937 eteenpäin Roomassa varauduttiin
vuoden 1942 maailmannäyttelyyn. Direzione generale del
turismo lanseerasi mainoskampanjoita ja valmisteli kaupunkia vastaanottamaan valtavat turistivirrat. Toisen maailmansodan takia näyttelyä ei kuitenkaan koskaan järjestetty.
Sodan jälkeen rautatie- ja lentoliikenne oli halvaantunut,
mutta turismi osoitti elpymisen merkkejä jo 1946. Turismin tuotot kasvoivat välillä 1948–1950 11,9 miljoonasta reiluun 20 miljoonaan dollariin. Aluksi Italiaan saapui
matkailijoita Ranskasta ja Itävallasta, mutta merkittävämmät matkailijaryhmät tulivat Yhdysvalloista ja Saksasta.
Amerikkalaisia kiinnosti etenkin Italian taidekaupunkien
kulttuuritarjonta.
1950- ja 60-luvuilla useat menestyselokuvat tekivät Roomasta yhä suositumman matkailukohteen. William
Wylerin romanttinen komedia Loma Roomassa (Roman
Holiday) ilmestyi 1953. Elokuvassa Audrey Hepburn ja
Gregory Peck viettävät huoletonta yhteistä aikaa ja kiertävät
Vespalla pitkin nousukauden sävyttämän Rooman nähtävyyksiä. Tämän jälkeen ilmestyi muun muassa Federico Fellinin La dolce vita 1960 sekä useita antiikin ajasta kertovia
spektaakkeleita. Roomasta tuli haluttava matkakohde, kun
siellä vieraili jet set ja Hollywoodin kerma. Rooman olympialaiset järjestettiin 1960 ja ne toivat kaupungille paljon
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medianäkyvyyttä.
1950-luvun talouskasvun myötä matkailu tuli
mahdolliseksi yhä laajemmalle väestönosalle. Välimerelle
suuntautuvan massaturismin katsotaan saaneen alkunsa,
kun brittiläisen Vladimir Raitzin Horizon Holiday Group
järjesti ensimmäisen charter-lennon Korsikalle 1950. Matka oli halpa ja konseptista tuli hyvin suosittu. Suurin osa
ryhmämatkailijoista saapui Italiaan kuitenkin vielä linja-autoilla, ja charter-lennot yleistyivät toden teolla vasta
1970-luvulla. Italia autoistui nopeasti 1950- ja 60-luvuilla,
jolloin myös maan tieverkkoa kehitettiin. Kotimaanmatkailu lisääntyi, sillä autolla oli kätevä tehdä lyhyitä lomamatkoja ja viikonloppuretkiä.66
Jo 1960-luvulla alettiin havaita massaturismin
varjopuolia. Saksalaisten turistien määrä kääntyi laskuun,
kun lomakohteiden ei enää koettu keskittyvän turistien
miellyttämiseen vaan lähinnä heidän rahastamiseen. Massaturismin sivuilmiöitä olivat luonnonympäristön ja rannikkovesien pilaantuminen sekä holtiton rakennustoiminta.
Lisäksi turismi rasitti Italian kulttuuriperintöä. Vuonna
1964 erityinen tutkimuskomissio havaitsi, että kuluneen
seitsemän vuoden aikana oli varastettu noin 5000 taide-esinettä, ja että esimerkiksi Tarquinian 5400 etruskihaudasta
lähes jokaista oli vahingoitettu. 1959 perustettu matkailuministeriö yritti muuttaa tilannetta ja parantaa Italian kilpailukykyä. Lomakohteiden hygieniaa parannettiin, hinnat
tuli ilmoittaa kaikilla aloilla ja kiinteähintaiset ravintolame-

55. Noin vuonna 1890 otetussa valokuvassa matkaaja sai
poseerata keskellä päivää aivan
yksin Fontana di Trevin äärellä.
56. Nykyään Fontana di Trevillä on rauhallista vain aamuyön
tunteina.

nut otettiin käyttöön. 67 Italia säilyi vielä pitkään Euroopan
suosituimpana matkailumaana, kunnes menetti ensimmäisen sijansa Espanjalle vuonna 1986.
Taidekaupungeissa, kuten Roomassa, matkailun ongelmia olivat majoitus ja kulttuuritarjonta. Hotellit
olivat kalliita ja varustelultaan puutteellisia. Museot olivat
nuhjaantuneita ja huonosti johdettuja, eivätkä houkutelleet
riittävästi kävijöitä. Aktiivisten parannustoimien johdosta Italian matkailu lähti nousuun vuoden 1995 tienoilla. Tähän vaikutti osaltaan EU:n päätös lentoliikenteen
vapauttamisesta kilpailulle 1993, mikä toi markkinoille
halpalentoyhtiöitä ja laski hintoja. Lomailutottumukset
muuttuivat ja lomalle saatettiin lähteä useamman kerran
vuodessa. Etenkin pohjoisen Euroopan cash rich, time poor
-väestö alkoi suosia lyhyitä viikonloppulomia Euroopan
kulttuurikaupungeissa.68
Katolisen kirkon riemuvuosi 2000 oli merkittävä
Rooman turismille. Kaupunkiin odotettiin 25–30 miljoonaa matkailijaa. Antiikin monumentteja, kirkkoja ja aukioita kunnostettiin ennennäkemättömällä vauhdilla. Rooman
panostus matkailijoiden viihtyvyyteen on jatkunut näihin
päiviin saakka, ja erityisesti kulttuuritarjontaa on lisätty.
Muun muassa kaksi nykytaiteen museota on avattu vuoden
2010 jälkeen. Matkailijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti, ja vuonna 2011 kaupungissa majoittui ennätykselliset
noin 11,4 miljoonaa turistia69.
Rooman historiallisessa keskustassa turismia on

nykyään mahdotonta paeta. Matkailusta on tullut pysyvä
ja ympärivuotinen osa kaupunkikuvaa. Kaupungin tärkeimmät kadut ja aukiot ovat täynnä nähtävyydeltä toiselle
liikkuvia turistilaumoja. Laumaa ohjaavan oppaan tunnistaa jo kaukaa pystyssä heiluvasta sateenvarjosta. Etenkin
Trevin aukio ja Via del Corso ovat paikoin niin turistien
ruuhkauttamia, että liikkuminen on vaikeaa. Ruuhkassa
matelevia ihmisiä katsellessa tuntuu siltä, etteivät Rooman
upeat nähtävyydet edes tuota järin suurta nautintoa. Matkailusta on tullut suorittamista. Antiikin rauniot, kirkot tai
palatsit ovat vain pakollisia rasteja Rooma-teemapuistossa. Turismia seuraa myös automaattisesti kaupunkikuvan
kaupallistuminen. Kauppojen toinen toistaan räikeämmät
mainosplakaatit houkuttelevat matkaajia ostoksille. Lisäksi
joka kadunkulmasta löytyy rihkamakoju tai pikkupurtavaa
kauppaava vaunu. Jokainen haluaa saada osansa matkailijoiden kaupunkiin tuomasta hyvästä. Toisaalta matkakertomusten perusteella jo 1700-luvun Roomassa jokainen yritti
hyötyä kaupunkiin saapuvista matkailijoista. Kaupustelijoiden ja kerjäläisten armeija vastaanotti heidät heti Piazza di
Spagnalla. Caput Mundi on aina houkutellut matkailijoita,
ja usein heitä on ollut ruuhkaksi asti. Jo riemuvuonna 1450
väkeä oli niin paljon, että Sant’Angelon sillalla syntyi paniikki. Yli 170 ihmistä tallautui kuoliaaksi ja 30 hukkui Tiberiin.70 Ovatko matkailijat aina pilanneet kaupungin, jota
ovat tulleet ihailemaan?
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– KIVILOUHOKSISTA SUOJELUKOHTEIKSI
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57. Colosseum on ollut Rooman merkittävin rakennusmateriaalivarasto. Siitä on haettu kiveä muun muassa Pietarinkirkon
rakentamiseen. Piranesi, Vedute
di Roma.

o vuonna 1162 Rooman senaatti päätti suojella Trajanuksen pylvään.71 Päätös oli poikkeuksellinen, sillä tuolloin
antiikin perintöä ei liiemmin kunnioitettu. Rakennuksia
purettiin surutta rakennusmateriaaliksi ja vain onnekkaimmat monumentit säästyivät kirkoiksi muokattuina. Kun
renessanssin aikana paavit aloittivat Rooman laajamittaiset uudistustyöt, antiikin raunioiden purkaminen kiihtyi.
Hävitys oli suurta etenkin Julius II:n aikana 1500-luvun
alussa. Raffaello, jota voidaan pitää modernin arkeologian isänä, kirjoitti huolensa Juliuksen seuraajalle Leo X:lle
1519: ”Kuinka moni paavi onkaan sallinut tuhota antiikin
temppeleitä, veistoksia, riemukaaria ja muita loistokkaita
rakennuksia! […] Kuinka paljon veistoksia ja ornamentteja
onkaan poltettu kalkiksi! […] Vaikken ole viettänyt Roomassa yhtätoista vuotta,
en voi kuin haikeudella muistella sitä kaikkea kaunista, joka
on tuona aikana tuhottu […].”72
Osa paaveista ymmärsi antiikin rakennusten merkityksen. Esimerkiksi arvoiltaan humaani Pius II julkaisi
1462 bullan Cum almam nostram urbem, jonka tarkoitus
oli suojella antiikin rakennusperintöä. Yhtä lailla Paavali III
julkaisi kuuluisan bullan 1536, mutta näiden molempien
vaikutus jäi vähäiseksi. Muutamia kunnostustoimenpiteitäkin tehtiin. Esimerkiksi paavi Eugenius IV (1431–1447)
vapautti Pantheonin sitä ympäröivistä keskiaikaisista rakennuksista ja Sikstus IV (1471–1484) puratti Frangipanen
linnoitukset Tituksen riemukaaren ympäriltä. Kunnostami-

sen taustalla oli kuitenkin ennemmin esteettiset syyt kuin
rakennuksen historialliseen arvoon ja säilymiseen liittyvät
syyt. Renessanssin arkkitehtien suhde antiikkiin oli hyvin
ristiriitainen. Toisaalta he löysivät uuden klassistisen muotokielensä juuri antiikin raunioista, mutta toisaalta hävittivät raunioita omien rakennustensa materiaaliksi. Antiikin
rakennuksista ei käytetty ainoastaan pylväitä ja koristeosia,
vaan myös rakennusrungon kiveä. Colosseumin travertiinia
käytettiin esimerkiksi Palazzo Venezian ja Pietarinkirkon
rakentamiseen, ja vielä 1703 siitä rakennettiin Ripettan sataman portaikko.73
1700-luvulla asenteet raunioiden tuhoamista
kohtaan alkoivat kuitenkin muuttua. Valtio yritti toimillaan suojella raunioita, vähentää haitallisia kaivauksia ja
säädellä antiikkiesineistön kauppaa. Vuosisadan alkupuolella tehtiin kevyitä kunnostustoimia Konstantinuksen ja
Tituksen riemukaarille. Kardinaali Spinolan säädös 1704
painotti ehkä ensimmäistä kertaa antiikin kulttuuriperinnön tärkeyttä suhteessa Rooman vetovoimaan muiden eurooppalaisten silmissä. Myös kardinaali Albanin asetuksessa
vuodelta 1733 kehotettiin suojelemaan antiikin esineistöä,
jolla oli tärkeä valistava tehtävä, ja joka kiinnostaisi myös
ulkomaista yleisöä.74 Roomaan saapuikin 1700-luvulla suuri määrä eurooppalaisia matkailijoita. Antiikista inspiroituneiden oppineiden ja taiteilijoiden lisäksi Roomassa vieraili
erityisesti aatelisia ja varakkaita porvareita. He eivät tyytyneet vain katselemaan raunioita ja ihailemaan museoiden
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veistoskokoelmia, vaan halusivat konkreettisempia muistoja matkastaan.
Varakkaimpien matkailijoiden keskuudessa antiikin veistoksista tuli erittäin haluttuja keräilyesineitä, ja marmoreiden kauppaamisesta tulikin merkittävä Grand Tourin
sivuilmiö. Merkittäviä veistoskokoelmia syntyi ennen kaikkea Britanniaan, mutta myös Keski-Euroopan maihin ja
Venäjälle. Marmoreiden kysyntä kasvoi 1700-luvun puolivälin jälkeen, jolloin Roomassa ja sen ympäristössä tehtiin
ennennäkemätön määrä kaivauksia veistosten löytämiseksi.
Reverenda Camera Apostolica myönsi kaivauslupia etenkin
menestyksekkäille brittiläisille toimijoille, kuten Thomas
Jenkinsille ja Gavin Hamiltonille. Veistosten restaurointia
pidettiin tärkeänä. Usein löytyneet marmorit olivat vain
epämääräisiä kappaleita, joista kuitenkin rekonstruoitiin
täysin virheettömiä veistoksia.75 Bartolomeo Cavaceppi
omisti kuuluisan restaurointiateljeen, jonka kanssa myös Piranesi teki yhteistyötä. Piranesin merkittävä leipätyö grafiikanvedosten lisäksi oli antiikin veistosten myynti ja välitys.
Grafiikanteokset, kuten antiikin koristetaidetta käsittelevä
Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripodi, lucerne, ed ornamenti antichi, toimivat myös myyntikatalogeina. 1700-luvun suojelupyrkimykset eivät siis aivan toteutuneet, vaan
Rooman kulttuuriperintö karkasi ulkomaisiin kokoelmiin.
Matkailijat, jotka olivat aidon kiinnostuneita
antiikin rakennustaiteesta ja lähtivät antaumuksella tutkimaan raunioita, joutuivat usein pettymään näkemästään.
Suurin osa raunioista oli surkeassa kunnossa. Niitä oli purettu, muokattu hyötykäyttöön, tai jätetty täysin rapistumaan. Marcelluksen teatterin kaaret oli muurattu umpeen
ja muutettu asumuksiksi, Septimius Severuksen kaari oli
puoliksi hautautunut, Caracallan kylpylä oli täysin pusikoitunut ja Colosseum toimi lantavarastona ja eläinsuojana.76
Suuresta antiikin arvostuksesta huolimatta monumenteille
ei siis tehty mitään merkittäviä säilyttäviä tai restauroivia
toimia 1700-luvulla. Kaikesta päätellen myös raunioiden
tuhoamista jatkettiin edelleen. Esimerkiksi Piranesin Campo Vaccinoa esittävän näkymän (nro 15) etureunassa joukko miehiä irrottelee kiviä rautakankien avulla. Venuksen
ja Rooman temppeliä kuvaavassa näkymässä (nro 16) taas
riehutaan hakun ja lapion kanssa.
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Vasta 1800-luvun alussa Roomassa aloitettiin
raunioiden säilyttävät restaurointityöt. Ranskalaiset olivat vallanneet Rooman 1798 ja siirtäneet merkittävät taide-esineet Pariisiin, joten lisävahinkojen välttäminen oli
ensiarvoisen tärkeää. Kun paavi Pius VII asettui Roomaan
vuonna 1800, hän aloitti toimenpiteet jäljellä olevien taideteosten ja antiikin arkkitehtuurin pelastamiseksi. Arkeologi
Carlo Fean tehtäväksi tuli 1801 valvoa antiikin rakennusperintöä, jottei Rooman ja sen ympäristön raunioita enää
vahingoitettaisi. Lisäksi Pius allekirjoitti 1802 chirografon,
jolla estettiin taideteosten maastavienti sekä valvottiin yksityisiä taidekokoelmia ja uusia kaivauksia. Antonio Canova
hoiti valtion taideaarteita ja vastasi pitkälti uusien teosten
hankinnasta.77 Raunioiden kunnostustöiden arkkitehdeiksi
valittiin Accademia di San Lucaan kuuluvat Raffaele Stern,
Giuseppe Camporesi ja Giuseppe Valadier. Mittava antiikin
monumenttien korjausoperaatio aloitettiin Forum Romanumilta, missä ensimmäisenä tehtiin Septimius Severuksen
riemukaaren esiin kaivu ja kunnostus. Romahtamisvaarassa
olleen Colosseumin tukeminen alkoi 1804. Konstantinuksen riemukaaren perustukset kaivettiin esiin 1805. Hyväkuntoista Pantheonia ei vuoden 1804 kaivausten yhteydessä kunnostettu, mutta se sai lyijyisen vesikatteen 1812.
Napoleon valloitti uudelleen paavin kirkkovaltion ja liitti sen Ranskaan toukokuussa 1809. Roomasta tuli
ikään kuin imperiumin toinen pääkaupunki, jota alettiin
kaunistaa erilaisten toimikuntien johdolla. Jo kesäkuussa
alettiin kartoittaa antiikin monumenttien korjaustarpeita.
1810 perustettiin Commission des monuments et bâtiments
civils ja 1811 Commission des embellissements de la ville de
Rome, joita johti kreivi de Tournon. Accademia di San Lucalle myönnettiin vuosittainen määräraha rakennusmuistomerkkien ylläpito- ja kunnostustöihin, joita Antonio
Canova valvoi. Ranskalaisten ensimmäinen restaurointikohde oli Herkuleksen pyörötemppeli Forum Boariumilla.
1810–1811 kunnostettiin Capitoliumin rinteessä sijaitsevan Vespasianuksen temppelin kolme pylvästä.
Ranskalaiset eivät tyytyneet vain monumenttien
tekniseen korjaamiseen. He halusivat monumentin yhdessä
ympäristönsä kanssa muodostavan esteettisen kokonaisuuden, joka näyttävyydellään korostaisi keisarin valtaa. Sikstus

58. Ippolito Caffi kuvasi Forum
Romanumin raunioita 1800-luvun puolivälissä, kun osaa monumenteista ympäröi vielä kaiteiden reunustama potero.
59. 1864 nostettiin Palazzo
Pion piha-alueelta läheltä Campo de’ Fioria Herkules-patsas.

V:n esiin kaivaman Trajanuksen pylvään ympärille alettiin
1812 rakentaa kunnianhimoista aukiosommitelmaa. Myös
Pantheonin aukio olisi haluttu säännönmukaistaa. Koska
roomalaiset arkkitehdit eivät kyenneet tuottamaan tarpeeksi näyttäviä aukio- ja puistosuunnitelmia, apuun lähetettiin
1813 ranskalaiset Guy de Gisors ja Louis-Martin Berthault. Jälkimmäisen suunnitelmiin kuului laaja arkeologinen
puisto, Jardin du Capitole, joka puiden reunustamilla promenadeilla yhdistäisi Forum Romanumin, Colosseumin,
Palatinuksen ja Forum Boariumin toisiinsa.
Napoleonin menetettyä valtansa 1814 ranskalaisten suurisuuntaiset suunnitelmat jäivät toteutumatta. Keskeneräisiä töitä saatettiin loppuun, mutta taloudellisten syiden takia esimerkiksi Forum Romanumin kaivaukset etenivät vaatimattomasti. Kaksi merkittävää hanketta kuitenkin
toteutettiin: Tituksen riemukaaren rekonstruoiva kunnostus 1818–1824 ja Colosseumin ulkomuurin pohjoispään
tuenta 1823–1826.78 Berthault’n suunnitelma yhtenäisestä arkeologisesta puistosta jäi myös elämään. Tavoitteena
ei tosin enää ollut aksiaalinen monumentaalipuisto, vaan

puhtaasti arkeologiselle tutkimukselle ja uusille kaivauksille
omistettu alue. Tällainen suojelualue toteutui vasta Italian
yhdistymisen jälkeen, kun antiikin ja oman historian tuntemisesta tuli tärkeitä asioita nuorelle valtiolle. Guido Baccellin ja Ruggero Bonghin aloitteesta hyväksyttiin vuonna
1887 laki eteläisestä arkeologisesta alueesta. Tämä niin kutsuttu Passeggiata Archeologica alkaisi Trajanuksen pylväältä
kohti etelää käsittäen forumit, Colosseumin, Palatinus-kukkulan sekä Forum Boariumin, ja jatkuisi Circus Maximukselle, Caracallan kylpylälle ja aina Via Appialle saakka. Monet epävarmuustekijät viivästyttivät hanketta, mutta 1908
kaupunki oli pakkolunastanut jo lähes 90 hehtaaria maata
ja istuttanut puistoja varten satoja pinjamäntyjä. Passeggiata vihittiin 1911, minkä jälkeen aluetta kehitettiin vielä
kaksi vuosikymmentä. Valitettavasti Italian yhdistymisen
aikaansaama rakennusbuumi aiheutti arkeologiasia tuhoja
toisaalla kaupungilla. Uusien asuinkortteleiden alle jääneet
antiikin jäänteet jäivät tutkimatta, ja esimerkiksi Serviuksen
kaupunginmuurista tuhottiin pitkiä osuuksia.79
Fasismin aika aloitti aivan uuden luvun raunio-
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restauroinnissa, kun antiikin monumentit valjastettiin politiikan pelinappuloiksi. Mussolini ymmärsi historian merkityksen muodostettaessa uutta fasistista ideologiaa. Hän
ihannoi nykyajan ja antiikin liittoa, ja halusi modernin Italian vertautuvan Augustuksen ajan loistavaan valtakuntaan.
Rooman kaupungin rikas historia ja antiikin monumentit
antaisivat kehyksen uuden fasistisen Italian määrittelemiseen ja esittelemiseen muulle maailmalle. Tätä varten monumentit tuli vapauttaa niitä ympäröivistä vähempiarvoisista rakennuksista. Mussolini sai projekteilleen toivomaansa
ulkomaista huomiota: vuoden 1937 National Geographic
Magazine kertoi pääartikkelissaan Imperial Rome Reborn,
kuinka monumentit oli menestyksekkäästi kuorittu slummien keskeltä ja ympäröity aukioilla ja puistoilla. Mussolinin ensimmäisiä projekteja oli slummin purkaminen Largo
di Torre Argentinan aukion tieltä. Purkutöiden yhteydessä
löydettiin neljän temppelin jäänteet, joiden arvioitiin olevan Rooman vanhimpia. Vuosina 1926–1929 toteutettuun
projektiin osallistui arkkitehti ja taidehistorioitsija Antonio
Muños, joka oli saanut mainetta romaanisten kirkkojen restauroinneista. 1928 Mussolini nimitti hänet antiikin ja taiteiden ylivalvojaksi, ja seuraavat viisitoista vuotta hänellä oli
tärkeä rooli Rooman muokkaamisessa Mussolinin kaupungiksi. Vuonna 1935 kirjoittamassaan kirjassa Roma di Mussolini Muños ylisti Il Ducen valitsemaa linjaa, joka mahdollisti ”Arkeologian voiton talouden määräävistä voimista”.
Antiikin monumenttien vapauttamiset kulkivat
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usein käsi kädessä Mussolini muiden rakennusprojektien
kanssa. Via del Marea rakennettaessa 1926–1939 vapautettiin Marcelluksen teatteri ja monet Forum Boariumin
monumentit.80 Epämääräisen teollisuusalueen valtaama
Circus Maximus raivattiin 1934. Augustuksen mausoleumi kuorittiin esiin 1934–37 ja ympäröitiin aukiolla, jota
reunustavat Vittorio Morpurgon suunnittelemat massiiviset rakennukset. 1934 purettiin myös Castel Sant’Angeloa
ympäröineet varuskuntarakennukset.81 Fasismin mahtavin
menneisyyden ja nykyisyyden välistä liittoa ilmentävä teos
oli kuitenkin 1932 vihitty Via dell’Impero, joka johti Piazza
Venezialta Colosseumille. Tätä katua reunustavat antiikin
monumentit toimivat täydellisenä kulissina sotilasparaateille ja valtiovierailuille.
Toisen maailmansodan jälkeen uusista laajoista
arkeologisista projekteista luovuttiin, lähinnä jo sen takia,
että Mussolinin paljastamien monumenttien ylläpito oli
taloudellisesti haastavaa. Laajenevan kaupungin rakennuspaineet uhkasivat Passeggiata Archeologican kaupunginmuurin ulkopuolelle jatkuvaa Via Appian tulevaisuutta.
Alueella sijaitsevien antiikin huviloiden ja hautamuistomerkkien läheisyyteen kaavailtiin monenlaista asuinrakentamista, kunnes Via Appian arkeologinen puisto viimein
suojeltiin 1988.82 Sodan jälkeen antiikin monumentit kohtasivat myös muita modernisoituvan maailman ongelmia.
Kasvavan turismin johdosta rauniot kuluivat tuhansien
jalkaparien alla yhä nopeammin. Samoin teollisuuden ja

60. Syrjäisemmillä alueilla antiikin rauniot on poikkeuksetta
aidattu.
61. Roomassa raunioita pilkistelee kaikkialla. Kaupungin
syrjäseuduilla ne valitettavasti
voivat yhtä huonosti kuin ympäristönsä.

liikenteen aiheuttamat saasteet syövyttivät ja likasivat kivimateriaalia. Monumenttien suojelusta vastasi nyt monimutkainen virkamieskoneisto, joka ryhtyi toimiin, mikäli
rahaa tai tahtoa löytyi. Usein ei löytynyt kumpaakaan, joten
monet kohteet suljettiin yleisöltä osittain tai kokonaan jopa
vuosikymmeniksi.
Vasta 1990-luvulla tilanteeseen tuli muutos.
Vuonna 1993 valittu pormestari Francesco Rutelli aloitti
laajat kulttuuripalveluiden uudistukset:83 vanhoja museoita
avattiin ja uusia kulttuurihankkeita käynnistettiin, samoin
arkeologisia kohteita kunnostettiin ja aloitettiin uusia kaivauksia. Taustalla oli riemuvuoden 2000 juhlallisuudet, joita varten kaupunki tuli saada huippukuntoon. Suurin juhlavuoden projekti oli 1998 aloitettu keisarifoorumien esiinkaivu Via dei Fori Imperialin alta. Lisäksi muun muassa osa
Neron Domus Aureaa avattiin jälleen yleisölle, Colosseumille rekonstruoitiin pala puurakenteista areenaa ja Herkuleksen pyörötemppeli Forum Boariumilla restauroitiin.84
Moni projekti jatkui vielä vuosituhannen vaihduttua, esimerkiksi Augustuksen rauhanalttarin (Ara Pacis) ympärille
rakennettu suojaava museopaviljonki avattiin 2006.
Euroopan talouskriisi on vaikuttanut ankarasti
Italian rakennusperintöön. Berlusconin viimeisen hallituksen aikana kulttuurin määrärahat leikattiin lähes puoleen,
joten rakennussuojeluun tarkoitetut varat kattavat enää
hädin tuskin rakennusten ylläpitokustannukset. Italialla
on eniten kohteita Unescon maailmanperintöluettelossa,

mutta valtion budjetista vain 0,2 % käytetään kulttuuriin.
Ranskassa vastaava luku on 2,2 %. Colosseumista alkoi putoilla palasia 2010, ja samana vuonna osa Neron kultaisen
talon kattoa romahti. Kun Rooman monumentit murenevat uhkaavaa vauhtia, viranomaisilla ei ole ollut muuta keinoa kuin pyytää kunnostustöihin apua yksityisiltä
sijoittajilta.85
Roomassa raunioiden suhde ympäristöönsä on
muuttunut hyvin paljon 1700-luvulta nykypäivään. Suojelutoimet ovat tietyllä tapaa eristäneet monumentit ympäristöstään, tehneet niistä yksittäisiä objekteja. Myöhemmän
rakennuskerrostuman poistaminen on samalla poistanut
kaiken elämän raunioiden ympäriltä. Ennen niin inhimillisistä raunioista on nyt tullut etäisiä. Kuten Piranesin
näkymistä voi havaita, 1700-luvulla ihmiset elivät monumenttien keskellä arkeaan: vuohia paimennettiin temppelin
jäänteillä, vihanneksia kaupattiin riemukaaren juurella, ja
pyykkiä kuivatettiin antiikin pylväisiin viritetyillä naruilla.
Nykyajan roomalaisella ei sen sijaan juuri ole asiaa raunion
juurelle. Hänen paikkansa on vienyt muualta tullut matkailija, jonka rauniota kohtaan osoittama ihailu vain kasvattaa
sen objektinomaisuutta.
Turismin myötä raunioiden kulumista on täytynyt ehkäistä erilaisin toimenpitein. Poissa ovat päivät, kun
matkailija sai vapaasti kiipeillä Colosseumin muureilla.
Nykyään raunioita tarkastellaan tarkoin merkityiltä kulkureiteiltä museohenkilökunnan valvovan silmän alla. Katsoa

73

74

62. Valtion huonon talouden
vuoksi monumentteja korjataan
yksityisellä rahalla. Cestiuksen
pyramidin restaurointi aloitettiin
loppuvuonna 2012. Pyramidi
sai selkäänsä scifi-elokuvan lavasteita muistuttavan rakennustelinehimmelin.

saa, muttei koskea. Missä valvontaa ei pystytä järjestämään,
monumentit on usein ympäröity aidalla. Aita kuitenkin
irrottaa rakennuksen ympäristöstään ja saa monumentin
pahimmassa tapauksessa näyttämään ympäristön häiriötekijältä. Näin kävi esimerkiksi Oppius-kukkulalla, missä
Trajanuksen kylpylän rauniot vuonna 2003 ympäröitiin
piikkilanka-aidoin, jotta Rooman laittomat maahanmuuttajat eivät pitäisi niissä majaa.86 Vuonna 2011 aitoja oli jo
rikottu ja makuupusseja oli jälleen ilmestynyt muurien
syvennyksiin.
Raunion säilymiseen paljon vaikuttava tekijä on
kasvillisuus. Raunion päällä ja vieressä kasvavien puiden ja
pensaiden ongelmana ovat niiden juuret, jotka tunkeutuvat
kivien väliin ja hiljalleen rapauttavat rakenteita. Roomassa
kasvillisuus on poikkeuksetta poistettu raunioiden ympäriltä. Samalla on kuitenkin menetetty raunion estetiikkaan
merkittävästi vaikuttava elementti. Monessa Piranesin raunionäkymässä juuri kasvillisuus antaa kuvalle sen erityisen
tunnelman. Kasvillisuus myös sitoo raunion ympäristöönsä. Italiaan 1818 matkustanut Percy Bysshe Shelley vaikuttui suuresti kasvillisuuden valtaamasta Caracallan kylpylästä. Hän kuvaili, ettei mikään autioitunut voisi näyttää yhtä
viehättävältä. Kukkivien pensaiden villiintyneet kasvustot
yhdessä jyrkkien raunioseinämien kanssa muodostivat kuin
vuoristoisen maiseman. Luonto ei ollut koskaan näyttänyt
kauniimmalta kuin vallatessaan jotain ihmisen luomaa.
Kunnostustöiden jälkeen Caracallan kylpylän tunnelma

muuttui täysin. Augustus Hare kommentoi: ”Vuoteen
1870 kylpylä oli yksi kauneimpia paikkoja maailmassa,
mutta nyt hädin tuskin viehättävämpi kuin lontoolaisen
varaston rauniot.”87
Kun nykyajan turisti saapuu ihailemaan Caracallan kylpylää, hän kulkee ensin aluetta ympäröivän
verkkoaidan viertä sisäänkäynnille, jatkaa asfaltoituja polkuja pitkin rakennuksen sisälle ja kulkee sitten metalliaitojen rajaamaa opastettua reittiä ihaillen rakennuslevyillä
suojattuja lattiamosaiikkeja. Restauroitava alue on rajattu
työmaa-aidoilla ja varoituskylteillä, vietato l’ingresso, lavori
in corso. Työntekijät muovikypärineen antavat mielikuvan
modernista rakennustyömaasta. Suuri seinämä on peittynyt rakennustelineisiin, jonka risteilevät metalliputket
ja tuulessa värisevät pressut antavat antiikin tiilimuurille
kontrastia. Pressuun paketoitu raunio lähestyy nykytaiteen
installaatiota. Siinä on omanlaistaan kauneutta, vaikkakin
tälle paikalle niin vierasta. Tällainen on nykypäivän rauniokokemus, ja se on pakko hyväksyä, jos haluamme säilyttää
antiikin monumentit vielä tuleville sukupolville.
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Kaupunki ennen ja nyt
MIETTEITÄ MAALAAMISESTA
MAALAUKSET JA VASTAAVAT PIRANESIN NÄKYMÄT
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”Ystävä hyvä, olet liiaksi maalari, jotta sinusta koskaan tulisi graafikkoa.”1
Giuseppe Vasin lausahdus Piranesille
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MIETTEITÄ MAALAAMISESTA

P

63. Minulla oli onni työskennellä kuukauden ajan Roomassa
Amerikan akatemian loistavassa
ateljeessa.

iranesin Vedute di Roman näkymät vaikuttivat paljon maalausprosessiini. Ne antoivat lähtökohdat maalausten sommitteluun, rajaukseen ja maalaustapaan. Halusin pitäytyä
varsin tiukasti Piranesin sommitelmissa, jotta vanha ja
uusi näkymä olisivat vertailukelpoisia. Se asetti haasteita,
sillä nykytaiteessa näkymiä ja rakennuksia ei enää kuvata
vedutan periaatteella ”tunnistettava näkymä”. Nykyään rakennuksia kuvaavassa taiteessa kohteesta pyritään tekemään
pikemmin ei-tunnistettava: kuvataan esimerkiksi julkisivun
rakenteita geometrisena sommitelmana tai keskitytään hyvin pieneen rakennusosaan kuten oviaukkoon tai ikkunaan.
Harvemmin rakennus esitetään kokonaisena maisemassa.
Kokonaisena esittäminen saa kohteen kuitenkin
näyttämään usein eristyneeltä, mitä hyödynsin etenkin antiikin monumenttien kuvaamisessa. Ympäristöstään erotetut ja myöhemmistä kerrostumista putsatut monumentit
näyttävät keskellä maalauskangasta hyvin yksinäisiltä. Forum Boariumin temppelit on erotettu vielä kukin omaksi
maalauksekseen, jotta temppeleiden objektinomaisuus ja
eristys ympäristöstään olisi äärimmäinen.
Piranesin kuvista sain lähtökohdan myös maalaustyylille. Halusin teoksiin graafisen ilmeen, joten käytin
erilaisia tekstuureita, maalasin viivoilla ja raaputin pois
maalia. Piranesi etsasi kuparilaattojaan monta kertaa lisäten
uusia viivoja. Itse lisäsin myös viivaa viivan päälle. Maalaaminen oli paikoin kuin piirtämistä kankaalle. Tavallaan
prosessi oli käänteinen Piranesin maalaukselliselle tyylille:

Piranesi ”maalasi” kuparilevylle, minä piirsin kankaalle.
Koska työn lähtökohtana oli kuvata tunnistettava
kaupunkinäkymä, maalaaminen oli jatkuvaa tasapainoilua
esittävän ja ei-esittävän välillä. En halunnut sortua liikaan
dokumentointiin ja naturalistiseen kuvaamiseen, sillä silloin maalaamiselle ei olisi mitään perusteita. Olisin voinut
vain valokuvata nykytilanteen. Toisaalta liika abstrahointi ja
täysin vapautunut ilmaisu olisi tehnyt kuvattavan kohteen
tunnistamattomaksi. Saavutin jonkinasteisen kompromissin abstrahoimalla itse kaupunkitilassa tapahtunutta muutosta, samalla säilyttäen vanhan arkkitehtuurin vielä varsin
esittävänä. Jälkikäteen ajatellen maalauksia olisi voinut viedä vieläkin enemmän ei-esittävään suuntaan.
Maalauksia syntyi lopulta kahdeksantoista, vaikka
aiheita olisi riittänyt vielä paljon useampaankin. Käsittelen
maalauksissa monipuolisesti erilaisia muuttuneen kaupungin teemoja: historiallisen keskustan purku- ja uudelleenrakennustöitä, uusia tielinjauksia, Tiberin tulvavalleja,
turismin ja autoliikenteen kasvua, kaupungin kaupallistumista, keinovalaistusta sekä rakennussuojelun kehittymistä.
Piranesin näkymään liittyvässä selitetekstissä on lyhyesti
selostettu kohteen kehitys 1700-luvun puoliväliin saakka,
kun taas maalausteni seliteteksti kertoo tämän jälkeisistä
muutoksista.
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”VEDUTA DEL TEMPIO DELLA FORTUNA VIRILE”
Fortuna Virilen temppelin tiedetään nykyään omistetun Portunukselle, jokien ja satamien suojelijalle. Se rakennettiin Forum Boariumille Rooman ensimmäisen sataman Portus Tiberiuksen viereen. Viimeisin rakennusvaihe on 1. vuosisadalta
eKr. Temppeli muutettiin kirkoksi jo ennen vuotta 872, jolloin cellan sisätilan freskot maalattiin. Kirkko siirtyi armenialaiselle seurakunnalle 1566, jolloin sen kylkeen lisättiin luostarin rakennuksia. Oikeassa reunassa näkyvä Hercules Victorin
pyörötemppeli rakennettiin 100-luvun lopulta eKr. Se on Rooman vanhin säilynyt marmorirakennus. Temppeli muutettiin
kirkoksi 1140 ja omistettiin 1400-luvun puolivälissä Madonna del Solelle. Molempien temppeleiden ulkoasu muuttui radikaalisti, kun vapaat pylväiden välit muurattiin umpeen. Toisaalta temppeleitä ei purettu rakennustarpeiksi, kun ne olivat
kirkon käytössä.2
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”KORURASIAT” (FORUM BOARIUMIN TEMPPELIT) à 175 x 130 cm
Forum Boarium, nykyisemmin Piazza della Bocca della Verità, oli 1700-luvulla tiiviisti rakennettu ympäristö. Ranskan
hallinnon aikana 1800-luvun alussa syntyi ajatus forumin monumenttien vapautuksesta ja maanpinnan laskemisesta antiikin tasoon. Ensimmäisenä restauroitiin Herkuleksen temppeli 1809–1810. Valadierin ja Fean johdolla pylväiden väleistä
purettiin muurit, mutta hävinnyttä arkkitraavia ei palautettu. Myös Portunuksen temppeliä alettiin korjata, mutta Ranskan
hallinnon kaaduttua alueen kunnianhimoisia suunnitelmia hillittiin. Alueen rakennuksia purettiin paljon jo 1800-luvulla,
mutta vasta Mussolinin rakennuttaessa Via del Marea temppelit eristettiin täysin omiksi yksiköikseen.3 Forumin ympäristöä ja monumentteja on kunnostettu koko 1990- ja 2000-luku, ja temppelit ovat vuoroin olleet pitkiäkin aikoja telineiden
peitossa.4
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”TEATRO DI MARCELLO”
Marcelluksen teatterin rakennuttamisen aloitti Caesar, paikalla olleen väliaikaisen puurakenteisen teatterin tilalle, mutta
se vihittiin käyttöön vasta 13 eKr. Augustus omisti teatterin nuorena kuolleelle vävylleen Marcus Marcellukselle. Teatteri
oli käytössä vielä 400-luvulla, vaikka sen kiveä oli käytetty Ponte Cestion korjaukseen vuonna 370. Keskiajalla teatterin
raunioilla pitivät linnoitusta Fabit ja Pierleonet. 1368 linnoitus siirtyi Savellin suvulle, joka 1519 muutti sen Baldassare Peruzzin suunnittelemaksi renessanssipalatsiksi. Rakennus siirtyi Orsineille 1712. Vuosisatojen kuluessa teatterin holvikaaret
muurattiin umpeen ja kaarien alle kehittyi käsityöläisten verstaita ja vaatimattomia asumuksia.5
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”AVAJAISET I” (MARCELLUKSEN TEATTERI) 53 x 74 cm
Marcelluksen teatterin ympäristö koostui vanhoista työväenluokan asuinkortteleista. Piazza Montanara oli alueen suosittu
aukio, joka rajautui osin Marcelluksen teatteriin. Mussolini alkoi 1926 rakentaa Piazza Venezialta Forum Boariumille kulkevaa katua, Via del Marea. Tällöin koko teatteria ympäröinyt rakennuskanta purettiin. Samalla puhdistettiin teatterin holvikaariin pesiytyneet kaupat ja asumukset. Teatterin edustalla maanpintaa laskettiin reilusti. Kaivauksista löydetyn Apollon
temppelin kolme pylvästä ja osa arkkitraavia pystytettiin 1940.
Vaikka teatterin holvikaarten umpeen muuratut välit vapautettiin, Palazzo Orsini teatterin laella kuitenkin säästettiin.6
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”VEDUTA DELLA DOGANA DI TERRA A PIAZZA DI PIETRA”
Kapeaa Piazza di Pietran aukiota hallitsee keisari Hadrianukselle omistetun temppelin yksitoista pylvästä. Temppelin rakennutti Hadrianuksen seuraaja Antoninus Pius 145 jKr. Siinä oli alun perin 13 x 8 pylvästä ja sitä ympäröi pylväskäytävän
reunustama aukio. Temppeliä koristi joukko Rooman provinsseja kuvaavia reliefejä, jotka ilmensivät Hadrianuksen rauhanomaista politiikkaa. Keskiajalla Colonna-suku rakensi temppelistä linnoituksen. 1600-luvun alussa jo kuusi pylväsväliä
oli muurattu kauttaaltaan umpeen. Innocentius XII muutti rakennuksen maatullikamariksi, joka valmistui 1695 Carlo
Fontanan johdolla. Muutoksessa pylväiden välien julkisivut yhtenäistettiin, rakennusta laajennettiin lisäsiivillä ja pylväiden
kannattamaa antiikin arkkitraavia korjattiin rajusti.7
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”AVAJAISET II” (HADRIANUKSEN TEMPPELI) 73 x 54 cm
Rooman pörssi muutti Hadrianuksen temppeliin 1831. Italian yhdistyttyä kauppakamarin toiminta kasvoi, joten rakennusta jouduttiin muokkaamaan vuosina 1879–1884. Julkisivuissa barokin ilmettä yksinkertaistettiin klassistisempaan
suuntaan, arkkitraavia jatkettiin rakennuksen siipiosiin ja julkisivun rappaus rustikoitiin. Merkittävää oli se, että ulkoseinä
purettiin neljästä keskimmäisestä pylväsvälistä, jolloin temppelin cellasta tuli osa uutta julkisivua. Pörssitaloa remontoitiin
jälleen 1925, jolloin temppeliä restauroitiin ja sen ympärillä suoritettiin arkeologisia tutkimuksia. 1928 temppelin neljä
metriä korkea jalusta kaivettiin esiin. Pylväikköä avattiin lisää siten, että seinää jäi vain kolmeen laitimmaiseen pylväsväliin.8
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”VEDUTA DEGLI AVANZI DEL FORO DI NERVA”
Nervan forum oli osa keisarifoorumien sarjaa, joka rakentui noin 50 eKr.– 115 jKr. Capitolium- ja Quirinalis-kukkulan
välille. Caesarin, Augustuksen ja Trajanuksen forumit olivat ennen kaikkea keisarin valtaa korostavia hallinnollisia keskuksia. Vespasianuksen rakennuttama Forum Pacis sen sijaan oli humanististen asioiden pyhättö. Nervan Forum rakennettiin
85–97 jKr. Via Argiletumin paikalle, ja toimi siksi läpikulkutilana. Varhaisella keskiajalla forumien alueelle alettiin rakentaa
asuntoja, kirkkoja ja luostareita.9 Myöhemmin alue kuitenkin autioitui, kun Cloaca Maxima tukkeutui ja maaperä soistui.
1500-luvun lopulla kardinaali Michele Bonelli perusti paikalle Alessandrinon kaupunginosan. Paavali V käytti Nervan forumilla sijainneen Minervan temppelin jäänteet 1600-luvun alussa Aqua Paolan suihkulähteeseen.10 Piranesin aikaan Nervan
forumista näkyi vain pala ympärysmuuria ja kaksi pylvästä osana asuinrakennusta.
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”POIS TIELTÄ!” (NERVAN FORUM/ FORUM TRANSITORIUM) 100 x 130 cm
Kun Rooma tuli yhdistyneen Italian pääkaupungiksi 1870, sokkeloiseen kaupunkirakenteeseen haluttiin avata leveitä katuja. Jo vuoden 1873 yleiskaavassa Alessandro Viviani esitti Piazza Venezialta kohti Colosseumia kulkevan kadun, jonka tieltä
olisi purettu kortteleita. Työ toteutettiin vasta fasismin aikana, tosin huomattavasti laajennettuna. Koko keisariforumien
päälle rakentunut kaupunginosa purettiin ja ihmiset muutatettiin lähiöihin. Velian kukkula leikattiin pois 200 metrin
matkalta. Osia keisarifoorumeista kaivettiin esiin, mutta pääosin ne jäivät 1932 valmistuneen Via dell’Imperon alle. Silti
katu ilmensi täydellisesti Mussolinin suosimaa nykyajan ja antiikin liittoa.11 Toisen maailmansodan jälkeen Via dell’Impero
nimettiin Via dei Fori Imperialiksi, ja on nykyisin vilkkaasti liikennöity ja turistien kansoittama valtaväylä. Vuoteen 2015
mennessä tie olisi tarkoitus muuttaa kävelykaduksi.12
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”VEDUTA DEL PORTO DI RIPETTA”
Porto di Ripetta oli toinen Rooman pääsatama ja palveli Tiberin yläjuoksulta saapuvaa liikennettä. Satama oli pitkään vain
loiva rantapenkka, vaikka paavit 1500- ja 1600-luvuilla yrittivätkin parantaa sen toimintaa. Vasta 1703–1704 paavi Clemens XI Albani rakennutti Alessandro Specchin suunnitteleman myöhäisbarokkisen sataman. Se muodostui aaltoilevasta
portaikosta ja näköalatasanteesta San Girolamo degli Schiavoni -kirkon edustalla. Rakennustyöhön käytetty travertiini tuli
pitkälti Colosseumista, jonka osia oli romahtanut vuoden 1703 maanjäristyksessä. Piranesi on näkymässään ottanut kaiken
irti herkullisesta satama- aiheesta. Eri suuntiin sojottavat veneen keulat tuovat kuvaan dynaamisuutta ja lukuisat ihmishahmot lisäävät kuvan kiinnostavuutta.13
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“POISPYYHITTY” (RIPETTAN SATAMA) 73 x 54 cm
1800-luvun lopulla sataman toiminta alkoi hiipua ja 1878 rakennettiin näköalatasanteelta vastapäiselle rannalle johtava
terässilta. Tiberin jatkuvan tulvimisen takia tulvavallien rakentaminen oli aloitettu 1876. Vuosikymmen myöhemmin vallit
pyyhkäisivät väkivaltaisesti yli Ripettan ja tuhosivat sataman täysin. Ponte Cavour rakennettiin 1901 ja se korvasi vanhan
terässillan.14 Mussolini halusi vapauttaa Augustuksen hautamausoleumin, joten 1934 sitä ympäröivät rakennukset purettiin,
mukaan lukien Piranesin kuvan vasemmassa reunassa hieman näkyvä tullikamari. Vuonna 1938 Augustuksen rauhanalttari
saatiin esiin ja siirrettiin mausoleumin viereen Tiberin rantaan.15 Alttarin suojapaviljonki korvattiin 2006 Richard Meierin
suunnittelemalla museolla.16
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”ROVINE D’UNA GALLERIA DI STATUE NELLA VILLA ADRIANA A TIVOLI”
Keisari Hadrianuksen huvila rakennettiin 118–138 Tivolin rinteille, 28 kilometriä Roomasta itään. Huvilasta kehittyi 120
hehtaarin laajuinen yhdistelmä asuinrakennuksia, paviljonkeja, puutarhoja ja maanalaisia käytäviä. Sen omalaatuinen pohjakaava viittaa siihen, että Hadrianus osallistui itse suunnitteluun.17 Keskiajalla raunioitunut alue kulki nimellä Tibur Vetus, kunnes 1461 paavin matkaseurueeseen kuulunut Flavio Biondo tunnisti rauniot Hadrianuksen huvilaksi. Tästä alkoi
raunioiden innokas tutkiminen, johon osallistui arkkitehteja ja taiteilijoita ympäri Eurooppaa. Valitettavasti huvilaa myös
ryösteltiin, etenkin sen upeita veistoksia. Piranesi oli erityisen vaikuttunut raunioista ja liitti Vedute di Romaan kymmenen
näkymää huvilasta. Hänen suurin ponnistuksensa oli 1781 julkaistu äärimmäisen tarkka mittapiirros koko alueesta.18

90

”PALA TAIVASTA” (HADRIANUKSEN HUVILA TIVOLISSA, GRANDI TERME) 100 x 130 cm
1800-luvulla Villa Adrianan raunioiden tutkiminen muuttui 1700-luvun romanttisesta rauniokuvauksesta tieteellisempään
suuntaan. Italian valtion onnistui ostaa 1870 pääosa maista, joilla merkittävimmät huvilarakennukset sijaitsevat. Taideteosten ryöstely loppui ja tutkijoiden työ helpottui.19 Raunioita ryhdyttiin kunnostamaan, ja Piranesin kasvillisuuden peittämät, hämyisät rauniotunnelmat saivat väistyä. Rakennusten lattiat kaivettiin esiin, pylväitä pystytettiin ja holveja tuettiin.
Alueella tehtiin myös ennallistavia töitä, kuten Canopus-altaan kaivu 1950-luvulla. Kunnostustyöt ja arkeologiset kaivaukset jatkuvat edelleen taloudellisista vaikeuksista huolimatta. Arviolta 30 % huvila-alueesta on yhä tutkimatta.20
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”PIRAMIDE DI C. CESTIO”
Pyramidi on Augustuksen ajan hautamausoleumi Ostiaan vievän tien alkupäässä. Se rakennettiin Caius Cestius Epulonille
vuosien 18 ja 12 eKr. välillä. Pyramidi liitettiin Aurelianuksen kaupunginmuuriin 272–279, minkä johdosta se on säilynyt
niin hyvin. Keskiajalla pyramidia luultiin Remuksen haudaksi ja Vatikaanin Borgossa sijainnutta, jo 1500-luvulla purettua
pyramidia kuviteltiin Romuluksen haudaksi.21 Paavi Aleksanteri VII teki kaivauksia pyramidilla ja kunnosti sitä 1663.22
Piranesi oli erittäin viehättynyt kaikesta egyptiläisestä ja yhdisteli arkkitehtuurifantasioissaan taidokkaasti egyptiläisiä elementtejä roomalaisten ja kreikkalaisten kanssa.23 Piranesi teki Cestiuksen pyramidista ainakin neljä vedosta, joista Vedute
di Romassa on esitetty kaksi.
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”RUUHKAN KESKELLÄ” (CAIUS CESTIUKSEN PYRAMIDI) 38 x 54 cm
Aurelianuksen muuri jakaa Cestiuksen pyramidin kahteen hyvin poikkeavaan maailmaan. Pyramidin läntinen puoli liittyy
ei-katoliseen hautausmaahan, missä tunnelma ei juuri ole muuttunut sitten 1700-luvun. Sen sijaan pyramidin itäinen puoli
liittyy Piazzale Ostienseen, jonka ympäristöstä on kaupungin kasvaessa kehittynyt vilkas eteläisten kaupunginosien solmukohta. 1800-luvun lopulta lähtien Ostiensen lähes asumattomille alueille keskitettiin teollisuutta ja kauppaa, joita varten
rakennettiin uusia teitä, rautateitä ja satama. Cestiuksen pyramidia vastapäätä valmistui 1920- ja 30-luvuilla kaksi rautatieasemaa ja metroasema 1955.24 Italian rajun autoistumisen myötä liikenne aukiolla on muuttunut kaoottiseksi. Iltaisin
ajovalojen vanat viuhuvat siniseksi valaistun pyramidin editse.
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“VEDUTA DI CAMPO VACCINO”
Piranesin aikaan Forum Romanum tunnettiin nimellä Campo Vaccino, lehmilaidun, sillä paikalla oli 1500-luvun lopulta
pidetty karjamarkkinoita. Antiikin aikainen graniittimalja oli siirretty paikalle lehmien juottoaltaaksi.25 Alueen poikki kulki
puukujanne, jonka Paavali III rakennutti 1536 keisari Kaarle V:n vierailua varten.26 Etualan kolme korinttilaista pylvästä
ovat vuodelta 6 jKr. ja kuuluvat alun perin 484 eKr. vihittyyn Kastorin ja Polluxin temppeliin.27 Jo 1500-luvun alussa alueelta oli ryövätty parhaat marmorit, ja ne antiikin monumenttien jäänteet, jotka vielä 1700-luvulla olivat tallella, murenivat
jo kovaa vauhtia. Tästä syystä Piranesi dokumentoi ahkerasti tätä katoavaa kulttuuriperintöä ja sisällytti Vedute di Roma
-sarjaan peräti neljätoista näkymää Forum Romanumista.
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”SIX FEET UNDER” (FORUM ROMANUM) 38 x 54 cm
Taiteilijoiden ja romantikkojen rakastama Campo Vaccino muuttui radikaalisti 1800-luvun alusta eteenpäin, kun Forum
Romanum kaivettiin pala palalta esiin. Työ aloitettiin Capitoliumin päässä sijaitsevista monumenteista. Vaikka kaivutyön
tekivät rangaistusvangit, työ oli kallista, ja aluksi monumenttien ympärille oli kaivettu vain kaiteiden reunustamat poterot.
1849 tehtiin päätös koko Forumin esiin kaivamisesta. Yhdistyneen Italian tarmokkaiden kaivausten ansiosta Forum Romanum muodosti 1900-luvun alussa yhtenäisen arkeologisen alueen Palatinuksen kanssa. Kaivausten tieltä purettiin monia
rakennuksia, muun muassa Piranesin näkymän oikean laidan S. Maria Liberatrice vuonna 1900, jotta alla oleva 500-luvun
S. Maria Antiqua saataisiin esiin.28
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“VEDUTA DEL PONTE SALARIO”
Ponte Salario on Roomasta pohjoiseen johtavan Via Salarian vanha maantiesilta. Se ylittää Tiberin sivujoen Anienen. Ensimmäinen kivirakenteinen silta rakennettiin Rooman tasavallan ajan lopulla, 200-luvun lopun ja 100-luvun puolivälin
eKr. välillä. Ostrogoottien kuningas Totila tuhosi sillan pääkaaren goottisodassa 535–554, mutta hänen vastustajansa bysanttilainen kenraali Narses korjautti koko sillan 565. Korjauksesta kertoo sillan keskelle kaiteisiin kiinnitetyt laatat, jotka
Piranesi on huomioinut näkymässään. Torni rakennettiin oletettavasti 700-luvulla.29 Piranesi on korostanut kohteen parhaita ominaisuuksia, sillan keskikaarta ja vaivalloisen näköistä nousua sillan huipulle. Hänen näkymässään silta on paljon
vaikuttavampi kuin muissa aikalaiskuvauksissa.
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“LISÄKKEET” (SALARION SILTA) 38 x 54 cm
Napoleonin joukot valtasivat Rooman 1798 ja kaatoivat sillan kaiteet ja Narseksen laatat Aniene-jokeen. Sillan vartiotorni
purettiin 1829. Tasavaltakonfliktin aikaan 1849 ranskalaiset sotilaat katkaisivat sillan 15 metrin matkalta. Antiikin ajoilta
periytyvä ulkoasu tuhoutui kuitenkin lopullisesti Italian yhdistymisen taisteluissa, kun paavia tukeneet joukot räjäyttivät
sillan keskiosan 1867. Kun silta vuonna 1874 rakennettiin uudelleen, antiikin sillasta jäi jäljelle vain nykyisin nähtävät
reunojen tuffikaaret.30 Liikenteen lisääntyessä siltaa muokattiin. Konsoleiden varaan rakennettujen travertiinikaarien ja betonisten siivekkeiden avulla levennetyn sillan vihki käyttöön Mussolini 1930.31 Toisen maailmansodan jälkeen valmistui
rinnakkainen betonisilta ja Anienen matalat rantaniityt puskittuivat läpipääsemättömäksi viidakoksi.
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“VEDUTA DELL’ANFITEATRO FLAVIO DETTO IL COLOSSEO”
Flavius-sukuiset keisarit rakensivat amfiteatterin noin 72–80 jKr. Neron palatsin tekojärven paikalle. Kutsumanimensä
teatteri sai Neron kolossista, jonka Hadrianus siirsi jumalhahmoksi muokattuna teatterin viereen. Gladiaattorinäytökset
lopetettiin 438 ja eläinnäytöksistä on viimeinen merkintä vuodelta 523.32 Frangipane-suku muokkasi teatterista linnoituksen 1100-luvulla. Maanjäristykset vahingoittivat Colosseumia ja romahtaneista osista kerättiin rakennuskiviä. Raunio oli
todellinen kivilouhos renessanssin suurten rakennusprojektien aikaan. Colosseum pyhitettiin, ja 1500-luvun alussa rakennettiin kappeli. Rakennuskiviä haettiin vielä 1703 Ripettan satamaa varten, mutta 1744 Benedictus XIV lopetti virallisesti
Colosseumin hävittämisen. Hän pystytti myös 14 alttaria areenan ulkokehälle 1749.33 Piranesin Vedute di Roma sisältää
Colosseumista neljä näkymää, joista tämä viistoilmakuva on ehdottomasti vaikuttavin.
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”ROUNDABOUT” (COLOSSEUM) 175 x 240 cm
Colosseumia ryhdyttiin kunnostamaan 1800-luvun alussa. Stern tuki ulkokehän romahtamaisillaan olleen itäpään jykevällä tiilimuurauksella ja 1827 Valadier tuki länsipään sirommilla arkadeilla. Areenan alapuoliset tilat kaivettiin alustavasti
esiin 1813 ja lopullisesti vasta 1930-luvulla. Romahtaneita arkadeja ja katsomorakenteita entisöitiin. Colosseum oli aina
sijainnut hieman syrjässä kaupungin keskustasta, mutta 1870-luvulla alkanut voimakas kaupungistuminen asetti sen kaiken
keskiöön. 1930-luvulla Mussolinin rakennuttamat paraatikadut Via dell’Impero ja Via dei Trionfi ympäröivät Colosseumin
ja muuttivat sen jättimäiseksi liikenteenjakajaksi. 1700-luvun matkailijat pitivät kuun valaisemaa Colosseumia taianomaisena näkynä, mutta nykyään monumenttia valaisevat öisin vain monenkirjavat valonheittimet. Satumainen ilmestys se on
kieltämättä vieläkin.34
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“VEDUTA DEL MAUSOLEO D’ELIO ADRIANO (ORA CHIAMATO CASTELLO S. ANGELO) NELLA PARTE OPPOSTA ALLA FACCIATA DENTRO AL CASTELLO”
Castel Sant’Angelo oli alun perin Hadrianuksen hautamausoleumi, joka rakennettiin 128–139 jKr. Kolmeen kerrokseen
porrastettu hauta oli päällystetty valkoisella marmorilla. Aurelianuksen muuri rakennettiin 270–275, jolloin mausoleumista
tuli osa kaupungin puolustusjärjestelmää. Tästä eteenpäin mausoleumi toimi kaupungin ja etenkin paavien ja kristinuskon
puolustuslinnakkeena. Keskiajalla valtaa pitävät suvut muokkasivat rakennusta. Viimeiset rippeet Hadrianuksen marmoreista katosivat, kun linnaketta hävitettiin 1379. Renessanssin aikana huipulla olevia asuintiloja laajennettiin ja linnoituksen
ympärille rakennettiin valleja ja bastioneja. 1600-luvun lopulla linnoituksen puolustuksellinen merkitys väheni. Piranesin
aikaan Castel Sant’Angelossa toimi viiden sadan miehen varuskunta ja ympäristö oli täynnä pajoja, varastoja ja kasarmeja.35
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”LIGHTHOUSE” (CASTEL SANT’ANGELO) 100 x 130 cm
Napoleonin vallattua Rooman varuskunta siirtyi ranskalaisten hallintaan. Hänen tappiotaan seuranneissa vallanvaihdoissa
Castel Sant’Angelosta ryövättiin kaikki mitä irti saatiin. Korjaustöiden yhteydessä aloitettiin arkeologiset kaivaukset 1822.
Suuria muutostöitä tehtiin 1870-luvulta lähtien, kun Roomasta oli tullut Italian pääkaupunki. Tiberin tulvavalleja rakennettaessa linnoituksen ympäriltä purettiin kaksi bastionia ja muita linnoituslaitteita.36 1911 maailmannäyttelyä varten ympäristöä muokattiin puutarhamaisemmaksi.37 Mussolini halusi vapauttaa Rooman monumentit, joten 1934 Castel Sant’Angelon
ympäriltä purettiin varuskuntarakennukset ja se ympäröitiin avaralla puistolla. Lisäksi valonheittimet tekivät linnoituksesta
oikean spektaakkelin.38 Nykyisin tämä oranssina hehkuva hääkakku hallitsee suvereenisti öistä kaupunkikuvaa.
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“VEDUTA DEL TEMPIO OTTANGOLARE DI MINERVA MEDICA”
Rakennuksen kutsumanimi juontaa Minervan patsaasta, joka oli virheellisesti merkitty löytyneen paikalta. Todellisuudessa
rakennus oli roomalaisen kaupunkihuvilan edustuspaviljonki, todennäköisesti nymfaion. Huvila oli nimeltään Horti Liciniani, joka kuului 253–268 hallinneelle keisari Licinius Gallienukselle. Paviljonki rakennettiin kuitenkin vasta 300-luvun
alussa kahdessa vaiheessa. Se oli ylellisesti koristeltu, edistyksellisen kupolirakenteen peittämä kymmenkulmio.39 Tosin Piranesi otsikossaan ilmoitti rakennuksen virheellisesti kahdeksankulmioksi. Minerva Medican temppelin vaikuttava raunio
seisoi vuosisatoja lähes yksin Esquilinuksen kukkulalla, kaupungin laidalla. Se on kiinnostanut suuresti taiteilijoita, arkkitehteja ja antiikintutkijoita kautta aikojen.
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”YLIAJO” (NK. MINERVA MEDICAN TEMPPELI) 100 x 130 cm
Vuosien mittaan paviljongin raunio peittyi kasvillisuuteen ja sen kunto heikkeni, kunnes 1828 uhmakkaan keveäksi rakennettu kupoli romahti.40 1800-luvun puolivälissä vanhoillinen Rooma antoi periksi teollistuvalle yhteiskunnalle ja alkoi
rakentaa rautateitä. 1862 rautatiekiskot vedettiin kaupunginmuurin sisäpuolelle, Minerva Medicaa ympäröineiden viinitarhojen läpi.41 Alueen kaupungistuminen alkoi 1870-luvulla ja pian paviljonki oli puristuksissa ratapihan ja kerrostalokortteleiden välissä. Kun uuden Terminin rautatieaseman42 rakennustyöt alkoivat 1938, paikallisliikenteelle perustettiin
väliaikaisasema Minerva Medican lähelle ja kiskot kulkivat sen editse pitkin Via Giolittia. Väliaikaisratkaisusta tuli pysyvä
ja pienoisjuna Rooma-Giardinetti rymistelee vielä nykyäänkin aivan raunion vierestä.43
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”VEDUTA DELLA GRAN PIAZZA E BASILICA DI S. PIETRO SITUATA OVE ERANO ANTICAMENTE IL CIRCO E GL’ORTI DI CAJO E NERONE NELLA VALLE VATICANA”
Kuten Piranesin otsikko kertoo, Pietarinkirkon paikalla oli Neron circus. Sen lähellä noin 64 jKr. ristiinnaulittiin
apostoli Pietari, jonka haudalle Konstantinus aloitti basilikan rakentamisen vuonna 319. Mahtava viisilaivainen basilika rapistui paavien Avignonin vankeuden aikaan ja 1506 Julius II päätti purkaa kirkon ja rakentaa uuden. Kaikki merkittävät renessanssin ja barokin arkkitehdit osallistuivat sen suunnitteluun. Alkujaan kreikkalaisen ristin mallinen pohjakaava venyi rakennustöiden edetessä latinalaiseksi. Kirkko vihittiin 1626. Kirkon edustan uudistus annettiin 1656 Berninin tehtäväksi. Hän suunnitteli valtavan soikion muotoisen aukion, jota reunustivat neljän doorilaisen pylväsrivin muodostamat käytävät. Piranesin aikaan saapuminen aukiolle muodosti todellisen yllätyksen, kun
tila yhtäkkiä avautui Borgon kapeiden kujien päätteenä. Vedute di Roma sisältää kuusi näkymää Pietarinkirkosta.44
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”WHERE ARE YOU PETER?” (PIETARINKIRKKO JA AUKIO) 100 x 195 cm
Berninin barokkiyllätys pilattiin fasismin aikaan, kun Mussolini puratti 1936 aukiolle johtavien kujien välisen korttelin,
Spina del Borgon. Hän rakennutti Tiberiltä aukiolle johtavan leveän kadun Via della Conciliazionen, jota reunustivat
obeliskien rivistöt. Tie valmistui lopullisesti 1950, minkä jälkeen autoilla oli suora reitti aukiolle.45 1950–70-luvuilla Pietarinkirkon aukio oli yleinen parkkipaikka ja lähes aina ääriään myöten täynnä henkilöautoja ja turistibusseja. Pietarin
basilikasta tuli heti valmistumisen jälkeen Rooman suosituin pyhiinvaelluskohde ja kirkko on edelleen Italian vierailluin
paikka. Vuosittain siellä käy noin 18 miljoonaa ihmistä.46 Tämän johdosta aukio on kokenut eräänlaisen kristillisen kaupallistumisen: reunoilla on valtavia propagandalakanoita ja tv-ruutuja, ja pylväiden välit on täytetty banderolleilla. Lisäksi
erilaiset nakkikärryt ja rihkamakojut kauppaavat turistimassoille tuotteitaan.
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”VEDUTA DEL ROMANO CAMPIDOGLIO CON SCALINATA CHE VA ALLA CHIESA D’ARACELI”
Capitolium on ollut Rooman varhaishistoriasta lähtien kaupungin tärkein kukkula. Siellä sijaitsivat antiikin tärkeimmät
temppelit ja 78 eKr. valmistunut Rooman valtionarkisto Tabularium, josta kehittyi ensin linnoitus ja sitten 1143 Rooman
siviilihallinnon keskus Palazzo Senatorio. Vieressä ollut rakennus muutettiin 1450-luvulla kaupunginvaltuuston päämajaksi, Palazzo dei Conservatoriksi. Santa Maria in Aracoelia alettiin rakentaa 1200-luvun puolivälissä ja portaat valmistuivat
1348. Antiikin ajalla Capitolium oli avautunut etelään Forumille, mutta keskiajan jälkeen se käänsi kasvonsa kohti pohjoista. Michelangelo aloitti Capitoliumin aukion uudelleenjärjestelyn 1536. Hän kehitti aukiolle symmetria-akselin ja lisäsi
Palazzo Nuovon vastapäätä Palazzo dei Conservatoria. Loiva portaikko, la Cordonata, laskeutui alas aukiolta. Kunnianhimoinen suunnitelma valmistui monen arkkitehdin jälkeen vasta 1654.47
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”VALKOINEN ELEFANTTI” (CAPITOLIUM JA SANTA MARIA IN ARACOELI) 54 x 73 cm
Yhdistyneen Italian ensimmäinen kuningas Vittorio Emanuele II kuoli vuonna 1878 ja hänen kunniakseen alettiin 1885
rakentaa muistomerkkiä Capitoliumin pohjoisrinteeseen. Kilpailun voittaneen Giuseppe Sacconin ehdotuksen tieltä purettiin Santa Maria in Aracoelin luostarit ja suuri määrä keskiaikaisia rakennuksia. Valkeasta Botticinon marmorista rakennettu valtaisa monumentti valmistui 1911 ja on siitä lähtien saanut osakseen arvostelua.48 Capitoliumin pohjoisrinteen
muokkaaminen jatkui 1927, kun Mussolini alkoi rakentaa merelle johtavaa uusien katujen sarjaa. Ensimmäisen etapin, Via
del Maren, tieltä purettiin korttelit Piazza d’Aracoelin ympäriltä ja Capitoliumin luoteisrinteeltä. Monumentaalinen katu
vihittiin 1930.49 Nykyisin katu on vilkkaasti liikennöity nelikaistainen autotie, jonka yli Capitoliumin aukiolta laskeutuvat
turistit hyppelevät henkeään pidätellen.
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“VEDUTA DELLA VASTA FONTANA DI TREVI ANTICAMENTE DETTA L’ACQUA VERGINE”
Trevin suihkulähde hohti uutuuttaan, kun Piranesi teki tämän näkymän. Suihkulähteen suunnitteli Nicola Salvi 1732 ja
se valmistui 30 vuotta myöhemmin. Vesi on peräisin 19 eKr. rakennetusta Aqua Virgosta, jonka pään Bernini siirsi tälle
aukiolle 1640. Berninin suihkulähdehanke jäi kuitenkin kesken. Näkymän oikeassa reunassa oleva kirkko on 1650 valmistunut Santi Vincenzo e Anastasio.50 Keskellä olevat matalat rakennukset kuuluivat Palazzo Carpegnaan, jonka päärakennus
jää piiloon suihkulähteen taakse.51 Trevin suihkulähteen teatraalinen sommitelma ja liioitellun suuri koko suhteessa aukioon
viehättivät Piranesia. Hän teki aiheesta kaksi näkymää korostaen molemmissa suihkulähteen dramaattisuutta suhteessa
ympäröiviin rakennuksiin ja aukioon.
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”VELLOVA VIRTA” (TREVIN SUIHKUKAIVO) 38 x 54 cm
Piazza di Trevillä ei sitten Piranesin aikojen jälkeen ole tapahtunut suuria kaupunkikuvallisia muutoksia. Tosin Palazzo Carpegnan huoltorakennusten tilalle nousi 1869 kultaseppä Augusto Castellanin rakennuttama Palazzo Castellani.52 Sen sijaan
viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana Fontana di Trevistä on tullut yksi Rooman suosituimmista turistinähtävyyksistä.
Vielä 1900-luvun alkupuolella suihkulähteen äärellä oli mahdollista istuskella keskellä päivää aivan yksin. Federico Fellinin
elokuvassa La Dolce Vita (1969) Anita Ekberg pulahti suihkulähteeseen, mikä nosti Fontana di Trevin yhdeksi Rooman
ikonisimmista paikoista. Nykyään keskipäivän tunteina turistien massa täyttää aukion niin, että liikkuminen on vaikeaa.
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”VEDUTA DELLA BASILICA DI S. PAOLO FUOR DELLE MURA”
San Paolo on yksi neljästä Rooman suuresta varhaiskristillisestä basilikasta. Sen rakentamisen aloitti Keisari Konstantinus
300-luvun alussa apostoli Paavalin haudalle, kaupunginmuurien ulkopuolelle. Vuosina 384–395 kirkko korvattiin valtavalla
viisilaivaisella basilikalla. Vuosisatojen varrella sisätiloja koristeltiin eri paavien toimesta muun muassa runsailla mosaiikeilla.
Kellotorni rakennettiin 1000-luvun lopulla. Päätyjulkisivun mosaiikit teki Pietro Cavallini 1200-luvun lopulla. Basilikan
edessä oleva portiikki rakennettiin vasta 1725 ja sen suunnitteli Antonio Canevari. Tämän näkymän myöhemmässä vedoksessa Piranesi liioitteli kaukaisuuteen pakenevaa portiikkia ja lisäsi pylväsrivistön päätteeksi vielä kaksi arkadia.53
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”HENGETÖN” (SAN PAOLO FUORI LE MURA) 38 x 54 cm
Heinäkuun 15. 1823 lähes koko basilika tuhoutui pahoin tulipalossa. Vain rakennuksen poikkilaiva ja apsis selvisivät vähäisillä vahingoilla. Leo XII käynnisti basilikan uudelleenrakennustyöt, jotka toteutettiin pitkälti eri puolilta saaduin lahjoitusvaroin. Luigi Polettin johdolla Piranesin vedutassa näkyvä basilikan runkohuone rakennettiin käytännössä kokonaan
uudelleen. Myös vanha kellotorni purettiin. Pius IX vihki rakennuksen käyttöön 1854, mutta sen jälkeen valmistuivat vielä
päätyjulkisivun mosaiikit 1874 ja sisäänkäynnin pylväspiha 1924.54 Lopputulos sai osakseen sekä ihailua että arvostelua.
John Ruskin piti restaurointia onnistuneena, mutta kalseaa uusklassista julkisivua verrattiin jopa rumaan rautatieasemaan.55
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“VEDUTA DELL’ARCO DI TITO”
Tituksen riemukaari on vanhin Rooman säilyneistä riemukaarista. Sen rakennutti Domitianus 81 jKr. kunnianosoituksena veljelleen Titukselle ja isälleen Vespasianukselle, jotka olivat kukistaneet Jerusalemin 71 jKr. Tapahtumasta kertoo
kaksi kuvapaneelia riemukaaren sisällä. Keskiajalla Frangipane-suku liitti kaaren osaksi linnoitustaan. Piranesin tehdessä
näkymäänsä Tituksen kaari oli jo alustavasti restauroitu paavi Klemens XII:n toimesta 1716. Kaaren yläosassa oli kuitenkin
vielä keskiaikaisen linnoituksen jäänteitä. Oikealla puolella sijaitsevan Santa Francesca Romanan luostarirakennukset olivat
kasvaneet kiinni riemukaaren kylkeen. Vasemmalla oleva juhlava portti johti Palatinukselle rakennettuun Farnese-suvun
kesäasuntoon.56
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“ITSE TÄYDELLISYYS” (TITUKSEN RIEMUKAARI) 38 x 54 cm
Tituksen riemukaari restauroitiin perusteellisesti 1820-luvulla. Sternin työtä jatkoi Valadier, joka puratti riemukaaren ympärille kasvaneet rakennukset ja rekonstruoi kaaren puuttuvat osat travertiinista.57 1800-luvun lopulla Palatinuksella suoritetut
arkeologiset kaivaukset tuhosivat lähes kokonaan Farnesen puutarhat. Näyttävä portti on siirretty Via di San Gregoriolle.
Kaaren restaurointi ja Forum Romanumin kaivaukset ovat kääntäneet Piranesin näkymän aivan päälaelleen. Ennen taustalla
siinsi lempeästi kumpuileva Campo Vaccinon laidun, jota vasten ränsistynyt ja rikkonainen kaari oli kuvattu. Nykyisin kaari
on lähes täydellisen eheä, mutta taustalla on sitä vastoin arkeologisten kaivausten pirstaloima maisema.

113

”VEDUTA DEL PORTO DI RIPA GRANDE”
Porto di Ripa Grande oli Rooman tärkein satama ja vastaanotti kaupunkiin mereltä saapuvan liikenteen. Varhainen Ripa
Grande sijaitsi aivan vastapäätä antiikin satamaa Emporiumia, mutta Urbanus VIII Barberini siirsi sitä ylävirtaan päin 1642.
Sataman taustalla kohoaa valtava Ospizio apostolico di San Michele, jonka rakentaminen aloitettiin 1686. Sen tarkoituksena oli antaa turvaa ja työtä orpolapsille, mutta myöhemmin myös naisille ja vanhuksille. Carlo Fontana ja Mattia de Rossi
suunnittelivat sataman uudet rampit ja paviljonkimaiset, vuonna 1694 rakennetut tullikamarit.58 Näkymän vasemmassa
reunassa pilkottaa Maltan ritarikunnan rakennuksia, joiden uudistustyö oli Piranesin arkkitehdin uran ainoa merkittävä
toteutunut työ. Piranesi on liioitellut sataman vilinää ja luonut dramatiikkaa eri suuntiin sojottavilla laivojen mastoilla.
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”EI VIRTAA” (RIPA GRANDEN SATAMA) 120 x 260 cm
Piranesin kuvaaman näkymän jälkeen Ripa Grande pysyi aktiivisena satamana vielä vuosisadan ajan. Satamaan rakennettiin majakka, ja rampit uusittiin. San Michelen työllistämislaitosta laajennettiin 1700-luvun lopussa, kunnes se suljettiin
rahoituksen puutteessa Italian yhdistymisen aikaan 1870. Tiberin tulvamuureja suunniteltaessa historiallisesti arvokas Porto
di Ripa Grande oli tarkoitus säilyttää. Rakennustöiden edetessä satama ja sen apurakennukset kuitenkin purettiin. Tähän
vaikutti osaltaan rautatie, jonka johdosta tavaraa ei enää tarvinnut kuljettaa vesiteitse Roomaan. Sataman tilalle rakennettiin
hieman vanhaa asetelmaa jäljittelevät portaat ja ajorampit. Uusi Ponte Sublicio rakennettiin vuosina 1915–17.59 Tulvamuurien takia joen ja kaupungin suhde muuttui. Joki virtaa alhaalla autiona ja vailla elämää, kun taas kaupunki sykkii ylhäällä
valliensa suojissa.
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iranesin vedutat toimivat minulle johdatuksena Roomaan,
kuten ne olivat toimineet niin monelle muulle jo minua
ennen. Vertaamalla Piranesin töitä ja nykypäivän Roomaa
voidaan erinomaisella tavalla havaita ikuisen kaupungin
muutokset ja toisaalta muuttumattomuus.
Arkkitehtuurin ja taiteen suhde on toisaalta kiinteä toisaalta ristiriitainen. Piranesi painotti aina olevansa
arkkitehti ja kirjoitti nimensä perään architetto veneziano.
Hän kuitenkin keskittyi olemassa olevien rakennusten
ja oman mielikuvituksensa arkkitehtuurin kuvaamiseen.
Työssäni samaistuin Piranesin ajatusmaailmaan ja tulin vakuuttuneeksi siitä, että taiteen arkkitehtuuri on rakennustaidetta parhaimmillaan.
Piranesi vangitsi kuviinsa tunteen, mikä on taiteen
arkkitehtuurille kaikkein olennaisinta. Hänen teoksissaan
on vahva tunnelma, jolloin katsoja kokee kuvatun tilan tai
paikan voimakkaimmin. Mielestäni taiteen arkkitehtuurilla
voidaan parhaiten välittää juuri arkkitehtuurikokemus, sillä
teokseen liittyy aina hyvin vahvasti taiteilijan oma kokemus
paikasta. Taide antaa mahdollisuuden kuvata henkilökoh-

taista arkkitehtuurikokemusta paremmin kuin valokuva tai
mittapiirros. Siksi arkkitehdit ovat esimerkiksi aina tehneet
matkaskissejä, sillä niissä voi korostaa itselle tärkeitä asioita
ja tehdä oleellisia poimintoja näkymästä.
Maalausten avulla minulla oli mahdollista käsitellä omaa arkkitehtuurikokemustani vapaammin ja tehdä haluamiani valintoja ja painotuksia. Korostaakseni kokemuksellisuutta olisin voinut tehdä vieläkin käsitteellisempää
taidetta, mutta työn lähtökohtana oli kuvata kaupungin
muutosta veduta-maalauksen perinteiden pohjalta. Siksi
maalauksista tuli varsin esittäviä. Maalaaminen on ollut tasapainoilua dokumentoinnin ja puhtaasti taiteellisen ilmaisun välillä.
Etsin maalauksiini muuttuneita ja tuhoutuneita
kaupunkitiloja, mutta ilokseni myös huomasin, että monet Rooman arvokkaimmista arkkitehtuurikokonaisuuksista ovat säilyneet jälkipolville lähes muuttumattomina.
Itse maalausprosessia olisi voinut jatkaa loputtomiin, ja
moni sellainen kohde, jota olisin halunnut kuvata, jäi
maalaamatta.
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64. Aamunkoitto ikuisessa kaupungissa, näkymä Villa Lanten
ikkunasta.
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aide ja arkkitehtuuri linkittyvät työssäni vahvasti toisiinsa. Molemmat kaipaavat syntyäkseen ja kasvaakseen sekä innoitusta
että puitteita. Ilokseni olen työni edetessä saanut runsaasti molempia. Innoitusta ovat antaneet ohjaajani taidemaalari Thomas Nyqvist, jonka taide ja perehtyneisyys Piranesiin ovat toimineet inspiraation lähteenä, sekä valvojani professori Mikko
Heikkinen, joka antoi mahdollisuuden toteuttaa näinkin poikkeuksellinen diplomityö. Minulla on ollut ilo tehdä työtäni
erinomaisissa puitteissa autenttisilla paikoilla Roomassa ja kulkea aidosti Piranesin jalanjäljissä. Tämän ovat mahdollistaneet
Suomen Rooman-instituutin säätiön stipendi sekä Villa Lanten avulias henkilökunta. Olen saanut maalata Amerikan ja
Tanskan akatemiassa Roomassa ja viimeistellä maalaukseni Aalto-yliopistolla ja samalla saanut virikkeitä sekä muilta opiskelijoilta että henkilökunnalta. Innostusta ja puitteita omalta osaltaan ovat antaneet myös läheiseni.
Lämmin kiitos kaikille.
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