Robert Hanson | Diplomityö | 2017
Aalto-yliopisto | Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitos

Tekijä:

Robert Hanson

Työn nimi:

Quo Vadis Borromini? Barokin piirteitä
suomalaisessa nykyarkkitehtuurissa

Laitos:

Arkkitehtuurin laitos

Professuuri:

Arkkitehtuurin historia, ARK-E10

Työn valvoja ja ohjaaja:

Professori Aino Niskanen

Vuosi:

2017

Sivumäärä:

164

Kieli:

Suomi

Tiivistelmä
Diplomityön aiheena on tutkia suomalaista nykyarkkitehtuuria barokin
muotokielen ja erityispiirteiden kautta. Tutkimuksen päätyöskentelymetodeina on subjektiivinen vertailu pohjautuen kirjallisiin lähteisiin, kohdevierailuihin sekä haastatteluihin.
Työ luo katsauksen barokkiarkkitehtuuriin, sen taustalla oleviin tekijöihin
sekä merkittäviin suunnittelijoihin ja kohteisiin. Painopiste on roomalaisessa barokkiarkkitehtuurissa, keskittyen sen monipuolisimpiin ilmenemismuotoihin. Tutkimukselle keskeisimpiä aiheita barokin suunnittelussa ovat
orgaaniset muodot, näennäinen liikkeen tuntu rakenteissa ja mielenkiintoiset tilalliset sommittelut. Pääasiallisena dokumentaatiometodina ovat
toimineet matkaluonnokset, eli skissit. Käsin piirrettyjen kuvien tarkoitus
on ollut sekä elävöittää kirjallista osiota, että toimia analyysin apuna barokkiarkkitehtuurin detaljeista ja ominaisuuksista.

2

Nopea läpikäynti suomalaisen arkkitehtuurin kehityksestä ja vaiheista
1900-luvulla on työn loppupäätelmiä ajatellen tarpeen, varsinkin niiltä osin
kuin sitä voi tulkita jonkinasteisena henkisenä jatkajana barokin ideaaleille.
Vuosisadan loppupuolella suunnittelua dominoi vähäeleinen rationalismi.
Vasta 1990-luku on luettavissa käännekohtana, jolloin suomalainen arkkitehtuuri-ilmaisu on ottanut uuden kokoelman työkaluja käyttöönsä.
Vuosituhannen vaihteen jälkeinen arkkitehtoninen ilmaisu on barokin
ohella työn synteesin tukiranka. Se keskittyy tulkitsemaan viime vuosina rakennettuja tai vielä rakenteilla olevia arkkitehtuurikohteita niiden
barokkivivahteisten piirteiden kautta. Nämä rinnastukset pohjautuvat sekä
visuaaliseen vertailuun että ajatuksiin toiminnallisuuden ja vaikuttavuuden
vuorovaikutuksesta.

Avainsanat:

Rooma, barokki, Suomi, arkkitehtuuri,
luonnokset, vertailu
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Abstract
The aim of this Thesis is to study Finnish contemporary architecture through
parallels and features found in Baroque architecture. The main method of
study is a subjective comparison based on literary sources, site visits and
interviews.
The Thesis offers a glimpse into the Baroque, the reasons behind it and some
of its well-known architects and examples. The focus is on Roman Baroque
architecture and its most versatile manifestations. Central themes for the
study are organic forms, the illusion of motion in structures and interesting spatial compositions. The primary method for documenting Baroque
architecture is through sketches, the results of which have been used to enliven the literary part of the work. The hand drawn images have also helped
improve the analysis of details and features found in Baroque architecture.
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Considering the conclusions of this Thesis, a glance into the development
and stages of Finnish architecture in the 20th century is necessary. This
brief historical overview pays attention mainly to the features pertaining
to Baroque ideals of design. In the latter part of the century a restrained
rationalism was the dominating tendency. Only in the 1990’s could one see
a paradigm shift of architectural expression when architects embraced the
possibilities of a new design palette.
The architectural examples in Finland after the turn of the millennium,
together with the Baroque, form the backbone of the synthesis conveyed in
this Thesis. Buildings constructed during the last few years are interpreted
based on their features with similarities to the Baroque. These comparisons
are based on both visual parallels and thoughts on the intermingling of
function with baroquesque delight.

Keywords:

Rome, Baroque, Finland, Architecture,
Sketches, Comparison
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Terminologiaa
Aedicula =

Kirjaimellisesti ”pieni talo”, ikkunoita ja
ovia reunustava koristeaihe jossa sivuilla
saattaa olla pilasterit/pylväät ja yläpuolella
päätykolmio. Useita variaatioita.

Balustradi =

Pylväsmäisten balustereiden kannattelema
palkki joka toimii usein kaiteena.

Cortile =

Kattamaton sisäpiha,
usein pylväikön ympäröimä.

Frontoni =

Päätykolmio, myös kaarevana.

Kasetointi =

Kupolien, kattojen ja holvauksien
sisäpinnan kolmiulotteinen käsittely, jossa
pinta geometrisesti säännöllisesti jaettu
pienempiin osiin.

Kolonnadi =

Pylväikkö, joko osana rakennusta
tai omillaan.

Lanterniini =

Kupolin huippu, yleensä
ikkunoitu osa.

Palazzo =

palatsi, italiassa myös kaupungin
kerrostaloista, vrt. villa joka merkitsee
maaseutumaisemmassa ympäristössä tai
puistossa sijaitsevaa huvilaa.
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”C’est un moment de la vie des formes,
et sansdoute le plus libéré.”
Henri Focillon, 1934
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Quo Vadis Borromini?

Johdanto

Omalta osaltani barokkiarkkitehtuuriin perehtyminen alkoi Suomen
Rooma-instituutin järjestämän Grand Tour –kurssin aikana. Kurssin
aikana olin osana seitsenhenkistä opiskelijaryhmää perehtymässä antiikin
perintöön länsimaisessa arkkitehtuurissa. Siirtyminen pohjoisen Italian
vahvasti renessanssihenkisistä kaupungeista Rooman barokkiseen ilmaisuun tuntui aluksi raskaalta, mutta ei ollut vailla valonpilkahduksiaan.
Jo tuolloin sain kokea keveän borrominilaisen sisätilan kerroksellisuuden
sekä valeperspektiivien ja valaisun tehokeinojen herättämän uteliaisuuden.
Diplomityöaiheekseni barokki tuli kuitenkin kuin varkain. Ystäväni kertoi minulle Simo Paavilaisen luennosta, jossa hän oli verrannut barokkia
suomalaiseen nykyarkkitehtuuriin. Aihe kuulosti kiinnostavalta, ja tulevan
ohjaajaani, professori Aino Niskasen äänestä kuulin, että aiheessani oli diplomityön ainekset. Ilokseni sain myös kuulla, että Baroque Magic –niminen
artikkelikokoelma oli tekeillä, jonka kirjoituksista olen saanut materiaalia
käyttööni jo ennen sen julkaisua.
Roomalaisesta barokista löytää lähtökohdan käsitellä niin barokin muotokieltä yleisesti, kuin barokin helmien erikoisuuksia. Samalla syntyy ajatuksia
nykyarkkitehtuurin analyysistä. Pyrin tätä pohjaa vasten mahdollisimman
hyvin vastaamaan tutkimuskysymykseeni: Onko suomalaisessa nykyarkkitehtuurissa barokkiarkkitehtuurille ominaisia piirteitä? Merkittävänä työkaluna vertailua tehdessäni on ollut matkaskissien laatiminen. Aiemmin suorittamani Grand Tour –kurssin johdosta minulle olivat avautuneet skissailun
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hyödyt. Halusin tässä diplomityössä hyödyntää samaa metodiikkaa dokumentointia varten ja parantaakseni analyysiäni. Olen myös jossain määrin
valokuvannut kohteita ja detaljeja. Valokuvaamisella on toki etunsa nopeudessa, mutta oman oppimiseni ja muistamisen kannalta sulkijan räpsähdys
on liian lyhyt hetki. Jo nopeimman matkaskissin piirtämisen aikana silmäni
hakee kiintopisteitä kohteesta. Erityispiirteet kuten koristelu, tilan muoto ja
varsinkin oma kokemukseni piirtämisen hetkestä jäävät pitkäksi aikaa mieleen viipyilemään. Samalla tavalla pysyy myös muistikuva siitä, minkä olen
kerran paperille omalla kädelläni ikuistanut.
Tämän diplomityön tekemistä varten minulla on ollut ilo päästä kokemaan
barokin syntyhetkien teoksia aitiopaikalle. Suomen Rooma-instituutin
minulle suoman stipendin avulla olen voinut perehtyä barokin moninaisuuteen paikan päällä ja pitkän ajanjakson mahdollistamalla hartaudella.
Villa Lantesta käsin saatoin päivittäin vierailla minua kiinnostavissa kohteissa. Myös instituutin kirjasto, sekä lähellä sijaitsevat Amerikan akatemian ja Norjan instituutin kirjastot tarjosivat laajan valikoiman luettavaa.
Tutkimusasetelmani on vääjäämättä subjektiivinen ja omaan kokemukseen perustuva. Toisaalta tässä kontekstissa olisi kyseenalaista kehittää
Edellinen sivu:
Piazza del Popolo, 12.09.2016
Perinteinen pyhiinvaeltajien saapumissuunta Roomaan ja aukio Porta del
Popolon portin sisäpuolella. Aukio
saavutti nykymuotonsa vasta 18111822 Giuseppe Valadierin neoklassisen
suunnitelman mukaan. Pitkät näkymät
tarjoavien katujen välissä on kaksoiskirkot Santa Maria in Montesanto
(1662-75) ja Santa Maria dei Miracoli
(1675-1681). Aukion obeliski on Sixtus
V:n vuonna 1589 pystyttämä.
12

Johdanto
objektiivinen tai eksakti metodologia aiheen tutkimiseen. Olen saanut ilokseni todeta, etteivät kynä kädessä viettämäni hetket helteisessä Roomassa ole
olleet turhia. Olen kokenut vahvoja ahaa-elämyksiä kiertäessäni uudemman
kerran tutkimukseeni liittyvää suomalaista arkkitehtuuria.
Olen työssäni halunnut rajata käsiteltävät barokkikohteet pitkälti Roomaan.
Työn edetessä olen kiinnittänyt huomiota myös piemontelaiseen barokkiin,
jonka voi kokea ennen kaikkea Borrominin hyödyntämän geometrian ja
kerroksellisen tilakokemuksen jatkajaksi.1 Roomalaisten barokkikohteiden
runsaudesta johtuen tuntui luontevalta rajata tutkimani kohteet merkittävimpiin barokkiarkkitehtuurin esimerkkeihin. Niihin kuuluu niin rakennuksia, suihkulähteitä ja kaupunkitiloja. Suomalaisen nykyarkkitehtuurin
osalta tuntui tärkeältä käsitellä yksittäisiä kohteita ja niiden liittymistä
ympäristöönsä. Käsiteltävien kohteiden luettelo koostuukin lähinnä julkisista rakennuksista viime vuosien varrelta. Ne olen valikoinut näkemieni
barokkiarkkitehtuurille ominaisten piirteiden perusteella.
Erinomaisena tukena diplomityön tekemiselle on toiminut Andrew Leachin,
John Macarthurin ja Maarten Delbeken toimittama artikkelikokoelma The
Baroque in Architectural Culture 1880–1980, 2015. Kokoelmassa barokin
vaikutusta tarkastellaan metatasolla modernistien kirjoitusten pohjalta. Se
on täynnä teräviä huomioita käsittelemänsä ajanjakson barokkikirjoituksista
sekä filosofisesta pohdinnasta barokin ympärillä. Tämän lisättyäni haluan
korostaa, että oma vertailuni on subjektiivinen; haen yhtäläisyyksiä myös
tuntemusteni ja kokemusteni pohjalta. Vaikka en voi työlläni osoittaa
1 Helander, 2016, s221, Barokin keskeiseksi tavoitteeksi Helander mainitsee kerroksittaiset näkymät, joiden huipentuma löytyy Pohjois-Italian ja
Etelä-Saksan myöhäisbarokista. Varsinkin porraskäytävät edustivat mahdollisuutta monimuotoiseen näkymien käsittelyyn niin horisontaalisesti kuin
vertikaalisestikin.
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minkäänlaista syy-seuraus –suhdetta, on kuitenkin mielenkiintoista kuinka Kampin pieni Hiljaisuuden kappeli tuo tilallisesti mieleen Sant’Ivo
della Sapienzan kirkon, joskin lähes brutaalin yksinkertaisena versiona.
Vaihtoehtoisesti Kampin keskuksen ”ristilaivan” kohdalle astuessani mielessäni pyörivät barokin aikakauden suuremmat kirkot, kuten Il Gesù tai
Sant’Ignazio sivukappeleineen (myymälätilat) ja mahtavan kokoisine keskilaivoineen (bussiterminaali).
Diplomityössäni käyn läpi Rooman barokkia, keskittyen varsinkin sen
syntyyn ja taustalla oleviin syihin. Käsittelen barokille ominaisia piirteitä,
ja pohdin siitä itselleni jäänyttä vaikutelmaa. Merkittävimpiä roomalaisen
barokin arkkitehteja olen käsitellyt erikseen, myös perehtyen heidän tärkeimpiin töihinsä. Suomalaista 1900-luvun arkkitehtuuria olen halunnut
lyhyesti käydä läpi niiltä osin, kuin sen piirteiden barokkisuutta on aiemmin kirjallisesti käsitelty. Roomassa oppimani on selvästi vaikuttanut siihen,
miten olen tarkastellut esimerkiksi Helsingin kantakaupungin vanhempaa
rakennuskantaa. Viime vuosien arkkitehtuurista olen kirjoittanut omakohtaisen kokemuksen valossa. Tuon jo tekstissä esille barokkiin rinnastettavissa
olevia piirteitä, jota kuitenkin jatkan työn viimeisessä osiossa. Diplomityön
viimeinen osio keskittyy matkaskissien kautta kuvalliseen vertailuun. Olen
siinä halunnut pohdiskella kokemuksiani laajemmin kuin visuaalisten yhtäläisyyksien kautta. En ole kuitenkaan vältellyt näiden visuaalisten yhtäläisyyksien esittämistä, sillä niiden löytäminen on ollut tämän työn tekemisen
suola.
Määritelmällisesti, mitä on barokki?
Lähtökohtaisesti arkkitehtuurissa barokkina pidetään ajanjaksoa, joka sai
alkunsa Roomassa 1600-luvun alussa jatkuen aina noin vuoteen 1750.
Arkkitehtuurin näkökannalta tyyli levittäytyi Italian niemimaalta Ranskan
ja Saksan eteläisiin osiin, paikoitellen Iberian niemimaalle, ja sitä kautta
14
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myös Etelä-Amerikan siirtomaihin. Luonnollisesti barokki muovautui kunkin alueen saatavissa olevien rakennusaineiden, suunnittelijoiden ja mieltymysten mukaiseksi. Tietenkään mitkään vuosiluvut eivät voi tyylisuuntauksen ajanjaksoa määrittää, sillä se ei saapunut kaikkialle samaan aikaan, eikä
se kaikkialla pysynyt muodissa yhtä pitkään. Voidaan kuitenkin osoittaa
myöhemmin barokkipiirteinä pidettävien keinojen ilmestymistä renessanssiarkkitehtuuriin pääasiassa jo 1500-luvulla. Samoin voidaan osoittaa, että
barokista alkunsa saaneita aiheita käytettiin edelleen valistuskauden uusklassismin tultua muotiin 1700-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.
Barokki oli koristeellisuudessaan omiaan edistämään näkemystä rakennuttajien vallasta. Merkittävät barokkiaikakauden paavisuvut, Pamphilji,
Barberini ja Chigi valjastivat kukin vuorollaan nimekkäimpiä arkkitehteja
laatimaan sukupalatsiensa suunnitelmia. Myöhemmin, barokin levittäydyttyä Alppien pohjoispuolelle, varsinkin Ranskaan, tyyli kehittyi palvelemaan
kuningashuoneen tarpeita. Yksinvaltiaan hallitsema kuningaskunta otti
omakseen barokin ja muovasi siitä rokokoon, omine erityispiirteineen.

Edellinen sivu:
Palazzo Farnese, 4.9.2016
1541-80 rakennettu palazzo jossa myös
Michelangelo ollut suunnittelijana.
Barokille ominaisia piirteitä löytyy tästä
myöhäisrenessanssin kohteesta muun
muassa vaihtelevien kolmiomaisten ja
kaarevien aediculoiden, sekä veistoksellisen korniisin muodossa. Palatsin
gallerian kattofresko on Annibale
Caraccin käsialaa, ja sitä pidetään
yleisesti barokin maalaustaiteen yhtenä
suunnannäyttäjänä.
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Prosessista
Jo diplomityösuunnitelmaa tehdessä määritin käsin piirtämisen osaksi työn
kokonaisuutta. Kohteisiin perehtyminen ja aikajanan luominen omalle
työskentelylle vei oman aikansa. Mahdollisuuteni siirtyä Roomaan työskentelemään määritti hyvin pitkälle työskentelyn alkuajankohdan. Tietotasoni
barokista oli alkuvaiheessa riittämätöntä muodostamaan kokonaiskuvaa
työssäni tarvitsemani materiaalin sisällöstä. Barokkiarkkitehtuuriin perehtyminen alkoi perustuen Anthony Bluntin Guide to baroque Rome teokseen.
Luettelomaisessa teoksessa on lyhyiden selostuksien kera kaikki hänen
määritelmän mukaan barokkia edustavat kohteet Roomassa. Joko malttamattomuuden tai uteliaisuuden vuoksi aloin käydä kohteita kursorisesti läpi
saadakseni kokonaiskuvaa barokkirakennuskannasta. Roomassa oloaikani
alkuvaiheessa piirtäminen käsittikin valikoiman kohteita, joita myöhemmin
karsin työstä sopivan laajuuden saavuttamiseksi.
Osana tätä diplomityötä esittelen myös alkuvaiheen piirustuksia sekä piirtämiseni kehitystä. En suuremmin avaa yksittäisten kohteiden erikoispiirteitä.
Työn edetessä oli ilo huomata, kuinka päämäärä hiljalleen selkeytyi. Myös
piirtämisen kohteet olivat hiljalleen valikoituneet sen mukaan mitä olen
työssäni halunnut esittää. Tämän kappaleen lopussa olevien piirustusten
sisältö on vaihtelevasti detaljeja tai kohteita jotka eivät varsinaisesti liity työhöni. Esitän niissä huomioita, joita olen tehnyt työn alkuvaiheessa, mutta
myös irrallisia ajatuksia jotka ovat olleet osa prosessia.
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Villa Doria Pamphili, 12.4.2016
Rakennettu 1645-47
Innocentius X:n noustua paaviksi oli
Pamphili –suvun edesottamukset rakentamisen saralla merkittäviä. Piazza
Navonan töiden lisäksi myös kaupungin
laidoille toteutettiin Villa Suburbana,
esikaupunkivilla. Alkuperäisestä suunnitelmasta toteutettiin vain keskiosa ja
molemminpuoliset matalat siivet jäivät
rakentamatta. Rakennus on tyyliltään
hyvin maltillinen aikakauteen nähden,
enemmän renessanssia kuin barokkia.
Puistoalue villan ympärillä valmistui
1650-luvulla.
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Edellinen aukeama:
Santa Maria in Trastevere – kuoriosa,
6.4.2016
Yleisesti ottaen alttarikatosta nimitetään
ciboriumiksi. Pietarinkirkon kohdalla
aiemmat väliaikaiset kankaiset katokset,
ja pronssisen lopullisen alttarikatoksen
kangasmainen käsittely antoi sille poikkeuksellisesti nimen Il Baldacchino,
Baldakiini. Skississä näkyy sekä
tyyliltään romaaninen ciborium, että
katon varhaisbarokkista kasetointia.
Santa Maria in Trastevere – sivulaiva,
6.4.2016
1100-luvulla rakennettu basilika kohosi
samalle paikalle kuin jo 200-luvulta
peräisin ollut kirkko. Basilikan pylväät
ja monet keskilaivan koristeista ovat
spoolioita, uudelleenkäytettyjä rakennusosia. Monessa vaiheessa toteutunut
rakennus onkin erinomainen esimerkki
tyylien kerrostumisesta.

Santa Maria in Campitelli, 14.9.2016
Carlo Rainaldin suunnittelema, 16591667 rakennettu Santa Maria in
Campitelli on tilallisesti hieno barokkiaikakauden kirkko. Voimakkaasti
kirkkosaliin työntyvät pylväät ja näiden
varassa olevat holvikaaret rytmittävät
kirkkosalia pitkittäissuunnassa.
22

Villa Borghese – etujulkisivu, 5.4.2016

San Crisogono, 7.4.2016
Keskiaikainen basilika joka 1600-luvun
alussa
koki
uudelleenvaatetuksen
barokin muotokielellä. Skississä näkyy
keskiaikainen campanile, kellotorni,
sekä Borghese-suvun symboliikalla
varustettu
1600-luvun
narthex,
eteishalli.

Seuraava aukeama:
Sant’Agnese in Agone, 12.7.2016
Harjoituskappale, julkisivuiltaan monimuotoisen kirkon hahmottelemista.
San Francesco a Ripa – detalji, 6.4.2016
Kirkko rakennettiin 1603, julkisivu
vuosina 1681-1701. Skississä varhaisia
mietteitä limittyneiden pilastereiden
efektistä.
25

Santa Cecilia in Trastevere, 12.4.2016
Sisätilan kattomaailman muotokieltä.
Alkuperäinen kirkko 400-luvulta,
julkisivu ja katto saanut nykyasunsa
1720-luvulla.

Seuraava aukeama:
Sant’Agata in Trastevere, 7.4.2016
Kirkko
rakennettu
1710-1711.
Sisätiladetalji palkistosta ja ikkunasta.
Pantheon, 14.9.2016
Tämän skissin taustalla oli idea barokin
arkkitehtien kokemasta kaupunkitilasta.
Oliko kirkkojen ja muiden merkittävien rakennuksien ilmestyminen nurkan
takaa inspiraatio Berninin esittämälle
ratkaisulle Pietarinkirkon aukion
suhteen?
29
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1. Rooma
1.1 Rooman barokkiarkkitehtuurin syyt ja synty
Rooma

oli

1500-luvulla

voimakkaassa

poliittisessa

myrskyssä:

Reformaatioliike oli repinyt kirkon osiin ja samalla myös horjuttanut kirkollisvaltion uskottavuutta merkittävänä maallista valtaa pitävänä elimenä
eurooppalaisen politiikan kentällä. Vastauskonpuhdistuksen tehtävänä oli
osoittaa kirkon uusi linja. Sen tuli vastata reformaattoreiden kritiikkiin siitä,
mikä Roomasta johdetussa kristinuskossa oli vialla. Tämän lisäksi Rooman
ja kirkollisvaltion uskottavuus myös maallisen vallan keskuksena koki merkittävän kolauksen Kaarle V:n kapinallishenkisten joukkojen ryöstettyä
Rooman vuonna 1527. Tuolloin ne pitivät Paavi Klemens VII:tä kahdeksan
kuukautta panttivankina Castel Sant’Angelossa kunnes hän suostui mittaviin 400 000 dukaatin lunnaisiin elämänsä säilyttämisestä. Tätä taustaa vasten ymmärtää hyvin kuinka tärkeäksi Trenton kirkolliskokous (1545-1563)
muodostui sekä kirkon linjausten yhtenäistämisen kannalta että poliittisen
tasapainon palauttamiseksi katolisessa Euroopassa.
Kirkolliskokouksen kaanoneista hyvin harva liittyi suoraan taiteeseen
tai arkkitehtuuriin. Merkittävin vaikutus onkin ollut joillakin vastauskonpuhdistajien kirjoittamilla lisäohjeistuksilla. Esimerkiksi kardinaali
Carlo Borromeo ja hänen veljenpoikansa kardinaali Francesco Borromeo
julkistivat ohjeita taiteilijoille ja kirkkojen rakennuttajille. Näiden ohjeiden mukaan kirkot tuli suunnitella liturgisten tarpeiden, eikä pelkän
estetiikan ehdoilla.2 Ohjeita oli muun muassa kirkkojen vaikuttavuuden
2 Blunt, 1978, s.9.
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Ponte Sant’Angelo & Castel Sant’Angelo,
6.9.2016
Alun perin roomalaisten rakentama silta
(134 jaa.), jota kunnostettu moneen
otteeseen. 1669 paavi Clemens IX tilasi
Berniniltä suunnitelman uusia patsaita
varten. Berninin alkuperäiset kaksi
veistosta miellyttivät paavia ja siirtyivät tämän haltuun. Sillan patsaat ovat
kahta kopiota lukuun ottamatta muiden
veistotaiteilijoiden käsialaa.
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lisäämiseksi – sijaintien tuli olla keskeisiä ja kirkkorakennusten korkeita.
Alttarit suositeltiin nostettavaksi korokkeille. Myös toiminnallisuuteen
otettiin kantaa: pohjaratkaisuissa piti ottaa huomioon papiston prosessikulkueet ja suuren seurakunnan mahtuminen kirkkosaliin. Myös muotoseikkoihin otettiin kantaa: Pyörökaarioviaukot sekä pohjaltaan pyöreät kirkkosalit kiellettiin pakanallisina. Soikiosta tulikin kompromissi latinalaisen
ristin ja pyöreän tilan välille.
Barokkiarkkitehtuurin kannalta kirkolliskokouksen kenties merkittävin
päätös oli asetus pyhimysten aseman vahvistamisesta. Sen seurauksena oli
jatkuvasti syytä rakentaa kirkkoja ja kappeleita niin uusien kuin olemassaolevien pyhimysten kunniaksi. Esimerkiksi edellä mainitun vastareformaattori Carlo Borromeon pyhimykseksijulistamisen (1610) jälkeen pelkästään
Roomaan rakennettiin kolme hänelle pyhitettyä, edelleen käytössä olevaa
barokkikirkkoa.3 Toisena merkittävänä kirkolliskokouksen päätöksenä oli
asetus kirkollisen taiteen suhteen, jossa määriteltiin sen merkitystä lukutaidottomien Raamattuna. Lisäksi otettiin kantaa häveliäisyyteen ja renessanssin aikana yleistyneet alastomat hahmot kirkollisessa taiteessa saivat monesti
lisävaatetusta tai viikunanlehtiä ylleen.4 Trenton kirkolliskokouksen myötä
alkaneen vastauskonpuhdistuksen aikana alkoi Rooma muovautua kaupungiksi, jollaisena sen tänään tunnemme. Niin kirkon vuosisatojen saatossa
murentunut julkisuuskuva koki kuvainnollisen kiillotuksen, josta saamme
nauttia runsaan barokkitarjonnan muodossa.

3 Wittkower, 1965, s.16.
4 Esimerkiksi Michelangelon sistiiniläiskappelissa sijaitseva fresko
Viimeinen Tuomio sai osaksensa huomiota. Manieristimaalari Daniele da
Volterra palkattiin peittämään pahimmat irstaudet. Maalauksen restauroinnin aikana (1980–94) osa Volterran lisäyksistä poistettiin.
36

Rooma
Vaikka barokille tyypillisillä aiheilla leikittely oli yleistä jo 1500-luvun
loppupuolella, on joidenkin historioitsijoiden barokin rajaukseen huomattavasti tiukempi. Anthony Blunt ottaa teoksessaan Uses and Misuses of
Baroque and Rococo kantaa siihen, miten laveasti esimerkiksi Michelangeloa,
Carlo Madernoa tai Vignolaa on maalailtu barokkiarkkitehdeiksi. Hänen
mukaansa nykyään yleisemmin hyväksyttyä on todeta barokin alkaneen
vasta Borrominin, Berninin ja Pietro da Cortonan myötä 1620-30 –luvuilla.5 Barokille tyypillisiä aiheita voi kuitenkin todeta ainakin Vignolan soikean kirkkopohjan muodossa (Sant’Anna dei Palafrenieri, 1583), Andrea
Palladion (1508-1580) kolossaalijärjestelmän systemaattisessa käytössä, sekä
useiden arkkitehtien trompe-l’oeil silmänhämäystempuissa. Monet barokin
aikana pidemmälle viedyistä aiheista olivat alun perin Michelangelon (14751564) kynästä. 1500-luvun puolivälissä hän suunnitteli mm. Campidoglion
aukion kiveyksen soikean muodon, sekä Pietarinkirkon länsifasadin eloisan
vääntelehtivän seinän. Borrominin, Berninin ja Pietro da Cortonan kehittämän barokin erotti aiemmasta useampien aiheiden yhdistäminen ennennäkemättömillä tavoilla sekä barokille leimallisen tilallisen dynamiikan kehittäminen että kuva-, veisto- ja rakennustaiteen saumaton yhdistäminen.6
Nämä barokin alkuvaiheen merkittävimmät arkkitehdit eivät kuitenkaan
olleet kotoisin Roomasta, vaan kärkikolmikko oli hakeutunut uudelle taiteelle nälkäisenä sykkivään kaupunkiin. Gianlorenzo Bernini oli syntyperäisesti napolilainen, mutta tunnetun kuvanveistäjäisänsä Pietro Berninin
kautta jo varhain Roomassa isänsä työtehtävien johdosta. Borromini,
tai alun perin Francesco Castelli, oli kivenhakkaajan poika ja kisälli
Luganon lähettyviltä. Hän hakeutui Roomaan etäiselle sukulaiselleen Carlo
Madernolle töihin. Pietro da Cortona (Berrettini) oli taiteilijanimensä
5 Blunt, 1973, s.8.
6 Blunt, 1978, s11.
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mukaisesti Cortonasta, Toscanasta. Hän oli muuttanut Roomaan noin
16-vuotiaana päästääkseen yhä korkeatasoisempaan oppiin kehittyäkseen
kuvataiteilijana. Kasvukaudesta nauttiva Rooma oli selättänyt 1500-luvun
epävakauden. Vuoden 1527 ryöstöretken aiheuttama taiteilijatyhjiö sekä
merkittävät työnantajat, paavi mukaan luettuna, vetivät puoleensa lupaavimmat taiteilijat läheltä ja kaukaa.

1.2 Pyhiinvaeltajien kaupunki
Poliittisen epävarmuuden väistyessä Roomasta 1500-luvun loppupuolella oli
paavien merkitys kaupungin kehittäjinä tasaisesti nousussa. Murroskauden
jälkeen ensimmäisenä merkittävänä uudistajana estradille nousi paavi Sixtus
V (paavina 1585-1590). Hänen tekemänsä pohjatyö toimi kenties tulevien
paavien merkittävänä kannustimena kehittää kaupunkia: vastareformaation hengessä Roomasta oli rakennettava nykyaikaisin, houkuttelevin ja
kaunein katolilaisuuden kaupunki. ”In maiorem Dei et Ecclesiae gloriam”
– Suurimman jumalan ja kirkon kunniaksi. Infrastruktuurin ja kaupungin
kehittämisestä tuli osa paavien toimintaa, joka jatkui ja limittyi voimakkaasti barokkiarkkitehtuurin esiinmarssin kanssa. Rooma oli toiminut kristittyjen pyhiinvaelluskohteena varhaiselta keskiajalta lähtien, ja varsinkin neljännesvuosisadan välein julistetut pyhät vuodet olivat suurten väkijoukkojen
liikehdinnän aikaa.7 Sixtus V ottikin tehtäväkseen helpottaa suurten pyhiinvaeltajajoukkojen liikkumista kaupungissa ja suoristi kulkureittejä pyhiinvaelluskirkkojen välillä. Yhä selkeyttääkseen pyhiinvaelluskohteiden suhdetta toisiinsa hän määräsi peräti neljän obeliskin sijoittamisen merkittäviin
solmukohtiin, jotta pyhiinvaeltajat näkisivät minne suunnata seuraavaksi.
Infrastruktuurin kehittämisen toisena huomattavana merkkipaaluna Sixtus
V kunnosti ja jälleenrakensi alun perin roomalaisen akveduktin tuodakseen
7 Grossi, Rooman väkiluku 1575 oli noin 80 000, mutta pyhiinvaeltajia
väitetään saapuneen jopa 400 000 vuoden aikana.
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Santa Maria Maggiore
Suuri basilika on merkittävimpiä pyhiinvaelluskirkkoja Roomassa. Alun perin
400-luvulla rakennettua kirkkoa on laajennettu moneen otteeseen. Julkisivun
barokkityylinen eteisaula, narthex on 1740-luvun lisäys.
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Acqua Paola, 6.4.2016
Paavi Paavali V:n toimeksianto
akveduktin kunnostamiseksi (1612)
sai komean suihkulähteen päätteekseen.
Rooman läntisiin osiin juomavettä tuova suihkulähde myös jakoi vettä useampaan pienempään suihkulähteeseen.

Fontana dei Tritoni, 14.7.2016
Vuonna 1715 valmistunut Francesco
Bizzaccherin suunnittelema suihkulähde, joka oli Acqua Paolan tuoman veden
mahdollistama.
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juomakelpoista vettä väkiluvultaan kasvavaan kaupunkiin. Näin kaupunkiin tuotiin vesihuolto ensimmäistä kertaa sitten 600-luvun, jolloin toistuvien piiritysten aikana akveduktit oli tuhottu osana väestön heikentämistä.

1.3 Il Gesùn vaikutus kirkkoarkkitehtuuriin
Barokin kirkkoarkkitehtuurin voi todeta ottaneen paljon elementtejä jesuiittojen Il Gesùn kirkosta (1580) Roomassa.8 Giacomo Barozzi da Vignolan
tekemät alkuperäiset suunnitelmat toteutuivat pitkälti kirkon rungon
osalta, mutta esimerkiksi ristikeskus ja julkisivu sai uudelleenkäsittelyn
Giacomo della Portan käsissä. Arkkitehtien julkisivuista tekemien piirrosten
avulla on saatettu perehtyä näiden kahden miehen eri lähestymistapoihin.
Niistä on myös luettavissa kuinka Vignola suhtautui rohkeammin rakennuksen julkisivun dynaamisuuteen, vaikka pidänkin toteutunutta julkisivua
onnistuneempana. Julkisivupiirrosten perusteella voi todeta, että toteutunut
della Portan julkisivu on tasaisempi rytmiltään ja maltillisempi kolmiulotteisuudessaan. Julkisivussa on kuitenkin nähtävillä siirtyminen renessanssin tasasuhtaisuudesta barokin vaihtelevarytmiseen kokonaisuuteen.
Suuri osa sisätilan koristeista valmistui noin puoli vuosisataa myöhemmin kuin itse kirkko.9 Berninin suositteleman taiteilijan Giovanni
Battista Gaullin, eli Baciccion toteuttamana kirkossa on muun
muassa

katseen

vangitseva

kattofresko,

jonka

todellinen

olemus

8 Helander, 2016, Heinrich Wölfflin määritti Il Gesùn julkisivun
barokin alkamisajankohdaksi. Norberg-Schultz puolestaan mainitsee Carlo
Madernon suunnitteleman Santa Susannan (1597-1603) ensimmäiseksi
kypsäksi barokkiarkkitehtuurin esimerkiksi.
9 Blunt, 1973, s.10, Lähtökohtaisesti Il Gesù oli sisätiloiltaan todennäköisesti hyvinkin vaatimaton, stucco- ja kivipintainen. Vastareformaation
alun henkeen kuului turhan prameilun karsiminen: uskonto ja sen monet
ilmestykset olivat pääosassa, ei niinkään vaikutuksen tekevä arkkitehtuuri.
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Vignolan ja della Portan julkisivusuunnitelmat vierekkäin. Edellisen julkisivussa
vahvempaa syvyyssuuntaista liikettä, jälkimmäinen kenties hieman vaikuttavampi
mittasuhteiltaan.
hämärtyy reunoilla sijaitsevien enkeleiden ja pilvenhattaroiden tunkeutuessa katosta kirkkosalin puolelle jatkamaan freskon syvyysvaikutelmaa.
Il Gesù toimi pitkään jesuiittojen kirkkojen malliesimerkkinä, ja keskeisen
sijaintinsa vuoksi samaa on luettavissa myös veljeskunnan muissa kirkoissa. Il Gesùsta kivenheiton päähän, Ignatius Loyolalaisen pyhimykseksijulistamisen (1622) kunniaksi rakennetun kirkon muoto noudattaakin
samaa leveän latinalaisen ristin muotoa, jossa sivulaivojen tilalla on vain
rivi läpikuljettavia kappeleita. Trenton kirkolliskokouksen vaikutus on
näissä kirkoissa selvästi luettavissa: merkittävimpiä kirkkoarkkitehtuuriin
vaikuttaneita tekijöitä oli pyhimysten olemassaolon vahvistus ja liturgian
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rakenteessa toteutunut halu selvästi korostaa papiston pyhyyttä sekä erottaa
heidät selkeästi kirkossa olevan seurakunnan tilasta. Lisäksi kirkossa, jossa
on leveä keskilaiva seurakunta pystyi paremmin seuraamaan jumalanpalvelusta kuin esimerkiksi kolmilaivaisessa basilikassa, jossa näkyvyyttä pylväät
haittasivat.

1.4 Roomalaisen barokin piirteitä
Aiheet, kuten katkaistut tai syvyyssuunnassa porrastetut päätykolmiot ovat
tyypillisiä barokkiarkkitehtuurille, mutta näitäkin on toteutettu jo ajanlaskun alun tienoilla esimerkiksi aavikkokaupunki Petran ”rahaston”, Al
Khaznehin kohdalla.10 Esimerkki vapaasti kaareutuvista tiloista on Piazza
d’Oro Keisari Hadrianuksen villakompleksissa. Tätä Borromini ja aikalaisensa ovat tutkineet, sillä se on vain parinkymmenen kilometrin päässä
Roomasta.11 Spiraalimaisesti kiertyvät Salomonin pylväät olivat uudestaan
muodissa esimerkiksi Pietarinkirkon baldakiinissa (1634). Bernini valitsi pylväiden muodon mahdollisesti perustaen legendaan Salomonin temppelistä
Jerusalemissa12, tai Pietarinkirkon paikalla olleesta Konstantinuksen basilikasta, jossa oli Kreikasta tuotuja salomonin pylväitä. Näistä sanotaan olevan
Pietarinkirkossa jäljellä kahdeksan pylvästä ristikeskuksen kulmissa olevien
nissien molemmin puolin. Merkittävin kokonaiskuvaa määrittävä barokkiarkkitehtuurin tematiikka löytyykin koristeellisuuden lisäksi tilojen uudenlaisesta käsittelystä ja niiden liittymisestä toisiinsa. Renessanssiarkkitehtuuri
oli muotokieleltään verrattain pidättäytyväistä, eikä valiomuotojen lisäksi
10 McKenzie, 1993, Al Khazneh on rakennettu ensimmäisellä vuosisadalla jaa. Katkeilevat päätykolmiot esiintyivät jo varhain, mutta tiettävästi barokkiarkkitehdeilla ei ollut esimerkiksi Petran arkkitehtuurista
tietoa. Todennäköisemmin katkeilevat päätykolmiot olivat kantautuneet
Roomalaisen arkkitehtuurin piiriin jo keisarikauden aikana.
11 Macdonald, 1975.
12 Perustuen Vanhan Testamentin legendaan.
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ollut käytössä kovinkaan montaa tilallista erikoisuutta. Renessanssin tasaisen
rytmin ja dynamiikan muokkautuminen käy hyvin ilmi sisätiloja dominoivissa portaikoissa. Dramaattisten porrashuoneiden kehitys barokin aikana
oli osana kehitystä, jossa arvostettiin monikerroksista visuaalista kokonaisuutta. Hyvänä esimerkkinä voidaan käyttää Berninin suunnittelemaa
portaikkoa Palazzo Barberinissa (1633), jonka näennäisen yksinkertaista
nousua siivittivät joka välitasanteella sijaitsevat koristelistojen muodostamat
valeperspektiivit. Perspektiivileikin avulla valesyvennyksissä sijaitsevat patsaat tuntuvat aavistuksen isommilta ja kauempana olevilta.

Tempietto di Bramante, 31.3.2016
Donato Bramanten ”pikku temppeli”
San Pietro in Montorion sisäpihalla.
Rakennustyöt aloitettu 1500-luvun
ensimmäisinä vuosina. Esimerkki renessanssin suunnitteluihanteiden miltei
täydellisestä toteutumisesta.
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1.5 Tilayhdistelmät ja tilasarjat
Pystysuuntaisen liikkeen ja tilan jatkumisen merkitys barokkiarkkitehtuurissa korostuu hienosti, joskaan ei yksinomaan, trompe l’oeil kattofreskoissa. Palazzo Barberinin juhlasalin katto, Sant’Ignazion kirkon keskilaivan
kattofresko13, sekä myöhäisempi Würzburgin linnan porrashuoneen katto
ovat osoituksia läpi barokin kestävästä muodista. Tilaa on jatkettu aina
taivaisiin asti valeperspektiivillä. Monitasoisia näkymiä on elävöitetty niin
uskonnollisilla kuin myös kreikkalais-roomalaisilla myyttisillä hahmoilla.
Pystysuuntaisen geometrian tärkeyttä korostavia aiheita on löydettävissä
myös puhtaasti arkkitehtonisin keinoin aikaan saduista tiloista. Borrominin
Sant’Ivo della Sapienza (1660) on pohjaltaan melko pieni kirkko, mutta
pysyy uskollisena pohjamuodolleen aina kupoliin asti. Se on saatu näyttämään yhtenäiseltä rakennusmuodolta koko korkeudeltaan. Sisätilan vertikaalisia linjoja rytmittävät niin koristelistat, nissit kuin pilastereiden kapiteelit, jotka jatkavat muotoa lähes loputtoman tuntuisesti. Vastaavasti Santi
Luca e Martinan (1664) kirkossa Pietro da Cortona on kupolin ruoteiden ja
kasettien yhdistelmällä onnistunut luomaan visuaalisen keinon, jolla kupoli tuntuu jatkuvan yhä korkeammalle. Ruoteet sijoittuvat kasettien eteen
ikään kuin kasetit jatkuisivat ehyinä niiden takana. Samaan aikaan kasetit
pienenevät mitä korkeammalle kupolissa katsoo. Tämä on jälleen esimerkki
kerrostumisesta, jossa tila tuntuu jatkuvan yhä pidemmälle. Kenties pisimmälle kupolien kohoamisen korkeuksiin on toteuttanut Guarino Guarini
Torinon Pyhän käärinliinan kappelissa (1694). Kupoli on poikkeuksellisesti kartiomainen, puolipallon sijaan. Kupolin sivuja viistävät rakenteelliset
13 Sant’Ignazion kattofresko ja taidokkaasti perspektiiviin konstruoitu
valekupoli ovat molemmat jesuiittaveljeskunnan jäsenen, Andrea Pozzon
töitä. Pozzo (1642–1709) oli merkittävä taiteilija, ja toimi myös arkkitehtuurin saralla. Pozzo sai toimeksiantoina useita freskoja joissa hän hyödynsi
perspektiiviosaamistaan barokille ominaisten trompe-l’oeil freskomaalausten toteuttamiseksi.
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Santi Luca e Martina
Kupolin ruoteiden ja
kasetoinnin kerroksellisuus luomassa vaikutelmaa korkeammasta
tilasta.

palkit, joiden väleistä sisätilaan tulee valoa. Alati pienenevät ikkunat sekä
niiden johtaminen aurinkomaiseen huippukoristeeseen lanterniinissa vievät
katsojan taivaallisen korkeuden ja sakraalin tunnelman äärelle.

1.6 Geometria, tilojen muoto
Barokin aikakauden arkkitehtuurin merkittävimpiä erottavia tekijöitä
renessanssista on vapautuminen tasaisesta rytmistä ja miltei modulaarisen
suoraviivaisesta suunnittelusta.14 Varhaisimmissa barokiksi luettavissa töissä aaltoilevaa liikettä ei yleisesti ole, mutta varsinkin Borromini, joskaan
ei yksinään, hyödynsi tehokeinoa mitä rohkeimmin. Mainittavia esimerkkejä ovat San Carlo alle Quattro Fontane, Palazzo della Propaganda Fide
sekä Pyhän Filippo Nerin oratorio Chiesa Nuovan kyljessä. Monet muut
14 Renessanssin rakennussuunnittelussa ei ollut tavatonta, että rakennuksen mitat perustuivat jonkinasteiseen modulaarisuuteen. Esimerkiksi kirkon
keskilaivan leveys ja sen kerrannaiset muodostivat kokonaisuuden. Myös
kaupunkisuunnittelussa ideaali oli järjestelmällisyys.
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arkkitehdit käyttivät kaareilevaa seinää, mutta sen käyttöä myös harkittiin
tarkoin. Pietro da Cortonan muistiinpanoista löytyy maininta, ettei hän aio
käyttää Santa Maria in Via Latan julkisivussa kaarevaa muotoa. Hän halusi kunnioittaa Via del Corson suoria linjoja, jollaisiksi Paavi Sixtus V oli
ne määrittänyt. Hän ei toisaalta myöskään tuominnut 1500-luvun lopulla
valmistunutta Carlo Fontanan suunnittelemaa kaarevaa julkisivua miltei
vastapäätä olevassa Pyhän Marcelluksen kirkossa, sillä kirkon ollessa pienen aukion perällä, ei julkisivun muodolla ollut vaikutusta kadun linjoihin.
Borrominin varhaisimpia kokeiluja vierekkäisten tilojen muodon keskinäisestä riippuvuudesta on Santa Maria dei Sette Dolori. Kirkon sisääntuloaulan kaareilevat muodot peilautuvat viereisten tilojen muodossa ja rakenteelliset osat saavat pohjapiirrokset näyttämään eläviltä.15

Santa Maria in Via Lata, 19.7.2016
Via del Corson aikaisemman nimen
mukaan nimetty kirkko. Julkisivu on
1600-luvun remontin yhteydessä uusittu Pietro da Cortonan suunnitelman
mukaan. Julkisivussa on nähtävissä triumfikaaren ajatus.
15 Norberg-Schultz, 1972, s.144.
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Edellinen aukeama:
Palazzo della Propaganda Fide,
12.9.2016
Borrominin suunnittelemia aediculoita
on julkisivussa monenlaisia. Tutkielma
kolmesta eri kompositiosta.
Oratorio dei Filippini, 6.9.2016
1637-50 rakennettu oratorio filippiiniläismunkkien kirkon oheen. Julkisivun
piti olla riittävän vaatimaton ettei veisi
huomiota kirkolta. Borromini käyttää
julkisivun päätykolmiossa tiettävästi
ensi kertaa yhdistelmää kaarevasta ja
kolmiomaisesta frontonista.
Oratorio dei Filippini – Kellotorni,
6.9.2016
Kellotorni jatkaa pääjulkisivun kaarevuuden muotokieltä.

Sant’Agnese in Agone, 5.7.2016
Muun muassa Borrominin ja Carlo
Rainaldin työstämä kirkko. Rakennettu
vuosina 1652-72. Tarinan mukaan
kirkon edessä olevan Berninin suunnitteleman suihkulähteen, Fontana dei
Quattro Fiumin patsas katsoo kirkkoa
järkyttyneenä ja suojaa kädellä silmiään.
Berninin ja Borrominin välinen kilpailu oli aika ajoin raakaa peliä, mutta
tarinaan voi suhtautua varauksella.
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1.7 Kaupunkitila
Sixtus V oli avannut 1500-luvun lopulla keskiaikaiseen kaupunkirakenteeseen useita suoria akseleita, ja niiden risteymäkohdissa oli luontevasti tilaa
monumentaaliselle arkkitehtuurille aukioiden laidalla. Barokin kirkkoarkkitehtuuri ei kuitenkaan rajoittunut pelkästään näihin suuriin esimerkkeihin.
Monet pienemmät pyhäköt ja kirkot olivat asettuneet kapeille tonteille, eikä
näyttävyydelle ollut Il Gesùn lailla tilaa. Barokin muotokielelle ominainen
syvyyssuuntainen vaihtelu onkin ollut omiaan ottamaan visuaalisesti haltuun katutilaa. Ahtaassa kaupunkirakenteessa julkisivujen sisäänpäin kaareutuminen on mahdollistanut pienten aukioiden muodostumisen ikään
kuin asukkaiden olohuoneiksi.16 Huomionarvoista ovat myös aukioilla
sijaitsevien kirkkojen portaiden suhde vapaana olevaan tilaan. Muun muassa Piazza Navonalla sijaitseva Sant’Agnese in Agonen edustan ensimmäiset
portaat purettiin, sillä niiden koettiin ulottuvan liian pitkälle. Tätä ei aikanaan katsottu hyvällä, sillä kirkko oli osa Pamphilji-suvun pyrkimystä tehdä
Piazza Navonasta symboli sen vallasta.17 Monien kapeiden kirkkojulkisivujen kohdalla, varsinkin myöhemmässä vaiheessa roomalaista barokkia, voi
todeta suunnittelijoiden etsineen julkisivujen näyttävyyteen uutta ilmaisua.
Kapeiden katutilojen johdosta julkisivujen juhlallisuutta ei ole voinut riittävän etäältä nauttia, jolloin visuaalisesti rakennuksen korkeutta hyväksikäyttäen on luotu visuaalista näyttävyyttä.18
Yhteenvetona barokille ominaisinta ovat juuri liikkeen tuntu, yllätyksellisyys ja illusionistiset vaikutelmat suuremmasta tai pidemmästä tilasta.
Julkisivujen syvyyssuuntainen liike vahvistui barokin aikana. Sisätilojen
16 Niskanen, 2015.
17 Morrissey, 2005.
18 Hyvänä esimerkkinä Santa Dorothean kirkko Trasteveressä Roomassa,
jossa korkeaksi venytetty julkisivu vieläpä kaareutuu sisäänpäin tarjoten
julkisivusta antoisan näkymän myös kapeaa katutilaa pitkin lähestyttäessä.
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Rooma
rakenteet kerrostuivat luomaan monimuotoisempaa tilavaikutelmaa
kuin renessanssin elegantin yksinkertaiset suunnitelmat. Oli sitten kyse
Borrominin suunnittelemasta valeperspektiivikäytävästä palazzo Spadassa
(1653), Berninin soikean Sant’Andrean kirkon kullatusta kasettikatosta
(1670) tai Guarino Guarinin hämmästyttävän monikerroksellisesta San
Lorenzon kupolista (1687) Torinossa, barokki hämmästyttää vielä tänäkin
päivänä jolloin lähes kaikki on teknisesti mahdollista rakentaa. Olennainen
osa barokin hienouden löytämisessä onkin sen tiedostaminen, kuinka kauas
renessanssin säännöistä oli tultu.
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2.1 Bernini
1598-1680

Barokki ei muodostunut yhdessä yössä täyteen
loistoonsa, vaan oli niin erityislaatuisten taiteilijoiden, sekä usean sattuman summa. Ensimmäisenä
nimensä teki tunnetuksi Gianlorenzo Bernini, joka
jo lapsena tuli tunnetun, ja paavillista suosiota nauttivan kuvataiteilijan
Annibale Carraccin tietoisuuteen orastavana taiteilijanalkuna. Bernini vieraili paavi Paavali V:n luona, ja teki niin suuren vaikutuksen piirustustaidollaan, että tämä määräsi siskonpoikansa, kardinaali Scipione Borghesen
tämän mesenaatiksi. Näin jo lapsena Bernini pääsi tutustumaan kaikkeen
Roomassa olevaan taiteeseen, ja ennen muuta perehtymään Michelangelon
veistoksiin, joiden vaikutusta nuoren Gianlorenzon veistotyyliin ei sovi
vähätellä.19 Näin Bernini sai mahdollisuuden olla tuottelias monitaituri, jolla oli korkeimman valtaa pitävän elimen jakamaton huomio taiteen saralla.
Hän saikin runsaat mahdollisuudet toteuttaa itseään taiteilijana, arkkitehtina, ja jopa teatterin parissa käsikirjoittajana ja lavastajana

19 Morrissey, 2005, s.27.
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Capella Cornaro
1652
Berninin mestarillisuudesta taiteiden yhdistäjänä on todisteena Cornaro
–kappeli, jonka polttopisteessä on tämän kenties tunnetuin työ, Pyhän
Teresan hurmio. Ylitsevuotavan taidokkaasti veistetty laskostuva kangas
valuu näyttämön reunan yli peittäen rakenteen. Näin se luo vaikutelman,
että pyhä Teresa leijuu ilmassa keskellä kappelin alttaria. Ovelasti sijoitettu
valoaukko oli tarkoitettu tuomaan asetelmaan salaperäinen jumalallinen
valo enkelin suunnalta, joskin tämä on nykyään korvattu keinovalaistuksella. Koko näyttämöä kehystää ulospäin kaartuva portiikkiaihe.20 Katkaistu
päätykolmio ja kaksinkertaiset pylväät ikään kuin vetävät katsojan lähemmäksi tapahtumaa, joka pursuaa ristilaivan päädystä ulos. Barokille ominaista olikin juuri katsojan osallistaminen niin arkkitehtuurissa kuin veistotaiteessa. Kappelin sivustoja koristavat reliefit, joissa Cornaro-perheen
jäsenet todistavat pyhimyksen kokemaa hurmiota ja väittelevät tämän merkityksestä. Reliefin taustalla on valeperspektiiviä noudattava pylväikkö yhä
korostamassa näyttämön syvyyden tunnetta.

Cappella Cornaro, 19.9.2016
Santa Maria della Vittorian kappeli
Cornaro-suvun jäsenille. Kaareilevan
portiikkiaiheen keskellä pyhän Teresan
hurmio. Skississä näkyy myös kappelin
laidalla oleva reliefi.

20 Bernini halusi haastaa kilpailijansa Borrominin käyttäen tämän omia
aseita, elinvoimaista ja kumpuilevaa muotoa. Portoghesi 2016, s.137.
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Piazza di San Pietro
1656-1667
Pietarinkirkon aukiossa Berninillä oli edessään suurin toimeksiantonsa.
Aukio oli toiminut niin paavillisen audienssin vastaanottoalueena kuin
kirkollisten juhlakulkueiden paraatipaikkana. Berninillä oli työssä monta
rajoitusta, kuten Vatikaanin palatsiin liittyvät rakennelmat kirkon julkisivun pohjoispuolella, aukion kaltevuus sekä aukion keskelle vuonna 1586
uudelleenpystytetty obeliski. Yhtä kaikki, Bernini onnistui ratkaisemaan
aukion nerokkaasti valtavalla toscanalaisella kolonnadillaan. Se luo aukion
ympärille sylin, jossa seurakunnan oli hyvä vastaanottaa paavin siunaus.
Paavilliset palatsit määrittivät oikeanpuolimmaisen suoran osion linjan,
jolloin vasemman puolinen peilasi tätä. Aukion muoto määrittyi niin, että
paavin näkisi kaikkialta audienssin aikana. Suurta soikeaa aukion pääosaa
reunustavat lähes katkeamattomana kolonnadien yläpuolella kaareilevat
korniisit pyhimysveistoksineen. Kirkkoa lähimpänä olevan puolisuunnikkaan mallisen osion kaltevuus mahdollisti jälleen valeperspektiivin käytön.
Tämä loi aukiosta ennennäkemättömän suuren barokkinäyttämön, kuten
Bernini oli aiemminkin tehnyt. Valeperspektiivistä, tosin ei niin voimakkaana, nauttivat myös Scala Regia –portaikkoa pitkin kulkevat. Bernini
suunnitteli portaikon aukion kanssa samaan aikaan yhdistämään apostoliset
palatsit ja Pietarinkirkon. Ikävä kyllä 1900-luvun alkupuolen uudistushenki fasistisen Italian aikana on sittemmin pilannut barokille leimallisen
yllätyksellisen lähestymisen aukiolle. Päälähestymissuuntana on nykyään
keskiaikaisten kortteleiden tilalle rakennettu valtaisa paraatikatu Via della
Conciliazione. Aukion alkuperäisen yhtäkkisen avautumisen kokee parhaiten lähestymällä sitä joltakin sivukadulta; silloin kolonnadi antaa hiljalleen
näkymät valtavalle tilavuudelle.
Pietarinkirkon aukio – Lähestyminen
sivukadulta, 12.9.2016
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Fontana dei Quattro Fiumi
1651
Piazza Navonan keskipisteenä, suurta egyptiläistä obeliskia kannattaa
Fontana dei Quattro Fiumi. Tarinan mukaan Pamphili-suvun vallan näyttämöksi tarkoitetulle aukiolle Borrominin suunnittelema suihkulähde oli
Innocentius X:n mielestä kovin arkinen. Berninin väitetäänkin saaneen toimeksiannon toimitettuaan tutun kardinaalin avulla hopeisen pienoismallin
ideastaan paavin nähtäville.21 Suihkulähteen suunnittelua rajoitti heikko
veden paine, mistä johtuen vesisuihkut ovat kaikki suunnattu alaspäin.
Suunnitelman tematiikka juontaa juurensa katolisen kirkon levittäytymiseen. Lähteen neljä jokea ovat merkittävät joet kaikilla mantereilla jonne kristinusko oli levinnyt – Tonava, Ganges, Niili sekä Río de la Plata.
Bernini on antanut suihkulähteen alustalle luonnonkalliomaisen muodon. Liuskemaiset kalkkikivet työntyvät voimakkaasti katsojan eteen, ja
niiden varassa makoilevat lihaksikkaat mieshahmot – lähteen joet ihmishahmossa. Luonnollista kiveä imitoiva runko toistaa barokin orgaanista
muodonantoa ja dynamiikkaa. Myös keskellä kivimassaa kulkeva railo ja
sieltä syöksyvät eläinhahmot alleviivaavat toivottua syvyysvaikutelmaa.

Fontana dei Quattro Fiumi, 15.7.2016

21 Morrissey, 2005, s.206.
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Sant’Andrea al Quirinale
1658-61
Berninin suunnittelema kirkko Quirinalis –kukkulan laella on vain kivenheiton päässä Borrominin San Carlo alle Quattro Fontanesta. Vierailijan
onkin mahdollista nähdä molempien barokkimestareiden työt peräkkäin
vertailumielessä. Pienikokoinen kirkko rakennettiin jesuiittanoviisien
käyttöön, ja edustaa hyvin pitkälle vietyä barokin koristeellisuutta. 1661
valmistunut rakennus sai lopulliset sisätilan koristeet vasta vuoteen 1670
mennessä.
Julkisivua dominoi sisäänkäynnin puolipyöreä portiikki ja muotoa alleviivaava portaikko. Ovaalin kirkkosalin mukaisesti vetäytyvä päämassan seinä
saa katutilassa vastinparinaan reunoiltaan ulos kaartuvan muurin. Muuri
luo kirkon eteen aukion, joka ikävä kyllä vilkkaasti liikennöidyn tien varrella on kaikkea muuta kuin viihtyisää kaupunkitilaa nykyään. Ovaalille kirkolle poikkeuksellisesti poikkiakseli on soikion pidempi halkaisija. Bernini
on kuitenkin ratkaissut tilan hierarkian ovelasti katkaisemalla poikkiakselin.
Kappelit sijoittuvatkin poikkiakselin päiden viereen, ja niin myös pääalttari
on sekä faktuaalisesti, että ajatuksellisesti huomion keskipisteenä.
Sisätilaa dominoi kultaisella kasetoinnilla koristeltu kupoli. Kupolin runsaat veistoskoristeet ovat muun muassa Antonio Raggin kädenjälkeä. Sekä
korniisin, että lanterniinia ympäröivän koristelistan yhteydessä on runsaasti
vaaleita stukkoveistoksia – enkeleitä tarkastelemassa seurakuntaa alemmissa
kerroksissa.
Sant’Andrea al Quirinale, 13.7.2016
Skississä näyttäytyy kirkon soikean
muodon vetäytyminen katulinjasta, ja sen vastapainona oleva muuri.
Dramaattinen puolipyöreä portiikkiaihe
on samanhenkinen Santa Maria della
Pacen julkisivusta löytyvän kanssa.
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2.2 Borromini
1599-1667

Berniniä huomattavasti vähemmän arvostetuista
lähtökohdista ponnistanut Francesco Borromini
lähti Luganon lähellä olevasta kotikylästään
Roomaan harjoittamaan ammattiaan. Setänsä oli
luotettuna kivenhakkaajana Pietarinkirkon työmaalla, jonne Borromini pääsi avustajaksi. Setänsä tapaturmaisen kuoleman jälkeen Borromini nousi korvaamaan häntä työmaalla.
Hän sai pian Carlo Madernon huomion osakseen puhtaaksi piirtämiensä
rakennuspiirustusten ja suunnitteluun liittyvien näkemyksiensä ansiosta ja
oli tämän apurina myös Barberinien sukupalatsilla. Hänen merkitystään
Madernon alaisena suunnittelijana voi avata osuutensa Pietarinkirkon baldacchinossa, sekä muutamissa Palazzo Barberinin ratkaisuissa. Borrominin
suunnittelemia osioita palazzossa ovat soikea sekundäärinen portaikko sekä
joidenkin ovien ja ikkunoiden aedicula-koristelut, jotka vallankumouksellisesti ulkonevat 45° kulmassa seinään kohtisuoran sijaan.22
Borrominin läpimurtotyö – trinitariaanimunkeille suunnittelemansa San
Carlo alle Quattro Fontane oli heti sisätilan valmistuttua Rooman kulttuuriväen ja kirkonmiesten suosiossa.23 Merkittävänä osatekijänä suosiolle oli
kirkon kokonaisvaltainen vaikuttavuus vaikka rakentamisen kustannukset
olivat pienet.

22 Morrissey, 2005, s.90.
23 Morrissey, 2005, s.111.
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San Carlo alle Quattro Fontane
1638-1641, julkisivu 1665-1677
Rooman kenties hienoin barokkirakennus on tämä piskuinen kirkko24
Quirinalis –kukkulan laella, neljän suihkulähteen markkeeraamassa vilkkaasti liikennöidyssä risteyksessä. Entisen paavillisen palatsin, nykyisen
presidentinlinnan välittömään läheisyyteen rakennettu vähävaraisen seurakunnan kirkko on barokin helmi. Jo lähestyminen herättää kummastusta,
niin kupolin laella olevan itseensä polveilevasti kaartuvan lanterniinin kuin
myös voimakkaan aaltoilevan julkisivun johdosta. Tällaista sekä sisään- ja
ulospäin kaareilevaa julkisivua ei oltu aiemmin Kaksoiskaareilevan julkisivun ajatus on luettavissa Borrominin piirustuksista jo varhaisissa rakennusvaiheissa. Julkisivun toteutus oli Borrominin viimeisiä töitä ja se valmistui
vasta hänen kuolemansa jälkeen.
Sisätiloissa vaikutuksen tekee välittömästi tilan muoto. Tässä ei ole kyseessä
yksinkertaisesti soikea sisätila, jollaisia oli toteutettu jo 1500-luvulla, vaan
pohja on tasasivuisten kolmioiden ja kaarien määrittämä leikki. Kolmioiden
kulmat ja sivujen keskipisteet määrittävät kaarevuuksien polttopisteet niin
sisätilassa kuin julkisivussa. Polveileva tila tarjoaa näkymiä, jotka muodostuvat seinän aukotuksen läpi. Tila jatkuu salakavalasti sijoitettuun kappeliin
pääalttarin vieressä, sekä käytävään, joka johtaa pienelle sisäpihalle, cortileen. Tila tuottaa vahvan elämyksen kerroksellisuudesta niin vaaka– kuin
pystysuuntaisesti. Valeperspektiivin muodostavalla kasetoinnilla varustettu
soikea kupoli on voimakkaasti aukotetun lanterniinin kruunaama. Cortilessa
Borromini on ratkaissut pihan kulmat poikkeuksellisesti ulos työntyvillä
kaarisektioilla poistaen hänelle epämieluisan staattiset 90 asteen kulmat.25
24 Kirkon koosta mielenkiintoisena vertailuna voidaan todeta, että koko
rakennus cortileineen mahtuisi Pietarinkirkon ristikeskuksen pylvään sisälle.
25 Wittkower, 1965, s.132.
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San Carlo alle Quattro Fontane,
Kupoli
San Carlo alle Quattro Fontane,
12.7.2016
Borrominin läpimurtotyö. Vilkkaasti
liikennöidyn risteyksen vastakkaiselta kulmalta näkee kokonaisuuden
komeasti.
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Sant’Ivo alla Sapienza, 18.9.2016
Sisätilaskississä käy ilmi kirkon monimutkainen muoto. Kupolin ikkunoiden
aediculat piilottavat kupolin kaarevuuksien muodonmuutoksen. Ohessa
myös muototutkielmia ennen varsinaista
skissiä.
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Sant’Ivo alla Sapienza
1642-1660
Borrominin toisessa päätyössä, yliopiston palazzon yhteyteen rakennetussa
Sant’Ivo alla Sapienzassa hän jatkoi geometrista leikittelyä pohjan ratkaisussa. Kunnioittaakseen yliopiston merkitystä, kahden päällekkäisen tasasivuisen kolmion avulla hän muodosti muinaisen viisauden symbolin, kuusisakaraisen Salomonin (myös Daavidin) tähden. Rakennukselle annettu
tontti palazzon kahden siiven välissä mahdollisti ainoastaan pienen kirkon.
Horisontaalinen dynamiikka on aikaansaatu leikkaamalla tähden sakaroita
vuorottelevasti sisään- ja ulospäin työntyviksi. Tämä horisontaalinen liike kulminoituu korniisin tasolla, jossa voimakkaasti kaareilevan kupolin
alareuna alleviivaa muotoa. Horisontaalisen tilan puutetta on korvattu
komealla korkeudella. Borromini on onnistuneesti piilottanut vertikaalista liikettä jatkavia piirteitä. Siinä missä tähden sakaroita on leikattu vuorotellen sisään- ja ulospäin kaartuviksi, on kupolin ikkunoiden aediculat
omiaan piilottamaan muutos säännöllisen kuperasivuiseksi kuusikulmioksi.
Kupolin huipulle on sijoitettu lanterniini. Ulkopuolelta kirkko noudattaa
sisätilan muotoa kaareilevana. Tuntuu kuin julkisivujen muodot olisivat
sisätilasta kumpuavien voimien muokkaamat. Sama on huomattavissa myös
San Carlo alle Quattro Fontanen julkisivussa.26 Viime silauksena hämmästystä aiheuttaa lanterniini, jonka ylle Borromini on sijoittanut mahdollisesti
Babelin tornista inspiroituneena liekehtivän spiraalimaisen huipentuman.27

26 Norberg-Schultz, 1979, s.112.
27 Ruotsalainen kustavilaisen aikakauden arkkitehti, Erik Palmstedt totesi Roomasta matkapäiväkirjassaan kokeneensa “Barockens yra”, barokin
houretta. Joidenkin mukaan Borrominin lanterniini oli hänelle viimeinen
pisara. Palmstedt oli uusklassismin esitaistelijoita, Helander, 2016.
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Sant’Ivo alla Sapienza, 20.9.2016
Näkymässä kirkon lanterniinin hämmentävä muoto kaupunkirakenteen yllä.

2.3 Pietro da Cortona
1596-1669
Roomalaisen barokin kehittäjäkolmikon viimeinen jäsen, Pietro da Cortona oli pääasiallisesti mukana aikakauden maalaustaiteen
kehityksessä. Hän toi oman kortensa kekoon
Palazzo Barberinin juhlasalin valtaisan kattofreskon muodossa, jossa hän jatkoi salin arkkitehtuuria
illusionistisen perspektiivin avulla aina taivaisiin asti.
Tämä kuusi vuotta kestänyt toimeksianto ei tietenkään saanut alkuaan tyhjästä, vaan da Cortona oli jo aiemmin osoittanut taidokkuutensa useiden
freskojen parissa. Muita freskoja voi nähdä muun muassa Chiesa Nuovassa
sekä Palazzo Pamphiljissa. Vasta myöhemmällä iällään kuuluisa maalari
omistautui arkkitehtuurille. Hänen rakennussuunnitelmansa rajautuvat
lähinnä kolmeen Roomassa sijaitsevaan rakennukseen. Vähäisestä tuotannostaan huolimatta hän ennätti kehittämään omanlaisensa muotokielen,
jota nyt voi ihastella hänen päätyössään SS. Luca e Martinan kirkossa sekä
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Santa Maria della Pacen julkisivussa.28 Molemmissa on läsnä hänelle leimallinen julkisivun ”sisälle” Santa Maria della Pacen aukiosta on syytä mainita,
että sitä laajennettiin antamaan tilaa rohkeasti ulos työntyvälle julkisivun
kaarevalle portiikille. Aukio on kuitenkin niin pieni, että da Cortonan julkisivu hallitsee kokonaisuutta. Lähestyttäessä kirkkoa suoraan edestä on
tilakokemus hyvinkin teatraalinen.
Santa Maria della Pace – Tutkielma
aukiosta ja lähestymisestä aukiolle,
3.7.2016
Aukiota
laajennettiin
paremmin
palvelemaan Pietro da Cortonan
suunnittelemaa julkisivua (1656-67).
Kirkko ylettää puoleenväliin aukiota ja
dominoi dramaattisesti kaupunkitilaa.

28 Merz, 2008, s.53
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Santi Luca e Martina, 17.7.2016
Forum Romanumin kyljessä sijaitseva kirkko on erinomainen Pietro da
Cortonan taidonnäyte. Skississä olen
pyrkinyt esittämään perspektiivin realistisesti, niin kuin se lähellä kirkkoa
olevasta piirustuspaikasta näkyi.
Santi Luca e Martina – Alempi kirkkosali, 16.7.2016
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2.4 Borrominin jalanjäljissä
Roomalaisen barokin jatkumona voidaan pitää piemontelaista barokkia.29
Todennäköisesti Borrominin toteutuneista töistä vaikuttuneena torinolainen
munkki ja matemaatikko Guarino Guarini (1624-1683) kehitti omanlaisensa
tyylisuuntauksen. Jos Borromini oli kehittänyt omanlaisensa geometrisen leikin suunnittelunsa pohjaksi, oli Guarinin tyyli kenties vielä pidemmälle vietyä.
Geometrisuuden lisäksi Guarini myös hyödynsi poikkeuksellisia rakenneratkaisuja, joiden avulla hän saattoi luoda yhä keveämpiä tilallisia kokemuksia.
Bernardo Vittone (1704-1770)jatkoi edelleenhyödyntämistä, mutta ei välttämättä kehittänyt sitä pidemmälle kuin Guarini.
Roomassa syntyneen barokin merkittävimpinä piirteinä haluaisin alleviivata
dynamiikkaa, taiteenlajeja yhteensulauttavia visuaalisia tehokeinoja ja näkymien kerroksellisuutta. Myös rakennusten retorisuus on mainittu tyylille
ominaisena piirteenä.30 Barokkiarkkitehtuuria voitaisi mielestäni vahvasti yksinkertaistaen jakaa kahteen koulukuntaan. Nämä ovat hyvin paljon
yksinkertaistettuna Borrominin geometrinen leikittely ja tilakokemuksen
kehittäminen sekä sujuvasti taiteenlajeja yhteensulauttavan Berninin hämmästyttävän läpikotaisin ajatellut kokonaisuudet.

29 Helander, 2016.
30 Blunt, 1973, s.8, Warwick, 2012, s.2–5 Warwick tuo esiin Berninin
toiminnan myös teatterin saralla, jolloin lavasteissa saattoi lyhyemmässä
ajassa toteuttaa barokin ajatuksia. Lavasteet pystytettiin usein aukioille tai
palazzojen pihoille, ja teatteri oli usein hyvinkin spektaakkelimaista. Oli siis
ymmärrettävää, että tietty retorisuus ja näyttämömäisyys oli barokin rakennussuunnittelulle ja kaupunkitilalle ominaista.
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San Lorenzo, Torino, 1668-1687
Guarino Guarini
Guarinin geometrinen käsittely ilmenee
hyvin kupolin ruoteiden asetelmassa.
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3. Suomi

3.1 Vaikutelmat 1900-luvun alussa
Keskustelu barokille ominaisten piirteiden löytymisestä suomalaisesta arkkitehtuurista ei ole uutta. Vaikka varsinaista barokkiaikakauden arkkitehtuuria Suomesta ei juurikaan löydy, 31 on kertaustyyleissä löydettävissä useita
esimerkkejä. Jo palatessani Suomeen havaitsin katsovani Helsingin kantakaupungin rakennuskannan ornamentiikkaa uusin silmin. Halusin löytää
samoja aiheita kuin mihin olin päässyt tottumaan roomalaista barokkia
piirtäessäni. 1900-luvun vaihteen molemmin puolin valmistunut rakennuskanta tarjoaa tuttuja pilkahduksia: Aedicula-aiheiden vaihtelevat kaarevat
ja kolmiomaiset frontonit ja katkeilevat päätykolmiot portiikkiaiheen yläpuolella. Myöhempänä esimerkkinä Hotelli Tornin huipun koristeaiheen
kaareileva reunus on saanut vaikutteita barokkikirkkojen lanterniineista.
Vahvinta kaikua barokin muotokielestä kantavat kuitenkin jotkin jugendarkkitehtuuria edustavat kohteet. Geometrisen uusrenessanssin ilmaisun
rinnalla se rönsyilee upeilla orgaanisilla muodoilla. Niissä on myös nähtävissä ajatus rakennuksesta kokonaistaideteoksena, jossa ornamentiikka korostaa muotokieltä ja taiteen lajit sulautuvat yhteen. Eteläisimpien Helsingin
kaupunginosien ulos pullahtaneet erkkerit ja luonnosta inspiraationsa hakevat koristeaiheet palauttavat lempeällä tavalla mieleen Roomassa näkemääni
31 Paavilainen, 2016, Paavilainen mainitsee harvoina 1700-luvun barokin
muotokielen esimerkkeinä Suomenlinnan Kuninkaanportin sekä kirkontornien sipulihuiput.
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arkkitehtuuria. Toki Helsingissä sijaitsee myös uusbarokkinen Venäläinen
lyseo (nykyään Luonnontieteellinen museo), jonka portaikon muhkean aaltoilevat linjat pulleine balustradeineen ammentavat barokin elinvoimaisuudesta.32 Harmillisesti julkisivujen barokista ammentavat aiheet ovat jääneet
vähäisiksi, eikä niistä löydy samaa energisyyttä kuin sisätilasta.
Kertaustyyleistä on yleisesti pääteltävissä, että kiinnostus taiteen historiaa
kohtaan oli 1800-luvulla kasvanut. Samalla myös matkustaminen oli helpottunut rautateiden myötä. Siksi myös Suomeen kantautui enemmän vaikutteita niin arkkitehtuurin historiaa käsittelevän kirjallisuuden kuin arkkitehtien harjoittaman grand tour –matkailun kautta. Nämä jäljet näkyvät
1900-luvun alun arkkitehtuurissa.

3.2 Alvar Aalto ja orgaaninen muodonanto
Myös Alvar Aalto oli niin koulutuksensa kuin Teknillisen korkeakoulun
järjestämien grand tour -matkojen johdosta kosketuksissa barokkiin.
Rakennustaiteen ja ornamentiikan professori Carolus Lindebergin ja Armas
Lindgrenin opissa hän oli muodissa olleen orgaanisen jugendbarokin kanssa
tekemisissä. Tämä orgaanisuus herätti sittemmin suurta kiinnostusta nuoren arkkitehdin työtä kohtaan viimeistään New Yorkin maailmannäyttelypaviljongissa vuonna 1939.33 Toki jo Viipurin kirjastossa (1935) hän oli
hyödyntänyt orgaanista muotoa auditorion katossa. Funktionaalisena elementtinä orgaaninen muoto oli löytänyt paikkansa salin akustiikkaa parantamaan. 1940-1950 luvuilla orgaaninen muoto löysi tiensä niin M.I.T.:n
32 Paavilainen, 2016, s.67 Barokki oli saanut uutta huomiota 1800-luvun
loppupuolella, kun Heinrich Wölfflin käsitteli sitä vuoden 1888 teoksessaan
Renaissance und Barock. Aikaisemmin tyylistä oli puhuttu vain haukkumasanan ’Barocco’ turvin. Sana lienee alkuperältään espanjankielen barruecosta,
joka tarkoittaa epäsäännöllistä / epätäydellistä helmeä.
33 Paavilainen, 2016, s.67.
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(Massachusetts Institute of Technology) asuntolan seinään (Baker House
1948) kuin Helsingin kulttuuritaloon (1958). Toki muutkin arkkitehdit leikittelivät orgaanisella muodolla. Ludwig Mies van der Rohe oli jo 1920 esittänyt suunnitelmansa lasisesta pilvenpiirtäjästä, jossa oli aaltoilevat seinät.34
Le Corbusierin Notre Dâme du Haut –kappeli Ronchampissa (1954) keräsi
kritiikkiä barokkisuudestaan. Nämä ”syytökset” Le Corbusier puolestaan
syrjäytti toistamalla mielipiteensä barokin sietämättömyydestä.35
Taidehistorioitsija ja arkkitehtuurikriitikko Siegfried Giedionin teoksessa
Space, Time and Architecture Alvar Aalto sai muihin modernin aikakauden arkkitehteihin verrattuna merkillepantavan paljon huomiota. Giedion
nosti kirjassaan esille nimenomaan Aallon orgaanista muodonantoa. Tämä
orgaanisuus oli hänen mielestään osoitus Aallon kyvystä siirtyä funktionaalis-rationaalisen arkkitehtuurin edelle. Aalto oli näin edelläkävijä, joka toi
humaaniset arvot takaisin rakennussuunnitteluun. Hän oli arkkitehti, joka
jälleen yhdisti elämän ja arkkitehtuurin. Kaareutuvat seinämuodot Giedion
oli ottanut merkittäväksi osaksi synteesiään. Hänen mukaansa ne juonsivat
juurensa aina barokkiin, tarkemmin sanottuna Borrominin San Carlo alle
Quattro Fontaneen.36
Barokki oli Giedionin mukaan tyylilajina erilainen edeltäjistään. Sille oli
ominaista ei rakennusosien, vaan tilan veistäminen niin, että rakennuksista
tuli yhtenäinen kokonaisuus. Giedionin mielenkiinto barokkia kohtaan oli
hyvin todennäköisesti jatkumoa tyylilajia kohtaan nousseesta mielenkiinnosta 1900-luvun alkupuolella. Katalonialainen filosofi Eugenio d’Ors oli
1935 julkaissut esseen Du Baroque, jossa barokkia käsitellään luonnonvoimana eikä niinkään tyylilajina. Taidehistorioitsija Henri Focillon puolestaan
34 Paavilainen, 2016, s.69.
35 Delbeke, 2015, s.161.
36 Pelkonen, 2015, s.141.
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oli teoksessaan La vie des formes 1934 todennut barokin olevan kaikkien
taiteiden välttämättömänä kehitysvaiheena. Hänen mielestään barokki oli
jokaisen huippuunsa hienostuneen suuntauksen väistämätön degeneraatiovaihe joka edelsi seuraavan tyylin nousua.37

3.3 Modernismin jälkeen
Modernismiin kohdistetun kasvavan kritiikin myötä arkkitehtuuri etsi
uusia lähtökohtia ilmaisulle. Postmodernin ajattelun taustalla oli tunteisiin vetoava retoriikka. Tämä syntyi modernismin uudistusmielisyyden jo
kuihduttua, kun jäljelle oli jäänyt vain ”uudistusmielisyytensä unohtanut
tapamodernismi”. Suomessa ei postmodernismille tyypillinen klassismista vaikutteita ottanut ilmaisu saanut jalansijaa. Sen sijaan muun muassa
ihmisläheisyys, miljöökysymykset ja rakennusperinnön vaaliminen olivat
omiaan elävöittämään pysähtyneeksi koettua 1970-lukulaista arkkitehtuuri-ilmapiiriä.38 Suomalainen varovaisuus ottaa käyttöön postmodernismin
ilmaisua näkyi myös siinä, että kansainvälinen mielenkiinto arkkitehtuuriamme kohtaan väheni 1970-luvun loppupuolella.39 Nils Erik Wickberg
maalasi lohduttoman kuvan vuonna 1974 suomalaisesta arkkitehtuurista.
Hänen nimeämäänsä rakenteellisesti rehellistä arkkitehtuuria hän kutsuukin oletettavasti sen hajuttomuuden ja mauttomuuden johdosta deodoranttiarkkitehtuuriksi. Hän ei kuitenkaan tyyliä täysin tuomitse ja tuo esille
mahdollisen arvostuksen myöhemmän nousun: hyvänä esimerkkinä arvostuksen muutoksesta on Ateneum, kertaustyylirakennus, jonka purkamista
37 Deelbeke, 2015, s.164.
38 Vartola, 2014, s.236.
39 Koponen, 2015, . Reima Pietilä totesi Hervannan julkisten rakennusten
kokonaisuuden olevan ainut merkittävä suomalainen puheenvuoro postmodernismikeskustelussa, tosin Koponen nostaa rinnalle lisäksi Bepopin (Jyrki
Tasa, 1989), Pikku Huopalahden terassitalon (Reijo Jallinoja, 1994) sekä
Paimion seurakuntakeskuksen (Käpy ja Simo Paavilainen, 1984).
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oli useampaan otteeseen ehdotettu.40
Suomalainen arkkitehtuuri tuntuu monella tapaa ottaneen uuden suunnan
viimeisimpien parin vuosikymmenen aikana. Pragmaattinen rationalismi
on vähentynyt ja on annettu enemmän tilaa muodonannon ilottelulle.
Koen Kiasman kilpailun, museon toteutuminen sekä sen puolesta ja vastaan
pidetyt puheenvuorot jälkipyykin aikana käänteentekevänä tapahtumana.41 Käännekohtaa kuvaa Kaarin Taipaleen kirjoitus Helsingin Sanomissa
6.2.1999 Arkkitehtuuri sanoi hyvästit postmodernismille, josta on luettavissa
1990-luvun lopun rakennussuunnittelun henki. Kiasma näyttäisi luoneen
perustan arkkitehtuurin ilmaisun muotojen vapautumiselle. Avautuivatko
suomalaiset arkkitehtipiirit häpeilemättömälle veistoksellisuudelle Kiasman
myötä, vai tulivatko vaikutteet kauempaa? Frank Gehryn suunnittelema
Guggenheimin museo Bilbaossa (1997) valmistui vuotta aiemmin. Santiago
Calatravan temmellyskenttä, Taiteen ja tieteen kaupunki Valenciassa oli
rakenteilla. Ensimmäinen osa, vesipeilin täydentämä jättikokoinen ”silmä”
L’Hemisfèric valmistui 1998. Uuden arkkitehtuurin tuli vedota tunteisiin,
hyvässä ja pahassa.

40 Wickberg, 1974, s.46-47.
41 Vartola, 2014, s.225-226 Vartola nostaa jo Sevillan 1992
Maailmannäyttelypaviljongin Helvetinkolun (Juha Jääskeläinen, Juha
Kaakko, Petri Rouhiainen, Matti Sanaksenaho ja Jari Tirkkonen, 1992)
esimerkkinä uudesta häpeilemättömän elämyksellisestä veistoksellisuudesta. Tämä veistoksellisuus ei mielestäni ole kovin kaukana Kiasmasta, joka
valmistui 1998.
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4. Tänään

4.1 Barokki ja wow
Suomalaisen arkkitehtuurin ja barokin yhtymäkohtia etsiessä joutuu vääjäämättä käsittelemään ”wow-arkkitehtuurin” konseptia. Monesti wow-arkkitehtuuri mielletään kansainvälisten tähtien, kuten Frank Gehryn tai Zaha
Hadidin kaltaisten innovoijien aikaansaannoksiksi, ennennäkemättömien
ratkaisujen kokeelliseksi arkkitehtuuriksi. Myös suunnitteluvaiheeseen tulleen uuden teknologian avulla on venytetty rakentamisen rajoja. Termin
alkuperä lienee the Guardianin artikkelissa heti vuosituhannen vaihteen
jälkeen, jossa puhutaan Britannian uusien julkisten rakennusten tarpeesta
miellyttää. Tavoitteeksi oli noussut ”delight”, sen sijaan, että keskityttäisiin
pelkästään kustannuksiin ja toiminnallisuuteen.42 Wow on kuitenkin kerännyt vankkumattoman joukon vastustajia, jotka heittelevät termiä ympäriinsä
lähinnä kritiikkinä rakennusten suurieleisyydestä – toimintojen ja ulkonäön
totaalisesta riippumattomuudesta. Barokin lailla asennetta määrittävä termi
on muuttunut haukkumasanaksi. Kritiikki ei tietenkään ole täysin perätöntä, mutta on johtanut termin arvonmenetykseen sen alkuperäisestä käyttötavasta. Lauri Jääskeläinen onkin ottanut termin käsittelyynsä lyhyessä
kirjoitelmassaan Arkkitehti -lehdessä, jossa hän alleviivaa termin negatiivista
assosiaatiota. Hätkähdyttävä arkkitehtuuri ei kenties ole muoti-ilmiönä ohi.
Sen sijaan sen imago julkisessa keskustelussa on muuttumassa. 43
42 Kelso, 2000.
43 Jääskeläinen, 2015.
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Keskustelua arkkitehtuurin vaikuttavuudesta ja tehokeinoista on mielenkiintoista käydä viime vuosina menestystä saavuttaneiden arkkitehtitoimistojen edustajien kanssa. Diplomityötä tehdessäni olen haastatellut joidenkin valitsemieni kohteiden suunnittelijoita. Mikko Summanen (K2S), Vesa
Oiva (Anttinen & Oiva Arkkitehdit) sekä Asmo Jaaksi (JKMM) ovat antaneet minulle katsauksen kohteiden suunnitteluprosessiin. Lisäksi minulla
on ollut käytettävissä Juho Grönholmin teksti Baroque Magic –teoksessa,
jossa käsitellään Arkkitehtitoimisto ALA:n käyttämän muotokielen lähtökohtaa keskustakirjaston kohdalla. Haastattelut ovat olleet vapaamuotoisia
ja kysymykset ovat toimineet lähinnä keskustelun avaajana. Pääteemoina
ovat olleet orgaaniset muodot, niiden alkuperä sekä mahdolliset vaikutteet. Barokkia on haastattelussa käsitelty lähinnä sivujuonteena esitellessäni
piirustuksiani.
Lähes poikkeuksetta mielikuvituksellisemmalle muodonannolle löytyvät
perustelut ongelmanratkaisusta ja funktionaalisuudesta. En kiistä, etteivätkö monet vapaamman muotokielen ratkaisut ansiokkaasti ratkaisisi
suunnittelussa esiin tulleita haasteita: Muodolla leikittely on useimmiten
osa rakennuksen suunnittelun ongelmanratkaisua tai sen miellyttävämpien
piirteiden luomista. Kaisa-talossa kaaret ovat luova ratkaisu opiskelijoiden
istumapaikkamäärän lisäämiseksi, mutta lisää myös syvän rakennusrungon
sisällä koettavaa luonnonvaloa.44 Keskustakirjaston aaltoileva julkisivupinta
luo monumentaalisen sisäänkäyntikatoksen, mutta tarjoaa myös luontevan
paikan kattoterassille. Haastatteluissa on käynyt ilmi vain Hiljaisuuden kappelin muodonanto suunnittelulähtökohtana, joka ei pyrkinyt funktionaalisuuteen. Toki sen tarkoitus on toimia visuaalisena kiintopisteenä. 45 Siinä se
on erittäin onnistunut. Vaikuttavuus arkkitehtuurissa ei ole missään mielessä
44 Oiva, Vesa, Haastattelu 13.1.2017.
45 Summanen, Mikko, Haastattelu 23.1.2016.
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kiellettyä. Grönholm tuo heti tekstinsä ensimmäisten lauseiden aikana esille
häidän toimistonsa tulkinnan form follows function –teesistä. Hän myöntääkin sen muodonannon olevan grandiöösimpää kuin fraasin alkuperäisen
määritelmän mukaan.46 Vaikuttavuus ja Wow ovat helppoja tapoja leimata
arkkitehtuuria ylilyöväksi niin tänään kuin barokin aikana. Barokin vaikuttavuuden takana on kuitenkin ollut monessa tapauksessa samantapaista
toiminnallisuutta silkan koristeellisuuden sijaan. Funktionaaliset arvot ovat
vain muuttaneet muotoaan vuosisatojen saatossa. Suomalaisen arkkitehtuurin muotokielen vapautuminen ja uskallus herättää huomiota on saanut
aseman puhtaasti funktionaalisten arvojen rinnalla.

46 Grönholm, 2016.
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4.2 Kaisa-talo
Anttinen Oiva Arkkitehdit, 2012, Helsinki
Rakennuksen pääjulkisivu on hieman piilossa, mutta ei ujostele.
Päälähestymissuunnista Kaisaniemenkadulla se ei välittömästi näyttäydy
katsojalle kokonaisuudessaan. Pohjoisesta lähestyttäessä katse hakeutuu
visuaalisesti eteenpäin pitkin Vuorikatua. Lännestä tultaessa vain kapea
kaistale näkyy naapurirakennuksen takaa. Koko komeus haluaa näyttäytyä
vasta kun saapuu Vilhonkadun, ja Vuorikadun portaiden rajaamalle aukealle. Julkisivua tutkiskellessa katse hakeutuu joko kaareviin muotoihin tai
näiden väliin muodostuvaan polveilevaan, vaihtelevan levyiseen kaistaleeseen. Rohkeasti Vuorikadulta alas astuva rakennus tervehtii ohikulkijoita
Kaisaniemenkadulla syvällä sisäänkäyntiä merkitsevällä paraabelimuodolla.
Vilkkaasti liikennöidyn kadun varteen jäävästä aukionpoikasesta tapaamista odottavat tai sadetta pitelevät löytävät katoksen. Suunnitteluvaiheessa
painoarvoa sai ajatus, että kaupallinen toiminta pohjakerroksessa ei valtaisi mainoksineen ja kyltteineen liikaa alaa visuaalisesta kokonaisuudesta.47
Julkisivu on sisäänkäyntien ja ikkunaseinämän voimakkaita orgaanisia kaaria lukuun ottamatta vähäeleinen. Tasainen ruutukuvio dominoi tummaa
tiiliseinää: Suurimmassa osassa ruuduista on ikkuna, mutta häpeilemättömästi ruutuja on toteutettu myös pelkästään koristeeksi.
Koska rakennuksen runkosyvyys on suuri, oli suunnittelijoilla tarve löytää
luonteva tapa muodostaa kookas ikkunapinta kirjaston päämassan molemmille puolille. Suuri ikkunaseinä yhdistettynä työpisteiden ideaalisijoitukseen luonnonvalon ääreen synnytti ajatuksen kaarevasta seinäkkeestä.
Kaarevalle työtasolle ikkunan ääressä mahtuu enemmän työpisteitä ja valo
47 Analyysin tukena käytetty 13.01.2017 käytyä haastattelua Vesa Oivan
kanssa.
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hakeutuu pidemmälle rakennusmassaan. Kaarevan muodon päädyissä sijaitsevat työpisteet saivat lisäksi suotuisammat näkymät edessä kulkevia katuja
pitkin, eikä vain vastapäiseen julkisivuun.48 Kirjaston pääaulaa dominoiva
pitkänomainen valokuilu sai muotokielensä julkisivujen kaarevuudesta.
Dramaattinen ellipsi toistuu hieman muuttuvana joka kerroksessa. Portaissa
kulkevalle vierailijalle näyttäytyykin hauska vuorovaikutus portaiden tasaisen spiraalin ja sitä kohti syöksyvän valokuilun reunan välille. Valokuilun
seinämät ovat kuitenkin harmillisesti niin korkeat, ettei näkymiä kerrosten
välillä muodostu kuin lähempää reunan yli tarkastellessa.
Pienistä neliömäisistä ikkunaruuduista koostuvan julkisivun vaikutus on
ilahduttava. Sisätilassa myös vaatimattomammat lukunurkkaukset ovat
saaneet omia pieniä näkymiään katutilaan. Ulkopuolelta rakenteiden kerroksellisuus saa uudenlaista dramatiikkaa. Päiväsaikaan peilaava lasiseinämä
on komea, mutta pimeän tultua valossa kylpevät kaarevat työpisteseinämät
ja systemaattinen ruutukuvio esittäytyy parhaimmillaan. Muodostuu vaihteleva harsomainen pinta, joka tarjoilee näkymiä sisälle niin pienessä kuin
valtavassa mittakaavassa. Jos dramaattinen ote arkkitehtuurissa oli Kiasman
myötä toivotettu tervetulleeksi Suomeen, on Kaisa-talo ajatuksen erinomainen jatkaja.

Kaisa-talo
Vuorikadun sisäänkäynti ja näkymä
pitkin julkisivua Kaisaniemenkadulle
päin.

48 Oiva, 2017.
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4.3 Merikeskus Vellamo
Ilmari Lahdelma, 2008, Kotka
Tuulisena, lumisena päivänä museota lähestyessä mieleen tulee suuri jäälohkare, joka on ajautunut rantaan. Julkisivujen sinertävän vihreät sävyt
tuovat mieleen arktisten alueiden luontodokumentit, jossa jylhät sinertävät
jääpaadet lohkeavat korkeasta seinämästä romahtaakseen mereen. Julkisivun
monotoninen toisto antaa kauempaa hieman etäiseksi jättävän vaikutelman.
Tarkemmin tarkasteltuna julkisivut sisältävät silkkipainetun lasin muodossa
detaljitasolle menevää ornamentiikkaa. Olkootkin hyvin paljon barokkia
nykyaikaisemmin keinoin toteutettuja, mutta julkisivujen kuvat merimiehistä tuovat pintaan kerroksellisuutta. Rakennusmassa on muodoltaan ison
aallon mallinen. Se tarjoaa käynnin katolle loivaa luiskaa pitkin, jossa voi
aallon harjan suojista tuumailla karua satamanäkymää. Rakennuksen huoltopäädyn pyöristetty muoto tuntuu jäävän vain päälle liimatuksi aiheeksi, jotta on saatu väännettyä rautalangasta aallon metafora rakennuksen
siluettiin.
Kylmän ulkokuoren vastapainoksi sisääntulokatos syleilee vierailijaa kirkkaan neonvihreänä. Shokeeraava värivalinta tuntuu omituiselta, mutta
sen korostamat dynaamisissa kulmissa olevat kattorakenteet vahvistavat
aaltomaisen liikkeen päämäärällisyyden tuntua. Kylmän ulkokuoren, ja
huomiovärjätyn sisäänkäyntikatoksen jälkeen sisätilan puupanelointi tuntuu todella lämpimältä sävymaailmaltaan. Rakennuksen ulkokuoren melko
suoraviivaiset linjat vaihtuvat alati vaihtuviin linjoihin. Juhlavat pääportaat
kääntyvät kahteen otteeseen ennen museon aulaa, ja kaareileva viilupanelointi portaiden molemmin puolin vahvistaa tätä. Portaikon dynaamisuus
ei kenties hyödynnä barokin salamyhkäisyyttä, jossa porrasta kulkiessa
paljastuu yhä uusia näkymiä, mutta ainakaan liikkeen puutteen takia tämä
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portaikko ei jää barokista jälkeen. Usein barokkinen tilallinen kokemus
antaa selkeän päämäärän, johon arkkitehti on halunnut katsojan silmän
kiinnittää. Näin ei käy Vellamon kohdalla, sillä näyttelyn pääsalin vapaasti
taipuilevat seinien viilupaneelit tuntuvat vääntyilevän kukin oman tahtonsa mukaan. Niitä ei ole arkkitehti piirtänyt, vaan ne ovat luonnonvoimien
määräämät. Estetiikassaan sisätilat eivät tunnu suunnitelmalliselta barokin
kirkkosalilta, vaan pikemmin barokin suihkulähteistä tutulta estetiikalta,
jossa kuvanveistäjä on halunnut veistämäänsä kiveen tuoda luonnonkallion
näön ja tunnun.
Vellamo – Kotkan sataman jäävuori
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4.4 Hiljaisuuden kappeli
K2S, 2012, Helsinki
Valtavan Narinkkatorin laidalle kohonnut puuverhoiltu massa herättää
ohikulkijan huomion. Kappeli on näkyvällä paikalla, vilkkaan liikenteen
ympäröimänä. Narinkkatorilta katsottaessa se näkyy miltei aukion joka
kolkasta. Lasipalatsin kulman ohi kiiruhtavia jalankulkijoita se houkuttelee
lähestymään. Ympäristö koki vuosituhannen vaihteen jälkeen ilmeen päivityksen Kampin keskuksen (2005) ja Hotelli Simonkentän (2000) muodossa. Lähistö on tehokkaan kaupungin ilmeen mukaisesti teräksinen, lasinen
ja graniittinen. Pieniä pilkahduksia aiemmasta Helsingistä antavat kappelia
vastapäätä sijaitseva jugendtyylinen Koiton talo (1907) sekä Turun kasarmin piharakennus. (1833)
Kappelia katsoessa nousee kysymys, miten se siihen tiensä on löytänyt.
Kuitenkin ihmisjoukkojen tasaisen virran kulkiessa ohi se tuntuu todella
luontevalta paikallaan. Aukion laidalle muodostuu portti kaksikerroksisen
kasarmirakennuksen ja kappelin väliin. Pyöreä muoto juttelee kulmikkaan
muodon kanssa ja työntyy ohikulkijan yläpuolelle. Pieni torinlaidan outolintu pörhistää höyheniään ja ottaa liikenteen solmukohdan haltuun sisältä kumpuavan voiman avulla. Samaa sisältä hohkaavaa orgaanista voimaa
näkee esimerkiksi Sant’Ivo alla Sapienzan julkisivuissa. Julkisivun toistuvat
ulos pullistuvat seinäosat kertovat tapahtumasta sisätilassa.
Massa on olemukseltaan ehdoton: Siinä ei ole ovea, eikä ikkunoita.
Sisäänkäynti löytyy pyörylän kainalosta, kylmän kiven ja lämpimän puun
kohtaamisesta. Suoraviivaisen aulatilan mielenkiintoisin detalji liittyy sekin
rakennuksen päämassaan. Puinen kaareva seinä haukkaa suorakaiteen muotoisesta tilasta palan ja tarjoaa käynnin kirkkosaliin. Kävijät voivat sisätilassa
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todistaa orgaanista voimaa jonka lähes soikea puurakenne luo. Luonnonvalo
siivilöityy heleästi seinien yläreunoja pitkin, ikään kuin alleviivaamaan materiaalin tuntua. Rakennus on orgaanisessa minimalismissaan viety ansiokkaan pitkälle. Jokainen ele on tehty veistoksellisen kokonaisuuden ehdoilla.
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4.5 Asuinkerrostalo, Flooranaukio 1
Heikkinen & Komonen, 2011, Helsinki
Korttelin kokoinen asuinkerrostalokokonaisuus on Arabianrannassa varsin
ilmeettömästi naamioitunut veljestensä joukkoon. tiilinen kulmikas massa
jonka laella on hieman kaareilevia muotoja hakeva ylin kerros. Lähestyminen
Hämeentieltä on koruton – huoltoyhtiön varasto ja korjaamo eivät vihjaile mielenkiintoisen arkkitehtuurin läsnäolosta. Katutason pieni kolonnadi
kivijalkaliiketiloineen tuntuu funktionaaliselta mutta sieluttomalta. Vasta
sisäpihalle kääntyessään vierailijalle avautuu odottamaton näky. Kuin terävällä veitsellä on suoraviivaisesta muodosta veistetty kumpuileva ja ihmisläheinen sisäpiha. Yllätyksellinen vaalea seinäpinta sisäpihan puolella kaareilee ja parvekeaukotukset vaihtelevat herättäen kokonaisuuden henkiin. On
uskaltauduttu varovaisen moderniin ornamentiikkaan. Ylisuuret keramiikkasirpaleista tehdyt kukka-aiheet johdattelevat ajatukset jugendarkkitehtuurin kasviornamentteihin.
Ensivaikutelman jälkeen sisäpiha näyttäytyy kuitenkin sellaisena kuin se
on. Ilahduttavan poikkeuksellinen muodon leikki voidaan pilkkoa komponentteihin. Muutama kaareva seinäosa on mahdollistanut huomattavasti
mielenkiintoisemman tilan, mutta lopulta vaikutelma jää silti elementtirakentamismaiseksi. Vilkaisu rappukäytävään vahvistaa aavistuksen – tämäkin kakku on lähinnä päältä kaunis. Pihasuunnittelun osalta on sentään
ollut ajatusta Arabianrannan temaattisten pihojen kantilta. Liikkeen piha
toteutuu tässä ympäristössä paremmin kuin jos dynaamisuutta olisi terävät
nurkat vaimentamassa.
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4.6 Varsovan juutalaismuseo49
Lahdelma & Mahlamäki, 2013
Palkittu suomalaisen suunnittelun voimannäyte Varsovassa on kuin luotu
kameralle. Suorakulmaisen rakennusmassan julkisivupintaa dominoi silkkipainettu kuvio, joka paikoitellen väistää kirkkaiden ikkunoiden tieltä.
Dramaattinen sisääntuloaula näyttäytyy toisella puolella suurena luolan
suuaukkona, joka veistoksellisesti muovaa muuten niin vähäeleistä lasijulkisivua. Toisella puolella sisääntuloaula levenee hallitsemaan julkisivukompositiota suurena orgaanisen muotoisena ikkunapintana.
Sisääntuloaula lunastaa julkisivujen nostattamat odotukset. Punaisen meren
halkeaminen luvatun kansan edessä tuntuu hyvin läsnä olevalta ajatukselta.
Vaihtelevasti aaltoilevat seinät nousevat niin korkealle, että jäävät oman kaarevuutensa peittämäksi. Voisi hyvin kuvitella tilan jatkuvan rakennusmassan
yläpuolelle. Valokuvista ilmi käyvästä valaistuksesta päätellen tämä on ollut
tarkoituksena. Vanhan Testamentin tapahtuma saa arvoisensa vertauksen
arkkitehtuurin dramatiikassa.

49 Analyysi perustuu valokuviin ja piirustuksiin.
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4.7 Hotelli Paasitorni
K2S, 2012, Helsinki
Kurkistus korttelin sisäpihalle paljastaa kaareilevan muotomaailman. Muun
muassa jugendtyylisten rakennusten rinnalle nousseen laajennusosan ilmaisu on osin lainauksia naapureista, osin innovatiivista kaareilevaa harsomaista
tiiliseinää. Pihan sommittelussa suuressa roolissa on kolme miltei soikion
muotoista valoaukkoa, jotka antavat näkymiä kellarikerroksen kongressitiloihin. Kolmeen osaan porrastetun rakennusmassan alin kerros on suuri
kaareileva lasiseinä, joka toimii kellarissa sijaitsevan kongressisalin yläikkunoina. Massan porrastettu muoto periytyy asemakaavan vaatimuksesta,
mutta on arkkitehdin käsissä saanut asemansa hienona kaarevien muotojen
sommitelmana. Ylempien kerrosten harsomainen tiilimuuraus antaa rakennukselle kaksi luonnetta: Päivänvalossa se on monoliittinen, illalla sisältä
kajastava valo herättää pinnan henkiin. Kerroksellisuus on nykyaikaisen
arkkitehtuuri-ilmaisun ornamentiikkaa.
Kaareilevat muodot ovat laiskasti löytäneet hotellin aulatiloihin. Vain odotusalueena toimivassa nurkkauksessa on sisäpihan ilottelusta jälkiä, ja sekin
jää räiskyvän sisustuksen johdosta miltei huomaamatta. Sisätilan miellyttävimpiä osia on kellarikerrokseen sijoitetut kokoustilat ja näiden väliin jäävä
vapaamuotoinen aulamainen tila. Polveileva käytävä elää ympäröivien tilojen ehdoilla ja tarjoaa kattoikkunoiden kautta näkymiä yläpuolella oleviin
rakennusten muotoihin. Kongressisiiven sali jatkaa hienolla tavalla vapaasti
kaareilevaa muotokieltä kuperan alakaton avulla.
Korttelin, ja samalla myös hotellin eri osat edustavat useaa eri vuosikymmentä arkkitehtuurin saralla. Vanhin osa, jugendtyylinen Paasitorni on
valmistunut 1908. Myöhempiä lisäyksiä kortteliin on tehty sekä 1925, että
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1955. Laajennusosa muodostaa ajallisen lisäkerrostuman, joka nykyaikaisesta rohkeammasta muodonannosta huolimatta kunnioittaa ympärillä olevaa
eleettömyydellään.
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Olen ottanut analyysin osaksi kaksi rakenteilla olevaa projektia niiden keskeisen sijainnin ja kaupunkikuvallisen merkityksen vuoksi.
Käsittelen näitä kohteita julkisessa jakelussa olevan materiaalin pohjalta. Orgaanisen muodonannon aika ei ole suinkaan ohi, vaan osoittaa
merkkejä elinvoimaisuudestaan näiden projektien kautta.

4.8 Keskustakirjasto
Arkkitehtitoimisto ALA, 2018, Helsinki
Helsingin uuden paraatipaikan, kansalaistorin laidalle rakentuva keskustakirjasto on asettanut tavoitteensa korkealle. Julkisessa keskustelussa on toistuvasti korostettu, miten sitä ei ole suunniteltu minkään median ehdoilla,
vaan jonkinlaiseksi monitoimirakennusten huipentumaksi. Pitkänomaista
kokonaisuutta dominoi puuverhoiltu päämassa, jonka suuren ulostyöntyvän seinäpinnan alta löytyy sisäänkäynti. Puisen massan yläpuolelle on
muodostunut vaalea hempeästi väreilevää linjaa noudattava sekundäärinen
kokonaisuus, joka pitää sisällään muun muassa perinteisempiä kirjastotoimintoja. Rakennuksen lähtökohtana on ollut ajatuksellisesti kolmikerroksisen kokonaisuuden luominen. Alimmasta kerroksesta povataan kansalaistorin jatkumoa, läpikulkualuetta, joka syöttää asiakkaat rakennuksen muihin
osiin. Puuverhoillun massan sisällä olevista sulkeutuneemmista kerroksista
on tarkoitus luoda todella laajan skaalan toimintakeskus. Niissä on haluttu
tarjota musiikki-, multimedia- ja studiotilojen toiminnalle edellytykset.
Dramaattisesti ulkonevan julkisivun lailla sisätilat jatkavat arkkitehtonista ilmettä. Aulatilojen alakatto kaareutuu koko rakennuksen pituudelta,
ja suurta sisätilaa rytmittää niin aulatoimintojen klusteri keskellä, sekä
juhlavan kokoinen kierreporras sisäänkäynnin lasiseinämän tuntumassa.
Suljetumpien keskikerrosten lopullinen luonne tuntuu näkymäkuvien
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perusteella epärealistiselta. Kirjoittamishetkellä saatavilla olevissa kuvissa
keskitytään lähinnä esittämään rakenteellisesti korskeiden puupalkkien
loputtoman tuntuista sarjaa. Kaareileva muotomaailma jatkuu ylimmissä
kerroksissa. Joiltain osin kaltevat lattian osiot tuovat sisätilaan arvoituksellisuutta ja monikerroksisuutta, joka on tervetullut lisä muuten hyvin
vähäeleiseen sisätilaan.
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4.9 Amos Rex
JKMM, 2018, Helsinki
Toisena mielenkiintoisena esimerkkinä rakenteilla olevasta barokkivaikutteisesta arkkitehtuurista on Amos Rex. Jo pelkästään orgaaniset ulkonemat
aukiona toimivalla katolla houkuttelevat vilkaisemaan mitä kaupunkitilassa
tapahtuu. Yhtälailla arkkitehtonisesti ilmeikkäät kaareilevat julkisivut olivat
tehokeino jolla kiinnitettiin huomiota kirkkoihin. Kun kaareilevat muodot
ovat Rooman katutilassa saattaneet tarjota pieniä kaupunkiaukioita, on
Amos Rex omiaan rajaamaan tähän asti viihtyisyydeltään kyseenalainen
aukio intiimimpiin kokonaisuuksiin. Suunnittelijat esittävät kolmea eri
esiintymistilaa valoaukkojen välille. Näiden lisäksi myös aiemmin paikalla
sijainneiden ulkoilmaterassien toiminnoille on tarjottu runsaat tilat.
Suunnittelun lähtökohtana on ollut muuttaa olemassa olevaa mahdollisimman vähän. Kuitenkin on haluttu tarjota varteenotettavat tilat taiteen esillepanolle. Orgaaninen muodonanto ei rajoitu pelkästään pinnan
yläpuolella oleviin valotötteröihin. Myös pääsisäänkäynnin porras laskeutuu Lasipalatsissa sijaitsevasta aulatilasta dynaamisen paraabelin läpi.
Laskeuduttuaan arvoitukselliseen luolastoon vierailijaa tervehtiikin minimalismin, orgaanisen kattomaailman ja rationaalisen pohjaratkaisun mielenkiintoinen yhdistelmä.
Tämä orgaaninen eläin hakee ilmaisuaan niin luonnon kumpuilevuudesta,
kuin rakennushistoriallisen kerrostuman nostalgiasta. Näkymäkuvista voi
todeta kuinka valoaukot, joista nimenomaan toivotaan epäsuoraa valoa, tarjoavat näkymiä 1936 valmistuneen Lasipalatsin muotoja ja aukiota dominoivaa kellotornia kohti. Sisätilan kattomaailman kumpuilevat muodot ovat
tilasta riippuen joko monoliittisen luolaston osa tai akustolevyratkaisulla

108

Tänään
peitetty. Kuten se tämänhetkisessä kuvamateriaalissa on esitetty, tulee ympyränmuotoisten akustolevyjen kautta kattoon kutkuttava kuvio. Kuviossa
toistuu ajatus kerroksellisesta pintaornamentiikasta, jollaista voi löytää
Pietro da Cortonan taidonnäytteestä, Santi Luca e Martinan kupolista.
Modernin ilmaisun funktionaalinen kasetointi harmillisesti jää vaille kupolin ruoteita, mutta lanterniini löytyy valoaukon muodossa.
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5. Synteesi

Seuraavilla sivuilla käyn kuvallisen vertailun ja selostustekstien avulla läpi
muutamia esimerkkitapauksia suomalaisesta nykyarkkitehtuurista. Nämä
kuvalliset vertailut ovat edellisessä kappaleessa käsittelemieni rakennusten
ja joidenkin barokkikohteiden välisiä yhtymäkohtia ajatuksen tasolla, mutta
monen vertailun kohdalla myös visuaalisesti.

Kaisa-talon portaikko – Borrominin suunnittelema portaikko Palazzo
Barberinissa
Skissi 13.7.2016
Borrominin suunnittelema soikea portaikko Palazzo Barberinissa on hänen
varhaisimpia toteutuneita suunnitelmiaan. Carlo Madernon alaisuudessa
hän sai yhä enemmän vastuuta, ja Palazzon pienempi portaikko on vain
yksi monista hänen kynästään lähtöisin olevista rakennusosista. Portaikossa
kulkija liikkuu pitkin lempeästi kaareilevaa nousua, jota rytmittää pylväsparien tasainen tahti. Portaikko on palazzon suuremman portaan lailla sivuilta
umpinainen. Pylväät porrassyöksyjen kaarien kera kuitenkin muodostavat
mielenkiintoisen tilallisen kokemuksen, jota vaihteleva kaarevuus vahvistaa.
Kaisa-talon pyöreä portaikko seisoo itsenäisesti rakennuksen rungon keskellä. Kirjaston portailta avautuu näkymiä ympärillä lukeviin opiskelijoihin
sekä kirjaston hyllyihin. Kerrostasanteiden kohdalla kulkija on kasvotusten
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valoaukon jopa hyökkäävän muodon kanssa, ja arkipäiväisestä kirjaston portaasta on saatu inspiroiva tapahtumien sarja. Vähäeleinen pinnakaide ja porrassyöksyjen kaareilevat muodot tekevät portaikosta miellyttävän keskiön ja
tuovat liikkeen tuntua keskelle rakennusta. Katon valoaukosta siivilöityvä
ja portaiden muodoista heijastuva valo antaa molemmissa tapauksissa syyn
kiivetä ylös asti.

Palazzo Barberini, Borrominin suunnitteleman portaikon näkymä ylöspäin.
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Paasitorni – San Lorenzo, Torino
Skissi 26.9.2016
Tarkastellessa San Lorenzon sisätiloja tulee ottaa huomioon kolmen kupolin
sarjan luoma kerroksellisuus. Alttarin takana, perimmäisen kappelin yllä on
pieni kupoli. Tämä tila jatkuu saumattomasti kuorin soikeaan tilaan, jonka
kupoli on jo astetta suurempi. Kupolien sarja huipentuu kirkkosalin yllä
olevaan kerrokselliseen kupoliin, jonka ruoteet muodostavat kahdeksansakaraisen tähden. Kirkkosalin seinien rakenteet ovat suurelta osin valheellisia.
Pylväät ja holvikaaret eivät kannattele rakennusta, vaan pelkästään itseään.
Rakennuksen runko on salin uloimmilla laidoilla sijaitseva massiivinen
neliö, jonka varaan myös kupolia kannattavat pendentiivit on rakennettu.
Tämä rakenteellinen ratkaisu on antanut Guarino Guarinille mahdollisuuden toteuttaa kirkkosalin näennäisrakenteelliset osat niin keveinä, että voisi
olettaa koko kirkon nousevan pian taivaisiin. Seuraavan aukeaman skissi
kuvaa päätilan muodonantoa sekä kupolin ruoteita.
Hotelli Paasitornin laajennusosa on muodonannossaan melko eleetön.
Mielenkiintoa eivät herätä soikeat muodot sisäpihalla. Jopa lisärakennuksen tyylikkäästi tiiliverhoillun päämassan soikea muoto jättää kaipaamaan
jotain. Rakennuksen hienoudet tulevatkin näkymistä, joita se tarjoaa itseensä sekä soikeiden valoaukkojen avulla sommitellulle sisäpihalle. Vertailuun
valitsemassani kuvassa rakennuksen maanalaisista osioista miltei soikea kattoikkuna tarjoaa näkymän tiilillä verhoiltuun kaarevaan parvekeseinämään.
Onko tämä näkymä sattumaa vai onko arkkitehti tarkoittanut tämän muotojen leikin? Miellyttävää rakennuksen kerroksellisuutta se ilmentää siltikin.
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San Lorenzo, pohjapiirustus

115

Quo Vadis Borromini?

116

Synteesi

117

Quo Vadis Borromini?
Vellamon sisäänkäyntikatos – Berninin portaikko Palazzo Barberinissa
Skissi 13.7.2016
Dramaattisen muodonannon ja käytännön määrittämien osioiden risteämäkohta on saatu hienolla tavalla yhdistettyä merikeskus Vellamon sisäänkäyntikatoksessa. Vierailijoita ohjaava, melkein päällekäyvän kaareileva,
maltillisen värinen metallikasettiseinä kohtaa kirkkaan vihertävänkeltaisen
alakaton. Kattomuodoista ei välttämättä olettaisi minkäänlaista toiminnallisuutta. Uhkeasti alaspainuvien katto-osien joukosta löytyy kuitenkin myös
kulkuyhteys Vellamon katolla sijaitsevan rampin ja museon tilojen välillä.
Palazzo Barberinin kahdesta merkittävästä portaikosta juhlavampi on
Berninin suunnittelema. Konservatiivisen neliömäinen porras tarjoaa pylväsparien lävitse näkymiä kerroksesta toiseen. Portaikon seinillä on puolestaan valeperspektiiviin asetettu korniisi, jonka tehtävänä on kasvattaa
etäisyyden tuntua porrastasanteilla sijaitseviin veistoksiin. Piirustukseni
kuvastaa portaikon yläpäätyä, vaatimattomampaa osiota, jonka ympäröiviä
tiloja palvelijat ovat asuttaneet. Portaikko kapenee mielenkiintoisella tavalla
pystysuunnassa ja kiilautuu lopulta kiinni kerroslistaan. Tässäkin varmasti
on ollut ajatuksena vahvistaa perspektiivin tuntua sille, joka portaikon keskeltä taivasta kohti on katsonut.
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Keskustakirjasto – Santa Maria dei Sette Dolori luostarin kirkko
Skissi 7.9.2016
Barokille ominainen liikkeen tuntu oli Borrominin käsissä voimakas työkalu. Jopa keskeneräiseksi jääneen Santa Maria dei Sette Dolorin kirkon tiilimuuratut seinät osoittavat, kuinka pitkälle ohut roomalainen tiili taipuu.
Kirkko on ensimmäisiä esimerkkejä Borrominin tavoitteesta luoda tilojen
välille muodon keskinäinen riippuvaisuus. Kaareva, sisäänkäyntiä markkeeraava julkisivuosa noudattaa sen takana sijaitsevaa eteishallia. Eteishallin
seinien kaarevuus peilautuu jälleen sekä sen sivussa olevan kappelin soikeudessa että kirkkosalin päädyn kaareilevuudessa. Julkisivussa tämä sisätilojen
elämyksellinen muotokieli näkyy varovaisena irtautumisena rakennusmassan suoraviivaisuudesta. Santa Maria dei Sette Dolori ei ole kaareilevuudessaan Borrominin rohkein työ, mutta jostain syystä se liikkuu ja lepattaa
vahvemmin kuin moni muu barokin kaareileva julkisivu.
Arkkitehtitoimisto ALA on kunnostautunut viime vuosina vaikuttavan
näköisen arkkitehtuurin saralla. Konserttitalo Kilden ja rakenteilla oleva
Helsingin keskustakirjasto Oodi luovat dramaattista kaupunkitilaa vahvasti aaltoilevien julkisivujensa avulla. Keskustakirjasto, kilpailunimeltään
Käännös, tarjoaa voimakkaasti kääntyvän julkisivunsa myötä vaikuttavan
reunustan Kansalaistorille. Samalla on pyritty häivyttämään sisätilan ja
ulkotilan välistä rajaa, mutta tämän onnistuminen jää nähtäväksi kirjaston
valmistuessa. Puurimoitetun rakennuksen päämassan muodostaman kattoterassin yläpuolelle suunnitelma tarjoaa lempeämmin kaareilevan yläosan.
Tämä huippu on visualisoinneissa esitetty läpikuultavan valkoisena, kuin
puhtauttaan hohtava lakana, joka lempeästi kääntyilee tuulessa. Sisätiloissa
muotokieli saa jatkoa suuren kaareilevan portaikon ja lempeästi kaartuvien
muotojen myötä.

122

Synteesi

123

Quo Vadis Borromini?

124

Synteesi

125

Quo Vadis Borromini?
Kaisa-talon julkisivuote – Santa Dorotean julkisivu
7.9.2016
Kaisa-talon suunnittelulähtökohdissa on mielenkiintoisia muistumia barokin tehokeinoihin. Julkisivujen suuret kaaret vetävät katseen puoleensa
muuten niin rationaalisen suoraviivaisessa ympäristössä. Suuren lasiseinämän peilaavuus päivänvalossa kätkee välipohjien aukotuksen muodostaman
dramaattisen tilan. Työpisteiltä tarkasteltuna suuri tila avautuu kuitenkin
mielenkiintoisesti kadulle, ja tarjoaa näkymiä katuja pitkin vastapäisen
julkisivun sijaan. Tätä ei olisi saavutettu mikäli välipohjat olisivat yltäneet
julkisivuun asti.
Barokin kirkkorakennuksissa haettiin näyttävyyttä. Julkisivujen monumentaalisuutta pyrittiin korostamaan vertikaaliaiheilla, jotka yhä kasvattivat pystysuuntaista vaikutelmaa. Sisään kaartuvalla julkisivulla saatettiin
muodostaa kaupunkitilaa keskiaikaiseen katuverkostoon. Toisaalta kaareva
julkisivu näyttää piirteitään ohikulkijalle aikaisemmin kuin suora vastaava. Santa Dorotean (1750-1756, Giovanni Battista Nolli) edessä on pieni
ketjun rajaama istuskeluaukio istutuksineen. Julkisivu luo kadun mutkaan
mielenkiintoisen kiintopisteen, eikä viereisten rakennusten väliin puristunut rakennus jää huomaamatta.
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Askelmittaus Santa Dorotean edessä
olevasta tilasta. 7.9.2016
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Flooranaukio 1 – San Carlo alle Quattro Fontane, cortile
Skissi 12.7.2016
Monen Borrominin työn lailla hänen läpimurtotyössään voi todeta nurkkien
saaneen erityistä huomiota suunnittelussa. Cortilen kulmia ei ole ratkaistu
perinteisesti sijoittamalla pylvästä kahden suoran parviosan päätyyn, vaan
rakenteelliset osat on sijoitettu hieman ulommaksi. Pylväiden yläpuolinen
palkisto kaareutuu ympyräsegmenttinä ulos. Tätä muotoa korostaa myös
korniisi ja parvikerroksen balustradi. Tämä tehokeino on omiaan vähentämään staattisilta tuntuvia kohtia sisäpihan sommitelmassa, joka jatkaa kirkkosalin muodonannon ideologiaa.
Flooranaukion asuintalokorttelissa on jatkettu Arabianrannan sisäpihojen
temaattista vaihtelua. Sisäpihan kantavana ajatuksena on ollut liikkeen
piha, joka näkyy niin pihasuunnittelussa kuin rakennuksen julkisivuissa.
Seinien lepattava liike ja vaihteleva aukotus tuo mieleen Santa Maria dei
Sette Dolorin julkisivun liikkeen. Merkittävänä detaljina liikkeen pihalla on
kuitenkin korttelin sisäkulmien käsittely, jossa staattisuutta on vähennetty
korvaamalla terävä kulma kaarevalla julkisivuosalla.
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Flooranaukio 1 seinämuodot – Piazza Sant’Ignazion räystäsmaailma
Pitkälti visuaalisena rinnastuksena Flooranaukion sisäpihan seinänmuodot
heijastelevat teatraalista myöhäisbarokin Sant’Ignazion aukion räystäsmaailmaa. Liikkeen pihan kokonaisvaltainen vaikutelma suurine kukkakuvioineen tuo dramatiikkaa arkiseen kotiympäristöön. Kaupungin ulkotiloista
yksityisimpänä, rakennusmassan rajaama sisäpiha on yhtäkkiä teatraalinen
ja mielenkiintoinen. Vastaparina on julkisista tiloista vilkkain, turistien kansoittama aukio suositun nähtävyyden edessä.
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Varsovan juutalaismuseo – Fontana dei Quattro Fiumi
Varsovan juutalaismuseon aulatila on kertovaa, jopa teatraalista arkkitehtuuria. Inspiraationa tälle on toiminut Punaisenmeren jakautuminen.
Legendaarisesta tapahtumasta lähtöisin oleva tarina on tuonut orgaanisen muodon sen alkulähteiltä – luonnosta. Hiekkakiven värisenä aulatila
ei kuitenkaan herätä ajatuksia edessä aukeavasta merestä vaan kanjonista.
Valokuvat hämmästyttävästä eroosion tuottamasta Antelope Canyonista
Arizonassa tulevat mieleen.
Barokille oli myös ominaista muotokielen omaksuminen luonnosta.
Suihkulähteissä ja rakennusten detaljiikassa saattoi näkyä luonnonkiveä
imitoivia rakennusosia. Kuuluisimpana esimerkkinä tällaisesta luonnon
imitoinnista lienee Trevin suihkulähde (valmistunut 1762), jossa ylenpalttinen kalliomaisuus dominoi myöhäisbarokkisen rakennusseinämän etualaa.
Myös Bernini hyödynsi tällaista muodonantoa kuuluisimmassa suihkulähteessään. Fontana dei Quattro Fiumi (1651) on nimensä mukaisesti neljän
virran lähde. Kalliomaisen perustuksen neljästä halkeamasta virtaavat vertauskuvallisesti neljän maailmankolkan merkittävimmät joet. Tonavan, Río
de la Platan, Niilin ja Gangesin läsnäolo kuvaavat kristinuskon leviämistä
näille alueille.
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Kaisa-talon valoaukko – Sant’Andrea al Quirinalen sisäkattomaailma
Kaisa-talon pitkänomainen valoaukko on omiaan tuottamaan vierailijalle
vau-efektin. Fabianinkadun puolelta tultaessa valoaukko näyttäytyy vierailijalle miltei välittömästi. Sen korkeus ja kaareilevuus luo vapauttavan
tunteen välipohjan väistyessä. Kerroskohtaiset muurit leijuvat vapaasti rytmittäen kokonaistilaa kuin kerroslistat tai korniisit.
Soikeiden kirkkosalien joukossa Berninin suunnittelema Sant’Andrea al
Quirinale (1658-1670) on hienoimpien joukossa. Kirkkosalin koristelu
on runsasta, ja vierailijan katse kohoaa välittömästi kattoon. Hieman epäsäännöllisten kuusikulmioiden muodostama kasetointi on koristeellisten
ruoteiden takana, ja melko laakeaan kupoliin on näin saatu vahva tilan
tuntu. Kupolin reunustan ikkunoita koristavat valkeiden ihmishahmojen
ja kerubien leikkisät asennot. Hahmot loikoilevat korniisin yläpuolisten
ikkunoiden päällä kuin muistuttaen kuinka rentouttavaa elämä taivaaseen
päässeillä on. Kerroksellisuus jatkuu yhä lanterniinissa, jota reunustaa jälleen yksi koristelista kerubihahmoineen. Valoaukon taivaallista metaforaa
on näin korostettu miltei fyysisiksi muuttuneilla rakennuksen kerroksilla,
joilta kerubit katselevat alas.
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Hiljaisuuden kappelin sisätila – San Carlo alle Quattro Fontane sisätila
Skissi syyskuu 2016
Tilallisena vertailuna nämä kaksi kirkkoa osuvat hyvin yhteen. Soikeat
kokonaisuudet ovat omiaan näyttämään yhdellä silmäyksellä missä on yhtäläisyyksiä sekä missä on eroja. Hiljaisuuden kappelin sisätila on ihailtavan
vähäeleinen. Ainoana puhdasta muotoa rikkovana tekijänä ovat kattoa
kannattavat rakenteelliset palkit. Kappelin päätilan kalusteet jatkavat samaa
vähäeleistä muotokieltä ja alleviivaavat materiaalisuutta, jonka kaareva seinäpinta synnyttää.
San Carlinon sisätila ihastutti aikanaan poikkeuksellisuudellaan. Borrominin
suunnittelema pienen budjetin kirkkorakennus oli tilallinen kokemus, joka
herätti kiinnostusta niin Roomassa kuin ulkomailla. Seurakunnan vähäiset
varat näkyvät aikakaudelle tyypillisen kultauksen ja kalliiden marmorilaatujen vähyydessä. Valkoiseksi stukottu pinta hallitsee kokonaisuutta ja vain
lanterniini ja alttaritaulun kehys hohtavat kultaisena. Kokonaisuus edustaa
aikansa vähäeleisyyttä ilmeikkään muodonannon sallimana.
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Amos Rex, Lasipalatsin aukio – Piazza Sant’Ignazio
Skissi 14.9.2016
Amos Anderssonin uusi taidemuseo Lasipalatsinaukion alla ottaa haltuunsa
tilan, joka on ollut julkinen kokoontumispaikka jo pitkään. Kampin keskuksen valmistuminen (2005) siirsi bussiliikenteen aukiolta pois ja salli
tilan hyödyntämisen monipuolisemmin. Museon suunnittelun haasteena
oli ylläpitää aukion henki kokoontumispaikkana. Suunnitelmassa esitetty
ratkaisu tuo aukiolle omanlaisensa karaktäärin; monipuolisten tapahtumien
urbaanin keskittymän. Tilan kumpuilevuus ja valoaukkojen orgaaninen
muoto herättävät ajatuksen: minkälaista näyttäytymistä ja teatraalisuutta
tämä julkinen tila kaupunkilaisissa herättää?
Roomalaisesta myöhäisbarokin aukiosta hienona esimerkkinä on Piazza
Sant’Ignazio, jonka kaareilevat seinämuodot näyttäytyvät katsojalle kokonaisvaltaisena suunnitelmana. Kirkon portailla istuva tarkkailija todistaa,
kun kulkijat katoavat vastapäisen rakennuksen julkisivun taakse. Tuon
rakennuksen terävät kulmat saavat aikaan vaikutelman hyvin ohuesta rakennelmasta, kuin näyttelijä olisi piipahtanut lavasteen taakse. Aukioiden tunnelman kehittäjinä molemmat ovat loistoesimerkkejä.
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Hiljaisuuden kappeli – Palazzo Carignano, Torino
Skissi 27.9.2016
Narinkkatorin pieni kappeli on muodonannoltaan omanlaisensa. Se ei peilaile läheisten rakennusten materiaaleja tai ilmettä. Suorien linjojen määrittämä aukio saa kulmaansa pienen valonpilkahduksen, pienen voimakimpun, joka pullistelee ympäröiville rakennuksille. On kuin orgaaninen voima
kumpuaisi kappelin sisältä.
Palazzo Carignano (1679-1685) on alkuperäisessä muodossaan vaikuttava
tiilirakennus. Julkisivun koristeet ovat modulaarisesti muurattu tarkoitusta
varten lyödyistä tiilistä. Sisäpihan julkisivuja koristaa toistuva tähtikuvio,
sekä sommitelmaa rytmittävät pilasterit. 1800-luvun lisäosa sulkee sisäpihan kokonaan palatsin ympäröimäksi. Sisäpihan osalta koristeet toistavat
uudisosassa samaa tematiikkaa, mutta kopio jää sileydessään jotenkin hengettömäksi. Guarino Guarinin pääjulkisivun keskiosa henkii barokin voimaa. Julkisivussa voi nähdä saman ajatuksen kuin San Carlo alle Quattro
Fontanessa – rakennuksen ulkokuori hengittää sisäisten jännitteiden
mukana.
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6. Yhteenveto
Suomalaisen arkkitehtuurin muutos vuosituhannen vaihteen tienoilla on
niin haluttaessa verrattavissa barokin syntyyn Roomassa. Muualta tulleet
vaikutteet – jo keksityt muotokielen aiheet uusina yhdistelminä ovat
monipuolistamassa aiemmin kuivan rationaalista rakentamisen kulttuuriamme. Nämä vaikutteet eivät ole johdettavissa barokkiin millään syyseuraus –suhteella, mutta niiden lähtökohdissa on jotain samaa.
Barokin muotokielen taustalla oli usein tiettyjen toimintojen korostaminen. Vallan arkkitehtuurissa avainasemassa oli vaikuttavuus, kirkollisarkkitehtuurissa Jumalan suuruus. Visuaaliset tyylikeinot olivat funktionaalisia lähtökohtia muiden rinnalla. Suomalaisen arkkitehtuurin vaikuttavuus
on ilahduttavan toiminnallista. Muotokieli tuntuu harvemmin päälleliimatulta aiheelta, ja sille löytyy perustelut joko käyttäjä- tai paikkalähtöisistä
tekijöistä.
Olen tämän työn myötä joutunut pohdiskelemaan suhtautumistani
barokkiin, niin kutsuttuun wow-arkkitehtuuriin sekä suomalaiseen rakentamiseen tällä vuosituhannella. Olen omassa käsitemaailmassani onnistunut rajaamaan vaikuttavan näköistä arkkitehtuuria kahteen lokeroon:
Wow-arkkitehtuuri sekä perusteltu vaikuttavuus. Jälkimmäisen puitteissa
on ollut ilo löytää barokkivivahteita. Tuntuukin, että etsimieni piirteiden
löytäminen on katsojan tarkkanäköisyydestä ja tietopohjasta kiinni.

158

Yhteenveto

Kiitokset
Barokkiin perehtyminen on ollut tähänastisen opiskelu-urani antoisinta
aikaa. Sinne tänne sinkoilevat ajatukset Borrominin ja Berninin seurassa
ovat johdatelleet minua lukemaan myös renessanssista ja varhaisemmasta
arkkitehtuurista. Samalla olen huomannut mietintöjeni nousseen välillä
jopa liiankin filosofisiksi käsittelykyvylleni pohtiessani 1900-luvun kirjoituksia barokista. Vaikka työni on vasta pintaraapaisu arkkitehtuurin historian syövereihin, tiedän että tiedonjanoni jatkuu.
Se että olen voinut perehtyä barokkiin sen alkulähteillä on tehnyt työn tekemisestä mahtavan kokemuksen. Haluan kiittää Suomen Rooma-instituuttia
minulle myöntämästään stipendistä, ja mahdollisuudesta asua Suomen, eli
Rooman hienoimmassa huvilassa, Villa Lantessa. Samoin kiitos kaikille
Lanten vakituisille ja väliaikaisille joiden kanssa minulla on ollut ilo puhua
aiheestani, sekä oppia teiltä aiheistanne.
Haluan kiittää professori Aino Niskasta kärsivällisestä ohjauksesta. Aika
ajoin sivuraiteille ajautuneen työni fokus on hänen ansiostaan saatu pidettyä
päämäärässä.
Kiitos BB-ryhmälle ja Dippatuelle. Kiitos Carita. Grazie Miki. Tack Pappa.
Kiitos äiti. Tack Berit.
Kiitos Jutta, dippavuoristorata on ollut paljon lempeämpi kun olen saanut
jakaa sen kanssasi.
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