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Perkkiö, Miia, Utilitas in restoration. The re-use of historical building and functional
integrity
Faculty of Technology, University of Oulu, P.O.Box 4000, FI-90014 University of Oulu, Finland,
Department of Architecture, University of Oulu, P.O.Box 4100, FI-90014 University of Oulu,
Finland
Acta Univ. Oul. C 288, 2007
Oulu, Finland

Abstract
The functional usage of historical buildings is essential for their preservation. However, it appears to
be very difficult to find satisfactory solutions especially when deciding new uses for them. This
research focuses on the problem of the re-use of historical buildings from the point of view of the
tasks of architecture and restoration. The aim of this research is, firstly, to examine the history of the
re-use of historical buildings and, secondly, to identify the premises for their functional integrity and
authenticity, both of which are considered crucial in restorations. 

Since antiquity the Latin concept utilitas has been referred to as the primary task of architecture:
to be useful and functional. In this research the theme of utilitas has been observed through
architectural and restoration theories and examples of re-use from different periods. Even if the re-
use of old buildings has been common throughout history, it is only since the modern restoration
approach of the 19th century that the functionality of historical buildings has been considered
important in their preservation. Among restoration debates during the 20th century the functionality
and the re-use of historical buildings have been considered only occasionally. However, among
theoretical discussions on architecture functionality has been one of the most central themes of the
century.

Can a historical building be authentic even if its original function has changed? The main issue in
the re-use of historical buildings is not to find technical solutions or methodologies, but to understand
the more profound intentions for the building. 

Historical buildings cannot be distinguished from the reality and the requirements of human
beings of today. In the restorations there must be an equilibrium between the historical legacy and the
requirements of the present. Analyzing historical buildings from the point of view of functional
integrity offers not only a new method but also new possibilities to discover planning solutions in the
re-use of the historical buildings — respecting both the past and the present.

Keywords: authenticity, conservation, functional integrity, historical building, re-use,
restoration
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Tiivistelmä
Historiallisen rakennuksen säilymisen ehto on sen järkevä hyödyntäminen alkuperäisen käyttötar-
koituksen loputtuakin. Silti käytön kannalta välttämättömiin muutoksiin suhtaudutaan usein kieltei-
sesti. Tämä tutkimus käsittelee historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksia arkkiteh-
tuurin ja restauroinnin tehtävien näkökulmasta. Siinä pohditaan käyttötarkoituksen muutosten
oikeutusta ja restauroinneissa keskeisenä pidettyä autenttisuuden ongelmaa. Samalla pyritään hah-
mottamaan, mitä tarkoittaa autenttisuuteen liittyvä funktionaalinen integriteetti käyttötarkoituksen
muuttuessa.

Utilitas-käsitteellä on aina antiikista lähtien viitattu arkkitehtuurin yhteydessä rakennusten funk-
tionaalisuuteen ja käyttökelpoisuuteen. Aihetta on tässä tutkimuksessa käsitelty eri aikojen arkki-
tehtuuriteorioiden ja historiallisiin rakennuksiin kohdistuneiden käyttötarkoituksen muutosten avul-
la.

Vaikka historiallisia rakennuksia on aina muutettu uusiin tarkoituksiin vasta 1800-luvulla alettiin
korostaa käyttötarkoituksen merkitystä historiallisten rakennusten säilymiselle. Historiallisten
rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin liittyviin ongelmiin on 1900-luvun restaurointikeskuste-
lussa viitattu kuitenkin vain harvoin. Sen sijaan arkkitehtuurista puhuttaessa rakennuksen funktio-
naalisuus on ollut yksi keskeisistä aiheista.

Suurin ongelma historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksissa on rakennuksen
syvempien merkitysten ymmärtäminen, ei teknisten menetelmien ja ratkaisujen puuttuminen. Histo-
riallisia rakennuksia ei voida täysin erottaa todellisuudesta ja ihmisen tarpeista tässä ja nyt. Kysy-
mys on tasapainosta historian ja nykyhetken välillä. Funktionaalisen integriteetin tarkastelu tarjoaa
paitsi menetelmän restaurointien arvioimiseen, myös mahdollisuuden löytää uusia ratkaisuja histo-
riallisten rakennusten hyödyntämiseksi samalla sekä historiaa että nykyajan tarpeita kunnioittaen.

Asiasanat: autenttisuus, funktionaalinen integriteetti, historiallinen rakennus,
käyttötarkoituksen muutos, rakennussuojelu, restaurointi
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Esipuhe 

Historialliset rakennukset ovat pysyviä merkkejä menneisyydestä. Ne ovat yh-
teistä omaisuutta ja niiden säilymisestä kaikkien tulee kantaa vastuunsa. Muutok-
sia historiallisiin rakennuksiin ei yleensä haluta. Uusi käyttökin koetaan lähes 
aina uhaksi. Ihminen ripustautuu tähän hetkeen. 

Kautta historian rakennuksia on kuitenkin muutettu alkuperäisestä poikkea-
viin käyttötarkoituksiin, minkä ansiosta monet monumentit ovat säilyneet vuosi-
satoja, jopa vuosituhansia. Nykyihminen on kuitenkin velvoitettu säilyttämään 
arvokkaiksi määrittelemänsä rakennukset käytössä tai ilman. Vaikka historiallisia 
rakennuksia ei enää ryöstellä ja kierrätetä kuten ennen, suojelua helpottaa raken-
nuksen pysyminen käytössä. 

Arkkitehdin tehtävänä on aikaisempaa useammin miettiä uusia käyttö-
tarkoituksia olemassa oleville rakennuksille ja vastata niiden konkreettisesta to-
teuttamisesta. Mitä arkkitehdin tulisi huomioida ja minkälaisin kriteerein muutok-
set tulisi toteuttaa rakennusta tärvelemättä, kestävästi ja kauniisti? Näihin kysy-
myksiin vastaaminen ei ole yksinkertaista. Tämän väitöskirjatutkimuksen lähtö-
kohtana on ollut vakuuttuneisuuteni teoreettisten pohdintojen ja filosofisen ajatte-
lun tärkeydestä sekä arkkitehdin työvälineenä että perusteluna ympäristön muu-
toksille – ja muuttumattomuudelle.  

Historialliset rakennukset ovat näkyviä merkkejä ajan kulumisesta ja samalla 
myös todisteita tästä hetkestä. Aika on arkkitehtuurin yksi ulottuvuus. Kirkkoisä 
Augustinus (354–430) pohti ajan olemusta seuraavasti: 

Yksi asia on nyt kirkas ja selkeä: ei ole tulevaisuutta eikä menneisyyttä. On-
kin väärin sanoa että kolme ajan muotoa olisivat menneisyys, nykyisyys ja tu-
levaisuus. Täsmällistä olisi sanoa että aikoja on kolme: menneen nykyisyys, 
nykyisen nykyisyys ja tulevaisuuden nykyisyys. Nämä kolme erilaista aikaa 
ovat jossain muodossa sielussa enkä löydä niitä muualta: tässä ajassa mennei-
syys on muisti, nykyisyys on havainto, tulevaisuus on odotus. 

Mutta mistä, miksi ja mitä kohden kulkee mittaamamme aika? Se ei voi kul-
kea muuten kuin tulevaisuudesta kohti nykyhetkeä, kohti menneisyyttä, tai 
sieltä mitä ei vielä ole kohti ääretöntä, kohti jotain mitä ei enää ole.  

(Augustinus, Confessioni, Meditazione sul primo versetto della genesi, ”In principio 
Dio creò”, 20.26 ja 21.27, käännös MP)  
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1 Johdanto: Utilitas restauroinnissa – 
autenttisuus ja funktionaalinen integriteetti  

1.1  Utilitas arkkitehtuurissa ja restauroinnissa 

Vitruviuksen teoksessaan De architectura libri decem jo ennen ajanlaskun alkua 
määrittelemä firmitas, utilitas, venustas -jako lienee yhä yleisin määritelmä arkki-
tehtuurin olemuksesta.1 Utilitas liitetään arkkitehtuurin funktionaaliseen aspek-
tiin, käyttökelpoisuuteen, hyödynnettävyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Se 
on edustanut arkkitehtuurissa funktion ja käyttötarkoituksen muodossa ihmistä 
fyysisine tarpeineen, mitä on pidetty myös arkkitehtuurin perustana. Kauneuden 
vaatimus sisältyy venustas -sanaan. Firmitas tarkoittaa kestävyyttä ja pysyvyyttä 
viitaten rakenteisiin ja materiaaleihin.2  

Latinankielinen utilitas merkitsee käyttökelpoisuutta, hyödyllisyyttä, hyötyä 
ja etua.3 Teoksensa ensimmäisessä kirjassa Vitruvius määrittelee utilitaksen ra-
kennuksen ja sen osien vastaavuudeksi rakennukselle annetun tehtävän kanssa: 
rakennuksen käyttökelpoisuus edellyttää, että ”rakennus vastaa tehtäväänsä, ja 
että sen jokainen osa on omalla paikallaan(...)”.4 Suomenkielessä sana ’käyttö-
kelpoisuus’ vastaa parhaiten utilitas -termiä arkkitehtuurista puhuttaessa. 

Koska restaurointi sisältyy arkkitehtuuriin sen yhtenä osa-alueena, Vitruviuk-
sen kolmijakoa voi soveltaa myös arkkitehtuurin restauroinnissa. Utilitas edustaa 
restauroinnissa käyttötarkoitukseen liittyviä tekijöitä, kuten sen muuttumista. 

                                                        
1 Vitruviuksen teoksen vaikutus näkyy yhä nykyisinkin arkkitehtuuria käsittelevissä 

kirjoituksissa ja tutkimuksissa, ks. esim. Thomas A. Markus, Deborah Cameron, The 
Words Between the Spaces. Buildings and Language, Routledge, London and New 
York, 2002, ss. 19–21.  

2 Ibid..  
3 Adolf V. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja, SKS, Helsinki, 1955, s. 814. Täs-

sä tutkimuksessa sanalla utilitas ei viitata utilitarismiin, 1700-luvun loppupuolella Je-
remy Benthamin (1748–1832) perustamaan moraalifilosofiseen suuntaukseen, jossa 
tavoiteltiin ”suurinta mahdollista hyötyä suurimmalle mahdolliselle määrälle ihmisiä” 
(ks. esim. Petter Korkman, ”Moderni moraali ja ihminen”, Filosofian historian kehi-
tyslinjoja, Korkman ja Yrjönsuuri, toim., Gaudeamus, Tampere, 2003, ss. 259–260). 
Utilitarismissa ”...hyöty eli utiliteetti (utilitas) on moraalin perusta. Teorian eri muo-
doissa suurimman mahdollisen hyödyn tavoittelu ymmärretään usein suurimman 
mahdollisen nautinnon kokonaismäärän tavoitteluksi suhteessa kärsimyksen koko-
naismäärään” (ibid., s. 461). 
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Myös alkuperäisen funktion luonne ja vaatimukset voivat muuttua, mutta usein 
rakennuksen käyttötarkoitus vaihtuu kokonaan toiseksi.  

Monien eri ajoilta peräisin olevien näkemysten mukaan arkkitehtuurin kes-
keisin tehtävä on palvella käyttäjiään tarjoamalla suoja ihmiselle ja ihmisen toi-
minnoille. Aihetta käsiteltiin muun muassa monissa renessanssin arkkitehtuuri-
traktaateissa. 1700-luvulla Andrea Memmo (1729–1793) kirjoitti, että arkki-
tehtuuri poikkeaa muista taiteista, erityisesti kuvanveistosta ja maalaustaiteesta, 
juuri käyttökelpoisuuden, comodita, takia.4 Vain harva rakennus on syntynyt pel-
kästään monumentaalisista syistä. Funktionaalisuutta pidetäänkin arkkitehtuurin 
erityisominaisuutena, joka erottaa sen muista taiteenlajeista. Esimerkiksi italialai-
selle Cesare Brandille (1906–1988) arkkitehtuurin kuten myös käyttöesineiden 
erityispiirre verrattuna taideteoksiin on funktionaalisuus. 6 Arkkitehtuurin käytän-
nöllistä tarvetta voidaan pitää perusteena tilajärjestelylle, jonka välityksellä kog-
nitiivinen substanssi tulee osaksi kokonaisuutta, kuten Jukka Jokilehto on ki-
teyttänyt Brandin näkemyksen.5 Näin arkkitehtuuria voidaan pitää luovan proses-
sin tuloksena ja taideteoksena.6 Brandin ajatteluun perehtyneen Jukka Jokilehdon 
mukaan tavallisen käyttöesineen tekemisessä ja luomisessa funktionaaliset vaati-
mukset ovat määräävinä tekijöinä, ei itsenäinen ja riippumaton luova prosessi.7 
Esimerkiksi matto ja vaasi ovat esineitä, jotka on tehty tiettyä käytännöllistä tar-
vetta varten. Toisaalta on myös tapauksia, joissa määrättyyn tarkoitukseen valmis-
tettu esine tai tuote kuten persialainen matto, on myös taideteos.8 Tällöin esine on 
nähtävä ”taiteellisessa ulottuvuudessa”, eikä enää yhtä, tiettyä käyttöä varten 
suunniteltuna.9 Arkkitehtuuria luonnehtii sen funktionaalisuus, mutta samalla 
myös mahdottomuus olla pelkästään funktionaalinen kieltämättä itseltään arkki-

                                                        
4 Andrea Memmo, Elementi di Architettura Lodoliana, vol II, 1786, ss. 251–257. 
5 Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heineman, 

Bath 1999, s. 231. “Architecture does not ‘require’ an external object to start the crea-
tive process, but is referred to an inner object. The practical need for architecture can 
be conceived as the basis for a functional scheme, through which cognitive substance 
is provided to the image.” 

6 Ibid..  
7 Ibid., ss. 230–231.  
8  Ibid.. 
9 Ibid., s. 231. “Then it (a work of art) should be seen in its artistic dimension, and no  
 longer as designed for a particular use.” 
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tehtuuria ja alentumatta passiiviseksi rakenteeksi, kuten Jokilehto lainaa Bran-
dia.10  

Käyttäjien tarpeiden ohella konteksti ja ympäröivä kulttuuri näkyvät raken-
nuksen toiminnallisissa ratkaisuissa ja ne liittyvät näin myös utilitakseen. Hans-
Georg Gadamerin (1900–2002) mukaan arkkitehtonista teosta määrittävät sekä 
käyttötarkoitus että ympäristö.11Arkkitehtuurin on samanaikaisesti palveltava tiet-
tyä elämän osa-aluetta ja liityttävä olosuhteista riippuen joko ympäröivään raken-
nettuun miljööseen tai luonnonympäristöön. Onnistunut rakennus palvelee käyttö-
tarkoitustaan ja sopeutuu ympäristöönsä tuoden siihen oman lisänsä ja täydentäen 
sitä.12  

Gadamer näkee rakennuksen ajassa muuttuvana, mutta historiaa itseensä säi-
lövänä kokonaisuutena. Gadamerille rakennus ei ole ainoastaan taiteellinen rat-
kaisu käytön ja elämän konteksteista peräisin olevaan rakentamisen ongelmaan: 
rakennus säilyttää yhteyden käyttöön ja elämään jopa rakennuksen ulkoasun loi-
tonnuttua sen alkuperäisestä tarkoituksesta.13 Tähän ajatukseen Gadamer päätyy 
pohtiessaan sattumanvaraisen ja dekoratiivisen ontologista perustaa taiteessa. Sat-
tumanvaraisuus tarkoittaa tiettyjen taideteosten kohdalla sitä, että niiden merkitys 
ja sisältö määrittyvät niiden tarkoituksen mukaan, jolloin niihin sisältyy enemmän 
merkityksiä kuin mitä niissä olisi ilman kyseistä tarkoitusta.14 Esimerkiksi mo-
numentteihin liitetyillä symboleilla, kirjoituksilla ja taideteoksilla on tehtävänään 

                                                        
10 Ibid.. Cesare Brandin restaurointiteoriasta lisää edempänä tässä luvussa, ks. “1.2.1  
 Mitä restaurointi on”. 
11  Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Continuum, New York, 1989 (1960), s. 

156. “A work of architecture extends beyond itself in two ways. It is as much deter-
mined by the aim it is to serve as by the place it is to take up in a total spatial context.” 

12  Ibid.. “His plan is determined by the fact that the building has to serve a particular 
way of life and adapt itself to particular architectural circumstances. We call a suc-
cessful building a “happy solution”, and mean by this both that it perfectly fulfils its 
purpose and that its construction has added something new to the spatial dimensions 
of a town or landscape. Through this dual ordering the building presents a true in-
crease of being: it is a work of art.” 

13  Ibid., s. 156. ”If a building is a work of art, then it is not only the artistic solution to a  
 building problem posed by the contexts of purpose and life to which it originally be-

longs, but somehow preserves them, so that they are visibly present even though the 
building’s present appearance is completely alienated from its original purpose.” 

14  Ibid., s. 144. ”Occasionality means that their meaning and contents are determined by 
the occasion for which they are intended, so that they contain more than they would 
without the occasion.” 
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palvella rakennuksen funktiota. Uudessa ympäristössä tai käytössä ne edelleen 
viittaavat alkuperäiseen yhteyteensä. Taideteosten alkuperäinen tarkoitus on osa 
niiden olemista.15 Myöskään rakennuksen menneisyyttä ei voi täysin irroittaa ny-
kyisyydestä, vaan ”jokin siinä [rakennuksessa] viittaa alkuperäiseen”.16 Rakennus 
on rakenteellinen ja tilallinen kokonaisuus, jonka sisätilat ja ulkoasu on suunnitel-
tu tietyn näköisiksi ympäristön, käyttötarkoituksen ja esteettisten tavoitteiden oh-
jaamina. Rakennus ei voi olla pelkkä kuori, vaan sen rakenteet, yksityiskohdat ja 
jopa kalustus liittyvät aina johonkin funktioon. Siksi rakennuksen yksityiskohtia 
ja rakennusosia voi verrata rakennukseen sijoitettuihin ja sitä varten tehtyihin tai-
deteoksiin. Myös niiden merkitys ja sisältö määrittyvät käyttötarkoituksen mu-
kaan: yksityiskohdat, rakenteet ja rakennusosat liittyvät kiinteästi rakennuksen 
funktioon.  

Gadamerin mielestä arkkitehtuuri pelkkänä taideteoksena on mahdotto-
muus.17 Käyttötarkoitus on rakennuksen yhteys elämään ja ympäröivään todelli-
suuteen. Rakennus pelkkänä esteettisesti ymmärrettynä kohteena “elää vää-
ristynyttä elämää alennettuna turisti- ja valokuvauskohteeksi”.18 Arkkitehtuuri 
kulkee mukana historian virrassa, jota ei voi kääntää, vaan sen täytyy sovittautua 
menneen ja nykyisyyden väliin. Siksi Gadamerin mielestä myös antiikin monu-
menttien restauroijat ja säilyttäjät ovat “oman aikansa taiteilijoita”.19 Menneisyys 
ja nykyisyys ovat läsnä taideteoksessa. Vaikka taideteoksen alkuperäinen maailma 
muuttuisi, jatkaa se silti olemassaoloaan taideteoksena.20 Gadamerin mukaan juuri 
arkkitehtuuri on tästä esimerkkinä. Arkkitehtuuri luo ja muovaa tilaa, mutta myös 

                                                        
16 Ibid., s. 155. 
16  Ibid.. ”Something in it points back to the original.” 
17 Ibid.. “Where the original intention becomes completely unrecognisable, or its unity is 

destroyed by too many subsequent alterations, then the building itself becomes in-
comprehensible. Thus architecture, this most statuary of all art forms, shows how sec-
ondary “aesthetic differentiation” is. A building is never only a work of art. Its pur-
pose, through which it belongs in the content of life, cannot be separated from it with-
out its losing some of its reality.”  

18  Ibid.. “If it has become merely an object of aesthetic consciousness, then it has merely 
a shadowy reality and lives a distorted life only in the degenerate form of a tourist at-
traction or a subject for photography. The “work of art in itself” proves to be a pure 
abstraction.” 

19  Ibid., ss. 156–157. 
20  Ibid.. “That every work of art has its own world does not mean that when its original 

world is altered it has its reality in an alienated aesthetic consciousness.” 
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jättää sen vapaaksi muille ilmaisuille.21 ”Muu ilmaisu” voisi tarkoittaa monien 
muiden asioiden ohella käyttötarkoituksen muutosta ja restaurointia.  

Brandin ja Gadamerin ohella myös ympäristöesteetikko Allen Carlson on 
pohtinut arkkitehtuurin poikkeavuutta muista taiteen lajeista. Carlsonin mukaan 
arkkitehtuuriin kohdistuu tyypillisesti laajempia ja syvällisempiä kysymyksiä 
kuin taideteoksiin.22 Rakennuksen ulkoasun on sopeuduttava ympäristöönsä ja 
interiöörien vastaavasti ulkoasuun. Ongelmallisimpia ovat sellaiset käyttötarkoi-
tuksen muutokset, joissa ainoastaan rakennuksen ulkoasu on säästetty ja sisätilat 
on uusittu kokonaan.23  

Utilitas on tulkittava arkkitehtuurissa ja restauroinneissa laajemmin kuin pel-
käksi käyttökelpoisuudeksi ja hyödynnettävyydeksi ja rakennuksen osien vastaa-
vuudeksi niiden tarkoituksen kanssa kuten Vitruvius sen määritteli. Utilitas on 
keskeinen osa rakennuksen suunnitteluun sisältyvää luovaa prosessia: käyttötar-
koitus näkyy myös rakenteissa ja esteettisissä ratkaisuissa, niin sisä- kuin ulko-
asussa. Utilitas on läsnä ympäristön ja rakennuksen välisessä vuorovaikutuksessa. 
Historiallisessa rakennuksessa se paljastaa merkityksiä liittyessään samanai-
kaisesti niin rakennuksen menneisyyteen kuin nykyisyyteen. 

1.2 Restauroinnin terminologiaa  

Käytössä olevien ilmaisujen monimuotoisuus kertoo vallalla olevista asenteista. 
Korjaamisesta on tullut yleistermi, jota sovelletaan lähes kaikkiin tilanteisiin huo-
limatta rakennuksen iästä ja arvoista. Esimerkiksi vanhojen teollisuuskiinteistöjen 
muutostyöt ovat oma paitsi suunnittelullinen myös terminologinen ongelmakent-
tänsä. Muun muassa Kokos Oy, vuonna valmistunut 1912 saippuatehdas Helsin-
gin Sörnäisissä, ’peruskorjattiin’ 2000-luvun alussa Teatterikorkeakouluksi. ’Sa-
neeraaminen’ on tavallista asuinkäyttöön muutettavien teollisuuskiinteistöjen 
kohdalla. Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä käytetään myös ilmauksia 

                                                        
21  Ibid., s. 158. 
22  Allen Carlson, Aesthetics and the Environment. The appreciation of nature, art and 

architecture, London and New York, Routledge, 2000, s. 194. 
23  Ibid., ss. 209–210. 
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’kierrättäminen’ ja ’uusiokäyttö’.24 Historiallisten rakennusten yhteydessä ne voi-
vat kuitenkin olla harhaanjohtavia.  

Restaurointiin liittyvän terminologian yhteys käytännön toimenpiteisiin sekä 
asenteisiin on historiallisten rakennusten säilymisen näkökulmasta tärkeää. ”Res-
tauroidako vai konservoida”, pohti Camillo Boito (1836–1914) jo 1800-luvun 
lopussa.25 Kysymys sisältää rakennuksen säilyttämiseen yhä liittyvän sekä ter-
minologisen että periaatteellisen ongelman.  

1.2.1 Mitä restaurointi on? 

Restaurointi on ammatti- ja tieteenala, jolla on oma historiansa ja oma filosofinen 
perustansa. Restaurointi tapahtuu fyysisellä tasolla kohdistuen konkreettisina res-
taurointitoimina suojeltavaan kohteeseen ja sen materiaaliin. Rakennussuojelu 
tapahtuu hallinnollisella tasolla menetelminään esimerkiksi lait ja suojelukaavat.26 
Restauroinnin ja rakennussuojelun historia ja tausta ovat yhteydessä toisiinsa. 
Rakennusten restauroinnista puhuttaessa voidaan käyttää tarkentavana terminä 

                                                        
24  Yleinen on myös ilmaus ’uuskäyttö’. Kyseinen sana ei ole kuitenkaan vakiintunut 

kieleemme. Ilmaus on suora käännös englanninkielen reuse -sanasta ja italian-
kielisestä riuso -sanasta. Adaptive use tai reuse on englanninkielisissä teksteissä käyt-
tötarkoituksen muutoksista usein käytetty termi, joka tarkoittaa kirjaimellisesti raken-
nusten mukauttamista uuteen käyttötarkoitukseen. Rakenteelliset ja ulkonäköön liitty-
vät muutokset toteutetaan tuolloin uuden funktion sanelemina. 

25  Camillo Boito, ”I restauri in architettura”, Il nuovo e l’antico in architettura (kirjoitus 
ilmestyi teoksessa Questioni pratiche di Belle Arti, Hoepli, Milano 1893, ss. 33–32), 
Jaca Book, 1989, s. 110. Italiassa ja romaanisella kielialueella yleensä käytetään myös 
säilyttämisestä puhuttaessa termiä conservare eli konservoida. 

26  Kaisa Broner-Bauer, “Kulttuurihistoriallinen rakennussuojelu kaupunkisuunnittelun 
välineenä. New Yorkin kaupunkisuojelumenetelmien analyysi esimerkkikohteena 
SoHon korttelisto”, Tiedon huoneita. Arkkitehtuurin ja muiden alojen tutkimusta 
1990-luvun vaihteen Suomessa, Riitta Kuoppamäki-Kalkkinen ja Pirkko-Liisa Lou-
henjoki-Schulman, toim., TKK, Otaniemi, 1990, ss. 80–81. 
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arkkitehtuurirestaurointi -sanaa. Eri kielialueiden välillä termien tulkinnoissa on 
eroja.27  

Tässä tutkimuksessa termiä ’restauroida’ käytetään suojeltaviin tai muilla pe-
rusteilla arvokkaiksi määriteltyihin historiallisiin rakennuksiin tai laajempiin ko-
konaisuuksiin kohdistuvista korjaustoimenpiteistä. Historiallisen rakennuksen 
restauroinnin suunnittelusta vastaa ensisijaisesti restaurointiin erikoistunut arkki-
tehti. Restauroinnissa arkkitehdin työhön liittyy yleensä restaurointitoimenpitei-
den ohella uusien osien ja tilojen suunnittelua. Historiallisen rakennuksen käyttö-
tarkoitus voi myös muuttua, jolloin tilat joudutaan muuttamaan uutta käyttöä pal-
veleviksi. Usein restaurointiin sisältyykin jossain muodossa käyttötarkoituksen 
muutos tai siihen verrattavia toimia. 

Konservoinnilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa historiallisten rakennusten, 
niiden osien tai yksittäisten esineiden säilyttävää korjaamista, jonka suorittaa alan 
ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Konservointi keskittyy materiaalissa esiin-
tyvien vaurioiden pysäyttämiseen ja materiaalin säilyttämiseen. Restaurointi taas 
kohdistuu aina kulttuuriperintöön, taiteen ja historian kohteisiin, joista voidaan 
käyttää yhteistä nimitystä historiallinen rakennus tai monumentti.28 Restaurointi 
perustuu kohteessa tunnistettujen arvojen – esimerkiksi taiteellisten, doku-

                                                        
27  Museovirasto on määritellyt restauroinnin seuraavasti (http://www.nba.fi): ”Museovi-

rasto tarkoittaa restauroinnilla rakennetun ympäristön, rakennuksen tai sen osan kult-
tuurihistoriallisen arvon säilyttävää korjaamista. Restauroivat toimenpiteet voivat ra-
kennusten ohella kohdistua myös laajempiin kokonaisuuksiin, kuten kulttuuri-
maisemiin tai puutarhoihin. Restauroinnissa voidaan käyttää konservoivia, rekonst-
ruoivia ja / tai entistäviä toimenpiteitä. Myös uudisrakentamiseen rinnastettavat toi-
menpiteet voivat olla osa restaurointia, mikäli niiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
otetaan huomioon säilytettävän kohteen kulttuurihistorialliset arvot ja ne ovat koko-
naisuuden kannalta tarkoituksenmukaisia. Museoviraston restaurointitöiden valvonta-
toiminta keskittyy valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin, joissa kulttuurihistorialli-
sen arvon säilyminen on aina tavoitteena.”  

28  Giovanni Carbonara, Avvicinamento al Restauro, Liguori editore, Napoli, 1997, s. 31. 
”…il ’che cosa’ restaurare: tutto ciò che, senza forzature d’ordine pratico, economico 
o sociale, è riconosciuto come ’bene culturale’ o, secondo una vecchia dizione, pur 
sempre valida ed efficace, come ’oggetto d’arte e di storia’. Rakennusten ja taide-
esineiden lisäksi myös kulttuurimaiseman ja historiallisten puistojen kohdalla kysees-
sä on restaurointi, ks. Historic Gardens – The Florence Charter, ICOMOS, 1982, Fi-
renzen julistus historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelusta vuodelta 1982. Julis-
tuksen 15.–17. artikla käsittelevät puistojen ja puutarhojen restaurointia. Ks. 
<http://www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm>. 
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mentaaristen, esteettisten tai historiallisten arvojen – säilyttämiseen. Näin res-
tauroinnin kohteet ovat myös tieteen ja tutkimuksen kohteita.29  

Latinankielinen restauratio merkitsee entiselleen palauttamista, kuntoon pa-
nemista.30 Ennen 1800-lukua ja modernin restaurointikäsityksen muodostumista 
sanaa ’restaurointi’ käytettiin pääasiassa tarkoittamaan korjaamista teknisenä, 
vaurioiden poistamiseen tähtäävänä toimena. Leon Battista Albertin De re aedifi-
catorian italiankielisen käännöksen L’Architettura (1550) viimeisessä luvussa 
käsittellään rakennusten restaurointia nimenomaan teknisenä toimenpiteenä. Se-
bastiano Serlio taas piti restaurointia vanhojen rakennusten ulkoasun ja sisätilojen 
ajanmukaistamisena.31 Sana on siis ollut käytössä jo kauan, vaikka nykyisen kal-
taisessa, rakennusta ja sen autenttisuutta kunnioittavassa merkityksessä sitä on 
sovellettu vasta 1800-luvulta lähtien.  

Aikaisemmin restaurointien tavoitteet olivat olleet enimmäkseen sidoksissa 
rakennusten hyödyntämiseen. Vanhoja rakenteita kierrätettiin uudisrakennuksissa, 
vanhoja rakennuksia ajanmukaistettiin, kaunistettiin ja korjattiin. Asenteet alkoi-
vat muuttua renessanssista alkaen. Kuitenkin vasta Tituksen riemukaaren ja Co-
losseumin restauroinnit Roomassa 1800-luvun alussa ovat varhaisimpia tapauksia, 
joissa restauroinnin ja tavanomaisen korjaamisen ero ymmärrettiin niin periaat-

                                                        
29  Ibid.. 
30 Riitta Konttinen ja Liisa Laajoki, Taiteen sanakirja, Otava, 2005, s. 371: ”Restaurointi 

(lat. restauratio=palauttaminen entiselleen), entistäminen, entisöinti, vanhojen tai va-
hingoittuneiden rakennusten, taideteosten tai esineiden korjaaminen ennalleen.”; 
Streng, op.cit., s. 661: latinankielinen verbi restituo merkitsee pitkälti samaa kuin res-
taurointi: ”uudelleen rakentaa, panna, saattaa kuntoon, järjestykseen”; Kirjaimellisesti 
uudelleen pystyttämistä, uudistamista ja palauttamista tarkoittava restauroida -sana tu-
lee alun perin kreikkalaisperäisestä termistä stauros, joka tarkoittaa paalua, pylvästä, 
pystyttämistämm. Giovanni Carbonara, luento Roomassa Scuola di specializzazione in 
restauro dei monumenti:ssa, tammikuussa 1999). 

31  Sebastiano Serlio, Tutte l’opere d’Architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio 
Bolognese, Gregg Press, Ridgewood, 1964, VII libro. Seitsemännessä kirjassa käsitel-
lään mm. vanhojen rakennusten restaurointia, “ristoraméti di cose vecchìe”. 
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teissa kuin käytännön toteutuksissa.32 Ne ovat ensimmäisiä esimerkkejä niin kut-
sutusta modernista restaurointikäsityksestä ja sanan ’restaurointi’ tulkitsemisesta 
nimenomaan kohteen arvojen ja alkuperäisen materiaalin säilymiseen tähtäävinä 
toimenpiteinä. Antiikin monumenteilla, joihin kiinnostus aluksi erityisesti kohdis-
tui, ei useissa tapauksissa ollut enää konkreettista käyttöä. Ne olivat todisteita 
menneestä loistosta ja niiden arvo oli sidoksissa kauneuteen ja historiaan. Res-
tauroinnin metodologisen ja teoreettisen kehityksen taustalla oli myös todellinen 
pelko monumenttien kohtalosta. Huolta aiheuttivat muun muassa huonosti – usein 
tietämättömyyttä ja osaamattomuutta – suoritetut restauroinnit. Esimerkiksi uusia 
materiaaleja kuten sementtiä yhdistettynä rautaan yritettiin käyttää huonolla me-
nestyksellä korjaamisessa.33  

Keskeisimpiä restauroinnin – ja arkkitehtuurin – periaatteiden luojista 1800-
luvulla olivat ranskalainen Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) ja eng-
lantilainen John Ruskin (1819–1900). Ruskinin ja Viollet-le-Duc’n toistensa 

                                                        
32 Ks. esim. Carbonara, op.cit., s. 79: Raffaele Stern (1774–1820) restauroi Colosseumin 

”piranesilaisittain tai romanttisesti arvottaen”. Sternin kuoltua Giuseppe Valadierin 
loppuunsaattama Tituksen riemukaaren restaurointi oli jo osoitus kypsymisestä ja 
kulttuuri-ilmapiirin ”radikaalista muuttumisesta”. Carbonara toteaa myös taloudellis-
ten ja käytännön seikkojen vaikuttaneen Valadierin ratkaisuihin. Samoin Paolo Mar-
coni kirjoittaa Tituksen kaaren materiaalivalinnan – alkuperäinen marmori korvattiin 
helpommin saatavilla olevalla ja edullisemmalla travertiinilla – sekä myös puuttuvien 
osien työstön yksinkertaistamisen johtuneen nimenomaan taloudellisista seikoista 
(Paolo Marconi, Il restauro e l’architetto. Teoria e pratica in due secoli di dibattito, 
Saggi Marsilio, Venezia, 1993, ss. 20–27). Tituksen kaari on rakennettu vuoden 81 
jKr. jälkeen, Colosseum eli Flaviusten teatteri valmistui samoihin aikoihin 80-luvulla 
jKr.. Roomassa 1800-luvun alussa suoritetuista antiikin monumenttien restauroinneis-
ta ja rakennussuojelun kehittymisestä tuolloin on kirjoittanut Margaret Jonsson, Mo-
numentvårdens begynnelse: Restaurering och friläggning av antika monument i Rom 
1800–1830, Almqvist & Wiksell international, Stockholm, 1976. 

33  Ks. esim. Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-
Heinemann, Oxford, 1999, 137–138. Jokilehdon mukaan esimerkiksi Saint-Denisin 
luostarikirkon salaman tuhoamaa tornia yritettiin korjata sementillä ja rautasiteillä 
huonoin seurauksin vuonna 1837. Yksittäiset tapaukset herättivät huomiota, jopa niin 
että kirjailija Victor Hugo ryhtyi manifestoimaan monumenttien, erityisesti Notre 
Damen, puolesta. Ranskassa rakennussuojelukiinnostus liittyi vallankumouksen 
(1789) aikaiseen ja sitä seuranneeseen historiallisten rakennusten tuhoamiseen. Välin-
pitämätön suhtautuminen varsinkin keskiaikaisiin rakennuksiin Ranskassa ja Englan-
nissa herätti huolta kansalaisissa, jotka alkoivat vaatia erityisesti gotiikkaa tyyliltään 
edustavien rakennusten vaalimista. 
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kanssa lähes vastakkaiset näkemykset loivat perustan modernille restauroinnille. 
Ensimmäinen restaurointia koskeva metodologinen ohjeisto julkaistiin Italiassa 
vuonna 1883. Sen sisällöstä vastasi pitkälti Camillo Boito.34 Rakennussuojelun ja 
restauroinnin tehtävien ja perusteiden pohtiminen filosofisella tasolla kiteytyi itä-
valtalaisen taidehistorioitsijan Alois Rieglin (1858–1905) arvoteoriassa, josta hän 
kirjoitti artikkelissaan ”Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine 
Entstehung”35 vuodelta 1903. Arvokeskusteluon yhä rakennussuojelun ja res-
tauroinnin yksi keskeisimpiä kysymyksiä. Rieglin mukaan rakennuksen arvo 
määrittelee siihen kohdistuvien toimenpiteiden luonteen. Muistoarvoon (Erinne-
rungswert) sisältyvät ikäarvo (Alterswert) ja historiallinen arvo (historischer 
Wert) esimerkiksi edellyttävät yleensä konservoivia toimia.36  

Italialaisen Gustavo Giovannonin (1873–1947) mukaan restaurointi tarkoitti 
monumentin korjaamista ja sen saattamista uudelleen toimivaksi: ”Monumenttien 
restaurointi, sekä niiden vahvistaminen korjaamalla ajan vauriot että saattaminen 
uuteen toimintaan, on täysin moderni käsite ja liittyy ajatusmaailmaan ja kulttuu-

                                                        
34 Ks. esim. Carbonara, op.cit., ss. 209–210. 
35  Rieglin teosta ei ole suomennettu, mutta kirjaimellisesti käännettynä sen nimi kuuluisi 

”Muistomerkkien moderni kulttuuri. Sen luonne ja alkuperä”).  
36  Alois Riegl, ”Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung”, 

Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900, 
Braunschweig/Wiesbaden, 1988, s. 63. Koska teoksiin sisältyvät arvot ovat aina suh-
teellisia, aiheutuu niiden väille toisinaan konflikteja (ibid., s. 68). Esimerkkinä ratkai-
semattomasta konfliktista ikäarvon ja historiallisen arvon välillä Riegl mainitsee juuri 
artikkelinsa ilmestymisen aikaan keskustelun kohteena olleen Venetsian Pyhän Mar-
kuksen aukion kellotornin, joka oli sortunut heinäkuun 14. päivä, aamuvarhaisella 
vuonna 1902. Riegl’n mukaan tornin ”kopio ei voisi toimia enää tieteellisen tutkimuk-
sen apuvälineenä, vaan alkuperäisen tornin historiallis-esteettistä arvottamista tavoitte-
levana korvikkeena. Onnettomuus aiheutti laajan ja syvällisen keskustelun, pitäisikö 
torni korvata täysin uudella, ajan tyylin mukaisella rakennuksella, vai pitäisikö tilalle 
rakentaa vanhan kopio. Lopulta päädyttiin rakentamaan torni sellaiseksi, kuin se oli 
ollut, siihen paikkaan missä se oli sijainnut, com’era e dov’era.Ks. esim. Il campanile 
di San Marco. Il crollo e le ricostruzione. 14 luglio 1902–25 aprile 1912, Milano, Sil-
vana Editoriale, 1992. Tornin suunnitteli tunnettu restaurointiarkkitehti Luca Beltrami. 
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riin, joka ymmärtää menneisyyden rakentamisen ja taiteen todisteet, olivatpa ne 
peräisin miltä hyvänsä aikakaudelta, kunnioituksen ja huolenpidon kohteiksi.”37  

Erityisesti toisen maailmansodan tuhojen korjaaminen vaikutti restaurointi- ja 
suojelunäkemyksiin. Pommituksissa tuhoutuneen historiallisen kaupunki- raken-
teen korjaaminen ja eheyttäminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, johon vanhat 
restaurointinäkemykset eivät antaneet ratkaisua. Väljempi tulkinta mahdollisti 
esimerkiksi rekonstruktion, mikä on soveltunut paitsi sodan tuhojen myös tulipa-
loissa vaurioituneiden rakennusten restaurointeihin. Rakennussuojelun ja res-
tauroinnin kohtaamat uudet tarpeet johtivat rakennetun ympäristön suojelua ja 
hoitoa koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin ja julkilausumiin sekä rakennussuo-
jelujärjestöjen perustamiseen.38 Suojelun ja restauroinnin kohteiksi tulivat yksit-
täisten monumenttien lisäksi suuremmat kokonaisuudet kuten rakennettu ympä-
ristö ja maisema.  

Restaurointiperiaatteet ja restauroinnin teoreettinen pohja kehittyivät pitkälti 
Italiassa, Ranskassa ja Englannissa. Niissä monumenttien kohtalo ja huoli niiden 
kohtelusta oli ollut huomion kohteena jo 1800-luvun alusta lähtien. 1900-luvulla 
keskeisimpiä hahmoja restauroinnin määrittelemisessä ja sen sisällön täsmentämi-
sessä oli Cesare Brandi, joka käsitteli aihetta vuonna 1963 ilmestyneessä kirjas-
saan Teoria del restauro. Brandi aloittaa teoksensa toteamalla, että ”yleisesti res-
taurointi käsitetään miksi hyvänsä toimenpiteeksi, jonka tarkoituksena on palaut-
taa toimivaksi ihmisen toiminnan tuloksena syntynyt tuote”.39 Restaurointi voi 

                                                        
37  Gustavo Giovannoni, ”Restauro”, Enciclopedia italiana, vol. XXIX, 1936, s. 127: ” Il 

proposito di restaurare i monumenti, sia per consolidarli riparando alle ingiurie del 
tempo, sia per riportarli a nuova funzione di vita, è concetto tutto moderno, parallelo a 
quell’atteggiamento del pensiero e della cultura, che vede nelle testimonianze costrut-
tive e artistiche del passato, a qualunque periodo esse appartengano, argomento di 
rispetto e di cura.“ 

38  Venetsian julistus vuonna 1964 muodostui perustaksi sekä rakennussuojelulle että 
restauroinnille. ICOMOS (The International Council on Monuments and Sites), Unes-
con tukema asiantuntijajärjestö, perustettiin vuonna 1965. Venetsian julkilausuma on 
ICOMOS:n tärkein asiakirja, jota on myöhemmin täydennetty muilla kansainvälisillä 
julkilausumilla ja sopimuksilla. 

39 Cesare Brandi, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1977, s. 3. 
”Comunemente s’intende per restauro qualsiasi intervento volto a rimettere in effi-
cienza un prodotto dell’attività umana.” Brandi kutsuu tätä ”yleistä restauroinnin käsi-
tettä” esikäsitteelliseksi malliksi (schema preconcettuale), johon jo sisältyy huomio 
restauroinnista ihmisen toiminnan tuloksena syntyneeseen tuotteeseen kohdistuvana 
interventiona. 
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Brandin mukaan kohdistua teollisiin tuotteisiin tai taideteoksiin, kuten arkkiteh-
tuuriin. Teollisten tuotteiden restaurointi kuitenkin poikkeaa menetelmiltään ja 
tavoitteiltaan taideteosten restauroinnista: niiden kohdalla restauroinnin tehtävä 
on palauttaa esine toimivaksi. Restauroinnin luonne on tällöin myös suhteessa 
tähän tavoitteeseen.40 Taideteoksen restauroinnissa toimivuuden palauttaminen ei 
ole Brandille koskaan ensisijainen tavoite:    

Mutta kun kysymyksessä on sen sijaan taideteos, vaikka taideteosten jou-
kossa on myös rakenteeltaan funktionaalisen tehtävän omaavia teoksia, kuten 
arkkitehtuuri ja yleensä niin kutsutut käyttöesineet, on selvää, että funktionaa-
lisuuden palauttaminen, vaikka se sisältyykin restauroinnin interventioon, on 
lopultakin vain toissijainen tai suositeltava, mutta ei koskaan ensisijainen ja 
perustavanlaatuinen(…).41 

Brandin mukaan ”restaurointi muodostuu hetkestä, jolloin metodologisesti tunnis-
tetaan taideteoksen fyysinen koostumus sekä sen esteettinen ja historiallinen kak-
sinapaisuus, tavoitteena teoksen siirtäminen tulevaisuuteen”.42 Restaurointi perus-
tuu kyseisen hetken arvioon kohteesta historiallisena ja esteettisenä kokonaisuu-
tena. Arvottaminen tapahtuu siinä paikassa ja sinä hetkenä, eikä seurauksena voi 
olla paluu menneeseen. Yhtä hetkeä rakennuksen historiasta ei voi nostaa ylitse 
muiden, mitä ennallistaminen tai entistäminen edellyttäisi. Restaurointi edellyttää 
myös taideteoksen – olipa kyseessä maalaus tai arkkitehtuuri – tunnistamista tai-
deteokseksi.43 Suhtautuminen taideteokseen ei kuitenkaan riipu yksinomaan sii-

                                                        
40 Ibid.. ”Si avrà dunque un restauro relativo a manufatti industriali e un restauro relativo 

alle opere d’arte: ma se il primo finirà per porsi come sinonimo di risarcimento o di 
restituzione in pristino, il secondo ne differirà, né solo per la diversità delle operazioni 
da compiere.” 

41  Ibid., ss. 3–4. ”Ma allorché si tratti invece di opera d’arte, anche se fra le opere d’arte 
se ne trovano che posseggono strutturalmente uno scopo funzionale, come le architet-
ture e in genere gli oggetti della cosiddetta arte applicata, risulterà chiaramente che il 
ristabilimento della funzionalità, se pure rientra nell’intervento di restauro, non ne 
rappresenta in definitiva che un lato o secondario o concomitante, mai quello primario 
e fondamentale(...).” 

42 Ibid., s. 3. ”(…)il restauro costituisce il momento metodologico del riconoscimento 
dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e sto-
rica, in vista della sua trasmissione al futuro.” 

43  Ibid., s. 5. ”...qualsiasi comportamento verso l’opera d’arte, ivi compreso l’intervento 
del restauro, dipende dall’avvenuto riconoscimento o no dell’opera d’arte come opera 
d’arte.” 
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hen kohdistuvasta taiteellisesta arvioinnista. ”Esteettisen vaatimuksen”, istanza 
estetica, ohella restaurointia määrittää ”historiallisuuden vaatimus”, istanza stori-
ca.44 Istanza dell’utensilità eli ”hyödynnettävyyden vaatimus” ei ole Brandin mu-
kaan yhtä tärkeää taideteosten restauroinnin yhteydessä.45 Edes arkkitehtuurissa 
sen huomioiminen ei ole tarpeen, koska arvioiminen tapahtuu fyysisen olemuksen 
ja esteettisten ja historiallisten vaatimusten perusteella.46  

Historiallisen rakennuksen restaurointi on Cesare Brandin mielestä rinnastet-
tavissa taideteoksen restaurointiin, jolloin alkuperäisen taiteilijan luovan prosessin 
tuloksena syntynyt teos tuli materiaalisena kokonaisuutena suojelun kohteeksi. 
Brandi korosti taideteoksen erityisyyttä ja piti sitä ainutlaatuisen luovan prosessin 
tuloksena. Luomisprosessi ei ole kuitenkaan Brandin mukaan läsnä esimerkiksi 
rekonstruktiossa, jossa käytetty uusi materiaali on vailla historiaa. Tällöin ky-
seessä on historiallinen ja esteettinen väärennös.47 Brandille ajan kulun näkymi-
nen ja sisältyminen teokseen – erityisesti historiasta kertovana patinana – on tär-
keää. Patina on tulosta ikääntymisestä ja sen poistaminen vähentää teoksen antiik-
kiarvoa ja häiritsee taiteellista mielikuvaa. Brandin teorian ’ensimmäisen aksioo-
man’ mukaan restauroinnin tuli kohdistua ainoastaan taideteoksen materiaaliseen 
olemukseen.48 ’Toinen aksiooma’ edellyttää, että ”restauroinnin täytyy tähdätä 
taideteoksen potentiaalisen eheyden palauttamiseen, mikäli se on mahdollista il-
man, että on tyydyttävä taiteelliseen tai historialliseen väärentämiseen, hävittä-
mättä ajan kulumisesta kertovia merkkejä taideteoksessa”.49 

Nykyisistä restaurointiasiantuntijoista italialaisen Giovanni Carbonaran lähes-
tymistapaa voi pitää jatkumona Brandin kriittiselle suhtautumiselle restaurointiin. 
Carbonara on todennut muun muassa, että ”on helppoa täydentää rakenteen puut-
tuva osa, mutta vaikeaa säilyttää alkuperäinen materiaali”.50 Restaurointi on toi-

                                                        
44  Ibid., s. 6.  
45  Ibid.. ”...non è neppure necessario aggiungere l’istanza della utensilità...” 
46  Ibid.. 
47 Ibid., s. 11. 
48 Ibid., s. 7. Brandin ensimmäinen aksiooma: “Donde si chiarisce il primo assioma: si 

restaura solo la materia dell’opera d’arte.” 
49  Ibid., s. 8. Toinen aksiooma: “(…)il restauro deve mirare al ristabilimento della unità 

potenziale dell’opera d’arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artisti-
co o un falso storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell’opera d’arte 
nel tempo.“ 

50 Giovanni Carbonara, luento tammikuu 1999, Scuola di Specializzazione in Restauro 
dei Monumenti, Rooma. 
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menpide, joka pyrkii säilyttämään ja siirtämään tulevaisuuteen historiallisesti, 
taiteellisesti ja ympäristöllisesti merkittävän teoksen ilman, että ajan kulumisesta 
kertovia merkkejä hävitetään.51 Restaurointi perustuu teoksen vanhan olemuksen 
ja autenttisten dokumenttien kunnioittamiseen. Restaurointi on ”kriittinen hypo-
teesi ja ehdotus, jota voidaan muovata muuttamatta alkuperäistä niin, että paluu 
lähtökohtatilanteeseen on mahdollista”.52 Carbonara on korostanut erityisesti res-
tauroinnin tieteellistä luonnetta ja siihen liittyvien käsitteiden ymmärtämisen mer-
kitystä.53 

Eri määritelmien perusteella restaurointi sekä käsitteenä että toiminnan ta-
solla on siis menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta tiettynä hetkenä arvioiva 
toimenpide, jossa myös sosiaaliset tekijät ovat keskeisiä. Restaurointi on riippu-
vaista kontekstista ja kulttuurista. Se perustuu asiantuntijoiden arvioihin ja tutki-
muksiin, mutta sen tulee reagoida myös ympäristön vaatimuksiin. Restauroinnin 
kohteena olevan historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuminen on 
kiinteästi sidoksissa ympäristön muutoksiin ja siihen kohdistuviin sosiaalisiin 
tarpeisiin.   

Käytännön toimina restaurointi voi sisältää erilaisia korjaustoimia konser-
voinnista uusien, muotokieleltään nykyaikaistenkin, osien toteuttamiseen. Joskus 
rakennuksen puuttuvia osia voidaan rekonstruoida eli rakentaa uudelleen alkupe-
räisen mallin mukaan. Usein myös restauroinneissa pyritään myös palauttamiseen 
ja entistämiseen.  

Restauroinneissa noudatetaan niin kutsuttuja restaurointiperiaatteita. Res-
taurointiperiaatteina voidaan pitää minimitoimenpidettä, lisäysten ja uusien osi-
enpalautettavuutta eli reversibiliteettiä, lisäysten fyysistä ja kemiallista yhteenso-
pivuutta ja kestävyyttä sekä lisäysten erottumista alkuperäisestä teoksesta.54 Mi-
nimitoimenpide eli minimi interventio tarkoittaa kohdetta säästävää restaurointia. 
Kun muutokset pyritään pitämään mahdollisimman rajoittuneina ja vähäisinä, 
myös alkuperäistä materiaalia säästyy enemmän. Reversibiliteetti tarkoittaa lisä-

                                                        
51 B. Paolo Torsello, toim., Che cos’è il restauro? Nove studiosi a confronto. Marsilio 

Editori, Venezia, 2005, ss. 25–28; Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro. 
Teoria, soria, monumenti, Liguori Editore, 1997, ss. 23–33. 

52 Ibid.. 
53 Ibid.. 
54  Giovanni Carbonara, luento tammikuu 1999, Scuola di Specializzazione in Restauro 

dei Monumenti, Rooma. Restaurointiperiaatteet ovat kansainvälisten julistusten ja yh-
teistyön myötä vakiintuneita sääntöjä, joita ainakin ”periaatteessa” restauroinneissa tu-
lisi pyrkiä noudattamaan. 
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ysten poistettavuutta, minkä tulisi ulottua niin materiaalin kuin rakenteidenkin 
tasolle. Keskustelua on herättänyt esimerkiksi injektoitavien muoviyhdisteiden 
käyttäminen kiviaineisten rakenteiden konservoinnissa. Käytännössä ne eivät ole 
poistettavissa tai se on hyvin vaikeaa. Kemiallisen ja fyysisen yhteensopivuuden 
tavoitteena on ehkäistä alkuperäisen rakenteen vaurioituminen. Toisaalta uusien 
lisäysten on erotuttava alkuperäisestä. Uusien materiaalien ja osien yhdistäminen 
historialliseen rakenteeseen eli reintegrointi edellyttää sekä lisäysten erottumista 
alkuperäisestä että niiden poistettavuutta rakennetta tuhoamatta. Reintegrointi on 
yleistä arkeologisten kohteiden kuten raunioiden restauroinnissa. Restaurointipe-
riaatteet edesauttavat autenttisuuden säilymistä taatessaan alkuperäisen materiaa-
lin säilymisen ja uusien lisäysten erottumisen.55  

Tutkimustyö kuuluu olennaisesti restaurointiin, mitä voidaan pitää yhtenä res-
taurointiperiaatteena. Se sisältyy myös Venetsian julkilausumaan (1964)  jossa 
rakennussuojelun ja restauroinnin periaatteet kirjattiin yleispäteviksi ohjeiksi. 
Länsimaiset restaurointiperiaatteet tähtäävät teoksen autenttisuuden säilymiseen. 
Ne vastaavat kysymykseen, miten tulisi restauroida.56 Universaalien sääntöjen 
laatiminen on vaikeaa ja lähes mahdotonta, koska rakennusten suojelu on aina 
sidoksissa ympäröivään kulttuuriin ja sen arvostuksiin.57 Niistä riippuu, mitä ja 
miten suojellaan. Näin myös restaurointi on kulttuurisidonnaista. Restauroinnin 
sisällöstä ja tehtävistä esiintyy erilaisia näkemyksiä, jotka vaihtelevat konser-
voivasta kannasta luovuuden sallivaan restaurointiin.58 Huolimatta näke-
myseroista, on selvää, että restaurointi on aina kriittinen ja luova prosessi, jossa 
kaikki vaihtoehdot on punnittava. Valmiita ohjeita ei ole.  

                                                        
55  Autenttisuudesta restauroinnissa edempänä tässä luvussa, ks. “1.4.1 Autenttisuus res-

tauroinnissa”. 
56 Giuseppe Zander, Scritti sul restauro dei monumenti architettonici, Bonsignori edi-

tore, 1992, ss. 84–86. 
57 Paul Philippot, Saggi sul resturo e dintorni antologia, Bonsignori editore, Roma 1998, 

s. 44. Esimerkiksi Philippot on todennut, että “menneisyyden merkitys on suhteessa 
kansoihin, jotka tunnistavat sen omaksi historiakseen.”  

58 Konservoiva restaurointinäkemys, jota edustaa esimerkiksi Mario Dezzi-Bardeschi, 
edellyttää rakennuksen kaikkien kerrostumien säilyttämistä. Ambrogio Annonin caso 
per caso -periaate puolestaan kritisoi ”yhden ohjenuoran” restaurointeja. 
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1.2.2 Korjausrakentamisen terminologia59 

Korjausrakentaminen on yleistermi ja uudisrakentamisen vastakohta. Nykykie-
lessä termi viittaa luonteeltaan pikemminkin tekniseen, erityisesti rakenteisiin ja 
taloteknisiin järjestelmiin keskittyvään toimintaan. Usein myös joudutaan korjaa-
maan aikaisemmin tehtyjen korjausten virheitä ja samalla parantamaan tilojen 
käyttökelpoisuutta nykyisten vaatimusten tasolle.  

Korjausrakentamisen yhteydessä käytetään Suomessa laajasti peruskorjaami-
nen -sanaa, olipa sitten kysymys Kansallisteatterin kaltaisesta monumentista tai 
1970-luvun koulurakennuksesta. Peruskorjaaminen kohdistuu kuitenkin lähinnä 
viime vuosikymmenien rakennuksiin. Tyypillisesti peruskorjattavia ovat esimer-
kiksi lähiöiden asuinkerrostalot tai sodan jälkeen rakennetut koulut, joiden LVI-
järjestelmiä, pintarakenteita ja piha-alueita uusitaan. Nimike ’perusparantaminen’ 
taas tuli käyttöön vuoden 1979 perusparannuslain myötä.60 Perusparantamisessa 
kyseessä on yleensä rakennuksen laatutason nostaminen esimerkiksi rakentamalla 
siihen hissi. ’Remontoida’ tai ’tehdä remontti’ soveltuvat huonosti tieteelliseen tai 
viralliseen kieleen, mutta mainiosti jokapäiväiseen kotien korjaamiseen ja pie-
nempiin, asumismukavuutta parantaviin muutoksiin. ’Renovointi’ tarkoittaa ra-
kennuksen korjaamista uutta vastaavaan kuntoon.61 

                                                        
59  Tässä esitetyt määritelmät korjausrakentamisen termeistä eivät ole virallisia. Alan 

terminologia on suomen kielessä osittain vielä vakiintumatonta. 
60 Koska ruotsinkielessä termejä ’peruskorjaaminen’ ja ’perusparantaminen’ ei ole, ne on 

käännetty suoraan grundreparation ja grundforbättring -muotoihinks. esim. Mikael 
Reuter, ”Ombyggnad och renovering”, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 
http://www.kotus.fi. Reuterin mukaan perusparannusta vastaa ruotsinkielinen om-
byggnad, ”som alltså används just om grundläggande förbättringar av hus eller bostä-
der”. Pohjoismaisissa kielissä käännökset grundförbättring ja grundreparation ym-
märretään perustusten korjaamiseksi. Reuter toteaakin että olisi paras luopua koko-
naan termien grundförbättring ja grundreparation käytöstä. Reuter myös pitää selvä-
nä, että korjaamista tarkoittavien sanojen merkitykset ovat jossain määrin päällekkäi-
siä: ”Det är klart att de här ordens betydelser i någon mån överlappar varandra, så att 
det inte alltid går att dra klara gränser mellan t.ex. sanera, bygga om och renovera.” 

61 Reuter, op.cit., Mikael Reuterin mielestä peruskorjausta vastaavat ruotsinkielessä lä-
hinnä ”renovering” ja ”reparation” -termit, joiden merkitys on lähellä Suomessa käy-
tettyä ”tehdä remontti” -ilmausta: ”Det som på finska kallas peruskorjaus motsvaras 
närmast av (grundläggande) renovering (eller reparation). I sådana fall är det alltså 
inte fråga om att bygga om bostaden, utan att sätta den i gott skick, motsvarande det 
skick den hade som ny. Det är väl närmast detta man avser när man på finska talar om 
tehdä remontti och på vardaglig finlandssvenska om att ”göra remont”.” 
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Suomenkielinen sana ’saneeraus’ on johdettu ruotsikielisestä sanera ja sak-
sankielisestä die Sanierung -sanoista.62 Termi yleistyi 1800-luvun kaupunkiuu-
distusten yhteydessä, kun kokonaisia korttelistoja tervehdytettiin sekä purkamalla 
vanhaa että rakentamalla uutta. Tavoitteena oli usein epähygieenisten olojen sa-
neeraaminen teollistuneen yhteiskunnan vaatimusten tasolle. Asuntoihin saatettiin 
tuoda mukavuuksia kuten vesivessa ja sähkövalo. ’Saneeraus’ tarkoittaa juuri ter-
vehdyttämistä ja epätyydyttävien olosuhteiden parantamista. Ilmaus on vakiintu-
nut suomen kieleen ja sitä käytetään varsin vapaasti tarkoittamaan korjaamista 
yleensä. Saneeraamista ovat esimerkiksi asunnon märkätilojen korjaaminen tai 
kerrostalon muuttaminen liikuntaesteiselle sopivaksi.  

Historiallisten ja suojeltujen rakennusten restaurointi eroaa oleellisesti muusta 
korjausrakentamisesta. Vaikka korjausrakentamisen kohteisiin voi sisältyä saman-
kaltaisia arvoja kuin restauroitaviin rakennuksiin, restaurointi perustuu aina ra-
kennuksen arvojen tunnistamiseen ja niiden säilyttämiseen. Se edellyttää erikois-
tuneita suunnittelijoita ja työn toteuttajia. Restauroinnin perusteluna ovat kulttuu-
riset syyt, kun taas korjaamisen perustana ovat ensisijaisesti taloudelliset ja käyt-
töön liittyvät seikat, kuten Giovanni Carbonara kirjoittaa.63 

1.2.3 Historiallinen rakennus, monumentti 

Sanan ’monumentti’ etymologiseen merkitykseen sisältyy vahvasti muistamisen 
aspekti. Latinankielinen monumentum tarkoittaa muistomerkkiä, hautakammiota 
tai kirjallisia muistomerkkejä.64 Termi juontuu latinankielisestä verbistä moneo, 
muistuttaa, johtaa mieleen, ennustaa.65 Monumentin rinnalla käytetään yleisesti 
                                                        
62  Kaisu Häkkinen, Nykysuomen etymologinen sanakirja, WSOY, Juva, 2004, s. 1119. 

”Saneerauksen” kantasanana on latinankielinen verbi sanare. Sen johdos on sanus, jo-
ka tarkoittaa tervettä, esim. ”Mens sana in corpore sano”, ”terve mieli terveessä ruu-
miissa”. Saneeraaminen on yleistynyt myös tarkoittamaan erilaisia uudistuksia, joilla 
ei ole mitään tekemistä rakennusten korjaamisen kanssa (esimerkiksi organisaatioiden 
saneeraaminen vähentämällä työntekijöitä). 

63 Carbonara, op.cit., s. 373.  
64  Adolf V. Streng, Latinalais-suomalainen sanakirja, SKS, Helsinki, 1955, s. 471. 
65 Ibid., s. 470; Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-

Heinemann, Oxford, 1999, s. 4; Françoise Choay, L’Allegoria del patrimonio, Offi-
cina Edizioni, Roma, 1995, s. 14 (L’Allegorie du patrimoine, Editions du Seuil, Paris, 
1992). Kreikankielisen monumenttia tarkoittavan termin alkuperä on ’muisti’, mneme. 
Jokilehdon mukaan latinankielinen monumentum ”käsittää poliittisen ja moraalisen 
kysymyksen, joka varoittaa ja muistuttaa katsojaa hallitsijoiden vallasta.”  
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termiä ’historiallinen perintö’, joka viittaa sukupolvelta toiselle, lähinnä vanhem-
milta lapsille, siirtyvään omaisuuteen.66 ’Historiallinen perintö’ ja ’kulttuuripe-
rintö’67 käsittävät laajan määrän kohteita, eikä pelkästään taideteoksia vaan myös 
’työn tuloksia ja tuotteita’, jotka ovat ihmisen tietämyksen ja osaamisen tuloksia 
ja kuuluvat menneisyyteen.68 Kulttuuriperintö käsittää myös esimerkiksi tekotavat 
ja perinteet, joita kutsutaan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi.  

Vanha hautamausoleumi on helppoa mieltää monumentiksi, kun taas alkujaan 
hyötyrakennukseksi suunnitellun voimalaitoksen ymmärtäminen säilytettäväksi ei 
välttämättä ole yhtä selvää. Kaikkia nykyisin suojelun kohteiksi listattuja raken-
nuksia ei alunperin ole tarkoitettu monumenteiksi. Ajan kuluessa niihin kuitenkin 
on kerrostunut merkityksiä, ja ne ovat muuttuneet korvaamattomiksi todisteiksi 
historiasta.  

Alois Riegl erotti toisistaan ’intentionaaliset muistomerkit’ (gewollten Denk-
male) ja ’ei-intentionaaliset muistomerkit’ (ungewollten Denkmale).69 Intentio-
naaliset, tarkoitukselliset monumentit on rakennettu monumenteiksi, ne ovat aina 
olleet monumentteja.70 Ei-intentionaaliset monumentit ovat arvokkaita historiansa 
tai taiteellisen laatunsa ansiosta, mikä tekee rakennuksesta suojelun ja restauroin-
nin kohteen.71 Tuolloin, 1800- ja 1900-lukujen taitteessa, niin belgialainen Louis 
Cloquet (1849–1920) kuin Gustavo Giovannonikin käyttivät jakoa ’elävät ja kuol-
leet monumentit’. Eläviä monumentteja voitiin yhä hyödyntää nykyajan tarpei-
siin. Niihin kohdistui restaurointi. Kuolleet monumentit olivat todisteita mennei-
syydestä, muistomerkkejä, joiden säilyminen taattiin konservoivin toimin.72 

                                                        
66  Choay, op.cit., s. 9. Choayn mukaan 1960-luvulta alkaen ‘historiallisen monumentin’ 

rinnalla on alettu käyttää ‘historiallinen perintö’ -ilmausta.  
67 Nykysuomen sanakirja kuvailee kulttuuriperinnön seuraavasti: “Suomen kansan kult-

tuuriperintö. Roomalaiset kehittivät edelleen kreikkalaisilta saamaansa kulttuuriperin-
töä. Vanhemmilta veressä saatu kulttuuriperintö” (Nykysuomen sanakirja 2, SKS, 
WSOY, 2002 (15. painos), s. 571). 

68 Choay, loc.cit..  
69 Alois Riegl, ”Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung”, 

teoksessa Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 
1900, Braunschweig/Wiesbaden, 1988, ss. 43–47.  

70 Ibid.. 
71  Ibid.. 
72 Louis Cloquet, “La restauration des monuments anciens”, Revue de l’Art Chrétien, 

XLIV, 1901, ss. 498–503; Gustavo Giovannoni, Vecchie cità ed edilizia nuova, Nuova 
Antologia di lettere, scienze ed arti, 1913, ss. 191–195. 
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Myös Françoise Choay erottaa omiksi ryhmikseen hyödynnettävät, yhä käy-
tössä jatkavat muistomerkit ja ne, jotka ovat todisteita esimerkiksi tapahtumasta 
tai henkilöstä. Hyödynnettävät monumentit ovat usein rakennuksia.73 Konser-
voivien toimien lisäksi hyödynnettäviin monumentteihin joudutaan kajoamaan 
jopa niin, että muutokset näkyvät ulospäin. Kysymys onkin muutosten suorittami-
sesta siten, että monumentin muistiin liittyvä ’filosofinen funktio’ ei häiriinny, 
Choay kirjoittaa.74 Choay käyttää ilmausta ‘filosofinen funktio’ tarkoittamaan 
nimenomaan monumentin suhdetta muistamiseen ja ajan kulumiseen. Filosofista 
funktiota voisi nimittää myös rakennuksen merkityssisällöksi. 

Nykykäsityksen mukaan historiallinen rakennus eli monumentti voi edustaa 
mitä hyvänsä rakennustyyppiä.75 Historialliseksi monumentiksi voidaan ymmär-
tää sekä yksittäinen rakennus että urbaani- tai luonnonympäristö, joka todistaa 
erityisestä sivilisaatiosta, merkittävästä kehityksestä tai historiallisesta tapahtu-
masta.76 Suojelun kohteiden tunnistaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä ja ris-
tiriidatonta. Santino Langé on todennut, että ”perinteisesti suojelu ja restaurointi 
ovat kohdistuneet johonkin korvaamattomaan, jota ei voi muuttaa, jonka merkitys 
kulttuurissa on olennaista ja jonka fyysinen kestävyys on tämän kor-
vaamattomuuden ehto”.77 Korvaamattomuus tekee kohteesta kaikille yhteisen, 
jolloin kukaan yksittäinen ihminen ei voi myöskään päättää sen käytöstä.78  

Pelkästään taloudellinen hyödyntäminen, rakennuksen ikä tai harvinaislaatui-
suus eivät voi olla kriteereitä rakennuksen kohtalosta päätettäessä. Kulttuurihisto-
riallisesti ja taiteellisesti merkittävä uudempikin teos ansaitsee tulla suojelluksi, 

                                                        
73  Choay, loc.cit.. Monumenttien jako eläviin ja kuolleisiin 1800- ja 1900-lukujen tait-

teessa vastaa tätä Choayn käyttämää luokittelua.  
74  Ibid., s. 14.  
75  Ibid., ss. 9–10. Kun Ranskassa vuonna 1837 perustettiin ensimmäinen historiallisten 

monumenttien komissio, historialliset monumentit jaettiin kolmeen luokkaan: antiikki, 
keskiaika ja linnat. Etenkin toisen maailmansodan jälkeen suojelukohteiden kenttä on 
laajentunut, vaikka vielä vuonna 1968 Brysselissä tuhottiin Victor Hortan La Maison 
du Peuple (1896). Tunnetuin esimerkki asenteiden hitaasta muuttumisesta on Pariisin 
hallien tuhoaminen vuonna 1970. Syynä oli Choayn mukaan niiden ”triviaali funktio, 
mikä ei sallinut niiden pääsyä monumenttien luokkaan” (ibid.). Suomesta esimerkkejä 
löytyy runsaasti nimenomaan 1960- ja 70-luvuilta. Silti vielä vuonna 2006 Helsingin 
keskustassa Eduskuntatalon edestä puretttiin arvokkaat VR:n makasiinit.  

76  Gaetano Miarelli Mariani, Centri storici. Note sul tema, Università degli studi di Ro-
ma ”La Sapienza”, Multigrafia editrice, Roma, 1987, ss. 60–61. 

77 Santino Langé, Soggetti, Storia, Paesaggio, Mursia, Milano, 1999, ss. 26–28. 
78 Ibid..  
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mikäli siinä tunnistetaan sellaisia arvoja, joiden säilyminen koetaan tärkeäksi. 
Arvojen selvittäminen onkin välttämätöntä sekä vanhojen että uusien rakennusten 
kohdalla. Giovanni Carbonara puhuu teosten kronologisesta avautumisesta, joka 
ulottuu nykyhetkeen asti.79 Käytännössä se merkitsee sitä, että kaikki inhimillisen 
toiminnan tulokset, myös uudemmat rakennukset, voidaan saattaa suojelun ja res-
tauroinnin kohteiksi niiden iän ja harvinaislaatuisuuden, taiteellisten arvojen tai 
kulttuurisen merkityksen tähden.80 Monumentteja eivät ole pelkästään historialli-
set rakennukset, rakennustaiteelliset mestariteokset tai ’intentionaaliset’ monu-
mentit. Monumentiksi voidaan kutsua myös muiden taiteiden edustajia kuin ra-
kennustaiteen.81 Termit ’monumentti’ ja ’historiallinen rakennus’ siinä merkityk-
sessä, mihin ne ennen yhdistettiin, ovat siis rakennussuojelun ja restauroinnin 
yhteydessä saaneet laajan sisällön.  

Samia Rab on väitöskirjassaan kiinnittänyt huomiota monumentin käsittee-
seen sisältyviin erilaisiin arvoihin aina 1700-luvulta lähtien. Rab edellyttää, että 
arkkitehtien ja suojelijoiden tulisi hyväksyä monumentin käsite entistä laajem-
pana. Hänen näkemyksensä mukaan monumentti ei ole pelkästään rakennus, joka 
muistuttaa yksittäisestä ihmisestä, tapahtumasta tai toiminnasta. Monumentin ole-
massaolon jatkuminen antaa mahdollisuuden löytää uusia ja erilaisia tulkintoja, 
joilla herätetään kiinnostusta tunnistaa näitä lisämerkityksiä. Arkkitehtuurin suo-
jelua ei voi sisällyttää periaatteellisiin julistuksiin, koska niiden olisi jatkuvasti 
mukauduttava monumentin alati muuttuvaan konseptiin yhtä hyvin kuin muuttu-
viin uhkiin, kritisoi Samia Rab.82  

Vaikka monumentit ainakin periaatteessa ovat pysyviä, niiden restaurointia 
voidaan pitää osana ympäristön muutosprosessia ja todisteena aikansa arkkiteh-
tonisista ja kaupunkirakenteellisista ihanteista ja tavoitteista. Pysyvyys tekee his-
toriallisesta rakennuksesta muutoksia sanelevan – ja joskus niitä estävän – tekijän. 
Aldo Rossi (1931–1997) kirjoitti vuonna 1966 ilmestyneessä teoksessaan 
L’architettura della città, että monumentin alkuperäisellä funktiolla on määräävä 

                                                        
79  Giovanni Carbonara, ”Il restauro del nuovo: problemi generali e il caso del Weissen-

hof”, Avvicinamento al Restauro, Liguori editore, Napoli 1997, ss. 590–591. 
80 Ibid..  
81  Ibid., s. 12. 
82 Samia Rab, The ”Monument” in Architecture and Conservation. Theories of architec-

tural significance and their influence on restoration, preservation and conservation, 
Georgia Institute of Technology, Atlanta, 1997, s. 11. 
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asema kaupunkirakenteen muutoksissa.83 Kaupungin kehityksessä monumenttien 
pysyvyys on yksi ilmiö. Monumentit ovat menneisyyden fyysisiä merkkejä. Esi-
merkkinä Aldo Rossi kuvaa Padovassa sijaitsevaa keskiaikaista hallintopalatsia, 
Palazzo della Ragionea. Pysyvyys ei tarkoita ainoastaan fyysistä muotoa, vaan 
rakennuksen mukautumista erilaisiin funktioihin ja kaupunkirakenteen jatkuvuut-
ta.84 Palazzo della Ragione on osittain yhä alkuperäisessä käytössä: pohjakerros 
on myyntitiloina, mikä pitää rakennuksen elinvoimaisena.85 ”Pysyvät urbaanit 
tekijät identifioituvat monumenteissa”; monumenttien ”jatkuvuus ja pysyvyys on 
peräisin niiden perustavanlaatuisesta historiallisesta ja taiteellisesta, olemiseen ja 
muistamiseen liittyvästä arvosta”, kirjoittaa Rossi kaupungin muutosten ja mo-
numentin pysyvyyden välisestä suhteesta.86 Se, että monumentit ovat mukautu-
neet muutoksiin ja eläneet kehityksen mukana, on osoitus tiettyjen arvojen pysy-
vyydestä ja toisten vaihtumisesta sekä myös yhteiskunnallisista muutoksista.  

Tässä tutkimuksessa historiallisella rakennuksella tarkoitetaan samaa kuin 
monumentti tai muistomerkki -termeillä niiden laajassa merkityksessä. Kyseisillä 
ilmaisuilla viitataan rakennuksiin, jotka pyritään säilyttämään autenttisina niihin 
sisältyvien erilaisten arvojen tähden.87  

                                                        
83 Aldo Rossi, L’architettura della città, Città Studi Edizioni, Torino, 1995, ss. 55–58. 

Rossin mukaan on tarkasteltava kaupunkirakenteen pysyviä aiheita, jotka ovat havait-
tavaissa monumenttien, menneisyyden fyysisten merkkien sekä kaupunkirakenteen 
jälkien ja kaavan kautta. Palazzo della Ragione toimii yhä ympäröivän kaupunkira-
kenteen määräävänä tekijänä. Pysyvyys ei merkitse ainoastaan alkuperäisen muodon, 
jonka funktiot ovat vaihdelleet, läsnäoloa, vaan myös kaupankäyntiin liittyvän toimin-
nan jatkumista, mikä todistaa rakennuksen elinvoimaa. Vastaavia monumentteja, jotka 
yhä sanelevat ymäristöään huolimatta funktion muuttumisesta, ovat esimerkiksi Al-
hambra Granadassa ja Cordoban moskeija.  

84 Ibid.. 
85 Ibid., s. 56–57. 
86 Ibid., s. 58. “Sono infatti propenso a credere che i fatti urbani persistenti si iden-

tifichino con i monumenti; e che i monumenti siano persistenti nella città ed effetti-
vamente persistano anche fisicamente. (Tranne, tutto sommato, dei casi abbastanza 
particolari). Questa persistenza e permanenza è data dal loro valore costitutivo; dalla 
storia e dall’arte, dall’essere e dalla memoria.” 

87 Erilaisia arvoja on lukuisia, ne eivät ole pysyviä, vaan muuttuvat ajassa. Jonkin yksit-
täisen kohteen arvioinnissa käytetään usein arvokategorioita historialliset arvot, arkki-
tehtoniset arvot ja ympäristöarvot. Myös Rieglin arvoluokittelu on yhä varsin pätevä. 
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Kuva 1. San Clemente, Venetsia. Kirkkoja on liike- ja näyttelytiloina, asuntoina ja jopa 
ravintoloina. Entisiä luostareita toimii kouluina, sairaaloina, museoina ja hotelleina. 
San Clementen entinen luostari- ja sairaalasaari muutettiin 2000-luvun alussa 
loistohotelliksi. Luostarin historia ulottuu 1100-luvulle. Ilmeisesti Mauro Codussin 
(1440–1504) suunnittelema kirkko on peräisin 1400-luvun lopusta. Sairaalaksi luostari 
muutettiin 1800-luvulla. (Kuva: Miia Perkkiö, 2005) 
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1.3 Historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 
restaurointiongelmana 

Restauroinnin keskeinen tavoite on siis rakennukseen sisältyvien arvojen ja au-
tenttisuuden säilyttäminen. Historiallisiin rakennuksiin kohdistuvien muutosten 
on samalla myös sopeuduttava ympäristöönsä ja jopa parannettava olemassa ole-
vaa tilannetta. Elämän edellytykset on voitava taata ja ihmisten tarpeisiin on vas-
tattava olemassa olevissa rakennuksissa ja ympäristöissä riippumatta niiden iästä 
ja arvosta.  

Rakennuksia, joiden olemassaolo ei riipu käytöstä, on vähän. Esimerkiksi 
keskiaikaiset kirkot ja linnat ovat sellaista rakennusperintöä, jonka säilymisen 
merkitys ymmärretään ehdoitta. Silti niitäkin joudutaan uudistamaan käyttäjiä 
paremmin palveleviksi. Myös muutamat modernin arkkitehtuurin merkkiteokset 
on rauhoitettu ”normaalin” elämän ulkopuolelle. Tällaisia alkuperäisen käyttö-
tarkoituksensa kanssa museoituja rakennuksia ovat esimerkiksi eräät yksityistalot 
kuten Alvar Aallon suunnittelema Villa Mairea (Noormarkku, 1939) ja Le Cor-
busierin teos Villa Savoy Ranskassa (Poissy, 1929). Silti yhä useammin raken-
nuksen elinehto on alkuperäisestä poikkeavan, uuden ja tehokkaamman tai tuotta-
vamman käyttötarkoituksen löytäminen. Ja vaikka historiallisen rakennuksen 
käyttötarkoitus säilyisi entisellään, edessä on jossain vaiheessa teknisen varus-
telun tai muiden käyttömukavuuteen liittyvien seikkojen parantaminen.88  

Koska restauroinnin kohteita on nyt aikaisempaa enemmän, myös käyttötar-
koituksen muutokset kohdistuvat entistä moninaisempiin rakennustyyppeihin. 
Esimerkiksi teollistumisen historiaan ja liikkumiseen liittyvät rakennukset ovat jo 
pitkään olleet yksi suuri muutosten kohderyhmä.  

 

                                                        
88  Viimeisten vuosien aikana tietotekniikka- ja turvallisuusjärjestelyt ovat kehittyneet 

merkittävästi. Myös paloturvallisuusmääräykset sekä liikuntaesteisten esteetön liik-
kuminen aiheuttavat muutoksia.  
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Kuva 2. Lingotto, Torino. Käyttötarkoituksen muutos voi myös koskea rakennettua 
ympäristöä ja miljöötä kokonaisuutena. Italiassa Torino tunnetaan Fiatista ja 
konepajateollisuudesta. Autojen valmistuksen siirryttyä pois kaupungista jouduttiin 
uutta käyttöä miettimään Lingotton alueelle ja valtavalle tehdaskompleksille, jossa 
Fiateja oli valmistettu vuodesta 1922 alkaen. Lingotton työläiskaupunginosan 
identiteetti oli sidoksissa tehtaaseen. Ongelman ratkaisemiseksi järjestettiin 
arkkitehtikilpailu, jonka perusteella tehtävään valittiin Renzo Piano Building 
Workshop. Kokonaisuus valmistui vuonna 2002. Siihen sijoitettiin korkeatasoinen 
hotelli, ostoskeskus, messukeskus, taidegalleria, elokuvateatteri ja muita ympäristöä 
palvelevia toimintoja. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 
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Käyttötarkoituksen muuttuessa konservoivat, materiaalin säilymiseen kohdistuvat 
restaurointitoimet eivät yleensä yksistään riitä. Uhkana käyttötarkoituksen muut-
tuessa on rakennuksen luonteen ja erityispiirteiden ja Françoise Choayn ni-
meämän filosofisen funktion häviäminen.89 Pelkkä uuden käyttötarkoituksen vaa-
timusten näkökulmasta toteutettu restaurointi voi olla historialliselle rakennuk-
selle kohtalokasta. ”Vanhaa kirkkoa tai historiallista linnaa ei saa pitää pelkkinä 
restauroinnin funktionaalisen sovittamisen mykkinä ja passiivisina ’säiliöinä’”, 
Giovanni Carbonara on todennut.90 Kuten restaurointi aina, käyttötarkoituksen 
muutoskin edellyttää sekä rakennushistoriallista selvitys- ja inventointityötä että 
teknistä kartoitusta.91 

Historiallisessa kaupungissa muutokset yksittäisissä rakennuksissa liittyvät 
usein laajempiin, jopa koko kaupunkistruktuurin ja sen sosiaalisten rakenteiden 
muutoksiin. Kun valmiiksi rakennettuihin paikkoihin tarvitaan uusia toimintoja, ei 
uusille rakennuksille yleensä ole enää tilaa. Uudet toiminnot onkin monissa tapa-
uksissa pakko sijoittaa olemassa oleviin rakennuksiin. Hallittuina, yhteisön elä-
män muuttumista tukevina valintoina ja ratkaisuina tällainen muutosprosessi voi 
myös auttaa historiallisen rakennuskannan säilymistä. Historiallisten rakennusten 
käyttötarkoituksen muutoksissa kontekstin ymmärtäminen on tärkeää. Rakennusta 
on pyrittävä arvioimaan laaja-alaisesti, osana ympäristöä, sen historiaa ja siinä 
tapahtuvia muutoksia.  

                                                        
89  Françoise Choay, L’Allegoria del patrimonio, Officina Edizioni, Roma, 1995, s. 14. 
90 Giovanni Carbonara, Avvicinamento al Restauro, Liguori editore, Napoli 1997, s. 376. 

”Come una vecchia chiesa, anche un antico castello non potrà essere considerato solo 
il muto e passivo ‘contenitore’ d’un moderno adattamento funzionale di restauro…” 
Giovanni Carbonara käyttää tässä yhteydessä myös ilmaisua “restauro funzionale”, 
”toiminnallinen restaurointi” tai ”funktionaalinen restaurointi”. Kyseessä ei kuiten-
kaan ole mikään restaurointikategoria (MP). 

91 Jo kaavoituksen yhteydessä tulisi selvittää, miten mahdollinen uusi käyttö muuttaa 
ympäristöään. Suomen Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään asemakaavaa laa-
dittaessa vaalimaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä, ks. Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 54 §: ”Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveel-
liselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuu-
delle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee 
vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää(...)”. 
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Kuva 3. Amos Andersonin taidemuseon hissi, Helsinki. Vaikka historiallisen 
rakennuksen käyttötarkoitus ei muuttuisikaan, voi toiminta jatkuakseen edellyttää 
tilallisia ja teknisiä muutoksia. Silloin rakennus joudutaan mukauttamaan uusiin 
vaatimuksiin. Usein muutoksissa parannukset koskevat turvallisuutta ja liikkumista, 
kuten Amos Andersonin taidemuseon kohdalla 1990-luvun lopussa (Arkkitehtitoimisto 
Kari Hyvärinen Oy). Uusi rakennuksen ulkopuolelle rakennettu hissi mahdollistaa 
liikuntaesteisten liikkumisen eri kerrosten välillä. (Kuva: Ari Kakkinen, 2000)  
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Kuva 4. Mercati Traianei, Rooma. Myös arkeologiset alueet ja raunioituneet 
rakennukset ovat käyttötarkoituksen muutoksen kohteita, kun ne muutetaan 
esimerkiksi museoiksi ja yleisölle avoimiksi paikoiksi. Niiden hyödyntäminen 
edellyttää yleensä rakenteita ja opasteita, jotka mahdollistavat kävijöiden turvallisen 
liikkumisen alueella. (Kuva: Miia Perkkiö, 2002) 
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1.4 Tutkimusongelma: utilitas, autenttisuus ja funktionaalinen 
integriteetti käyttötarkoituksen muuttuessa 

Tämän tutkimuksen perusajatus on, että restaurointi on arkkitehtuurin yksi osa-
alue, ei oma eristynyt saarekkeensa. Näin myös arkkitehtuurin tehtävien tulee 
täyttyä rakennuksia restauroitaessa. Restaurointi ei tällöin voi olla yksinomaan 
entistämistä ja vaurioiden korjaamista, vaan sen on vastattava ihmisten tarpeisiin: 
utilitas on olemassa myös restauroinneissa. Käyttötarkoituksen muutos on luon-
nollinen osa historiallisen rakennuksen elämää ja myös osa rakennetussa ympä-
ristössä jatkuvasti käynnissä olevaa muutosprosessia. Restauroinnin on sekä taat-
tava rakennuksen säilyminen että palveltava ihmisten elämää tässä ja nyt, mihin 
utilitas konkreettisesti vastaa.  

Vaikka restaurointi on osa arkkitehtuurin kenttää, voidaanko historiallisilta 
rakennuksilta edellyttää samaa kuin uudisrakennuksilta? Onko niiden hyödytet-
tävä ihmistä ja palveltava jotain käyttöä huolimatta historiallisuudestaan? Raken-
nusperinnön säilyminen on riippuvaista historiallisten rakennusten hyödyntämi-
sestä ja käyttötarkoituksen muutokset ovat välttämättömiä sekä rakennusten it-
sensä että ihmisten elämän kannalta. Historiallinen rakennus on siis ’ajassa muut-
tuva’ ja silti samalla ’pysyvä’. Restauroinnin tavoitteiden asettelussa tasapainoile-
vat muutostarpeet ja pyrkimys säilyttää teos autenttisena. Tässä tutkimuksessa 
pyritään selvittämään autenttisuuden ja funktionaalisen integriteetin käsitteitä se-
kä sitä, millä edellytyksillä historiallinen rakennus säilyttää autenttisuutensa ja 
funktionaalisen integriteettinsä käyttötarkoituksen muutoksissa.  

1.4.1 Autenttisuus restauroinnissa 

Sana ’autenttinen’ tulee kreikkalaisperäisestä oikeaperäisyyttä, luotettavuutta ja 
pätevyyttä merkitsevästä autentia -sanasta.92 Läntisessä kulttuurissa autenttisuus 
on alunperin viitannut yhteisön lakien säätämiseen, oikeuksiin ja uskontoon. Au-
tenttinen on merkinnyt tekstin kirjoittajaa ja epäautenttinen puolestaan tekstin 
väärennöstä tai virheellistä kopiota laajentuen käsittämään myös pyhimysten re-

                                                        
92 Sanan ’autenttinen’ alkuperä on kreikan autentikos, joka perustuu sanaan autos eli 

’itse’ tai ’sama’, sekä latinankielinen auctor, joka tarkoittaa tekijää (Svenska Akade-
miens Ordbok, Cleerups Förlag, Lund, 1903, s. 2697); suomenkielessä ’autenttinen’ 
tarkoittaa oikeaperäistä, varmaa, väärentämätöntä, luotettavaa, ks. esim. Nykysuomen 
sanakirja, Suomen kirjallisuuden seura, WSOY, Juva, 2002, s. 139; Iso tietosanakirja, 
Otava, Helsinki, 1931, s. 1007. 
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liikkien aitouden.93 Autenttisuus kytketään aitouteen, totuudenmukaisuuteen ja 
rehellisyyteen. Kysymys on totuudesta, kuten useat filosofit ovat todenneet.94 Au-
tenttisuuden suhde arkkitehtuuriin ja restaurointiin on vaikeasti lähestyttävä asia. 
Totuus on enemmän kuin fyysinen ja havaittava todellisuus.  

Hannah Arendt (1906–1975) on kirjoittanut “elävän organismin” ulkomuodon 
ja sen taakseen kätkemän sisimmän eli näkymättömän suhteesta totuuteen teok-
sessaan The Life of the Mind.95 Arendt epäilee tieteen mahdollisuuksia löytää to-
tuus. Ulkomuodon kätkemää aluetta ei voi saavuttaa nykypäivän järjen maail-
massa. Vaikka tiede uskoo edistykseen, kukaan ei ole koskaan tuntunut todella 
uskoneen mahdollisuuteen saavuttaa absoluuttinen totuus.96 Siksi kiinnostus koh-
distuu ulkomuotoon, jonka kautta on mahdollista tavoittaa sisällä oleva totuus eli 
elävä organismi. Arendt kuitenkin kyseenalaistaa asetelman: ”Koska elämme nä-
kyvässä, appearing, maailmassa, eikö ole uskottavampaa, että olennainen ja mer-
kityksellinen maailmassamme on sijoittunut juuri pintaan?”97 Arendt viittaa sveit-
siläiseen eläintieteilijään ja biologiin Adolf Portmaniin, joka on todistanut, että 
oletus luonnon funktionaalisuudesta on väärä. Eläimen ulkomuoto itsessään on 
funktionaalinen kokonaisuus, jossa osat liittyvät toisiinsa säännönmukaisesti. 
”Autenttinen” ulkomuoto on se minkä näemme ja ”epäautenttinen” se mikä tulee 
esiin ”autenttisen” vahingoituttua.98 Ulkomuoto itsessään on autenttista, sitä mikä 
on tarkoitettu nähtäväksi. Sisäpuolella organismit puolestaan ovat epämiellyttäviä 
nähdä ja siksi ne ovat piilossa. Niiden tehtävänä on tukea ja pitää yllä ulkomuo-
toa.  

Suoraan ei Arendtin näkemystä voi ehkä arkkitehtuuriin soveltaa. Paitsi että 
rakennukset eivät ole eläviä organismeja, niiden sisäpuoli eli sisätilat ovat var-
                                                        
93  Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-

ford, 1999, s. 296; Françoise Choay, L’Allegoria del patrimonio, Officina Edizioni, 
Roma, 1995, s. 171. 

94  Autenttisuudesta rakennussuojelun yhteydessä ovat kirjoittaneet mm. Jukka Jokilehto 
ja Joseph King: “Authenticity and Conservation; reflections on the current state of un-
derstanding”, UNESCO seminar in Great Zimbabwe, May 2000. 

95  Hannah Arendt, The Life of the Mind, The groundbreaking investigation on how we 
think, A Harvest Book Harcourt, San Diego, 1978. 

96  Ibid., s. 27. ”...though one expects to progress further and further, no one seems ever 
to have believed in reaching a final absolute goal of truth.” 

97  Ibid.. “Since we live in an appearing world, is it not much more plausible that the 
relevant and the meaningful in this world of ours should be located precisely on the 
surface? 

98  Ibid., ss. 27–29. 
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masti yhtä autenttisia kuin ulkopuoli eli julkisivut. Rakennukseen tarkoitettu toi-
mintakin tapahtuu suurimmaksi osaksi sisätiloissa. Arkkitehtuurissakin joka tapa-
uksessa se mikä näkyy ja on aistittavissa, on todellista. Rakennus ja rakennettu 
ympäristö ovat toimivia kokonaisuuksia, niiden on fyysisesti, näkyvinä pintoina 
ja tiloina, tarjottava puitteet elämälle.  

Autenttisuuden liittäminen historiallisiin rakennuksiin ja niiden alkuperän 
kunnioittamiseen ei ole uutta. Vaikka termiä käytettiin vielä renessanssin aikana 
viittaamaan kirjallisten dokumenttien aitouteen, monet arkkitehdit ja taiteilijat 
arvostivat historiallisia rakennuksia nimenomaan niiden alkuperän takia. Seuraa-
villa vuosisadoilla autenttisuutta terminä alettiin soveltaa myös restaurointien yh-
teydessä. Historiallisen rakennuksen autenttisuus oli tulosta tieteellisestä tutki-
muksesta, alkuperäisen materiaalin tunnistamisesta ja sen arvon ymmärtämisestä. 
John Ruskinille autenttisuus edellytti historiallisen rakennuksen säilyttämistä kos-
kemattomana, koska restaurointi oli väärentämistä ja tuhoamista kajotessaan sekä 
materiaaliin että teoksen esteettiseen ulkoasuun.99 Myös John J. Stevenson nosti 
restaurointien kriteeriksi autenttisuuden, mikä tarkoitti hänellä lähinnä uuden ma-
teriaalin ja lisäyksen erottumista alkuperäisestä.100 Camillo Boito puolestaan mää-
ritteli ne menetelmät, joiden mukaan toimimalla teos säilyttäisi autenttisuutensa 
restauroinnin jälkeenkin.101 Vaikka Boiton ohjeissa ei puhuta suoraan autentti-
suudesta, ne edesauttoivat nimenomaan autenttisuuspyrkimyksiä. Välttä-
mättömien lisäysten tuli olla luonteeltaan alkuperäisestä poikkeavia, mutta siten, 
etteivät ne loukanneet liiaksi monumentin taiteellista ilmettä.102 Tuhoutuneiden tai 

                                                        
99  John Ruskin, The Seven lamps of architecture, Dover Publications, New York, 1989, 

s. 194. 
100  John J. Stevenson, Architectural Restoration: its principles and practice, The Royal 

Institute of British Architecture, London, 1877, s. 4. 
101  Camillo Boito, ”I restauri in architettura”, Il nuovo e l’antico in architettura, Jaca 

Book, 1989, ss. 124–125. Boito esitteli vuonna 1883 Italian arkkitehtien ja insinöörien 
kongressissa (III Congresso degli ingegneri ed architetti) monumentaalirakennusten 
restaurointiin liittyvät ohjeet, jotka lähetettiin ministeriöstä (Ministro della pubblica 
istruzione, opetusministeriö) edelleen paikallisille, restauroinneista vastaaville tahoil-
le. Kyseistä Boiton seitsemänkohtaista ohjeistoa pidetään ensimmäisenä Italian res-
taurointijulkilausumana.  

102  Ibid., s. 124. “Nel caso che le dette aggiunte o rinnovazioni tornino assolutamente 
indispensabili per la solidità o per alter cause invincibili(…)le aggiunte o rinnovazioni 
si devono compiere con carattere diverso da quello del monumento, avvertendo che, 
possibilmente, nell’apparenza prospettica le nuove forme non urtino troppo con il suo 
aspetto artistico.” 
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puuttuvien osien täydentäminen onnistui esimerkiksi käyttämällä erilaista materi-
aalia tai pintakäsittelyä.103 Kohteen dokumentointi mahdollisti kohteessa tapahtu-
neiden muutosten tunnistamisen ja autenttisuuden toteamisen myös myö-
hemmin.104 Boitolle monumentin alkuperäisten osien ja myös eri aikoina tehtyjen 
muutosten ja lisäysten tunnistaminen ja niiden hyväksyminen oli keskeistä. Siksi 
Boiton lähestymistapaa voi kutsua autenttisuutta vaalivaksi. 

Autenttisuus tarkoitti siis jo 1800-luvulla historiallisten rakennusten res-
tauroinneissa alkuperäisen materiaalin ja muodon säilymistä sekä kohteen histo-
rian ja ulkoasun varjelemista. Myös Ateenan julistuksessa vuonna 1931 histori-
allisten rakennusten restaurointeihin suositellut menetelmät tähtäsivät nimen-
omaan alkuperäisen materiaalin autenttisuuden vaalimiseen. Esimerkiksi raunioi-
den konservoinnissa alkuperäisten osien liittäminen alkuperäisille paikoilleen eli 
anastylosis oli suositeltavaa. Ja mikäli käytettiin uutta materiaalia, tuli sen erottua 
alkuperäisestä.105 Venetsian julistus vuonna 1964 jatkoi samaa muodon ja materi-
aalin muuttumattomuuteen perustuvaa näkemystä autenttisuudesta. Sen taustalla 
oli muun muassa Cesare Brandin restaurointiteoria. 

Cesare Brandin lähtökohtana oli käsitys arkkitehtuurista ainutlaatuisen luovan 
prosessin tuloksena, jolloin teoksen arvo on riippuvainen materiaalin alkuperäi-
syydestä. Siksi myös restaurointi kohdistuu materiaaliin: ”si restaura solo la ma-
teria dell’opera d’arte”.106 Restaurointi edellyttää Brandille tutkimukseen ja es-
teettiseen arvioon perustuvaa teoksen tunnustamista tiettynä hetkenä. Restauroin-
nin tavoitteena on teoksen siirtäminen tulevaisuuteen. Tästä johtuen restaurointi 
toimenpiteinä kohdistuu teoksen materiaaliin. Historiallisuuden ohella esteetti-
syys voidaan tulkita sisältyväksi Brandin käsitykseen autenttisuudesta; Brandi 
vaatii myös materiaalissa näkyvien ajan kulumisesta kertovien muutosten eli pati-
nan säilyttämistä.107 Alkuperäisen materiaalin tai osan puuttuessa lisäysten on 
oltava aina ja helposti identifioitavissa. Etäältä tarkastellessa lisäys kuitenkin on 

                                                        
103  Ibid..  
104  Ibid., s. 125. Ohjeissa korostetaan suunnitelmien ohella valokuvauksen merkitystä; 

kuvia tulee ottaa myös pienistäkin korjauksista ja työn eri vaiheissa.  
105  Athens Charter for the Restoration of Historic Monument, ICOMOS, “VI The tech-

nique of conservation”, 1931. 
106  Cesare Brandi, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1977, s. 7. 
107  Ibid., s. 29. Cesare Brandi on tarkastellut patinan merkitystä sekä historiallisesta että 

esteettisestä näkökulmasta. Historiallisesta näkökulmasta patinan säilyttäminen ei ole 
ainoastaan suositeltavaa vaan välttämätöntä. 
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näkymätön ja teos on hahmotettavissa kokonaisuutena. 108 Materiaali on säilytet-
tävä silloin, kun se määrää suoraan muodon ja on siis näkyvissä. Näin ra-
kenteellisten vaurioiden restauroimisessa on suurempi vapaus.109 Sattumaa vai ei, 
mutta rakenteita voisi tässä yhteydessä tosiaankin verrata Arendtin epäautentti-
sena pitämään ulkomuodon kätkemään sisimpään eli epäautenttiseen. Vaikka Ce-
sare Brandi ei ole määritellyt, mitä autenttisuus tarkoittaa, hänen restaurointiteo-
riansa nojaa vahvasti käsitykseen alkuperäisen materiaalin säilymisen tärkeydestä.  

Venetsian julkilausumassa vuonna 1964 vaadittiin kulttuuriperinnön säilyttä-
mistä ”kaikessa autenttisuudessaan” tuleville sukupolville.110 Siinä ei kuitenkaan 
selitetä, mitä autenttisuudella tarkoitetaan. Julkilausuman ohjeet tähtäävät selvästi 
teoksen autenttisuuteen vaaliessaan alkuperäistä materiaalia ja alkuperäisten osien 
erottumista lisäyksistä. Venetsian julkilausuma kirjoitettiin ennen kaikkea läntis-
ten maiden ja kulttuurien näkökulmasta, mistä sitä on myös kritisoitu. Länsimai-
sittain restaurointi on perustunut teoksen historian, esteettisyyden ja au-

                                                        
108  Ibid., s. 17. ”...l’integrazione dovrà essere sempre e facilmente riconoscibile...” 
109  Ibid., s. 18.  
110 The Venice Charter, ICOMOS, 1964: “Imbued with a message from the past, the his-

toric monuments of generations of people remain to the present day as living wit-
nesses of their age-old traditions. People are becoming more and more conscious of 
the unity of human values and regard ancient monuments as a common heritage. The 
common responsibility to safeguard them for future generations is recognized. It is our 
duty to hand them on in the full richness of their authenticity”. Suomenkielisessä 
käännöksessä autenttisuus on käännetty aitoudeksi: ”Meidän velvollisuutenamme on 
jättää ne jälkeemme kaikessa aitoudessaan.” 
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tenttisuuden kunnioittamiseen.111 Tietyssä ympäristössä ja kulttuurissa autentti-
suus nojautui kuitenkin yhä käsityöperinteen jatkumiseen, mitä Venetsian julis-
tuksessa ei huomioitu.112  

Naran autenttisuutta käsittelevä asiakirja (The Nara Document on Authentici-
ty) julkaistiin vuonna 1994 suojaamaan erityisesti sellaisia alueita, joilla perintei-
set kulttuurit ovat olleet vaarassa hävitä tyystin esimerkiksi teollistumisen aiheut-
tamien muutosten vuoksi.113 Naran dokumentissa todetaan, että autenttisuuden 
ymmärtäminen on olennaista kulttuuriperintöön liittyvässä tutkimuksessa, kon-
servoinnissa ja restauroinnin suunnittelussa.114 Autenttisuuden arvioimisen lähtö-
kohta on arvojen taustalla olevan tiedon ja sen alkuperän suhde kulttuuriperinnön 

                                                        
111  Paul Philippot, ”Storia e attualità del restauro”, teoksessa Paolo Fancelli, toim., Saggi 

sul restauro e dintorni antologia, Bonsignori editore, 1998, ss. 104–105 (julkaistu en-
simmäisen kerran: “Histoire et actualité de la restauration”, Annales d’Histoire de 
l’Art et d’Archéologie de l’ULB, XII, 1990, ss. 135–145). Venetsian julkilausuman 
soveltaminen on ollut vaikeaa kulttuureissa ja alueilla, joissa rakentamisen traditio se-
kä suhtautuminen historiallisiin rakennuksiin ja niiden säilyttämiseen poikkeavat täy-
sin länsimaisesta käsityksestä. Sekä Venetsian että Ateenan kansainväliset julistukset 
muotoiltiin nimenomaan länsimaisesta näkökulmasta ja niissä voi nähdä lähes ”natio-
nalistisia sävyjä”, kuten Paul Philippot kirjoittaa (ibid..). Länsimainen restaurointikäsi-
tys on peräisin 1700- ja 1800-luvuilta, jolloin länsimaissa teollinen tuotanto korvasi 
käsityön. Myöhemmin teollistuneissa yhteiskunnissa käsityötraditio, rakennusten yl-
läpito ja kunnostaminen perinteisin menetelmin on jatkunut näihin päiviin asti. Philip-
pot’n mukaan tällöin kysymys on ”ainoasta autenttisuuden muodosta, jossa kohteen 
arvo ei ole tunnistettu historian tai kriittisen esineellistämisen perspektiivistä, vaan to-
disteena tradition uskollisesta toistamisesta” (ibid..). 

112  Ibid.. 
113  The Nara Document on Auhenticity, ICOMOS, 1994. Esimerkiksi kuudennessa artik-

lassa painotetaan kulttuurien diversiteettiä ja vieraiden kulttuurien ja kaikkien niihin 
liittyvien uskomusten kunnioittamista: ”Cultural heritage diversity exists in time and 
space, and demands respect for other cultures and their belief systems”. 

114  Ibid.. “Authenticity, considered in this way and affirmed in the Charter of Venice, 
appears as the essential qualifying factor concerning values. The understanding of au-
thenticity plays a fundamental role in all scientific studies of the cultural heritage, in 
conservation and restoration planning, as well as within the inscription procedures 
used for the World Heritage Convention and other cultural heritage inventories.” 
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piirteisiin.115 Naran asiakirjassa eri kulttuurien erot ovat yksi lähtökohta autentti-
suudelle restauroinnissa. Siksi liittyessään elävään traditioon ja sen jatkamiseen 
myös rekonstruktio, johon on länsimaissa suhtauduttu yleensä kielteisesti, voi olla 
autenttinen. Autenttisuus on siis enemmän kuin muodon ja materiaalin välinen, 
muuttumaton suhde liittyessään kulttuurisidonnaisen tradition ja käsityötaidon 
jatkumiseen. Aineellisen (engl. tangible) perinnön ohella aineettoman (engl. in-
tangible) kulttuuriperinnön, kuten esimerkiksi paikallisten tapojen ja traditioiden, 
vaaliminen on Naran asiakirjan myötä ymmärretty tärkeäksi myös läntisissä kult-
tuureissa, missä autenttisuus restauroinnissa on tarkoittanut pitkään alkuperäisen 
materiaalin vaalimista. Esimerkiksi Suomessa puurakentamisen perinne ja puura-
kennusten säilyttäminen edellyttävät alkuperäisen materiaalin korvaamista uudel-
la, jolloin perinteisten työtapojen säilyminen on tärkeää.  

Myös Unescon Maailmanperintösopimuksessa painotetaan autenttisuutta kes-
keisimpänä kriteerinä maailmanperintökohteiden valinnassa. Universaalit arvot 
ovat kriteereinä Maailmanperintölistalle pyrkivien monumenttien autenttisuutta 
arvioitaessa.116 Kohteiden on täytettävä vaadittavat kriteerit ja autenttisuuden tes-
ti.117 Sitä mitä autenttisuus tässä yhteydessä tarkoittaa, ei sopimuksessa ole selitet-
ty. ”Universaali arvo” on avain autenttisuuden ymmärtämiseen ja merkitsee kult-
tuuriperinnön yhteydessä Jukka Jokilehdon mukaan ”erityistä luovaa laatua, kuten 
ainutlaatuisuutta ja alkuperäisyyttä, totuutta ja autenttisuutta olennaisena osana 
yhteistä, universaalia ihmiskunnan perintöä”.118  

                                                        
115  Ibid.. “Conservation of cultural heritage in all its forms and historical periods is rooted 

in the values attributed to the heritage. Our ability to understand these values depends, 
in part, on the degree to which information sources about these values may be under-
stood as credible or truthful. Knowledge and understanding of these sources of infor-
mation, in relation to original and subsequent characteristics of the cultural heritage, 
and their meaning, is a requisite basis for assessing all aspects of authenticity.” 

116  “Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”, 
UNESCO, Article 1. 1972 

117  Ibid., 24. “A monument, group of buildings or site – as defined above – which is 
nominated for inclusion in the World Heritage List will be considered to be of out-
standing universal value for the purposes of the Convention when the Committee 
finds that it meets one or more of the following criteria and the test of authenticity.” 
Maailmanperintökohteiden on täytettävä autenttisuuden edellytykset suunnitelmassa, 
materiaalissa, tekotavassa tai sijainnissaan: “…meet the test of authenticity in design, 
material, workmanship or setting and in the case of cultural landscapes their distinc-
tive character and components…” 

118  Jokilehto, op.cit., s. 295. 
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1.4.2 Funktionaalinen integriteetti 

Käsiteparia ’funktionaalinen integriteetti’ käytetään eri merkityksissä riippuen 
tieteenalasta.119 Ekologian yhteydessä funktionaalista integriteettiä mittaamalla 
voidaan arvioida esimerkiksi ekosysteemiin liittyviä tekijöitä. Tietyn maiseman 
funktionaalista integriteettiä koskeva kysymys voi olla, vastaako se ihmisen tar-
peita ja odotuksia tai onko se toisaalta kadottamassa jotain olennaisia piirteitään 
ja köyhtymässä edistäen näin ekosysteemin epätasapainoa?120 Funktionaalinen 
integriteetti liitetään myös Raamatun luomiskertomukseen ja evoluutioon. Luo-
makunta oli jo alusta alkaen funktionaalisesti eheä ja täydellinen. Kaikki sen osat 
olivat järkeviä ja mahdollistivat erilaisten rakenteiden ja elämänmuotojen kehit-
tymisen.121  

Arkkitehtuurin yhteydessä funktionaalinen integriteetti -ilmausta on käytetty 
harvoin. Eero Saarinen (1910–1961) määritteli modernin arkkitehtuurin kolmeksi 
pilariksi ”funktionaalisen integriteetin, rakenteellisen rehellisyyden ja tietoisuu-
den ajasta”.122 Funktionaalisella integriteetillä Saarinen tarkoitti modernisteille 
yhteistä tapaa kunnioittaa rakennuksen funktiota, kuten Saarinen itse sanoi. Se ei 
silti ollut ratkaisu arkkitehtonisiin ongelmiin, vaikka toisinaan täysin uudenlaisen 
käyttötarkoituksen kohdalla funktio määräsi suunnitelman muotoutumista.123  

Restauroinnin yhteydessä integriteetillä tarkoitetaan kokonaisuuden eheyttä ja 
rikkomattomuutta. Useimmiten sillä on viitattu nimenomaan materiaalisen koko-

                                                        
119  Integriteetti -sana tulee latinankielisestä integer, joka tarkoittaa sekä puhdasta, lahjo-

matonta ja rehellistä että haavoittumatonta, kokonaista ja eheää (Latinalais-
suomalainen sanakirja, op.cit., s. 388). Nykysuomen sanakirjan synonyymisana-
kirjassa integriteetti on tulkittu koskemattomuuttdeksi ja loukkaamattomuudeksi (Har-
ri Jäppinen, toim., Nykysuomen sanakirja. Synonyymisanakirja, WSOY, Porvoo, 
1989, s. 107.  

120  George M. Woodwell, “The functional integrity of normally forested landscapes: A 
proposal for an index of environmental capital”, PNAS, October 15, no. 21, 2002, 
http://www.pnas.org/cgi/reprint/99/21/13600.pdf 

121  Howard J. Van Till, “Basil and Augustin revisited: The Survival of Functional Integ-
rity”, 1998 (http://www.arn.org/docs/odesign/od191/basilaug191.htm) 

122  Aline B. Saarinen toim., Eero Saarinen on his work, New Haven and London, Yale 
University Press, 1962, ss. 5–6; Allan Temko, “Eero Saarinen”, Perspecta, Vol. 7, 
1961 (1961), ss. 29–42. 

123  Saarinen, loc.cit.. 
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naisuuden säilymiseen.124 Historiallisten rakennusten kohdalla integriteettiä voi-
daan tarkastella eri näkökulmista. Funktionaalisen integriteetin lisäksi puhutaan 
myös rakenteellisesta ja visuaalisesta integriteetistä.125  

Funktionaalinen integriteetti tarkoittaa restauroinnissa toiminnallista eheyttä 
ja tasapainoa rakennuksen alkuperäisen ja uuden käyttötarkoituksen välillä. Käyt-
tötarkoituksen muuttuessa funktionaalinen integriteetti edellyttää rakennuksen 
alkuperäisen funktion ja sen rakennukseen jättämien merkkien huomioimisen. 
Tämän tutkimuksen lähtökohta on, että myös visuaaliset, rakenteelliset ja kon-
tekstuaaliset tekijät sisältyvät funktionaaliseen integriteettiin: käyttötarkoitus vai-
kuttaa rakennuksen muotoon, rakenteisiin ja ympäristöön.  

1.5 Aiheeseen liittyvästä tutkimuskirjallisuudesta 

Tässä tutkimuksessa käydään läpi suhtautumista arkkitehtuuriin ja historiallisten 
rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin länsimaissa alkaen antiikista nykypäi-
vään. Tutkimuskirjallisuuden ja esimerkkien avulla on luvuissa 2-6 pyritty hah-
mottamaan kokonaiskuvaa rakennuksen käyttötarkoituksen merkityksestä osana 
arkkitehtonista suunnitteluprosessia. Antiikin ja renessanssin osalta työ keskittyy 
Italiaan. Lähteinä ovat keskeimmät arkkitehtuurikirjoitukset, kuten Vitruviuksen, 
Leon Battista Albertin, Andrea Palladion ja Vincenzo Scamozzin teokset.126 Myö-
hemmiltä periodeilta tarkastellaan italialaisen arkkitehtuuriajattelun lisäksi rans-
kalaisia ja englantilaisia näkemyksiä. Viimeisen kahdensadan vuoden osalta mu-
kana on myös suomalaisia ja ruotsalaisia esimerkkejä. 

1900-luvun länsimaisessa restaurointiajattelussa merkittävä rooli on italialai-
sen Cesare Brandin restaurointifilosofialla, jota hän käsittelee teoksessaan Teoria 
del restauro.127 Kirjallisuuslähteinä on käytetty myös muutamaa keskeistä res-
taurointia ja restauroinnin historiaa käsittelevää tutkimusta. Jukka Jokilehdon tut-

                                                        
124  Jokilehto, op.cit., ss. 298–299. Jokilehto mainitsee esimerkkinä Venetsian julistuksen 

kahdeksannen artiklan suosituksen: “Veistoksen, maalauksen tai koristeen, joka on 
olennainen osa (integral part) monumentista, saa siirtää paikaltaan vain jos tämä on 
ainoa keino sen säilyttämiseksi.” 

125  Ibid.. Jokilehdon mukaan Yhdysvalloissa kulttuuriperinnön arvioimisessa välineenä 
on integriteetin tarkasteleminen seitsemästä eri näkökulmasta. Myös Unescon Maail-
manperintölistalle pyrkivät kohteet arvioidaan integriteetin näkökulmasta.  

126  Ks. “Kirjallisuus ja lähteet” 
127  Cesare Brandi, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1977 (ensim-

mäinen painos julkaistiin vuonna 1963, Edizioni di Storia e Letteratura). 
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kimus A History of Architectural Conservation perehdyttää kattavasti restauroin-
nin ja rakennussuojelun historiaan ja teoriaan.128 Teoksessa on esimerkkejä histo-
riallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksista ja varhaisista raken-
nussuojelukannanotoista.129 Jokilehto ulottaa tarkastelunsa myös rakennus-
suojelun ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi autenttisuuden problematiik-
kaan ja teoksen integriteettiin.130 Restauroinnin historiaa on käsitellyt myös italia-
lainen Giovanni Carbonara laajassa teoksessaan Avvicinamento al restauro.131 

Victor Edmanin väitöskirja tarkastelee ruotsalaista restaurointiperinnettä Sir-
gurd Curmanin (1879–1966), Erik Lundbergin (1895–1969) ja Ove Hidemarkin 
(s. 1931) restaurointitoiminnan ja teoreettisen ajattelun muodostamaa taustaa vas-
ten.132 Edmanin tutkimuskysymyksenä on, kuinka käsitys ajasta ja historiasta on 
näkynyt kyseisten arkkitehtien teoreettisessa ja käytännöllisessä työssä. Esimer-
kiksi Erik Lundberg pyrki restauroinneissaan sekä ilmaisemaan funktionalismin 
ihanteita että yhdistämään rohkeasti vanhaan uutta.133 Ove Hidemark puolestaan 
tunnetaan perinteisten korjausmetodien puolestapuhujana. Hän itse kieltäytyy 
muotoilemasta mitään omaa restaurointimetodia, koska metodi riippuu kohteesta 
ja ensisijaista on vuoropuhelu kohteen kanssa.134 Hidemark on myös kritisoinut 
länsimaista restaurointinäkemystä mielenkiinnon puutteesta restauroinnin taiteel-
lisia ja esteettisiä kysymyksiä kohtaan.135 Victor Edmanin tutkimus osoittaa, 
kuinka restaurointi on riippuvaista ajasta ja sen ilmiöistä. 

Restaurointia voidaan tutkia useasta eri näkökulmasta. Yleisiä tutkimuksen 
aiheita ovat materiaaliin ja rakenteisiin liittyvät kysymykset, yksittäiset rakennus-
monumentit tai rakennustypologiat. Historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen 
muutoksiin liittyvä problematiikka on myös huomattu jo suhteellisen kauan sitten 
tärkeäksi rakennussuojelulliseksi ja arkkitehtoniseksi restaurointiongelmaksi. 
Käyttötarkoituksen muutoksista on koottu useita näyttäviä teoksia, mutta niistä 

                                                        
128  Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-

ford, 1999. 
129  Ibid, s. 5. Jokilehto kuvaa mm. antiikin ajan hallitsijoiden suhtautumista olemassa 

oleviin monumentteihin. 
130 Ibid., ss. 296–298. 
131  Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro, Liguori editore, Napoli, 1997. 
132 Viktor Edman, En svensk restaureringstraditon. Tre arkitekter gestaltar 1900-talets 

historiesyn, Byggförlaget, Stockholm, 1999. 
133  Ibid., s. 207. 
134  Ibid., s. 200. 
135  Ibid., s. 192. 
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yleensä puuttuu restauroinnin näkökulma.136 Tieteellisiä tutkimuksia aiheesta on 
arkkitehtuurin teorian ja historian alalla julkaistu yllättävän vähän.  

Kaisa Broner-Bauerin tutkimus New York face à son patrimoine. Le secteur 
historique de SoHo137 vuodelta 1984 sivuaa myös tämän tutkimuksen aihepiiriä. 
Tutkimuksessa tarkastellaan rakennussuojelun teoriaa ja menetelmiä sekä kau-
punkisuojelun käytännön ja rakennusperinnön uudelleenkäytön prosesseja ame-
rikkalaisessa kontekstissa. Esimerkkikohteena on New York ja erityisesti SoHon 
korttelisto, joka länsimaissa ensimmäisenä historiallisena teollisuusalueena kaa-
voitettiin uudelleen sekatoimintojen vyöhykkeeksi (mixed-use district) ja jossa 
syntyi niin kutsuttu loft-kulttuuri. 

Historiallisten rakennusten ja kohteiden käyttötarkoituksen muutoksia koske-
via paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä on laadittu lukuisia. Pai-
kalliset selvitykset koskevat yleensä jotain tiettyä rakennusta, jonka alkuperäinen 
käyttötarkoitus on päättynyt. Laajempi selvitys voi koskea esimerkiksi jonkin 
rakennustyypin uudelleenkäyttöä.138 Kansainvälisistä selvityksistä tuoreimpia on 
eurooppalaisten kulttuurikeskusten muodostaman European Network of Cultural 
Centres-Historic Monuments -verkoston julkaisu Reviving monuments139. Kaikki 
kulttuurikeskukset ovat samalla esimerkkejä historiallisen kohteen käyttötarkoi-
tuksen muutoksesta. Mukana ovat muun muassa Suomenlinna, Arc-et-Senans ja 
La Tourette. 

                                                        
136  Kuvitukseltaan ja sisällöltään kiinnostava on esimerkiksi Kenneth Powellin Architec-

ture reborn. The conversion and reconstruction of old buildings, Laurence King, Lon-
don, 1999. 

137 Kaisa Broner, New York face à son patrimoine. Le secteur historique de SoHo, Pierre 
Mardaga, Bruxelles, 1986. 

138  Vuonna 2006 Rakennusperintöpäivien teemana ja otsikkona oli Lähdön ja saapumisen 
paikat, joka käsitteli liikenteeseen liittyviä paikkoja kuten rautatie- ja linja-
autoasemia, satamia ja lentoasemia ja niiden suojeluun liittyviä ongelmia: monissa ta-
pauksissa uusi käyttö on ollut keino pelastaa vanha rautatieasema tai terminaali. Ai-
heesta on samanniminen julkaisu (Anna-Maija Halme, toim., Lähdön ja saapumisen 
paikat, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:12, Forssa, 
2006). 

139  Jean-Noël Mathieu et.al., Reviving monuments. Historic architecture and Contempo-
rary Projects, Le Moniteur, Paris, 2003. Teos on julkaistu useilla eri kielillä.  
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2 Varhaisimmat käyttötarkoituksen muutokset 
ja utilitas  

Rakennettu ympäristö on kaikkina aikoina muodostunut eri-ikäisistä rakennuk-
sista ja rakenteista, joiden alkuperäinen funktio on saattanut muuttua hyvinkin 
radikaalisti. Täysin alkuperäisessä käytössä ei antiikin monumentteja enää ole 
lukuun ottamatta harvoja esimerkkejä. Esimerkiksi Segoviassa Espanjassa noin 
vuonna 50 jKr. rakennettu akvedukti palvelee yhä ylhäällä kukkulalla sijaitsevan 
kaupungin vesihuoltoa.140 Etelä-Ranskassa Arles’n kaupungissa on säilynyt usei-
den muiden roomalaisten rakennusten ohella ensimmäisen vuosisadan lopulla 
rakennettu amfiteatteri, les Arènes. Keskiajalla se muutettiin linnoitukseksi, jonka 
sisällä oli pieni kaupunki asuintaloineen.141 Splitissä, nykyisessä Kroatiassa sijait-
see keisari Diokletianuksen (245–313) 300-luvun alussa rakennuttama valtava 
palatsi. Kaupunki on kasvanut kokonaisuuden ympärille ja sisälle, mutta palatsi 
on selvästi hahmotettavissa ja osa rakenteista pystyssä.142  

Antiikin rakennuksia on säilynyt runsaasti, koska ne ovat sopeutuneet aikojen 
kuluessa toistuvasti uuteen käyttöön tai muuttuneisiin tarpeisiin. Suuri määrä an-
tiikin ajalta säilyneitä rakennuksia todistaa myös järkevästä rakentamisesta ja jat-
kuvasta huolenpidosta. Antiikin aikana termi ”restaurointi” tarkoitti korjaamista 
paljon laajemmin kuin nykyään. Restaurointi oli useissa tapauksissa myös syno-
nyymi uudistamiselle ja jopa rekonstruoinnille. Siihen ei yleensä liittynyt nykyistä 
rakennuksen autenttisuutta ja historiallisuutta kunnioittavaa suhtautumista.143  
 

                                                        
140 Segovian historiallinen kaupunki ja akvedukti ovat Unescon maailmanperintökohteita 

(ICOMOS, World Heritage List no. 311, Advisory Body Evaluation, 1985). Myös res-
tauroituja amfiteattereita käytetään nyt spektaakkeleiden järjestämiseen kuten esimer-
kiksi Veronan Arena, joka tunnetaan oopperaesityksistään. 

141 ICOMOS, World Heritage List no. 164, Advisory Body Evaluation, 1980.  Vuonna 
1735 amfiteatterin sisäpuolelle rakennettujen asuintalojen täydentäminen kiellettiin ja 
vuodesta 1822 alkaen lisäyksiä alettiin purkaa. Arles’n amfiteatteri on ollut Unescon 
maailmanperintölistan kohde vuodesta 1980 lähtien. 

142 ICOMOS, World Heritage List no. 97, Advisory Body Evaluation, 1979. Diokletianuk-
sen palatsi, jonka alueelle Splitin kaupunki on kasvanut, on ollut Unescon maailman-
perintölistalla vuodesta 1979 lähtien. 

143 Giuseppe Zander, ”Unità e chiarezze dei principi generali concernenti il restauro in 
architettura”, Scritti sul restauro dei monumenti architettonici, Bonsignori Editori, ss. 
79–80. Modifikaatio oli yleisin tapa suhtautua olemassa olevaan rakennuskantaan an-
tiikista aina 1700-luvulle asti. 
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Kuva 5. Arles’n areena. Arles’n areena vuonna 1859 Éduard Baldus’n kuvaamana. 
Valokuvaaminen oli jo tuolloin Ranskassa tärkeä metodi historiallisten monumenttien 
dokumentoinnissa. (Kuva: Éduard Baldus, Amphithéâtre romain, n. 1859, julkaisussa 
”Mérimèe”, Connaissance des arts, 2003, s. 56) 

2.1 Vitruvius, utilitas ja arkkitehtuurin tehtävä  

Tärkein kirjallinen dokumentti antiikin arkkitehtuurista ja rakentamisesta on Vit-
ruviuksen eli Marco Vitruvio Pollionen De architectura libri decem144, joka il-
mestyi jo ennen ajan laskun alkua. Se on ainoa merkittävä tuolta ajalta säilynyt 

                                                        
144 Vitruvio Pollione, Architettura (dai libri I – VII), Biblioteca Universale Rizzoli 

classici greci e latini, Milano, 2002. Sekä latinan- että italiankielisen painoksen esipu-
heen ja johdannon on laatinut Stefano Maggi, kriittiset kommentit ja käännöksen Sil-
vio Ferri (Ferrin alkuperäinen käännös: Vitruvio, Architettura (dai libri I–VII), Roma 
1960). Varhaisin säilynyt käsikirjoitus Vitruviuksen teoksesta De Architectura on 
vuoden 1000 tienoilta, ensimmäinen painettu versio noin vuodelta 1486 (Giovanni 
Sulpicion painos Roomassa). Huom! Tässä tutkimuksessa Vitruvio Pollionesta käyte-
tään Vitruvius -nimeä. 
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arkkitehtuuria käsittelevä teos, jonka kirjoittaja oli myös itse arkkitehti.145 Monet 
Vitruviuksen opeista tunnetaan nykyisinkin laajasti. Esimerkiksi arkkitehtuurin 
sisällöstä puhuttaessa on firmitas, utilitas, venustas -kolmijako yhä yleisesti käy-
tössä, samoin vertaus ihmisruumiin ja rakennuksen välillä. Vitruviuksen ajattelu 
perustui paitsi hänen omiin kokemuksiinsa myös varhaisempiin kirjoittajiin, jotka 
olivat muovanneet ajattelutapoja ja suhtautumista arkkitehtuuriin. Yhtenä keskei-
simmistä henkilöistä pidetään Aristotelesta (384–322 eKr.), jonka ajatukset ovat 
vaikuttaneet perustavanlaatuisesti länsimaiseen ajatteluun.146  

Vitruvius edellyttää hyvältä rakentamiselta kolmea asiaa: firmitas, utilitas, 
venustas.147 Niiden mukaisesti rakennusten tulee olla kestäviä, käyttökelpoisia ja 
kauniita. Firmitas saavutetaan kun perustukset ovat kiinteällä alustalla ja raken-
tamisessa käytetään hyviä materiaaleja kitsastelematta; utilitas edellyttää, että 
rakennus vastaa tarkoitustaan ja jokainen osa on sijoitettu paikalleen; venustas 
toteutuu silloin, kun teos on elegantti ja sulokas, ja sen osien yhteensopivuus on 
vakiintunut säännölliseksi ja huomioi symmetrian luvut.148  

                                                        
145 Stefano Maggi, ”Vitruvio, la vita e l’opera”, teoksessa Vitruvio Pollione, Architettura 

(dai libri I–VII), Biblioteca Universale Rizzoli classici greci e latini, Milano, 2002, ss. 
10–14. Vitruviuksen toiminta ajoittuu Caius Julius Cesaren (100–44 eKr.) ja tämän 
kasvattipojan Octavianuksen, joka tunnetaan paremmin keisari Augustuksena, hallin-
tokausien ajalle Vaikka kreikka oli tuolloin yhä teknisten määritelmien kieli, valitsi 
Vitruvius teoksensa kieleksi latinan (ibid., ss. 15–17). Tärkeimmät termit Vitruvius on 
kirjoittanut myös kreikaksi. Koska Vitruviuksen aloittaessa työtään varsinaista arkki-
tehtuurin kieltä ei ollut olemassa, hänen oli itse luotava terminologia ja sanasto, jolla 
arkkitehtuuria voitiin opettaa ymmärrettävästi. Vitruviusta voidaankin pitää jopa ny-
kyisen arkkitehtuurisanaston pioneerina.  

146 Simo Knuuttila, “Aristoteles”, teoksessa Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri (toim.), 
Filosofian historian kehityslinjoja, Gaudeamus, Tampere, 2003, s. 57. Selvittäessään 
potentiaalisen ja aktuaalisen välistä eroa, Aristoteleen esimerkkinä on mm. rakentami-
nen (Aristoteles, Metafysiikka, Gaudeamus, Helsinki, 1990, (IX/8), ss. 162–163. Ihmi-
sillä on ”rakentamisen taito, jotta he rakentaisivat(...)”. Rakentamisen taidon, kyvyn 
käyttämisen, päämääränä on se, mitä rakennetaan: ”Rakentaminen näet aktuaalistuu 
siinä, mitä rakennetaan, ja se syntyy ja on olemassa samanaikaisesti kuin talo.” 

147 Vitruvius, op.cit., I/III/2, ss. 120–122. ”Haec autem ita fieri debent ut habeatur ratio 
firmitatis, utilitatis, venustatis.”  

148 Ibid..  
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Avain arkkitehtuuriin on Vitruviuksen määrittelemissä kuudessa ominaisuu-
dessa: ordinatio, dispositio, eurytmia, symmetria, decor, distributio.149 Näistä de-
cor ja distributio sisältyvät utilitakseen. Rakennuksen on vastattava tarpeita ja sen 
tilojen sisäinen järjestys on suunniteltava niin, että se sopii käyttäjilleen. Decor 
viittaa rakennuksen ulkonäköön ja eri pylväsjärjestelmien soveltuvuuteen eri-
tyyppisissä rakennuksissa, lähinnä temppeleissä.150 Esimerkiksi koristelemattomat 
doorilaiset temppelit soveltuvat Minervalle, Marsille ja Herkulekselle näiden vi-
riilin luonteen tähden.151 Näin decor on yhteydessä rakennuksen funktioon: raken-
nuksen ulkonäkö koristeluineen ilmentää sen luonnetta, omistajaansa ja käyt-
tötarkoitusta. Mikäli rakennuksen arkkitehtonista järjestelmää käytetään väärä-
oppisesti esimerkiksi yhdistämällä doorilaiseen karniisiin (räystäslistaan) ham-
maslista (dentellit) tai joonialaiseen epistyyliin (arkkitraaviin) triglyfejä, raken-
nuksen ulkonäkö kärsii, ja decor jää uupumaan rakennuksesta.152 ”Luonnollinen” 
decor puolestaan tarkoittaa rakennuksen ja sen tilojen sijoittelua terveellisesti ja 
järkevästi huomioiden ilmansuunnat ja paikan luonteen.153 Distributio tarkoittaa 
Vitruviuksen mukaan järkevyyttä materiaalien ja rakennuspaikan suhteen sekä 
rakentamisen taloudellisuutta.154 

Myös yhä yleinen rakennusten luokittelu käyttötarkoituksen mukaan periytyy 
Vitruviukselta. Vitruvius luokittelee rakennukset julkisiin ja yksityisiin.155 Julkis-
ten rakennusten alalajeja ovat puolustus, defensionis, uskonto religionis sekä hyö-
ty, opportunitatis.156 Erilaisten rakennustyyppien määrä oli jo tuolloin yllättävän 
suuri. Järjestäytyneeseen yhteiskuntaan kuului monenlaisia luonteeltaan julkisia 
rakennuksia kuten kylpylöitä, urheilupaikkoja, hallintorakennuksia, temppeleitä ja 
kouluja, mikä ilmenee esimerkiksi Pausaniaksen tekstistä.157  

                                                        
149 Ibid., I/II/1–8, ss. 106–120. Arkkitehtuurin lähtökohtia, olemusta ja edellytyksiä käsit-

televiä kappaleita teoksen ensimmäisessä kirjassa pidetään Vitruviuksen teoksen kes-
keisimpänä osana.  

150 Ibid., I/II/5, s. 118. 
151 Ibid..  
152 Ibid., I/II/6, ss. 118–120. 
153 Ibid., I/II/7, s. 120. 
154  Ibid., I/II/8, s. 120.  
155 Tyypillistä Vitruviuksen teoksessa on asioiden kategorioiminen ja jaottelu useissa eri 

yhteyksissä 
156 Vitruvius, op.cit., I/III/1, s. 120. 
157 Ks. esim. Pausanias, Description of Greece, Book I, Attica, Ancient history source-

book.  



 

 61 

Yksityistaloja käsittelevän kuudennen kirjan lopussa on jakso, jossa Vitruvius 
viittaa aikaisempiin huomautuksiinsa rakennusten vaurioiden korjaamisen välttä-
mättömyydestä välittömästi niiden ilmetessä.158 Korjaamisen ja ylläpidon merki-
tys ymmärrettiin jo tuolloin. Tässä yhteydessä näkyy myös Vitruviuksen historiaa 
kohtaan tuntema kunnioitus. Hän kuvailee esimerkkinä käyttämiensä rakennusten 
historiaa ja usein myös niihin liittyviä henkilöitä.159 Historia oli läsnä rakennetus-
sa ympäristössä ja liittyi olennaisesti historiallisiin rakennuksiin, joita myös ar-
vostettiin. Korjaaminen oli antiikin aikana osa rakentamista ja arkkitehdin tehtä-
viä. Kolmannessa kirjassaan Vitruvius käsittelee temppeleitä ja niiden arkkiteh-
tuuria.160 Temppeleistä esitetyt useat esimerkit kertovat myös restauroinnin histo-
riasta. Tulipaloissa tuhoutuneita temppeleitä korjattiin ja niistä rakennettiin rekon-
struktioita, kuten esimerkiksi etruskeilta periytynyt Jupiterin temppeli Roomassa 
Kapitoliumilla.161 Sen menneisyydestä tiedetään, että moneen kertaan tulipalossa 
tuhoutunut temppeli rekonstruoitiin yhä uudelleen ja uudelleen noudattaen sen 
alkuperäistä luonnetta, pohjakaavaa ja koristelua.162 Vitruvius mainitsee myös 
Liberi Padris -temppelin Vähässä-Aasiassa, jota hän pitää arkkitehti Hermo-
geneksen suunnittelemana.163 Vitruvius kuvaa muutosoperaatiota seuraavasti:  

                                                        
158 Vitruvius, op.cit., VI/VIII/8, ss. 346–348. Vitruvius puhuu vaurioiden ’parantamises-

ta’ ja käyttää italiankielisessä käännöksessä sitä tarkoittavaa sanaa ’rimediare’.  
159  Ibid., s. 174. Erilaisia temppeleitä kuvaillessaan Vitruvius nimeää usein myös arkki-

tehdin: esimerkiksi Giove Statoren temppelin suunnittelijana oli Hermodoros. 
160 Ibid., III/I/2–6, ss. 166–170. Kolmannen kirjan alkuosassa on kuuluisa vertaus temp-

pelin ja ihmisruumiin välillä. Aivan kuten ihmisruumiin osat noudattavat suhteessaan 
toisiinsa tiettyjä mittoja muodostaessaan harmonisen kokonaisuuden, myös temppe-
leiden osien ja yksityiskohtien on oltava suhteessa kokonaisuuteen.  

161 Ibid., III/III/5, s. 180. Temppeli paloi vuosina 83 ja 69 eKr., sekä vielä 69 jKr. ja 80 
jKr. (Ferri, kommentti Vitruviuksen tekstiin, op.cit., s. 181). Jupiterin temppeli oli 
Vitruviuksella yhtenä esimerkkinä araiostylosis -tyyppisestä temppelistä. Araiostylos 
on suhteiltaan kevyt pylväikkö, jossa pylväiden väli on 3 ½–4 pylvään halkaisijaa.  

162 Ibid.. Temppeli paloi uudelleen vuonna 69 jKr., minkä jälkeen Vespasianus teki siitä 
rekonstruktion. Vuoden 80 tulipalon jälkeen Domitianus rekonstruktoi jälleen temppelin.  

163 Ibid., III/III/8, ss. 182–184. Vitruviuksen mukaan Hermogenes keksi oktastilos- ja 
pseudodipteros -järjestelmät. Vitruvius kuitenkin erehtyy (Ferri, op.cit., ss. 180–183), 
koska esimerkiksi pseudodipteros -tyyppisiä temppeleitä tunnetaan varhaisemmalta 
ajalta. Esimerkiksi Paestumin Heran temppeli (n. 550 eKr.) on pseudodipteros. Oliko 
Vitruviuksen kuvaaman temppelin paikalla jo olemassa oleva dipteros -temppeli, jon-
ka Hermogenes modifioi, jää tekstin perusteella epäselväksi. Kyseistä temppeliä ei ole 
enää olemassa. 
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Dipteros -tyyppisen temppelin symmetria rikottiin poistamalla sisärivin 34 
pylvästä ja näin säästettiin kustannuksissa ja työssä. Cellan ympärillä olevaa 
käytävää laajennettiin ilman, että ulkopuolinen hahmo pieneni ja niin, että ti-
lajako ja teoksen suuruus säilyivät.164  

Pylväiden oikea sijainti ja erityisesti oikea intercolumniorum eli pylväiden väli-
nen etäisyys tekevät Vitruviuksen mielestä temppelistä vaikuttavan näköisen. Kun 
cellan ympärillä oli enemmän tilaa, väkijoukkojen oli miellyttävä oleskella pyl-
väikössä sateelta suojassa.165 Rakennuksen suhteilla ja osien sijoittumisella oli 
käyttäjiä palveleva tehtävä, niitä ei suunniteltu ainoastaan jumalia varten. Samoin 
teatterirakennuksissa pylväskäytävät tarjosivat suojan, mikäli sade keskeytti näy-
töksen.166 Koska utilitas käsitti rakennuksen ulkomuodon ja sen tilojen soveltu-
vuuden tarkoitukseensa, jopa esteettisistä vaatimuksista oli joustettava rakennuk-
sen käytön niin edellyttäessä. 167 

Vitruviuksen suhtautumista rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin on 
vaikea päätellä. Rakennuksen funktion ja ulkomuodon välinen yhteys tulee selke-
ästi esille decorin merkityksessä rakennukselle, erityisesti eri jumaluuksille omis-
tettujen temppeleiden ja niissä sovellettujen pylväsjärjestelmien välisessä suh-
teessa. Käyttötarkoituksen muuttumisen voi olettaa edellyttäneen rakennuksen 
ulkoasun osalta uuden funktion mukaista koristelua. Rakennuksen funktionaali-
suus tai toimivuus ulottui Vitruviuksen mukaan yksityiskohtien tasolle. Jokaisella 
rakennuksen yksityiskohdalla ja osalla oli oma tehtävänsä, eikä tarpeettomia tai 
väärällä ja epäloogisella tavalla sijoitettuja osia saanut olla.168 Rakennuksessa tuli  

                                                        
164 Ibid.. ”ex dipteri enim aedis symmetria distulit interiores ordines columnarum XXXIV 

eaque ratione sumptus operasque compendii fecit. is in medio ambulationi laxamen-
tum egregie circa cellam fecit de aspectuque nihil inminuit, sed sine desiderio super-
vacuorum conservavit auctoritatem totius operis distributione.”  

165 Ibid., III/III/9, s. 184.  
166  Ibid., V/IX/1, ss. 308–309. 
167 Ibid., V/IV/7, ss. 302–303. Esimerkiksi teatteria suunniteltaessa oli huomioitava, että 

pienessä ja isossa teatterissa tietyt elementit olivat mitoiltaan samat kuten esimerkiksi 
portaikot. Muiden osien suhteen voidaan joutua kuitenkin joustamaan. 

168 Ibid., IV/II/5, ss. 242–243. ”ita quod non potest in veritate fieri, id non putaverunt in 
imaginibus factum posse certam rationem habere.” Vitruvius tarkoittaa nimenomaises-
ti puisesta rakentamisesta kivirakentamiseen siirrettyjä muotoja ja niiden käyttöä jär-
kevällä, toimivalla tavalla.  
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olla ainoastaan sellaisia elementtejä, joilla oli jokin täsmällinen ja tunnettu teh-
tävä tai jotka periytyivät suoraan luonnollisista tekijöistä.169  

2.2 Restaurointeja ja modifikaatioita 

Eri aikakausina olemassa oleviin rakennuksiin kohdistuneet restaurointitoimet – 
purkamista lukuun ottamatta – voidaan Giuseppe Zanderin mukaan jakaa kahteen 
kategoriaan: modifikaatioihin ja säilyttävään korjaamiseen eli konservointiin.170 
Toisaalta kysymys oli myös taloudellisista seikoista. Esimerkiksi antiikin Roo-
massa useat rakennusmateriaalit olivat tuontitavaraa, eikä niiden tuhlaaminen tai 
hylkääminen olisi tullut kysymykseen.171 Modifikaatiot ovat tähdänneet raken-
nuksen muuttamiseen sekä ulkomuodoltaan että funktioltaan, konservointi raken-
nuksen säilyttämiseen. Antiikin restauroinneissa oli lähes aina kysymyksessä mo-
difikaatio, jolloin tavoitteena oli useimmiten vaurioiden korjaamisen lisäksi tyy-
lillinen uudistaminen ajan vaatimusten mukaiseksi tai rakennuksen muuttaminen 
uuteen käyttöön. Rakennus materiaalisena kokonaisuutena pyrittiin käyttämään 
hyväksi uudessa tilanteessa niin hyvin kuin mahdollista.  

Oma ilmiönsä oli spolia, joka tarkoittaa kirjaimellisesti rakennuksen osien, 
erityisesti arvokkaiden koristeiden riisumista ja ryöstelyä.172 Historiallisten raken-
nusten tuhoaminen ja kierrättäminen oli tavallista sotien ja levottomuuksien ai-
kana. Esimerkiksi länsigoottien 300-luvun lopussa tuhoaman Apollon pyhäkön 

                                                        
169  Ibid, IV/II/6. ”omnia enim certa proprietate et a veris naturae deducta moribus trans-

duxerunt in operum perfectiones, et ea probaverunt, quorum explicationes in disputa-
tionibus rationem possunt habere vertatis.” Ilmaisu ’toimiva’, ’funktionaalinen’ tai 
’järkevä’ (’rationem habere’) tarkoittaa Vitruviuksella tässä yhteydessä totuutta suh-
teessa luontoon. 

170 Zander, loc.cit.. 
171 Ks. esim. Jean-Pierre Adam, Roman Building. Materials & Techniques. B.T. Batsford 

LTD, London, ss. 20–21. 
172 Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, s. 1773. Spoglia, it., spolia, lat., 

suomeksi spoglia tarkoittaa saalista; verbi spogliare it., nylkeä, riisua, riistää. Spolias-
sa ei ollut kyse antikvaarisesta toiminnasta vaan arvomateriaalien kierrättämisestä ja 
myymisestä halvalla. Etenkin keisariajan lopulla hylättyjä rakennuksia ja kokonaisia 
kaupunkeja ryösteltiin armotta.  
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materiaaleja käytettiin Daphnin luostarin rakentamiseen.173 Kysymyksessä oli 
spolian hyödyntäminen.174 Etenkin kristinuskon myötä raunioiden ja vanhojen 
rakennusten ryöstely kiihtyi niin, että Roomassa oli välttämätöntä säätää uusia 
lakeja vanhimpien rakennusten turvaksi.175 Codex Theodosianus on kokoelma 
valtakunnassa säädettyjä lakeja aina hallitsija Konstantinuksesta alkaen.176 Moni 
käskykirjeistä todistaa, että antiikin rakennuksien tuhoaminen ja välinpitämättö-
myys niiden kunnossapitoa kohtaan herättivät useissa hallitsijoissa huolta. Sotien 
ja kahakoiden välillä rakennuksia pyrittiin korjaamaan. Esimerkiksi keisari Flavi-
us Valentinianus I:n (321–375) ja tämän kanssahallitsijaveljen Valensin (329–378) 
kirjeessä vuodelta 365 vaadittiin kunnostamaan Rooman kaupungin vanhoja, 
maineikkaita, mutta hylättyjä rakennuksia sopivaan, julkiseen käyttöön.177  

Theodorus Suuri (454–526) määräsi arkkitehdin nimeltään Aloisio restauroi-
maan Roomassa hyötyrakennuksia kuten palatseja, kylpylöitä ja akvedukteja, jot-

                                                        
173 Pausanias, Description of Greece, Ancient history sourcebook, 

http://www.fordham.edu/HALSALL/ancient/pausanias-bk1.html. Vähästä-Aasiasta 
Lyydiasta kotoisin oleva Pausanias oli 100-luvulla jKr. elänyt maantieteilijä, joka 
matkusti laajasti Rooman valtakunnan alueella.  

174 Ibid., 1.37.6–7. Pausanias kuvaa Ateenaan johtavan antiikin aikaisen pyhän tien var-
rella sijaitsevan Daphnin luostarin paikalla sijainnutta Apollon pyhäkköä. Luostarin 
nykyasu on peräisin 1000-luvun lopusta. Apollon sanktuaarion pylväikkö on osa luos-
taria: pohjaltaan ristinmuotoisen kirkon sisäänkäynnin edessä on narthex, jonka avoi-
men pylväikön joonialaiset pylväät ovat peräisin Apollon temppelistä. 

175 Giovanni Carbonara, Avvicinamento al Restauro, Liguori editore, Napoli 1997, s. 51; 
Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-
ford, 1999, s. 5. Vuonna 456 rakennusten osien myyminen laillistettiin. Länsi-Rooman 
keisari Julius Valerius Majorianus (n. 420–461) määräsi Rooman kaupungin julkisten 
rakennusten tuhoamisen kieltävän lain (Novella Maioriani 4: 11/The Theodosian code 
and novels and the Sirmondian constitutions, käänn. Clyde Pharr, Princeton Universi-
ty Press, Princeton, 1952). 

176  Codex Theodosianus vuodelta 429 oli Keisari Theodosius II:n (401–450) toimesta 
koottu kokoelma, jota täydennettiin myöhemmin. Siinä oli yhteensä kuusitoista osaa. 
Flavius Valentinianus I hallitsi vuosina 364– 375.  

177  Codex Theodosianus, toim. Th. Mommsen et. al., 1905, 
www.thelatinlibrary.com/theodosius.html, 15.1.16.  
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ka olivat vaurioituneet sotien ja välinpitämättömyyden tähden.178 Aloisiolle osoit-
tamassaan kirjeessä Theodorus Suuri kirjoittaa, että ”antiikin teosten säilyttä-
minen on kaunis kunnia, mutta on velvollisuus restauroida hyödylliset ja ihanat 
teokset, jotka ovat jatkuvasti silmiemme alla.”179 Rauhan aikana oli tilaisuus kor-
jata tuhot ja silloin ihmisillä oli myös aikaa virkistymiseen. Luonnollisesti Roo-
man kaupungin restaurointi oli hallitsijalle tärkeää jo sen symbolisen merkityk-
senkin tähden. 

Bysantin ja myöhäisantiikin merkittävin historioitsija Prokopios kertoo hallit-
sija Justinianuksen (527–565) rakennustöitä ja valtakuntaa kuvaavassa teokses-
saan peri ktismaton (The Buildings of Justinian) myös restauroinneista. Yleensä 
tavoitteena oli rakennuksen kuten kirkon tai luostarin palauttaminen toimivaksi 
samalla rakennuksen ulkoasua parantaen.180 Useimmiten restauroinnin tuloksena 
oli kuitenkin täysin uusi ja alkuperäisestä poikkeava rakennus.181 Tavallisia res-
tauroinnin kohteita olivat myös linnoitukset ja kasarmit. Niitä korjattiin ja vahvis-

                                                        
178 Francesco Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, 1768, ss. 75–80. Flavi-

us Magnus Aurelius Cassiodoruksen (490–585) teos Variae käsittää itägoottien ku-
ninkaan Theodorus Suuren 25 kirjettä, joissa tämä määräsi restaurointeja suoritetta-
viksi valtakunnassaan, lähinnä Ravennassa ja Roomassa. Francesco Milizian (1725–
1798) eri aikojen arkkitehtejä käsittelevässä teoksessa on arkkitehti Aloision kohdalla 
viitattu Cassiodoruksen kirjeisiin. Ks. myös: Cassiodorus, The Variae of Magnus 
Aurelius Cassiodorus senator: being documents of the Kingdom of the Ostrogoths in 
Italy, S.J.B.Barnish, toim., Liverpool University Press, 1992; Variae II/XXXVIIII. 
ALOIOSO ARCHITECTO THEODERICUS REX. Myös muissa Cassiodoruksen ko-
koamissa kirjeissä puhutaan restauroimisesta, esimerkiksi Variae IV/LI on osoitettu 
paavi Symmachukselle, ja siinä iloitaan mm. Pompeuksen teatterin rekonstruoinnista. 

179  Ibid.. ”È una bella gloria il conservar le opere mirabili dell’Antichità; ma è un dovere 
il ristaurare quelle opere utili e deliziose che si hanno frequentemente sotto gli occhi.” 

180 Prokopios, The Buildings of Justinian, (käännös H. B. Dewing), vol. VII, Loeb Classi-
cal Library edition, 1940, Book I/10: Justinianus korjautti Konstantinnopolissa mella-
koitsijoiden sytyttämässä tulipalossa pahoin vaurioituneen sairaalan, minkä seurauk-
sena rakennuksesta tuli entistäkin kauniimpi ja suurempi; Ibid., Book V: Bithyniassa 
Nicaeassa hallitsija restauroi akveduktin lisäksi huolella ja läpikotaisin osittain romah-
taneen palatsin sekä postikuriirien kylpylän. Prokopios oli 400-luvun lopulla Caesare-
assa Palestiinassa syntynyt lakimies ja sotapäällikkö Belisariuksen neuvonantaja. The 
Buildings of Justinian (peri ktismaton), valmistui vuonna 558 tai 559. 

181 Ibid., Book I/2. Esimerkiksi Konstantinopolissa Arkkienkeli Mikaelille pyhitetty kirk-
ko rakennettiin varhaisemman vaatimattoman, “pienen ja hämärän” pyhäkön tilalle: 
vanha tuhottiin perustuksia myöten ja uudesta pyhäköstä tuli näin suurempi ja loista-
van kaunis. 



 

 66 

tettiin eri puolilla Rooman valtakuntaa, samoin kuin niihin liittyvien kaupun-
kirakenteiden vesihuoltoa ja kylpylöitä, jotka hyödyttivät myös kaupunkilaisia. 
Prokopiokselle rakennuksiin on kiteytyneenä historia, ne todistivat menneistä 
ajoista. 182 

Antiikin restauroinnit kohdistuivat pääasiassa kulttirakennuksiin. Niiden arvo 
ymmärrettiin, ne oli rakennettu huolella ja kalliista materiaaleista. Tällaisten ra-
kennusten käyttötarkoituksen muuttaminen oli järkevämpää kuin niiden tuhoami-
nen. Runsaslukuisimpia esimerkkejä ovat juuri antiikin temppeleiden modi-
fikaatiot uutta kulttia kuten jumaliksi nostettujen keisarien palvomista varten ja 
myöhemmin kristityiksi kirkoiksi. Näiden rakennusten poliittinen tai uskonnolli-
nen arvo edellytti ylläpitoa ja korjaamista.183 Tavoitteet olivat useimmiten esteet-
tisiä: restauroinnissa tavoiteltiin alkuperäistä asua, vaikka poikkeuksiakin oli. 
Restauroinnit olivatkin merkittävimpien rakennusten kohdalla ”tyylires-
taurointeja”, jolloin korjattavat tai puuttuvat osat esimerkiksi arkkitraavissa, kar-
niisissa tai friisissä toteutettiin muodoiltaan ja koristeiltaan alkuperäisen kaltai-
siksi muokkaamatta rakennusta ajan makumieltymysten mukaiseksi.184 Toisaalta 
on myös esimerkkejä toimenpiteistä, joissa tavoitteena oli rakennuksen säilymi-
nen käyttökelpoisena vielä alkuperäisen funktion lakattua olemasta.185 Esimerkki 
tällaisesta restauroinnista on noin vuonna 450 eKr. rakennettu Zeuksen doorilai-
nen temppeli Kreikan Olympiassa. Sitä restauroitiin useaan otteeseen 800 vuoden 

                                                        
182 Ibid., Book I/1. “Apart from all this, history shows that subjects who have received 

benefits have proved themselves grateful toward their benefactors, and that they have 
repaid them with thank-offerings in generous measure, seeing that, while they have 
profited, it may be, for the moment only by the beneficence of their rulers, they 
nevertheless preserve their sovereigns' virtue imperishable in the memory of those 
who are to come after them. 

183 Giorgio Rocco, Guida alla lettura degli ordini architettonici antichi. Il Dorico, Li-
guori editore, Napoli, 1994, s. 121. Antiikin Kreikan alueella monumentteihin kohdis-
tuneita restaurointeja tunnetaan hyvin kreikkalaiselta ajalta alkaen aina myöhäisan-
tiikkiin. 

184 Ibid.. 
185 Ks. esim. Prokopios, loc.cit.. 
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aikana. Ennen tuhoutumistaan vuonna 426 jKr. Zeuksen temppeli ehti vielä toimia 
kristillisenä kirkkona.186  

Mielenkiintoinen vaihe antiikin rakennusten restauroinnissa Kreikassa oli 
keisarikauden alkupuoli, kun kreikkalainen arkkitehtuurimalli väistyi roomalaisen 
rakennustaiteen tieltä.187 Ongelman ydin ei ollut Giorgio Roccon näkemyksen 
mukaan restaurointi itsessään, vaan tarve mukauttaa monumentin ulkoasu kos-
meettisten operaatioiden avulla ajan hallitsevien esteettisten näkemysten mukai-
seksi.188 Esimerkkinä Rocco mainitsee Zeuksen temppelin läheisyydessä Olympi-
assa sijaitsevan Meterin temppelin, jonka restaurointi ainakin osittain pyrki arkki-
tehtonisen järjestelmän luonteen modernisointiin.189 Keisari Augustuksen hallin-
non aikana rakennus muutettiin keisarikulttia palvelevaksi temppeliksi.190 Ky-
seessä oli siis käyttötarkoituksen muuttaminen, mitä todistaa cellan sisälle sijoitet-
tu uutta hallitsijaa esittänyt jättiläismäinen patsas. Arkkitraavissa säilynyt teksti 
on myös muistona funktionaalisesta transformaatiosta.191 Temppeli oli pyhitetty 
Meterille, kaikkien jumalten äidille, eikä kyseisen temppelin valitseminen keisa-
rikultin sijaksi varmastikaan ole sattumaa, Rocco pohtii.192  

Kuten muidenkin rakentamistoimien, myös restaurointien taustalla oli usein 
poliittisia päämääriä. Keisari Augustus restauroi Roomassa useita kulttirakennuk-
sia, joista esimerkiksi Vestan sekä Castorin ja Polluxin temppeleiden merkitys oli 

                                                        
186 Rocco, op.cit.. Rocco viittaa temppelin restauroinnin historiaan, joka on hyvin doku-

mentoitu mm. nk. Leijonanpää -tutkimuksessa (F. Willemsen, Die Löwenkops-
Wasserspeier vom Dach des Zeustempels, Olympische Forschungen IV, Berlin, 1959). 
Theodosius I:n (347–395) määräyksestä temppeli muutettiin kristilliseksi kirkoksi 
vuonna 394 jKr.. Temppelin cellassa sijaitsi Feidiaan vuonna 433 eKr. muovaama jät-
tiläismäinen Zeuksen patsas, joka oli yksi antiikin maailman seitsemästä ihmeestä. 
Patsas kuljetettiin ilmeisesti jo vuonna 394 jKr. Konstantinopoliin, missä se tuhoutui. 

187  Ibid., s. 122. Rooman valtakunnan keisarikausi oli 27 eKr.–500 jKr.. Antiikin Kreikan 
ja Rooman arkkitehtuurin eroavuuksista, ks. esim. Christian Norberg-Schulz, Meaning 
in Western Architecture, Rizzoli, New York, 1980, s. 42. 

188 Ibid., s. 122.  
50 Ibid.. Meterin temppeli oli pohjaltaan peripteros, 6 + 11 pylvästä, se oli peräisin nel-

jännen vuosisadan viimeiseltä neljännekseltä ennen ajanlaskun alkua. 
190  Augustus eli vuosina 63 eKr.–14 jKr. ja hallitsi 27 eKr.–14 jKr.. 
191 Rocco, loc.cit.. 
192  Ibid.. 
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sidoksissa Rooman kaupungin perustamiseen.193 Niiden restaurointi palveli erityi-
sesti Augustuksen omia poliittisia tavoitteita.194 Monet antiikin ajalta säilyneistä 
rakennuksista ovat juuri kulttirakennuksia, joita esimerkiksi hallitsijan vaihtuessa 
puettiin uuteen asuun ja mukautettiin uusiin oloihin ja vaatimuksiin.  

Antiikin monumenttien restaurointi voidaan monissa tapauksissa yhdistää 
historiallisen tai poliittisen tapahtuman, henkilön tai ajanjakson muistamiseen. 
Tällöin tavoitteet olivat toisinaan verrattavissa jopa nykyisen kaltaiseen konser-
voivaan lähestymistapaan, jossa restaurointia motivoi vahvasti muistamisen as-
pekti.195 Muistamiseen ja säilyttämiseen liittyvien toimenpiteiden kirjo oli laaja 
käsittäen myös kopioimisen. Tästä todistaa muun muassa Kserkseksen teltasta 
tehty replika, josta Pausanias on kirjoittanut.196 Vaikka esimerkit tällaisesta suh-
tautumisesta ovat harvinaisempia, Pausaniaksen kuvaukset osoittavat, että paik-
koihin ja rakennuksiin liittyi usein vahvasti muistaminen ja niillä oli merkitystä 
muutenkin kuin hyödynnettävinä kohteina. Toki myös muitakin rakennuksia kuin 
vain temppeleitä modifioitiin uuteen tarkoitukseen: Pausaniaksen kuvauksen mu-

                                                        
193 David Shotter, Rome and her empire, Longman, London, 2003, s. 154–155; Filippo 

Coarelli (Filippo Coarelli, Roma. Guide archeologiche, Laterza, Bari, 1995, s. 86) ei 
mainitse keisari Augustusta, vaan pitää vuoden 14 eKr. tulipalon jälkeen toteutettua 
restaurointia Augustuksen seuraajan keisari Tiberiuksen (42 eKr.–37 jKr., hallitsi 14–
37 jKr.) työnä.  

194 Ibid.. 
195 Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-

ford, 1999, s. 3. Myös muiston tai mustomerkin, memorial, käsite oli käytössä antiikin 
maailmassa. Esimerkkinä Jokilehto mainitsee Egyptin pyramidit, jotka välittivät hal-
litsijoiden muistoa, sekä antiikin Persian haudat. Niihin kohdistui usein vandalismia ja 
ryöstöä, mutta esimerkiksi Abu Simbelin temppelin Ramses II:n monumentaaliveis-
toksen rikkoutuneet käsi ja jalka korjattiin yksinkertaisilla kivisillä tukirakenteilla ka-
joamatta alkuperäiseen. 

196 Pausanias, op.cit., [1.20.4] “Near the sanctuary of Dionysus and the theater is a struc-
ture, which is said to be a copy of Xerxes' tent. It has been rebuilt, for the old building 
was burnt by the Roman general Sulla when he took Athens.” Kserkseksen (Persian 
kuningas 485 – 465 eKr.) johtaessa sotajoukkojaan Kreikassa mukana oli paviljonki-
mainen, itämaisittain koristeltu teltta, joka herätti kreikkalaisissa suurta ihastusta. Mm. 
historioitsija Herodotos (485–420 eKr.) on maininnut Kserkseksen teltan. Perikles 
(495–429 eKr.), useista Akropoliin rakennusprojekteista vastannut poliitikko, ilmei-
sesti rakennutti musiikkiteatteri Odeonin Akropoliin etelärinteeseen esikuvanaan 
Kserkseksen teltta. Myös Vitruvius mainitsee Odeonin, ibid., V/IX/1, ss. 308–309. 
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kaan Ateenan ulkopuolella sijainnut gymnasium oli toiminut aikaisemmin yksityi-
sen henkilön omistamana akatemiana.197  

                                                        
197 Ibid., [1.29.2] “Outside the city, too, in the parishes and on the roads, the Athenians 

have sanctuaries of the gods, and graves of heroes and of men. The nearest is the 
Academy, once the property of a private individual, but in my time a gymnasium.“ 
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Kuva 6. Entinen Pompeuksen teatteri, Rooma. Pompeuksen teatteria (n. 55 eKr.) 
Rooman keskustassa ei enää ole, mutta sen katsomon kaareva muoto on säilynyt 
osana kaupunkirakennetta. Vaikka teatteri kärsi tuhoja useissa tulipaloissa, pysyi se 
satoja vuosia käyttökelpoisena jatkuvan ylläpidon ja restaurointien ansiosta. Vielä 
500-luvulla Theodorus Suuren käskystä teatteria restauroitiin. Keskiajalla marmori ja 
veistokset hävisivät ja rakennus muutettiin asuinpalatseiksi. (Kuva: Miia Perkkiö, 
2003) 
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2.3 Antiikin rakennusten modifikaatiot kristillisiksi kirkoiksi  

Antiikin temppeleiden ja hautamausoleumien modifikaatiot kirkoiksi olivat var-
haiskristillisellä ja varhaiskeskiajalla yleisimpiä ja suurilukuisimpia esimerkkejä 
käyttötarkoituksen muutoksiin verrattavista toimenpiteistä.198 Roomassa esi-
merkkejä aiemmin pakanallisten merkityksen omanneiden rakennusten modifi-
kaatioista kristillisiksi kirkoiksi on runsaasti. Myös Ateenan Akropoliin Parthe-
non, Erekhteion, Hefasteion ja Asklepieion saivat uuden, kristillisen sisällön. 
Damaskuksessa entinen pakanallinen sanktuario modifioitiin ensin kristilliseksi 
basilikaksi ja sen jälkeen moskeijaksi.  

Konstantinus I Chlorus (250–306) rakensi vuonna 293 Aula Palatina-basili-
kan osaksi Trierin kaupungissa sijaitsevaa palatsiaan.199 Hänen poikansa Konstan-
tinus Suuren (n. 280–337, Rooman keisarina 306–337) julistettua kristinuskon 
harjoittamisen sallituksi Rooman valtakunnassa vuonna 313 vanhoja kulttipaikko-
ja alettiin hyödyntää kristillisinä rakennuksina. Konstantinus Suuren äiti Helena 

                                                        
198  Varhaiskristillinen aika ajoittuu kristinuskon leviämisen ja yleistymisen aikoihin noin 

200–700-luvuille. 
199 Mortimer Wheeler, Roman Art and Architecture, Thames and Hudson Ltd, London, 

1996 (1964), ss. 74–76. Basilikan valtava, yksilaivainen halli päättyi puolipyöreään 
apsikseen. 
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(248–329) muutti basilikan kirkoksi vuonna 326.200 Antiikin rakennusten modifi-
kaatiot kristilliseen käyttöön toteutettiin yleensä toiminnallisin perustein; tavoit-
teena oli luoda puitteet uudelle toiminnolle ja ajanmukaistaa rakennusta.  

Historiallisten rakennusten kohtelu oli kuitenkin toisinaan täysin välinpitämä-
töntä. Pakanallisia temppeleitä tuhottiin ja ryöstettiin jopa hallitsijan tukemana 
kaikkialla Rooman valtakunnan alueella. Modifikaatiot yleistyivät entisestään, 
kun kristinuskosta tuli ainoa sallittu uskonto Rooman valtakunnassa vuonna 391 
Nikeaan kirkolliskokouksen päätöksellä ja keisari Theodosiuksen (379–395) 
myötävaikutuksella. Entisten kulttipaikkojen kohtalo myös huolestutti. Rooman 
prefekti Quintus Altius Symmachus (340–402), joka puolusti uskonnonvapautta ja 
suvaitsevaisuutta, ilmaisi senaatin nimissä laatimassaan muistotekstissä huolensa 

                                                        
200  Jan Willem Drijvers, Helena Augusta: The Mother of Constantine the Great and the 

Legend of Her Finding of the True Cross, Brill Academic Publishers, Leiden, 1992, 
ss. 22–23. Roomalaisen arkkitehtuurin tilajäsentelyn kaksi perusmuotoa, pitkä basili-
kapohjakaava ja pyöreä pohjakaava, siirtyivät myös kristillisiin kirkkoihin. Hauta-
mausoleumit olivat antiikin aikana usein pohjamuodoltaan pyöreitä kuten Pantheon 
(118–125 jKr.), Augustuksen (23 eKr.) ja Hadrianuksen (130–139 jKr.) mausoleumit 
sekä Cecilia Metellan hauta (n. 50 eKr.). Pyöreät temppelit olivat yleensä vestaalien 
temppeleitä kuten Forum Romanumin ja Tivolin pyörötemppelit. Basilikapohja sovel-
tui kristilliseen liturgiaan, sen jumalanpalvelukseen ja juhlatoimituksiin. Pyöreä poh-
jamuoto omaksuttiin hautakirkkoihin kuten esimerkiksi Santa Costanzaan (n. 350) ja 
marttyyrikirkkoihin kuten Rooman Santo Stefano Rotondoon (400-luvulta) sekä kas-
tekappeleihin kuten Lateraanikirkkoon liittyvään San Giovannin kappeliin (n. 440). 
Ks. esim. Christian Norberg-Schulz, Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New 
York, 1983 (1975), ss. 58–60: Norberg-Schultz kirjoittaa, että ”keskeistilan kuten 
Pantheonin muoto oli samalla maailmankaikkeutta symbolisoiva ja ilmaisi ihmisen 
uutta asemaa ”toimijana” tilassa”. Samoin pitkäkirkko omasi ”kaksoismerkityksen, 
jossa lisäksi oli kulkumotiivi symboloimassa ihmisen toiminnan ohjattua luonnetta”. 
Molemmat pohjamuodot omaksuttiin varhaiskristilliseen arkkitehtuuriin, ja useimpien 
varhaisten kirkkojen pohjassa pyrittiin yhdistämään pitkä ja keskeinen pohjamuoto; 
ensin mainittu dominoi läntisessä jälkimmäinen itäisessä kirkossa. Kirkon eri osien 
merkitys ja käyttö olivat yhteydessä niiden muotoon. 



 

 73 

Rooman vanhan uskonnon puolesta, jonka hän tahtoi säilyttää. 201 Symmachus ha-
lusi pystyttää uudelleen voiton alttarin, jotta vanhoja tapoja voitaisiin yhä harjoit-
taa.202 Koska Vestan neitsyiltä eli vestaaleilta ja papeilta oli viety heidän oikeu-
tensa, rangaistuksena oli ollut nälänhätä. Alttarin rakentaminen uudelleen oli pe-
rusteltua valtion hyvinvoinnin turvaamiseksi.203 Symmachuksen vaatima res-
tauraatio oli uskonnonharjoittamisen edellytys: vailla pyhiä paikkoja ja alttaria ei 
vanha uskonto voinut selviytyä. Kulttipaikat oli tuhottu niihin liittyvien merkitys-
ten takia, eikä vanhojen jumalien palvonta näin ollut enää mahdollista.204  

Kun pakanalliset uskonnot rituaaleineen lakkautettiin, ei kulttipaikoillekaan 
enää ollut käyttöä. Kristinuskon myötä oli luontevaa muuttaa vanha temppeli kir-
koksi modifioimalla rakenteita ja tilajärjestelyä seurakunnan kokoontumisia pal-
veleviksi. Vähintäänkin perustukset hyödynnettiin rakentamalla niiden päälle uusi 
rakennus. Roomassa esimerkiksi tituluksiksi eli titulus-kirkoiksi kutsuttujen kris-
tillisten yhteisöjen kokoontumistiloina toimineiden asuinhuoneistojen paikalle 
rakennettiin usein kristillisen seurakunnan kirkko. Paikalla sijainneen talon raken-
teet käytettiin hyödyksi, mutta kirkon tilajärjestelyihin tituluksen huonejako ei 
soveltunut. Monissa tapauksissa titulus on kuitenkin säilynyt kirkkorakennuksen 
alapuolella kuten esimerkiksi Santi Giovanni e Paolo -kirkon tapauksessa.205  

Keisari Hadrianuksen rakennuttama Pantheon oli alun perin tarkoitettu ilmei-
sesti Augustuksen suvun haudaksi ja se oli pyhitetty kahdelletoista taivaalliselle 

                                                        
201 Symmachuksen toimiessa Rooman kaupungin prefektinä vuosina 384 ja 385 (konsuli-

na vuonna 391) hän kirjoitti useita kirjeitä hallitsijoille. Länsi-Roomalla ja Itä-
Roomalla oli omat hallitsijansa, tuolloin heitä oli kolme: Valentinian, Theodosius ja 
Arcadius. Symmachuksen kirjeistä juuri hallitsijoille osoitetut – erotuksena muusta 
kirjeenvaihdosta – tunnetaan nimellä Relationes. Relation 3 on osoitettu hallitsijoille 
ja siinä pyydetään voiton alttarin ja siihen liittyvien kulttimenojen palauttamista, 
Symmachus, Relation 3, http://www.acs.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/sym-
amb/symrel3f.html (kommentit J. Vanderspoel, Department of Greek, Latin and An-
cient History, University of Calgary). Symmachuksen kirjeenvaihto täydellisenä, ks. 
R.H. Barrow, Prefect and Emperor, Oxford, 1973. 

202  Ibid.. 
203  Ibid.. 
204 Ibid.. Kulttien merkityksestä antiikin Roomassa, ks. Marja-Leena Hänninen, ”Antiikin 

Rooma ja kaupunkitilan uskonnolliset aspektit”, teoksessa Timo Joutsivuo ja Markku 
Kekäläinen, toim., Kaupunkikuva ajassa. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 
2005, s. 57. 

205 Filippo Coarelli, Roma. Guide archeologiche, Laterza, Bari, 1995, ss. 252–255. 
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jumaluudelle (dodekatheon).206 Nykyinen pohjaltaan pyöreä temppeli, jonka si-
säänkäynnin edessä on massiivinen pylväikkö, on peräisin Hadrianuksen hallin-
non ensimmäisiltä vuosilta (118–125).207 Septimus Severuksen ja Caracallan teet-
tämien restaurointien jälkeen Pantheon hylättiin.208 Vuonna 608 hallitsija Ni-
kephoros Phokas luovutti temppelin Bonifacio IV:lle ja kirkoksi muutettu hauta-
mausoleumi omistettiin Marialle ja marttyyreille.209 Keskiajalla Pantheon oli lin-
noituksena.210  

 

                                                        
206 Ibid., ss. 330–331. Temppelin sisällä seinäkomeroissa, nisseissä (nicchia), oli ilmei-

sesti jumalpatsaita. Vaikka sekä hallitsevia että edesmenneitä keisareita pidettiinkin 
jumalina, keisari Augustuksen patsas ei sijainnut temppelin sisällä vaan vaatimatto-
masti pylväikön suojassa temppelin sisäänkäynnin vieressä olevassa syvennyksessä. 
Toisella puolen oli luultavasti Agrippan patsas. 

207 Ibid., ss. 327–329. Paikalla aikaisemin sijainnut rakennus oli peräisin vuosien 27 ja 25 
eKr. väliltä. Agrippan osana suurempaa kaupunkirakenteen uudistusta rakennuttama 
temppeli oli pohjamuodoltaan suorakaiteen muotoinen (19,82 m x 43,76 m). Raken-
nuksen julkisivu osoitti ilmeisesti vastakkaiseen suuntaan kuin nykyinen eli etelään. 
Domitianuksen suorittamista restauroinneista vuoden 80 tulipalon jälkeen ei ole tietoa. 
Hadrianuksen biografia ja tiilileimat vahvistavat rakennusajankohdaksi vuodet 118–
125. Arkkitraavissa lukee seuraavasti: ”M(arcus) Agrippa L(uci) f(ilius) co(n)s(ul) ter-
tium fecit”. Vaikka Agrippan, vuonna 27 eKr. kuolleen kolmannen konsulin, raken-
nuttamasta temppelistä ei enää ollut mitään jäljellä, kunnioitti Hadrianus Agrippaa ja 
paikan historiaa näkyvällä tekstillä. Pienemmällä tekstillä on Hadrianuksen muistokir-
joituksen alle kaiverrettu merkinnät Septimus Severuksen ja Caracallan suorittamista 
restauroinneista. Paitsi rakennuksen suhde ympäristöönsä myös sen rakenteet ovat ko-
keneet muutoksia. Sisäänkäyntipylväikön massiivisista, monoliittisista pylväistä kaksi 
poistettiin keskiajalla. 1600-luvulla niiden tilalle tuotiin Keisari Neron kylpylästä, 
Terme Neroniane, uudet pylväät, jotka erottuvat valkoisesta marmorista veistettyjen 
jalustojensa ja kapiteeliensa ansiosta. Jättiläismäinen ja useaan otteeseen restauroitu 
pronssiovi on todennäköisesti alkuperäinen.  

208 Ibid., s. 328. Septimus Severuksen (146–211, hallitsi 193–211) ja Caracallan (188–
217, hallitsi 211–217) muutokset olivat Coarellin mukaan vähäisiä.  

209 Pantheon eli Sancta Maria ad Martyresin temppeli tunnettiin myös Sancta Maria Ro-
tunda -nimellä. 

210 Pantheonia restauroitiin 1400-luvulta lähtien (ks. esim. Jokilehto, op.cit., ss. 38–39).  
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Kuva 7. Pantheon, Rooma. Pantheonin käytön historia on kiinnostava: keskiajalla 
kirkoksi muutettu mausoleumi palautettiin alkuperäiseen käyttöönsä 1600-luvulla, kun 
paavi Urbanus VIII muutti sen sukunsa hautakirkoksi. Pantheonista tuli myöhemmin 
Italian suurmiesten hautapaikka. (Kuva: Miia Perkkiö, 1995) 



 

 76 

Roomassa Castel Sant’ Angeloon, keisari Hadrianuksen vuosina 130–139 An-
toniusten suvulle rakennuttamaan mausoleumiin, kohdistuneet modifikaatiot ovat 
olleet Pantheoniakin radikaalimpia.211 Ilmeisesti jo vuonna 403 hallitsija Honori-
uksen (384–423) toimesta mausoleumi muutettiin linnoitukseksi ja osaksi kau-
pungin ympärysmuuria.212 Myöhemmin keskiajalla rakennuksen ympärille lisät-
tiin varustuksia ja vallihauta. Linnaksi hautamonumentti muutettiin luultavasti 
900-luvulla. Strategisen sijaintinsa ansiosta rakennus jäi osaksi puolustussys-
teemiä ja se toimi myös vankilana.213  

Foro Boariolla Roomassa sijaitsee yhä varsin eheä, suorakaiteen muotoinen 
Fortuna Virilen temppeli, joka on rakennettu 200-luvun alussa eKr.. Se on esi-
merkki paitsi kulttirakennuksen modifikaatioista kristilliseen käyttöön myös käyt-
tötarkoituksen muuttumiseen liittyvästä kaupunkirakenteen muutoksesta antiikin 
Roomassa.214 Fortuna Virilen yhteys alkuperäiseen kontekstiinsa on nykyisin vai-
keasti luettavissa. Tiedetään, että temppelin edestä kulkenut tie johti suoraan Tibe-
rin yli kulkevalle sillalle, Ponte Emiliolle, josta on vielä osa jäljellä.215 Fortuna 
Virilen temppeliä on restauroitu useaan otteeseen. Vuonna 872 se muutettiin Santa 
Maria Egiziaca -kirkoksi.216 Sen vieressä sijaitsee hieman nuorempi Ercole Vinci-
torelle omistettu pyörötemppeli, joka muutettiin 1100-luvulla Santo Stefanon kir-

                                                        
211 Ibid., s. 421.Täsmällistä töiden alkamisajankohtaa ei tiedetä. Eräissä kirjoissa maini-

taan töiden alkaneen jo vuonna 123. Marmorilla verhoiltu mausoleumi ei ehtinyt val-
mistua ennen keisarin kuolemaa Baiassa vuonna 138. Tiber-joen varressa kohovaan 
hautarakennukseen liittyi vuonna 134 valmistunut silta Ponte Elio, joka yhdisti mau-
soleumin Campo Marzion alueeseen toisella puolella jokea. Ponte Elio oli latinaksi 
Pons Aelius. Nyt silta on nimeltään Ponte Castel Sant Angelo. 

212 Coarelli, op.cit., s.423. 
213 Ibid.. Nykyinen nimi Castel Sant’Angelo on peräisin tuolta ajalta. Rooman ryöstön 

aikaan 1500-luvun alussa entinen hauta toimi paavien palatsina. Nyt Castel 
Sant’Angelo on museona. 

214 Temppelin nykyinen muoto on peräisin ensimmäiseltä vuosisadalta ennen ajan las-
kumme alkua ja se on yksi aikakautensa parhaiten säilyneitä rakennuksia. Ympäristös-
tään irrallinen rakennus on toteutettu joonialaista pylväsjärjestelmää käyttäen. Pohja-
muodoltaan temppeli on pseudoperiptero tetrastilo: edessä on neljä pylvästä, pitkillä 
sivuilla on kaksi pylvästä pronaon edessä ja viisi puolipylvästä osana cellan muuria. 
Takasivulla ei ole pylväitä.  

215 Coarelli, op.cit, ss. 358–360. Paikalla oli sijainnut Portunuksen temppeli jo neljännellä 
tai kolmannella vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua. Temppelin ja sillan läheisyydes-
sä oli tärkeä satamapaikka. 

216 Ibid.. 
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koksi. Myöhemmin 1400-luvun puolivälissä sitä alettiin kutsua Santa Maria del 
Sole -nimellä.217 

Antiikin rakennuksille utilitas oli säilymisen ehto. Jos rakennusta voitiin 
käyttää muuttuneissa olosuhteissa, se säilyi ja siitä pidettiin huolta. Tästä todista-
vat konkreettisimmin antiikin temppeleiden modifikaatiot kristillisiksi kirkoiksi. 
Sama päti myös hyötyrakennuksiin. Rakennuksen ulkoasun modifioiminen käyt-
tötarkoituksen muuttuessa oli luontevaa: ulkoasu oli seurausta funktiosta ja käyt-
täjän ja käytön luonteesta, kuten Vitruviuksen määrittelemä decor edellytti. Hy-
vään arkkitehtuuriin kuului rakennuksen funktioon liittyvien seikkojen huomi-
oiminen, mikä näkyi myös rakennuksen ulkoasussa ja koristelussa, decorin ilme-
nemisenä. Käyttötarkoituksen muuttuessa korostuivat näin sekä käytännölliset 
että esteettiset seikat. Käytännölliset ja käyttökelpoisuutta palvelevat tekijät, utili-
tas koko merkityksessään, olivat määrääviä niin uuden suunnittelussa kuin 
useimmissa restauroinneissa. 

                                                        
217 Rakennus tunnetaan erheellisesti Vestan temppelinä, johtuen sen pyöreästä pohja-

muodosta. Edelleenkin Foro Boariolla sijaitsevassa Santa Maria in Cosmedin 
-kirkossa on hyvin näkyvissä paikalla sijainneiden, 300-luvun lopulta tai seuraavan 
alkupuolelta peräisin olevien rakennusten osia. 
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Kuva 8. Ercole Vincitoren ja Fortuna Virilen temppelit. Molemmat Foro Boariolla 
sijaitsevat antiikin aikaiset temppelit muutettiin kristillisiksi kirkoiksi. Nyt sekä Fortuna 
Virile että Ercole Vincitoren pyörötemppeli ovat arkeologisia nähtävyyksiä, eivätkä 
toimi kirkkoina. Ercole Vincitoren temppeli 100-luvun lopusta eKr. on vanhin olemassa 
oleva marmorista rakennettu rakennus Roomassa. (Kuva: Miia Perkkiö, 1998) 
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3 Renessanssi ja menneisyyden monumentit: 
ulkoasun ja funktion suhde 
käyttötarkoituksen muutoksissa 

Renessanssi antoi suunnan maailmanlaajuiselle yhteiskunnalliselle kehitykselle ja 
vahvisti myös arkkitehtuurin luonnetta humanistisena tieteenä. ’Tieteellä’ oli kui-
tenkin renessanssin aikana eri merkitys kuin nykyisellä tutkimustoiminnalla, joka 
tuottaa uutta tietoa.218 Arkkitehtuurissa ’tieteellisyys’ tarkoitti läpi renessanssin 
lähinnä numeroiden ja niiden kosmologisen järjestyksen noudattamista.219 Kau-
neus oli sidoksissa lukujen harmoniaan. Arkkitehtuuriin sisältyi olennaisesti myös 
antiikin rakennusten ja niiden suhteiden selvittäminen mittaamalla ja piirtämällä. 
Vuonna 1414 Vitruviuksen De Architectura libri decem löydettiin Montecassinon 
kirjastosta. Teoksesta tuli merkittävin antiikin arkkitehtuuria käsittelevä kirjalli-

                                                        
218 Timo Joutsivuo ja Heikki Mikkeli, toim., Renessanssin tiede, Suomalaisen kirjallisuu-

den seura, Helsinki, 2000, ss. 24–26. Renessanssin tiede lähinnä tulkitsi antiikin kir-
joittajia, pyrki järjestämään maailmankaikkeutta asettamalla asiat oikeisiin kategorioi-
hin ja korjaamaan virheitä. 

219  Ks. esim. Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, W.W. 
Norton &Company, New York, 1971. Leon Battista Albertille sakraalirakennusten py-
hyys oli yhteydessä tilan harmoniaan, joka puolestaan tarkoitti täydellisimpään geo-
metriseen muotoon eli ympyrään perustuvaa tilaa, mikä myös symbolisoi jumalaa 
universumin keskuksena (Wittkower, op.cit., ss. 27–28). Venetsiassa San Francesco 
della Vignan (Jacopo Sansovino, 1534, Andrea Palladio, 1564) mitoitus ja suhteet pe-
rustuivat “harmonisten numeroiden pythagoralais-platoniseen filosofiaan” (Wittkower, 
op.cit, ss. 103–107). Vielä 1600-luvun alussa julkaistussa Vincenzo Scamozzin teok-
sessaan Dell’idea dell’Architettura Universale (1615) Scamozzi perustaa arkkitehtuu-
rin tieteellisyyden osittain matematiikkaan ja mekaniikkaan. Renessanssin arkkiteh-
tuurin tieteellisestä luonteesta, erityisesti käsitteistä disegno ja scienza, ks. Liisa Ka-
nerva, Between Science and Drawings. Renaissance Architects on Vitruvius’s Educa-
tional Ideas, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia Humaniora 339, Helsinki, 2006. 
Renessanssin arkkitehdit perustivat pitkälti uusplatonisiin ja aristoteelisiin oppeihin, 
ks. esim. Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the 
Present, Princeton Architectural Press, New York, 1994, s. 98.  
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nen lähde, johon jokainen arkkitehtuurikirjoittaja eli trattatista viittasi.220 Renes-
sanssin arkkitehtuurissa antiikin rakennukset ja sitä käsittelevät kirjoitukset oli-
vatkin keskeisessä asemassa.221 

Myöhäisantiikista vuosisatojen ajan jatkuneet levottomuus ja suuret muutok-
set näkyivät rakennetussa ympäristössä. Vaikka antiikin taideteoksia ja monu-
mentteja oli yhä runsaasti pystyssä, niitä oli myös tuhottu ja kierrätetty. Usein 
kysymyksessä oli ollut olemassa olevan rakennuksen modifikaatio vastaamaan 
muuttuneita tarpeita, kuten uutta uskontoa, tai kokonaan poistuneen funktion kor-
vaaminen uudella.222 Antiikiin aikaisten temppelien modifioiminen kristillisiksi 
kirkoiksi oli ollut yleistä keskiajallakin. Esimerkiksi eteläisessä Espanjassa Cor-
dobassa uskonnolliset ja poliittiset muutokset jättivät jälkensä erityisesti kau-
pungin kulttirakennuksiin. Januksen temppelin paikalle oli varhaiskeskiajalla ra-
kennettu kristillinen kirkko. Kun alue joutui islaminuskoisten maurien haltuun 
700-luvun alussa, tilalle rakennettiin yksi islamilaisen maailman näyttävimmistä 
moskeijoista. Työt kestivät kaksi vuosisataa ja moskeija valmistui 900-luvun lo-
pussa. Maurien valta Cordobassa päättyi vuonna 1236 ja kristityt muuttivat mos-
keijan puolestaan takaisin kirkoksi sijoittamalla sen keskelle alttarin.223  

                                                        
220 Läpi keskiajan antiikin teoksia sekä tutkittiin että kopioitiin luostarilaitoksen suojissa. 

Siksi myös Montecassinon benediktiiniläisluostarin perustaminen vuonna 529 oli 
merkittävä asia sivistyksen historiassa, ks. esim. Petter Korkman ja Mikko Yrjönsuuri, 
toim., Filosofian historian kehityslinjoja, Gaudeamus, Tampere, 2003, s. 113. Vitru-
viuksen teksteihin perustuva tietämys oli käytössä ja sitä sovellettiin myös keskiajalla, 
ks. esim. Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the 
Present, Princeton Architectural Press, New York, 1994, ss. 35–. 

221  Ks. esim. Liisa Kanerva, Between Science and Drawings. Renaissance Architects on 
Vitruvius’s Educational Ideas, Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia Humaniora 
339, Helsinki, 2006, s. 65.  

222 Ks. esim. Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-
Heinemann, Oxford, 1999, ss. 13–14. Antiikista periytynyt rakentamisen traditio nä-
kyi myös keskiaikaisissa rakennuksissa, mistä muun muassa katedraalit ovat todistei-
na. Jopa vuosisadalta toiselle jatkuneissa rakennustöissä näkyi ajan ja tyylin muuttu-
minen; useissa Keski-Euroopan katedraaleissa on nähtävissä, kuinka töitä vietiin 
eteenpäin aina kulloinkin vallalla olleen tyylin mukaisesti. Poikkeuksiakin oli kuten 
esimerkiksi Sienan kaupunki, jossa Piazza del Campolle avautuvat julkisivut toteutet-
tiin vielä keskiajan jälkeen varhaisempaa mallia noudattaen. Näin kaupunki säilyi ark-
kitehtuuriltaan yhtenäisenä.  

223 ICOMOS, World Heritage List no. 313bis, Advisory Body Evaluation, 1993. Vasta 
1500-luvulla kirkkoa alettiin laajentaa. 
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3.1 Renessanssin arkkitehtuurin historiasuhteesta 

Renessanssin arkkitehdit paitsi suunnittelivat, myös pohtivat arkkitehtuurin ole-
musta ja tehtävää. Varsinkin 1500-luvun Venetsian alueen humanistipiirit tunne-
taan mielenkiinnostaan antiikin ajattelua ja arkkitehtuuria kohtaan. Arkkitehti ei 
enää ollut ainoastaan käytännön suunnittelutyöhön kykenevä, tekniikkaan pereh-
tynyt rakentaja, vaan maailmaa syvällisesti ymmärtävä, sivistynyt ja oppinut hen-
kilö.  

Suhtautuminen menneisyyteen ja siihen liittyvä antiikin arvostus ilmenivät 
myös haluna säilyttää ja kopioida antiikin teoksia. Sienalainen maalari, kuvan-
veistäjä ja arkkitehti Francesco di Giorgio (1439–1501) näki antiikin rakennusten 
raunioituvan poikkeustilojen ja sotien jatkuessa ja siksi hän halusi tallentaa ne 
piirustuksiinsa. Antiikin rakennusten esikuvallisuus ilmenee esimerkiksi hänen 
Marcelluksen teatteria, Colosseumia ja Diokletianuksen kylpylää esittävissä pii-
rustuksissa.224 Antiikin ihannointi näkyi myös siinä, kuinka varakkaat suvut koris-
telivat palatsinsa ja pihansa mieluusti antiikin taideteoksilla ja fragmenteilla.225 
Nykyinen museotoiminta sai alkunsa juuri renessanssin keräilyinnostuksesta. 

Antiikin rakennusten säilymisestä kannettiin huolta eikä niiden huono kunto 
jäänyt arkkitehdeiltä huomaamatta. Filarete, oikealta nimeltään Antonio Averlino 
(n. 1400–?), ymmärsi ylläpidon merkityksen rakennusten säilymiselle: antiikin 
Rooman monumenttien oli ”pitänyt olla ikuisia, mutta jäätyään ilman ravintoa eli 
ylläpitoa, ne ovat raunioituneet”.226 Myös Donato Bramante (1444–1514) oli kiin-

                                                        
224  Francesco di Giorgio Martini, Architettura civile e militare. Trattati di architettura 

ingegneria e arte militare, TOMO II, Edizioni il polifilo, Milano, 1967, s. 3; ibid., ss. 
296, 298–299; Francesco di Giorgio Martini, Architettura civile e militare. Trattati di 
architettura ingegneria e arte militare, TOMO I, Edizioni il polifilo, Milano, 1967 s. 
275. Myöhemmin ilmestyneen teoksen, Architettura civile e militare (1492), esipu-
heesta ilmenee, että Francesco di Giorgion ajattelu pohjautuu vankasti antiikin kirjoi-
tusten ja monumenttien tutkimiseen. 

225 Esimerkiksi Rooman keskustassa sijaitsevan Palazzo Mattei di Gioven, jonka Carlo 
Maderno suunnitteli 1500-luvun ja 1600-lukujen vaiheessa, sisäpihalla on esillä koko-
elma rintakuvia ja veistoksia.  

226 Antonio Averlino (Filarete), Trattato di architettura, Edizioni il Polifilo, Milano, 
1967, ss. 29–38. Filaretelle rakennukset olivat verrattavissa ihmisruumiiseen ja sen 
vaivat rakennuksen vaurioihin. Esimerkkeinä Filarete luettelee joukon monumentteja, 
esimerkiksi Diokletianuksen kylpylän, Kolosseumin, Pantheonin ja Castel 
Sant’Angelon sekä Semiramiin riippuvat puutarhat muinaisessa Babyloniassa. 
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nostunut antiikin arkkitehtuurin tutkimisesta.227 Giorgio Vasari (1511–1574) ker-
too taiteilijaelämänkerroissaan Bramanten mitanneen antiikin jäänteitä Napolissa, 
Tivolissa ja sen lähellä Villa Adrianassa.228 Raffaello Sanzio (1483–1520) oli huo-
lestunut antiikin rakennusten ja niiden osien huolettomasta kierrättämisestä ja 
tuhoamisesta. Paavi Leo X:lle lähettämässään kuuluisassa kirjeessä Raffaello esit-
ti, että koska osa antiikin rakennuksista ja jäänteistä oli yhä tunnistettavissa, ne 
tulisi säilyttää, mitata ja piirtää.229 Antiikin Roomasta jäisi näin edes mielikuva. 
Raffaellon näkemys oli, ettei monumentteja tulisi pelastaa taiteen tai uskonnon 
nimissä, vaan koska niiden arvo on niihin sisältyvässä menneisyyden suuruutta 
kantavassa muistissa.230 Paavi nimittikin Raffaellon Rooman muinaismuistojen 
yli-intendentiksi. 

Renessanssin kaupunkisuunnittelun taustalla oli antiikin Rooman suuruuden 
tavoittelu eli Restauratio urbis Romae, mikä näkyi myös historiallisiin rakennuk-
siin kohdistuvissa toimissa. Vaikka tavoitteena ei ollutkaan muistella kadonnutta 
sivilisaatiota vaan luoda se uudelleen231, muinaisen Rooman suuruuden ihailu 
osaltaan edesauttoi historiallisten rakennusten säilymistä. Leon Battista Albertin 
kaupunkisuunnittelullinen näkemys perustui ajatukseen rakennuksesta kulttuu-
riarvojen ilmentäjänä. Antiikin rakennukset symbolisoivat niin muinaisen Roo-

                                                        
227 Giorgio Vasari, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Ci-

mabue insino a’ tempi nostri, nell’edizione per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze, 
1550, (toim. Luciano Bellosi e Aldo Rossi), Giulio Einaudi editore, Torino, 1986, s. 
577. Bramante myös hyödynsi tutkimuksistaan saamaansa tietoa, eikä pelkästään ko-
risteaiheiden vaan myös rakenteiden osalta: Vasari kertoo Bramanten herättäneen 
henkiin antiikista periytyvän holvien valamisen taidon. Bramanten tärkein työtehtävä 
oli kristikunnan symbolin, Pietarinkirkon uudistaminen, joka kuitenkin jatkui vielä 
pitkään tämän jälkeen. 

228 Giorgio Vasari, Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Ci-
mabue insino a’ tempi nostri, Giunti, Firenze, 1568. Edizioni Torrentiniassa maininto-
ja Bramanten antiikin jäänteisiin kohdistuneista tutkimuksista ei ole.  

229 Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori 
Editore, 1997, s. 5. Kysymyksessä on Raffaello Sanzion (1483–1520) ilmeisimmin 
yhdessä Baldassar Castiglionen kanssa vuonna 1519 kirjoittama kirje paavi Leo X:lle. 
Ks myös Francesco Paolo Di Teodoro, Raffaello, Baldassar Castiglione e la lettera a 
Leone X, Minerva Edizioni, 2003. 

230 Ibid.. 
231  Giulio Carlo Argan, The renaissance city, Studio vista, London, 1969, ss. 27–28. 
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man kuin antiikin kulttuurinkin suuruutta. Viittaukset menneisyyteen kuuluivat 
olennaisesti renessanssin humanismiin.232 

Rakennusten säilymiseen pyrittiin vaikuttamaan myös hallinnollisilla toimilla 
ja määräyksillä. Esimerkiksi paavi Nikolaus V (1447–1455) korjautti paitsi muu-
reja, puolustusvarustuksia ja siltoja, myös lukuisia kirkkoja. Suhtautuminen ja 
viranomaisten käskyt saattoivat kuitenkin vallan vaihtumisen myötä kääntyä päin-
vastaisiksi. Kun paavi Paavali III (1534–1549) antoi luvan keisarifoorumeiden 
raunioiden tuhoamiselle, syynä oli arvokas marmori.233 Paavi Sixtus V (1585–
1590) määräsi Cecilia Metellan haudan (n. 50 eKr.) tuhottavaksi, mutta kaupunki-
laisten vastustuksen ansiosta yhä pystyssä oleva, pyöreä hautarakennus säästyi.234  
 

                                                        
232  Ibid., s. 26. 
233 Paolo Fancelli, “Demolizioni e ‘restauri’di antichità nel Cinquecento romano”, ROMA 

e l’Antico nell’arte e nella cultura del Cinquecento, toim. Marcello Fagiolo, Roma, 
1985, s. 362 ja s. 377. Kiinnostuksella historiaa kohtaan oli kielteisiäkin piirteitä: 
myöhäisantiikista periytynyt spolian hyödyntäminen liittyi renessanssin keräilyinnos-
tukseen. Uusien rakennusten materiaalina käytettiin vanhoja rakenteita ja niiden jul-
kisivuja koristeltiin antiikin rakennusten jäänteillä. Esimerkiksi Villa Medicin (1544) 
sisäpihan seinäpintoja peittävät marmoriset rintakuvat, Ara Paciksesta peräisin olevat 
friisit ja uudet koristeet. Menneisyys kiehtoi, mutta sitä käytettiin usein myös häikäi-
lemättä hyväksi (Fancelli, op.cit., ss. 378–379). 

234  Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-
ford, 1999, s. 33. 
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Kuva 9. Palazzo Altemps, Rooma. Palazzo Altempsia, jonka nimi tulee kardinaali Marco 
Sittico Altempsista (1533–1595), alettiin rakentaa jo 1400-luvun lopussa paikalla 
sijainneiden keskiaikaisten rakennusten tilalle. Sisäpihan suunnitelmasta vastasivat 
Antonio da Sangallo vanhempi ja Baldassare Peruzzi. 1500-luvun jälkipuoliskolla 
valmistuneessa palatsissa oli tilat antiikin veistoksille, diaetae statuariae. Nykyään 
palatsi on museona, jossa esillä on muun muassa Altempsin jo 1500-luvulta peräisin 
oleva veistoskokoelma. (Kuva: Miia Perkkiö, 2003) 
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3.1.1 Antiikin rakennusten käyttötarkoituksen muutokset 

Vaikka renessanssin suhtautuminen vanhoihin rakennuksiin oli pitkälti antiikin ja 
keskiajan tyyliin ”restauratio est renovata creatio” – uudelleen muovaamista, 
kierrättämistä ja uudistamista – on renessanssin ajalta olemassa esimerkkejä ra-
kennuksen historiaa kunnioittavasta korjaamisesta, jossa lähestymistapa muistut-
taa nykyistä käsitystämme restauroinnista. Vanhoista rakennuksista esimerkiksi 
laadittiin mitattuja piirustuksia kuten Baldassare Peruzzin (1481–1536) suunnitte-
lemassa Marcelluksen teatterin (n. 11 eKr.) muutostyössä Roomassa. Näissä tapa-
uksissa rakennuksen arvottaminen ei kohdistunut pelkästään materiaaliin ja funk-
tioon, vaan myös niiden sisältämiin syvempiin merkityksiin: menneisyyden muis-
ton säilymiseen ja alkuperäisen arkkitehdin intentioiden kunnioittamiseen. Silti 
historiallisenkin rakennuksen kohtalona oli yleensä tulla puretuksi ja edelleen 
uusien rakennusten raaka-aineeksi, kuten oli jo totuttu.  

Antiikin rakennusten tuhoaminen ja purkaminen jatkuivat Roomassa ja muu-
allakin Italiassa läpi renessanssin. Kaikkia antiikin jäänteitä ei kuitenkaan poltettu 
kalkiksi, vaan iso osa jäi pystyyn. Näiden rakennusten säilymistä on useissa tapa-
uksissa edesauttanut niiden sopiva sijainti kaupunkirakenteessa ja soveltuvuus 
uuteen käyttöön. Restaurointi tähtäsi yhä useissa tapauksissa antiikin monumentin 
modifiointiin kristilliseksi kirkoksi tai varhaisempaan käyttötarkoituksen muutok-
seen liittyvään uudistamiseen. Suuri osa restauroinneista suoritettiinkin Vatikaa-
nin valvonnassa. 

Renessanssin restaurointeja tunnetaan hyvin ja niistä on runsaasti sekä aika-
laisten että myöhempien tutkimusten antamaa tietoa. Käyttötarkoituksen muut-
taminen sekä erilaiset modifikaatiot eivät olleet poikkeuksellisia toimenpiteitä. 
Keskiajalla linnoituksena toiminut Marcelluksen teatteri muutettiin 1500-luvun 
alussa asuinpalatsiksi Savellien suvun toimesta.235 Työn sai tehtäväkseen Baldas-

                                                        
235 Filippo Coarelli, Roma. Guide Archeologiche Laterza, Laterza & Figli, Bari, 1995, s. 

307. Julius Cesaren aloittamat Marcelluksen teatterin rakennustyöt saatettiin loppuun 
Augustuksen aikana, vuosina 13–11 eKr..  



 

 86 

sare Peruzzi apulaisenaan Sebastiano Serlio (1475–1553) vuonna 1519.236 Peruz-
zin suunnitelmassa teatterin kaareva ulkomuuri pylväikköineen on eri aikakausien 
rakennusosia yhdistävä elementti. Pohjakerros noudatti teatterin alimman doori-
laisen pylväsrivin korkeutta. Toinen kerros ulottui puoliväliin joonialaista pylväs-
järjestelmää, mikä edellytti kaarien muuraamista umpeen.237 Ylimpään kerrokseen 
Peruzzi sijoitti Savellien palatsin. Palatsin ulkoseinä noudatti teatterin kaarevaa 
julkisivua, vaikka sen ikkuna-aukotus poikkesikin alkuperäisestä korinttilaisen 
järjestyksen määräämästä rytmistä. Pilastereista ei ole näkyvissä jälkeäkään, vaan 
seinäpinta kaartuu sileänä. Ihmetystä herättää se, että epäsäännölliseltä vaikuttava 
ikkunoiden aukotus ei ole synkronissa alempien kerrosten kanssa. Uuden toimin-
non ja vanhan rakenteen yhteensovittamisen vaikeus johtunee sisäpuolen raken-
teista, joista osa on kuulunut keskiaikaiseen linnoitukseen. Uusi palatsi sijoittuu-
kin pääasiassa teatterin sisäpuolelle. Keskiaikaiset rakenteet muodostavat siitä 
osan. Palatsi itse muodostuu kolmesta loggiasta, jotka rajaavat kolmelta sivulta 
neliönmuotoista pihaa.238  

Historialtaan ja ulkomuodoltaan erilaisten rakenteiden yhdistämisen Peruzzi 
ratkaisi lisäämällä vanhaan rakenteeseen täysin uuden, funktionaalisen kokonai-
suuden. Epäjatkuvuus kaarevassa osassa vanhan ja uuden välillä häivytettiin eri 
paksuisten seinien avulla.239 Rakennuksen tunnistaa kuitenkin yhä nykyäänkin 
teatteriksi kaarevan katsomon puolelta. Näyttämön puolella asumisfunktiosta ker-
tovat uudemmat rakenteet kätkevät vanhan konstruktion lähes täysin. Huolimatta 

                                                        
236  Fancelli, op.cit., s. 362. Teatteri oli Fabbri-suvun linnoituksena 1100-luvulla, seuraa-

valla vuosisadalla sitä asuttivat Pierleonit. 1300-luvun lopulla se siirtyi Savellien 
omistukseen. Peruzzin laatimasta suunnitelmasta on yhä tallella kaksi leikkausta ja 
pohjapiirros sekä muutamia muita piirroksia, jotka ovat Uffizin arkistossa, Firenzessä 
(arkistot 603, 604 ja 626). C.g. A. Bartoli, I monumenti antichi di Roma nei disegni 
degli Uffizi di Firenze, 6 vol., Rooma 1902–1912, vol. II, IV ja VI. Sebastiano Serlio, 
Tutte l’opere d’Architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio Bolognese, Gregg 
Press, Ridgewood, 1964, Libro terzo, ss. 69–70. Sebastiano Serlio on kuvaillut teatte-
rin vanhoja rakenteita kirjassaan. Marcelluksen teatteri on yhä pystyssä ja se sijaitsee 
aivan Rooman keskustassa, Tiberin tuntumassa Kapitolium-kukkulan juurella. Vieres-
tä kulkee nyt Piazza Venezialta kohti Ostiaa johtava väylä, jonka rakentaminen vuosi-
na 1926–1941 tuhosi keskiaikaista kaupunkirakennetta. 

237  Ibid., s. 365. Myöhemmin 1926–1932 suoritetussa restauroinnissa umpeenmuuratut 
kaaret avattiin jälleen. 

238  Ibid.. 
239  Ibid.. 
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visuaalisesta epäjatkuvuudesta, rakennuksen alkuperäisestä funktiosta todistavat 
kerrostumat säilyivät.  

Baldassare Peruzzin suunnitelma perustui olemassa olevien rakenteiden huo-
lelliseen tutkimiseen. Sebastiano Serlion kuvauksen mukaan hän kaivoi teatterin 
perustuksia ja löysi teatterin koristeita.240 Rakennuksesta laadittiin pohjapiirustus, 
mikä helpotti myös uuden suunnitelman laatimista. Ehkä juuri kohteeseen liittyvä 
tutkimustyö auttoi Peruzzia ymmärtämään rakennuksen arvot, mikä heijastui 
myös hänen suunnitelmassaan. 
 

Kuva 10. Marcelluksen teatterin pohja. Sebastiano Serlion kirjassa on esitetty tarkka, 
osana Baldassare Peruzzin suunnittelutyötä tehty pohjapiirros Marcelluksen 
teatterista. Säteittäisten käytävien rakenteissa oli käytetty roomalaista 
valumuuritekniikkaa, opus caementiciumia. (Kuva: Sebastiano Serlio, Tutte l’opere 
d’Architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio Bolognese, Gregg Press, Ridgewood, 
1964, Libro terzo, s. 70)  

                                                        
240  Sebastiano Serlio, loc.cit.. Serlion teoksessa kuvituksena on teatterin pohjapiirustus.  
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Kuva 11. Marcelluksen teatteri, Rooma. Marcelluksen teatteri (13–11 eKr.) oli antiikin 
Rooman suurimpia teattereita. Halkaisijaltaan lähes 130 metriä leveään, 
puoliympyränmuotoiseen katsomoon mahtui 15000 henkeä. Travertiinilla verhottua, 
tuffi-kivestä muurattua julkisivua kiersi 39 kaariaukkoa, joita kehystävät pilasterit 
noudattivat antiikin kolmea pylväsjärjestelmää. Teatteri hylättiin jo 400-luvulla, minkä 
jälkeen se toimi ”kaivoksena”, josta saatiin materiaalia uusiin rakennuksiin. (Kuva: 
Miia Perkkiö, 2002) 
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Michelangelo Buonarrotin (1475–1564) viimeinen työ oli keisari Diokletianuksen 
(245–313) rakennuttaman kylpylän muuttaminen Santa Maria degli Angeli 
-kirkoksi. 300-luvun alussa valmistunut kylpylä oli suurin antiikin ajalta säilynyt 
rakennus Roomassa.241 Vaikka kokonaisuuden osia olikin käytetty vuosisatojen 
aikana rakennusmateriaalina uudemmissa rakennuksissa, oli tuolloisen Rooman 
keskustasta syrjässä sijainneen kylpylän muureja ja holvauksia yhä paljon jäl-
jellä.242 

Ajatus vainottujen kristittyjen muistoksi pystytettävästä kirkosta oli sisilia-
laissyntyisen papin, Antonio Del Ducan (1491–1564). Työt aloitettiin paavi Julius 
III:n (1487–1555) luvalla vuonna 1550.243 Kirkon laajentaminen jatkui Michelan-
gelon johdolla vuonna 1561.244 Antiikin kylpylän pääakseliin, basilikaan, liitettiin 
poikkiakseli, jossa olivat sijainneet kylpylän caldarium, tepidarium ja keskihallin 
toisella puolen natatio eli ulkona sijaitseva vesiallas. Pohjaltaan kirkko oli T-
kirjaimen muotoinen. Pääsisäänkäynti sijaitsi tuhoutuneen caldariumin kaarevas-
sa muurissa.245 Tepidariumista tuli sisäänkäyntihalli. Muutos ei näkynyt ulospäin: 
raunioituneeseen muuriin tehtiin vain ovet sisäänkäyntejä varten. Sisätilassa muu-
reja korjattiin ja niiden suorat pinnat käsiteltiin valkoisiksi. Kupolit ja holvaukset 
sekä ikkuna-aukot jätettiin silleen. Michelangelon teoksessa ainoat koristeet olivat 
olemassa olevien pylväiden kapiteeleja. Myös kylpylän alkuperäisen tilasarjan 

                                                        
241  Coarelli, op.cit., s. 284. Coarellin mukaan rakentaminen tapahtui vuosina 298–306 

jKr., siis varsin lyhyessä ajassa. 
242 Erinomaisen käsityksen kylpylästä saa Vincenzo Scamozzin perspektiivisestä ak-

sonometria- ja pohjapiirustuksesta (corografia) vuodelta 1580 (Franco Barbieri, Guido 
Beltramini, Vincenzo Scamozzi 1548–1616, CISAP, s. 190–191). Myös Andrea Pal-
ladio tallensi antiikin kylpylöitä piirustuksiinsa. Giuliano da Sangallo teki suunnitel-
mansa vuonna 1516 kylpylän keskiaulaan, kuten myös Baldassare Peruzzi (Fancelli, 
op.cit., s. 390–391). 

243 Ibid., s. 392. Työt aloitettiin sisäänkäynnin avaamisella kylpylän keskihallin, basili-
kan, luoteispäätyyn. Michelangelo kuitenkin muutti sisäänkäynnin toisaalle, kylpylän 
tepidariumiin. 

244 Ibid.. Koska alue sijaitsi tuolloin vielä syrjässä, oli se varsin rauhaton sekä päivin että 
öin, mistä syystä paavi Pius IV määräsi alueen certosiinisääntökunnalle. Näissä olo-
suhteissa Michelangelo aloitti suunnittelutyönsä.  

245  1800-luvulla Terminin rautatieaseman valmistumisen ja kaupunkiuudistusten myötä 
kirkon rooli kaupunkirakenteen osana muuttui ja korostui, kun sen pääsisäänkäynnin 
edessä avautui Piazza Repubblica -aukio Via Nazionalen päätteenä. Luigi Vanvitellin 
uudelleen suunnittelema julkisivu palautettiin 1900-luvun alussa Michelangelon rau-
nioituneeseen asuun. 
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jatkuvuus säilyi Michelangelon suunnitelmassa.246 Suunnitelma oli yksinkertainen 
ja nerokas, se hyödynsi vanhoja tiloja ja rakenteita muuttamatta niitä.  

Santa Maria degli Angeli Roomassa oli pikemminkin historian jatkumoa kuin 
uusi alku, niin merkityksissä kuin materiaalisena kokonaisuutena. Olemassa oleva 
rakennus – tai sen raunio – oli restauroinnin ja käyttötarkoituksen muutoksen läh-
tökohta. Michelangelo säilytti alkuperäisen kylpylän rauniot korkeine muureineen 
ja holveineen. Huolimatta täysin uudesta funktiosta tilan saama merkityssisältö 
sisälsi vahvan viittauksen rakennuksen syntyyn ja historiaan: keisari Diokletianus 
oli rakennuttanut valtavan kompleksin, jonka toteuttaminen oli vaatinut kristitty-
jen orjatyötä ja kristittyjä uhreja. Monien mielestä kysymyksessä on tärkein antii-
kin monumenttiin kohdistunut restaurointi 1500-luvulla.247 Santa Maria degli An-
geli on ensimmäisiä käyttötarkoituksen muutoksia, joissa pyrkimyksenä on ollut 
myös säilyttää vanha rakennus alkuperäisestä funktiosta todistavine rakenteineen 
ja tiljäsentelyineen. 
 
 

 

Kuva 12. Santa Maria degli Angeli, pohjapiirros. Santa Maria degli Angelin 
pohjapiirroksesta on nähtävissä, kuinka vähäisin muutoksin Michelangelo modifioi 
rauniot kirkoksi. (Kuva: Giulio Carlo Argan, Bruno Contardi, Michelangelo architetto, 
Electa, Milano, 1990, s. 267) 

                                                        
246 Tilojen sijoittelu noudatti antiikin kylpylöille tyypillistä järjestelyä: caldarium esimer-

kiksi sijoittui niin, että se sai lämmön etelästä ja lännestä.  
247 Fancelli, op.cit., s. 390. 
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3.2 Arkkitehtuurin tehtävä, utilitas ja käyttötarkoituksen muutokset 
renessanssin arkkitehtuuritraktaateissa  

Paitsi uusien, antiikista ammennettujen ihanteiden ilmentäminen rakennuksissa, 
kiinnostuksen kohteeksi tuli myös arkkitehdin ja arkkitehtuurin tehtävien määrit-
teleminen traktaattien muodossa. Rakennuksen käyttötarkoitukseen ja sen tehtä-
viin monissa traktaateissa viittaavat muun muassa termit utilitas, necessitas ja 
comodità. Tunnetuin 1400-luvun arkkitehtuurikirjoittajista on Leon Battista Al-
berti (1404–1472). De re Aedeficatoria, ”Kymmenen kirjaa arkkitehtuurista”, il-
mestyi vuoden 1452 tienoilla.248 Vaikka Alberti lainasi Vitruviuksen firmitas utili-
tas venustas -perustan, hänellä oli oma näkemyksensä arkkitehtuurista.249  

                                                        
248  Albertin taustasta, koulutuksesta ja elämästä, ks. esim. Franco Borsi, Leon Battista 

Alberti, Edizione RAI, Firenze, 1974, ss 7–18; Paolo Portoghesi (toim.), ”Introduzi-
one”, De Architettura, Edizioni il Polifilo, Milano, 1989. Siirryttyään Roomaan vuon-
na 1432 Gradon patriarkan sihteeriksi Alberti alkoi tutkia antiikin monumentteja pe-
rehtyen myös todennäköisesti Vitruviuksen teokseen. Seuraavina vuosina Alberti kir-
jotti ensimmäiset teoksensa, Descriptio urbis Romae ja Libri della famiglia, minkä 
jälkeen hänen tiedetään palanneen Firenzeen. Siellä hän tutustui Brunelleschin lähipii-
reihin ja humanisteihin. Vuonna 1435 ilmestyi Albertin ensimmäinen taidetta käsitte-
levä latinankielinen teos De pictura ja kansankieliset Elementi di pittura ja De statua. 
Kirjanen I cinque ordini architettonici ilmestyi samoihin aikoihin osana Opere volgari 
-kokoelmaa. Vuosien 1447 ja 1551 välillä Alberti kehitteli arkkitehtuuriin liittyviä aja-
tuksiaan. Noihin vuosiin ajoittunee Albertin tärkeimmän teoksen De re Aedificatorian 
kirjoittaminenkin. Kirja valmistui todennäköisesti vuonna 1452. Alberti oli kirjoittanut 
teoksensa latinaksi. Teoksen ensimmäinen italiankielinen painos I dieci libri de 
l’Architettura ilmestyi vasta vuonna 1546 Pietro Lauron ja toinen pian sen jälkeen 
vuonna 1550 Cosimo Bartolin kääntämänä. Ranskankielinen versio teoksesta ilmestyi 
jo vuonna 1553. Vuodesta 1464 lähtien, paavi Pius II:n kuoltua, Alberti ei enää jatka-
nut kirkollisia tehtäviään vaan keskittyi arkkitehtuuriin. Pari vuotta aikaisemmin Al-
berti oli ystävystynyt Firenzessä Lorenzo de’Medicin kanssa. Alberti kuoli Roomassa 
huhtikuussa vuonna 1472. 

249 Paolo Portoghesin mielestä De re aedificatorian tarkoituksena oli ”universaalin kie-
len” opettaminen ”ylittämällä antiikin teokset” eikä jäljittelemällä ja palauttamalla 
klassisia aiheita. Portoghesin mukaan Albertin ratkaisu tähän tehtävään oli antiikin pe-
rinnön reintegroiminen uusiin olosuhteisiin ja sen järkevä kehittäminen (Paolo Por-
toghesi, ”Introduzione”, Leon Battista Alberti, L’Architettura, Edizioni il Polifilo, Mi-
lano, 1989, ss. XIII–XIV). Albertin ajatteluun palataan myöhemmin tässä kappaleessa. 
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Filareten teos on kirjoitettu luultavasti vuosina 1458–1464.250 Tarinan muo-
toon puettu, dialogina esitetty kertomus kietoutuu Sforzinda-nimisen kuvitteelli-
sen linnoituskaupungin ympärille. Filareten mukaan arkkitehtuurin, niin yksityi-
sen kuin julkisen, lähtökohtana on ihmisen tarve suojaavalle asumukselle, mikä 
on verrattavissa syömiseen.251 Ensimmäisen ihmisen itselleen rakentaman suojan 
alkuperä juontui raamatun kertomukseen Aatamin paratiisista karkoittamisesta.252 
Arkkitehtuurin lähtökohta on säältä, niin auringolta kuin sateelta, suojautumisen 
tarpeessa, joka oli ihmisen elämän edellytys, necessità per la vita de l’uomo.253  

Francesco di Giorgio Martini tunnetaan erikoistumisestaan sotilasarkkitehtuu-
riin.254 Linnoitukset, aseet, puolustusjärjestelmät ja koneistot olivat tärkeä osa 
renessanssin arkkitehtuuria.255 Ensimmäinen painos Architettura, ingegneria e 
arte militare, joka tunnetaan Codex Saluzzianus 148 -nimellä, alkaa linnoitusra-

                                                        
250  Liliana Grassi (toim.), ”Introduzione”, Trattato di architettura, Antonio Averlino 

detto Il Filarete, Edizioni il Polifilo, Milano, 1972, s. XIII. Filareten pääteoksena ku-
vanveistäjänä pidetään Pietarinkirkon monumentaalista pronssiovea (1433–1445). Os-
pedale Maggiore (1456–1465) ja osa Castello Sforzescoa (Torre Mediana, 1452) Mi-
lanossa olivat hänen tärkeimmät arkkitehtuurisuunnitelmansa. Molemmat rakennukset 
ovat yhä olemassa. 

251 Antonio Averlino (Filarete), Trattato di architettura, Edizioni il Polifilo, Milano, 
1972, s. 14. “Si che uomo delle prime necessità e bisogno che avesse, oltre al man-
giare, fu lo abitare, e così s’ingegnó di fare luogo dove potesse abitare. E da quello 
dirivorono poi edifici publici e privati, come sotto si veda.” 

252 Ibid., ss. 24–25. Aatami oli ensimmäinen rakentaja tehdessään itselleen suojan, jonka 
Filarete on esittänyt majamaiseksi rakenteeksi, jonka nurkkien haarautuviin puunrun-
koihin vaakarakenteet tukeutuvat. Nurkkien vertikaalit rakenteet olivat pylväiden esi-
kuvia. 

253 Ibid., s. 14, ss. 18–19, s. 216. Arkkitehtuurin suhteet eivät Filareten mukaan ainoas-
taan periytyneet ihmisen suhteista, vaan ne muistuttivat myös ihmisen organismeja: 
arkkitehtuuri elää, sairastaa ja kuolee aivan kuten ihminenkin. Ja ellei sitä pidetä kun-
nossa, se vähä vähältä hajoaa niin kuin ihminen vailla ruokaa (ibid., s. 29). 

254 Corrado Maltese, ”Introduzione”, Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architet-
tura ingegneria e arte militare, Edizioni il polifilo, Milano, 1967, s. XVIII. 

255 Ibid., ss. XXIII–XXX. Francesco di Giorgio Martinin kirjoitukset julkaistiin vasta 
hänen kuolemansa jälkeen ja vasta 1900-luvulla säilyneistä käsikirjoituksista on koot-
tu yhtenäinen julkaisu. Leonardo da Vincin kuuluisa piirustus, jossa mies on ympyrän 
ja neliön keskellä on lainattu Francesco di Giorgio Martinin Vitruviuksen käännökses-
tä. 
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kentamisella, ”Fortezze”.256 Kyseisen luvun kuvitukseen kuuluu Francesco di 
Giorgion ehkä tunnetuin piirustus, joka esittää kaupunginmuurin ympäröimää 
miestä, joka on kohottanut päänsä päälle linnoituksen.257 Traktaatin lisäosa käsit-
telee antiikin Rooman arkkitehtuuria. Ihminen oli Francesco di Giorgion mielestä 
sosiaalinen eläin, animale sociabile, eikä yksin kyennyt mukavaan elämään.258 
Edistyksellinen oli hänen näkemyksensä arkkitehtuurista sosiaalisena toimintana: 
arkkitehtuurilla voitiin vastata erilaisten ihmisten erilaisiin tarpeisiin, mikä näkyy 
esimerkiksi asuinrakennuksia käsittelevässä kappaleessa. Viittä asuinrakennuksen 
perustyyppiä edustavat maanviljelijän, käsityöläisen, oppineen tai virkamiehen, 
kauppiaan ja aatelisen asuintalot.259 Niistä kullakin on oma funktiotaan ja sen eri-
tyisiä tarpeita vastaava ratkaisunsa.260  

Erikoisin ja poleemisin arkkitehtuuriteoksista on todennäköisesti do-
minikaanimunkki Francesco Colonnan (1433–1527) kirjoittama fantasia -
Hypnerotomachia Poliphili.261 Rakkaustarina kertoo Polifilon unessa tapahtuvasta 
matkasta tämän tavoitellessa rakastettuaan Poliaa. Pääosassa on antiikin raunioi-
tuva arkkitehtuuri, obeliskit ja veistokset.262 Teoksen voi tulkita puolustavan ark-
kitehtuurin merkityssisältöjä, näkymätöntä mutta aina läsnäolevaa ymmärrystä 
ajan kulumisesta, menneestä, nykyisestä ja tulevasta. Arkkitehtuurilla oli tärkeä 
rooli myös todellisen elämän näyttämönä. 

Sebastiano Serlio perehtyi arkkitehdin työhön toimiessaan Baldassare Peruz-
zin assistenttina Roomassa aina vuodesta 1514 Rooman ryöstöön (1527) asti. Ser-

                                                        
256 Francesco di Giorgio Martini, Trattati di architettura ingegneria e arte militare, 

TOMO I, Edizioni il polifilo, Milano, 1967, s. 3.  
257 Ibid., f 3/TAV. I. 
258 Ibid., s. 299.  
259 Ibid., s. 342. 
260  Ibid., ss. 342–. 
261 Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili, toim. Giovanni Pozzi and Lucia A. 

Ciapponi., 2 vol, Editrice Antenore, Padova, 1968. Teos ilmestyi ensimmäisen kerran 
Venetsiassa vuonna 1499. Siitä on tehty useita käännöksiä ja facsimile -painoksia. 

262  Useat puukaiverrustekniikalla painettujen kuvitusten rakennuksista ja monumenteista 
ovat tunnistettavia. Tekijä, josta ei vieläkään olla täysin varmoja, on tuntenut Leon 
Battista Albertin kirjoituksia. Viittauksen tähän ovat varsin selviä, mistä syystä monet 
ovat epäilleet Albertia teoksen kirjoittajaksi. 
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lion traktaatti on tunnetuimpia aikakautensa arkkitehtuuriteoksia.263 Antiikin ark-
kitehtuuri oli Serlion mielestä esimerkillistä ja kaunein antiikin rakennuksista oli 
Pantheon.264 Serlion itsensä mielestä hänen traktaattinsa neljäs kirja, joka ilmestyi 
ensimmäisenä, oli koko teoksen tarpeellisin ”erilaisten rakennustyyppien ja niiden 
koristelun ymmärtämiseksi”.265 Siinä käsitellään viittä pylväsjärjestelmää ja anne-
taan ohjeita niiden soveltamiseksi.266 Rakennuksessa käytetty pylväsjärjestelmä 
riippuu kontekstista, siitä onko rakennus sakraali vai profaani sekä rakennuksen 
luonteesta ja käyttäjästä. Arkkitehtoninen pylväsjärjestelmä heijastelee asukkait-
tensa luonteenpiirteitä ja asemaa.267 Esimerkiksi toskanalainen järjestelmä sopii 
linnoituksiin, kaupungin portteihin, linnoihin ja muihin sodankäyntiin liittyviin 
rakennuksiin.268 Eri järjestelmien yhdisteleminen ja sekoittaminen on myös mah-
dollista, samoin paikallisten erityispiirteiden ja vaatimusten huomioiminen.269 
Kysymyksessä on Vitruviukselta periytyvä decor uudelleentulkittuna: decor sai 
tehtäväkseen ilmaista myös käyttäjän sosiaalista asemaa.  

Toisin kuin muut renessanssin trattatistit, Serlio kuvaa seitsemännessä kirjas-
saan toteutettuja restaurointeja. Klassisten esikuvien mukaisesti keskiaikaisen 
kaupunkitalon restauroinnissa fasadi on jäsennelty uudelleen symmetriseksi. Ra-
kenteellisia muutoksia sisätiloissa Serlio pyrki tekemään mahdollisimman vähän, 
mikäli tilat palvelivat hyvin käyttäjiään. Sen sijaan rakennuksen ulkonäkö ja 
symmetria olivat Serliolle olennaisia seikkoja.270 Silti Serlio ymmärsi myös, että 
rakennuksen commodità, joka tässä yhteydessä vastaa pitkälti utilitasta ja voidaan 

                                                        
263 Sebastiano Serlio, Tutte l’opere d’Architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio 

Bolognese, Gregg Press, Ridgewood, 1964. Serlion kirjasta käytetty ilmaus “mallikir-
ja” johtunee vuonna 1551 ilmestyneestä Libro extraordinariosta sekä osittain seitse-
männen osan runsaista villa-variaatioista. Roomasta Serlio siirtyi Venetsiaan, missä 
hän aloitti traktaattinsa kirjoittamisen. Sen ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 1537. 
Vuonna 1540 hän sai kutsun Ranskaan hoviin kuninkaalliseksi maalariksi ja arkkiteh-
diksi. Ranskassa Serlio jatkoi traktaattiensa kirjoittamista aina kuolemaansa asti.  

264 Ibid., s. 50. 
265 Ibid., s. 126. “(…)che è più a proposito, & più necessario de gli altri per la cognition 

delle differenti maniere de gli edificij, & de’ loro ornamenti.” 
266 Vitruviuksella pylväsjärjestelmiä oli kolme, kun useat renessanssin trattatistit omak-

suivat myös toskanalaisen järjestelmän ja komposiittijärjestelmän. 
267  Ibid., s. 127. “& gli edificij profani, sì publici, come priuati; darò agli huomini, sec-

ondo lo stato,&le professioni loro.” 
268  Ibid.. 
269  Ibid., s. 147. 
270 Ibid., s. 156. 



 

 95 

kääntää mukavuudeksi ja toimivuudeksi, oli asukkaille ja käyttäjille joskus jopa 
ulkonäköä tärkeämpi asia. 271  

Giorgio Vasarin (1511–1574) teos Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e 
architetti (1546) on merkittävin aikansa taiteilijoista ja arkkitehdeistä omana ai-
kanaan koottu teos. Vasarin mielestä arkkitehtuuri oli ”universaalein ja tärkein ja 
ihmistä hyödyttävä” taiteenlaji ja se mainitaan teoksen vuoden 1550 painoksen 
johdannossa ennen kuvanveistoa ja maalaustaidetta.272 Renessanssin arkkitehtuu-
rikirjoittajat Vasari mukaan lukien olivat lopultakin varsin uskollisia Vitruviuksel-
le: funktionaalisuus ja kauneus liitettiin erottamattomasti hyvään rakentamiseen, 
ja ihmisruumis oli vertauskuva arkkitehtuurille.  

Gherardo Spinin I tre primi libri sopra l’isituzioni de greci et latini (1568) 
poikkesi sisällöltään aikakauden muista arkkitehtuuriteoksista.273 Spini ennakoi 
ajattelullaan seuraavien vuosisatojen järkeen nojautuvaa arkkitehtuurinäkemystä. 
Kirjan sisällöstä suurin osa käsittelee antiikin rakentamista, puurakentamisen 
muuntumista kiviseksi temppeliksi ja arkkitehtonisiksi järjestelmiksi. Teoksen 
alkusivuilla Spini erotti toisistaan rakennuksen, fabbrica, ja koristelun, or-
naméto.274 Arkkitehtuurin tarkoitus oli ”rakentaa rakennuksia” ihmisten käytettä-
väksi ja ornamentiksi.275 Arkkitehtuurin arvokkuus ja kauneus olivat riippuvaisia 
ornamentista eli sellaisista rakennuksen osista, joilla ei ollut varsinaista funktio-

                                                        
271  Ibid.. Esimerkkinä Serlio kertoo rikkaasta kaupunkilaisesta, joka itaruuttaan oli tyyty-

nyt mukavaan, mutta ruman ulkoasunsa ansiosta ympäröivistä rakennuksista poikkea-
vaan kotiinsa.  

272 Giorgio Vasari, “Proemio”, teoksessa Le vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et 
scultori italiani, da Cimabue insino a’ tempi nostri, nell’edizione per i tipi di Lorenzo 
Torrentino, Firenze, 1550, (toim. Luciano Bellosi e Aldo Rossi), Giulio Einaudi edi-
tore, Torino, 1986, s. 16. 

273 Spinin käsikirjoitus on omistettu Cosimo de' Medicille: Al Sereniss.* Cosmo de Me-
dici Gran Duca di Toscana” Kirjan otsikko käsikirjoituksessa oli kokonaisuudessaan: I 
tre primi libri di Gherardo Spini Sopra instituzioni de greci et latini architettori intor-
no agl’ornamenti che convengono A tutte Le fabbriche che l’Architettura comporre. 

274 Cherardo Spini, I tre primi libri di Gherardo Spini Sopra instituzioni de greci et latini 
architettori intorno agl’ornamenti che convengono A tutte Le fabbriche che 
l’Architettura comporre, (käsikirjoitus, Biblioteca Marciana, Venezia), s. 4. ”Archit.a 
dividit, nel consist. potius in fabbrica et ornaméto.” 

275 Ibid., s. 6. "Il fine dell’Architettura diremo essere di costruire fabbriche per l’uso hu-
mano ed ornamèto.” 
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ta.276 Ornamentti oli lisä, jota ilman rakennus ei ole arvokas. Se vastasi rakennuk-
sen käyttöä: koulut, kirjastot ja julkiset viljavarastot omasivat omat ornamenttinsa 
ja aukiot, tiet ja kanavat omansa.277 Ornamenttiin liittyi myös Gherardo Spinin 
näkemys, että taide oli luonnon imitointia, eikä sen tarvinnut tyytyä pelkästään 
tarpeiden täyttämiseen.278 Spini arvosti suuresti antiikin arkkitehtuuria, mutta 
keskiajan rakentamista hän piti barbaarien hirvittävinä aikaansaannoksina.279  

Klassisten aiheiden soveltamisen mestari oli Andrea Palladio (1508–1580), 
jonka suunnittelemissa rakennuksissa näkyy pyrkimys yhtenäisyyteen ja voimak-
kaaseen pelkistämiseen. Vincenzo Scamozzi (1552–1616) jatkoi Palladion kes-
kenjääneitä töitä Venetsiassa ja Vicenzassa. Palladion tapaan myös Scamozzi jul-
kaisi oman arkkitehtuuriteoreettisen teoksensa. Leon Battista Albertin, Andrea 
Palladion ja Vincenzo Scamozzin tulkintaan funktion merkityksestä arkkitehtuu-
rissa eli muodon ja funktion suhteeseen sekä esimerkkeihin käyttötarkoituksen 
muuttumisesta perehdytään seuraavaksi tarkemmin. Renessanssin pitkän aikakau-
den eri periodeina toimineita Albertia, Palladiota ja Scamozzia yhdistää arkkiteh-
tuuritraktaattien ohella aktiivinen toiminta arkkitehtina: heidät tunnetaan myös 
suunnittelemiensa rakennusten ansiosta.  

3.2.1 “Utilitas” ja “venustas” Albertin “De re aedificatoriassa” 

De re aedificatorian esipuheessa Leon Battista Alberti sanoo Vitruviukselta opi-
tusti, että arkkitehti osaa suunnitella järkevästi ja toteuttaa käytännöllisesti raken-
nuksia, jotka parhaalla tavalla mukautuvat ihmisen olennaisimpiin tarpeisiin.280 

                                                        
276 Ibid., s. 39. “La onde quest' Arte dell’Architettura ragionevolmente in due parti divis-

ero gl’antichi una alla fabbrica assegnadone et… all’ornamento dal quale nasce la 
dignità et bellezza dell’edificio.” 

277 Ibid., ss. 23–24. “Degli ornamenti apparteneti alle scuole, librerie et granai publici, 
degl’ornameti delle piazze in qui si ragionerà delle fontane dell colonne…ornameti 
delle vie e fogne.” 

278 Ibid., s. 38 “Della divisione dell’Architettura et divero essendo in tutte le cose dalla 
Natura prodotte ornamento et bellezza di quanto però ciascuna nel suo genere capace, 
l’Arte che va sempre la Natura imitando necessariamente bisogna che non si conventi 
di quella forma che sodisfà solamente alla necessità; ma vi aggiunga tutto quella che 
alla bellezza col metro dell’ornamento si richiede.”  

279 Ibid., s. 10. Kyseessä on renessanssin arkkitehdeille tyypillinen suhtautuminen keski-
ajan arkkitehtuuriin.  

280  Leon Battista Alberti, L’Architettura. Edizioni il Polifilo, Milano, 1989, s. 5–6, ”Pro-
logo”.  
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Ensimmäisessä kirjassa Alberti toteaa, että rakennuksen kunkin osan on vastattava 
sille määrättyä käyttöä, oltava eheä, kokoonsa ja kestävyyteensä nähden yhtenäi-
nen, kiinteä ja kestävä sekä ulkonäöltään elegantti ja harmoninen.281 Kuudennen 
kirjan määritelmä on vielä tunnetumpi:   

Kaikki rakentaminen perustuu kolmeen vaatimukseen: rakennukset soveltu-
vat  käyttöönsä, ne ovat niin kiinteitä ja kestäviä kuin mahdollista, sekä ele-
gantteja ja miellyttäviä muodoltaan(...)kolmas on arvokkain kaikista, jopa 
välttämätön.282 

Alberti jatkaa edelleen kauneuden merkityksestä: 

Kauneus on siis äärimmäisen tärkeä tekijä, ja ennen kaikkea sen, joka haluaa 
teoksensa olevan miellyttävä, on tavoiteltava kauneutta suuriakin vaivoja 
kaihtamatta.283 

Kauneus oli kaikista tärkein tekijä: oli selvää, että jopa sivistymätönkin ihminen 
valitsisi kauniin ruman sijasta.284 Käyttökelpoisuuden Alberti kuitenkin mainitsee 
ensimmäisenä ennen kestävyyteen ja kauneuteen liittyviä kvaliteetteja. Arkkiteh-
tuuri vastaa sekä tarpeeseen että hyötyyn. Rakennuksen toimintojen sijoittumisen 
kriteereinä ovat käyttötarkoitus ja harmonia, osien suhde toisiinsa.285 Alberti liit-
tää näin utilitaksen ja venustaksen asettamat vaatimukset samaan yhtälöön.  

Vitruviuksen tapaan Albertille ihmisten tarpeet ovat arkkitehtuurin lähtökoh-
ta.286 ”Jokaisella arkkitehtonisella muodolla on lähtökohtansa tarpeessa, käytössä 

                                                        
281  Ibid., I/II, s. 14. ”…ognuna di queste parti debba essere: bene adatta all’uso cui è des-

tinata, e soprattutto perfettamente sana; rispetto alla robustezza e alla durata, compatta 
e solida e indistruttibile; e quanto alla leggiadria dell’aspetto, elegante, armoniosa, 
adorna in ogni sua parte.”  

282  Ibid., VI/I, s. 233. “Dei tre criteri fondamentali che informano la tecnica costruttiva in 
ogni campo – che gli edifici risultino adeguati alle loro funzioni, abbiamo la massima 
solidità e durata, e siano eleganti e piacevoli nella forma – abbiamo terminato di trat-
tare I primi due. Rimane dunque il terzo, che è di tutti il più nobile, oltreché indispen-
sabile.”  

283  Ibid., VI/II, s. 233. “La bellezza è dunque un fattore della massima importanza e 
dev’essere riercata con grande impegno soprttutto da chi intende rendere piacevoli le 
cose proprie.” 

284  Ibid.. 
285 Ibid., I/IX, s. 36. 
286 Ibid., IV/I; s. 140, ”Che gli edifici siano sorti per rispondere ai bisogni degli uomini, è 

manifesto.” 
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ne ovat kehittyneet ja käyttö on niitä kaunistanut”, Alberti kirjoittaa.287 ”Rakennus 
on siis järjestäytynyt siten, että siitä ei puutu mitään tarpeellista, eikä sitä näin 
ollen voi mistään näkökulmasta kritisoida.”288 Alberti toteaa rakentamisen perus-
tuvan ihmisen tarpeeseen saada levätä vailla vaaraa.289 Kaikki asumisen ja elämi-
sen toiminnot eivät kuitenkaan voi tapahtua samassa huoneessa, vaan nukkumi-
seen tarkoitettu tila poikkeaa keittiöstä. Jokaisella tilalla on oma funktionsa.290 
Samoin eri tarkoituksiin on erilaisia rakennuksia: rakennukset ovat julkisia ja yk-
sityisiä, uskonnollisia ja maallisia, käytännön tarpeita vastaavia tai kaupunkien 
kaunistukseksi tai hetkellisen mielihyvän tuottamiseen tarkoitettuja.  

Rakennukset Alberti ryhmittelee välttämättömiin, necessitas, käytännöllisiin 
eli määrättyä käyttöä palveleviin, opportunitas, ja huvitteluun, voluptas, tarkoitet-
tuihin rakennuksiin.291 Arkkitehdin tulee muistaa, että arkkitehtuurin ensisijaisia 
tehtäviä ovat funktionaalisuus ja taloudellisuus.292 Vaikka rakennuksen jokaisen 
osan on myös täytettävä esteettiset, ”ornamentaaliset”, tehtävät, ensisijaisena ta-
voitteena on kuitenkin funktionaalisuus. Esteettisten vaatimusten toteutuminen on 
siis alisteista rakennuksen funktiolle. Utilitas on Albertin ajattelussa arkkitehtuu-
rin perusta. 

Utilitas ja venustas olivat toisistaan riippuvaisia tekijöitä, joita ilman hyvä 
arkkitehtuuri oli mahdottomuus. Niiden välistä suhdetta kuvaa termi convenienza, 
joka ilmentää rakennuksen funktion suhdetta muotoon, kuten Portoghesi toteaa 

                                                        
287 Ibid., I/IX, s. 37. ”Ogni forma architettonica trovò origine dalla necessità, si sviluppò 

in funzione della praticità, fu abbellita dall’uso…” 
288 Ibid.. ”L’edificio sia quindi disposto in modo che nella sua membratura nulla manchi 

di ciò che é necessario, e che quanto è in esso non possa essere criticato sotto nessun 
punto di vista. ” 

289 Ibid, I/II, s. 12. ”L’uomo in principio, ricercò un luogo per riposarsi in qualche zona 
senza pericoli. Trovata un’area adatta allo scopo e gradevole, vi si fermò e ne prese 
possesso.” 

290 Ibid., s. 13. ”Non volle peró che tutte le faccende domestiche e individuali si sbrigas-
sero nello stesso ambiente, bensì che il luogo per dormire fosse diverso da quello per 
il focolare, e allo stesso modo ciascun luogo avesse una propria funzione.”  

291  Ibid., IV/I, s. 143. 
292  Ibid., IX/X, s. 476. “A mio parere gli architetti debbono far in modo di proporsi sem-

pre quali scopi principali la funzionalità e il risparmio di mezzi; sicché, sebbene ogni 
elemento debba rivolgersi a scopi ornamentali, tuttavia dovrà disporsi in modo da far 
risultare come proprio fine precipuo la funzionalità.” 
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Albertin teoksen vuoden 1966 painoksen johdannossa.293 Convenienza edellytti 
rakennuksen luonteen ja toimintojen harmoniaa suhteessa rakennuksen osien jär-
jestykseen, määrään, kokoon, sijaintiin ja muotoon siten, että ”jokainen osa on 
ajateltu, täydellisen funktionaalinen ja harmoniassa kaiken muun kanssa”.294 Con-
venienza tarkoitti siis eräänlaista käytännöllistä järkevyyttä. Esimerkit restauroin-
neista edempänä tässä luvussa kuvaavat hyvin convenienzaa käytännössä.  

Convenienzaan liittyy myös decoro. Näin arkkitehtuurin laatuun liittyvä Vit-
ruviuksen decor on käytössä Albertilla, mutta ei pylväsjärjestelmien vastaavuuk-
sina käyttäjän tai käyttötarkoituksen ominaisuuksien kanssa. Albertilla decoro on 
tulkittavissa arkkitehtuurin arvokkuudeksi, joka edellyttää ulkoasun ja käyttötar-
koituksen välistä tasapainoa: kun rakennuksen osat on sijoitettu convenienzaa 
noudattaen sekä funktionaalisesti että harmonisesti, ja koristelu on toteutettu par-

                                                        
293 Portoghesi, op.cit., s. XXVII. Esipuheessaan Portoghesi kirjoittaa: ”Infatti una scelta 

tra giusto e bello implicherebbe una considerazione della bellezza come qualità in-
dipendente dal significato umano e l’Alberti rifiuta questa possibilità, almeno per le 
opere prodotte dall’uomo, ricorrendo a un concetto di ”convenienza” che lega la 
bellezza alla utilità nella capacità della forma di porsi in relazione a un contenuto che 
altro non è che la sua umana funzionalità”. Italiankielen sanakirjan mukaan con-
venienza tarkoittaa elementtien, tasapainon, symmetrian keskinäistä vastaavuutta ja 
vastaavuutta kokonaisuudessa (esim. Miro Dogliotti, Luigi Rosiello, toim., Lo Zinga-
relli. Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli editore, Bologna, 1999, s. 449). 
Convenienzan synonyymina pidetään renessanssin ja nimenomaan Albertin kehittä-
mässä ajattelussa conformitas -ilmausta, ks. esim Erwin Panofsky, Meaning in the Vi-
sual Arts, A Doubleday Anchor Book, New York, 1955, s. 190. 

294 Ibid., VI/V, s. 247. ”Tutto in essa dovrà essere disposto estattamente per ordine, nume-
ro, ampiezza, disposizione, forma, avendo l’occhio alla natura, alla pratica convenien-
za, alle specifiche funzioni dell’edificio; di modo che ogni parte di questo risulti a noi 
indispensabile, pienamente funzionale, in bell’armonia con tutte le altre.” Convenien-
zaa ilmentää myös rakennusten vertaaminen eläimeen. Eläimen ruumiin osat ovat 
muodoltaan ansiokkaita ja lähes aina ne vastaavat täydellisimmällä tavalla sen ruumiin 
funktioita. Muotojen miellyttävyys on riippuvaista käytännöllisyydestä (ibid., VI/I, ss. 
238–239). 
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haalla mahdollisella tavalla, rakennus ilmentää decoroa.295 Mitä vaativampi koh-
de oli, sitä korkeampaa esteettistä tasoa arkkitehdin työltä edellytettiin. Vaatimat-
tomammissa tapauksissa riitti tarpeiden täyttäminen.296 Myös kaupungin raken-
nusten sijoittumisen tuli vastata mahdollisimman sopivalla tavalla kunkin raken-
nuksen funktiota, käytännöllistä luonnetta ja decoroa.297  

Albertin esteettiseen peruskäsitteistöön kuuluu myös concinnitas. Se on 
käännetty italian kielellä harmoniaksi, armonia. Concinnitas voidaan myös tulkita 
sopusoinnuksi, mikä Albertin teoriassa on kauneuden ylin kriteeri.298 Se oli renes-
sanssin aikana tärkeä lähtökohta myös historiallisten rakennusten restauroinnissa: 
uusi oli sovitettava vanhaan rakenteeseen harmonisesti. Albertille kauneus tarkoit-
ti nimenomaan kokonaisuuden kaikkien osien – myös uusien ja vanhojen – välistä 
sopusointua, jolloin mitään ei voi lisätä, poistaa tai muuttaa ilman, että kokonai-
suus muuttuisi huonommaksi.299 Kauneus oli jopa niin tärkeää, että se vaikutti 

                                                        
295 Ibid.. ”Giacché, se la suddivisione risponderà esattamente a tutti questi requisiti, 

nell’edificio la piacevolezza e l’eleganza dell’ornamentazione troveranno il loro gius-
to posto e saranno situati nella luce migliore; se invece ciò non risultasse, la costruzi-
one certamente perderebbe ogni suo decoro. L’intero complesso delle membre 
dev’essere dunque configurato e definito in modo da conciliare necessità e comodità, 
sì che non tanto si approvino queste o quelle parti, ma piuttosto ogni parte sia distribu-
ita nel modo migliore nel punto esatto ove si trova e nell’ordine, luogo, collegamento, 
posizione, configurazine che le competono.”  

296 Ibid, IX/X, ss. 475–476. Tässä yhteydessä Alberti ei puhu decorosta, jonka kuitenkin 
voi yhdistää myös käyttäjän sosiaalisen aseman ja rakennuksen ulkoasun vastaavuu-
teen.  

297 Ibid., VII/I, ss. 284–285. Näkemyksensä Alberti perusti Platoniin, jonka mukaan maa-
seutu ja urbaani alue jakautuvat kahteentoista alueeseen, joihin temppelit ja kappelit 
jakautuivat tasapuolisesti. Myös kaupungin sijainti että sen rakennusten sijoittuminen 
perustuivat Albertilla järkevyyteen ja käytännöllisyyteen. Esimerkiksi haisevat ja li-
kaiset toiminnot olisi sijoitettava mahdollisimman etäälle. Mikäli järjestys puuttuu 
kaupungin rakenteesta, mukavuus, kauneus ja arvokkuuskin katoavat. 

298 Petri Vuojala, ”Tunnelma ja retoriikka. Reunamerkintöjä tunnelman teorian histori-
aan”, Taidehistoriallisia tutkimuksia 14, Helsinki, 1993, s. 185. Italiankielinen armo-
nia vastaa sisällöltään hyvin Vuojalan käyttämää ”sopusointua”. Termin sisältö kui-
tenkaan ei Paolo Portoghesin mukaan vastaa nykyistä armonia -sanan merkitystä (Al-
berti, op.cit., s. 235: Portoghesin huomautus viitteessä) 

299 Alberti, op.cit., VI/II, s. 235. ”…defineremo la bellezza come l’armonia tra tutte le 
membra, nell’unitá di cui fan parte, fondata sopra una legge precisa, per modo che non 
si possa aggiungere o togliere o cambiare nulla se non in peggio.”  
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rakennuksen mukavuuteen ja kestävyyteen.300 Todellinen kauneus oli sisäistä ja 
luonnollista, kun ornamentti taas oli kokonaisuuteen lisätty tekijä.301  

Albertin suhtautuminen ornamenttiin ei missään tapauksessa ollut kielteistä. 
Ornamentti oli kauneutta täydentävä lisäys, jolla rumat osat saatiin kätkettyä ja 
kauniit puolestaan korostuivat.302 Kuten Vitruviuksen decor, niin myös Albertin 
ornamentti riippui rakennuksen funktiosta – esimerkiksi sakraali- ja profaani-
rakennusten ornamentit poikkesivat toisistaan.303 Vastaavasti asuinrakennuksen 
ornamentti oli suhteessa sen käyttäjään.304 Ornamenttia sanelivat käyttö, tarpeet ja 
decoro.305 Ornamentti ilmaisi osaltaan rakennuksen funktiota liittyen samalla Al-
bertin kauneuskäsitykseen. 

Albertille rakennuksen muoto, sen osat ja ornamentit olivat funktion ja perin-
teen sanelemia. Esimerkiksi basilikanmallisista rakennuksista Alberti toteaa, että 
ne on tarkoitettu kokoontumistiloiksi, jolloin katon muoto on tärkeä: basilikan 
palkeille ja kattotuoleille rakennettu katto levittää ääntä paremmin kuin holvattu 
tila.306 Rakennuksen funktion ja klassisen arkkitehtuurin elementtien suhteesta 
hyvä esimerkki on seinäpinnan päättyminen porrastettuun räystäslistaan, karnii-
siin, nimenomaan funktionaalisista syistä eikä ainoastaan kaunistukseksi.307 An-
tiikista periytyvien muotojen ja koristeiden sekä rakennuksen eri osien ja element-
tien muotojen taustalla oli niiden historialliseen alkuperään sisältyvä funktionaali-
suus.  

                                                        
300  Ibid., s. 234. ”Inoltre la bellezza è qualità siffatta da contribuire in modo cospicuo alla 

comodità e perfino alla durata dell’edificio.” 
301  Ibid.. ”...mentre la bellezza vera e propria è una qualità intrinseca e quasi naturale che 

investe la intera struttura dell’organismo che diciamo ’bello’, l’ornamento ha l’aspetto 
di un attributo accesorio, aggiuntivo, piuttosto che naturale.” 

302 Ibid. ”Se ciò è vero, l’ornamento può definirsi come una sorta di bellezza ausiliaria o 
di completamento.” 

303  Alberti käsittelee ornamenttia seitsemännessä, kahdeksannessa ja yhdeksännessä kir-
jassaan.  

304  Alberti, op.cit., IX/II, s. 436. Esimerkiksi kaupunkiasuntojen ornamentit poikkesivat 
maaseudun asumuksista, joissa oli suurempia vapauksia.  

305  Ibid., VII/I, s. 285. Albertin esimerkkinä on kaupunki, jonka ornamentteja ovat kadut, 
foorumit ja rakennukset.  

306 Ibid., VII/III, s. 293. ”Inoltre si constatò che la struttura della basilica ricoperta a tra-
vature, meglio che quella di un tempio a volte, diffondeva la voce del sacerdote che 
predicava.”  

307 Ibid., VIII/IX, s. 420. “A scopo di abbellimento, e soprattutto di funzionalità, ai muri 
si applicheranno delle cornici” 
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Albertin arkkitehtuurissa keskeisiä, käyttötarkoituksen ja rakennuksen ulko-
asun väliseen suhteeseenkin liittyviä termejä ovat myös disegno ja costruzione. 
Disegno tarkoittaa Albertilla suunnitelmaa ja ideaa rakennuksesta, ei pelkkää pii-
rustusta.308 Costruzione puolestaan viittaa yksiselitteisesti rakennuksen fyysiseen 
muotoon materiaalisena kokonaisuutena. ”Arkkitehtuuri kokonaisuudessaan 
muodostuu disegnosta ja costruzionesta” Alberti kirjoittaa.309 Disegnon tehtävä 
on osoittaa rakennukselle ja sen osille sopiva sijainti, posizione appropriata, luo-
da täsmälliset suhteet, esatta proporzione, käyttöön sopiva tilajärjestely, dis-
posizione conveniente ja harmoninen järjestys, armonioso ordinamento.310 Esatta 
proporzione tarkoittaa eksaktia eli täsmällistä suhteessa rationaaliseen prosessiin, 
mikä on osoitettavissa tarpeellisuutena. Disposizione conveniente tarkoittaa paitsi 
käytännöllistä funktionaalisuutta myös sosiaalisiin tarpeisiin vastaamista. Ar-
monioso ordinamento on seurausta muista disegnon tehtävistä, ja liittyy myös 
teoksen ja käyttäjän väliseen suhteeseen.311 

Vaikka esteettisten seikkojen ulottuminen arkkitehtuurin kaikkiin osa-
alueisiin on keskeistä Albertille, herää kysymys, oliko kauneus kuitenkaan käyt-
tökelpoisuuttakin tärkeämpi tekijä, kuten on totuttu ajattelemaan. Toisaalta mo-
dernismin innoittamana on myös esitetty, että Albertin näkemys olisi vastannut 
form follows function -ilmausta, mikä puolestaan tuntuu varsin jyrkältä ja tarkoi-
tushakuiselta toteamukselta. Decoro, muodon ja funktion välinen tasapaino, ilme-
ni arvokkuutena. Jokainen arkkitehtoninen elementti vastaa välttämättömiin funk-
tionaalisiin ja esteettisiin (connessione necessaria) vaatimuksiin. Albertille esteet-

                                                        
308 Altti Kuusamo, ”Vasarin näkemys taiteesta ja taiteilijoista”. Taiteilijaelämäkertoja 

Giottosta Michelangeloon, Kustannusosakeyhtiö Taide, Jyväskylä 1994, s. 17: Kes-
keisessä asemassa varsinkin 1500-luvun alussa oli disegno -käsite, joka yhdisti sekä 
arkkitehtuuria, kuvanveistoa että maalaustaidetta. Moniselitteisellä disegnolla tarkoi-
tettiin useita asioita hahmottelusta aina muodon käsitteeseen. Disegno on concetton 
(ajatus, käsite) konkretisoitumista muodoksi. Disegno, it., ’piirustus’. 

309  Alberti, op.cit., I/I, s. 11, “L’architettura del suo complesso si compone del disegno e 
della costruzione.” 

310  Ibid..”La funzione del disegno è dunque di assegnare agli edifici e alle parti che li 
compongono una posizione appropriata, un’esatta proporzione, una disposizione con-
veniente e un armonioso ordinamento, di modo che tutta la forma della costruzione ri-
posi interamente nel disegno stesso.”  

311  Ibid.. 
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tinen ohjelma kokonaisuudessaan ilmensi ja kertoi rakennuksen funktion.312 Utili-
tas ja venustas eivät olleet keskenään ristiriitaisia, vaan jopa liittyivät toisiinsa, 
mitä myös käsitteet convenienza ja decoro ilmaisivat.  

Albertin suhtautumisesta historiallisiin rakennuksiin ja niiden restaurointiin 

Niin suunnittelemissaan uudisrakennuksissa kuin restauroinneissakin Alberti etsi 
ja kokeili uusia ratkaisuja, mikä näkyi paitsi rakennusten ulkoasussa, myös niiden 
suhteessa menneisyyteen.313 Harmonian lakien ohella Alberti tavoitteli mennei-
syyttä ja sen suuruuden palauttamista – restituzione storicaa.314 Vuonna 1447 Al-
berti sai paavi Nicolò V:ltä (paavina 1447–1455) tehtäväkseen huolehtia antiikin 
tärkeiden rakennusten restauroinneista Roomassa ja suunnitella uudisrakennuksia, 
jotka olivat alku kaupungin urbaanin rakenteen muutokselle.315 Bruno Zevi on 
kirjoittanut seuraavaa Albertin tehtävästä, joka vastaisi nykyisin yli-intendentin ja 
restaurointiarkkitehdin roolia316:  

                                                        
312 Alberti, op.cit., IX/X, s. 476 ”...ma di questo programma estetico fa parte la esigenza 

di comunicare, di rendere evidente la funzione cui è destinato. Tra forma e funzione 
quindi non puo esserci conflitto insolubile...“ 

313 Portoghesi, op.cit., s. XII. Julkisivujen jäsentelyyn pylväiden ja pilastereiden avulla ja 
erityisesti niiden ja seinäpintojen väliseen suhteeseen Alberti kiinnitti suurta huomio-
ta. Portoghesin ohella Rudolf Wittkower (Architectural Principles in the Age of Hu-
manism, W. W. Norton & Company, New York, 1971, ss. 55–56) on käsitellyt Alber-
tin suunnittelemien kirkkojen julkisivusommittelun problematiikkaa ja erityisesti Al-
bertin tapaa tulkita klassista arkkitehtuuria. Wittkowerin mukaan Albertin suunnitte-
lemien kirkkojen – San Francescon (1450), Santa Maria Novellan (1458), San Sebas-
tiano (1460 ja 1470) sekä Sant’Andrean (1470) – julkisivut osoittavat, kuinka Albertin 
suhtautuminen antiikkia kohtaan muuttui kahdenkymmenen vuoden aikana. Töissään 
Alberti osoitti kuitenkin käytännössä, kuinka antiikin arkkitehtuurin ilmiöitä ja aiheita 
voitiin käyttää hyväksi rakentamisessa. 

314  Ibid., s. XIII. Paolo Portoghesin mukaan Albertin työssä oli kysymys myös Brunelle-
schin (1377–1446) perinnön jatkamisesta. Heidän erona on suhde klassiseen perintee-
seen ja teknisiin ongelmiin. Tekniset seikat arkkitehtuurissa olivat oleellinen osa Bru-
nelleschin ajattelua. Alberti puolestaan haaveili antiikin loiston palauttamisesta, reno-
vatio imperii, mikä oli paitsi taiteilijoiden myös poliitikkojen ja Vatikaanin haaveena. 

315 Franco Borsi, Leon Battista Alberti, Edizioni RAI Radiotelevisione Italiana, Firenze, 
1974, s. 40. 

316  Ibid.. Borsi lainaa Bruno Zeviä (Bruno Zevi, voce ”Alberti”, EUA, vol. I, pp. 196–
197): ”Alberti svolse quell’attività che oggi si chiamerebbe professione di sovrainten-
dente e restauratore.” 
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Restauroivan arkkitehdin kutsumus on eklektinen: kysymys ei ole puhtaasti 
historioitsijan työstä(...)eikä myöskään perinteisestä luovan arkkitehdin työs-
tä, koska tieteellisen tutkimuksen osuus on edellytys toimille; vain harvoin 
hyvät restauroijat ovat olleet autenttisia taiteilijoita. Alberti kuitenkin poikke-
aa läpikuultamattomasta säännöstä, koska hänen suhtautumisensa antiikin 
arkkitehtuurin jäänteisiin on elastinen kuten koko renessanssin kulttuuri.317  

De re aedificatorian viimeinen luku, kymmenes kirja, keskittyy rakennusten res-
taurointiin. Restaurointi -sanaa käytettiin renessanssin aikana tarkoittamaan kor-
jaamista, eikä siihen tuolloin vielä sisältynyt rakennuksen historiallisuuden tun-
nustamista samoin kuin nykyisin. Myös Albertin kirjassa restaurointi -termillä on 
toinen merkitys, kuin miksi se nykyisin ymmärretään. Se tarkoitti konkreettista 
korjaamista ja parantamista, ei historiallisia arvoja kunnioittavaa suhtautumista 
rakennukseen ja sen säilymiseen.318 Arkkitehtuurissa pyrkimyksenä oli suhteiden 
ja osien harmonia, concinnitas, sekä funktion ja muodon vastaavuus, convenien-
za. Restauroinnissa niiden tavoittelu tarkoitti yleensä kokonaisuuden, jossa oli 
joskus epäyhtenäisiäkin osia, pukemista yhtenäiseen asuun.  

Rooman rakennusten restauroinneista vastaavana virkamiehenä Alberti joutui 
myös käytännössä pohtimaan muutosten ja korjausten lähtökohtia ja vaikutusta. 
Väistämättä hän joutui esittämään itselleen kysymykset muutosten kohteina ollei-
den rakennusten historiasta ja arvoista, sekä kohtaamaan todellisuuden, antiikin 
monumenttien rauniot ja menneisyyden katoavuuden. Vastuu niiden säilymisestä 
oli kannettava sinä hetkenä. Kunnioitus menneisyyttä kohtaan ja halu säilyttää 
historiasta kertovat rakennukset näkyi Albertin restauroinneissa.  

Albertin lähtökohtana tuskin oli rakennusten restaurointi nykyisessä merki-
tyksessään. Seuraavat Albertin toteamukset osoittavat kuitenkin tämän ymmärtä-

                                                        
317 Ibid.. ”La vocazione del restauratore è eclettica: non è quella dello storico puro(...)e 

meno ancora quella dell’architetto creativo, perché la fase della ricerca scientifica è un 
presupposto dell’operare; raramente i buoni restauratori sono stati autentici artisti. 
L’Alberti tuttavia sfugge all’opaca regola, perché il suo culto per le antiche reliquie è 
elastico come quello di tutta la cultura rinascimentale”.  

318  Alberti, op.cit., X/I, s. 482. Albertin rakennuksiin kohdistuva “parantaminen” oli kah-
denlaista. Alberti vertaa restaurointia sairauden hoitamiseen: “Poiché nelle pagine se-
guenti si dirà come porre riparo ai difetti degli edifici occore chiarire quali siano, e di 
che tipo, quei difetti che la mano dell’uomo può correggere. Allo stesso modo anche i 
medici dicono che l’efficacia dei rimedi dipende per la maggior parte dalla cono-
scenza che si ha della malattia.“ Albertin “parantaminen” oli myös laadullista paran-
tamista (ibid., s. 484): “…edifici che si possono realmente migliorare con restauri…” 
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neen eron tavanomaisen korjaamisen ja rakennusta ja sen historiaa kunnioittavan 
restauroinnin välillä sekä myös ylläpidon merkityksen rakennuksen säilymiselle. 
De re aedificatorian kuudennessa kirjassa Alberti ilmaisee huolensa antiikin ra-
kennusten säilymisestä: 

On tietystikin säilynyt esimerkkejä antiikin rakennuksista, kuten teattereista 
ja temppeleistä, joista – aivan kuten kuuluisilta mestareilta – voi oppia paljon; 
hyvin surullisena olen huomannut niiden päivä päivältä lähestyvän tuhoutu-
mistaan.(...)Ja oman näkemykseni mukaan jokaisen hyvin kasvatetun ja kult-
tuuria rakastavan ihmisen tulisi tuntea tehtäväkseen avustaa tehtävässä, jotta 
työ, jonka eteen viisaimmat esi-isämme näkivät suuren vaivan, pelastuisi tu-
holta.319  

Teoksensa kymmenennessä kirjassa ”Il restauro degli edifici” Alberti käsittelee 
restaurointia eli rakennuksissa esiintyvien vaurioiden korjaamista. Vauriot johtu-
vat joko arkkitehdin tekemistä virheistä tai ulkopuolisista aiheuttajista. 

On myös ihmisen rakennuksille aiheuttamia vaurioita…Perdio! toisinaan en 
voi olla kapinoimatta nähdessäni kuinka hoitamattomuuden tähden – jul-
memmitta arvioitta, koska voisin kutsua sitä myös saituruudeksi – tuhoutuvat 
nyt monet monumenteista, jotka ylhäisyytensä ja loistonsa ansiosta jopa bar-
baarinen ja hillitsemätön vihollinen jätti tuhoamatta, tai kuinka tuhoutuvat 
nekin rakennukset, joiden myös aika, sitkeä tuhoaja, olisi huojentuneena an-
tanut kestää ikuisesti.320  

Konkreettisina esimerkkeinä Albertin suhteesta menneisyyteen voidaan tarkastella 
hänen restauroimiaan historiallisia rakennuksia, joista Santa Maria Novella Firen-
zessä ja Tempio Malatestiano Riminillä luetaan osaksi Albertin keskeisintä tuo-
                                                        
319  Alberti, op.cit., VI/I, ss. 231–232. ”Si sono, certo, conservati esempi di opere 

dell’antichità, come teatri e templi, da cui, come da insigni maestri, molto si può ap-
prendere; e con grave sconforto ho notato che di giorno in giorno vanno in rovi-
na.(…)E secondo il mio punto di vista ogni uomo bennato e amante della cultura do-
veva sentire il dovere di fornire un contributo affinché una dottrina della quale i più 
saggi dei nostri antenati facevano gran conto fosse salvata dalla distruzione.” 

320 Ibid., X/I, ss. 482–483. “Vi sono poi i danni provocati dagli uomini…Perdio! a volte 
non posso far a meno di ribellarmi al vedere come, a causa dell’incuria – per non usa-
re un apprezzamento più crudo: avrei potuto dire avarizia – di taluni, vadano in rovina 
monumenti che per la loro eccellenza e lo splendore furono risparmiati perfino dal 
nemico barbaro e sfrenato; o tali che anche il tempo, tenace distruttore, li avrebbe 
agevolmente lasciati durare in eterno.” 
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tantoa. Albertin tärkeimpiä töitä Roomassa oli 400-luvulta peräisin olevan Santo 
Stefano Rotondon varhaiskristillisen pyhimyskirkon restaurointi 1450-luvun alus-
sa.321 Muutokset toteutettiin ajan ihanteita noudattaen, minkä seurauksena var-
haiskristillinen tila muuttui täysin.322  

Maineikkain Albertin historiallisiin rakennuksiin kohdistuneista korjauksista 
on keskiaikaisen Santa Maria Novella -kirkon julkisivu Firenzen keskustassa. Työ 
valmistui vasta vuonna 1470, vaikka se oli aloitettu ilmeisesti jo vuonna 1456.323 
Santa Maria Novellassa Albertin suunnittelema uusi julkisivu liittyy vanhaan, 
keskeneräiseen julkisivun osaan ja kokonaisuuteen harmonisesti noudattaen sen 
mittasuhteita. Alberti ei ole pyrkinyt ajan tyylin mukaiseen vaan nimenomaan 
olemassa olevaan sopivaan lopputulokseen. Yhdeksännessä kirjassa Alberti tote-
aakin, että ennen toteutusta on oltava ymmärrys, tai muutoin ”toisten hyvin aloit-
tama työ tuhoutuu”.324 Suunnittelijan on pysyttävä uskollisena alkuperäisten teki-

                                                        
321 Borsi, op.cit., ss. 41–50. Pohjamuodoltaan pyöreän Santo Stefano Rotondon korkean 

keskiosan halkaisi riemukaarimainen seinämä, jossa oli kolme pylväiden ja reunoilla 
pilastereiden kannattamaa kaarta. Keskiosaa ja alttaria kiersi kaksi käytävää, joista 
uloin eriytyi säteittäisesti kahdeksaan sektoriin. Näistä joka toisessa oli pieni piha. Pa-
lazzo Venezia (1455) oli Rooman ensimmäinen renessanssipalatsi. Sen rakennuttaja 
oli venetsialainen kardinaali Pietro Barbo, josta myöhemmin tuli paavi Paavali II 
(1464–1471). Merkittävimmät työnsä Alberti toteutti vasta vuoden 1450 jälkeen Ri-
minillä, Firenzessä ja Mantovassa. 

322 Ibid.. Kirkon keskiosaa kiertävä pylväskäytävä suljettiin, sivukappeli purettiin ja si-
säänkäynti uusittiin kokonaan. Keskiosan alkujaan todennäköisesti holvattu katto kor-
vattiin puurakenteella, kuten sivukäytävänkin kate. Vanhat koristepinnoitukset poistet-
tiin ja pylväskäytävä koristeltiin uudelleen, muut seinäpinnat rapattiin ja pyöreät ikku-
na-aukot muurattiin umpeen, ja niihin puhkaistiin uudet ikkunat. Pylväskäytävän muu-
raaminen umpeen oli myös renessanssin ihanteiden mukaista: Alberti suosi leikkauk-
seltaan pyöreiden pylväiden käyttämistä arkkitraavien kanssa ja neliömäisten pylväi-
den kaarien kanssa. Albertin osuus kirkon restauroinnissa ei ole kuitenkaan täysin 
varma. 

323 Vuosiluku 1470 on kirjoitettu julkisivun kolmion alapuolelle arkkitraaviin. Rudolf 
Wittkower, Architectural Principles in thee Age of Humanism, Norton & Company, 
New York, 1971, ss. 44–45. Wittkowerin mukaan töiden alkaminen vuonna 1456 on 
todennäköistä, kun taas joidenkin lähteiden perusteella vuonna 1478 julkisivu ei ollut 
vielä valmis. 

324 Alberti, op.cit., s. 480. “(…)avviene che vengano guastati e mandati in rovina edifici 
che altri avevano iniziato bene.” 
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jöiden intentioille.325 Albertin mukaan alkuperäiset suunnittelijat ”ovat tehtävän 
saadessaan olleet tietyn intention ohjaamia, jonka myös me tarkkaavaisuudella ja 
pidemmälle luotaavalla tutkimisella ja täsmällisemmällä arvioinnilla voimme ha-
vaita”.326 Alkuperäisen arkkitehdin intentioiden ymmärtäminen rakennusta res-
tauroitaessa oli siis Albertille tärkeä asia. Santa Maria Novellan julkisivut ovat 
lisäksi osoitus Albertin ymmärryksestä paikallista traditiota kohtaan – muistuttaa-
han erivärisistä marmoreista toteutettu julkisivu, josta osa oli toteutettu jo ennen 
Albertia, niin romaanisen San Miniato -kirkon kuin Santa Maria del Fiore -kirkon 
kastekappelin julkisivujäsentelyä.327 Santa Maria Novellassa Albertin kunnioitus 
historiaa kohtaan ilmenee hyvin: vaikka kokonaisuudesta tehtiin yhtenäinen, mi-
tään osia alkuperäisestä keskiaikaisesta rakennuksesta ei poistettu. 

Riminin herttua Sigismondo Pandolfo Malatesta (1417–1468) tilasi 1200-
luvulla rakennetun San Francesco -kirkon muutostyön Albertilta vuonna 1450.328 
Tempio Malatestiano, Malatestan ja tämän perheen hautamonumentti, oli Albertin 
ensimmäinen kirkollinen työ, Kyseessä ei ollut uudisrakennus vaan olemassa ole-
van historiallisen rakennuksen muuttaminen vastaamaan uutta tarkoitusta. Keski-
aikainen San Francescon kirkko sai ympärilleen uudet julkisivut ja sisätilojen 
kappelit uudistettiin.329 Albertin vastuulla oli luultavasti monumentin julkisivun 
rakenteiden ja koristeiden suunnittelu ja sovittaminen vanhoihin rakenteisiin.330 
Vanha rakennus on ikään kuin suljettu uuden, klassiseen tyyliin toteutetun kon-

                                                        
325 Ibid..”Io credo che occorra mentenersi fedeli alle intenzioni degli autori, le quali sono 

state certo frutto di matura riflessione.” 
326 Ibid.. ”Difatto coloro che in origine diedero avvio all’opera possono essere stati gui-

dati da determinati intenti che anche noi, con più attento e prolungato esame e un più 
esatto giudizio, potremo scoprire.” 

327 Esim. Franco Pratesi, La splendida Basilica di San Miniato a Firenze. Il Rinascimento 
inizia da qui, Octavo, Firenze, 1995, s. 297; Wittkower, op.cit., s. 43. San Miniatoa 
monet asiantuntijat pitävät ns. protorenessanssi -kirkkona, yhtenä renessanssin kirkko-
arkkitehtuurin esikuvana. 

328 Wittkower, op.cit., s. 37.  
329 Ibid..  
330 Cecil Grayson, An Autograph Letter from Leon Battista Alberti to Matteo de’Pasti 

November 18, 1554, The Pierpont Morgan Library, New York, 1957, ss. 4–6. Raken-
nustöistä paikan päällä vastasi Matteo de’Pasti Albertin hoitaessa suunnittelua Roo-
masta käsin. Sisätilojen suunnittelusta ja koristelusta vastasivat todennäköisesti Mat-
teo de’ Pasti ja Agostino di Duccio. Sisätila säilyi hahmoltaan keskiaikaisena. De’ 
Pasti myös johti rakennustöitä paikan päällä Albertin antaessa ohjeita Roomasta käsin. 
Työnjaosta todistaa mm. tämä Albertin Roomasta lähettämä kirje de’ Pastille.  
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struktion sisälle. Lopputulos antaa aiheen olettaa, että Alberti halusi säilyttää nä-
kyvät viittaukset rakennuksen historiaan. Myös sarkofagien sijoittaminen julkisi-
vun seinäkomeroihin on keskiajalta periytyvä tapa.331 Tempio Malatestianon jul-
kisivut jäivät osittain kesken sisäänkäynnin yläpuolisen seinäpinnan ja katon osal-
ta. Myös sisätilojen, lähinnä kuorin, viimeistely jäi kesken. 

San Francescon restaurointia ja muutosta Tempio Malatestianoksi voidaan 
verrata Santa Maria Novellaan, olihan molemmissa lähtökohtana keskiaikainen 
kirkko. Santa Maria Novellan tapaan Tempio Malatestianossa keskiaikainen ra-
kennus on yhä voimakkaasti läsnä luoden jännitettä rakennuksen uuden ulkokuo-
ren ja keskiaikaisen sisätilan välille. Ongelmaksi kuitenkin jää, oliko se lopulta-
kaan Albertin tarkoitus. Hautamonumentit olivat perinteisesti – aina antiikin mau-
soleumeista lähtien – pohjamuodoltaan keskeiskirkkoja. Tempio Malatestianossa-
kin Albertin tarkoituksena oli ehkä basilikamallisen kirkon muuttaminen uutta 
käyttötarkoitustaan vastaavaan muotoon eli keskeiskirkoksi, jonka katteena olisi 
ollut suuri kupoli.332 

Santa Maria Novella ja Tempio Malatestiano kertovat paitsi Albertin arkki-
tehtuurinäkemyksestä, myös hänen suhtautumisestaan historiaan ja erityisesti go-
tiikkaa edustaviin rakennuksiin. Convenienzan tai conformitaksen tavoittelussa 
renessanssin restauroinneissa voi Erwin Panofskyn mukaan erottaa kolme erilaista 
vaihtoehtoa suhtautumisessa keskiaikaisiin rakennuksiiin: ensimmäisenä vaihto-
ehtona vanha rakenne voitiin muotoilla uudelleen ajan tyylin mukaisesti tai pitää 
osana kokonaisuutta, toisena vaihtoehtona oli teoksen täydentäminen gotiikan 
tyyliin ja kolmantena kahden ensimmäisen vaihtoehdon kompromissi. Tempio 
Malatestiano on esimerkki ensimmäisen ja Santa Maria Novellan kolmannen 
vaihtoehdon soveltamisesta käytännössä.333 Molemmat todistavat historian ja ny-
kyisyyden välisen harmonian tavoittelusta käyttötarkoituksen ja muodon keski-
näisessä suhteessa.  

                                                        
331  Wittkower, op.cit., s. 38.  
332 Ibid., s. 37. De’ Pastille osoitetussa kirjeessä vuodelta 1554 Albertin keskeisimpänä 

huolenaiheena on juuri kirkon kupolikaton, jota ei loppujen lopuksi rakennettu, raken-
teellinen toteutus suhteessa julkisivuihin. Alberti ei halunnut ottaa riskiä tekemällä 
seinäpintaan ikkuna-aukkoja ja heikentämällä siten rakennetta (Grayson, op.cit., ss. 7, 
17–18). Kupolista on olemassa ainoastaan yksi kuvallinen dokumentti, Matteo de’ 
Pastin suunnittelema mitali. 

333  Erwin Panofsky, Renaissance and Renascence in Western Art, A Doubleday Anchor 
Book, New York, 1955, ss. 191–194. 
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Albertin töistä Tempio Malatestiano on kuitenkin ainoa, jota voidaan pitää 
historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksena. Pyhän Fransiskuksen 
mukaan nimetty keskiaikainen kirkko sulautui osaksi uutta muotokieltä noudatta-
vaa temppeliä. Alkuperäinen kirkko muutettiin Malatesta -suvun hautakirkoksi. 
Samalla rakennuksen ulkoasu ja merkityssisältö muuttuivat.  

 

Kuva 13. Tempio Malatestiano, Rimini. Keskiaikaisen kirkon julkisivu ei Albertin 
suunnitteleman restauroinnin jälkeen ollut enää luettavissa kirkon pääfasadissa. 
(Kuva: Franco Borsi, Leon Battista Alberti, Edizioni Radiotelevisione Italiana, Firenze, 
1974, s. 145) 
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Kuva 14. Tempio Malatestiano, Rimini. Pohjakaaviossa vanhemman kirkon pohja 
erottuu. (Kuva: Ibid., s. 136) 

Renessanssin arkkitehtuurissa tavoiteltiin antiikin ihanteita ja säännöllistä, klassil-
lista muotokieltä, mikä puolestaan väistämättä johti esteettisten aspektien koros-
tumiseen. Albertin yhtenä tarkoituksena saattoi De re aedificatoriassa olla vasta-
usten etsiminen arkkitehtuurin perimmäisiin kysymyksiin pikemminkin kuin oh-
jeistaa arkkitehtejä rakentamaan oikein. Albertin ajattelun ydin onkin arkkitehtuu-
rin tehtävän humaanin funktionaalisuuden ymmärtäminen.334 Esimerkiksi kau-
punkien rakentamista ja suunnittelua käsittelevissä kappaleissa tulee esiin arkki-
tehtuurin sosiaalinen tehtävä. Kysymyksessähän on palvelus ihmiskunnalle. Ark-
kitehtuurin pyrkimyksenä on ihmisen tarpeisiin vastaaminen. Utilitas on lähtö-
kohta, johon arkkitehtuurissa välttämättömät esteettiset ja rakenteelliset seikat 
yhdistyvät ja jota ne myös palvelevat. Albertin humaanius ilmenee hänen tavas-
saan nähdä elämän monitasoisuus rakentamisen yhtenä lähtökohtana, sekä hänen 
suhtautumisessaan historiaan ja menneisyyden rakennuksiin. Muutosten lähtökoh-
tana ainakin Santa Maria Novellanin ja Tempio Malatestianon tapauksissa oli uu-
siin tarpeisiin vastaaminen huomioiden silti alkuperäisen rakennuksen muodot, 
merkitykset ja jopa alkuperäisen suunnittelijan intentiot.  

Vaikka suoraa esimerkkiä tai lainausta käyttötarkoituksen muutoksesta ei De 
re Aedeficatoriasta löydy, rakennusten käyttötarkoituksen muuttaminen oli Alber-
tin aikana yleistä ja täysin normaalia. Koska ei ollut olemassa mitään yhtenäistä 

                                                        
334 Vrt. Portoghesi, op.cit., s. XXVII. 
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säännöstöä ohjeeksi restaurointeihin ja käyttötarkoituksen muutoksiin, onnistumi-
nen – siten kuten se nykykäsityksen mukaan arvioitaisiin – riippui arkkitehdin 
taidoista ja tämän suhtautumisesta rakennuksen historiaan.  

Historiallisten rakennusten säilyminen oli Albertille tärkeää. Hän ymmärsi 
historian ja nykyhetken vastakohtaisuuden merkityksen vanhoille rakennuksille. 
Toisaalta oli väärin olla kunnioittamatta vanhoja rakennuksia, mutta toisaalta ei 
kuitenkaan voitu kieltää mukavuutta, comodità, joita kaupunkilaiset halusivat 
edeltäjiensä rakentamiin perinteisiin taloihin.335 ”Tuhoamiseen, hävittämiseen ja 
purkamiseen on aina aikaa, joten on parempi jättää vanhat rakennukset paikoil-
leen niin kauan kuin uudet voidaan pystyttää niitä tuhoamatta”, Alberti kirjoitti.336 
Menneisyyden rakennuksilla oli historiallista arvoa. Albertille antiikin rakennuk-
set olivat elävä esimerkki hyvästä arkkitehtuurista. Monumenttien tehtävänä oli 
paitsi hyödyttää käyttäjiään, myös menneiden tapahtumien muistaminen ja muut-
taminen ikuisiksi.  

3.2.2 ”Utilitas” ja rakennuksen ulkoasu Palladion mukaan 

Andrea Palladio (1508–1580), oikealta nimeltään Andrea di Pietro della Gondola, 
tunnetaan paitsi suunnittelemiensa rakennusten myös vuonna 1570 ilmestyneen 
teoksensa I Quattro Libri dell’ Architettura, ”Arkkitehtuurin neljä kirjaa”, ansios-

                                                        
335 Alberti, op.cit., III/II, s. 94. “Difatti l’avversitá della sorte e dei tempi o la necessità di 

certe situazioni possono spesso indurci ad abbandonare l’impresa iniziata; e non è 
bene al tempo stesso non avere il minimo riguardo verso l’opera degli antichi, né si 
possono trascurare le comodità che i cittadini traggono dalle case tradizionali dei loro 
antenati.” 

336 Ibid., III/II, s. 94 “A demolire, a spianare, a distruggere qualsiasi struttura in qualsiasi 
posto c’è sempre tempo a disposizione. Quindi è preferibile lasciar intatte le antiche 
costruzioni fin tanto che le nuove possano esser innalzate senza demolirle.” 
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ta.337 Teoksensa esipuheessa Andrea Palladio kuvaa itseään ja koulutustaan: ”Jo 
nuoruudestani lähtien olen suurimmassa määrin harrastanut arkkitehtuuria, enkä 
ainoastaan opiskellut kirjoista(…)vaan myös matkustanut useita kertoja Roomaan 
ja muualle Italiaan ja ulkomaille ja näin omin silmin olen nähnyt ja omin käsin 
mitannut useiden antiikin rakennusten jäänteitä(…).”338 Vaikka Alberti ja Vitruvi-
us olivatkin Palladiolle esikuvina, tärkeämpiä olivat itse antiikin rakennukset, 

                                                        
337 Tässä tutkimuksessa esitetyt lainaukset ja viittaukset Palladion I Quattro Libri 

dell’Architettura -teokseen ovat vuoden 1570 julkaisun näköispainoksesta, jonka en-
simmäinen painos ilmestyi vuonna 1991. Vuoden 1570 painoksessa julkaistiin en-
simmäisen kerran samoissa kansissa kaikki Palladion neljä kirjaa, jotka aikaisemmin 
olivat ilmestyneet kahdessa osassa I due libri dell’antichità ja I due libri 
dell’architettura. Ensimmäisiä merkittäviä Palladion töistä julkaistuja teoksia oli Ot-
tavio Bertotti Scamozzin vuosina 1776 ja 1786 julkaistu Le fabbriche e i disegni di 
Andrea Palladio. Vanhoista biografioista tärkein on Tommaso Temanzan Vita di And-
rea Palladio, joka on julkaistu Venetsiassa vuonna 1762. Giorgio Vasarin taiteilijoita 
ja arkkitehteja esittelevässä kokonaisuudessa Vite dei pittori scultori e architetti… 
(1568) oli myös lyhyt Andrea Palladion esittely. James S. Ackermanin tiivis teos Pal-
ladio ilmestyi vuonna 1966, Rudolf Wittkowerin klassikko (Rudolf Wittkower, Archi-
tectural Principles in the Age of Humanism, W.W. Norton & Company, New York, 
1971) jonka osa kolme käsittelee Palladion arkkitehtuurin perustaa, puolestaan ilmes-
tyi jo vuonna 1962. Ks. myös: Lionello Puppi, Andrea Palladio. Opera completa, 
Electa, Milano, 1995 (1973).  

338  Andrea Palladio, I Quattro Libri dell’Architettura, Ulrico Hoepli Editore, Milano, 
1997, s. 3. ”E perche fin dalla mia giovaniezza mi son grandemente dilettato delle co-
se di Architettura, onde non solamente ho rivolto con faticoso studio di molti anni i 
libri(...)mi son trasferito ancora spesse volte in Roma, & in in altri luoghi d’Italia, e 
fuori; dove con gli occhi proprij ho veduto, & con le proprie mani misurato i fragmen-
ti di molti edificij antichi(…)”. Palladio matkusti ensimmäisen kerran Roomaan vuon-
na 1541 Giangiorgio Trissinon kanssa. Matkoillaan Palladio sai vaikutteita niin antii-
kin arkkitehtuurista kun uudemmistakin rakennuksista. Michelangelon töihin Palladio 
tuskin ehti tutustua, sillä viimeisen Rooman-matkansa hän teki jo vuonna 1554 Da-
niele Barbaron kanssa. Sen tuloksena syntyi pieni opaskirjanen antiikin Roomasta ni-
meltään L’antichità di Roma. 



 

 113 

joihin tutustuminen ja perehtyminen oli perustana Palladion omille arkkitehtuuri-
suunnitelmille.339  

Andrea Palladion koulutus oli arkkitehtuurista, antiikin filosofiasta ja taiteesta 
kiinnostuneiden, sivistyneiden hyväntekijöiden ansiota. Monet Palladion näke-
myksistä ovat todennäköisesti peräisin näiltä henkilöiltä. Arkkitehtuurin saralle 
Palladio päätyi varsin myöhään, kun hänet kolmekymppisenä kutsuttiin työsken-
telemään Vicenzan ulkopuolelle kreivi Giangiorgio Trissinon (1478–1555) itsel-
leen suunnitteleman Villa Cricolin loggian rakennustöiden parissa.340 Diletant-
tiarkkitehti Trissino seurasi tarkasti työn etenemistä tutustuen näin lahjakkaaseen 
kivenveistäjään, jonka hän päätti ottaa suojatikseen. 

Trissino määritteli arkkitehtuurin ”ihmisen asumisen taiteeksi”, joka mahdol-
listaa perustan käytölle ja mielihyvälle.341 Ihmisen asuminen on arkkitehtuurissa 
etusijalla ja arkkitehtuurin ensisijainen tehtävä on olla käyttökelpoista (utilitas) ja 
tuottaa mielihyvää (dilettazione) sen käyttäjille.342 Vitruviuksen venustas tarkoit-
taa Trissinolla koristelua ja mukavuutta, ornamenti e commoditá. Utilitas on pää-
asiassa ymmärretty julkisena ja yksityisenä turvallisuutena, sicurezza, ja muka-

                                                        
339  Ibid., ”Proemio”, s. 5. Palladio tunnustaa suoraan Vitruviuksen ja Albertinkin vaiku-

tuksen. Oman aikakautensa arkkitehtuuriteoksista Sebastiano Serlion vaikutus on sel-
vä. Aivan kuten Serliokin, Palladio esitteli runsaasti kuvitetussa kirjassaan omia töi-
tään antiikin monumenttien seassa kirjoitustensa vahvistukseksi. Suunnittelemiensa 
rakennusten ohella uudemmista teoksista Palladio kelpuutti mukaan ainoastaan Bra-
manten Tempietton.  

340 James S. Ackermann, Palladio, Penguin Books, 1966, ss. 29–31. Tyyliltään ja laadul-
taan vaihtelevien oppivuosien tuloksena Palladio saavutti kypsyyden ja täysin oman 
tyylinsä ennennäkemättömän nopeasti, kirjoittaa Ackermann.  

341 Giangiorgio Trissino (Lionello Puppi, toim.), “Giangiorgio Trissino. L’Architettura. 
Sulla Città (frammento)”, Scrittori vicentini dell’architettura del secolo XVI, Vicenza, 
1973, s. 81. Giangiorgio Trissino oli kerännyt ympärilleen eräänlaisen älyllistä kes-
kustelua niin filosofiasta, arkkitehtuurista, musiikista kuin kirjallisuudestakin harras-
taneen akatemian. Hänen arkkitehtuuria käsittelevä kirjoituksensa on todennäköisesti 
peräisin vuosilta 1535–1537. 

342  Ibid., ss. 82–83 ”La architettura è un artificio circa lo habitare de li homini, che prepa-
ra in esso utilità e dilettazioni…La utilità adunque, che prepara l’architettura a questo 
habitare de li homeni, è circa la sicureza, come è muralie, ponti e simili, o circa la 
commodità come è piaze. E se tal sicureza, over tal commodità sarà di tutti quelli che 
habitano in una terra, si chiamerà sicurezza publica, over comodità publica: ma se sa-
ranno di una sola famiglia, si dimanderà sicurezza privata over commodità privata.”  
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vuutena, commodità. Firmitas kestävyytenä, durabilità, joka sisältyy alisteisena 
myös utilitakseen.343  

Trissinon kirjoitus antaa ymmärtää hänen painottavan arkkitehtuurin hyödyn-
nettävyyttä sen ensisijaisena tehtävänä ennen esteettisiä ja rakenteellisia ominai-
suuksia. Toisaalta Trissino asettaa arkkitehtuurin tehtävät ja ominaisuudet tärkeys-
järjestykseen riippuen kohteesta: esimerkiksi seinärakenteiden ja ovien täytyy olla 
pääasiallisesti, essentialmente, vahvoja ja vasta toissijaisesti, accidentalmente, 
mukavia ja kauniita, commode e belle.344 Trissino oli kiinnostuneempi arkkiteh-
tuurin käyttöön ja hyödynnettävyyteen liittyvistä seikoista kuin esteettisistä ja 
rakenteellisista tekijöistä. Kauneus ja koristeet ovat arkkitehtuurissa alisteisia 
commodità’lle. Palladion näkemys arkkitehtuurista ja sen tehtävistä ja commo-
ditàn määritelmä ovat luultavasti peräisin Trissinolta.345  

Varakas maanomistaja Alvise Cornaro (1484–1566), toinen Andrea Palladion 
ohjaajista ja hyväntekijöistä, oli myös kiinnostunut humanismista, arkkitehtuuris-
ta ja taiteista. Hän kirjoitti luonnoksen arkkitehtuuria käsitteleväksi teokseksi, 
joka oli tarkoitettu arkkitehdin palveluksia hyödyntäville kaupunkilaisille.346 Cor-
naro käsittelee pelkästään asuinrakennuksia, koska ne yhdessä muodostavat kau-
pungin ja niitä on paljon.347 Vaikka commodità oli keskeisin arkkitehtuurin kritee-
ri Cornarolle, esteettiset tekijät eivät olleet mukavuutta vähemmän tärkeitä: pa-
rempi on ”rehellisesti kaunis rakennus, joka on myös mukava, kuin erittäin kaunis 
ja epämukava.”348 Cornaroa eivät myöskään kiinnostaneet arkkitehtuuritraktaat-

                                                        
343 Ibid., s. 84. ”La durabilità poi, che dipende dalla utilità, si dee cercare sì ne le sicureze 

che si sano e commoditati, come ne li quali ornamenti e commodità e sicureze sempre 
si dee aver cura della durabilità per contenersi anch’essa sotto la utilità, si come ad un 
certo modo anco li ornamenti vi si contengono.”  

344 Ibid.. Trissinon käyttämä sana accidentalmente on tässä ilmaistu sanalla ’toissijaises-
ti’, koska suora käännös ’satunnainen’ ei sovi yhteyteen: Trissino tarkoittaa selkeästi 
merkitykseltään vähäisempää, mihin suomenkielinen ’toissijainen’ -sana viittaa. 

345 Ibid., s. 85.  
346 Cornaron traktaatin (Trattato D’Architettura del M.co Messer Alvise Cornaro pa edi-

tione – c 57 a 66) kielenä on italia, ei latina, koska hän pyrkii käyttämän kieltä, jota 
tavalliset ihmiset ymmärtävät: ” …et mi sforzeró di lasciarmi intendere per dichiarar 
bene li termini di quest’arte, et usaró parole et vodaboli, che hora sonon in uso, et 
scriveró come ho detto per insegnar solamente alli Cittadini, et non ad Architetti, 
perchè loro non haveranno bisogno di questa ma breve scrittura…” 

347  Ibid., s. 156.  
348 Ibid.. ”…io lauderò sempre più la fabrica honestamente bella, ma perfettamente com-

moda, che la bellissima et incommoda…” 
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teihin lähes aina sisältyneet pylväsjärjestelmät, ”koska niitä ovat kirjat jo täyn-
nä”.349 Cornaron mielestä kalliiden pylväsjärjestelmien samoin kuin koristeluiden 
käyttäminen rakennuksissa ei ole välttämätöntä: ne eivät tee rakennuksista muka-
vampia tai kestävämpiä, vaan ainoastaan kauniimpia.350 Cornaro opasti myös kor-
jaamaan vanhoja rakennuksia: ”en kehota yksinomaan rakentamaan uusia raken-
nuksia, vaan myös korjaamaan vanhoja…”351 Vanhojen rakennusten korjaaminen 
oli selvästi vakiintunut osaksi arkkitehtuurin tehtäväkenttää, olihan jo Albertikin 
sata vuotta aikaisemmin oli omistanut aiheelle oman lukunsa. 

Kolmas Andrea Palladion uraan ja näkemyksiin vaikuttanut henkilö oli kir-
konmies, arkkitehtuuriteoreetikko ja politikko Daniele Barbaro (1513–1570). Hä-
nen käännöksensä Vitruviuksen teoksesta on tarkimpia ja perusteellisimpia 1500-
luvulla julkaistuista käännöksistä. ”Kaikki taide syntyy kokemuksesta”, Barbaro 
kirjoittaa johdannossaan.352 Järkevyys eli rationaalisuus on taiteen ja arkkitehtuu-
rin taustalla. Vaikka luonnon lainalaisuudet ovat analogisia taideteosten kanssa, 
arkkitehtuuri ei Barbaron mukaan ole kirjaimellisesti luonnon imitoimista vaan 
sen periaatteiden soveltamista.353  

                                                        
349 Ibid.. “Non dichiareró qual sia l’opera Dorica, né la Jonica, né la Corinthia, perché ne 

sono hormai pieni li libri.” 
350 Ibid., s. 163. Esimerkkinä Cornarolla on Sant Antonion kirkko Padovassa: “Ma io non 

tratterò di tal forme, et misure, nè di tali opere, perchè hora ne son fatti libri nuovi con 
li disegni, et con le misure, et per non dar danno a quelli, che danno opera per vivere 
di tal parte di architettura, et perchè non ho per cosa necessaria, che una fabbrica non 
possa essere bella, se ben non ha in se alcune di tal opere, esendo la Chiesa di Santo 
Antonio di Padova, et altri edificii bellissimi, et pur non hanno adornamento alcuno, 
nè ordine Dorico, nè Jonico, nè Corintio, i quali ordini, et adornamenti son di gran 
spesa, et non è così da ogni Cittadino, et non accomodano, nè fan le fabriche più dura-
bili, ma più belle solamente.” 

351 Ibid., s. 156, “…et non solamente consiglio che si fabrichi da nuovo ma che chi non 
ha il modo almen reasetti le vecchie al meglio che pò…” 

352  Daniele Barbaro I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio, Venezia, 1567 (facsimi-
le, toim. Manfredo Tafuri, Manuela Moron, il Polifilo, Milano, 1987), s. 4. Ensimmäi-
nen painos ilmestyi vuonna 1556. 

353  Ibid., s. 37. Palladio omaksui todennäköisesti Barbarolta käsityksensä arkkitehtuurista 
luonnon imitoimisena, minkä saavuttaminen vaati yksinkertaisuutta, tavoitteenaan olla 
lähes kuin toinen luonto. Kaunis rakennus on samalla oikea ja hyvä.  
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“I Quattro Libri dell’ Architettura” ja “utilitas” 

Myös Palladio omaksui Vitruviukselta, että hyvä arkkitehtuuri edellytti kolmea 
seikkaa – käyttökelpoisuutta, kestävyyttä ja kauneutta.354 Utilitas merkitsi Palla-
diolle kuitenkin enemmän kuin useimmille hänen edeltäjilleen: kauneinkaan ra-
kennus ei ole riittävä, ellei se vastaa käyttäjän tarpeita. Utilitas -termin synonyy-
mina Palladio käyttää commodità -ilmausta, jonka voidaan tulkita tarkoittavan 
käyttökelpoisuuden ohella käyttäjäystävällisyyttä eli mukavuutta. Palladion mu-
kaan täydelliseksi ei voi sanoa rakennusta, joka on vain vähän aikaa käyttökelpoi-
nen, utile, tai joka ei ole mukava, comoda: tällainen rakennus ei voi sisältää grati-
aa, kauneutta.355 Commodità saavutetaan, kun jokainen rakennuksen osa on oike-
alla, sen funktiolle parhaiten soveltuvalla paikalla.356 Kauneus on tulosta kauniista 
muodosta, kokonaisuuden suhteesta osiin, ja niiden keskenäisestä yhteensopivuu-
desta.357  

                                                        
354 Andrea Palladio, I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio, il Polifilo, Milano, 1987 

(Venezia, 1567), I/I, s. 6. ”Tre cose in ciascuna fabrica (come dice Vitruvio) deono 
considerarsi, senza lequali niuno edificio meriterà esser lodato; & queste sono, l’utile, 
ò commodità, la perpetuità & la bellezza…”. Utilitas -sanasta Palladio käytti italian-
kielisiä termejä utilità ja commodità, ’hyödyllisyys’ ja ’mukavuus’. Nykyitaliassa 
(esim. Miro Dogliotti, Luigi Rosiello, toim., Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua 
italiana, Zanichelli editore, Bologna, 1999) adjektiivi utile tarkoittaa hyödyllistä. Pal-
ladio kuitenkin käytti tekstissään substantiivia l’utile, joka tosin vastasi kirjoitusasul-
taan utile -adjektiivia. L’utilità tarkoittaa hyötyä ja hyödyllisyyttä. Substantiivi la co-
modità puolestaan tarkoittaa mukavuutta. Firmitas -termin tilalla Palladio käyttää la 
perpetuità -sanaa, joka tarkoittaa kestävyyttä. Venustas on käännetty la bellezza -
sanalla, joka tarkoittaa kauneutta. Palladiota aikaisemmin jo Leon Battista Alberti oli 
vaihtanut utilitas -käsitteen järjestyksessä ensimmäiseksi – ilmeisesti Palladio oli 
omaksunut tämän järjestyksen juuri Albertilta. 

355 Ibid.. ”percioche non si potrebbe chiamare perfetta quell’opera, che utile fusse, ma per 
poco tempo; overo che per molto non fusse comoda; overo c’havendo amendue ques-
te; niuna gratia poi in se contenesse.” 

356 Ibid., ”la commodità si havrà, quando à ciascun membro sarà dato luogo atto, sito 
accommodato, non minore che la dignità si ricchiegga, ne maggiore che d’uso si ricer-
chi; & sarà posto in luogo proprio, cioè quando le Loggie, le Sale, le Stanze, le Canti-
ne, e i Granari saranno posti a’ luoghi loro convenevoli.” 

357  Ibid.. 
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Toinen kirja on omistettu asuinrakennuksille, villoille ja palatseille, ja erityi-
sesti niille seikoille, jotka liittyvät käyttökelpoisuuteen, commodità.358 Talo on 
commoda, kun se on sopiva (conveniente) asukkailleen eli vastaa asukkaittensa 
tarpeita ja sen osat vastaavat kokonaisuutta ja toinen toisiaan.359 Keskeistä asuin-
rakennuksissa on decoro tai convenienza.360 Decoroa ilmensivät rakennuksen 
ulkomuoto ja tilojen koko sekä osien suhteet, jotka riippuivat asukkaan asemasta: 
tärkeän herrasmiehen talossa on loggioita ja tilavia saleja koristeluineen, kun taas 
vähäisemmän herrasmiehen kannattaa Palladion ohjeiden mukaan tyytyä pienem-
piin, halvempiin ja vähemmän koristeltuihin rakennuksiin.361 Rakennuksen tilojen 
välisestä suhteesta Palladio opettaa, kuinka suuressa talossa olisi rumaa, jos huo-
neet ja salit olisivat pieniä ja vastaavasti, jos pienessä talossa olisi vain muutama 
suuri huone.362  

Commodità on verrattavissa ihmisen organismeihin. Kuten ihmisruumiissa on 
kauniita ja rumia, mutta silti elämän kannalta välttämättömiä osia, myös raken-
nuksessa on sekä komeita että vähemmän elegantteja ja silti toimintojen ja ulko-
näön kannalta olennaisia osia.363 Funktionaaliset ja esteettiset tarpeet yhdistyvät 
toisiinsa. Kauneimmat osat ja edustavimmat tilat sijoitetaan näkyvimmille pai-
koille ja vähemmän kauniit osat kätketään katseilta.364 Rakennuksen alimpaan 
kerrokseen sijoitetaan varastot, keittiöt ja muut huoltotilat. Näin yläkerrokset ovat 
vapaat ja asuintilojen lattiat ovat irti kosteasta maasta. Lisäksi talosta on maasta 

                                                        
358 Ibid., II/I, s. 3. Palladio aloittaa toisen kirjansa seuraavasti: “Ho esposto nel passato 

libro tutte quelle cose, che mi sono parse piu degne di consideratione per la fabrica de 
gli edificij publici, & delle case priuate, onde l’opera riesca bella, gratiosa, e perpetua: 
&ho detto ancho, quanto alle case priuate, alcune cose pertinenti alla commodità, 
alla quale principalmente sarà quest’altro libro indirizzato.” (lihavointi MP) 

359  Ibid.. “E perche commoda si deverà dire quella casa, laquale sarà conveniente alla 
qualità di chi l’haverà ad habitare, e le sue parti corrisponderanno al tutto, e fra se 
stesse.”  

360  Ibid.. Palladion toisen kirjan ensimmäisen luvun otsikko on “Del decoro, ò conven-
ienza, che si deve osservar nelle fabriche private.” Palladio asettaa siinä decoron syn-
onyymiksi convenienzan! Suomennettuna otsikko kirjaimellisesti on seuraavaa: “Ar-
vokkuudesta tai sopivuudesta (t. mukavuudesta), mikä tulee huomioidan yksityisra-
kennuksissa”.  

361  Ibid.. Esimerkiksi kauppiaan taloissa tarvitaan tilat kauppatavaralle, jotka sijoitetaan 
rakennuksen pohjoispuolelle ja siten, että isännän ei tarvitse pelätä rosvoja. 

362  Ibid.. 
363  Ibid., II/II, s.3 
364  Ibid.. 
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korotettuna kauniimmat näkymät ja se on kauniimpi ulospäin. Tilat sijoitetaan 
ilmansuuntien mukaisesti siten, että ne ovat käyttäjälleen mahdollisimman muka-
vat eri vuodenaikoina.365  

Myös rakennusten sijoittumisessa maisemaan ja ympäristöönsä funktionaali-
set ja esteettiset seikat täydentävät toisiaan.366 Esimerkiksi samalla terveellinen ja 
näyttävä paikka rakennukselle on mäen päällä. Samoilla kriteereillä valitaan paik-
ka myös kaupungille, sillä ”kaupunki on ikäänkuin suuri talo ja vastaavasti talo 
on kuin pieni kaupunki”.367  
 

 
 

                                                        
365  Ibid., II/II, ss. 3–4 
366 Ibid., II/XII, ss. 45–46: Kaupungin ulkopuolelle rakennettavan talon paikan tulisi olla 

terveellinen, koska siellä oleskellaan kesäisin. Paras olisi sijoittaa villa mahdollisim-
man edullisesti ympäröiviin tiluksiin nähden. Joen läheisyys on sekä kaunis että toi-
miva paikka, voidaanhan veneillä kuljettaa edullisesti tavaraa kaupungista ja näin 
säästää kuljetuskustannuksissa. Seisovaa vettä tulee välttää, koska se tuo hyönteisiä.  

367 Ibid., s. 46. 
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Kuva 15. Villa Rotonda, Vicenza. Villa Rotonda (1556) on esimerkki Palladion 
onnistuneelle asuinrakennukselle asettamien vaatimusten toteutumisesta. Monsignor 
Paolo Almericon, Vatikaanissa palvelleen kirkon-miehen, vanhuudenpäiviä varten 
suunniteltu täysin symmetrinen villa sijoittuu ihanteellisesti Vicenzan kaupungin 
lähelle, mutta silti luonnon keskelle, helposti kavuttavalle, loivarinteisen kukkulalle, 
jota sivuaa myös joki. Pylväikköjen välistä avautuu näkymä neljään suuntaan. (Kuva: 
Miia Perkkiö, 2005) 

Teoksensa kolmannessa osassa Palladio esittelee julkisia rakennuksia ja rakentei-
ta. Antiikin rakennukset ovat Palladiolla esimerkkeinä vain silloin, kun niiden 
funktiot ovat yhtä nykyhetken tarpeiden kanssa. Funktion muuttuessa Palladio 
edellytti uutta muotoa, kuten Vicenzan basilikan, Palazzo della Ragionen, tapauk-
sessa. Syynä oli se, että antiikin roomalaisten basilikat olivat käyttötarkoituksel-
taan täysin erilaisia kuin Palladion ajan basilikat.368 Antiikin basilikat olivat joko 
maantasossa tai kerrosta korkeammalla sijaitsevia kokoontumistiloja, kun taas 
1500-luvulla basilikan pohjakerroksessa oli kauppoja, joiden yläpuolella oli sali. 
Palladio viittaa Padovan ja Brescian basilikoihin ja myös itse suunnittelemaansa 
basilikaan Vicenzassa, joka oli hänen mukaansa ”yksi kauneimpia rakennuksia 

                                                        
368  Ibid., III/XX, s. 42. 
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mitä koskaan on rakennettu antiikin jälkeen”.369 Uusien basilikojen ulkomuodon 
oli vastattava uutta käyttötarkoitusta.370 Periaatettaan hän noudatti Vicenzan basi-
likan yhteydessä.  

Palladion commoditàa on sisällöltään lähes sama kuin Vitruviuksen decor. 
Vitruviuksen decorille asettamat edellytykset, kuten rakennuksen ulkomuodon 
vastaavuus sen käytön ja käyttäjän statuksen kanssa, oli myös Palladiolle hyvän 
arkkitehtuurin edellytys. Siksi oli luonnollista, että Palladion näkemyksen mukaan 
uusi funktio edellytti sille sopivan ja sitä ilmaisevan, alkuperäisestä poikkeavan-
kin muodon. Commodità, joka itse asiassa ilmaisi lähes samaa kuin utilitas, on 
Palladion arkkitehtuurissa keskeisessä asemassa. Muoto oli – enemmän tai vä-
hemmän – seurausta funktiosta ja käyttäjästä.  

 ”Käyttötarkoituksen muuttuessa muuttuu rakennuksen hahmo” 

Suhde menneisyyteen ja historiallisiin rakennuksiin ajassa elävinä ja muuttuvina 
rakennuksina jää Palladion teoksen perusteella pinnalliseksi, ainoana todellisena 
esimerkkinä on Vicenzan basilika. Se on Palladion suunnittelemista mestariteok-
sista ainoa selkeä historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. Vanhoi-
hin rakennuksiin tehtyjä muutostöitä Palladio kyllä suunnitteli uransa aikana, 
mutta ne olivat suhteellisen rajallisia.371 

Palladion ensimmäinen merkittävä suunnittelutyö oli keskiaikaisen hallinto-
rakennuksen Palazzo della Ragionen restaurointi. Monumentaalinen rakennus 
sijaitsee Vicenzassa kaupungin historiallisessa keskustassa Piazza dei Signori 
-aukiolla.372 Lionello Puppi kuvaa rakennusta juhlituimmaksi Palladion rakennuk-
sista ja samalla jossain määrin emblemaattiseksi.373 Jo ennen Palladion restauroin-

                                                        
369  Ibid.. 
370 Ibid.. 
371 Esimerkiksi Villa Gazzotti (1542–43) rakennettiin laajentamalla vanhaa tornimaista 

rakennusta niin, että kokonaisuudesta tuli symmetrinen ja tasapainoinen. Villa Forni 
Ceraton (1565) tapauksessa Palladio suunnitteli olemassa olevalle vaatimattomalle ra-
kennukselle monumentaalisen ilmeen. Koska rakennuttaja ei ollut aatelinen, myös ra-
kennus suunniteltiin ulkoasultaan yksinkertaiseksi.  

372  Rakentaminen saatettiin päätökseen vasta Palladion kuoleman jälkeen. Projektilla oli 
sekä poliittista että kaupunkitaiteellista merkitystä: arkkitehdin onnistuminen tarkoitti 
myös aristokraattisen rakennuttajatahon onnistumista. Rakennus vakiinnutti valmistut-
tuaan asemansa Vicenzan kaupunkirakenteen kruununa.  

373  Lionello Puppi, Andrea Palladio. Opera completa, Electa, Milano, 1995, s. 48.  
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tia Palazzo della Ragione oli merkittävimpiä Venetsian tasavallassa laguunin ul-
kopuolella sijaitsevista rakennuksista.374 

Vicenzan kaupunkirakenne on peräisin antiikin ajalta. Cardo maximus – roo-
malaisen castrumin yksi pääakseli – on säilynyt aina tähän päivään asti ja kulkee 
yhä palatsin läpi. Ensimmäinen varma tieto nykyisen basilikan paikalla sijain-
neesta julkisesta rakennuksesta on vuodelta 1262.375 Siinä sijaitsi toimistoja, kap-
peli sekä oikeuslaitos. Alimmat kerrokset ja maanalaiset tilat saattoivat toimia 
vankiloina. Holvikaarien alla oli kauppoja.376 Vanhoja rakennuksia ei aikaisem-
missa muutoksissa oltu täysin purettu, vaan niitä oli käytetty hyväksi Palazzo del-
la Ragionen rakentamisessa. Alimman kerroksen ulkomuureja sekä holveja ja 
kaariholveja oli säilynyt jopa 1200-luvulta, mikä selittää pohjan epäsäännöllisen 
trapetsoidimuodon ja muurien epätäsmällisyydet 1400-luvun rakennuksessa.377 
1400-luvun muutoksista on peräisin rakennuksen yläosan valtava, koko raken-
nuksen pohjan alan kokoinen sali.378  

Palladion ryhtyessä tehtäväänsä rakennus oli siinä asussa, mihin se oli 1400-
luvun restauroinneissa saatettu.379 Vanhoista maantason holvauksista Palladio säi-
lytti ainoastaan cardo maximuksen läpikulun edellyttämän käytävän ja ilmeisesti 
symmetrian tähden myös toisen läpikäynnin. Vanha rakennus säilyi Palladion 

                                                        
374  Franco Barbieri, La Basilica, Centro Internazionale di studi di architettura Andrea 

Palladio, Vicenza, 1968, s. 26.  
375  Ibid., s. 12.  
376 Ibid..  
377  Ibid., ss. 23–24. Palatsi oli ilmeisesti tuhoutunut katteen ja ylimpien rakenteiden osalta 

tulipaloissa ja uudistuksissa. Alimmat tiiliholvein tuetut rakenteet olivat säilyneet. 
Vuonna 1444 Vicenzan kunta päätti kunnostaa huonokuntoiset hallintopalatsit. Malli-
na oli Padovan basilikan restaurointi ja maksajana Venetsian tasavalta. Vankilat siir-
rettiin katon alta maantasoon ja niihin avattiin uusia ovia ja ikkunoita, joista osa on 
yhä näkyvissä rakennuksen pohjois- ja eteläseinillä, nykyisen portaiden paikalla. 

378 1400-luvun muutosten suunnitelmat laati Vicenzan kunnan palveluksessa ollut insi-
nööri Domenico da Venezia. Rakennus on Vicenzan kaupungin tärkein keskiaikainen 
rakennus, jonka mallina oli tietysti Venetsian Palazzo Ducale. Yläosan julkisivu oli 
verhottu kahdella eri marmorilla, julkisivua jäsensivät pystysuuntaiset cordonature-
listat ja suippokaari-ikkunat. Kattorakenteessa näkyvillä olivat tukikaaret. Seinäpinnan 
alaosan epäsäännölliset vanhat muurit oli verhottu paikallisella montecchio-kivellä. 

379  Ibid., ss. 23–24. Täsmällistä tietoa ympäristöstä ja rakennuksesta ei ole olemassa. 
Todennäköisesti vanhimmat osat rakennusta olivat peräisin 1400-luvun alusta tai kor-
keintaan edellisen vuosisadan lopusta. Sen länsipuolella, nykyisen Piazzetta Palladion 
paikalla oli Palatium vetus. Piazzettan ja Piazza dei Signorin kulmassa oli torni.  
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suunnittelemassa muutoksessa uuden rakennuksen sisäpuolella. Suurin osa raken-
nuksen keskiaikaisista aiheista on yhä nykyäänkin näkyvissä.  

Palladion suunnitelma oli eräänlainen kaksikerroksinen kuorirakenne, joka 
sulki rakennuksen vanhat julkisivut sisäänsä. Vanhan rakennusrungon ja uuden 
rakenteen väliin jäi molempiin kerroksiin pylväskäytävä. Kahteen pylvääseen 
tukeutuvan kaaren ja sitä molemmilla sivuilla symmetrisesti kehystävien, pylväi-
den rajaamien aukkojen muodostama aihe oli peräisin Bramantelta.380  

 
 
 

Kuva 16. Palazzo della Ragionen pohjakerros. Rakennuksen pohjakerroksessa on yhä 
näkyvissä keskiaikaisia rakenteita ja Cardo Maximuksen reitti. (Kuva: Guido 
Beltramini, Antonio Padoan, toim., Andrea Palladio. The Complete Illustrated Works, 
Marsilio, Venice, 2000, s. 32, alkup. G. D’Agaro, M. Tarlà, 1976) 

                                                        
380  Rudolf Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, W.W. Norton & 

Company, New York, 1971, s. 76. Serliaaniseksi kaareksi kutsuttu aihe levisi Sebas-
tiano Serlion neljännessä kirjassa. 
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Kuva 17. Palazzo della Ragione Palladion I Quattro Libri dell’ Architettura -teoksessa. 
Palazzo della Ragione on esitetty pohjaltaan säännöllisenä toisin kuin tilanne 
todellisuudessa oli. (Kuva: Andrea Palladio, I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio, 
il Polifilo, Milano, 1987, III/XX, s. 42) 

 



 

 124 

Kuva 18. Palazzo della Ragione, Vicenza. Keskiaikaisesta rakennuksesta näkyvissä 
ovat katto ja salin pyöreät yläikkunat (eivät näy kuvassa), muut rakenteet jäävät 
Palladion säännöllisen kuorirakenteen sisälle. (Kuva: Miia Perkkiö, 2005) 

Huolimatta eroista antiikin ja nykyhetken välillä vanhojen ja uusien basilikoiden 
välinen suhde oli Palladion mukaan tärkeä: molemmat olivat oikeudenjakamisen 
paikkoja. Rakennuksen merkityssisältö oli näin säilynyt yli vuosituhannen ajan 
samana. Palladio ymmärsi työnsä merkityksen todetessaan, että uusittuna sitä voi-
si verrata suuruutensa, ornamenttiensa ja materiaaliensakin puolesta suurimpiin ja 
kauneimpiin rakennuksiin sitten antiikin.381 Rudolf Wittkowerin mukaan Palazzo 
della Ragione oli antiikin basilika-tyyppinen rakennus mukautettuna uuteen käyt-
töön. Tavoite saavutettiin Palladion suosimilla klassisilla ja olemassa olevaan ti-
lanteeseen mukautetuilla muodoilla ja ornamenteilla.382 Lopputulos oli täysin uusi 

                                                        
381  Palladio, op.cit., III/XX, s. 37. „Perché non dubito che questa fabrica non possa esser 

comparata à gli edificij antichi, et annoverata tra le maggiori e le piú belle fabriche , 
che siano state fatte da gli antichi in quá sí per la grandezza, e per gli ornamenti suoi: 
come ancho per la materia…“ 

382  Wittkower, op.cit., s. 78 
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kokonaisuus, jonka sisäpuolella olemassa oleva historiallinen rakennus kuitenkin 
säilyi. 

3.2.3 Vincenzo Scamozzin arkkitehtuurinäkemys, restaurointi ja 
“utilitas” 

Vicenzassa syntynyt Vincenzo Scamozzi (1548–1616) oli Palladiota nuorempi, 
mutta ehti kuitenkin työskennellä samanaikaisesti tämän kanssa.383 Palladion kuo-
leman jälkeen Scamozzi jatkoi Palladion keskeneräisiä töitä, kuten Villa Rotondaa 
ja Teatro Olimpicoa.384 Scamozzin omista suunnitelmista tunnetuin on Venetsian 
Piazza San Marco -aukiota toiselta pitkältä sivulta rajaava rakennus Procuratie 
Nuove, johon sijoittuivat Venetsian tasavallan prokuraattoreiden asunnot.385 

Vincenzo Scamozzi edusti siirtymävaihetta renessanssista barokkiin. Hän 
omasi renessanssiarkkitehdeille ominaisen laajan eri alojen tietämyksen ja sivis-
tyksen. Scamozzia voidaan pitää samanaikaisesti viimeisenä renessanssin arkki-
tehtina ja ensimmäisenä puhtaasti rationaalista näkemystä edustaneena arkkitehti-
na. 

Scamozzin teos Dell’idea della architettura universale ilmestyi vuonna 1615 
Venetsiassa.386 Sitä pidetään täydellisimpänä tuohon mennessä julkaistuna arkki-
tehtuuriteoksena. Scamozzi oli arkkitehtuuriteoreetikko, joka tarkasteli aihepiiri-
ään sekä laajasti osana maailmankaikkeutta ja myös läheltä. Kymmenosaiseksi 
suunnitellun teoksesta vain kuusi lukua julkaistiin. Luvut neljä ja viisi sekä kaksi 
viimeisintä lukua eivät kuitenkaan koskaan ilmestyneet. Scamozzi kuoli vain puo-
li vuotta kirjan ilmestymisestä.387  
                                                        
383  Vincenzo Scamozzin isä oli arkkitehti Giandomenico Scamozzi (1526–1582). 
384  Lionello Puppi, Andrea Palladio. Opera completa, Electa, Milano, 1995, ss. 281–282.  
385 Franco Barbieri, Guido Beltramini, Vincenzo Scamozzi 1548–1616, Centro Interna-

zionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, Marsilio, Venezia, 2003, ss. 348–
352. Procuratie Nuove valmistui vasta 1660-luvulla Baldassare Longhenan (1598–
1682) valvonnassa. Sen vieressä on Jacopo Sansovinon (1486–1570) päätyö San Mar-
con kirjasto, jonka Scamozzi saattoi loppuun Sansovinon kuoleman jälkeen. 

386  Vincenzo Scamozzi, Dell’idea della architettura universale, (facsimile alkuperäisestä, 
1615) The Gregg Press, Ridgewood, New Jersey, 1964, s. 98. Rakenteeltaan kirja on 
lähempänä Albertin De re aedificatoriaa kuin Scamozzin hyvin tunteman Palladion 
teosta.  

170 Ibid.. Ilmeisesti Scamozzi ei enää kyennyt kirjoittamaan sisällysluettelossa ja alku-
teksteissäänkin esittelemiään lukuja IX, ”Finimenti” ja X, ”Alterazioni e restaurazio-
ni”, joissa oli siis määrä käsitellä viimeistelyjä, muutoksia ja restaurointeja. 
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Arkkitehtuurin tieteellisyys ja “utilitas”  

Kuten jo antiikin filosofien mielestä, niin myös Scamozzinkin mukaan arkkiteh-
tuuri oli tiedettä.388 Kirjansa alussa Scamozzi lainaa Aristoteleksen näkemystä 
seuraavasti: ”Kaikki tieteet ja taiteet pyrkivät päämääriin, jotka ovat arvokkaam-
pia kuin itse asia. Aivan kuten rakennuksen käyttö on arvokkaampaa kuin itse 
rakennus; päämäärän täytyy kuitenkin olla tunnettu ja ilmeinen, jotta voidaan 
toimia järkevästi...”389 Arkkitehtuuri oli korkein tieteistä.390  

Scamozzin tieteellisyys oli kuitenkin paljon laajempaa ja syvällisempää kuin 
pelkkää sääntöjen noudattamista. Arkkitehtuurin tieteellinen luonne edellytti 
myös ymmärtämystä rakennuksen eri osien ja materiaalien tehtävistä: ”Siispä kun 
arkkitehti pohtii ideaansa ja ymmärrystään ja keskustelee syistä minkä hyvänsä 
rakennuksen muodoille ja osille ja syitä materiaaleihin sekä niiden ominaisuuksia 
ja tehtävää (joka on ensimmäinen tarkoitus), hän siis on puhtaasti tieteellinen.”391 
Rakennuksen funktionaalisuus vaikuttaa Scamozzilla olleen osa arkkitehtuurin 
tieteellistä luonnetta. Tieteellinen suhtautuminen arkkitehtuuriin käsitti käyttötar-
koituksen merkityksen ymmärtämisen, koska ilman sitä ei suunnittelulle olisi 
edellytyksiä.  

Scamozzin ajattelussa ominaista on monitasoisuus, asioiden selittäminen hy-
vin yleisesti – tai universaalisti – ja paneutuminen myös yksityiskohtiin. Scamoz-
zi tarkasteli arkkitehtuuria laajasti ja monipuolisesti, useista eri näkökulmista. 
Arkkitehtuuri oli esimerkki universaalista järjestelmästä, jonka jokainen elementti 
on osa suurta kokonaisuutta. Rakennus itsessään on oma järjestelmänsä, jossa 
jokaisella osalla on oma tehtävänsä. Arkkitehtuurissa vallitsee järjestys aivan ku-
ten Jumalan luomassa järjestelmässä, jossa kaikki on täydellistä ja mitä suurim-
massa määrin tarpeellista, utilità, ja miellyttävää, commodità, ja lopulta myös 
                                                        
171  Ibid., I/I/I, s. 5. “(...)l’Architettura non solo sarà scientia, per tutti questi capi; mà frà le 

scientie verrà ad esser degnissima, e meritissima d’ogni lode(...)”.  
389  Ibid., I/I/III, s. 11. Ks. myös Aristoteles, Metafysiikka, (Simo Knuuttila, Ilkka Niini-

luoto, Holger Thesleff, toim.) Gaudeamus, Helsinki, 1990, s. 162 (7/IX). Aristoteles 
puhuu kykyjen käyttämisestä suhteessa päämäärään. On kykyjä, joiden käyttäminen 
itsessään on päämäärä, kuten näkeminen. On myös kykyjä, joissa lopputulos on pää-
määrä, kuten talon rakentaminen.  

390  Ibid.. Scamozzi perustaa kuitenkin arkkitehtuurin tieteellisyyden osittain yhä matema-
tiikkaan ja mekaniikkaan. 

391 Ibid., I/I/II, s. 7 ”Laonde mentre architetto specula nella sua idea e nel suo intelletto e 
discorre le cause di tutte le forme e parti di qualunque edificio e le cause materiale et 
efficienti et i fini loro (che sono primi nell intentione) allhora egli e puro scientifico.”  



 

 127 

kaunista, venustà.392 Scamozzin mukaan koristeellisia rakennuksia ylhäisempiä 
ovat järjestelmälliset rakennukset.393 Scamozzille olennaista oli, että rakennukset 
palvelevat ihmistä ja ovat samalla mahdollisimman kauniita. Kauneus ei kuiten-
kaan ollut yhtä tärkeää kuin järkevyys Arkkitehtuurin tarkoituksena on tehdä 
elinympäristöstä sekä käyttökelpoinen että kaunis.  

Kuten Vitruvius, myös Scamozzi edellyttää arkkitehtuurilta kuutta ominai-
suutta, joiden sisältö on hyvin lähellä Vitruviuksen määritelmiä. Dispositione tar-
koitti Scamozzilla rakennuksen ja sen eri osien sijoittumista tontilleen, rakennuk-
sen muotoa ja osien suhteita kokonaisuudessa. Myös materiaalit ja vuodenajat tuli 
huomioida tilojen järjestelyssä sekä sisällä että ulkona. Näin rakennuksesta tulisi 
Scamozzin mielestä parempi, käyttökelpoisempi ja mukavampi.394 Distributione 
käsitti Scamozzilla paikan olosuhteiden, materiaalien ja sään ja kustannusten 
huomioimisen sekä rakennusten eri osien väliset suhteet – lähes kuten Vitruvius-
kin oli määritellyt distribution.395 Symmetria tarkoitti jo kreikkalaisilla ja rooma-
laisilla corrispondenzaa, osien yhteensopivuutta. Ordine liittyi muotoon, järjes-
tykseen ja osien sijoittumiseen omille paikoilleen, mikä näkyy kauneutena ja mu-
kavuutena rakennuksessa. Lopputulos riippuu kuitenkin venustasta eli eurythmi-
asta. Kaunis ulkomuoto unohtamatta kokonaisuutta ja rakennuksen osien suhtei-
den järkevyyttä eivät tee rakennusta ainoastaan mukavaksi käyttää vaan myös 
kauniiksi katsoa; näin muotoili Scamozzi arkkitehtuurin esteettisyyden ja järke-
vyyden merkityksen ympäristölle.396  

Kauneus oli muun muassa rakennuksen osien sijoittelua järkevästi, kestävistä 
materiaaleista ja tavalla, joka osoitti käsityöläisen taidon, isännän mahdin ja ark-
kitehdin erinomaisen älykkyyden sekä tyydytti ihmisten silmää ja palveli tarkoi-
tustaan ja ihmisiä maan tapojen mukaan.397 Scamozille kauneus oli lähes syno-

                                                        
392 Ibid., I/I/I, s. 1. 
393  Ibid.. 
394  Ibid., I/I/II, s. 8. 
395 Vitruviuksella distributio tarkoitti tilan ja materiaalien harkittua käyttöä ja varojen 

tarkkaa säästämistä (Vitruvio Pollione, Architettura dai libri I–VII, toim. Stefano 
Maggi, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2002, s. 120. 

396 Scamozzi, op.cit., ss. 8–9. Decorosta Scamozzi kirjoittaa vielä: ”(...)la qual cosa avvi-
ene, allhora, che tutte le parti sono fatte con ragione, & approbate da’ termini limitati, 
e che foggiacciono all’ Arte, secondo il genere, e le modulationi della cosa, e non fatte 
a caso; la onde si vede chiarissimamente quanto l’Architettura in tutte queste parti 
tenghi della filosofia morale, e naturale.”  

397 Ibid., I/III/I, ss. 220–221  
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nyymi utilitakselle. Koska rakennuksen eri osilla ja ornamenteilla oli tehtävänsä 
osana kokonaisuutta, myös arkkitehtuurin Scamozzi näki ’maailman ornamentti-
na’, maailmaa koristavana tekijänä. Aivan kuten Palladion, myös Scamozzin mu-
kaan ornamentti riippui rakennuksen laadusta ja tarpeesta, mikä edellyttää myös 
tutkimista.398 Koristelu decoro liittyi myös lopputulokseen ja viimeistelyyn. Or-
namenttien ja koristeiden avulla saavutettiin gratia eli sulous ja bellezza eli kau-
neus.399  

Edeltäjiään seuraten Scamozzi kävi kirjassaan läpi yksityisiä ja julkisia ra-
kennuksia. Jokainen rakennustyyppi edellytti käyttötarkoitustaan vastaavia tiloja 
mitoituksineen. Hyvä arkkitehtuuri oli pysyvää ja kestävää.400 Samalla arkkiteh-
tuuri oli myös sidottua aikaan ja paikkaan: ihmisten tavat muuttuivat jolloin ark-
kitehtuurikin tarvitsi uuden sisällön ja ulkoasun.401 Seitsemän vuoden kuluessa 
rakennus tulee saattaa valmiiksi, koska seitsemän vuoden välein ihminen muut-
tuu, kirjoitti Scamozzi.402  

Järkevyyden ehdottoman vaatimuksen ohella arkkitehtuurin suhde aikaan ja 
sen kulumiseen sekä ihmisen ja yhteisön muuttuneisiin tarpeisiin oli Scamozzin 
ainutlaatuinen oivallus. Arkkitehtuurin utilitas -aspekti on tässä yhteydessä kes-
keinen. Arkkitehtuurin tuli hyödyttää käyttäjiään, mikä oli tärkeämpää kuin ra-
kennuksen ulkomuoto.  

                                                        
398  Ibid., II/VI/III, s. 8. Ornamentista Scamozzi kirjoittaa myös kuudennessa kirjassaan 

todeten, että arkkitehdin on ymmärrettävä eri tyyppisten ornamenttien ero: ”E quanto 
all’applicar essi ornamenti l’Architetto dee far la distintione d’un genere dall’altro; in 
modo, che in parte alcuna non siano misti, nè confusi insieme; applicandoli come 
ricerca il genere di ciascuno d’essi, le qualità dell’edificio, e la convenienza del bi-
sogno…”  

399 Ibid., I/I/XIX, s. 59. 
400 Ibid., I/III/I, s. 221. Suurempaa ja ihanampaa rakkauden osoitusta isänmaalle ei ole, 

kuin hyvin suoritettu rakentaminen, joka jättää ylhäisen muiston tuleville sukupolville: 
”…ne maggiori bisogni diffendono con tutte le loro forze la citta, e fanno grandissimo 
ostacolo contro nemici…Patria est homini ubiquemque fliciter agit: e finalmente col 
fabricare bene si lascia memoria dignissima alla posterità.” 

401  Ibid., s. 222. 
402  Ibid., II/IIX/III, s. 277. 
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Scamozzi ja restaurointi 

Vincenzo Scamozzin laajaan tuotantoon sisältyi myös restauroinneiksi luokitelta-
via suunnittelutöitä.403 Restaurointi oli Scamozzin mukaan yksi arkkitehtuurin 
neljästä osa-alueesta.404 Hän tarkoitti restauroinnilla vanhojen rakennusten muut-
tamista kauniimmiksi ja muodoiltaan miellyttävimmiksi ”kohottamalla, muutta-
malla ja lisäämällä”.405 Tässä Scamozzin ajattelu ei poikennut aikakauden yleises-
tä tavasta suhtautua olemassa oleviin rakennuksiin. Antiikin rakennusten tuhou-
tumisen syinä olivat Scamozzin mukaan rakennusvirheet ja ylläpidon puute. Huo-
not perustukset tai seinärakenteet eivät ole kyenneet kannattaman holvia ja raken-
teiden painoa. Korjaamatta jätetyt katot ja muut kerrokset ovat tuhoutuneet vähi-
tellen, eri puolilla rakennusta ja muista osista riippumatta. Rakennusta tulisikin 
korjata kokonaisuutena.406 

Käyttötarkoituksen muutos ei johtunut ainakaan Villa Duodon (1589–1607) 
tapauksessa pyrkimyksestä säilyttää vanha rakennus vaan puhtaasti sen hyödyn-
tämisestä uuteen tarkoitukseen. Monselicen kaupungissa sijaitseva Villa Duodo 
koostui keskiaikaisesta, kukkulalla sijaitsevasta puolustustornista, joka Scamozzin 
suunnitelman mukaisesti muutettiin osaksi asuinpalatsia.407 Kivestä muurattu tor-
ni oli osa kaupunkia kiertävää muurivarustelua. Torni ja muurit säilyivät, mutta 
Scamozzi lisäsi niihin uudisrakennuksen. Näin muuri ja torni sulautuivat osaksi 
villaa. Linnoitusmuurin sisään jäi suorakaiteen muotoinen ja katoton atriumpiha, 
jota korkeat muurit rajaavat kolmelta sivulta. Neljäntenä sivuna on Scamozzin 
suunnittelema asuinrakennus. Vahvojen linnoitusmuurien keskelle Scamozzi avasi 
kolme seinäkomeroa, yhden kullekin sivulle. Niistä avautuu näkymä kolmeen 
suuntaan. Kuten puolustustornista, niin pihastakin pystyy näkemään kauas edessä 
avautuville tasangoille. Villan julkisivut on jäsennelty yksinkertaisin harkotuksin, 

                                                        
403 Ks. Franco Barbieri, Guido Beltramini, Vincenzo Scamozzi 1548–1616, Centro inter-

nazionale di studi di architettura Andrea Palladio, Marsilio, Venezia, 2003. Teoksessa 
on käyty läpi Scamozzin tuotanto. 

404  Scamozzi, op.cit., I/I/II, s. 7. Scamozzi jakoi arkkitehtuurin neljään osa-alueeseen: 
esiselvitys, precognitione, rakentaminen, edificatione, viimeistely, finimento ja res-
taurointi, ristauratione. 

405 Ibid.. ”ristauratione è quella che levando permutando et aggiungendo à gli edifici vec-
chi per ridurli in piú bella e comoda forma: il che si trattera nel X et ultimo libro, che 
ad honor d Iddio e beneficio universale sara lo compimento di tutta l’opera.”  

406 Ibid., II/IIX/III, s. 281.  
407 Ibid., ss. 301–309.  
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silein vaakalistoituksin ja pilasterein, jotka ovat paikallista harmaata kiveä – sa-
maa kuin keskiaikaiset torni ja muurit. Toisen kerroksen vaakalistoitus jatkuu tor-
nin yläreunan kanssa samassa linjassa. Scamozzi erotti selkeästi uuden vanhasta, 
mutta mukauttaen uudisosan vanhan rakenteen väreihin ja muotoihin. Kokonai-
suudesta muodostui harmoninen yhdistelmä vanhaa rakennusta ja uutta, oman 
aikansa arkkitehtuuria. 

 

Kuva 19. Villa Duodo, Monselice. Pohjapiirustus. (Kuva: Franco Barbieri, Guido 
Beltramini, Vincenzo Scamozzi 1548–1616, Centro internazionale di studi di 
architettura Andrea Palladio, Marsilio, Venezia, 2003, s. 301) 
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Kuva 20. Villa Duodo, Monselice. Scamozzi muutti linnoitusmuurin osaksi asuin-
rakennusta. Muuriin liittyneestä tornista tuli suojaisa piha, alapuolella oli huoltotiloja. 
(Kuva: Ibid., s. 305) 

Scamozzi valitti, että liian usein aikaisempien sukupolvien kesken jääneitä raken-
nuksia ei saateta valmiiksi.408 Rakennukset hylätään, ”aivan kuten äiti antaessaan 
lapsensa imettäjälle toivoen tämän huolehtivan hyvin lapsistaan”.409 Kuten jo ai-
kaisemmin todettiin, Scamozzi ymmärsi ihmisten tarpeiden muuttumisen vaikut-
tavan myös rakennuksiin. Maailma ei ollut pysyvä, vaan muuttuva kokonaisuus. 
Myös tässä Scamozzin voi tulkita käsittäneen ihmisen tarpeiden muuttumisen 
väistämättömyyden ajan kuluessa. Tämä heijastui myös menneisyyden rakennuk-
siin. Silti rakennukset oli tehty kestämään aikaa: ne ovat omaisuutta, joka periy-
tyy tuleville sukupolville. ”Monissa Euroopan kaupungeissa ja Italiassa, Roomas-
sa, Venetsiassa, Napolissa, Genovassa ja Milanossa kuten muuallakin aatelisper-
heillä on taloja, jotka on peritty vanhemmilta, ja jotka rakennetaan yhä uudes-

                                                        
408 Ibid., II/IIX/III, s. 277.  
409 Ibid.. 
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taan”.410 ’Uudelleen rakentaminen’ merkitsi Scamozzille ilmeisimmin uudistamis-
ta ja korjaamista, rakennuksen kaunistamista ja uusiin tarpeisiin sovittamista. Jär-
kevyyttä ihaileva Scamozzi tuskin tarkoitti pelkkää rakennuksen ulkoasun koriste-
lua ja muodistamista. Rakennuksen historian muistaminen oli tärkeää, ja Scamoz-
zi painottikin esimerkiksi rakennuksen perustamishetken merkitystä.411  
 

Kuva 21. Villa Duodo, Monselice. Oikeanpuoleinen rakennusosa on Scamozzin 
suunnittelema, johon torniosa sen takana liittyy. Huomiota kiinnittää rakennuksen 
vaakasuuntaisten listoitusten mukautuminen takana näkyvän tornin linjoihin. (Kuva: 
Miia Perkkiö, 2006) 

                                                        
410  Ibid.. 
411  Ibid., II/IIX/II, ss. 277–278. “Rakennuksen perustamishetki tullaan muistamaan sen 

liittyessä konkreettiseen tapahtumaan.”  
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3.3 Renessanssin perintö: funktio määrittää ulkoasun 

Vincenzo Scamozzin näkemykset arkkitehtuurista, sen sisällöstä ja tehtävistä ovat 
perusteellisempia ja syvällisempiä kuin aikaisemmissa traktaateissa. Scamozzi 
edusti uutta sukupolvea ja uutta ajattelua, joka oli jo lähempänä seuraavien vuosi-
satojen arkkitehtuuriteoreetikkojen näkemyksiä. Myös Scamozzin maailma poik-
kesi huomattavasti Albertin aikakauden todellisuudesta. Maailmankuva oli muut-
tunut. Rauhattomuudet leimasivat erityisesti 1400-lukua ja 1500-luvun alkuvuosi-
kymmeniä, minkä jälkeen alkoi uskonpuhdistuksen aiheuttama kiistely. Kirkko ei 
ollut enää ainoa rakennuttaja, vaan toimeksiantoja saatiin ruhtinailta ja yksityis-
henkilöiltä. Kokonaan ei Scamozzi kuitenkaan irrottautunut menneisyydestä, vaan 
edeltäjiensä tapaan myös hänen käsityksiinsä arkkitehtuurista vaikuttivat yhä uus-
platoniset ja aristoteeliset opit.  

Verrattuna edeltäjiinsä, Scamozzin käytössä oli huomattavasti laajempi käsit-
teistö ja suuri valikoima arkkitehtuuriteoksia, kun esimerkiksi Albertin oli ollut 
tyytyminen yksinomaan Vitruviukseen. Palladion työt Scamozzi luonnollisesti 
tunsi perinpohjaisesti. Lisäksi hänet oli kasvatettu ja koulutettu nimenomaan ark-
kitehdiksi toisin kuin Alberti ja Palladio, jotka työskentelivät myös muissa amma-
teissa.  

Renessanssin pitkän ajanjakson aikana suhtautuminen arkkitehtuurin joka ta-
pauksessa muuttui, vaikka niin Alberti, Palladio kuin Scamozzikin tuntuvat ensi 
silmäyksellä ymmärtäneen arkkitehtuurin tehtävän lähes samalla tavoin. Heidän 
käsityksensä olivat keskenään samansuuntaiset. Silti esimerkiksi käytön ja raken-
nuksen ulkoasun välinen suhde sai yhä täsmällisempiä ja ajanmukaisempia tulkin-
toja. Scamozzin rationaalinen näkemys edusti jo selvästi eri aikakautta verrattuna 
Albertiin.  

Funktionaalisuuden ja esteettisyyden suhdetta kuvaava decoro ei Albertilla, 
Palladiolla ja Scamozzilla ollut enää sidottu pylväsjärjestelmiin. Decoro ilmeni 
aikaisempaa laajempana rakennuksen ulkoasun ja käytön, funktion ja muodon ja 
ornamentin, välisenä yhteytenä. Myös sosiaalinen aspekti liittyi decoroon niin 
Albertilla, Francesco di Giorgio Martinilla, Serliolla kuin Palladiolla ja Scamoz-
zillakin, tosin erilaisin tulkinnoin.  

Ornamentti viittasi Albertilla rakennuksen käyttötarkoitukseen ja ilmaisi näin 
rakennuksen funktiota. Ornamentin soveltaminen harmonisella tavalla oli myös 
edellytys decorolle. Myös Gherardo Spinin tulkinnassa ornamentti kuvasti raken-
nuksen funktiota decoron tapaan. Scamozzille arkkitehtuuri itsessään oli koko 
maailman ornamentti. Kauneus oli olennaista myös käyttöön liittyvän laadun ja 
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mukavuuden kannalta niin Albertilla, Palladiolla kuin Scamozzillakin. Venustas ja 
utilitas liittyivät kiinteästi toisiinsa.  

Traktaateissa kirjattujen periaatteiden mukaan käyttötarkoituksen muutos 
edellyttäisi uutta ulkoasua tai ainakin uuteen käyttöön viittaavaa ornamentiikkaa. 
Käytännön toteutuksissa prinsiippi on näkyvissä parhaiten Albertin ja Palladion 
töissä. Albertin Tempio Malatestianon ulkoasu on yhtä sen uuden käyttötarkoituk-
sen kanssa. Runsas koristelu, seinäkomeroiden sarkofagit ja toteutumatta jäänyt 
kupoli viittaavat uuteen funktioon. Palladio sovelsi näkemystään funktion ja ra-
kennuksen ulkoasun suhteesta Palazzo della Ragionen tapauksessa. Käyttötarkoi-
tuksen ja ulkoasun oli oltava yhtä, jotta rakennus olisi onnistunut. Se päti myös 
historiallisten rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa.  

Eritoten renessanssin käyttötarkoituksen muutokset kertovat suhtautumisesta 
historiaan. Tosin yhdessäkään esimerkissä tavoitteena tuskin oli rakennuksen säi-
lymisen takaaminen tai sen pelastaminen tuhoutumiselta. Pikemminkin päämää-
ränä oli rakennuksen hyödyntäminen uudessa tilanteessa.195 Kiinnostava ero on 
havaittavissa suhtautumisessa keskiajan ja antiikin rakennuksiin. Antiikin monu-
mentit olivat ihailun kohteita ja niihin kohdistuneet restauroinnitkin olivat luon-
teeltaan säilyttävämpiä kuin keskiajalta peräisin olevien rakennusten restauroin-
nit. Esimerkiksi Santa Maria degli Angelissa ja Marcelluksen teatterissa olemassa 
oleva rakenne sopeutettiin mahdollisimman yksinkertaisilla toimenpiteillä uuteen 
käyttöön. Antiikkia arvostettiin ja se heijastui restaurointiin. Lähestymistavassa 
voidaan nähdä yhdenmukaisuutta jopa modernin restaurointikäsityksen kanssa. 
Edes mahdollinen ristiriita uuden käyttötarkoituksen ja alkuperäiseen käyttöön 
viittaavan ulkoasun välillä ei ilmeisesti ollut tärkeää. 

Vaikka esimerkkeinä kuvatuissa restauroinneissa ei ehkä voi puhua nykyisen-
kaltaisesta restauroinnista, ne todistavat renessanssin arkkitehtien kiinnostuksesta 
historiaa kohtaan ja pyrkimyksestä luoda harmonia menneisyyden ja nykyhetken 
välille. Albertin, Palladion ja Scamozzin restauroinneissa kohteena oli keski-
aikainen rakennus tai rakenne, joka muovattiin uutta käyttötarkoitusta vastaavaksi 
renessanssin tyylillisten ihanteiden mukaiseksi. Silti muutosten seurauksenakin 
alkuperäinen rakennus oli yhä jäljellä ja sen vanha muoto ja funktio säilyivät luet-
tavina. Kaikki interventiot osoittivat myös tyylitajua uuden ja vanhan yhdistämi-
sessä.  
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4 Utilitas 1600- ja 1700-lukujen 
arkkitehtuuriajattelussa 

Tieteellisen maailmankatsomuksen kehittyminen ja maailmankuvan muuttuminen 
eivät voineet olla heijastumatta arkkitehtuuriin, vaikka antiikin pylväsjärjestelmi-
en ja aiheiden merkitys sekä kirjoituksissa että rakentamisessa säilyi. Hercu-
laneumin, Villa Adrianan ja Pompejin löytyminen jo 1700-luvun ensimmäisellä 
puoliskolla ja niissä suoritetut arkeologiset kaivaukset toivat esiin uutta tietoa 
antiikin rakentamisesta ja elämästä. Innostus antiikin taidetta kohtaan näkyi esi-
merkiksi uusklassismin suosiossa. Arkkitehdit matkustivat opiskelemaan antiikin 
lähteille ja sovelsivat palattuaan oppimaansa.412 Tieteenaloina taidehistoriallinen 
tutkimus, estetiikka ja arkeologia kehittyivät, mikä osaltaan edesauttoi historiallis-
ten rakennusten merkityksen ymmärtämistä muodostaen pohjaa myöhemmälle 
restaurointiajattelulle.413 

4.1 Ulkoasun ja funktion suhteesta 

Jo renessanssin aikana arkkitehtuuriin liittynyt kriittinen lähestymistapa oli luon-
teenomaista aikakauden arkkitehtuuriteoreetikoille. Antiikista periytyneitä totuuk-
sia kuten pylväsjärjestelmien kaavamaista soveltamista alettiin jopa kyseenalais-
taa. Silti antiikin arkkitehtuurin merkitys ja esikuvallisuus säilyttivät asemansa 

                                                        
412  Mm. englantilaiset arkkitehdit ja asianharrastajat matkustivat ahkerasti sekä Italiaan 

että Kreikkaan. Tunnetuimpia matkailijoiden perustamia yhdistyksiä oli Diletanttiker-
ho, Society of Dilettanti. Ranskan valtio perusti vuonna 1666 stipendin Grand Prix de 
Rome, ”Rooman palkinto”, lahjakkaalle taiteenopiskelijalle. Vuodesta 1720 lähtien 
mahdollisuus Rooman stipendiin tarjoutui myös arkkitehdeille.  

413  Myös nykyistä arkkitehtuuriin liittyvää problematiikkaa on vaikea ymmärtää ilman 
1600- ja 1700-luvun arkkitehtuurin kehityskertomusta, ks. esim. Alberto Pérez-
Coméz, Architecture and the Crisis of Modern Science, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1983, ss. 4–5. 
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pitkään.414 Arkkitehtuuriajattelijoiden yhdeksi tärkeäksi kysymykseksi nousi 
myös kysymys arkkitehtuurin tehtävästä sekä erityisesti muodon ja käyttötarkoi-
tuksen suhde.  

Varhaisimpia antiikin arkkitehtuurin jäljittelyä kritisoineista arkkitehdeistä oli 
Torinossa vaikuttanut teatiinimunkki Guarino Guarino (1624–1683). Guarinon 
mukaan arkkitehtuuri oli syntynyt suojan tarpeesta, joten rakentamisen ensim-
mäinen tehtävä oli täyttää tämä ihmisen rakennukselle asettama vaatimus.415 En-
nen muuta arkkitehtuurin oli oltava käyttökelpoista ja huomioitava myös paikalli-
set tavat ja ihmisten tarpeet.416 Guarini piti hyödynnettävyyttä, utilità, edellytyk-
senä arkkitehtuurin kauneudelle.417 Arkkitehtuurin tehtävä oli myös rakennusten 
turvallisuus, sicurezza. Turvallisuudella Guarini tarkoitti kestävyyttä, joka oli pe-
rusteltua myös mukavuuden ja käyttökelpoisuuden tähden: asuminen olisi epä-
mukavaa ja kallista, jos rakennusta olisi alinomaa korjattava.418 Koska tavat ja 
tarpeet muuttuvat, arkkitehtuurin on mukauduttava uuteen tilanteeseen.419 Siispä 
antiikista periytyviä arkkitehtuurin sääntöjä saattoi muuttaa ja kehittää lisäksi uu-
sia, jotka eivät enää jäljitelleet antiikkia.420 Guarinin lähestymistapa oli hyvin 
käytännönläheinen. Samaan aikaan kun teoreettisissa pohdinnoissa painottuivat 

                                                        
414  Ranskan arkkitehtuuriakatemia, Académie Royale d’Architecture, perustettiin vuonna 

1671. Se määritteli arkkitehtuurin periaatteet, jotka nojasivat pääasiassa luonnontietei-
siin, etenkin René Descartesin rationalistiseen filosofiaan. Matematiikka ja geometria 
olivat kauneuden perusta. Täydellisyys edellytti kuitenkin yhä antiikin jäljittelyä. Vas-
taavasti keskiajan arkkitehtuuri oli tuomittavaa ja barokin arkkitehtuuri liioittelua (ks. 
esim. Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the 
Present, The Princeton Architectural Pess, New York, 1994, s. 129). Ongelmana oli, 
tulisiko noudattaa vanhoja esikuvia vai perustaa uuteen tieteelliseen ajatteluun, joita 
niin Descartes kuin Galileo Galileikin edustivat. Kiista näkyi etenkin ranskalaisessa 
arkkitehtuurikeskustelussa vielä 1700-luvun ajan (ks. esim. Alberto Pérez-Cómez, Ar-
chitecture and the Crisis of Modern Science, The MIT Press, Cambridge, Massachu-
setts, 1983, ss. 22–.  

415  Guarino Guarini, Architettura Civile 1 vol, Gregg Press, Farnborough, 1964, (Turin, 
1737), I/III/I–II, ss. 3–4. Guarinin 1600-luvulla ilmestyneiden teosten Modo di misu-
rare le fabbriche (1674) ja Trattato di fortificazione (1676) lisäksi hän kirjoitti arkki-
tehtuuritraktaatin, Architettura Civile, joka julkaisiin postuumisti vuonna 1737. Guari-
ni oli erityisen kiinnostunut geometriasta. 

416  Ibid.. 
417  Ibid., I/III/V, s. 5.  
418 Ibid., I/III/IV, s. 5. 
419 Ibid., I/III/VI, s. 6. 
420  Ibid., s. 5.  
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tarkoituksenmukaisuuden ja järkevyyden vaatimus, niin historialliset kuin uudet-
kin rakennukset kuorrutettiin silti barokin ja rokokoon henkeen.  

 

Kuva 22. San Lorenzo, Torino. Yksi Guarino Guarinin mestariteoksista Torinossa on 
San Lorenzon kirkko (1666), joka rakennettiin varhaisemman, sata vuotta aikaisemmin 
restauroidun kirkon paikalle. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 

Italialaisten renessanssin arkkitehtuurikirjoittajien teoksia oli käännetty ja tutkittu 
myös maan ulkopuolella. Etenkin Ranskassa keskustelu arkkitehtuuriin liittyvistä 
esteettisistä kysymyksistä, lähinnä antiikin pylväsjärjestelmien soveltamisesta, 
laajeni rakennuksen ulkomuodon ja käyttötarkoituksen välisen suhteen pohtimi-
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seen. Jo 1600-luvun lopussa Claude Perrault (1616–1688) nosti rakennuksen käy-
tön kauneuden perustaksi.421  

Ranskalaiset 1700-luvun arkkitehtuuriteoreetikot pyrkivät selittämään arkki-
tehtuurin tehtävää muun muassa esteettisillä määreillä, bienséance, bon gôut ja 
caractère, jotka samalla ilmaisivat myös funktion ja rakennuksen ulkoasun suh-
detta. Bienséance takasi sen, että rakennuksessa ja sen osien sijoittelussa ei ollut 
mitään luonnon, tapojen tai käytön vastaista. 422 Marc-Antoine Laugierin (1713–
1769) näkemyksen mukaan bienséance oli olemassa, kun rakennuksen ulkomuoto 
vastasi sen käyttöä: 

Bienséance vaatii, että rakennus ei ole enempää tai vähempää komea kuin 
käyttötarkoituksensa vaatii rakennuksen olevan; toisin sanoen, koristelu ei saa 
olla sattumanvaraista; on suotavaa että se on aina suhteessa asukkaiden ase-
maan ja laatuun ja yhdenmukainen kyseessä olevan tavoitteen kanssa. Sano-
aksemme jotenkin täsmällisempää, julkisten rakennusten on erotuttava yksi-
tyistaloista.423  

Käyttäjän sosiaalinen status sisältyi bienséanceen, joka oli riippuvainen tavoista 
ja funktiosta.  

                                                        
421  Claude Perrault, Les dix livres d’Architecture de Vitruve corrigez et traduits nouvelle-

ment en Francois, avec des Notes & des Figures, Paris, 1684, s. 214. “l’usage auquel 
chaque chose est destinee selon sa nature, doit estre une des principales raisons sur 
lesquelles la beauté de l’Edifice doit ester fondée.” Kysymyksessä on Vitruviuksen te-
oksen käännös, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1673, ja siihen liittyneistä 
Perrault’in kommenteista. Arkkitehtuuri pohjautui kahteen periaatteeseen, positiivi-
seen ja sattumanvaraiseen. Positiivinen tarkoitti käyttötarkoitusta, sattumanvarainen 
kauneutta. Käyttötarkoitukseen sisältyvä commoditè oli Perraultilla synonyymi sanalle 
l’utilité eli utilitas. 

422  Jo Perrault määritteli bienséancen, joka käsitti eri aspekteja: bienséance liittyi käyt-
töön ja käyttötarkoitukseen, koristeluun ja rakennusten sijaintiin, ks. Werner Szam-
bien, Symétrie Gôut Caractère. Théorie et terminologie de l’architecture à l’âge clas-
sique 1550–1800, Picard, Paris, 1986, s. 93. 

423 Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture, Gregg Press, Farnborough, Hants., 
1966 (1755), s. 155. ”La bienséance exige qu’un édifice n’ait ni plus ni moins de 
magnificence qu’il n’en convient à sa destination; c’est-à-dire, que la décoration des 
bâtimens ne doit pas être arbitraire, qu’il faut qu’elle soit toujours relative au rang & à 
la qualité de ceux qui l’habitent, & conforme à l’objet que l’on a eu en vue. Pour dire 
quelque chose de moins vague, distinguons les édifices publics d’avec les maisons 
particulieres.” 
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Bon goût – ’hyvä maku’ – oli keskeisenä käsitteenä muun muassa Germain 
Boffrandilla (1667–1754). Hän määritteli bon gôut’n kyvyksi, jolla erinomaisen 
erottaa hyvästä.424 Bon goût edellytti paitsi kauniita suhteita myös järkevyyttä, 
mukavuutta, turvallisuutta, terveellisyyttä ja tervettä järkeä, bon sens.425 Lisäksi 
rakennuksen tuli ilmaista rakentajansa karaktääriä, caractère, ja rakennuksen 
funktiota. Myös erilaisten rakennusten pitäisi dispositiossaan, rakenteissaan ja 
koristeissaan tuoda julki käyttötarkoituksensa.426 Käyttäjä ja käyttötarkoitus mää-
rittelivät rakennuksen ulkoasua ja bon goût’ia. Ei riittänyt, että rakennus sopi tar-
koitukseensa, vaan sen oli myös ilmaistava se ulospäin.427 Näin arkkitehtuuri pu-
hui tarkkailijalleen.  

Jacques-François Blondel (1705–1774) kehitti edelleen Boffrandin ca-
ractère’en liittyviä näkemyksiä. Boffrandin kanssa yhteistä Blondelille on myös 
ajatus rakennuksen ulkoasun vastaavuudesta rakennuksen sisätilojen jäsentelyn, 
distribution, kanssa.428 Caractère oli rakennuksen ilmaisun väline, ja erityyppisil-
lä rakennuksilla oli kullakin oma caractère’nsa.429 Korkein caractère oli basili-
koille, julkisille rakennuksille ja suurmiesten haudoille ominainen ylevyys, subli-
mité.430 Ornamenttia sääteli sen ekspressiivinen tehtävä, eikä Blondelin teoriassa 

                                                        
424 Germain Boffrand, Livre d’architecture & la figure équestre de Louis XIV, Gregg 

International Publishers Limited, Farnborough, Hants., 1969, (alkup. Paris, 1745), s. 
4. ”On peut dire pour définir le goût, que c’est une faculté qui distingue l’excellent 
d’avec le bon.” 

425 Ibid.. 
426 Ibid., ss. 10–11. Caractère on avain 1700- ja 1800-lukujen arkkitehtuuriajatteluun, 

kuten Petri Vuojala on todennut (Petri Vuojala, ”Tunnelma ja retoriikka. Reunamer-
kintöjä tunnelman teorian historiaan”, Taidehistoriallisia tutkimuksia 14, 1993, s. 
186.) 

427  Ranskalaisesta 1700-luvun arkkitehtuuritajattelusta ks. esim. Ville Lukkarisen 
väitöskirjatutkimus (Classicism and History. Anachronistic Architecural Thinking in 
Finland at the Turn of the Century. Jac. Ahrenberg and Gustaf Nyström, Suomen 
muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 93, Helsinki, 1989).  

428  Jacques-François Blondel, De la distribution des maisons de plaisance et de la déco-
ration en général, vol. 2, Gregg Press, 1967 (alkup. Paris, 1737–38), s. 26. 

429  Jacques-François Blondel, Cours d’Architecture, vol. 1, Paris, 1771–77, s. 373. 
430  Ibid., s. 380. 



 

 140 

rakennuksen koristelulla ollut mitään tekemistä commoditén ja soliditén – Vitru-
viuksen utilitaksen ja firmitaksen – kanssa.431  

Etienne-Louis Boullée (1728–1799) oli kiinnostunut rakennusten funktionaa-
lisesta ja yksilöllisestä luonteesta. Helen Rosneau kirjoittaa Boulléen teoksen Ar-
chitecture. Essai sur l’art johdannossa visionäärisiä prototyyppejä muuttavasta 
”Boulléen funktionalismista”.432 Boulléen caractère olikin merkitykseltään laaja 
sisältäen myös käyttöön liittyviä tekijöitä. Se oli jopa lähes synonyymi käyttötar-
koitukselle. Caractère on vaikutelma, tunne, jonka rakennus saa aikaan.433 Ca-
ractère on arkkitehdin töissä erittäin tärkeä, eritoten kulttirakennusten kohdalla. 
Blondelin tavoin Boullée pitää basilikoita subliimien ideoiden kiteytyminä, joissa 
arkkitehtuurin on välttämätöntä ilmaista caractère’nsa.434 Caractère vastaa 
Boulléen kuvaamana pitkälti sanaa ’luonne’. Se voidaan tulkita myös merkityssi-
sällöksi, jossa rakennuksen funktio siihen liittyvine seikkoineen on olennainen.  

Ranskalaisten teoretisointien voi nähdä kiteytyvän Claude-Nicolas Ledouxin 
(1736–1806) osittain toteutuneessa Chaux’n suolakaivosyhteisössä (la Saline 
d’Arc-et-Senans), joka oli ainoa todellinen ja konkreettinen yritys uudistaa arkki-
tehtuuria. Termi l’architecture parlante, puhuva arkkitehtuuri, onkin osuva, koska 
rakennus kokonaisuutena, ei pelkkien ornamenttien ja arkkitehtonisen järjestel-
män avulla, kertoi ulospäin funktionsa. Arkkitehtuuri myös heijasteli yhteisön 
sosiaalista arvoasteikkoa. Arkkitehdillä oli valtaa ja vastuuta, hän pystyi tasoitta-
maan luokkaeroja ja osoittamaan arvostusta myös työläisille.435 Köyhän ja rik-
kaan miehen asumusten suunnittelu oli yhtä arvokasta.436 Rakennuksen muoto ja 
siihen liittyvät merkitykset paljastivat funktion, mikä selvästi inspiroi Ledoux’ta. 
Caractère ilmaisi rakennuksen funktiota symbolisesti, ei käytännöllisessä tai ra-
                                                        
431  Werner Szambienin mukaan Blondelin caractère oli lähes synonyymi nykykielen 

’tyyli’ -sanalle (Szambien, Symétrie Gôut Caractère. Théorie et terminologie de 
l’architecture à l’âge classique 1550–1800, Picard, Paris, 1986, s. 178). 

432 Helen Rosneau (toim.), Boullée’s Treatise on Architecture, Alec Tiranti Ltd, London, 
1953, s. 5. 

433  Etienne-Louis Boullée, Architecture. Essai sur l’art, (toim. Helen Rosneau), Alec 
Tiranti Ltd, London, 1953, s. 41. 

434  Ibid., s. 45. 
435  Claude-Nicolas Ledoux, C.N. Ledoux: L’architecture, édition Ramée, premier volume, 

Paris, Princeton Architectural Press, 1983, s. xiii (Daniel Raméen kustantama teos 
ilmestyi vuonna 1847, alkuperäinen Ledoux’n viisiosaiseksi tarkoittaman teoksen en-
simmäinen – ainoa toteutunut – julkaistiin vuonna 1804 nimellä L’architecture 
considérée sous le rapport de l’art , des moeurs et de la législation). 

436 Ibid.. 
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kenteellisessa mielessä. Tässä Ledoux’n näkemys on yhtä Boulléen kanssa: ca-
ractère kertoi rakennuksen luonteesta ja käytöstä.437 Arkkitehtuuri oli rakennuk-
sen sisällöstä kertovan ilmaisun väline.  

Tavallaan Ledouxin ja Boulléen lähestymistapa oli edistyksellinen: rakennus-
ten käyttötarkoituksen mukainen eriytyminen tapahtui näkyvästi vasta seuraavalla 
vuosisadalla uusien rakennustyyppien myötä. Nykyään tunnistamme ensisilmäyk-
sellä tietyt rakennustyypit kuten rautatieasemat, koulut, sairaalat ja tavaratalot 
juuri niiden arkkitehtuurin perusteella. Tosin jo 1700-luvun sairaalat ja vankilat 
olivat profaanirakennuksina saaneet funktiotaan vastaavan, tunnistettavan ulko-
asunsa. Tässä yhteydessä voi myös miettiä, mitä funktion muuttuminen merkitsee 
rakennuksen karaktäärille, funktion ja ulkoasun suhteelle.  

4.2 Olennainen arkkitehtuurissa 

Saksalaisen Johan Joachim Winckelmannin vuonna 1764 ilmestynyt teos Ge-
schichte der Kunst des Altertums vaikutti sekä estetiikan, taidehistorian, arkkiteh-
tuurin että arkeologian tieteenaloilla. Winckelmann korosti antiikin taiteen yliver-
taisuutta ja opetti, kuinka taideteoksia tulisi tarkastella. Kauneus rakennustaitees-
sa koostui ensisijaisesti mittasuhteista: ”Rakennus voi olla kaunis pelkkien mitta-
suhteittensa ansiosta, vailla koristeita.”438 Winckelmann jakoi rakennustaiteen 
kahteen osaan, ”olennaiseen puoleen” ja ”koristeisiin”. Olennaiseen puoleen kuu-
luvat materiaalit ja rakennustapa, rakennusten muoto ja niiden tarpeelliset osat.439 
Antiikin rakentamisessa käytetty rakennustapa oli yhteydessä rakennuksen funk-
tioon. Esimerkiksi antiikin kylpylöissä käytettiin holvirakenteita, jotka toteutettiin 

                                                        
437  Alberto Pérez-Comézin mukaan architecture parlante käsitteli runollisesti rakennuk-

sen käyttötarkoitusta ja sen pysyvyyden takaavaa matematiikkaa ja geometriaa (Archi-
tecture and the Crisis of Modern Science, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 
1983, s. 160). 

438  Johan Joachim Winckelmann, Jalosta yksinkertaisuudesta. Kirjoituksia antiikin tai-
teesta ja arkkitehtuurista, suom. Vesa Oittinen, Valtion painatuskeskus, Helsinki, 
1992, s. 202 (”Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der 
Kunst und dem unterrichte in derselben”, ilm. 1763, alkup. teos C.L. Fernow, toim., 
Winckelmann’s Werke I–VIII, Dresden 1808–1820). 

439 Ibid., s. 125 (Fernow, op.cit., alkup. teos Anmerkungen über die Baukunst der Alten, 
Leipzig, 1762). Rakennuksen funktiosta Winckelmann ei kirjoita mitään. Vaikuttaa, 
että Winckelmannille rakennuksen fyysinen olemus oli tärkeintä. 
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valumuuritekniikalla.440 Kylpylöiden lattiat puolestaan tehtiin opus spicatum -
menetelmällä.441  

Käyttötarkoituksen merkityksestä arkkitehtuurissa kertoo Winckelmannin 
suhtautuminen rakennusten koristeluun. Koristelu ei kuulunut hänen mukaansa 
rakennustaiteen olennaiseen puoleen, mutta sen merkitys arkkitehtuurissa oli kui-
tenkin tärkeä. Näyttävät rakennukset kaipasivat vähemmän koristelua: ”...mitä 
suurisuuntaisemmin jokin rakennus on toteutettu, sitä vähemmän se tarvitsee ko-
ristelua...”442 Koristelun tehtävänä oli antaa vaihtelua silmälle, mutta se yksin ei 
tehnyt rakennuksesta kaunista. Yhdistettynä yksinkertaisuuteen koristelu aikaan-
sai kauniin.443 Winckelmannin toteamus, että koristeet eivät saa ”muuttaa paik-
kansa ja sen käyttötavan luonnetta”, on lähellä renessanssin decoro-käsitettä. Se 
vastasi myös karaktääri-oppia ja italialaisten ”rigoristien” kuten Carlo Lodolin ja 
Francesco Milizian ehdotonta ja rationaalista suhtautumista. 

4.2.1 Kirkkorestaurointeja barokin hengessä 

Winckelmannin kritiikki rakennusten turhaa koristelua kohtaan ei ollut aiheetonta. 
Varsinkin kirkkoja restauroitiin 1600- ja 1700-luvuilla kätkemällä niiden histori-
asta kertovat aiheet ajan tyylin mukaisten stukkokoristeiden alle. ”Olennaista” 
tärkeämpää arkkitehtuurissa oli koristelu. Taustalla oli myös katolisen kirkon vas-
tauskonpuhdistuksen myötä jo 1500-luvulla alkanut antiikin monumentteihin 
kohdistunut uudistustyö, jolloin tarkoituksena oli kirkon vallan ja mahdin näyttä-
minen ulospäin, ei rakennuksen säilymisen takaaminen ja sen historian ja raken-
nustaiteellisen arvon kunnioittaminen.  

Vuonna 1625 paavi Urbanus VIII:n (paavina 1623–1644) käskystä Pantheo-
nin katon palkistosta poistettiin pronssiset osat, joista piti tehdä kanuunoita Castel 
Sant Angelon puolustukseksi, mihin metalliseos ei kuitenkaan soveltunut. Niinpä 
niistä valettiin Pietarin kirkon baldakiinikatoksen neljä kierrepylvästä.444 Samassa 
yhteydessä Pantheoniin lisättiin Gianlorenzo Berninin suunnittelemat kaksi kello-

                                                        
440 Ibid., ss. 131–132. Winckelmann ei käytä sanaa valumuuritekniikka, opus caementici-

um, mutta kuvaa sen tekotavan.  
441 Ibid., s. 139. Opus spicatum eli kalanruototekniikkaa, jossa pienet tiilet asetetaan ka-

lanruodon muotoon tai ”kuin jyvät viljantähkässä”, kuten Winckelmann kuvaa. 
442  Ibid., s. 166. 
443 Ibid.. 
444  Jukka Jokilehto, History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann, Ox-

ford, 1999, ss. 38–39.  
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tornia.445 Paavi Aleksanteri VII (paavina 1655–1667) palkkasi Berninin muutta-
maan Pantheonin oman sukunsa mausoleumiksi. Rakennus edusti hänelle ”kris-
tinuskon ikuisten ja universaalien arvojen jatkuvuutta”, kuten Jukka Jokilehto on 
todennut.446 Käytännössä Pantheonin restaurointi uuteen tarkoitukseen tarkoitti 
paavin suvun, Chigien, symbolien käyttämistä koristeaiheena niin sisätiloissa kuin 
julkisivun pylväikön kapiteeleissa.447 

Pantheonin kuten muidenkin antiikin ajalta peräisin olevien kirkollisten ra-
kennusten sisätilat koristeltiin ajan tyylin mukaisesti, toiset räikeämmin ja toiset 
hillitymmin. Luigi Vanvitellin restaurointi Santa Maria degli Angeli -kirkossa 
vuonna 1750 muutti antiikin rakennusta ja Michelangelon teosta. Varhais-
kristillisen San Marcon -basilika Roomassa muutettiin 1740-luvulla ajan tyyliin 
säännönmukaiseksi ja rikkaasti koristelluksi, mutta toisin kuin useimmissa res-
tauroinneissa, uusi ja vanha erottuvat toisistaan.448 Nykyisyys ja menneisyys oli 
mahdollista jättää näkyviin samassa rakennuksessa.  
 

                                                        
445  Ibid.. “Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini” on sanottu Urbanus VIII:sta, 

Barberini-suvun paavista, joka täydensi barbaarien tuhoa purkutöillään. Vuonna 1870 
Pantheon muutettiin Italian kuninkaiden pyhäköksi ja samassa yhteydessä pylväiköstä 
poistettiin portit. 

446  Ibid.. 
447  Ibid.. 
448 Giovanni Carbonara, Avvicinamento al Restauro, Liguori editore, Napoli, 1997, s.. 70. 

Suunnittelusta vastasi Filippo Barigioni. Carbonara pitää Barigionin restaurointia esi-
merkkinä tavasta, jossa vapaa luovuus ja historian kunnioitus yhdistyivät. Vanhat osat 
olivat selvästi erillään uusista osista. 
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Kuva 23. Santa Maria degli Angeli, Rooma. 1700-luvun puolivälissä Luigi Vanvitellin 
(1700–1773) suunnittelema restaurointi muutti Michelangelon luomaa kokonaisuutta 
paitsi tilajäsentelyltään myös koristelun osalta. Vanvitellin suunnitelma noudatti ajan 
henkeä, se oli pikemmin uusimista ja uudelleen järjestelyä kuin restaurointia. (Kuva: 
Miia Perkkiö, 2002) 
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4.3 Utilitas italialaisissa 1700-luvun arkkitehtuuriteorioissa 

Venetsialainen munkki Carlo Lodoli (1690–1761) käytti ilmeisesti ensimmäisenä 
sanaa ’funktio’ arkkitehtuurin yhteydessä puhuessaan rakennusten osien ja mate-
riaalien järkevästä käytöstä.449 Lodolille funktionaalisuus arkkitehtuurissa ei siis 
liittynyt rakennusten käyttökelpoisuuteen ja utilitakseen nykyisin ymmärretyssä 
merkityksessä. Carlo Lodoli lukeutuu Italian merkittävimpiin 1700-luvun arkki-
tehtuuriajattelijoihin.450 Hän kritisoi Vitruviuksen auktoriteettiä ja syvään juurtu-
nutta klassisten aiheiden ja järjestelmien jäykkää ja merkityksetöntä sommitte-
lua.451 Omaa teosta Lodoli ei koskaan julkaissut eikä hänen omia kirjoituksiaan 
ole säilynyt. Lodolin arkkitehtuuria koskevia ajatuksia ja opetuksia kirjasivat kui-
tenkin muistiin hänen oppilaansa Francesco Algarotti (1712–1764) ja Lodolin 
elämänkerran kirjoittanut Andrea Memmo (1729–1793).452  
 

 
 

                                                        
449  Ks. esim. Joseph Rykwert, “Lodolí on Function and Representation”, Architectural 

Review, 161, July, 1976, ss. 115–121; The First Moderns, 1980, ss. 323–325 sekä 
Adrian Forty, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, 
Thames&Hudson, London, 2000, s. 174. Kuitenkin Leon Battista Albertin alkujaan 
latinankielisen teoksen De re Aedificatorian italiankielisessä käännöksessä Alberti pu-
huu nimenomaan rakennuksen funktiosta, ks. 3.2.1 Utilitas ja venustas Albertin De re 
aedificatoriassa, s. 88. 

450  Fransiskaanimunkki Carlo Lodoli, venetsialaisen ylhäisöperheen poika, tunnetaan 
perehtyneisyydestään matematiikkaan, filosofiaan, skolastiikkaan sekä arkkitehtuuriin, 
kaunokirjallisuuteen ja runouteen. Lodoli opetti muun muassa Venetsian varakkaiden 
kauppiaiden perustamassa koulussa, joka toimi San Francesco della Vignan yhteydes-
sä. 

451  Ks. esim. Perez-Comez, Architecture and the Crisis of modern Science, The MIT 
Press, Cambridge, Massachusetts, 1983, s. 253. Lodolin edistykselliset näkemykset 
ovat Perez-Comezin oletuksen mukaan napolilaisen filosofin ja Lodolin tutun Giam-
battista Vicon (1668–1744) ansiota. Vicon ajattelumalli vastasi tietyssä määrin ny-
kyistä fenomenologista hermeneutiikkaa. 

452  Ilmeisesti Lodolin aikomuksena oli kuitenkin oman teoksen julkaiseminen, ks. Andrea 
Memmo, Elementi di Architettura Lodoliana, vol II, s. 49.  
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Kuva 24. Carlo Lodolin muotokuva. Carlo Lodolin kuvaa kehystää piirustusvälineiden 
lisäksi teksti: “Devonsi unir, e fabrica e ragione. E sia funzion la rapresentazione”. 
Rakennukseen tuli yhdistää järkevyys, ja funktio sai näkyä. Kuva on Andrea Memmon 
teoksesta Elementi di Architettura Lodoliana. (Kuva: Adrian Forty, Words and 
buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames&Hudson, London, 2000, s. 
175, alkup. British Library, London) 

Andrea Memmon teoksessa Elementi di Architettura Lodoliana (1786) on käyty 
läpi Carlo Lodolin elämänkerta ja tämän arkkitehtuuriteoria.453 Memmon kirjas-
saan esittämät näkemykset perustuvat Lodolin luentoihin ja opetuksiin. Samaan 
aikaan vaikutti myös monien mielestä 1700-luvun merkittävin arkkitehtuuriteo-
reetikko Francesco Milizia (1725–1798). Hänen mukaansa arkkitehtuuri muovaa 
maailman, mahdollistaa hyvän elämän, ja myös muiden taiteiden kukoistus ja 

                                                        
453  Andrea Memmo, Elementi di Architettura Lodoliana, vol II, Roma, 1786, s. 38. Vas-

toin Algarottin näkemystä Lodoli ei ollut Memmon mielestä Vitruviuksen ja ornamen-
tin vihollinen. Lodoli tuomitsi ainoastaan turhan, totuudenvastaisen tai funktion kans-
sa ristiriitaisen koristelun.  
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menestys riippuvat arkkitehtuurista.454 Milizia edellytti arkkitehtonisten järjestel-
mien soveltamiselta järkevyyttä, jolloin ne sekä koristavat että ovat tarpeellisia.455 
Kun Francesco Milizialle ”hyvä maku”, buon gusto, arkkitehtuurissa tarkoitti jär-
jen soveltamista ja ihmisten tarpeiden jatkuvaa huomioimista, Memmo kutsui 
hyvää makua tieteelliseksi älykkyydeksi.456  

4.4 Funktionaalisuus ja järkevyys  

Carlo Lodolille kestävyys ja hyödyllisyys olivat arkkitehtuurin keskeisiä ominais-
piirteitä: kauneutta ei ole ilman tarvetta ja rakennuksen merkityksettömät, suhteet-
tomat tai totuuden vastaiset osat oli hylättävä.457 Oikea funktio (retto funzione) ja 
representatiivisuus (rappresentazione) ovat siviiliarkkitehtuurin ainoat tieteelliset 
tavoitteet.458 Representatiivisuuden keskeiset ominaisuudet ovat rakenteellinen 
analogisuus ja hyödyllisyys. Funktionaalisuus ei tarkoittanut käyttötarkoitukseen 
liittyvää rakennuksen toiminnallisuutta, vaan materiaalin ja rakenteiden toimi-
vuutta ja järkevyyttä, niiden soveltuvuutta kohteeseensa. Funktionaalisuus tässä 
merkityksessä oli myös edellytys kauneudelle, sillä vailla totuutta, irrallisena ja 

                                                        
454  Francesco Milizia, Principi di architettura civile, 1781, Finale, ss. 2–3. Milizian 

tärkeimmät arkkitehtuuriteokset ovat Memorie degli architetti antichi e moderni 
(1768), Principi di architettura civile (1781), Dizionario delle arti del disegno (1787).  

455  Ibid.. ”La prima avvertenza dell’ architetto è d’impiegar gli ordini convenientemente 
alle masse ed ai caratteri degli edifizi e d impiegarli in guisa, che nel tempo stesso che 
adornano, compariscano parti necessarie, integranti ed essenziali della fabbrica 
stessa.” 

456 Memmo, op.cit., s. 363. “Milizia Definendo pero nella conclusione il buon gusto per 
quella filosofia, la qual altro non è l applicazione della ragione sopra i soggetti, 
avendo sempre in mira l’utilita degli uomini. (pag. 470) e che piuttosto io chamerei in-
telligenza scientifica…” 

457  Ibid., vol II, s. 15. Lodoli ilmeisesti tunsi ajan ranskalaista arkkitehtuuriajattelua. 
458  Ibid., s. 58 ”La retta funzione e la rappresentazione sono i due soli oggetti finali scien-

tifici della architettura civile. che cosa debasi intendere per l’una e per l’altra e come 
convenga immedesimarle a segno che non sieno che una sola cosa. La solidita analo-
gia e il comodo sono le proprieta essenziali della rappresentazione. L’ornamento non é 
essenziale ma accessorio alla retta funzione e rappresentazione. Con tuttocio non si 
potra trovar una bellezza architettonica se dal vero non proceda, staccata, non é piu 
analoga. L’ autorita, l’uso non potrebbero mai dare che un bello a prestanza.” 
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epäjohdonmukaisena arkkitehtuurissa ei ole kauneutta.459 Ornamentti ei ole vält-
tämättömyys vaan lisä, jonka tulee liittyä rakenteelliseen funktioon.  

Lodolin käsitys arkkitehtuurin ”orgaanisuudesta” viittaa siihen, että hänen 
huolensa kohdistui nimenomaan materiaalien ja muotojen epätarkoituksenmukai-
seen soveltamiseen. Totuus ja järkevyys olivat Lodolille tärkeitä myös kalusteiden 
ja esineiden suunnittelussa, mistä hän käytti keksimäänsä termiä ”orgaaninen”.460 
Memmo kertoo tarinan Lodolista, joka meni rikkaan venetsialaisen tuttavansa 
Girolamo Grimanin kotiin esittelemään suunnittelemaansa tuolia. Sen istuin ja 
selkänoja oli tehty koveriksi. Lodoli totesi, että Grimanin palatsi oli kyllä mahta-
va ja kallis, mutta soveltumaton Grimanin tarpeisiin.461 Arkkitehdit ovat imitoi-
neet antiikin rakennuksia ja samoin tuolitkin nikkaroidaan ja koristellaan mietti-
mättä, mikä on käyttäjän kannalta mukavinta, tavoitellen vain luksusta. Eikö talo-
ja siinä missä tuolejakin voisi tehdä järkevästi?462 Lodoli kehotti vertaamaan van-
haa ja uutta istuinta ja miettimään, onko mukavampi seurata antiikin auktoriteettia 
vai valita järkevämpi ja mukavampi vaihtoehto.463 Toinen samankaltainen esi-
merkki liittyy venetsialaiseen kulkuvälineeseen, gondoliin. Gondoli oli Lodolin 
mukaan täydellinen esine, jonka jokaisella osalla on oma, käytöstä ja sen luon-
teesta johtuva täsmällinen muotonsa, materiaalinsa ja järkevä sijaintinsa. Jos poh-
ja olisi tehty johanneksenleipäpuusta ja ruoteet kuusesta, siis päinvastoin kuin 
todellisuudessa, gondoli olisi ollut pilalla.464 

Francesco Milizia kritisoi vuosisatoja jatkunutta antiikin muotojen kierrätystä 
ja arkkitehtien tottumusta jäljitellä esikuvia ja malleja.Silti hän määritteli arkki-
tehtuurin tehtävät nojautuen vitruviaaniseen jakoon, mutta muuttuneessa järjes-
tyksessä venustas, utilitas, firmitas.465 Milizian mielestä rakennuksen suurimmat 
ansiot sisältyvät sen tarkoitusta ilmaisevaan luonteeseen.466 Rakennuksen ulko-
muoto riippui comoditasta, mutta siihen liittyi myös monia kauneuteen liittyviä 

                                                        
459  Ibid.. 
460 Memmo, op.cit., s. 60. “Pretendeva che si avesa da osservar la ragione e non il solo 

capriccio anche in quell’altro genere di architettura ch’egli con termine forse suo 
originario chiamava organica, e che è relativa ad ogni sorta arredi. “ 

461 Ibid.. ss. 60–61.  
462 Ibid.. 
463 Ibid.. 
464 Ibid., s. 62.  
465  Milizia, loc.cit., 
466  Ibid., ”Il principalissimo pregio di qualunque edifizio consiste nel suo carattere espri-

mente il suo proprio destino.” 
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seikkoja, joita sisätilojen järjestelyssä ei voinut ilmaista.467 Lodolille rakennuksen 
kaikkien osien käyttökelpoisuus, utilitá, oli edellytys kauneudelle.468  

Myös sisätilojen järjestelyssä utilitas ja erityisesti siihen sisältyvä tarve, ne-
cessita, olivat Milizialle keskeisiä. Sisätilojen tuli olla yhtä ulkoasun kanssa, ja 
tärkeimmät ja kauneimmat osat oli sijoitettava näkyvimmille paikoille.469 Jokai-
sen rakennuksen täytyi sekä osiltaan että kokonaisuutena vastata käyttö-
tarkoitustaan.470 Sama koski myös kaupunkirakennetta, jossa rakennukset tuli 
sijoittaa siten, että niiden käyttö oli kaupunkilaisille helppoa.471  

Vaikka arkkitehtuurin “funktionaalisuus” käyttötarkoitukseen liittyvänä mää-
ritelmänä ei Lodolilla vastannut termin 1900-luvulla modernismin myötä saamaa 
merkitystä, hänen edellyttämänsä logiikka materiaalien soveltamisessa niiden 
käyttöä vastaavalla tavalla oli edistyksellistä. Milizian näkemystä sen sijaan voi-
daan pitää oikeasti “funktionaalisena” juuri rakennuksen ulkoasun ja käytön nö-
kökulmasta. Milizia esitti yhdeksänkohtaisen listan arkkitehtuurin säännöiksi.472 
Kuudennessa kohdassa hän toteaa, että koristelu arkkitehtuurissa on seurausta 
tarpeesta: ”Arkkitehtuurin koristelun on oltava tarpeen sanelemaa: mitään sellais-
ta rakennuksessa ei tule näkyä, mikä ei liity sen käyttöön ja rakennukseen itseen-
sä, siispä kaikkien näkyvien osien tulee aina olla funktionaalisia”.473 

 

                                                        
467  Ibid., ss. 214–216.  
468 Algarotti, op.cit., ss. 12–13. Algarotti kirjoittaa Lodolin määritelleen hyvän rakenta-

misen muotoilemiseksi, koristelemiseksi ja esillä olemiseksi. ”Ben lontant che la fun-
zione e la rappresentazione siano negli edifici una sola e stessa cosa, esse vi trovano 
nella contradizione la più manifesta.” 

469 Francesco Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, 1768, s. LXIII 
470 Milizia (1781), op.cit., s. 202. ”Ogni edifizio deve corrispondere nel tutto e nelle sue 

parti al fine ed all uso a cui è destinato” 
471 Milizia (1768), op.cit., s. LXIV. 
472 Ibid., s. XVII. 
473 Ibid.. ”Dunque l’architettura l’ornato deve ristultare dal necessario: nienete ha da ve-

dersi mai in una fabbrica, che non abbia il suo proprio uffizio, e che non sia integrante 
della fabbrica stessa: onde quanto è in rappresentazione, deve essere sempre in fun-
zione”. 
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Kuva 25. San Francesco della Vigna, Venetsia. San Francesco della Vignan luostariin 
ja kirkkoon (n. 1530) liittyvien vierashuoneiden suunnittelu on ainoa Carlo Lodolin 
tunnettu suunnitelma. Sen ikkunapenkkien muotoilu on esimerkki rakenteellisesta 
funktionaalisuudesta käytännössä: penkin keskikohta, josta rakenne herkimmin 
katkeaa, on paksumpi kuin reunat. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

4.4.1 Käyttötarkoituksen muutos ja arkkitehtuurin merkityssisältö 

Restauroinnilla Milizia tarkoitti uudistamista, tuhoutuneiden tai vaurioituneiden 
osien uusimista ja rakennuksen palauttamista alkuperäiseen asuun, laajentamista 
tai kaunistamista, aivan kuten tuohon asti oli totuttu.474 Restauroinnin taustalla 
olevien vaurioiden syy oli jo valmiiksi rakennuksessa itsessään, sen käyttötarkoi-
                                                        
474 Milizia (1781) op.cit., s. 400. Rakennusten korjaamista on käsitelty otsikolla ”Delle 

ristaurazioni”. ”La ristaurazione, o sia riattamento, è la rifazione di qualcuna o di tutte 
le parti di un edificio degradato o perito per cattiva costruzione o per lasso degli anni, 
cosi che si rimette nella sua prima forma, o si aumenta anche considerabilmente, o più 
si abbellisce. ” 
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tuksessa, rakenteissa tai ilma1stossa.475 Jos rakennus oli pahoin vaurioitunut, oli 
se parasta rakentaa uudelleen. Mikäli suuri osa rakennuksesta oli kuitenkin kun-
nossa, kannatti vaurioitunut osa tehdä uudelleen, mutta siten, että se liittyi hyvin 
vanhaan.476 Palladion suunnittelemaa Vicenzan basilikaa Milizia kehui sen sym-
metrian tähden ja koska ”uusi rakenne sointuu vanhaan”.477 Milizian mukaan ih-
miset korjasivat asuntojaan myös mukavuuden halusta. Andrea Memmo taas piti 
arkkitehtejä syyllisinä rakennusten virheisiin ja vääränlaisiin restaurointeihin. 
Arkkitehdit kiinnittivät huomioita enemmän ornamentteihin ja kauneuteen kuin 
rakennuksen kestävyyteen tavoitellessaan kunniaa.478 ”Kunkin rakennuksen kaik-
kein keskeisin arvo käsittää sen tarkoitusta ilmaisevan luonteen”, hän kirjoittaa.479 
Rakennus kantoi leimaa omasta itsestään ilmaisten näin välittömästi sen tarkoi-
tuksen. Tämä jälki, ilmaisu tai luonteenpiirre riippui kokonaan rakennuksen muo-
dosta ja yleisestä ilmeestä. Kun arkkitehtuurin kieli ja arkkitehtonisten järjestel-
mien käyttö vastaavat rakennuksen luonnetta ja ilmiasua, oli ilmaisu herkempää. 
Näin voitiin päästä lähemmäksi täydellisyyttä.480  

Käyttötarkoituksen muuttuminen oli arkkitehtuurin kannalta ongelmallista, 
jos uusi käyttötarkoitus ei ollut sopusoinnussa rakennuksen ulkoasun kanssa. 
Esimerkkinä Milizialla on arsenaleksi eli laivastotukikohdaksi muutettava raken-
nus: ”Jos muodoiltaan elegantti ja massoiltaan miellyttävä rakennus halutaan 
muuttaa esimerkiksi arsenaleksi, ja tämän vaikutelman aikaansaamiseksi tos-
kanalaiseen järjestelmään yhdistetään kanuunoita, ankkureita ja pelastusrenkaita 

                                                        
475 Ibid.. ”Gli edifizi, come tutti gli esseri, portano fin dal loro concepimento la causa 

della loro distruzione; il loro proprio peso, l’uso cui servono, le vicende del caldo e 
del freddo, dell aria ora umida ora secca, le scosse e gli urti sì ordinari che accidentali 
si oppongono alla loro perpetuità.” 

476 Ibid., ss. 34–35.  
477  Ibid.. 
478 Memmo, op.cit., s. 90.  
479  Ibid., s. 216 “Il principalissimo pregio di qualunque edifizio consiste nel suo carattere 

esprimente il suo proprio destino. 
480  Ibid.. ”Ciascuna fabbrica deve portare, per così dire, un impronto che annunci subito 

quello che dessa è. Questo impronto, questa espressione, questo carattere dipende inte-
ramente alla forma e dalla massa generale dell’edificio; onde gli ordini che vi si adat-
tano debbono corrispondere alle masse ed ai caratteri delle fabbriche, affinchè 
l’espressione di queste sia più sensibile. Questi soccorsi impiegati convenientemente 
possono aggiungere un nuovo grado di evidenza e di perfezione; ma se il carattere dell 
edificio non è rimarcabile che per una tale indicazione, l’ordinanza sarà necessaria-
mente imperfetta.” 
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esittäviä veistoksia, ei koskaan saavuteta intention tavoitetta: kaikki merkit ovat 
vastoin rakennuksen ensisijaista luonnetta. Arkkitehtoninen järjestelmä ja tunnus-
omaiset veistokset eivät riitä muodostamaan uudentyyppistä rakennusta.”481 Mili-
zian näkemys rakennuksen käyttötarkoituksen roolista ja pylväsjärjestelmien ja 
koristeiden soveltamisesta ilmentää hyvin aikakaudelleen tyypillistä historiasta 
periytyvien aiheiden kyseenalaistamista, mutta myös pohdintaa rakennuksen ul-
koasun ja käytön välisestä suhteesta. 
Merkityssisältö, jota rakennus kantaa itsessään sen syntyhetkestä lähtien, voidaan 
Milizian kirjoitusten perusteella tulkita nimenomaan funktioon liittyväksi ilmiök-
si. Arsenale-esimerkistä päätellen Milizia edellytti ulkomuodon ja funktion yh-
teyden säilymistä: alkuperäisen merkityssisällön tulisi säilyä myös rakennuksen 
käyttötarkoituksen muuttuessa tai ainakin siihen tulisi pyrkiä. Palladion tapaan – 
tai ehkä tätä lainaten – Milizia huomioi antiikin basilikat, jotka muutettiin kristi-
tyiksi temppeleiksi samalla säilyttäen antiikin rakennuksen muodon ja kokoontu-
miseen liittyvän funktion.482  

 

                                                        
481  Ibid.. ”Se un edifizio di forma elegante e di masse gentili si vuol convertire, per esem-

pio, in un arsenale ed a questo effetto vi si applica l’ordine toscano con una quantità di 
sculture esprimenti cannoni, ancore, gomene, non percio si otterrà mai l’intento: tutti 
quei segni sono in contraddizione col suo primario carattere. Ne gli ordini, ne gli attri-
buti della scultura bastano da per l’ ora a costituire il genere dell edifizio.”  

482  Ibid., s. 387.  
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Kuva 26. Arsenalen päävartioasema, Venetsia. Venetsian Arsenalen päävartioasema 
vuodelta 1832, jonka suunnitteli Giovanni Casoni (1783–1857), on kuin suoraan 
Milizian esimerkistä: vanhaan muuriin on lisätty istriankivinen yksinkertainen, 
yksikerroksinen fasadi, jonka lipputangon ankkurikoriste ja ryhdikkäät pylväät luovat 
sotilaallisen mielikuvan. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

Milizian – ja 1700-luvun arkkitehtuuriajattelun – voi nähdä konkretisoituvan seu-
raavan vuosisadan arkkitehtuurissa, kun rakennuksen käytön ja ulkoasun suhtee-
seen alettiin uusien rakennustyyppien myötä kiinnittää erityistä huomiota. Toki-
han jo Vitruvius oli huomioinut rakennuksen ulkoasun ja funktion välisen suhteen 
arkkitehtuurissa puhumattakaan renessanssin trattatistien kattavista näkemyksistä. 
Lähtökohta oli niin antiikin kuin renessanssin aikana täysin toinen.483 Käyttötar-
koituksen muutoksiin liittyen Miliziaa voi pitää edistyksellisenä: vasta 1900-

                                                        
483 Vitruviuksen decor ilmaisi rakennuksen ulkoasun ja siinä käytetyn pylväsjärjestelmän 

soveltuvuutta tarkoitukseen. Decor oli siis yhteydessä rakennuksen funktioon (aihetta 
on käsitelty aikaisemmin tässä tutkimuksessa, ks. “1.1 Vitruvius, utilitas ja arkkiteh-
tuurin tehtävä”).  
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luvulla modernin rakennussuojelun yhteydessä rakennuksen merkityssisällön poh-
timinen käyttötarkoituksen muuttuessa on tullut ajankohtaiseksi.  

Italialaisten arkkitehtuuriajattelijoiden ja -kriitikoiden vaikutus näkyi myös 
käytännössä. Varsinkin Venetsiassa Lodolin ajatukset juurtuivat hedelmälliseen 
maaperään huolimatta tasavallan kaatumisesta. Tämä näkyi esimerkiksi Teatro La 
Fenicen, Venetsian kuuluisan teatterin, rakentamisessa.484 La Fenicestä haluttiin 
kaupungin tärkein musiikkiareena ja se sijoitettiin keskelle kaupunkirakennetta, 
pienen Campo San Fantin -aukion edustalle. Andrea Memmo oli mukana päättä-
mässä, kenelle suunnittelutehtävä annetaan. Oopperatalon suunnittelusta tuli ark-
kitehti Giannantonio Selvan (1751–1819) ensimmäinen merkittävä toimeksian-
to.485 Venetsian arkkitehtuurin historian asiantuntijan Ennio Concinan mielestä 
rakennuksen arkkitehtuurin kieli oli sopusoinnussa oopperan viestittämän merki-
tyksen, significato, kanssa.486 Tämä näkyi etenkin aukion puoleisessa julkisivussa, 
jonka klassisin aihein jäsenneltyä pintaa koristivat rakennuksen funktiosta kerto-
vat veistokset ja korkokuvat.487  

Miten hyvin Selvan vuonna 1792 valmistunut oopperarakennus ilmensi teo-
reetikoiden aikakauden arkkitehtuurille asetettuja vaatimuksia? Rakennuksen 
muotokieli nojasi edelleen klassisten aiheiden soveltamiseen, ja sen funktiota ko-
rostamassa oli koristeita. Verrattuna Ledouxin ”puhuvaan arkkitehtuuriin” Teatro 
La Fenice oli konservatiivinen, mutta tarjosi kuitenkin ymmärrettävämmän ja 
helpommin sovellettavan mallin arkkitehtuurille. Funktio näkyi julkisivuissa, nii-
den jäsentely palveli yksinomaan käyttöä, eikä merkityksettömiä pylväs- ja pilas-
terisommitelmia ollut. Selvan uusklassismi palasi takaisin renessanssin puhdaslin-
jaisuuteen. Oopperan sijoittaminen keskelle tiivistä kaupunkirakennetta, eikä pe-
rinteisesti jonkin monumentaaliaukion tai Canal Granden varteen, on myös kiin-
nostava ratkaisu. Rakennus oli kaupunkilaisia varten, ei osoittamassa ulkopuoli-
sille kaupungin vaurautta ja erinomaisuutta. Siksi sen saattoi sijoittaa vaatimatto-
mammalle, hieman sivussa olevalle paikalle, jonne kaupunkilaiset kyllä löytäisi-
vät tiensä. Kapunkirakenteen uudistaminen sosiaalisiin tarpeisiin perustuen ja silti 
olemassa olevaa historiallista ympäristöä kunnioittaen ei ollut tavallista vielä tuol-
loin.  

                                                        
484 Ennio Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Electa, Mi-

lano 2003 (1995), ss. 294–295.  
485 Ibid.. 
486 Ibid.. 
487 Ibid.. 
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Kuva 27. Teatro La Fenice, Venetsia. La Fenice -teatterin (1972) sisäänkäynti kanavan 
puolelta on tarkoitettu lähinnä lastaamiseen. Julkisivun koristeaiheet ovat 
”käytännöllisiä” ja paljastavat rakennuksen funktion. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 
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5 1800-luvun uusi restaurointikäsitys ja utilitas 

Edellisellä vuosisadalla alkanut menneiden aikojen ihannointi ja kiinnostus histo-
riaa kohtaan oli toisaalta yhteiskunnallisten muutosten stimuloimaa ja toisaalta 
kaipuuta ja nostalgiaa, mutta myös aitoa huolta ja pelkoa monumenttien säilymi-
sestä. Ranskassa rakennussuojelulainsäädännön syntymistä edesauttoivat vallan-
kumous (1789) ja siihen liittynyt vallan symboleiksi koettuihin monumentteihin 
kohdistunut vandalismi. Dokumentointi- ja inventointimetodit alkoivat kehittyä 
samoin kuin restaurointimenetelmät.488 Suhtautuminen historiaan ja historiallisiin 
rakennuksiin muuttui radikaalisti. 

Tunnettujen historiallisten rakennusten ja taideteosten tuhoaminen kauhistut-
ti, mistä yksi hyvä osoitus on englantilaisen John J. Stevensonin restaurointipam-
fletti vuodelta 1877.489 Motiivina kiinnostukselle menneisyyttä kohtaan oli myös 
uusi, jo edellisillä vuosisadoilla alkanut tieteellinen suhtautuminen historiaan, 
mikä näkyi myös 1800-luvun alussa Roomassa suoritetuissa monumenttien res-
tauroinneissa. Menneisyyden rakennuksia alettiin arvostaa historiallisina doku-
mentteina, jotka todistivat rakentamisensa ajankohdasta.490 Erityisesti monument-
tien autenttisuuden vaaliminen, jolla tarkoitettiin alkuperäistä materiaalia ja uuden 

                                                        
488  Ks. esim. Valentina Russo, “La tutela in Francia tra rivoluzione e seondo impero”, 

teoksessa Stella Casiello, toim., La cultura del restauro. Teorie e fondatori, ss. 49–67. 
489  Ks. esim. John J. Stevenson, Architectural Restoration: its principles and practice, 

The Royal Institute of British Architecture, London, 1877, s. 4. John S. Stevenson kri-
tisoi vuonna 1865 julkaistua kirjoitusta “Conservation of Ancient Monuments” ja piti 
sitä ohjeena monumenttien tuhoamiseksi. John J. Stevensonin huoli kohdistui pääasi-
assa keskiaikaisiin kirkkoihin, joiden ”tuhoaminen” oli tuossa vaiheessa jo edennyt 
pitkälle. 

490  Ibid., s. 5: “…an old building is an historical document. Every part is its own evidence 
of the age in which it was built.” 
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erottumista vanhasta, muodostui 1800-luvulla restaurointien keskeiseksi oh-
jenuoraksi ja kriteeriksi.491 

Restaurointien kohteet olivat etenkin vuosisadan alussa Rooman Tiituksen 
riemukaaren ja Kolosseumin tapaan monumentteja, joita käyttötarkoitus ei rasit-
tanut. Muutoin niin Italiassa, Ranskassa kuin Englannissakin suurin osa res-
tauroinneista ja muutoksista keskittyi kirkkoihin, luostareihin ja linnoihin, jotka 
palvelivat joko alkuperäisessä tai uudessa käytössä. Myös Suomessa ensimmäis-
ten restaurointien kohteiksi tulivat keskiaikaiset linnat ja kirkot . 

Yhteiskunnallinen ja teollinen murros eivät voineet olla vaikuttamatta suhtau-
tumiseen käyttötarkoitukseen ja historiallisten rakennusten hyödyntämiseen 
yleensä. Samaan aikaan, kun Italiassa ja Ranskassa luostareita lakkautettiin, teol-
listuva maailma tarvitsi uudenlaisia rakennuksia kuten hotelleja, tavarataloja ja 

                                                        
491  Tästä esimerkki on Stevensonin pamfletti, ibid., ss. 31–34. Se sisälsi näkemyksiä, joita 

nyt pidetään vakiintuneina periaatteina restauroinneissa. Autenttisuuden vaalimisessa 
Stevensonille tärkeää oli erityisesti uuden materiaalin erottuminen alkuperäisestä. 
Arkkitehdit olivat John J. Stevensonin mielestä syypäitä historian väärentämiseen lisä-
tessään vanhaan muuriin kiviä, jotka eivät erotu alkuperäisestä. Stevenson ottaa esi-
merkiksi kuluneen ja vaikeasti hahmotettavan seinämaalauksen: ”If one wishes com-
pletely to destroy the authenticity of a painting, parts of which have perished, the most 
effectual method is to supply the lost parts from imagination, so that they shall be un-
distinguishable from the old work; a still better one to repaint the old work so as to be 
like the new.” Samassa yhteydessä Stevenson pilkkaa Viollet-le-Duc’n Sainte Chapel-
len maalausten restaurointia ja pitää sitä uuden, keskiaikaista väritystä imitoivan väri-
tyksensä ansiosta arvottomana. ”From this we may judge of the glorious uncertainty 
of the restoration, and its authenticity in telling us what the old work was.” Myös pe-
rinteisten työmenetelmien käyttäminen restauroinneissa on Stevensonille olennainen 
kriteeri. Esimerkiksi Bryggen katedraalin väritys oli uusittu koneellisesti toisin kuin 
alkuperäinen vapaalla kädellä tehty työ. Uusien osien on erotuttava vanhoista, eikä 
historiaa saa väärentää. Kirjoituksensa lopussa Stevenson kehottaa pelastamaan harvat 
koskemattomina säilyneet kirkot arkkitehtien perusteellisilta restauroinneilta, koska 
arkkitehdit ovat ”ovelia, vanhojen dokumenttien väärentäjiä”. Stevenson epäilee, että 
arkkitehti on opetettu uudistamaan vanha kirkko käyttäen vanhan kaltaista kiveä, jol-
loin hänen väärennöksensä ei erotu alkuperäisestä. Restauroidussa kirkossa on mahdo-
tonta sanoa, onko uusi ikkuna vanha uudistettuna vai onko se vain arkkitehdin mieli-
kuvituksen tuotetta ja näin jokaisen rakennuksen osan autenttisuus on epävarma: 
”...and thus doubt is cast on the authenticity of every part of the building.”  
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toimistoja.492 Vähitellen myös historiallisten rakennusten hyödyntäminen järke-
vällä ja historiaa kunnioittavalla tavalla ymmärrettiin mahdollisuutena taata nii-
den säilyminen.  

5.1 Arkkitehtuurin historiasuhteen problemaattisuus  

1800-luvun arkkitehtuurissa voidaan nähdä kolme ongelmaa, jotka kuvastavat 
arkkitehtuurin ja ympäristön muutosten suhdetta historiaan ja utilitakseen. En-
simmäinen liittyy kaupunkien muutosten historiasuhteeseen ja toinen muodon ja 
funktion väliseen suhteeseen. Kolmantena tarkastelun kohteena on historiallisten 
rakennusten rooli muuttuneessa tilanteessa ja niiden hyödyntäminen uusiin tarpei-
siin. 

5.1.1 Historiallisen kaupungin uusi funktio 

Uusien tarpeiden sovittaminen historialliseen ympäristöön ei ollut kivutonta. Mo-
derni kaupunki raivasi tieltään strategian, hygienian ja vehreyden nimissä histori-
allisia korttelistoja. Näin syntyivät Wienin Ring monumentaali- ja kulttuuri-
rakennuksineen ja sotajoukkojen liikkumista varten paroni Georges-Eugène 
Haussmannin (1809–1891) toimesta uudelleenjärjestelty Pariisi.493 Jopa Rooma ja 
Milano saivat kehityksestä osansa suoristettuine väylineen ja väkivalloin raivat-
tuine aukioineen. Vanhoista katedraaleista tuli kaupunkirakenteen kiintopisteitä ja 
urbaanin ympäristön symboleja, kun niiden eteen avattiin väyliä ja aukioita.494 
Teollistumisen myötä alkoi kaupunkien toimintojen funktionaalinen eriytyminen; 
                                                        
492  Vrt. esim., Walter Benjamin, ”Pariisi 1800-luvun pääkaupunki”, Moder-

ni/postimoderni, toim. Jussi Kotkavirta ja Esa Sironen, Tutkijaliitto, Helsinki, 1989, s. 
44 (alkup. Walter Benjamin ”Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts”, Schriften 
in zwei Bänden, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1955).  

493  Haussmannin tarkoituksena hänen avatessaan väyliä ja niiden kautta muodostuvia 
perspektiivinäkymiä ei ensisijaisesti ollut kaupungin kaunistaminen, vaan sen muut-
taminen strategisesti toimivaksi kansanjoukkojen noustessa barrikadeille. Ks. 
esim.Walter Benjamin, The Arcades Project, The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, ss. 55–56 (alkup. Walter Benjamin, Das 
Passagen-Werk, Rolf Tiedemann, toim., Suhrkamp Verlag, 1982): Walter Benjamin 
kirjoittaa Pariisin muutoksesta Haussmannin ”tuhotyönä”, jolle Pariisin palo antoi ar-
voisensa lopun.  

494  Gaetano Miarelli Mariani, Centri storici. Note sul tema, Università degli studi di Ro-
ma ”La Sapienza”, Multigrafia editrice, Roma, 1987, s. 11. 
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asuinkorttelit, teollisuus, liikenne, kauppa ja virkistys saivat kaupungissa omat 
alueensa.  

Historiallisten kaupunkien oli mukauduttava muuttuneisiin olosuhteisiin. 
Monia ajallisia kerrostumia käsittäneeseen ympäristöön oli sovitettava uusia toi-
mintoja, vanhoissa kortteleissa asunnot kaipasivat saneerausta ja liikenne yhä le-
veämpiä väyliä. Kaupungin käyttötarkoitus muuttui ja sen ulkoasua muokattiin 
uusien vaatimusten ja teollisen yhteiskunnan sanelemien funktioiden mukaiseksi. 
Jos historiallinen rakennus onnistuikin pelastumaan, sen ympäristö mitä todennä-
köisimmin koki suuria muutoksia ja rakennuksen yhteys ympäristöönsä muuttui 
ja sai toisen merkityksen. Monumenttien ohella huomiota alettiinkin kiinnittää 
niiden ympäristöön. Gaetano Miarelli Marianin (1928–2002) mukaan taustalla oli 
klassisten ihanteiden inspiroima, aksiaalisuutta suosiva arkkitehtuurikäsitys: voi-
dakseen ihailla rakennusta oli sen etäisyyden oltava ainakin kaksinkertainen kor-
keuteen nähden.495 Esimerkiksi Milanon Duomon eteen avattiin säännöllinen au-
kio purkamalla keskiaikaista korttelistoa.  

5.1.2 Minkä tyylinen on pörssi? 

Toinen 19. vuosisadan arkkitehtuurin ongelma oli tyylin ja funktion välinen suhde 
eli kysymys, minkä näköiseksi tiettyä käyttötarkoitusta edustava rakennus tulisi 
rakentaa. Uusien rakennusmateriaalien tutkimus- ja kehitystyö oli alkanut jo 
1700-luvulla. Silti vei aikansa ennen kuin arkkitehdit pystyivät käyttämään hy-
väksi uuden tekniikan suomia mahdollisuuksia. Rakennuksen ulkoasu seurasi 
jälkijunassa rakennustekniikan kehittymistä. Usein rakenteet naamioitiin johonkin 
hyväksyttyyn historialliseen asuun. Walter Benjamin on kuvannut osuvasti ”tyy-
linaamiaisia”: ”Kantavissa osissa nämä rakennusmestarit jäljittelivät pompeijilai-
sia pylväitä, tehtaiden esikuvina ovat asuintalot samaan tapaan kuin ensimmäiset 
rautatieasemat myöhemmin tukeutuivat sveitsiläistyylisiin alppimajoihin. Kon-
struktio omaksuu alitajunnan roolin.” 496 

Arkkitehtuurin historiassa aina antiikista 1700-luvulle asti uusia rakennus-
tyyppejä oli syntynyt vain harvoja ja nekin liittyivät useimmiten uskontoon. Rey-
ner Banham pitää tätä myös syynä siihen, että klassillinen muotokieli oli ollut 
sopiva pukemaan rakennuksen kuin rakennuksen, kunhan ”takin saumoja vähän 

                                                        
495 Ibid.. 
496  Benjamin, loc.cit.. 
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löysättiin ja siirrettiin nappeja”.497 Rakennusten ulkoasun oletettiin vastaavan 
käyttötarkoitusta, mihin yleisin ratkaisu oli käyttöön sopiva tyyli. Kirkot ja koulut 
olivat usein uusgoottilaisia, hallintorakennukset uusklassistisia. Vuosisadan alun 
klassismi todisti toisaalta myös, että antiikista periytyvän muotokielen uskottiin 
soveltuvan edelleen käyttöön kuin käyttöön. Ranskalaisen École Polytechnique -
koulun arkkitehtuuriprofessori Jean-Nicolas-Louis Durand (1760–1834) esitteli 
arkkitehtuurioppikirjassaan järjestelmällisesti erityyppisiä rakennuksia niiden 
funktioiden mukaan jaoteltuina.498 Hänen esimerkkinsä noudattivat kuitenkin yhä 
klassillisen arkkitehtuurin periaatteita. Niitä sovellettiinkin vuosisadan alkuvuosi-
kymmenten uusklassistisissa monumentaaliympäristöissä niin Ranskassa kuin 
muuallakin. 

”Grand hotel ei kuitenkaan voinut olla luostarin asuntola eikä edes asuntolan 
ja palatsin risteytys”, kuten Reyner Banham on kiteyttänyt rakennuksen funktion 
ja ulkoasun välisen ongelman.499 Erityisesti uutta, aikaisemmin tuntematonta 
funktiota edustavat rakennukset koettiin ongelmallisiksi. Victor Hugolle Pariisin 
pörssirakennus oli esimerkki arkkitehtuurin dekadenssista: ”…jos sääntönä on, 
että rakennuksen arkkitehtuurin pitäisi sopeutua sen funktioon…voimme tuskin 
ihmetellä tarpeeksi monumenttia, joka saattaisi yhtä hyvin olla kuninkaan palatsi, 
alahuone, kaupungintalo, oppilaitos, ratsastuskoulu, akatemia, varastorakennus, 
oikeussali, museo, kasarmi, hauta, temppeli, tai teatteri. Nykyisin se on pörs-
si…”500 Kiinnostava poikkeus oli Henry Labrousten (1801–1875) suunnittelema 
Sainte-Geneviève -kirjasto Pariisissa (1845). Rakennuksen sisäpuolella on näky-
vissä rautakonstruktio, joka kaartuu ylhäällä tynnyriholviksi. Julkisivu kertoo ra-
kennuksen sisällöstä: kirjojen tekijät on tekstattu kivipintaan. Käyttötarkoitukses-
ta kertoviin aiheisiin liittyi symboliikkaa, rakennus oli selkeästi myös ulospäin 
kirjasto. 

                                                        
497 Reyner Banham, Age of the Masters. A personal view of modern architecture, 

Biddles, Surrey, 1982, s. 18. 
498 J-N-L Durandin Précis des leçons d’architecture données à l’École royal polytech-

nique -teos ilmestyi vuonna 1809, toinen painos Nouveau précis des leçons 
d’architecture: données a l’Ecole impériale polytechnique vuonna 1813; Henry Rus-
sel-Hitchock, Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries, Pelican history of art, 
Penguin, New York, 1977 (1958), ss. 47–49.  

499 Banham, loc.cit.. 
500 Benjamin, op.cit., s. 165. Benjaminin käyttämä lainaus: Victor Hugo, Oeuvres com-

plètes, novels, vol. 3, Paris, 1880, ss. 206–207 (Notre-Dame of Paris, trans. John Stur-
rock, Penguin, New York, 1978) 
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5.1.3 Historiallisten rakennusten uudet funktiot 

Kolmas ongelma oli menneisyyden rakennusten säilyminen osana rakennettua 
ympäristöä, mikä kulminoitui restaurointia käsittelevissä kirjoituksissa ja histori-
allisten rakennusten hyödyntämisessä uusiin käyttötarkoituksiin. Historian ja ny-
kyhetken yhteentörmäys näkyikin ehkä selkeimmin suhtautumisessa historiallisiin 
rakennuksiin, jotka saivat alkuperäisen funktion kadotessa uusia käyttötarkoituk-
sia. Muutosten syyt olivat usein myös poliittisia. Esimerkiksi Venetsian tasavallan 
jouduttua valloittajien käsiin kaupungin historiallisesti arvokkaita luostareita lak-
kautettiin, ja monet niistä siirtyivät uusille vallanpitäjille.501 Entinen jesuiittaluos-
tari Cannaregion kaupunginosassa muutettiin jo vuonna 1802 kasarmiksi.502 Muu-
tokset tehtiin tarpeen ja uuden käytön sanelemina kovakätisesti ja vailla kunnioi-
tusta rakennuksen historiaa kohtaan. Luostareiden ja kirkkojen sulkeminen vai-
kutti kaupunkikuvaan, kaupungin sosiaalisten suhteiden verkostoihin ja toi histo-
riallisiin rakennuksiin alkuperäisten ja perinteisten funktioiden tilalle uusia, kau-
pungissa aiemmin vieraita funktioita.503  

Uusi käyttötarkoitus toisaalta vaikutti siihen, miten tasokkaasti muutokset to-
teutettiin. Arkisemmalle tai vähemmän arvostetulle uudelle funktiolle riittivät 
vaatimattomammat puitteet, kun taas julkiset tilat kuten museot suunniteltiin ja 
restauroitiin huolellisemmin. Venetsiassa Santa Maria della Caritàn monumentaa-
likokonaisuus, jonka vanhimmat osat olivat 1100-luvulta, muutettiin venetsialai-
sen taiteen museoksi ja Accademia delle Belle Arti -taidekouluksi vuonna 1807. 
Sitä ennen se toimi muutaman vuoden kasarmina ja sotilassairaalana.504 Arkkiteh-
ti Giovanni Antolini laati ensimmäiset muutossuunnitelmat, joissa hyödynnettiin 
pitkälti vanhaa tilarakennetta. Muutokset rajoittuivat kirkkosalin jakamiseen vaa-
ka- ja pystysuunnassa. Gianantonio Selvan suunnittelema laajennus vuodelta 
1812 oli radikaalimpi. Silloin kokonaisuuteen lisättiin uudisosa ja kirkon katolle 

                                                        
501 Ennio Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, Electa, 2003 

(1995), Milano, s. 297. Venetsia oli itävaltalaisten hallussa vuosina 1798–1806 ja 
1814–1848 ja ranskalaisten hallussa vuosina 1806–1814. 

502 Diplomityöni ”Kolme pihaa: entisen luostrin muuttaminen tutkimuskeskukseksi” (Ou-
lun yliopiston arkkitehtuurin osasto, 1997) käsittelee kyseisen entisen luostarin (Con-
vento dei Gesuiti) ja entisen kasarmin (Caserma Manin) historiaa ja tulevaisuutta. 

503  Concina, loc.cit.. 
504 Paola Modesti, “Le trasformazioni storico-costruttive del complesso della Carità”, 

Progettare un museo. Le nuove gallerie dell'Accademia di Venezia, Renata Codello, 
toim., Electa, Milano, 2005, ss. 20–25 
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kaksi lanternia, keskiaikainen koristelu poistettiin kirkon julkisivuista ja lattiapin-
taa korotettiin Andrea Palladion 1560-luvulla suunnittelemassa osassa. Kun Santa 
Maria della Caritàn soveltuvuutta uuteen käyttöön pohdittiin, venetsialainen äly-
mystö oli osittain vastaan muutosta, koska se pelkäsi Palladion teoksen tuhoutu-
mista. Gianantonio Selva piti sensijaan muutosta mahdollisuutena taata nimen-
omaan Palladion suunnitteleman osan säilyminen.505  

Historiallisten rakennusten hyödynnettävyyden ongelmat liittyivät yleensä 
kaupunkirakenteen toiminnalliseen uudistamiseen. Vanhaa rakennuskantaa tuhot-
tiin ja muokattiin uusien ihanteiden saavuttamiseksi. Aikaisemmin vanhoja ra-
kennuksia oli modifioitu ja uudistettu käyttökelpoisiksi, mikä oli edesauttanut 
niiden säilymistä. Teollistuminen ja modernien kaupunkien syntyminen muuttivat 
tilanteen. Uudet rakennustyypit vaativat aikaisemmasta poikkeavia rakenteita, 
eivätkä vanhat rakennukset enää muuntautuneet vaivatta uusiin tarpeisiin. Myös 
kaupunkien maanomistusoloissa tapahtunut muutos ja sitä seurannut maanhintaan 
ja kiinteistötoimintaan liittyvä keinottelu tukivat uuden rakentamista.506 Res-
taurointikeskustelut ja käytännön restauroinnit kohdistuivatkin pääasiallisesti käy-
töstä poistuneisiin menneisyyden rakennuksiin, jotka lähes yksinomaan ymmär-
rettiin monumenteiksi. Myös ne olivat teollistuneen yhteiskunnan muutoksen ja-
loissa, ja restaurointi edesauttoi niiden säilymistä. Näiden historiallisten rakennus-
ten ainoa funktio oli olla todisteena menneisyydestä. Silti monet sellaisetkin his-
torialliset rakennukset, joiden arvoa ei tuolloin ymmärretty, säästyivät koska niitä 
pystyttiin hyödyntämään joko vanhassa tai täysin uudessa käyttötarkoituksessa.  

 
 

                                                        
505 Ibid.. 
506 Ks. esim. Maria Rita Pinto, Il riuso edilizio. Procedure, metodi ed esperienze. UTET, 

Libreria, Torino, 2004, s. 6. 
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Kuva 28. Accademia delle Belle Arti, Venetsia. Giovanni Antolinin suunnitelma entisen 
Scuola della Caritàn muuttamiseksi Accademian taidekouluksi ja museoksi vuodelta 
1807. Ylemmässä piirustuksessa ensimmäinen kerros, alemmassa toinen kerros. 
Entinen kirkkosali on jaettu pienempiin tiloihin väliseinillä ja lisäksi uudella 
välipohjalla kahteen kerrokseen. (Kuva: Paola Modesti, “Le trasformazioni storico-
costruttive del complesso della Carità”, Progettare un museo. Le nuove gallerie 
dell'Accademia di Venezia, Renata Codello, toim., Electa, Milano, 2005, s. 24, alkup. 
Archivio di Stato di Milano, Studi p.m., 375, fasc. 2) 



 

 165 

Kuva 29. Venetsian kaupungin sairaala, Ospedale Civile. Luostareista oli vuosisatojen 
aikana kasvanut valtavia laitosmaisia kokonaisuuksia, jotka erottuivat muusta 
kaupunkirakenteesta. Säännöllisten sisäpihojen ympäröimät tilakokonaisuudet 
soveltuivat kirkon vallan heikentyessä ja valtiollisten mullistusten pakottamina uusiin 
käyttöihin. Luostarin muuttamisesta sairaalakäyttöön – mikä usein jo kuului alun 
perinkin luostarijärjestön aktiviteetteihin – on useita esimerkkejä. Venetsian jo 1500-
luvulla perustettuun sairaalaan, San Lazzarro dei Mendicantiin, itävaltalaismiehittäjät 
liittivät vuonna 1815 Scuola Grande di San Marcon (kuvassa) arkkitehtuuriltaan ja 
taideaarteiltaan arvokkaat tilat sekä SS. Giovanni e Paolon luostarin. Laaja koko-
naisuus toimii yhä sairaalana. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 
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Andrea Palladion 1500-luvulla restauroimaa, huonokuntoista Vicenzan basilikaa 
ryhdyttiin 1800-luvun puolivälin jälkeen kunnostamaan näyttelytilaksi. Rakennus 
oli toiminut hallinto- ja oikeuspalatsina, kaupunginneuvoston, consiglio mag-
giore, kokoontumispaikkana ja teatterina. Vicenzalainen älymystö, Accademia 
Olimpica, oli pitänyt salissa esitelmiä ja olipa siellä järjestetty tanssiaisiakin. En-
nen basilikan muuttamista näyttelytilaksi 1800-luvulla rakennus oli ollut varasto-
na.507 Seiniä peitti pöly, ja kuvat, koristeet sekä vanhat kirjoitukset salin ulkopuo-
lelta oli poistettu, kertoo Francesco Formenton näyttelytilan avajaisten aikoihin 
julkaistussa kirjoituksessaan.508 Pohjakerroksen tiloista monet olivat olleet suljet-
tuina. Silti rakennus oli yhä kaupunkilaisten ja arkkitehtien ylistämä. Formenton 
kirjoitti, että ”rakennuksen säilyttäminen on kunniakasta ja hylkääminen puoles-
taan tuomittavaa”.509 Maatalous-, teollisuus- ja taidenäyttelytilaksi muuttaminen 
edellytti salin restaurointia, missä yhteydessä loggioiden ristiholvit rapattiin ja 
seinät peitettiin laatoilla.510  
 

                                                        
507 Francesco Formenton, Basilica di Palladio in Vicenza, Tip. Naz. Paroni, 1870, lehti-

nen (Biblioteca di Centro Internazionale Andrea Palladio, Vicenza) 
508 Ibid.. 
509 Ibid..  
510 Luigi Stabilini, Giuseppe Chemello, ”La ricostruzione della copertura della Basilica 

Palladiana di Vicenza”, L’industria italiana del cemento, ott. 1952, ss. 225–231. Toi-
sessa maailmansodassa basilikan katto tuhoutui ilmapommituksessa. Uuden katon ra-
kentamiseksi heti sodan päätyttyä järjestettiin kilpailu. Katto tehtiin betonista ja pääl-
lystettiin kuparipellillä: ulospäin se oli täsmällinen rekonstruktio alkuperäisestä, vaik-
ka staattisesti sitä väitettiin kestävämmäksi. Basilikan loggiat ja julkisivut restauroitiin 
1980-luvun alussa. Nykyisin rakennuksen suuri sali ylimmässä kerroksessa toimii yhä 
näyttelytilana 
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Kuva 30. Fontego dei Turchi, Venetsia. Museokäyttö historiallisten monumenttien 
”viimeisenä” käyttötarkoituksena yleistyi 1800-luvulla. Venetsiassa Canal Granden 
varrella sijaitseva Fontego dei Turchi, 1200-luvulta peräisin oleva kauppapalatsi, oli 
hyvin huonossa kunnossa, kun siitä restauroitiin kaupungin museo Federico 
Berchet’n (1830–1909) johdolla vuodesta 1862 alkaen. Tyylirestauroinnin 
pyrkimyksenä oli ilmeisesti rakennuksen oletettu venetsialaisbysanttilainen asu. 
Lopputulos oli kuitenkin enemmän arkkitehdin luovuuden tuote kuin ”tyylipuhdasta” 
tyylirestaurointia. (Kuva: Margaret Plant, Venice. Fragile City 1797-1997, Yale 
University Press, New Haven and London, 2002, s. 185, alkup. Jakob August Lorent, 
1853, Copenhagen, Kunstakademiets Bibliotek) 

5.1.4 Suomalaisia esimerkkejä 

Myös Suomessa heräsi vähitellen 1800-luvun aikana kiinnostus kansakunnan his-
toriasta kertoviin rakennuksiin. Huomion kohteina olivat erityisesti keskiaikaiset 
linnat ja kirkot, kuten Turun linna ja tuomiokirkko.511 Korjauksissa etusijalla oli-
vat esteettiset ja toiminnalliset tekijät. Turun tuomiokirkossa suoritettiin korjauk-
sia Turun palon vuonna 1827 tuhottua kirkon sisustuksen. Pyrkimyksenä oli toi-
minnallisten ja taiteellisten vaatimusten täyttäminen, eikä historiallisilla seikoilla 
korjaustöissä ollut vielä sijaa.512 Rakennussuojelullisten arvojen sisäistäminen 
alkoi Suomessa vasta vuosisadan lopulla.  

Hämeen linnaa oli 1880-luvun alkupuolella täydennetty ”onnettomilla lisillä 
ja korotuksilla”, kuten linnan restauroinnista 1900-luvulla vastannut Nils Erik 

                                                        
511  C. J. Cardberg, Kivestä ja puusta. Suomen linnoja, kartanoita ja kirkkoja, Otava, Hel-

sinki, 2002, s. 282. Varhainen esimerkki vanhemman rakennuskulttuurin arvoista on 
vuodelta 1751, kun Turun maaherra johan Georg Lillienberg vastusti Turun linnan esi-
linnan purkamista. 

512  Ibid., s. 285.  
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Wickberg (1909–2002) on sanonut.513 Jo 1730-luvun lopussa linna oli muutettu 
varikkolinnoitukseksi ja päälinnaan oli sijoitettu katettu viljavarasto sekä raken-
nettu uusi kruununleipomo.514 Päälinnan ympäristöä oli hallitsija Kustaa III:n 
toimesta modernisoitu 1770-luvulta alkaen kehämuurirakenteilla ja vallituksil-
la.515 Vankilaksi linna muutettiin autonomian aikana vuonna 1837 Carl Ludvig 
Engelin suunnitelmien mukaan.516 

Oli ehkä onni, että suomalaisten restaurointiaikeet 1800-luvun lopulla esi-
merkiksi Turun linnassa kariutuivat: Muinaistieteellisen toimikunnan aikomukse-
na oli uudistaa linna ruotsalaisten esimerkkien mukaisesti renessanssiasuun.517 
Suomalaisten tyylirestaurointien innoittajina olivat nimenomaan ruotsalaiset lin-
narestauroinnit, eritoten Gripsholmin linna.518 

                                                        
26  Nils Erik Wickberg, “Hämeen linna”, Arkkitehti, 8/1987, s. 33. 
514 Elias Härö, “Hämeen linnan rakennushistoriaa”, Arkkitehti, 8/1987, ss. 28–31. Ks. 

myös: Cardberg, op.cit., s. 180. 
515  Ibid.. 
516  Cardberg, loc.cit..  
517  Ibid., s. 285. Muinaistieteellinen toimikunta toimi yhteistyössä arkkitehti Jac. Ahren-

bergin kanssa. 
518  Ibid.. Vuosisadan alkupuolella romanttissävytteisesti korjattu Gripsholmin linna res-

tauroitiin uudelleen jo vuosina 1892–1903 arkkitehti Fredrik Liljekvistin (1863–1953) 
johdolla. Julkisivujen osalta tavoiteltiin 1500-luvun asua, kun taas sisätiloissa res-
tauroinnin tavoitteena oli toimiva ja ajanmukainen museotila. Gripsholmin linnan res-
taurointi herätti runsaasti keskustelua ja tyylirestaurointien vastustusta Ruotsissa 
(ruotsalaisesta restaurointidebatista 1800-luvun lopussa, ks. esim. Lars Ljungström, 
...Aendnu gamblare, Fredrik Lilljekvists restaurering av Gripsholms slott och 1890-
talets restaureringsdebatt, Nyköping, 1987). 
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5.2 Restauroinnin ja rakennussuojelun pioneerit ja 
käyttötarkoituksen muutokset 

5.2.1 ”Rakennuksen tyydyttävä käyttö on edellytys sen säilymiselle” 

Ranskalaiset ymmärsivät jo varhain, että historiallisilla monumenteilla oli paik-
kansa ja tehtävänsä kaikkina aikoina, myös ihmistä palvelevina rakennuksina.519 
Ensimmäisenä suojelusta vastaavaksi virkamieheksi Ranskassa (inspecteur 
général) nimitettiin vuonna 1831 kirjailija, poliitikko Ludovic Vitet (1802–1873). 
Vuodesta 1834 tehtävässä jatkoi Prosper Mérimée (1803–1870). Mérimée kantoi 
huolta myös käyttötarkoituksen muuttumisen vaikutuksesta historialliselle raken-
nukselle. Hän piti väärää käyttötarkoitusta syynä monumenttien tuhoutumiselle, 
erityisesti sotilaskäyttöön muutettujen rakennusten osalta.520 Esimerkiksi romaa-
ninen Saint-Savinien -kirkko Mellen kaupungissa oli vankilana, mikä Mériméen 
mukaan ei ollut paras käyttö sen säilymiseksi.521  

Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc oli ensimmäinen arkkitehti, joka esitti 
konkreettisia kriteerejä käytännön restauroinnille. Hän myös totesi ensimmäisenä 
rakennuksen tyydyttävän käytön edellytykseksi sen säilymiselle: ”… paras tapa 

                                                        
519 Esimerkiksi taidekriitikko, arkeologi Antoine Chrysostome Quatremère de Quincyn 

(1755–1849) restaurointipamfletti Lettres à Miranda vuodelta 1796 oli ensimmäinen 
selkeä kannanotto monumenttien pelastamiseksi ja niiden säilyttämiseksi omassa 
ympäristössään. Ks. esim. : Sergio Pratali Maffei, “Antoine Chrysostome Quatremère 
de Quincy”, teoksessa Stella Casiello, toim., La cultura del restauro. Teorie e 
fondatori, Marsilio, Venezia, 1996, ss. 35–48. 

520 Françoise Bercé, toim., La naissance des Monuments historiques. La correspondance 
de Prosper Mérimée avec Ludovic Vitet (1840–1848), CTHS, Paris, 1998, ss. 20–21. 

521 Ibid..  
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säilyttää rakennus on löytää sille käyttö ja tyydyttää käytön vaatimukset niin täy-
dellisesti, ettei muutoksille ole tarvetta”.522  

Käyttöön liittyvät kysymykset ja vaatimukset tuli myös kyetä täyttämään res-
tauroinneissa. Jos rakennuksen funktio oli muuttunut sen valmistumisen jälkeen, 
restauroinnin tuli mukautua uuteen käyttöön. Esimerkiksi Viollet-le-Duc otti enti-
sen Saint-Martin-des-Champsin luostarin ruokasalin muuttamisen kirjastoksi jär-
jestämällä kirjahyllyt siten, ettei muutoksille myöhemmin olisi tarvetta. Muutok-
sia harkittaessa tuli olla käytännöllinen ja kunnioittaa sekä rakennusta että nyky-
hetken käyttäjiä.523  

Käytännön työssään Viollet-le-Duc havaitsi, että kaikki rakennukset, joihin 
restaurointi kohdistuu, omaavat jo käyttötarkoituksen tai niille joudutaan tulevai-
suudessa löytämään uusi käyttö. Viollet-le-Duc näki restauroinnin problematiikan 
koko laajuudessaan ja ennen kaikkea arkkitehdin käytännönläheisestä näkökul-
masta. Eihän esimerkiksi ollut järkeä toistaa alkuperäisen rakennuksen rakenteel-
lista virhettä korjausten yhteydessä.524 Restaurointi tarkoitti pitkälti materiaalin ja 
alkuperäisten työtapojen säilyttämistä, mutta nykyajan käyttäjien vaatimukset oli 

                                                        
522 Viollet-le-Duc, ”Restauration”, teoksessa Dictionnaire raisonné de l'architecture 

française du Xie au XVIe siècle VIIIImprimerie de E. Martinet, 1866, s. 31: 
”D’ailleurs le meilleur moyen pour conserver un édifice, c’est de lui trouver une des-
tination, et de satisfaire si bien à tous les besoins que commande cette destination, 
qu’il n’y ait pas lieu d’y faire des changements.” Jo vuonna 1849 uskonnollisten ra-
kennusten ja taideteosten komitea (comités historiques) oli julkaissut Prosper 
Mériméen ja Viollet-le-Duc’n kirjoittaman dokumentin ”Instruction pour la conserva-
tion, l’entretien et la restauration des édifices diocésains et particulièrement des 
cathédrales”, jossa myös oli huomioitu käyttötarkoitukseen ja hyödyntämiseen liitty-
vät vaatimukset osana säilyttämistä. 

523 Ibid.. Historiallisen Saint-Martin-des-Champsin luostarin toiminta Pariisissa loppui 
vallankumoukseen vuonna 1789. Rakennus, jonka historia ulottui aina merovingiajal-
le, jolloin paikalla oli ollut hautabasilika, uhkasi tuhoutua. Vuonna 1794 isä Henri 
Grégoire ehdotti luostariin perustettavaksi Conservatoire des Arts et Métiers -
oppilaitoksen, jossa perehdytettiin erilaisiin työmenetelmiin ja ammatteihin. Laitoksen 
tehtävä palveli näin myös kehittyvää teollisuutta, jonka koneita ja laitteita ja keksintö-
jä alettiin esitellä tarkoitusta varten vuonna 1802 perustetussa näyttelytilassa, Galeries 
des Arts et Métiers. Koulutusjärjestelmä on yhä toiminnassa ja kattaa koko Ranskan. 
Museo toimii yhä 1990-luvulla uusituissa tiloissa. Ks. <http://www.arts-et-
metiers.net>. 

524 Viollet-le-Duc, op.cit., s. 32. Hän tiedosti myös ongelman uusien materiaalien yhdis-
tämisessä vanhaan, kemiallista ja rakenteellista yhteensopimattomuutta tuli välttää, 
sillä ne saattoivat vaurioittaa alkuperäistäkin materiaalia. 
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myös tyydytettävä. Viollet-le-Duc piti nykyajan vaatimusten täyttämistä tärkeänä 
restauroinneissa: 

…on ymmärrettävää, että arkkitehti kieltäytyy kaasuputkien asentamisesta 
kirkkoon välttääkseen muutoksia ja onnettomuuksia, koska rakennus voidaan 
valaista muilla tavoin; mutta kun hän kieltäytyy lämmityslaitteen asentami-
sesta perustelunaan esimerkiksi, että keskiajallakaan järjestelmää ei kirkolli-
sissa rakennuksissa käytetty, pakottaa hän näin uskovat vilustumaan arkeolo-
gian tähden, mikä on naurettavaa.525  

Historiallisten rakennusten tekninen parantaminen ei Viollet-le-Duc’n mielestä 
ollut ristiriidassa rakennuksen säilymiseen tähtäävien pyrkimysten kanssa. Oli 
absurdia olla restauroinnin yhteydessä asentamatta keskiaikaiseen kirkkoon läm-
mitysjärjestelmää, koska sellaista ei kirkon rakentamisen aikaan vielä ollut ole-
massa. Koska lämmitys vaatii asennuksia, on restauroijan kyettävä mukautumaan 
tilanteeseen ja kuviteltava, miten keskiajan rakentaja olisi työn suorittanut.526 
Kiinnostavaa Viollet-le-Ducin näkemyksessä oli yleisten periaatteiden ja jokaisen 
tapauksen yksilöllisten tarpeiden välinen suhde. Historiallisen rakennuksen res-
tauroinnin arviointi edellytti ratkaisujen taustalla olevien seikkojen ja tarpeiden 
ymmärtämistä.  

Viollet-le-Ducille historiallisen rakennuksen tyydyttävä käyttö oli edellytys 
sen säilymiselle.527 Kaikille rakennuksille on tarkoitettu jokin käyttö, eikä niiden 
hyödynnettävyyttä voi laiminlyödä rajoittautumalla restauroimaan ainoastaan 

                                                        
525 Ibid.: “Qu’un architecte se refuse à faire passer des tuyaux de gaz dans une église, afin 

d’éviter des mutilations et des accidents, on le comprend, parce qu’on peut éclairer 
l’édifice par d’autres moyens; mais qu’il ne se prête pas à l’établissemanent d’un calo-
rifère, par exemple, sous le prétexte que le moyen âge n’avait pas adopté ce système 
de chauffage dans les édifices religieux, qu’il oblige ainsi les fidèles à s’enrhûmer de 
par l’archéologie, cela tombe dans le ridicule.” 

526 Ibid.: “…il doit procéder, comme l’aurait fait un maître du moyen âge s’il eût été dans 
l’obligation d’en établir, et surtout ne pas chercher à dissimuler ce nouveau membre, 
puisque les maîtres anciens, loin de dissimuler un besoin, cherchaient au contraire à le 
revêtir de la forme qui lui convenait, en faisant même de cette nécessité matérielle un 
motif de décoration.” 

527 Fil Hearn on kuvannut Viollet-le-Ducin restaurointifilosofiaa osuvasti, Fil Hearn, 
Ideas that shaped buildings, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, s. 287: 
”Tämän (Viollet-le-Ducin) käytännönläheisen restaurointifilosofian järkevä pragmaat-
tisuus heijastaa hänen perustaansa todellisessa työn ja tapahtumien maailmassa, missä 
säilyttämisen tavoitteet punnitaan suhteessa jatkuvaan hyödyntämiseen (utility)”.  
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käytöstä poistuneita antiikin monumentteja. ”Kaikkilla rakennuksilla, joihin res-
taurointi kohdistuu, on olemassa tehtävä, jota ne on määrätty palvelemaan, eikä 
tätä hyödyllisyyden (utilité) aspektia voi sulkea pois, niin että restauroija pakottaa 
rakennuksen antiikin poistuneisiin käyttöihin. Arkkitehdin käsistä poistuessaan 
rakennus ei saa olla vähemmän helppokäyttöinen (commode) kuin ennen res-
taurointia.”528 Viollet-le-Duc erotti toisistaan raunioiden ja historiallisten, yhä 
käytössä jatkavien, rakennusten restauroinnin. Raunioiden korjaamisessa oli tyy-
tyminen vain välttämättömiin toimiin rakenteiden säilymiseksi. Rekonstruoinnis-
sa tuli käyttää niin paljon kuin mahdollista vanhoja osia.529 Käytössä olevien ra-
kennusten kohdalla oli huolehdittava rakenteiden korjaamisesta ja rakennusten 
käyttäjien tarpeiden täyttämisestä. Vaatimuksissa tuli siis joustaa. Restauroinnissa 
kysymys oli kompromissista. Viollet-le-Duc ymmärsi, että kaikkea ei voinut saa-
da luopumatta joistakin periaatteista.530  

5.2.2 Englantilaisten konservoiva näkemys  

John Ruskinin (1819–1900) säilyttävä ja restauroinnin kieltävä suhtautuminen 
perustui ajatukseen, että ihminen oli osa luontoa ja rakennukset puolestaan luon-
non luoman ihmisen tuottamia teoksia. Ornamentti määritteli arkkitehtuurin laa-
tua, eivät sen käyttötarkoitus ja hyödynnettävyys. Ruskin erotti toisistaan arkki-
tehtuurin ja rakennuksen.531 Arkkitehtuuri edellytti rakennukselta muutakin kuin 
hyödynnettävyyttä. Se että rakennus palvelee tehtäväänsä, ei tee siitä arkkitehtuu-

                                                        
528 Viollet-le-Duc, op.cit., s. 31. “Puisque tous les édifices dont on entreprend la restaura-

tion ont une destination, sont affectés à un service, on ne peut négliger ce côté d’utilité 
pour se renfermer entièrement dans le rôle de restaurateur d’anciennes dispositions 
hors d’usage. Sorti des mains de l’architecte, l’édifice ne doit pas être moins com-
mode qu’il l’était avant la restauration.” 

529 Ibid., s. 34.  
530 Viollet-le-Ducin ajatuksilla voi olettaa olleen merkittävä vaikutus rakennussuojelu-

käytäntöjen kehittymiseen siten, että historiallisen rakennuksen käyttö alettiin ymmär-
tää sen säilymisen ehdoksi ja siitä tuli jopa suositeltavaa. Antiikin jäänteet eivät olleet 
enää ainoa kiinnostuksen kohde, vaan huomiota alettiin kiinnittää myös arkiympäris-
töön.  

531 Ruskin, The seven lamps of architecture, Dover publications, INC., New York, 1989, 
s. 8. 
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ria eli taidetta. Tarpeettomat seikat, kuten ornamentti sen sijaan erottavat arkkiteh-
tuurin tavallisesta rakennuksesta.532  

Arkkitehtuurin tehtävä John Ruskinin mukaan oli ennen muuta tuottaa mieli-
hyvää, voimaa ja edistää mielenterveyttä.533 Käyttötarkoituksella ei ollut niinkään 
väliä, ikään kuin se olisi Ruskinille pelkkä itsestäänselvyys. Ruskin ymmärsi ark-
kitehtuurin vaikutuksen ihmisten hyvinvoinnille kauniin ympäristön muodossa, 
mikä oli edistyksellistä. Ruskinin ihanteiden mukainen suhtautuminen, jossa res-
taurointi ymmärrettiin ”valheeksi”, esti ainakin periaatteessa rakennuksen muut-
tamisen uuteen käyttöön ja sen ajanmukaistamisen. Silti Ruskinin suojeleva suhde 
menneisyyteen on ymmärrettävää aikana, jolloin historiallisia monumentteja 
muutettiin ja korjattiin perusteettomasti usein juuri tyylillisten tai käytännöllisten 
ambitioiden ajamina. Esteettiset seikat olivat Ruskinille ratkaisevia hyvää arkki-
tehtuuria määriteltäessä. Utilitas ja firmitas olivat merkitykseltään vähäisempiä 
tekijöitä.  

John Ruskinin vuonna 1853 ilmestyneessä kirjoituskokoelmassa Lectures on 
architecture and painting näkyi kuitenkin ymmärrys rakennuksen käyttöön liitty-
vien asioiden tärkeydestä. Ruskinille gotiikka oli tyyli ylitse muiden myös käytön 
näkökulmasta. ”Mitä ikinä tosissasi ja vakavasti haluat, gotiikka tekee sen sinul-
le...sen kunnia on mukautua tarpeisiisi.”534 Gotiikka muovautui myös uusiin muo-

                                                        
532  Ibid., ss. 8–9. Esimerkkinä Ruskinilla oli puolustusjärjestelmä, jossa ”rintavarustelun 

korkeus ja bastionin sijainti eivät riipu arkkitehtuurin laeista”. Mutta jos bastionin 
kiviseinään on lisätty tarpeeton aihe, kuten ornamenttilista, kysymyksessä on ark-
kitehtuuri: “Let us, therefore, at once confine the name to that art which, taking up 
and admitting, as conditions of its working, the necessities and common uses of the 
building, impresses on its form certain characters venerable or beautiful, but otherwise 
unnecessary. Thus, I suppose, no one would call the laws architectural which deter-
mine the height of a breastwork or the position of a bastion. But if to the stone facing 
of that bastion be added an unnecessary feature, as a cable moulding, that is Architec-
ture.”  

533  Ibid., s. 8, “Aforism 4: Architecture is the art which so disposes and adorns the edi-
fices raised by man, for whatsoever uses, that the sight of them may contribute to his 
mental health, power, and pleasure.” 

534  John Ruskin, Lectures on architecture and painting, Smith, Elder, and co., London, 
1955, (alkup. 1853), s. 102. ”What ever you really and seriuously want, Gothic will do 
for you; but it must be an earnest want. It is its pride to accommodate itself to your 
needs.” 
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toihin ja tarpeisiin, eikä vanhojen mallien imitoiminen ollut tarpeellista.535 Ruskin 
kirjoitti, että ”ensimmäinen, mutta ei korkein asia, mitä rakennukselta vaaditaan 
on, että se vastaa täysin, pysyvästi ja mahdollisimman huokealla tavalla tarkoitus-
taan”.536 Mikäli kysymyksessä on asuintalo, sen tulee Ruskinin mukaan olla kool-
taan sopiva omistajalleen, huoneiden ja niiden ikkunoiden vastattava omistajan 
tahtomaa määrää.537 Kyseisten tekijöiden uhraaminen ulkoisten syiden tähden on 
turhaa ja absurdia. ”Hyödyttömiä siipiä ei pidä lisätä toiselle puolen tasapainot-
tamaan hyödyllisiä siipiä toisaalla, vaan talossa voi olla vain yksi siipi, jos omis-
taja ei tarvitse kahta”.538 Ruskinin vertauskuvana oli laiva, joka on rakennettu 
”tarkasti tiettyä käyttöä varten yksinkertaisin viittein tehtävästään vastustaa aallon 
ja tuulen voimia” ja joka osoittautuu näin ”erääksi ihanimmaksi asioista, mitä 
ihmiskädet ovat tuottaneet”.539 Utility oli siis myös edellytys kauneudelle, ja vie-
läpä gotiikankin yhteydessä. Silti koristeaiheet ja käsityön jälki olivat Ruskinille 
tärkeämpiä kuin käyttökelpoisuus: ”Olennainen asia rakennuksessa – sen ensim-
mäinen hyve – on että se on rakennettu kestävästi, ja soveltuu käyttöönsä. Ylhäi-
sin asia rakennuksessa, ja sen korkein hyve, on että se on ylhäisesti veistetty tai 
maalattu.”540  

                                                        
535  Ibid.. ”Don’t do anything to imitate this cathedral or that, however beautiful. Do what 

is convenient; and if the form be a new one, so much the better; then set your mason’s 
wists to work, to find out some new way of treating it.” 

536  Ibid., s. 110. ”The first thing to be required of a building – not, observe, the highest 
thing, but the first thing – is that it shall answer its purposes completely, permanently, 
and at the smallest expanse.” 

537  Ibid..”If it is a house, it should be just of the size convenient for its owner, containing 
exact the kind and number of rooms that he wants, with exactly the number of win-
dows he wants, put in the places that he wants...” 

538  Ibid..”The sacrifice of any of these first requierments to external apperance is a futility 
and absurdity....useless wings must not be added on one side, to balance useful wings 
on the other, but the house built with one wing, if the owner har no need of two; and 
so on”. 

539  Ibid., s. 111. ”...it indeed will generally be found that the edifice designed with this 
masculine reference to utility, will have a charm about it, otherwise unattainable, jus 
as a ship, constructed with simple reference to its service against powers of wind and 
wave, turns out one of the loveliest things that human hands produce.” 

540  Ibid., s. 121. ”The essential thing in a building, – its first virtue, – is that it be strongly 
built, and fit for its uses. The noblest thing in a building, and its highest virtue, is that 
it be nobly sculptured or painted.” 
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Ruskinin ohella kriittisen kannan restaurointeihin omaksui Englannissa myös 
William Morris (1834–1896), joka otti kantaa The Society for the Protection of 
Ancient Buildings -yhdistyksen manifestissa myös rakennuksen käyttötarkoituk-
seen.541 Manifestissa todetaan, että mikäli rakennus on muuttunut soveltumatto-
maksi alkuperäiseen käyttöönsä, on parempi rakentaa kokonaan uusi rakennus 
kuin muuttaa tai laajentaa vanhaa.542 Menneiden aikojen menetelmin rakennettuja 
historiallisia rakennuksia ei voi tuhoamatta käsitellä nykymenetelmin.543 Mahdol-
lisia ovat kuitenkin sellaiset toimenpiteet, jotka ovat yhteensopivia ja alisteisia 
vanhalle rakennukselle eivätkä jäljittele mitään menneisyyden tyyliä. Yhdistyksen 
vuosiraporteissa esiteltiin uhanalaisia kohteita, joiden kohtalosta se kantoi huolta. 
Vuonna 1883 raportissa mainittiin keskiaikainen Chipping Ongar -kirkko Essexin 
kreivikunnassa. Kirkkoa oli muutettu ja korjattu vuosisatojen aikana, mutta laas-
tin alla oli näkyvissä taitava roomalainen tiilimuuraus.544 Kirkkoa uhkasivat laa-
jennus ja ”restaurointi”, mikä tuhoaisi sen erikoisen luonteen, raportissa kirjoite-
taan.545 Ja seurakuntalaisten määrän kasvaessa kirkon pihamaa jäisi laajennuksen 
myötä liian ahtaaksi.546 Raportin mukaan historiallisen rakennuksen säilymisen 
kannalta oli viisaampaa rakentaa kokonaan uusi rakennus kuin restauroida van-
ha.547  

William Morrisin käsitys arkkitehtuurin tehtävästä vastasi pitkälti Ruskinin 
näkemystä. Käsityötaitojen elvyttämisen puolesta Arts and Crafts -liikkeessä vai-
kuttanut Morris piti keskiajan käsityöläisten työn tulosta paitsi käytännöllisenä 

                                                        
541 William Morris, “Manifesto of the Society for the Protection of Ancient Buildings”, 

1877, http://www.marxists.org. 
542  Ibid.. “…if it has become inconvenient for its present use, to raise another building 

rather than alter or enlarge the old one.” 
543 Ibid..”…in fine to treat our ancient buildings as monuments of a bygone art, created 

by bygone manners, that modern art cannot meddle with without destroying.”  
544 Ibid.. “Annual Report of the SPAB/VI”, 1883.  
545  Ibid.. ”The church is now menaced with enlargement and "restoration”." 
546 Ibid.. “It will be readily understood that to enlarge such a church is to destroy its pecu-

liar character; and the Society is using its efforts to urge upon the authorities the ne-
cessity of building an additional church for an increasing population, as an addition to 
the size of the present fabric would soon again be out of proportion to the congrega-
tion, added to which the churchyard is small and crowded.” 

547  Ibid.. 
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myös kauniina.548 Moderni elämä taas pakotti tuottamaan asioita, jotka ovat pel-
kästään käytännöllisiä, kuten höyrymoottori.549 Historiallisten rakennusten hyö-
dyntäminen edellytti menneisyyden ja nykyisyyden välisten erojen ymmärtämis-
tä: ”Jos me tosiaan säilytämme nämä rakennukset omaan käyttöömme, on se 
mahdollista vain ymmärtämällä nykyisyyden sekä menneisyyden välillä oleva 
etäisyys.”550  

William Morrisin mukaan vanhat rakennukset olivat opettavia jäänteitä men-
neisyydestä ja menneisyyden elämäntavoista.551 Paras tapa säilyttää historialliset 
rakennukset oli olla muuttamatta niitä ja hyödyntää ne kirkollisessa, siviili- tai 
asumiskäytössä.552 Rakennuksen käyttö ja hyödynnettävyys olivat Morrisille tois-
sijaista. Vanhojen rakennusten ensisijainen tehtävä oli olla todisteena mennees-
tä.553  

5.2.3 Elävät ja kuolleet monumentit  

1800-luvun merkittävin italialainen restaurointi- ja arkkitehtuurivaikuttaja Camil-
lo Boito ei ottanut suoraan kantaa historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen 
muutoksiin. Arkeologinen restaurointi, jota Boito suositteli antiikin monumenttien 

                                                        
548 Ibid.,”The revival of architecture”, 1888. “It was indeed true that the medieval instinct 

for beauty would have exercised itself on whatsoever fell to its lot to do, but it was 
also true that the life of the times did not put into the hands of the workman any object 
which was merely utilitarian, still less vulgar.” 

549 Ibid.. Uusi aika tuotti toisaalta hyödyllisiä asioita, mutta myös mauttomuuk-
sia"...whereas the life of modern times forces on him the production of many things 
which can be nothing but utilitarian, as for instance a steam-engine; and of many 
things in which vulgarity is innate and inevitable, as a gentleman's club-house or the 
ceremonial of our modern bureaucratic monarchy.”  

550 Ibid.. ”Address at the Twelfth Annual Meeting – SPAB”, 1889. ”If these buildings are 
to be really preserved by us for our use, that can only be done by understanding the 
gulf which lies between us and the past” 

551 Ibid., ”The real, the essential purpose, in this day, of our old buildings is to be instruc-
tive relics of the past art and past manners of life.” 

552 Ibid.,” If you can do so, without altering them or making shams of them, use them for 
ecclesiastical, civic, or domestic purposes…That is the best way of preserving them.”  

553 Ibid., “But, I repeat, do not imagine that is now their essential, their primary purpose. 
It is not. It is only their secondary purpose. I say they themselves are of infinitely 
more value than any use they can be put to…” 
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kohdalla, tarkoitti niiden jäänteiden ja raunioiden restaurointia.554 Käyttöön liitty-
vien seikkojen huomioiminen ei tällöin ollut tarpeen, vaan restaurointi voitiin ra-
joittaa minimiin. Toisaalta rauniot olivat myös tutkimuskohteita, ja mikäli tietoa 
oli tarpeeksi, oli mahdollista koota osista niitä täydentäen, osittainen tai kokonai-
nen ricomposizione, ”uudelleen sovitus”.555 Keskiaikaiset ja sitä uudemmat ra-
kennukset olivat mitä todennäköisimmin yhä käytössä – joko alkuperäisessä tai 
uudessa. Mitä uudempi rakennus oli, sitä vapaammin sitä voitiin restauroida.556 

Belgialainen insinööri Louis Cloquet (1849–1920) jakoi monumentit eläviin 
ja kuolleisiin kriteerinään niiden soveltuminen käyttöön. Kuolleita monumentteja, 
monuments morts, olivat esimerkiksi antiikin temppelit ja antiikin sivilisaatioille 
kuuluneet rakennukset, joista oli jäljellä vain arvokkaita reliikkejä.557 Kuolleisiin 
monumentteihin, joita ei todennäköisesti koskaan tultaisi palauttamaan alkuperäi-
seen käyttöönsä, tuli kohdistaa pääasiassa konservoivia toimia. Eläviin monu-
mentteihin, monuments vivants, jotka iästään huolimatta olivat yhä käytössä, koh-
distui restaurointi, jotta niitä yhä voitaisiin hyödyntää, koska Cloquetin mukaan 
arkkitehtuurissa käyttökelpoisuus oli yksi kauneuden perusta. Rakennuksen ikä ei 
kuitenkaan ollut Cloquetille ratkaiseva seikka, sillä monet antiikin rakennukset 
kuten Pantheon Roomassa, keskiaikaiset katedraalit tai renessanssilinnat olivat 
yhä ”eläviä”.558 Kestääkseen ja säilyäkseen niiden oli myös täytettävä tehtävänsä, 
jolloin arkeologinen ja pittoreski näkökulma olivat toisella sijalla. Niitä tuli kehit-
tää ja laajentaa uuden funktionsa lähtökohdista. Kuolleiden monumenttienkin 
kohdalla oli mahdollista konservoivien toimenpiteiden ohella myös korvata puut-
tuvia osia, jotta rakenne olisi kestävämpi. Näin voitiin toimia esimerkiksi museo-
käytössä palvelevien kuolleiden monumenttien kohdalla. Elävät monumentit oli-
vat käytössä olevia teoksia, jolloin pelkkä konservointi ei riitä, vaan toimenpitei-
den oli mahdollistettava nykyinen käyttö sekä myös rakennuksen laajentami-

                                                        
554 Camillo Boito, Il nuovo e l’antico in architettura, Maria Antonietta Crippa toim., Jaca 

Book, Milano 1989, ss. 115–116.  
555  Ibid.. 
556  Ibid.. 
557 Louis Cloquet, ”La restauration des monuments anciens”, Revue de l’Art chrétien, 

XLIV, 1901 ss. 498–503. 
558 Ibid.. 
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nen.559 Cloquetin restaurointinäkemyksessä utilitas oli olennainen tekijä erityises-
ti teokseen kohdistuvien toimenpiteiden valinnassa.560 

Myös Gustavo Giovannoni (1873–1947) käytti jakoa elävät ja kuolleet mo-
numentit. Kuolleiden monumenttien palauttaminen alkuperäiseen käyttöön tai 
muuttaminen uuteen ei ollut mahdollista, kun taas elävien monumenttien kohdalla 
oli toisin: ”Jos rakennuksen uusi käyttö on sopusoinnussa alkuperäisen käytön 
kanssa, eikä uhkaa muuttaa sitä, peittää sen muotoja tai tuhota sitä, uusi käyttö on 
tervetullut…edistämään monumentin säilymistä”.561 Monumenttien ja merkittävi-
en rakennuksen säilyminen voitiin taata ainoastaan saattamalla ne käyttökuntoon 
ja herättämällä kaupunkilaisten kiinnostus ja kiintymys niitä kohtaan.562 Giovan-
noni vaikutti myös ensimmäisen kansainvälisen restaurointijulistuksen sisältöön 
Ateenan konferenssissa vuonna 1931.  

Boiton, Cloquetin ja Giovannonin suhtautumiselle yhteistä oli pyrkimys jä-
sentää restauroinnin kohteena olevien rakennusten kenttää ja sitä kautta ymmär-
tää, minkälaisia toimenpiteitä niihin voitiin kohdistaa. Jako ”kuolleisiin” ja ”elä-
viin” monumentteihin oli ehkä kärjistetty, mutta se antoi kuitenkin käsityksen 
käyttötarkoituksen ja säilymisen välisestä suhteesta. Ikä ei ollut rajoittava tekijä 
historiallisen rakennuksen käytölle. Ruskinin ja Morrisin suhtautuminen historial-
lisen rakennuksen uudistamiseen ihmisten tarpeita vastaavaksi ja sen käyttötarkoi-
tuksen muuttumiseen oli vastustava, mutta ei täysin kielteinen. Rakennuksen säi-
lymisen ehdoksi ymmärrettiin sen pysyminen käytössä ja ylläpidon kohteena. 
Heidän negatiiviseen suhtautumiseensa saattoi olla syynä myös termin ’restauroi-
da’ tulkitseminen historiallista rakennusta olennaisesti muuttavaksi ja siten tuhoa-
vaksi prosessiksi.  

                                                        
559 Ibid.. Cloquet totesikin, että ”conserver, restaurer, et même parfois agrandir”. 
560 Ibid..Vaikka Cloquet käsitteleekin useita tärkeitä teemoja, kuten monumenttien käyt-

töä, jää hänen tekstinsä Giovanni Carbonaran mukaan sekavaksi (Giovanni Carbonara, 
Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori editore, Napoli 1997, 
ss. 191–195). Cloquetin näkökulma poikkesi italialaisten lähestymistavasta. Silti sitä 
voi pinnallisena ja yksinkertaistettunakin pitää yhä hyvin nykyaikaisena erityisesti mi-
tä tulee historiallisen rakennuksen hyödynnettävyyteen. 

 561 Gustavo Giovannoni, Vecchie città ed edilizia nuova, Nuova Antologia di lettere, 
scienze ed arti, 1913, ss. 116–119: „Se la destinazione dell’edificio è consona al fine 
per cui sorse, se essa non minaccia di mutare il tipo, di nascondere le forme, di sov-
rapporsi all’antico con uno sviluppo progressivo invadente, benvenga tale destinazio-
ne utile…“ 

562  Ibid., s. 108. 
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5.2.4 Alois Rieglin käyttöarvo versus aika-arvo 

Alois Rieglin arvoteorian mukaan käyttöarvo, Gebrauchswert, sisältyi niin kutsut-
tuihin nykyajan arvoihin tai nykyisyysarvoihin, Gegenwartswert.563 Käyttöarvo 
vastasi ihmisen fyysisiin tarpeisiin. Säilyäkseen käytössä rakennuksia tuli huoltaa 
ja ylläpitää, mikä vaati usein myös muutoksia. Rieglille rakennuksen käyttöön 
liittyivät myös turvallisuustekijät. Rakennusten, jotka ovat yhä käytössä, on py-
syttävä sellaisessa kunnossa, että ihmiset voivat käyttää niitä joutumatta hengen-
vaaraan ja vaarantamatta terveyttään.564 Siksi rakennuksessa esiintyvät vauriot oli 
korjattava välittömästi.565  

Alois Rieglin arvokäsitteistössä historiallisen arvon, historischer Wert, ohella 
ikäarvo, Alterswert, sisältyy muistoarvoihin, Erinnerungswert. Koska teoksiin 
sisältyvät arvot ovat aina suhteellisia, aiheutuu niiden väille toisinaan konflikte-
ja.566 Käyttöarvo ja historiallinen arvo joutuvat vastakkain, kun monumenttia ei 
enää voi käyttää.567 Käyttöarvon ja historiallisen arvon välinen konflikti liittyy 
ikäarvoon: ikäarvon asettaminen käyttöarvon edelle edellyttäisi rakennuksen hyl-
käämistä restauroinnin sijasta. Käyttöarvo mahdollistaa rakennuksen restauroin-
nin. Näin vältetään ikäarvon edellyttämä monumentin irrottaminen ympäristös-
tään ja sen museoiminen.568 Rieglin näkemyksen mukaan rakennuksen käyttö on 
hyödyksi ikäarvolle. Monumentin jatkuva käyttö on ikäarvon kannalta Rieglin 

                                                        
563  Alois Riegl, ”Der moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung”, 

Konservieren, nicht restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 1900, 
Braunschweig/Wiesbaden, 1988, ss. 69–70. 

564  Ibid., s. 70. “Das physische Leben ist die Vorbedingung jedes psychischen Lebens 
und insofern wichtiger als dieses, als wohl das physische wenigstens ohne höheres 
psychisches Leben gedeihen kann, aber nicht umgekehrt. Daher muss z.B. altes Ge-
bäude, das heute noch in praktischer Verwendung steht, in solchem Zustande erhalten 
bleiben, dass es Menschen ohne Gefährdung der Sicherheit ihres Lebens oder ihrer 
Gesundheit beherbergen kann…“ 

565  Ibid.. “...jede durch die Naturkräfte gebrochene Lücke in seinen Wänden und der De-
cke ist sofort zu schliessen, das Eindringen der Nässe möglichst hintanzuhalten oder 
doch zu paralysieren.“ 

566 Ibid., ss. 72–73. 
567 Ibid., s. 73. 
568  Ibid., s. 72. 
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mukaan jopa hyvin tärkeää.569 Antiikin ja varhaiselta keskiajalta peräisin olevien 
teosten kohdalla konfliktit ikä- ja käyttöarvon välillä ovat kuitenkin harvinaisia.570 
Kyseiset teokset nauttivat ikäarvosta ja ovat riippumattomia käyttöarvosta. Uu-
demmat teokset on ”helpompi restauroida, koska ikäarvon kultti on olemassa. 
Rakennuksia voidaan käyttää ja muuttaa, mikä lisää ikäarvoa.571 

5.3 Käyttötarkoituksen muutoksista 1800-luvulla 

Restaurointien kohteiksi tulivat 1800-luvun aikana ”kuolleiden” monumenttien 
kuten antiikin muistomerkit ohella historialliset rakennukset, joita yhä oli mahdol-
lista hyödyntää joko alkuperäisessä tai siitä poikkeavasta käytössä. Käyttö-
tarkoituksen merkitys ymmärrettiin erottamattomaksi osaksi rakennuksen säily-
miseen tähtäävää restaurointia, mitä osoittaa muun muassa Viollet-le-Duc’n asen-
noituminen. Vaikka monumenttien käyttäminen oman ajan tarpeisiin ymmärrettiin 
tärkeäksi, täysin sopimaton käyttö oli tuhoisaa rakennukselle. Esimerkiksi Venet-
siassa Palladion suunnitteleman San Giorgion luostarin monumentaalinen luosta-
ripiha toimi asevarastona ja refektoriosta oli tehty puusepänverstas.572 Samoin 
Suomessakin linnoja oli vielä 1800-luvulla varastoina ja vankiloina ja raunioita 
hyödynnettiin rakennusmateriaalina.573  

Toisia rakennuksia restauroitiin ja uudistettiin näyttäviksi, toiset taas alistet-
tiin monumentin historiasta piittaamattomaan käyttöön. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa muutokset kuitenkin usein olivat minimaalisia, mahdollisimman taloudelli-
sesti toteutettuja. Niiden restauroiminen on myöhemmin ollut helpompaa kuin 
esimerkiksi tyylirestaurointien tuotosten. Vaikka monia lakkautettuja luostareita 
varsinkin Italiassa muutettiin paitsi museoiksi myös kasarmeiksi tai muuhun so-
tilaalliseen käyttöön, niiden säilyminen edes jossain määrin oli näin taattu.  

                                                        
569  Ibid.. ”Wenn nun also die fortdauernde praktische Benutzung eines Denkmals auch für 

den Alterswert ihre grosse und öfters schlankweg unentbehrliche Bedeutung besitzt, 
wird dadurch die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen dem Alters- und dem 
Gebrauchswerte, der uns vor kurzem noch unvermeidlich erschien, wiederum ganz 
wesentlich eingeengt. ” 

570  Ibid.. 
571  Ibid.. 
572  Boito, op.cit., ss. 85–90. 
573  Ks. esim. Antero Sinisalo, ”Historiallisen linnat”, Rakennusmuistomerkkimme ja nii-

den suojelu, toim. Aarne Heimala, WSOY, Porvoo, 1964, s. 81. 
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Uudisrakentamisen ongelma tyylin ja rakennuksen funktion välillä heijastui 
restaurointeihin. Tyylirestauroinnit olivat yleisiä myös käyttötarkoituksen muu-
toksissa, kuten Venetsiassa vuosisadan loppupuolella restauroidun Fontego dei 
Turchin tapauksessa, mikä tuntuu 1700- ja 1800-lukujen arkkitehtuuripohdintoja 
vasten oudolta.574 Restauroinneissa sovellettiin ehkä uudisrakentamisen ajattelu-
tapaa, koska rakennuksen historian ja kerroksellisuuden kunnioittaminen oli har-
vinaista. Silti esimerkiksi Venetsian entisen Santa Maria della Carità -luostarin 
muutoksissa Accademian taidekouluksi ja museoksi taustalla oli olemassa olevan 
tilanteen arvioiminen ja kohteessa eri aikoina toteutettujen muutosten arvottami-
nen: Palladion työtä pidettiin arvokkaampana kuin keskiaikaista rakennusta, joka 
muutettiin uutta museo- ja koulukäyttöä varten rajuin ottein. Historiallisten ra-
kennusten sovittaminen uusiin tarpeisiin ei aina ollut kivutonta, mitä osoittavat 
myös Englannin keskiaikaisten kirkkojen uudistamistöiden aiheuttama kohu ja 
suojelijoiden huoli niiden autenttisuuden säilymisestä.  

Varsinkin 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa arvokeskustelu selkeytti 
suojelukohteiden valintaa ja myös niihin kohdistuvien toimenpiteiden tavoitteita. 
Käyttötarkoituksen muuttaminen ymmärrettiin oikeaksi ja todelliseksi mahdolli-
suudeksi jatkaa historiallisen rakennuksen elämää. 

                                                        
574  Ks. esim. Ennio Concina, Storia dell’architettura di Venezia dal VII al XX secolo, 

Electa, Milano, 2003, s. 310. 
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6 Modernismi ja historiallisten rakennusten 
käyttötarkoituksen muutokset  

Restauroinnin metodologiset perusteet ja arvopohja olivat muotoutuneet 1800-
luvulla, ja esimerkiksi Italiassa ja Ranskassa lakeja oli säädetty historiallisten ra-
kennusten turvaamiseksi. Restauroinnista oli Italiassa kehittynyt oma tieteen-
alansa erityisesti Camillo Boiton myötävaikutuksella. Boito oli myös pitänyt eh-
dottoman tärkeänä lakien säätämistä monumenttien suojelemiseksi.575 Monissa 
läntisissä maissa, niin Italiassa kuin Suomessakin, tyypillisimpiä käyttötarkoituk-
sen muutoksen kohteita olivat aluksi historialliset linnat ja linnoitukset.576 Histo-
riallisista rakennuksista, sekä monumenteista että kansanrakentamisesta, tuli 
1900-luvun aikana tieteen ja tutkimuksen kohteita: ne ymmärrettiin todisteiksi 
menneisyydestä ja ajan kulumisesta. Silti myös historiallisiin rakennuksiin koh-
distuu jatkuvasti muutoksia ja uudelleentulkintoja. Miten käsitykset restauroin-
nista ja rakennussuojelusta ja toisaalta modernistinen näkemys arkkitehtuurin teh-
tävistä ovat 1900-luvulta lähtien heijastuneet historiallisten rakennusten käyttö-
tarkoituksen muutoksiin? 

Rakennussuojelun ja restauroinnin tehtäviä ja toimintaperiaatteita alettiin 
1900-luvulla määritellä kansainvälisissä foorumeissa, joiden julkilausumissa ki-
teytyivät restaurointien tavoitteet, metodit ja rajoitukset. Restauroinnin periaatteet 
omaksuttiin ja niistä keskusteltiin kansainvälisesti. Rakennussuojelun kenttä laa-
jeni vähitellen käsittämään perinteisten monumenttien ohella esimerkiksi kansan-
rakentamista, teollisuusrakennuksia ja uudempaa, modernia rakennuskantaa. 
Muodossa tai toisessa käyttötarkoituksen muutos sisältyi useimpiin restaurointei-
hin: vähintäänkin tiloja jouduttiin nykyaikaistamaan.  

                                                        
575 Camillo Boito, “I nostri vecchi monumenti”, Il nuovo e l’antico in architettura, Jaca 

book, Milano, 1988, ss. 73–75. Boito jakoi Italian kahdeksaan alueeseen, jotka mm. 
vastasivat monumenttien luetteloimisesta, suojelusta ja valvoivat niiden restaurointeja, 
ibid., ss. 85–90. 

576 Myös Suomessa kansallisromanttisesti ajattelevat arkkitehdit osallistuivat aktiivisesti 
keskiaikaisten kirkkojen ja linnojen dokumentointiin. Esimerkiksi Armas Lindgren 
(1874–1929) on tunnettu dokumentoinneista ja restauroinneistaan (mm. Turun tuo-
miokirkon restaurointi vuonna 1922). Suomen Muinaismuistoyhdistys oli perustettu 
vuonna 1870 ja sen järjestämillä tutkimusmatkoilla tutustuttiin maan rakennusperin-
teeseen, mikä herätti kiinnostuksen ja arvostuksen historiasta kertovaa rakennuskantaa 
kohtaan.  
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6.1 Funktio, muoto ja käyttötarkoituksen muutokset 

Italialaiset nuoret arkkitehdit julkaisivat vuonna 1914 futuristien manifestinsa. He 
vastustivat historian jäljittelyä ja vaativat uutta arkkitehtuuria, joka vastaisi uuden 
aikakauden vaatimuksia.577 Myös muissa länsimaissa modernismia ihannoivat 
arkkitehdit halusivat samoihin aikoihin katkaista siteet historiaan. Italian futuristit 
uskoivat, että tieteen ja teknologisten uutuuksien avulla oli mahdollista luoda kau-
punkeja, joilla ei ollut mitään yhteistä historian kanssa. Esimerkiksi Antonio 
Sant’Elian (1888–1916) kuvissa futuristinen kaupunki oli edistyksellisyyttä sym-
boloivien voimalaitosten, asemien ja terminaalien metropoli. Kuilu menneisyyden 
ja nykyhetken välillä tuntui futuristeista valtavalta. Antiikin monumentit, niiden 
balsamointi, rekonstruointi ja kopioiminen oli heistä vastenmielistä.578 Manifestin 
lausahdukset ”talot kestävät vähemmän aikaa kuin me” ja ”jokaisen sukupolven 
on rakennettava oma kaupunkinsa” kertovat historian merkityksettömyydestä ja 
halusta irtautua siitä.579 Samalla niin Italian futuristien kuin esimerkiksi Hollannin 
De Stilj -ryhmänkin manifesteissa huomio kiinnittyy myös ihmisen tarpeiden 
täyttämiseen. Individualismin tilalle tuli universaali näkemys ajasta, joka heijastui 
myös arkkitehtuuriin.580 Arkkitehtuurin tehtävästä tuli aikaisempaa näkyvämmin 
sosiaalinen, ja sen oli autettava ihmisiä sopeutumaan uudenlaiseen elämään teol-
listuneessa yhteiskunnassa. Parhaimpia esimerkkejä tästä ovat asumiseen liittyvät 
ratkaisut, erityisesti keskustojen ulkopuolelle toteutetut asuinalueet. Monien kuu-
luisien arkkitehtien kielteinen suhde historiaan oli täysin vastakkaista rakennus-
suojelullisille pyrkimyksille. Tätä taustaa vasten rakennussuojelun ja restauroin-
nin tehtävän merkitys kasvoi entisestään. Historiallisia rakennuksia eivät uhan-
neet pelkästään sodat ja raunioituminen.  

6.1.1 Funktionalismin idea 

Moderni arkkitehtuuri ei ollut vain uusi suoralinjainen, puhdas ja geometrinen 
tyyli, vaan myös teknologisen edistyksen ja arkkitehtuurin tehtävien uudelleen-
tulkinnan määrittelemä uudenlainen suhtautumistapa rakentamiseen. Sitä leimasi-

                                                        
577  Ulrich Conrads, toim., Programs and manifestoes on 20th-century architecture, The 

MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1999, ss. 34–38. 
578  Ibid.. 
579  Ibid., s. 38.  
580  Ibid., s. 39. De Stilj julkaisi ensimmäisen manifestinsa vuonna 1918. 
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vat paitsi tarkoituksenmukaisuus, rationaalisuus ja asiallisuus myös ihmisten tar-
peiden huomioiminen.  

Muodon, materiaalien ja käyttötarkoituksen välistä suhdetta ilmaistiin riip-
puen kielialueesta erilaisin termein. ”Funktio” tarkoitti 1800-luvulla niin englan-
nin kuin ranskan kielissä jonkun tietyn rakennuksen osan tehtävää, eikä rakennuk-
sen käyttötarkoitusta koko laajuudessaan.581 Adrian Fortyn mukaan saksan kieles-
sä arkkitehtuuriin liitettiin jo ennen 1900-lukua sanat Sachlichkeit eli asiallisuus 
ja Zweckmässigkeit eli tarkoituksenmukaisuus sekä funktionell eli toimiva. Tar-
koituksenmukaisuus ei tarkoittanut enää pelkkää rakenteellista järkevyyttä, vaan 
käyttö oli rakennuksen ”tarkoitus” – näinhän oli aina ollut, mutta eri tavoin il-
maistuna.582 Modernismin synonyyminä käytetty ”funktionalismi” onkin ollut 
harhaanjohtava, koska se on tulkittu pelkäksi tyyliksi, jossa muoto ja esteettiset 
seikat ovat keskeisiä ihmisiä palvelevien tavoitteiden kustannuksella.583 Valitetta-
vasti modernin liikkeen perusideoiden typistäminen säännöiksi teki siitä kaava-
maisen, formaalin ja jopa epäinhimillisen, mikä alkoi herättää vähitellen vastus-
tusta. 

Utilitas -termin merkitys on arkkitehtuurin yhteydessä pysynyt samana sitten 
Vitruviuksen. Arkkitehtuurin tehtävien suhde termiin on kuitenkin vaihdellut ja 
sitä on ilmaistu eri tavoin riippuen aikakaudesta ja tarpeista. Vitruviuksen decor 
tarkoitti käyttäjän ja rakennuksen ulkoasun suhdetta.584 Renessanssin decoro mer-
kitsi käytön, käyttäjän ja rakennuksen koristeiden ja tilojen sijoittelun johdon-
mukaisuutta.585 Convenienzalla Leon Battista Alberti ilmaisi tekstissään muodon 
ja käytön välistä järkevää suhdetta, sopivuutta.586 Ranskalaisten convenance tar-

                                                        
581  Adrian Forty, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames & 

Hudson, London, 2000, s. 180. Adrian Fortyn mukaan termien ”funktio” ja ”funktio-
naalinen” käyttö tässäkin yhteydessä oli paljon harvinaisempaa kuin voisi kuvitella 
ennen 1900-lukua, vaikka modernissa merkityksessään siitä on tullut kaikkialla läsnä-
oleva. 

582  Ibid., s. 184. 
9 Ibid., s. 174. Adrian Forty ei kirjoita funktionalismista tyylinä, mutta pohtii termin 

erilaisia merkityksiä eri aikoina.  
584 Marco Vitruvio Pollio (Vitruvius), Architettura (dai libri I – VII), Biblioteca Univer-

sale Rizzoli, Milano, 2002, ibid., I/II/5–7, ss. 118–120. 
585  Ks. esim.: Leon Battista Alberti, L’Architettura, Edizioni il Polifilo, Milano, 1989, 

VI/v, s. 247; Andrea Palladio, I quattro libri dell’Architettura, Ulrico Hoepli Editore, 
Milano, 1997, II/II, s. 3. 

586  Alberti, op.cit., VI/V, s. 247 ja IX/X, s. 474. 
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koitti kutakuinkin samaa, ja vielä hyvää makua, bon gôut.587 Sitä että muoto olisi 
ollut seurausta funktiosta tai päinvastoin, ei kukaan ollut aikaisemmin edellyttä-
nyt!588 Carlo Lodoli käytti ensimmäisenä funktio ja funktionaalisuus -sanoja ark-
kitehtuurin yhteydessä, mutta ei modernismin ymmärtämässä merkityksessä. Ad-
rian Fortyn mukaan modernismin funktionalismiin sisältyvä vuorovaikutus fyysi-
sen ja sosiaalisen ympäristön kanssa erottaa sen merkityksestä, jonka convenance 
sisälsi.589 Vasta modernismin myötä arkkitehtuurin tehtäväksi vakiintuivat sosiaa-
liset tarkoitusperät ja rakennusten liittyminen osaksi kokonaisuutta, miljöötä.590  

Karsten Harries erottaa toisistaan Carlo Lodolilta periytyvän ”ankaran funk-
tionalismin” (rigorous functionalism) ja ”retorisen funktionalismin” (rhetorical 
functionalism).591 Lodolin ”ankaraa funktionalismia” on tulkittu täysin kielteisek-
si esimerkiksi rakennusten koristelua kohtaan ja arkkitehtuurin alistamiseksi pel-
käksi rakennukseksi.592 ”Ankara funktionalismi” edellytti kriittisyyttä erityisesti 
funktionaalisilta näyttäviä rakennuksia kohtaan, ”retorinen funktionalismi” puo-
lestaan tähtäsi enemmän rakennuksen funktionaaliseen ulkoasuun kuin todelliseen 
funktionaalisuuteen.593 Funktionaalista esittävä rakennus sovelsi tieteen ja tekno-
logian etuja kommunikoiden näin modernistisen ethoksen kanssa ja houkutellen 
asumaan ”erityisellä” tavalla, kuten Karsten Harries asian ilmaisee.594 ”Retorisen 
funktionaalisuuden” voi ymmärtää funktionaaliseksi tyyliksi siinä merkityksessä, 
mihin sana funktionaalinen viittaa: materiaaleina ja muotoina, jotka ilmaisevat 
ulospäin rakennuksen käyttötarkoituksen. Jos Lodoli oli ”ankaran funktionaali-

                                                        
587  Germain Boffrand, Livre d’architecture & la figure équestre de Louis XIV, Paris, 

1745, Gregg International Publishers Limited, Westmead, Farnborough, Hants., 1969, 
s. 4. 

588  Forty, op.cit., s. 190. 
589  Ibid.. 
590  Ibid., s. 192. 1800-luvun alun utilitarismiin Englannissa ja Ranskassa oli sisältynyt 

sosiaalisia ihanteita esimerkiksi tehtaiden ja institutionaalisten rakennusten ja niihin 
liittyneiden asuinalueiden suunnittelussa. Arkkitehtuurilla, esimerkiksi tilajärjestelyllä, 
uskottiin olevan vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen. Alvar Aallon töitä pidetään 
mestarillisina erityisesti, koska ne vastaavat ympäristön ja ihmisten tarpeisiin. 

591  Karsten Harries, The Ethical Function of Architecture, The MIT Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2000 (1997), ss. 120–121. 

592  Ibid.. Esimerkiksi Karsten Harries itse tulkitsee ensin kirjaimellisesti Lodolin tarpee-
seen perustuvaa arkkitehtuurinäkemyksen, mutta huomioi myöhemmin, että Lodolille 
nimenomaan materiaalin käyttäminen järkevällä tavalla oli keskeistä.  

593  Ibid.. 
594  Ibid.. 
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suuden” taustalla, niin ”retorisen funktionalismin” esi-isänä voitaneen pitää Georg 
Wilhelm Friedrich Hegeliä (1770–1831), joka oli kirjoittanut jo edellisen vuosi-
sadan alussa seuraavasti arkkitehtuurin muotojen suhteesta käyttötarkoitukseen: 
”Tarve synnyttää arkkitehtuurissa muotoja, jotka ovat yksinomaan tarkoituksen-
mukaisia ja kuuluvat ymmärryksen alueelle: pintojen suoraviivaisuus, suorakul-
maisuus, tasaisuus”.595 

6.1.2 Muoto ilmentää funktiota. Modernismin suhteesta 
“utilitakseen” 

Louis H. Sullivanin (1856–1924) ja Le Corbusierin (1887–1965) suhtautumista 
funktioon voidaan tarkastella Karsten Harriesin ”ankaran” ja ”retorisen funktio-
nalismin” näkökulmista. Sullivanin näkemyksen voi sanoa edustaneen ”ankaraa 
funktionalismia”, kun taas Le Corbusier, jolle kauneus oli keskeistä, edusti ”reto-
rista funktionalismia”.  

Funktion ja muodon keskinäisellä suhteella ”ei ole alkua, ei loppua”, totesi 
Louis H. Sullivan, mikä kuvasi hyvin toiminnan ja muodon välistä, kaikkea muu-
ta kuin suoraviivaista suhdetta.596 Arkkitehtuurissa funktionaalisuus tarkoittikin 
suunnittelutehtävän järkiperäistä lähestymistä, mikä sisältyi Sullivanin muotoile-
maan form follows function -mottoon.597 Se että toiminto ja tarve määrittelevät 
muodon, on luonnossa esiintyvä lainalaisuus, jota Sullivan piti perusteluna muo-
don ja funktion yhteydelle. ”Ulkoinen vaikutelma ilmentää syvempää tarkoitus-
ta”, kuten esimerkiksi ”hevosen muoto ilmentää ja on looginen ilmaus hevosen 
funktiosta”.598 Samoin ”ruusupensaan muoto todistaa aidoksi ruusupensaan funk-
tion”.599 Se mikä pätee luontoon, pätee myös ihmisen toimintaan liittyvien asioi-
den ja esineiden kohdalla: moottorin muoto ilmentää sen funktiota. Asioiden ja 
ilmiöiden loputtomasta muodon ja toiminnan välisten suhteiden verkosta oli joh-

                                                        
595  Jürgen Habermas, “Moderni ja postmoderni arkkitehtuuri”, teoksessa Jussi Kotkavirta 

ja Esa Sironen, toim., Moderni/postmoderni. Lähtökohtia keskusteluun, Tutkijaliiton 
julkaisusarja 44, Jyväskylä, 1989, s. 124; G.W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhe-
tik, Theoriewerkausgabe Bd 14, Frankfurt, 1970, s. 258.  

596  Louis H. Sullivan, Kindergartenchats and other writings, Dover Publications, New 
York, 1979, s. 43. “The interrelation of function and form. It has no beginning, no 
ending.” 

597 Ibid..  
598 Ibid..”…the form, horse, resembles and is the logical output of the function, horse…” 
599 Ibid..”And so does the form, rose-bush, authenticate its function, rose-bush…” 
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dettavissa ihmisen elämässä pätevä lainalaisuus, että kaikki muodot sisältävät 
funktion ja jokainen funktio löytää tai oli määrätty löytämään muotonsa.600 Funk-
tio oli rakennuksen tarkoitus eli peruste sen olemassa ololle ja syy sen muodolle. 
Ollakseen arkkitehtuuria rakennuksen oli selkeästi vastattava funktiotaan, oltava 
sen kuva.601 Kokonaisuudessa jokainen yksityiskohta ilmensi funktiota ja orgaani-
suus oli luonnossa synonyymi funktionaalisuudelle.602 Myös Sullivanille funktio-
naalisuus tarkoitti orgaanisuutta, joka ulottui materiaalien valitsemiseen niin, että 
ne parhaiten soveltuivat esineelle tarkoitettuun käyttöön.603 Rakennus oli koko-
naisuus, jossa funktio määräsi pitkälti rakennusmateriaalit ja muodot.  

Louis H. Sullivanin näkemys arkkitehtuurin orgaanisuudesta oli ilmeisesti pe-
räisin Horatio Greenoughilta (1805–52), jota pidetään ensimmäisenä funktionalis-
tisten prinsiippien muotoilijoista. Hänen käsityksensä arkkitehtuurin anatomiasta 
nahan verhoamana luurankona oli funktionalistisen arkkitehtuuriteorian yksi läh-
tökohta. Greenough ammensi karaktääri-opista, ranskalaiselta Durandilta, italia-
laiselta Lodolilta ja englantilaiselta Ruskinilta. Aivan kuten laivat, koneet ja sillat, 
myös rakennusten tuli ilmaista funktionsa. Pankki piti tunnistaa pankiksi, kirkko 
kirkoksi, eivätkä biljardisali ja kappeli voineet pukeutua samaan asuun pylväineen 
ja päätykolmioineen. Greenoughilla esteettiset ja moraaliset aspektit arkkitehtuu-
rissa sisältyvät funktioon.604 

                                                        
600 Ibid., s. 46. “…that the bulding, to be good architecture, must, fist of all, clearly corre-

spond with its function, must be its image…” Hyvin suunniteltu rakennus ilmensi 
tarkoitustaan: “…if a building is properly designed, one should be able with a little at-
tention, to read through that building to the reason for that building.” 

601  Ibid.. 
602  Ibid., s. 47. 
603  Ibid.. Arkkitehtuurin käsittäminen orgaaniseksi, luonnon lainalaisuuksia noudattavaksi 

prosessiksi ei ollut uutta. Arkkitehtuuri oli jo Albertin, Palladion ja Gherardo Spinin 
mielestä perustunut luonnon imitoimiseen. Carlo Lodolille orgaanisuus oli tarkoittanut 
funktionaalisuutta, totuudenmukaisuutta ja järkevyyttä ja myös mukavuutta. John 
Ruskinille orgaanisuus oli luonnonmuotojen imitoimista arkkitehtuurissa. Esimerkiksi 
goottilainen suippokaari-ikkuna oli luonnosta periytynyt ja siitä eri vaiheiden kautta 
kehittynyt muoto. 

604  David S. Andrew, Louis Sullivan and the Polemics of modern Architecture. The pre-
sent against the past, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1985, ss. 63–
66. Andrew olettaa Sullivanin tunteneen Greenougin ajatuksen ja kirjoituksen “Ame-
rican Architecture” (1843), jossa tämä kirjoitti ideaalista arkkitehtuurista (ks. Harold 
A. Small, Horatio Greenough. Form and Function, Berkeley, 1947, ss. 57–62). 



 

 189 

Sullivanin mukaan arkkitehdin tehtävänä oli ihmisten todellisia tarpeita vas-
taavien rakennusten luominen.605 Orgaanisuudella Sullivan tarkoitti arkkitehdin 
tehtävää antaa rakennuksen rakentua luonnollisesti, loogisesti ja runollisesti sen 
omista lähtökohdista.606 Materiaalit sisälsivät syvempiä merkityksiä, tunnetilan tai 
ajatuksen, jotka näin sekoittuivat ihmisten todelliseen elämään. Arkkitehtuurin 
todellinen tehtävä oli kuitenkin ”organisoida, integroida ja glorifioida käyttö-
kelpoisuutta, utility”.607 Arkkitehtuurin lähtökohta oli ihmisen hyödyttäminen ja 
sillä oli sosiaalinen tehtävä. Arkkitehtuurin totuus oli sen muodon ja funktion vä-
lisessä suhteessa, joka ulottui rakenteisiin ja materiaaleihin. ”Missä funktio ei 
muutu, ei muutu muotokaan.”608  

Le Corbusierin julistus Kohti uutta arkkitehtuuria (1923) oli irtiotto perin-
teisestä tyylisidonnaisuudesta sarjatuotannon ja ihmisten tarpeita vastaavan arkki-
tehtuurin puolesta. Silti esteettiset seikat, lähinnä uusi muotokieli ja kone-este-
tiikka, nousevat muiden arkkitehtuurin tekijöiden yläpuolelle: vaikka talo olisi 
kuinka tarpeellinen ja sen vaikutukset sosiaalisesti eheyttäviä, tuskin Le Corbusier 
olisi sitä arvostanut ilman modernia ulkoasua. Tarpeeseen vastaaminen ei riittänyt 
tekemään rakennuksesta kaunista.609 Arkkitehtuurin tehtävä oli ”syvällisempi”: 

Arkkitehtuurilla on toiset päämäärät kuin rakentamisen korostaminen ja tar-
peisiin vastaaminen. Tarpeilla tarkoitetaan tässä hyödyllisyyttä, mukavuus-
vaatimuksia ja käytännöllistä sijaintia. Arkkitehtuuri on ennen kaikkea tai-
detta, joka platonisen suuruuden tilassa saavuttaa matemaattisen järjestyksen, 
laskelmoinnin ja harmonian liikauttaen mieltämme. Tässä on arkkitehtuurin 
päämäärä.610 

                                                        
605 Sullivan, op.cit., s. 139. ”Hence the true function of the architect is to initiate such 

buildings as shall correspond to the real needs of the people.” (kursivointi teoksesta) 
606 Ibid., s. 140. “…he must cause a building to grow naturally, logically and poetically 

out of its conditions.” 
607 Ibid., s. 141. “The true work o the architect is to organize, integrate and glorify 

UTILITY. Then and then only is he truly MASTER-WORKER.” 
608 Ibid., s. 208. “Where function does not change form does not change.” Korkea toimis-

torakennus oli uusi rakennustyyppi, jota Sullivan vertasi kreikkalaiseen temppeliin, 
goottilaiseen katedraaliin ja keskiaikaiseen linnoitukseen: ne olivat arkkitehtuuria, 
elävää taidetta. 

609 Le Corbusier, Kohti uutta arkkitehtuuria, Avain, Helsinki, 2004, s. 91 (alkup. Vers 
une architecure, 1923, suom. Pauliina Nurminen). 

610 Ibid., s. 92. 
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Funktionaalisen estetiikan ihanteita olivat tehtaat ja koneet kuten lentokoneet, 
valtamerilaivat ja autot.611 Jopa Parthenonia voitiin verrata suurikokoisiin konei-
siin, jotka Le Corbusierin mukaan ”ilmentävät täydellisimmin ihmisen nykyistä 
toimintaa”.612 Rakennuksen sisäpuoli määritteli talon ulkopuolen.613 Le Cor-
busierin näkemyksen voi ymmärtää myös siten, että rakennuksen funktio määrit-
telee tilojen sijoittelun ja suhteet pohjakaavassa ja määrää näin myös rakennuksen 
ulkomuodon.614 Luovuus arkkitehtuurissa oli kykyä alistaa hyötynäkökohdat ark-
kitehdin ”plastiselle idealle”. Le Corbusierin mukaan hyötynäkökohdat, mieli-
kuvitus ja plastinen luomiskyky määräsivät rakennuksen pohjakaavan, tilavuuden 
ja pinta-alan.615  

Louis H. Sullivanille arkkitehtuuri käsitti orgaanisen funktionaalisuuden, luo-
vuuden ja sosiaalisen tehtävän. Arkkitehtuurin sosiaalinen tehtävä on se lähtö-
kohta, jota vasten myös historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muuttu-
minen on mahdollista. Arkkitehtuurille asetetut kriteerit funktion, materiaalin ja 
muotojen keskinäisestä suhteesta eivät kuitenkaan enää päde, kun käyttötarkoitus 
muuttuu. Sullivanille käyttötarkoitus liittyi muotoon orgaanisessa mielessä. Ark-
kitehtuurilla oli samanaikaisesti myös syvällisempi tehtävä totuuden ilmentäjänä 
ja utilitas oli arkkitehtuurin korkein tehtävä. Le Corbusier puolestaan näki funk-
tionaalisuuden esteettisen laadun kriteerinä, mikä ilmeni selkeinä muotoina. 
Funktion korostaminen perusteluna rakennuksen olemassaololle oli yksi olennai-
sista modernia arkkitehtuuria luonnehtivista piirteistä. Modernistiset rakennukset 
mielletään selkeiksi, toimiviksi ja tarkoituksenmukaisiksi, vaikka rakennuksen 
ulkomuoto ei voi olla tae toimivasta talosta. Mistään uutuudesta ei pohdinnoissa 
ollut kyse. Suunnitteluprosessissa toiminnalliset seikat, ilmansuuntien merkitys ja 
tilojen keskinäinen sijoittelu ja suhteet ymmärrettiin jo Vitruviuksen teoksessa.616 
Funktionaalisuus ei siis voi olla vain modernismille varattu ominaisuus, koska se 

                                                        
611 Le Corbusierin kritiikki johtui ehkä osin siitä, että 1920-luvun alussa modernismi ei 

ollut vielä lyönyt itseään läpi. Hänen teoksensa osaltaan vaikutti sanoman leviämi-
seen.  

612 Ibid., s. 118. 
613 Ibid., s. 140. 
614 Ibid., s. 147.  
615 Ibid., s. 173. Rakentamista ja siihen liittyviä ongelmia Le Corbusier ei pitänyt yhtä 

tärkeinä, vaikka ”arkkitehdin tulisi hallita rakentaminen yhtä hyvin kuin ajattelijan on 
hallittava kielioppinsa”. 

616  Marco Vitruvio Pollio (Vitruvius), Architettura (dai libri I – VII), Biblioteca Univer-
sale Rizzoli, Milano, 2002, VI /I/1–2, ss. 324–325. 
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on aina sisältynyt arkkitehtuuriin. Modernismin funktionaalisuus oli kuitenkin 
suunnitteluprosessiin kauttaaltaan liittyvä periaate, eikä liittynyt pelkästään ulko-
asuun ja tilajäsentelyyn. Aikaisemmin funktionaalisuus oli ollut ”sopimusluontoi-
nen”, muodon ja ulkoasun – käytettiinpä sitten suhdetta ilmaisevana terminä de-
coria tai karaktääriä – välinen liitto. Muodon ja funktion välillä oli toki keskinäi-
nen yhteys, eikä voi väittää, etteikö muoto olisi ollut seurausta funktiosta, etenkin 
1800-luvun tyyppiopin myötä.617 1700-luvun italialainen rakenteellinen funktio-
naalisuus yhdistyi modernissa arkkitehtuurissa toisaalta Sullivanin näkemyksen 
mukaiseen orgaaniseen suhteeseen muodon ja funktion välillä ja toisaalta esteetti-
sesti painottuneeseen funktionaalisuuteen, kuten Le Corbusierilla. 

Kolmas näkemys oli funktionaalisten tavoitteiden yhdistäminen ihmisen ja 
ympäristön tarpeisiin. Juuri teknologian ja humanismin välinen dilemma oli Alvar 
Aallon (1898–1976) arkkitehtuurissa merkittävä voima. Vaikka Aalto olikin in-
nostunut teknologian hyödyntämisestä – tästä todistavat muun muassa hänen pa-
tentoimansa puuntaivutusmenetelmät – hän kantoi myös syvää huolta ihmisen 
asemasta. Pyrkimys käyttäjän kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen näkyi 
innovatiivisessa suunnittelumetodissa. Göran Schildt kirjoittaa seuraavasti Aallon 
kokeilevasta tavasta etsiä ratkaisua suunnitteluprobleemiin:  

Hänelle kaikki rakennukset olivat tietyssä mielessä tilapäisiä ja niin kauan 
kohennettavissa ja muunneltavissa kunnes ne lähestyivät parasta ratkaisua. 
Mutta päämäärä ei saanut olla yksipuolisesti tekninen tai taloudellinen. Tär-
keintä ei ole etsiä rakenteellisesti edullisimpia ja taloudellisesti tuottoisimpia 
ratkaisuja, vaan pyrkiä siihen mitä nykyään nimitetään elämänlaaduksi mutta 
mitä Aalto nimitti pienen ihmisen parhaaksi.618 

Aallolle arkkitehtuurin suhde aikaan ja ihmisen tarpeisiin oli itsestään selvää. 
Arkkitehtuurin tehtävä oli sosiaalinen ja psykologinen: sen tuli parantaa ihmisten 

                                                        
617  Ks. J.N.L Durand, Précis des leçons d’Architecture données à l’École polytechnique, 

2 vols (1802–1805), Paris, 1919; kiinnostavimpia viimeaikaisia tutkimuksia aiheesta 
on esitetty Thomas A. Markuksen teoksissa, esim. Buildings and power. Freedom & 
Control in the Origin of Modern Building Types. Routledge, London and New York, 
2004 (1993) 

618  Göran Schildt, Nykyaika. Alvar Aallon tutustuminen funktionalismiin, Otava, Helsinki, 
1985, s. 177. 



 

 192 

elämän ja elinympäristön laatua.619 Aalto tuntui välttävän jo varsin varhain useim-
pien kollegoittensa tapaa ylistää teknologiaa ja kone-estetiikkaa.620 Hän painotti 
sen sijaan ihmisten hygieenisiä, sosiaalisia ja psykologisia tarpeita ja vähitellen 
myös arkkitehtuurin luontoyhteyttä. Funktionaaliset ja rationaaliset tekijät yhdis-
tyivät intuitiivisessa luomisprosessissa, mikä oli Aallon oma, samalla järkevä ja 
herkkä, tapa ratkaista muotoon ja funktioon liittyvä probleemi. Vuonna 1940 Aal-
to kirjoitti amerikkalaiseen The Technological Reviewiin seuraavasti: ”Arkkiteh-
tuuri on synteettinen ilmiö, joka kattaa käytännöllisesti katsoen kaikki ihmisen 
toiminnan kentät. Jokin kohde arkkitehtuurin alalla voi olla funktionalistinen jos-
tain ja epäfunktionalistinen toisesta näkökulmasta.”621 Modernismin suhde utili-
takseen oli siis kaikkea muuta kuin yksiselitteinen ja yhtenäinen. Se ei missään 
tapauksessa nostanut funktionaalisuutta ylitse arkkitehtuurin muiden tehtävien.  

6.2 Ateenan julistus ja historiallisten rakennusten 
käyttötarkoituksen muutokset 

Kansainvälisissä rakennussuojelua käsittelevissä sopimuksissa ja suosituksissa 
historiallisten rakennusten hyödynnettävyys ja käyttötarkoituksen muuttaminen 
täysin uudeksi huomioitiin ensimmäisen kerran vuoden 1931 Ateenan kokouk-
sessa, joka oli alku rakennussuojelun kansainväliselle järjestäytymiselle. Moder-
nismi oli juuri lyönyt läpi itsensä ympäri läntistä maailmaa. On selvää, että se 
vaikutti rakennussuojelijoiden kannanottoihin, joiden huolena oli monumenttien 
kohtalo teknologisen kehityksen, kaupunkien kasvun, uudisrakentamisen ja uuden 
arkkitehtuurin historiakielteisyyden tähden. Seitsemänkohtaisessa julistuksessa – 
The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments – määriteltiin van-
hojen rakennusten suojelua ja restaurointia ohjaavat kansainväliset periaatteet. 
Sen mukaan uusi, rakennuksen elinikää pidentävä käyttö ei saanut poiketa liikaa 
alkuperäisestä käyttötarkoituksesta. Mahdollisen uuden käytön tuli kunnioittaa 
rakennuksen historiallisia ja taiteellisia erityispiirteitä. Historiallisen rakennuksen 

                                                        
619  Ibid.. Aalto ehdotti arkkitehtuuritutkimuksen laitoksen perustamista amerikkalaisille 

kollegoilleen vuonna 1939 seuraavasti: ”Me tarvitsemme tällä hetkellä tutkimusta 
jonka aiheena on arkkitehtoninen synteesi, tutkimusta siitä miten eri materiaaleja yh-
distetään toisiinsa, miten teknillisistä yksityiskohdista luodaan elävä kokonaisuus – 
IHMISTUTKIMUSTA joka selvittää, miten ihminen reagoi tähän kokonaisuuteen.”  

620  Ibid., s. 216. Iltalehdessä ilmestyi 23.2.2929 sanomalehtiartikkeli, jossa Aalto kuvasi 
teknologian ja industrialismin vaaroja. 

621  Ibid., s. 222. 
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pysyminen käytössä oli suositeltavaa, kunhan uusi käyttö kunnioitti teoksen histo-
riallista tai taiteellista luonnetta.622 Näin voitiin taata monumentin elämän jatku-
minen. Restauroinneissa oli kuitenkin noudatettava tiettyjä periaatteita. Esi-
merkiksi teoksen erityylisiä lisäyksiä tuli kunnioittaa, mikä tarkoitti kerrokselli-
suuden hyväksymistä.623 Restaurointeja oli kyettävä arvioimaan asiantuntevasti, 
jotta voitiin estää rakennusten luonteen ja historiallisten arvojen häviäminen.624 
Modernismin vaikutusta julistuksen sisältöön oli myös uusien tekniikoiden ja ma-
teriaalien hyväksyminen restaurointeihin.625 Myös monumenttien ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin ja ympäristön funktioihin tuli kiinnittää huomiota. Histo-

                                                        
622  Athens Charter for the Restoration of Historic Monument, “Carta del Restauro”, 

ICOMOS, ”I. Doctrines, general principles”: “The Conference recommends that the 
occupation of buildings, which ensures the continuity of their life, should be main-
tained but that they should be used for a purpose which respects their historic or artis-
tic character”. Sähköinen versio: www.icomos.org/docs/athens_charter.html. 

623  Ibid.: ”When, as the result of decay or destruction, restoration appears to be indispen-
sable, it recommends that the historic and artistic work of the past should be respected, 
without excluding the style of any given period”. 

624 Ibid., 2. Resolution: “Proposed Restoration projects are to be subjected to knowledge-
able criticism to prevent mistakes which will cause loss of character and historical 
values to the structures.” 

625 Käytettävissä olevia modernin tekniikan ja erityisesti teräsbetonin tarjoamia mahdolli-
suuksia tuli hyödyntää järkevästi, Ibid., 5. Resolution: “Modern techniques and mate-
rials may be used in restoration work.” Päätöslauselmassa asiaa tarkennetaan restauro-
intia koskevassa kohdassa “IV Restoration of monuments” seuraavasti: “The experts 
heard various communications concerning the use of modern materials for the con-
solidation of ancient monuments. They approved the judicious use of all the resources 
at the disposal of modern technique and more especially of reinforced concrete. They 
specified that this work of consolidation should whenever possible be concealed in or-
der that the aspect and character of the restored monument may be preserved. They 
recommended their adoption more particularly in cases where their use makes it pos-
sible to avoid the dangers of dismantling and reinstating the portions to be preserved.” 
Käytännössä uusien materiaalien hyväksyminen tarkoitti kuitenkin esimerkiksi beto-
nin yhdistämistä vanhoihin muurattuihin rakenteisiin, mikä on ollut tuhoisaa etenkin 
maanjäristysalueilla. Assisin Pyhän Franciskuksen kirkon kärsiessä tuhoja Keski-
Italian maanjäristyksissä vuonna 1998 betonirakenteet edesauttoivat vaurioita. Teräs-
betonisten lisäysten restauroiminen on myös ollut ongelmallista. 
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riallisten monumenttien ympäristössä tapahtuva rakentaminen oli uhkana muuttaa 
monumentin suhdetta kontekstiinsa.626 
 

Kuva 31. Augustuksen mausoleumi, Rooma. Jo myöhäisantiikin aikana raunioituneen 
ja paljaaksi ryöstetyn Augustuksen mausoleumin (n. 27 eKr.) ympäriltä tuhottiin 
vuosina 1936-38 kokonainen kortteli. Vuosisadan alussa mausoleumi oli ollut 
konserttisalina. Mausoleumista tuli uusien rakennusten reunustaman aukion 
keskipiste. Viereen siirrettiin myös rauhanalttari Ara Pacis. Aukio järjestelyineen 
noudatti fasistista ideologiaa, joka hyödynsi muinaisen Rooman mahtavuutta myös 
omissa poliittisissa pyrkimyksissään. (Kuva: Miia Perkkiö, 1999)  

                                                        
626  Ibid., ”III. Aesthetic enhancement of ancient monuments”: “The Conference recom-

mends that, in the construction of buildings, the character and external aspect of the 
cities in which they are to be erected should be respected, especially in the neighbour-
hood of ancient monuments, where the surroundings should be given special consid-
eration. Even certain groupings and certain particularly picturesque perspective treat-
ment should be preserved. A study should also be made of the ornamental vegetation 
most suited to certain monuments or groups of monuments from the point of view of 
preserving their ancient character. It specially recommends the suppression of all 
forms of publicity, of the erection of unsightly telegraph poles and the exclusion of all 
noisy factories and even of tall shafts in the neighbourhood of artistic and historic 
monuments.”  
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Vain kaksi vuotta myöhemmin vuonna 1933 Ateenassa kokoontui kansainvälinen 
arkkitehtien CIAM-kongressi (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne), 
jonka julkilausuman muotoiluun Le Corbusier vaikutti. Teeman ”The Functional 
City” mukaisesti kongressi keskittyi kasvavien kaupunkien ongelmien ratkai-
suun.627 Kongressin julistuksessa käsiteltiin myös rakennusperintöä oman otsik-
konsa alla. Se sisälsi muun muassa suosituksen kaupunkien historiallisten kortte-
leiden saneeraamiseksi purkamalla monumenttien läheisyyteen vihervyöhykkeitä. 
Koska rakennukset eivät ole ikuisia, oli kyettävä tunnistamaan yhä elinvoimaiset 
kohteet. Vaikka uhraukset historian kustannuksella olivat väistämättömiä, tuli 
autenttisia arkkitehtonisia, historiallisia tai henkisiä arvoja sisältävien kohteiden 
tuhoamista välttää ja pyrkiä löytämään muita ratkaisuja. Esimerkiksi tielinjauksis-
sa monumentit voitiin kiertää tai alittaa.628 Joissakin tapauksissa sellaiset raken-
nuksen osat, joilla on suurta arvoa ja jotka käsittävät jonkun muiston, on mahdol-
lista eristää ja muu rakennus modifioida tarpeita vastaavaksi.629  

Jo vuonna 1931 ruotsalaiset eturivin arkkitehdit, mukaan lukien Gunnar Asp-
lund ja Sven Markelius, olivat julkaisseet acceptera -nimisen pamfletin, jossa ny-
kyhetki haluttiin selvästi irrottaa menneisyydestä.630 Vaikka kiinnostuksen koh-
teena olivat erityisesti asuminen ja asuinalueiden suunnittelu, pesäeron tekeminen 
menneisyyteen oli accepterassa voimakkaasti esillä. Kaikki tyylijäljittelyt ja viit-
taukset historiaan tuomittiin. Mitä tuli restaurointiin, ruotsalaisten modernistien 
mielestä riitti, että menneisyyden rakennuksista vain edustavimmat säilytettiin. 
Viktor Edmanin mukaan funktionalistien silmätikkuna ei ollut niinkään 1800-
luvun eklektinen historismi, jonka edellinen sukupolvi oli jo tuominnut mautto-
maksi, kuin oman ajan pyrkimys synteesiin menneisyyden ja nykyhetken kans-
sa.631 Tätä näkemystä oli ajanut 1900-luvun alun merkittävin ruotsalainen res-

                                                        
627 Le Corbusier, La Carta d’Atene, Edizioni di comunità, Milano, 1960 (alkup. Le Cor-

busier, Charte d'Athènes, (1933–1942) Editions Seuil, Paris, 1971). Julistus julkaistiin 
ensimmäisen kerran vasta vuonna 1942 ja sitä on pidetty CIAMin tuhoisimpana julis-
tuksena. CIAM-kongresseja järjestettiin vuosina 1928–1956. CIAMin julkilausumilla 
oli suuri vaikutus arkkitehtuuriin ja ympäristöön ja niitä koskeviin päätöksiin ympäri 
maailmaa. Tunnetuin on juuri Ateenassa vuonna 1933 järjestetyn neljännen kongres-
sin julkilausuma.  

628  Ibid., kohta 68. 
629  Ibid.. 
630  Gunnar Asplund, et.al., acceptera, faksimilejulkaisu, Stockholm, 1980 (1931). 
631  Viktor Edman, En svensk restaureringstradition. Tre arkitekter gestaltar 1900-talets 

historiesyn, Byggförlaget, 1999, s. 86.  
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taurointiarkkitehti Sigurd Curman (1879–1966). Konkreettisesti Curmanin tavoit-
telema historian ja nykyisyyden välinen synteesi oli esillä esimerkiksi hänen nä-
kemyksessään lisäysten suhteesta historialliseen rakennukseen: lisäysten tuli erot-
tua vanhasta, mutta niissä voitiin soveltaa yksinkertaistettuna rakennuksen alku-
peräistä muotokieltä.632 

Accepteran sanoma levisi nopeasti myös Suomeen, oltiinhan täällä tiiviissä 
yhteistyössä ruotsalaisten kollegojen kanssa. Kiinnostavaa niin CIAM-kongressin 
sanoman kuin accepteran kohdalla on, kuinka totaalisen kannan ne omaksuivat 
suhteessaan menneisyyteen. Sallivampi käsitys olisi mahdollistanut Curmanin 
ajaman historian ja modernismin rinnakkainelon. Suomessa restaurointien koh-
teiksi valikoituivat ensin historialliset monumentit, keskiaikaiset linnat ja kirkot, 
joista Muinaistieteellinen toimikunta huolehti. Suojelun ja restauroinnin kohtei-
den valinta rajoittui Suomessa pitkään accepteran hengessä tyylinsä parhaisiin 
edustajiin ja kansallisiin monumentteihin. Niiden restauroinnissa korostui myös 
pyrkimys tyylilliseen eheyteen. Uudisosat ja rekonstruktiot toteutettiin modernis-
min muodoin ja materiaalein.  

 

                                                        
632  Ibid.. 
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Kuva 32. Kruunulinna Ehrensvärdin läntinen siipirakennus, Suomenlinna. Vuosisadan 
alussa Muinaistieteellisen toimikunnan tärkeimpiä restaurointikohteita Turun tuomio-
kirkon ohella oli Suomenlinna, jonka linnoitukset ja kasarmit olivat siirtyneet 
itsenäistymisen myötä Suomen puolustusvoimille. Vähitellen saaren kiinteistöjä 
alettiin myös muuttaa siviilitoimintaa ja matkailua palveleviksi. Kruunulinna 
Ehrensvärd rakennettiin 1700-luvun lopulla ruotsalaisella kaudella. Venäläiskaudella 
se palveli edelleen varasto- ja puolustus-, asuin- ja toimistorakennuksena, mutta 
kellari muutettiin leipomoksi ja osa rakennuksesta kouluksi sekä ortodoksiseksi 
rukoushuoneeksi. Kansalaissodan aikana se oli vankilana. Nykyään alkuperäisenä 
säilynyt suuri varasto on juhlatilana. Sen arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehti-
toimisto Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, Arkkitehdit SAFA. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 
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Kuva 33. Hämeen linna vuonna 1869. Hämeen linnasta vuonna 1869 otettu valokuva oli 
ohjenuorana 1900-luvun restauroinnissa. (Kuva: Arkkitehti, 8/1987, ss. 34-37) 

6.2.1 Kaksi tapaa suhtautua rakennuksen historiaan 
käyttötarkoituksen muuttuessa  

Suomen keskiaikaisista linnoista parhaiten säilyneet Hämeen linna, Olavinlinna ja 
Turun linna tulivat mittavien korjaustoimien kohteiksi sotien jälkeen.633 Myös 
Italiassa lukuisat linnat ja linnoitukset sekä muut sodassa vaurioituneet historialli-
set rakennukset olivat restaurointien kohteina toisen maailmansodan jälkeen. Esi-
merkkeinä tarkastellaan seuraavaksi Hämeen linnaa Suomessa ja Castelvecchiota 
Veronassa.  

                                                        
633  Esimerkiksi Turun linnan restauroinnin tavoitteena oli eheä, osittain keskiaikainen ja 

osittain 1500-luvun asun mukainen arkkitehtoninen kokonaisuus ja samalla nykyaikaa 
palveleva, elävä rakennus. Antero Sinisalo, ”Historialliset linnat”, Aarne Heimala, 
toim., Rakennusmuistomerkkimme ja niiden suojelu, WSOY, Porvoo, 1964, s. 84; Erik 
Bryggman, Nils Cleve, ”Turun linnan entistämisehdotus”, Arkkitehti 1939, ss. 95–99.  
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Kuva 34. Hämeen linna vuonna 1952. Ympäröiviä rakennuksia purettiin, että linna 
kokonaisuutena saatiin näkyviin. (Kuva: Arkkitehti, 8/1987, ss. 34-37) 

 
Varhaisesta linnaleiristä hallinto- ja asuinlinnaksi laajennetun Hämeen linnan res-
taurointi näyttely- ja kokoustiloiksi alkoi 1950-luvulla, kun vankilatoiminta lop-
pui. Restauroinnin arkkitehtina oli Nils Erik Wickberg (1909–2002). Linna oli 
muutettu kokonaan vankilaksi vuonna 1837, jolloin huoneet oli jaettu selleiksi, 
välipohjien korkeuksia muutettu ja julkisivuihin tehty suuria aukkoja. Linnan vä-
littömään läheisyyteen oli noussut uusia rakennuksia ja vallituksia oli tuhottu. 
Restauroinnin tavoite oli linnan palauttaminen hahmoon, mikä sillä oli ennen 
vuoden 1870 lisärakentamista.634 Vankilahistoriasta todistaisi linnan vieressä si-
jaitseva, myöhemmin vankilamuseoksi muutettava lääninvankila (1869–1872).635  

                                                        
634 Nils-Erik Wickberg, “Hämeen linna, Hämeenlinna”, Arkkitehti 8/1987, s. 35.  
635 Lääninvankila muutettiin vankilamuseoksi 1990-luvun lopussa Arkkitehtitoimisto 

Schulman Oy:n suunnitelmien mukaan, ks. Sari Schulman, “Vankilamuseo”, Arkkiteh-
ti, 2/1999, ss. 66–71. Alueella on myös venäläisten kasarmialue, joka rakennettiin 
1850-luvulla. 
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Kuva 35. Hämeen linna vuonna 1982. Hämeen linnasta ennen restaurointia. 
Ympäröiviä rakennuksia purettiin, että linna kokonaisuutena saatiin näkyviin. (Kuva: 
Arkkitehti, 8/1987, ss. 34-37) 

Linnan uusi käyttö juhla- ja näyttelyhuoneistona edellytti Wickbergin mukaan 
kompromisseja: ”Täytyy antaa ”keisarille mikä keisarin on” eli nykyaikaa elä-
välle yhteiskunnalle historiallisesti kiinnostavat kehykset erilaisiin juhliin ja ko-
kouksiin, ja ”Jumalalle” – tässä tapauksessa arkeologille ja taidehistorioitsijalle – 
mitä hänelle kohtuudella kuuluu.”636  

Hämeen linnan restaurointi tutkimus- ja korjaustoimineen kesti neljä-
kymmentä vuotta, minkä ajan kuluessa näkemykset historiallisten rakennusten 
restauroinnista ehtivät muuttua Venetsian julistuksenkin myötä. Silti restauroin-
nissa pyrittiin loppuun asti noudattamaan työn alussa sovittuja periaatteita, eikä 
niistä luovuttu huolimatta uudesta restaurointitietämyksestä.637 Useita historialli-
sia kerrostumia käsittäneessä rakennuksessa tehtiin lähes kaikki mahdolliset kor-

                                                        
636 Wickberg, op.cit., s. 34.  
637 Ibid.. 
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jaamiseen liittyvät toimet purkamisesta ja uudisrakentamisesta rekonstruointiin ja 
konservointiin. Purettujen rakenteiden tilalle toteutetut uudet rakenteet kuten vä-
lipohjat ja holvaukset tehtiin betonista. Uudet portaikot, vaatetila, kalusteet, säh-
köasennukset ja -varusteet olivat muodoiltaan ja materiaaleiltaan moderneja. Hä-
meen linnan restaurointia voi pitää esimerkillisenä sen perusteellisuuden ja siihen 
liittyneiden tutkimusten ja dokumentointien ansiosta.638 Ateenan julistusten hen-
gessä toteutetun restauroinnin lopputulos on monessa suhteessa ongelmallinen. 
Useimmat uudisosat kyllä erottuvat modernin muotokielensä ansiosta, jopa re-
konstruktiot ovat tunnistettavia. Kysymys kuuluukin, onko oikein palauttaa koko-
nainen maisema ajassa takaisin päin tuhoamalla myöhempiä, ihmisen toiminnasta 
todistavia ja siksi historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Hämeen linnan res-
taurointi tähtäsi yhtenäiseen ja edustavaan kokonaisilmeeseen, jossa linna myös 
osana maisemaa olisi edukseen – aivan kuten valokuvissa vuonna 1869. Uuden 
käyttötarkoituksen olisi saanut sovitettua tiloihin ilman valtavia purkamista ja 
rekonstruktioitakin.639  

Vaikka restaurointidebatti Italiassa oli kestänyt jo pitkään verrattuna Suo-
meen, Hämeen linnan ja Castelvecchion restaurointiongelmissa ja niiden ratkai-
suissa on samankaltaisuuksiakin. Venetsialaisen Carlo Scarpan (1906–1978) tun-
netuimpia museorestaurointeja ovat Castelvecchion keskiaikainen linnoitus Vero-
nassa ja entinen luostari Palazzo Abatellis Palermossa.640 Veronan 1100-luvulta 
peräisin oleva Castelvecchio, jota ranskalaiset valloittajat olivat vaurioittaneet 
pahoin vuosina 1797–1806, oli restauroitu museoksi 1920-luvulla.641 Ilman doku-
mentointia ja tutkimuksia suoritetun restauroinnin lopputulos oli ollut enemmän-
kin historian väärentämistä kuin historiallisen rakennuksen säilymistä tavoittele-

                                                        
638  Hämeen linnan restaurointiin liittyi laaja rakennusarkeologinen tutkimustyö. Aluksi 

tutkimuksia johti Knut Drake, sitten Rainer Knapas ja lopuksi Museoviraston tutkija 
Elias Härö. 

639  Nykyisin linna on kokous- ja museokäytössä. Myös muista Suomen keskiaikaisista 
linnoista on tehty eräänlaisia kulisseja kokouksille ja tapahtumille.  

640  Palazzo Abatellis muutettiin museoksi vuosina 1953–54 kajoamatta juurikaan sen 
ulkomuotoon. Sen sijaan rakennuksen sisätilat mukautettiin uuden käytön vaatimuk-
siin. Palazzo Abatellis oli restauroitu 1920-luvulla ja Scarpan tehtävänä oli aikaisem-
man restauroinnin jälkien korjailu, uudelleen tulkinta, näyttelyarkkitehtuurin suunnit-
telu osaksi rakennuksen arkkitehtuuria ja toiminnallisen eheyden eli funktionaalisen 
integriteetin palauttaminen 

641  Restauroinnista oli vastannut museon silloinen johtaja Antonio Avena (1882–1961). 
Linnoitusta oli uudistettu jo renessanssin aikana ja 1800-luvulla se toimi kasarmina. 
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vaa restaurointia: linnoituksen eri ajoilta peräisin olevia osiin oli liitetty uusia ai-
heita gotiikan tyyliin. Toisen maailmansodan pommituksissa Castelvecchio vauri-
oitui uudelleen. Scarpan tehtävänä oli sen restaurointi toimivaksi museoksi sekä 
museon näyttelyrakenteiden ja teosten esillepanon suunnittelu.642 Scarpa määräsi 
1800-luvulla rakennetun kasarmin purettavaksi – vastaavasti kuten Hämeen lin-
nassakin. Keskiaikainen linnoitusmuuri kulmatorneineen oli tärkeä osa Scarpan 
suunnitelmaa: se rajasi museon kaupunkirakenteesta. Muurin ympäröimä piha 
istutuksineen ja vesialtaineen oli paikka, jossa kävijä saapuessaan pystyi orientoi-
tumaan kokonaisuuteen. Scarpa tulkitsi ja arvotti rakennusta intuitiivisesti ja kriit-
tisesti enemmän esteettisestä kuin historiallisesta näkökulmasta. Sisätilojen toi-
minnalliseen kaavioon liittyi museoesineistö, joka kertoi Veronan historiasta ja 
toimi eräänlaisena aktiivisena, kävijöiden kanssa kommunikoivana kokonaisuu-
tena. 

Hämeen linnan ja Castelvecchion restauroinneissa yhteistä oli uusi käyttö ja 
sen vaatimusten täyttäminen sekä modernien tekniikoiden yhdistäminen historial-
liseen miljööseen. Hämeen linnassa historiallisia muotoja, kuten holvauksia teh-
tiin betonivaluna, kun Castelvecchiossa modernilla tekniikalla toteutetut betoniset 
osat myös erottuvat muotokieleltään moderneina. Eivätkä Scarpan elementit ol-
leet irrallisia muusta kontekstista, vaan niille oli sekä toiminnallinen, historialli-
nen että esteettinen perustelu. Esimerkiksi prinssi Cangrandea643 esittävä veistos 
on sijoitettu museokierrossa paikkaan, jossa eri aikakausien rakenteet kohtaavat. 
Hämeen linnassa uuden funktion vaatimukset ja valittu linja määräsivät res-
taurointitoimia. Castelvecchiossa taas Scarpan esteettiset tavoitteet määrittelivät 
toimenpiteitä. 

 
 
 
 

                                                        
642  Castelvecchion restauroinnissa vaikutti Carlo Scarpan lisäksi Piero Gazzola (1908–

1979). Piero Gazzola oli Venetsian julistuksen ja ICOMOSin taustalla vaikuttanut 
arkkitehtuuriprofessori ja Veronan, Mantovan ja Cremonan alueiden monumenttien 
yli-intendentti (Soprintendente ai Monumenti per le Province di Verona, Mantova e 
Cremona). 

643  Prinssi Cangrande I della Scala (1291–1329), tunnettu sotasankari ja valloittaja. Sca-
lan suku hallitsi Veronaa yli sadan vuoden ajan 1277–1387. 
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Kuva 36. Castelvecchion sisäänkäynti ja sisätilaa. Castelvecchion funktio museona 
edellytti selkeyttä tilajäsentelyssä ja kulkureiteissä. Castelvecchio oli myös 
suunnittelijansa mestariteos, kun Hämeen linnassa lopputulos oli kompromissi ja 
arkkitehtonisesti tavanomainen. Castelvecchiossa uudet muodot on tehty detaljoidusti 
ja harkiten pääasiassa perinteisistä ja paikallisista materiaaleista, paikallista traditiota 
hyödyntäen. (Kuvat: Ilkka-Antti Hyvärinen, 1995) 
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6.3 Historia ja konteksti. Voiko historiallista ympäristöä muuttaa? 

Italialainen restaurointidebatti on pitkälti osoittanut 1900-luvulla suunnan niin 
restauroinnin periaatteelliselle kuin metodologisellekin kehitykselle myös kan-
sainvälisesti. Toisen maailmansodan jälkeen keskustelu Italian historiallisten kau-
punkien jälleenrakentamisesta ja niiden sopeuttamisesta modernin elämän tarpei-
siin kävi kiivaana. Kiistaa aiheutti erityisesti kysymys, onko historialliseen kon-
tekstiin sallittua lisätä uudisrakennuksia. Frank Lloyd Wrightin (1867–1959) Ca-
nal Granden varrelle Venetsiassa suunnitteleman suhteellisen pienen rakennuksen 
aiheuttama keskustelu sivusi asian ydintä, joka oli paljon laajempi kuin vain yk-
sittäisen rakennuksen kohtalo.  

Argumentointi kuvasi kuitenkin hyvin aikakauden suhdetta modernismiin. 
Antonio Cederna (1921–1996) kirjoitti Wrightin suunnitelmaan liittyen, kuinka 
tapa suhtautua monumentteihin oli muuttunut ja monumentteja pyrittiin nyt säi-
lyttämään fyysisinä kokonaisuuksina, mitä uusi tiede myös tuki.644 Sarkofageja ei 
enää käytetty kylpyammeina, Parthenonin muuttaminen räjähdevarastoksi ei tullut 
kysymykseen, puhumattakaan nymfaeumista bensanjakelupisteenä tai basilikasta 
autonäyttelyhallina. Wrightin suunnitelmaa puolustettiin sillä, että jokainen aika-
kausi jättää ympäristöön merkkinsä. Cederna kuitenkin piti mahdottomuutena 
yhdistää historialliseen miljööseen nykyarkkitehtuuria, koska se oli syntynyt ark-
kitehtonisen tradition särkymisestä, mitä ei ollut koskaan tapahtunut sitten faa-
raoiden. Transformaatiot olivat mahdottomia ilman tuhoamista toisin kuin ennen. 
Teollinen murros oli tarkoittanut käsityötaidon häviämistä ja sarjatuotantoa, uusia 
materiaaleja ja uusia rakenteita, jotka olivat muuttaneet arkkitehtuurin ilmeen 
täydellisesti.645  

Perustelluimpia puheenvuoroja historiallisten kaupunkien säilyttämisen puo-
lesta ja niissä tapahtuvaa uudisrakentamista vastaan esitti Cesare Brandi (1906–
1988) vuonna 1956 julkaistussa kirjoituksessaan.646 Historiallisen kaupungin nä-
kymät, jotka ovat kerrostuneet ja saaneet merkityksensä vuosisatojen aikana, eivät 
salli uusia, kontekstille täysin vieraita modernistisia konstruktioita. Historialliset 
kaupungit oli säilytettävä ja niitä oli kunnioitettava kokonaisuuksina. Kysymys oli 
Brandin mukaan moraalinen.647 Brandin ja Cedernan näkemyksiä historiallisen 
                                                        
644  Antonio Cederna, ”L’operazione Wright”, Il Mondo, 9 febbraio, 1954, ss. 11–12. 
645  Ibid.. 
646  Cesare Brandi, ”Processo all’architettura moderna”, L’architettura. Cronache e storia, 

anno 2 n. 11, settembre 1956. 
647  Ibid.. 
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kontekstin koskemattomuudesta piti absurdina muun muassa Roberto Pane 
(1897–1987). Passiivisen, taiteen ja historian nimissä tapahtuvan suojelun vaihto-
ehto oli elävä yhteiselo historian ja nykyhetken välillä.648 Kun Casabella -lehden 
päätoimittaja Ernesto N. Rogers (1909–1969) nosti argumentiksi hyödynnettä-
vyyden ja kauneuden välisen funktionaalisen suhteen arkkitehtuurissa, Pane vas-
tasi että funktionaalisuus ei välttämättä sanele taiteellista ilmaisua ja siksi esteetti-
seen arviointiin ei tarvitse sekoittaa funktionaalisuutta.649 Monumentti liittyi ym-
päristöönsä, mutta ei ollut sanottua etteikö ympäristö voinut ja sen täytynyt muut-
tua. Tärkeintä oli että teos säilyi. Samaan aikaan moniin Italian kaupunkeihin ku-
ten Roomaan, oli saatu uudet asemakaavat. Antonio Cedernan mukaan historial-
listen kaupunkien suojelussa toimenpiteiden tuli rajoittua saneeraukseen, ri-
sanamento, mikä tarkoitti paitsi restaurointia ja vahvistamista myös liikenteen ja 
organismille vieraiden toimintojen häätämistä, jotta niiden tilalle saataisiin yh-
teensopivia funktioita kuten asumista, kulttuuria ja pienimuotoista kauppaa. Sa-
neeraus tarkoitti historiallisen ympäristön elinvoimaisuuden palauttamista.650  

Keskustelua historiallisten kaupunkien soveltuvuudesta moderniin elämään 
käytiin myös Suomessa. Vuonna 1964 järjestetyn pohjoismaisen Rakenna ja säi-
lytä -näyttelyn taustalla oli tarve pohtia suuntaviivoja kaupunkirakentamisen, säi-
lyttämisen ja uuden elämäntyylin aiheuttamien konfliktien ratkaisemiseksi. Näyt-
telyyn liittyvän julkaisun esipuheessa ruotsalainen arkkitehti Anders Tengbom 
kiteytti ongelman seuraavasti:  

Jotta yhteiskuntamme ylipäänsä voi toimi uusien vaatimusten mukaisesti, on 
meidän rakennettava – ja rakennettava paljon – samanaikaisesti, kun halu-
amme säilyttää vanhat kaupunkimme, emme ulkoilmamuseoina vaan elävinä 
ympäristöinä oman aikamme elämälle ja työlle.651 

                                                        
648  Roberto Pane, ”Città antiche edilizia nuova”, Città antiche edilizia nuova, Napoli, 

1959, ss. 113–. Congresso nazionale di urbanistica -kongressissa Torinossa vuonna 
1956 pidetty puheenvuoro.  

649  Roberto Pane, Ernesto N. Rogers, ”Dibattito sugli inserimenti nelle preesistenze am-
bientali”, Casabella, 214, febbraio-marzo, 1957. 

650  Antonio Cederna, ”La città difesa, Il mondo, 15 gennaio, 1957, s. 13. 
651  Anders Tengbom, ”Företal”, Birgitta Wallgren, toim., Bygga och bevara i innerstad. 

Nordisk arkitekturutställning, Byggmästarens Förlag, Nyköping, 1963, s. 8. ”För att 
våra samhällen överhuvudtaget skall fungera efter de nya kraven måste vi bygga – och 
bygga mycket – samtidigt som vi vill att våra gamla städer kunde bevaras, inte som 
friluftsmuséer utan som levande miljöer för vår tids liv och arbete.” 
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Vasta modernismin ja rakennussuojelukeskustelun myötä arkkitehtuurissa oli tul-
lut problemaattiseksi eri tyylikausia edustavien rakennusten sulauttaminen har-
moniseksi kokonaisuudeksi. Uusrenessanssirakennusten pohjaratkaisut olisivat 
pienillä toimenpiteillä muutettavissa tehokkaiksi konttorirakennuksiksi, Bengt 
Lundsten pohtii näyttelylehtisessä.652 Helsingissä juuri uusrenessanssipalatseihin 
kohdistui 1960-luvun alussa purkuaalto. Esimerkiksi Kämp-hotelli (Theodor Hö-
jer, 1887) purettiin vuonna 1965 ja tilalle rakennettiin sen kopio. Vanhojen ra-
kennusten muuttaminen uusiin käyttötarkoituksiin ja vaatimuksiin oli mahdolli-
suus vanhan säilymiseksi. Kohteiksi valikoituivat kuitenkin aluksi lähinnä mo-
numentaalirakennukset. Kaupunkien keskustoissa kokonaisia kortteleita purettiin 
vielä pitkään uudisrakentamisen tieltä. Vuonna 1970 Vilhelm Helander ja Mikael 
Sundman vaativat Kenen Helsinki -kirjassaan vanhojen rakennusten ja alueiden 
käyttömahdollisuuksien huomioimista ja arvioimista lähtökohdaksi kaupunkien 
suunnittelulle.653 Asenteet olivat muuttumassa. 

6.4 Venetsian julistus ja käyttötarkoituksen muutokset 

Venetsiassa vuonna 1964 kokoontuneen historiallisten monumenttien rakennus-
suojelua ja restaurointia käsitelleen kansainvälisen asiantuntija-kongressin julistus 
on muodostunut merkittävimmäksi kannanotoksi rakennusperinnön säilymisen 
edesauttamiseksi kansainvälisessä kontekstissa.654 Kongressin julistuksessa (Carta 
di Venezia) on määritelty rakennussuojelun tehtävä, historiallisen monumentin 
käsite, suojelun ja restauroinnin periaatteet. Monumentin autenttisuuden vaalimi-
nen on julistuksen keskeisin tavoite. Mitä autenttisuudella sitten tarkoitettiin kir-
jaimellisesti, ei käy julistuksesta ilmi. 

                                                        
652  Bengt Lundsten, ”Ei kenenkään maa”, Rakenna ja säilytä. Bygga och bevara 

-pamfletti, Sanoma Osakeyhtiö (päiväämätön). 
653  Vilhelm Helander ja Mikael Sundman, Kenen Helsinki, WSOY, Porvoo, 1970, s. 76. 
654 The Venice Charter, ICOMOS, <www.icomos.org/docs/venice_charter.html>. Julis-

tuksen suomenkielinen versio: Ympäristöhallinto, Kansainvälinen julistus monument-
tien suojelusta www.ymparisto.fi ”Venetsian julistus” tai “Venetsian julkilausuma” on 
myöhemmin saanut tuekseen ja täydennyksekseen muita julistuksia ja sopimuksia, 
joissa on keskitytty johonkin tiettyyn suojelun tai restauroinnin erityiskysymykseen. 
Sopimuksia on tehty Unescon ja Euroopan neuvoston toimesta, jolloin jäsenmaat rati-
fioivat sopimuksen ja näin sitoutuvat noudattamaan niiden sisältöä oman maansa lain-
säädännössä ja operatiivisessa toiminnassa. Julistuksista ja suosituksista suuri osa on 
ICOMOS:in kirjaamia.  
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Julistuksessa otettiin ensimmäisen kerran selkeästi kantaa historiallisen ra-
kennuskannan uudelleenkäyttöön. Sen mukaan käyttötarkoituksen muuttuessa 
tärkeää oli, että uusi funktio hyödyttää yhteisöä, rakennuksen pohjakaavaa ei 
muuteta ja sen ulkoasu säilyy ennallaan: ”Monumenttien suojelua helpottaa aina 
se, että niitä käytetään johonkin yhteiskunnallisesti hyödylliseen tarkoitukseen. 
Tällainen käyttö on siis toivottavaa, mutta se ei saa muuttaa rakennuksen pohja-
kaavaa tai taiteellista yleisilmettä. Uuden käytön vaatimia muutoksia voidaan tar-
kastella ja ne voidaan sallia vain näissä rajoissa.”655  

Rakennuksen pohjakaava, tilojen suhde toisiinsa ja niiden sijoittuminen il-
maisevat konkreettisesti käyttötarkoitusta ja kertovat myös suunnittelijan intenti-
oista. Tilojen sijoittumisella on myös merkitystä sille, miten käyttäjät kokevat 
rakennuksen osana ympäristöä. Huoneet liittyvät toisiinsa ja ikkunoiden, par-
vekkeiden ja katosten välityksellä myös ulkomaailma on osa arkkitehtuuria. Ark-
kitehdin suunnitelma on paperilla piirustuksena, jossa eri tilojen liittyminen toi-
siinsa ratkaistaan käyttötarkoitukseen liittyvien arkkitehtonisten ja rakenteellisten 
pyrkimysten sekä ympäristön vaatimalla tavalla. Käytännössä pohjakaavan säilyt-
täminen muuttumattomana käyttötarkoituksen muuttuessa on lähes mahdotonta. 
Rakennukseen tarvitaan tiloja, joita siinä aikaisemmin ei ole ollut, mutta joita il-
man rakennus ei palvele käyttäjiään eikä täytä esimerkiksi turvallisuus-
määräyksiä. Tosin vanhoissakin rakennuksissa on yleensä kooltaan vaihtelevan 
kokoisia tiloja, jotka soveltuvat uusiin tarkoituksiin. Ongelmallisempaa onkin 
teknisten asennusten vaatimien reittien löytäminen siten, että ne eivät häiritse ko-
konaisuutta ja turmele rakennusta. 

Yhdeksännessä artiklassa korostetaan monumentin esteettisten ja historiallis-
ten arvojen säilymisen tärkeyttä. Lisärakentamisen tulee erottua alkuperäisestä 
”arkkitehtonisesta kompositiosta ja sillä on oltava nykyajan leima”.656 Toisen 
maailmansodan jälkeen tyylirestaurointi oli ollut keino eheyttää sodan turmelemia 
kaupunkeja ja palauttaa ne sotaa edeltävään asuun. Lisäysten toteuttaminen raken-
nuksen historiallista tyyliä noudattaen kuitenkin vaikeutti alkuperäisten osien 

                                                        
655 Ibid., 5. artikla.  
656  Ibid., 9. artikla: “Restaurointi on pitkälle erikoistunutta toimintaa. Sen tavoitteena on 

säilyttää ja tuoda esiin monumenttien esteettinen ja historiallinen arvo ja se pohjautuu 
alkuperäisen materiaalin ja autenttisten dokumenttien kunnioittamiselle. Restauroinnin 
on päätyttävä siinä, missä otaksuma alkaa. Lisäksi kaiken välttämättömän lisäraken-
tamisen on erotuttava arkkitehtonisesta kompositiosta ja sillä on oltava nykyajan lei-
ma. Ennen ja jälkeen restauroinnin on aina tehtävä arkeologinen ja historiallinen tut-
kimus monumentista.”  
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erottumista uusista. Myös käyttötarkoituksen muutoksissa tyylirestaurointi on 
ongelmallista: jos uuden käytön edellyttämät muutokset tehdään rakennuksen 
historiallista tyyliä noudattaen, syntyy harhakuva, että rakennus on yhä alkuperäi-
sessä käytössään. Toisaalta uudisosat, jotka ovat voimakkaasti kontrastisia alku-
peräisen arkkitehtuurin kanssa, voivat myös häiritä kokonaisuutta. Rankimmillaan 
muutokset kantoivat nykyajan leimaa ja uudelle käytölle raivattiin sen vaatima 
tila purkamalla vanha pois. Ääriesimerkeissä historiasta jäi todistamaan vain jul-
kisivu, kuten Helsingin kaupungintalon tapauksessa.  

6.4.1 Esimerkkeinä Helsingin kaupungintalo ja Querini Stampalia 
Venetsiassa 

Carl Ludvig Engelin (1778–1840) suunnittelema Hotelli Seurahuone (1833) oli 
vihitty kaupungintaloksi jo vuonna 1932.657 Vuonna 1961 järjestettiin suunnittelu-
kilpailu koko historiallisen korttelin järjestelemiseksi kaupungin edustus- ja toi-
mitiloiksi. Kilpailun voitti Aarno Ruusuvuoren (1925–1992) ehdotus. Modernis-
min ideologian ankarimmillaan sisäistänyt Ruusuvuori säästi historiallisesta ra-
kennuksesta vain julkisivut ja juhlasalin. Kaikki muu tehtiin uudelleen minimalis-
tista muotokieltä noudattaen, pääasiallisina materiaaleina kivi, metalli, betoni ja 
lasi. Rakennuksen käytön luonne paitsi toimistona myös edustus- ja juhlatilana ei 
ollut täysin vastakkainen Seurahuoneelle. Silti vanhasta rakennuksesta jäi vain 
kuori uudelle toiminnalle. Rakennuksen sisä- ja ulkotilan välistä ristiriitaa koros-
taa matalahko, laaja halli, johon valo tulee reunoilta korkeiden monumentaalipor-
taikkojen yläpuolelta.  

                                                        
657 Hotelli- ja juhlahuoneistona rakennus toimi vuoteen 1913 asti, jolloin Armas Lindgre-

nin suunnittelema uusi Seurahuone valmistui Rautatieasemaa vastapäätä. Helsingin 
kaupunki oli ostanut entisen Seurahuoneen kiinteistön jo vuonna 1901. Vuonna 1912 
järjestettiin tontille suunnittelukilpailu uudeksi kaupungintaloksi. Ensimmäistä palkin-
toa ei jaettu, mutta Armas Lindgrenin ehdotus sai toisen palkinnon. Kilpailuehdotus 
jäi toteutumatta ja entinen hotellikiinteistö päätettiin muuttaa kaupungintaloksi. Täy-
sin alkuperäisessä asussa talo ei tuolloin enää ollut: alkuperäinen juhlasali oli hävinnyt 
ja sen oli korvannut uusi sali, jota sitäkin oli jo laajennettu. Sisäänkäynnin edessä ole-
va katos parvekkeineen olivat myös myöhempiä lisiä. Ks. esim. Riitta Nikula, Armas 
Lindgren 1874–1929, Suomen rakennustaiteen museon monografiasarja, Helsinki, 
1988, ss. 95–97; Aimo Nissi, “Aarno Ruusuvuori’s modern refurbishments as objects 
of restoration and repair”, PTAH, 1/2000, s. 9; Pekka Kärki, “Helsingin kaupunginta-
lo, rakennushistorian pääpiirteet”, Arkkitehti 3/1971, s. 29.  
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Cesare Brandin kriittisyys restaurointien funktionaalisia aspekteja kohtaan ja 
modernismin yhdistämistä historialliseen kontekstiin on ymmärrettävää tällaisia 
esimerkkejä vasten: alkuperäisen tilajärjestelyn ja rakenteiden muuttaminen ja 
purkaminen tuhoavat alkuperäisen suunnittelijan intentioon perustuvan teoksen, 
mitä pitäisi varjella. Helsingin kaupungintalo on nykyisin enemmän Ruusuvuoren 
kuin Engelin teos. Sellaisena se on myös kiinnostava esimerkki restaurointinäke-
mysten muuttumisesta Suomessa. 

 

Kuva 37. Helsingin kaupungintalon aula. Koko Helsingin kaupungintalon kortteli, joka 
rajautuu etelässä Kauppatoriin ja pohjoisessa Senaatintoriin, muutettiin 1960-luvulta 
alkaen kaupungin toimisto- ja edustustiloiksi. Kaupungintalon viimeisimmästä 
restauroinnista 1990-luvun lopulla vastasi Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson. (Kuva: 
B&W, 2004) 
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Venetsian julistuksen näkökulmasta kiinnostavana historiallisen rakennuksen – tai 
tässä tapauksessa sen osan – käyttötarkoituksen muutoksena voidaan tarkastella 
Carlo Scarpan suunnittelemaa 1530-luvulta peräisin olevaa asuinpalatsia, Querini 
Stampaliaa, Venetsiassa. Vaikka Scarpan toteutusten muotokieli on moderni, ma-
teriaalit ja toteutustavat ovat paikallisia ja perinteisiä. Querini Stampalia on esi-
merkki historiallisen rakennuksen adaptoitumisesta uuteen käyttötarkoitukseen 
sosiaalisen tarkoituksenmukaisuuden, modernin muotokielen ja restaurointiperi-
aatteiden valossa. Uusi käyttötarkoitus on myös uusi kerrostuma historiallisessa 
kontekstissa täydentäen samanaikaisesti olemassa olevaa rakennusta esteettisesti 
ja toiminnallisesti harmonisella tavalla. Tässä suhteessa Helsingin kaupungintalo 
on vertailukelpoinen Querini Stampalian kanssa. 
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Kuva 38. Querini Stampalia, Venetsia. Palatsin pohjakerroksessa ongelmana olivat 
jatkuvat nousuvedet, acqua alta, jolloin vesi tunkeutui tiloihin. Scarpan tehtävänä oli 
muuttaa kerros käyttökelpoiseksi ja toimivaksi näyttely- ja kokoontumistilaksi. 
Scarpan restaurointi käsitti muurirakenteiden ja olemassa olevien arkkitehtonisten 
osien huolellisen puhdistamisen ja konservoinnin. Alkuperäinen tilajäsentely, 
seinärakenteet, portaikko ja kaikki alkuperäiset arkkitehtoniset aiheet on jätetty 
paikoilleen. Aqua altan varalta lattian pinta on nostettu, mutta seinän viereen on jätetty 
kanaalit. Pintamateriaalit lattioissa ja seinissä ovat tyypillisiä venetsialaisia kuten 
marmoristukkoseinät ja venetsialainen terrazzo-lattia. (Kuvat: Miia Perkkiö, 2000)  
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Querini Stampalia oli muutettu kaupunkilaisia palvelevaksi kirjastoksi ja näyttely-
tilaksi jo vuonna 1869.658 Carlo Scarpa sai pohjakerroksen ja hylätyn, rappeutu-
neen puutarhan suunnittelun tehtäväkseen 1940-luvun lopussa, mutta työ valmis-
tui vasta vuonna 1963.659 Uusi tilajärjestelmä ja sen moderni muotokieli ovat 
Querini Stampaliassa ikään kuin opastejärjestelmä, joka ohjaa kulkua tiloissa. 
Venetsian julistuksen mukaisesti – vaikka julistus annettiin vasta restauroinnin 
valmistumisen jälkeen(!) – uusi erottuu vanhasta ja edustaa oman aikansa arkki-
tehtuuria. Pohjakerroksen portegon hyödyntäminen näyttely- ja kokoontumis-
tilana edellytti muutoksia, jotka vaikuttivat tilan luonteeseen. Pohjakaava ei kui-
tenkaan muuttunut ratkaisevasti, vanha tilajärjestelmä on yhä luettavissa. Tilojen 
ulkoasu sen sijaan muuttui täysin. Uuteen funktioon kytkeytyi uusi, veden liikkei-
siin osittain perustuva muotokieli.660  

Querini Stampaliassa muoto ja materiaalit olivat seurausta sekä uudesta funk-
tiosta että traditiosta. Yhtä hyvin voidaan kuitenkin myös sanoa, että uusi funktio 
oli seurausta rakennuksen vanhasta muodosta. Historiallisessa ympäristössä funk-
tion on alistuttava tilanteeseen, olemassa olevaan tilaan ja sen muotoon. ’Muoto’ 
konkreettisesti edustaa rakennuksen historiaa käsittäen materiaalin, patinan, eri 
aikojen kerrostumat ja tilan kokonaisuutena. Ihmisen tarpeiden on mukauduttava 
tilanteeseen. Louis Sullivanin form follows function toimii käyttötarkoituksen 
muuttuessa kaksisuuntaisesti eli toiminta on seurausta muodosta, function follows 
form.  

Venetsian julistusta ja Brandin näkemystä noudattaen muodon ei pitäisi muut-
tua restauroinnissa, ei edes käyttötarkoituksen muuttuessa. Uuteen käyttöön adap-
toituminen edellyttää kuitenkin väistämättä muotoon ja rakenteisiin kajoamista. 
Querini Stampalian ja Helsingin kaupungintalon esimerkkien perusteella onnistu-

                                                        
658 Francesca Scarpa, “Palazzo Querini-Stampalia”, Insula di Santa Maria Formosa, Set-

tembre 2003, ss. 38–39.  
659 Marta Mazza, toim., Carlo Scarpa alla Querini Stampalia. Disegni inediti, il Cardo, 

Venezia, 1996. Teoksessa on käyty läpi Scarpan suunnittelemat tilat ja niihn liittyvät 
suunnitelmat. Querini Stampalia -säätiön silloinen johtaja Manlio Dazzi oli restauroin-
tialoitteen takana.  

660 Querini Stampalian tiloja on uudistettu ja restauroitu viimeisten vuosien aikana. Vale-
riano Pastorin suunnittelema portaikko toteutettiin vuosina 1982–1997. Mario Bottan 
suunnitelman mukaan uudistettiin sisäänkäynti, lipunmyynti, museomyymälä, kahvila, 
portaikko ja hissit sekä pohjakerroksen valokattoinen aulatila entisen sisäpihan paikal-
la. Museossa suoritettiin restaurointi- ja konservointitöitä 2000-luvun alussa. Scarpan 
puutarhan ja näyttelytilan restaurointi ovat valmistuneet vuonna 2007.  
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neen käyttötarkoituksen muutoksen tunnusmerkkinä voidaankin pitää muuttunei-
den olosuhteiden huomioimista siten, että rakennuksen historiaan olennaisesti 
liittyvä muodon, materiaalin ja funktion välinen suhde ei katoa, vaan säilyy luet-
tavissa muutosten jälkeen. Lisäysten ja uusien materiaalien on oltava analogisia 
sekä alkuperäisen että uuden funktion kanssa, mikä voidaan sisällyttää myös res-
tauroinneissa olennaiseen autenttisuuden tavoitteeseen.  

6.5 Post Venetiam – mitä Venetsian julistuksen jälkeen 

Venetsian julistus on asiakirja, johon edelleenkin viitataan ja vedotaan rakennus-
suojelu- ja restaurointikysymyksissä. Lukuun ottamatta viidennen artiklan sisäl-
tämää restauroinneille asetettua sosiaalista aspektia, kohdistuu Venetsian julistuk-
sen huoli restauroinneissa pääasiassa materiaaliin ja sen säilymiseen, ei arkki-
tehtuurin ihmistä hyödyttävään ja palvelevaan tehtävään.661 Julistus jäi varsin 
etäiseksi jo tuolloin ajankohtaisista rakennussuojelun ja restauroinnin ongelmista, 
kuten esimerkiksi historiallisten kaupunkien sopeutumisen muutoksiin.  

Italiassa jo 1950-luvulla käyty keskustelu historiallisten rakennusten kohta-
losta kaupunkirakenteen muutoksissa oli nostanut esiin termin ’integroitu suo-
jelu’, conservazione integrale. Antonio Cederna piti integroitua suojelua menetel-
mänä, jolla voitiin estää uuden rakentaminen vanhaan kontekstiin ja järjestää sii-
hen sopimattomat funktiot muualle. Historialliseen ympäristöön ei kaivattu uusia 
rakennuksia. Ympäristö pysyisi elävänä sovittamalla historialliseen kaupunki-
rakenteeseen siihen yhteensopivia toimintoja.662  

6.5.1 Integroitu suojelu Amsterdamissa ja Granadassa ja 
käyttötarkoituksen muutos 

Venetsian julistusta on myöhemmin täydennetty erilaisilla suosituksilla, sopimuk-
silla ja täydentävillä julistuksilla. Euroopan neuvoston arkkitehtuuriperintö-
julistuksessa (European Charter of the Architectural Heritage) vuonna 1975 ta-
voitteena oli luoda yhtenäiset periaatteet ja ihanteet Euroopan yhteisön jäsen-
maihin arkkitehtuuriperinnön suojelulle. Ympäristön ja ihmisten tarpeita vastaava, 
paikan historian huomioivan käyttötarkoituksen merkitys osana suojelua sisältyy 
julistuksen suosittelemaan integroituun rakennussuojeluun. Tämä ”saavutetaan 

                                                        
661 The Venice Charter, op.cit., 5. artikla.  
662  Antonio Cederna,”La Città difesa” Il mondo, 5 febbraio, 1957, p. 12. 
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hienovaraisten restaurointitekniikoiden soveltamisella ja oikeaoppisella sopivan 
käyttötarkoituksen valitsemisella”.663 Julistukseen yhtyi samana vuonna Euroopan 
arkkitehtuuriperintökongressi omassa julkilausumassaan (The Declaration of 
Amsterdam), johon kirjattiin, että ”arkkitehtuuriperintö ei sisällä pelkästään poik-
keuksellisen onnistuneita rakennuksia ja niiden ympäristöjä vaan myös kaupun-
keja ja kyliä, jotka ovat historiallisesti tai kulttuuriltaan kiinnostavia”.664 Vanhojen 
alueiden rehabilitointi täytyisi toteuttaa siten, että sosiaalinen rakenne kaikkine 
kerrostumineen säilyisi. Kaikkien tulisi päästä osallisiksi julkisin varoin toteute-
tun restauroinnin hyödyistä. Paikallisten viranomaisten pitäisikin suosia vanhoissa 
rakennuksissa sellaisia toimintoja, jotka vastaavat nykyajan elämän vaatimuksia 
ja kunnioittivat silti rakennuksen luonnetta ja takaavat niiden säilymisen.665  

Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskeva yleissopimus sol-
mittiin Granadassa vuonna 1985. Siinä käyttötarkoituksen merkitys suojeltujen 
kohteiden säilymiselle on ilmaistu selkeästi. Vanhojen rakennusten sopeuttaminen 
uuteen käyttöön on tietyissä tapauksissa sopivaa. Tällöin on huomioitava nyky-
ajan elämän tarpeet ja restaurointi on toteutettava teoksen arkkitehtonista ja histo-

                                                        
663 European Charter of the Architectural Heritage, 1975, Art. 7: “Integrated conserva-

tion is achieved by the application of sensitive restoration techniques and the correct 
choice of appropriate functions. In the course of history the hearts of towns and some-
times villages have been left to deteriorate and have turned into areas of substandard 
housing. Their deterioration must be undertaken in a spirit of social justice and should 
not cause the departure of the poorer inhabitants. Because of this, conservation must 
be one of the first considerations in all urban and regional planning.” 
(http://www.icomos.org/docs/amsterdam.html) 

664  Declaration of Amsterdam, 1975: “The architectural heritage includes not only indi-
vidual buildings of exceptional quality and their surroundings, but also all areas of 
towns or villages of historic or cultural interest. The rehabilitation of old areas should 
be conceived and carried out in such a way as to ensure that, where possible, this does 
not necessitate a major change in the social composition of the residents, all sections 
of society should share in the benefits of restoration financed by public funds.” 
(http://www.icomos.org/docs/euroch_e.html) 

665  Ibid.: “…To implement such a policy, which respects the man-made environment 
intelligently, sensitively and with economy, local authorities should : -use as a basis 
the study of the texture of urban and rural areas, notably their structure, their complex 
functions, and the architectural and volumetric characteristics of their built-up and 
open spaces; afford functions to buildings which, whilst corresponding to the needs of 
contemporary life, respect their character and ensure their survival…” 
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riallista luonnetta kunnioittaen.666 Jäsenmaiden tulisi omaksua integroidun raken-
nussuojelun politiikka. Sijaintinsa ansiosta ympäristölle ja ihmisten elämän-
laadulle tärkeiden rakennusten, joiden säilyminen ei muutoin sopimuksen puit-
teissa toteutuisi, suojelua ja käyttöä tulisi helpottaa kaupunki- ja maankäytön-
suunnittelun yhteydessä.667 Rakennussuojelu tähtää ihmisten elinolojen paranta-
miseen, mikä on huomioitava myös käyttötarkoituksen muutoksissa. 

6.5.2 Historiallisten kaupunkien suojelu  

ICOMOSin yleiskokouksessa Washingtonissa vuonna 1987 hyväksytty julistus 
historiallisten kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta painotti kau-
punki- ja aluesuunnittelun vastuuta historiallisten ympäristöjen suojelussa.668 Säi-
lytettäviä ominaisuuksia ovat myös alueelle luonteenomaiset toiminnot. Niihin 
kohdistuva teollistumisen ja kaupungistumisen uhka ”vaarantaa historiallisen 
kaupungin tai kaupunkimaisen alueen autenttisuuden”.669 Käytännössä suojelu 
edellyttää monialaista tutkimusta, johon kuuluu myös olemassa olevan tilanteen 
dokumentointi. Kaupunkiympäristöjen suojelu mahdollistaa muutoksen, mutta 
esimerkiksi uusien toimintojen on noudatettava alueen luonnetta. Olemassa olevia 
rakennuksia voidaan muuttaa ja myös tarvittaessa rakentaa uutta kunhan muutok-
set ovat sopusoinnussa ympäristönsä kanssa ja kunnioittavat alueen tilarakennetta. 
Asumisen ja nykyisten elämäntapojen edellyttämät muutokset pitää tehdä harki-

                                                        
666 Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada, 

3.X.1985, Article 11: “Due regard being had to the architectural and historical charac-
ter of the heritage, each Party undertakes to foster: the use of protected properties in 
the light of the needs of contemporary life; the adaptation when appropriate of old 
buildings for new uses.” (http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/121.htm). 

667  Ibid., Article 10: “Each Party undertakes to adopt integrated conservation policies 
which: …make the conservation, promotion and enhancement of the architectural 
heritage a major feature of cultural, environmental and planning policies; facilitate 
whenever possible in the town and country planning process the conservation and use 
of certain buildings whose intrinsic importance would not warrant protection within 
the meaning of Article 3, paragraph 1, of this Convention but which are of interest 
from the point of view of their setting in the urban or rural environment and of the 
quality of life…” 

668 Charter for the conservation of historic towns and urban areas, Washington Charter, 
ICOMOS,1987 (http://www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm). 

669 Ibid.,  



 

 216 

ten.670 Washingtonin julistuksessa olemassa oleva tilanne on lähtökohta muutok-
sille, mihin myös uusien funktioiden on mukauduttava. Käyttötarkoituksen muut-
taminen ei siis ole ristiriidassa suojelutavoitteiden kanssa, mikäli uusi funktio 
mukautuu historiallisen kaupungin rakenteisiin ja luonteeseen. Washingtonin ju-
listuksessa käyttötarkoituksen muutoksen perusta laajenee ympäröivän kontekstin 
ja sen historian ja tarpeiden tunnistamiseen. Rakennusta ei tarkastella enää yksit-
täisenä kohteena, vaan osana kokonaisuutta, jonka määräämään muotoon myös 
uuden käyttötarkoituksen on alistuttava.  

Huoli asumisviihtyisyydestä ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus eivät tulleet 
vielä esille Venetsian julistuksessa. Sittemmin niiden merkitys ympäristön muu-
toksissa ja myös rakennussuojelun tavoitteiden määrittelyssä on tunnistettu tärke-
äksi. Vasta yli kymmenen vuotta Venetsian julistuksen jälkeen Amsterdamissa 
ilmaistiin selkeästi, että historia on tärkeä osa elävää ja muuttuvaa ympäristöä, ja 
kuinka historiallisia rakennuksia voidaan hyödyntää tuhoamatta niihin liittyviä 
arvoja. Vaikka arkkitehtuurin sosiaalinen tehtävä oli tärkeää jo varhaisille moder-
nisteille – niin Le Corbusier kuin Aaltokin olivat korostaneet rakentamisen sosiaa-
lisia vaikutuksia – rakennussuojelun ja restauroinnin lähtökohdiksi ihmisten tar-
peista lähtevät, humaanit aspektit tulivat varsin myöhään.  

Sosiaalisiin ongelmiin ja vaatimuksiin vastaaminen historiallisissa ympäris-
töissä on myös julkisten tahojen vastuulla. Restaurointi palvelee tällöin paitsi ra-
kennuksen suojelua myös alueen ihmisiä parantaen näiden elinolosuhteita. Vaihto-
ehto on suojeluarvoista piittaamaton kaavoitus ja rakentaminen, jossa humaanit 
aspektit jäävät toissijaisiksi. Hyviä esimerkkejä integroidun suojelun hengessä 
toteutetuista käyttötarkoituksen muutoksista ovat vanhat teollisuusrakennukset ja 
-ympäristöt eri maissa. Esimerkiksi Roomassa vuonna 1971 toimintansa lopetta-
nut Birra Peronin oluttehtaan talli ja varasto (Gustavo Giovannoni, 1912) muutet-
tiin Rooman kaupungin nykytaiteen museoksi (Galleria Comunale di Arte Con-
temporanea di Roma) ja kuvataiteiden tutkimuskeskukseksi (Centro Ricerca e 
Documentazione Arti Visive) samalla elävöittäen korttelistoa ja parantaen sen so-
siaalista statusta. 671 

Osaltaan voi olettaa arkkitehtuurin sosiaalisista aspekteista kiinnostuneiden 
yhteiskuntatieteilijöiden, kuten esimerkiksi Jean Baudrillard (1929–2007), vai-
kuttaneen jo 1960-luvun lopulla kehitykseen, jossa rakennussuojelussa oli mah-

                                                        
670 Ibid.. 
671  Tällä hetkellä (2007) Rooman kaupungin nykytaiteen museo toimii entisessä karme-

liittaluostarissa. Oluttehtaan tiloissa on dokumentointi- ja tutkimustoimintaa.  
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dollista huomioida muitakin kuin pelkästään historian säilyttämiseen liittyviä te-
kijöitä.  

 

Kuva 39. Galleria di Arte Moderna, entinen Birra Peronin jäävarasto, Rooma. 
Roomassa on 2000-luvun alussa toteutettu useita kiinnostavia teollisuusperintöön 
kohdistuvia käyttötarkoituksen muutoksia. Samalla on elävöitetty ympäröiviä 
korttelistoja. (Kuva: Miia Perkkiö, 2003)  

6.6 Ajan henki vuosisadan lopulla 

Monien mielestä modernismin idea tuntui jo 1950-luvulta lähtien loitontuneen 
todellisuudesta. Se oli muuttunut omien sääntöjensä orjaksi, formalistiseksi ja 
epäinhimilliseksi: arkkitehtuuri oli pääasiassa joko puhdasoppista tai pittoreskia 
vailla välimuotoja. Miten modernistisen arkkitehtisuunnittelun negatiiviset vaiku-
tukset sitten näkyivät rakennussuojelun ja restauroinnin kentällä, historiallisissa 
rakennuksissa ja ympäristöissä? Ateenan kokousten seurauksena rakennussuoje-
lun tehtäväksi oli rajattu monissa maissa, myös Suomessa, vain aikakautensa 
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merkkiteoksista huolehtiminen.672 Kaupunkien keskustoissa muutoksia sallittiin 
vapaasti liikenteen ja liike-elämän etujen nimissä.  

Tulevaisuudenusko, kasvun ja jälleenrakentamisen periodi vaihtuivat 1960-
luvun ja seuraavan vuosikymmenen alun öljykriisin myötä pessimismiksi. On 
vaikea todistaa, vaikuttiko ”ajan henki” aiempaa hienovaraisempaan suhtautumi-
seen menneisyyttä ja historiallisia rakennuksia kohtaan. Venetsian julistuksen 
myötä autenttisuuden ja esimerkiksi alkuperäisten työtapojen ja materiaalien tun-
temisen merkitys ymmärrettiin tärkeäksi. Italiassa julkaistiin Venetsian julistuk-
sen lisäksi yksityiskohtaisempi ja käytännöllisempi restaurointiohjeisto Carta del 
restauro vuonna 1972.673 Sen merkitys on Italiassa ollut tärkeä etenkin restauroin-
titietämyksen levittämisessä. Ohjeissa todetaan arkkitehtuurirestauroinnista, että 
tavoitteena on aina monumenttien säilymisen takaaminen, jolloin uuden käyttö-
tarkoituksen mahdollisuus on pohdittava huolellisesti. Uuteen käyttöön mukaut-
tamisessa toimenpiteet tulee rajoittaa minimiin ja säilyttää rakennuksen ulkomuo-
to. Muutoksia on vältettävä rakennuksen typologiaan liittyvissä yksityiskohdissa, 
rakenteissa ja sisätilojen järjestelyissä.674 Historiallisia kaupunkeja koskevissa 
ohjeissa kehotetaan analysoimaan kaupungin suhdetta ympäristöön myös toimin-
nallisesta näkökulmasta. Vaurioita ja kaaosta aiheuttavat funktiot on saatava pois 
kaupungista. Yksittäisten rakennusten kohdalla sisätilojen järjestelyissä ”funktio-
naalinen uudistaminen”, rinnovamento funzionale, on mahdollista silloin, kun 
näin voidaan taata rakennuksen pysyminen käytössä. Rakennuksen luonnetta 
muuttavat ja typologis-rakenteellisen organismin tasapainoa vääristävät funktiot 
eivät tule kyseeseen.675  

Suomessa kansainväliset restaurointiopit näyttävät vakiintuneen hitaasti käy-
tännön restaurointeihin. Vuosisadan alkupuolella muutaman keskiaikaisen linnan 

                                                        
672  Suomessa arvokkaiden rakennusten suojelu tuli ajankohtaiseksi vasta sotien jälkeen. 

Vuoden 1931 asemakaavalaissa ja vuoden 1932 rakennussäännössä oli jo mahdolli-
suutena ns. vanhan kaupunginosan muodostaminen. Ensimmäisiä kohteita olivat Van-
ha Porvoo, jonka asemakaava vahvistettiin 1937, ja Helsingin empirekeskusta, jonka 
suojelua koskeva asetus saatiin aikaan vuonna 1952, ks. esim., Henrik Lilius, ”Kau-
punkiemme rakennussuojelu ja sen kohteet”, Aarne Heimala, toim., Rakennusmuisto-
merkkimme ja niiden suojelu, WSOY, Porvoo, 1964, s. 155.  

673  Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro. Teoria, storia, monumenti, Liguori 
editore, Napoli, 1997, ss. 661–679.  

674  Ibid., s. 666. 
675  Ibid., s. 675. Amsterdamissa ja Granadassa kirjattiin samansisältöiset periaatteet kau-

punkien suojelusta. 
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ja kirkon restaurointi olivat olleet harvoja tilaisuuksia soveltaa käytännössä teori-
oita. Historiallisesti arvokkaiden talojen purkaminen jatkui pitkään, mitä eivät 
rannikon empirekaupunkien suojelukaavatkaan estäneet. ”Suojelu” rajoittui vielä 
1960-luvulla esimerkiksi Haminan ja Raahen suojelukaavoissa rakennusten räys-
täskorkeuksiin ja katuverkkoon.676 Ruusuvuoren suunnittelemaa Helsingin kau-
pungintalon muodonmuutosta ei edes oikeastaan voi pitää restaurointina.677  

Historiallisten rakennusten säilymisen merkityksen ymmärtäminen muuten-
kin kuin vain kansakunnan menneisyydestä muistuttavina monumentteina ja 
mykkinä fasadeina sai tukea myös 1960-luvun arkkitehtuuripamfleteissa, vaikkei 
rakennussuojelun puolesta puhuminen suinkaan ollut niiden pääasiallinen tarkoi-
tus. Aldo Rossi (1931–1997) käsitti teoksessaan L’architettura della città (1966) 
historian mahdollisuudeksi ja olennaiseksi kaupunkirakenteen muutoksiin vai-
kuttavaksi tekijäksi. Paitsi historiallisten monumenttien pysyvyys osana kaupun-
kirakenteen laajenemista, myös niissä ajan kuluessa tapahtuvat transformaatiot 
ovat tunnistettavia. Esimerkkeinä Rossi mainitsee Padovan Palazzo della Ragio-
nen678 lisäksi Arles’n amfiteatterin ja Kolosseumin, jonka paavi Sikstus V 1580-
luvun lopussa oli halunnut muuttaa villatehtaaksi ja työläisten asumuksiksi.679 
Monumenttien ja ”kiinnekohtien”, punti primari, rooli kaupunkirakenteessa on 
kompleksinen ja tärkeä, eikä niitä helposti modifioida.680 Samaan muotoon voi 
sisältyä erilaisia arvoja, merkityksiä ja käyttöjä, mistä esimerkkeinä myös Kolos-

                                                        
676  Suomessa kaavallisesta suojelusta muodostui ensisijainen suojelumenetelmä. Nils 

Erik Wickberg kirjoitti Suomi rakentaa III -näyttelystä Helsingin Sanomiin 12.4. 1963 
artikkelin, jossa hän mm. ihmetteli mihin Raahen ja Haminan kaavat oikeasti tähtäsi-
vät ja mitä kaupunkien vanhoille rakennuksille tulisi niiden seurauksena tapahtumaan 
(Nils Erik Wickberg, Arkitekturen och tidsandan, Söderström, Helsingfors, 1974, s. 
89). 1960-luvulla Helsingissä tuhottiin uusrenessanssiarkkitehtuuria, sillä sitä ei arvos-
tettu ja sitä oli runsaasti. Helsingin kaupunki oli hankkinut empirekeskustan raken-
nuksia omistukseensa taatakseen niiden säilymisen. 

677  Materiaalin autenttisuus ei ollut tärkeää myöskään Helsingissä Pohjoisesplanadin var-
rella sijaitsevien Theodor Höjerin (1843–1910) suunnitteleman Hotelli Kämpin (1887) 
ja Aschanin talon (1833) kohdalla: molemmat purettiin 1960-luvun aikana ja jul-
kisivuista tehtiin kopiot. Sisäpuolella tilajärjestelyt muutettiin uusia toimintoja pa-
remmin palveleviksi.  

678  Ks. ”Historiallinen rakennus, monumentti”, s. 33. 
679  Aldo Rossi, L’architettura della città, Città studi edizioni, Torino, 2004, s. 111, 159. 
680  Ibid., s. 116. Punti primari –ilmauksen voisi kääntää ’kiintopisteeksi’. Ne saattoivat 

Rossin mukaan saada myös monumentin luonteen, ibid., s. 126–127. Monumenttien 
’kohtalona’ oli olla pysyviä. 
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seum ja Arles’n amfiteatteri ovat. Rossi oli vakuuttunut, että muodon kautta ta-
pahtuu funktionaalisuuden ja pohjaratkaisun välittyminen, eikä funktionalistisen 
idean mukaisesti päinvastoin.681 Monumentin käyttötarkoituksen muuttaminen oli 
mahdollisuus myös tämän periaatteen näkökulmasta.  

Robert Venturin teos Complexity and Contradiction in Architecture ilmestyi 
myös vuonna 1966. Venturille arkkitehtuuri näyttäytyi monimuotoisena eikä 
suinkaan ristiriidattomana, sääntöjä noudattavana ilmiönä. Erilaisia aiheita, histo-
riallisia yhtä hyvin kuin symboliikkaa voitiin yhdistää toisiinsa. Eri aikakausien 
arkkitehtuuri oli Venturilla esimerkkinä todistamassa kontrasteista ja kaksi-
jakoisuudesta arkkitehtuurin eri periodeina.682 ”Kaksitoiminen elementti”, double-
functioning element, oli esimerkiksi Roomassa sijaitsevan Santa Maria Cosmedin 
-kirkon keskilaivaa rajaava pylväsrivistö, joka samalla kantoi yläpuolisia raken-
teita ja rajasi ja ohjasi tilaa.683 Käyttötarkoituksen muuttuessa rakennuksessa tai 
sen osassa oli yhä jäljellä jotain menneisyyden merkityksistä sekä niiden lisäksi 
uusi merkitys. Käyttötarkoituksen muutoksen lopputulos oli Venturin mukaan 
rinnastettavissa kaksitoimiseen elementtiin. Näin vanha merkitys on yhä läsnä 
assosiaationa samanaikaisesti uuden merkityksen luoneen uuden funktion ja kon-
tekstin kanssa. Rakennuksiin kerrostuu merkityksiä historian kuluessa, niiden 
käyttötarkoituksen ja ympäristön muuttuessa. Merkitysten kerrostuminen puoles-
taan rikastuttaa ympäristöä ja on muutoksen ja kasvun perusteena kaupungeissa, 
joissa vanhat rakennukset saavat uusia funktioita.684 Modernismissa kontrastit ja 
esimerkiksi kaksitoimiset elementit olivat Venturin mukaan harvinaisia. 685  

Historiallisilla rakennuksilla oli sijansa osana kaupunkirakennetta ja niiden 
käyttäminen uuteen tarkoitukseen oli jopa positiivista, ainakin Venturin ja Rossin 
esittämien mielipiteiden perusteella. Erilaisten merkitysten sisältyminen arkki-
tehtuuriin näkyi myös esimerkiksi fenomenologisessa lähestymistavassa, josta 
Christian Norberg-Schulz (1926–2000) julkaisi teoksen vuonna 1973.686 Raken-

                                                        
681  Ibid., s. 159. 
682  Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, MoMa, New York, 

2002, s. 34. 
683  Ibid., s. 35 
684  Ibid., s. 38.  
685  Ibid., s. 40 
686  Norberg-Schulzin teos ilmestyi ensin italian kielellä: Christian Norberg-Schulz, Sig-

nificato nell’ architettura occidentale, Electa, Milano, 1974; ks. myös Christian Nor-
berg-Schulz, Genius loci. Towards a Phenomenology of Architecture, Rizzoli, Lon-
don, 1980.  
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nusten tehtävä oli laajempi kuin vain palvella ihmisten toimintojen suojana. Ne 
vaikuttivat ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Rakennusten tar-
kastelu pelkkinä tyylipiirteitä tai funktiota ilmaisevina objekteina ei enää ollut 
tyydyttävää. Esimerkiksi Jean Baudrillard hylkäsi modernistien käsityksen niin 
yhteiskunnasta kuin arkkitehtuurin tehtävästä ja roolista osana universumia. 
Funktionaalisuus arkkitehtuurissa liittyi pikemminkin sen kykyyn integroitua ko-
konaisuuksiin kuin täyttää käytännöllisiä ja toiminnallisia vaateita.687  

Käyttötarkoituksen muutoksissa toteutuu arkkitehtuurin yhteiskunnallinen 
tehtävä hyödyttää ihmisiä ja myös rakennussuojelun tehtävä taata historiallisen 
rakennuksen säilyminen. Status quo arkkitehtuurikäsityksen ja rakennussuojelu-
käsityksen välillä on osoittautunut teoriassa mahdolliseksi ensimmäisen kerran 
koko rakentamisen historiassa vasta 1900-luvun lopussa. Jopa kestävän kehityk-
sen näkökulmasta historiallisten rakennusten hyödyntäminen uudessa käyttö-
tarkoituksessa on järkevää. Käyttötarkoituksen muutoksista on 1900-luvun aikana 
tullut entistä tavanomaisempi ja jokapäiväinen osa restaurointeja. Osittain siksi, 
että aikaisempaa laajempi määrä rakennuksia luetaan historiallisiksi ja näin myös 
suojelemisen arvoisiksi kohteiksi.  

                                                        
687  Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Denoel-Gonthier, 1968, s. 89. Tässä 

yhteydessä on myös pakko viitata dekonstruktivismiin, niin Venturin, Rossin kuin 
Baudrillardinkin edustaman postmodernismin reaktiona 1980-luvulla syntyneeseen 
kontekstin ja rakennuksen suhteilla ja rakenteellisella provosoinnilla leikittelevään 
arkkitehtuuritulkintaan, jonka perusta oli kielitieteilijä Jacques Derridan tekstien kriit-
tiseen tulkintaan perustuva filosofia. Derridan mukaan arkkitehtuurilla oli oltava mer-
kitys. Dekonstruktivistinen näkemyksen soveltaminen restaurointiin on mahdollista 
ajatusleikkinä: rakennuksen merkityksen on säilyttävä ja sen on tultava esiin vielä 
käytön muututtua. Käyttötarkoituksen muuttuessa voitaisiin puhua dekonstruktivisesti 
dekoodaamisesta, uusien merkitysten sallimisesta entisten rinnalla. Kysymys on lopul-
takin pitkälti samasta ajatuksesta, jonka jo Venturi esitteli ”kaksijakoisena” funktiona. 
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7 Funktionaalinen integriteetti ja utilitas  

7.1 Funktionaalisen integriteetin arvioimisen kriteerit 

Historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutosten arvioimisen ydinkysy-
mys on, millä edellytyksillä historiallinen rakennus voi säilyttää autenttisuutensa 
ja integriteettinsä käyttötarkoituksen muuttuessa. Funktionaalisella integriteetillä 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa vanhan ja uuden käytön yhteensopivuutta, toi-
minnallista tasapainoa ja eheyttä.688 Funktionaaliseen integriteettiin liittyvinä 
muuttujina tarkasteltavat tekijät ilmentävät rakennuksen hyödynnettävyyden ja 
käyttökelpoisuuden eli utilitaksen suhdetta niin historiaan kuin nykyhetkeen.  

 

Kuva 40. Venetsian Arsenale. Entisen telakan konepajat palvelevat näyttely- ja 
yleisötiloina. Muutokset on tehty vaivattomasti. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

                                                        
688  Ks. aikaisemmin tässä tutkimuksessa kappale ”1.4.2 Funktionaalinen integriteetti”, 

jossa funktionaalinen integriteetti määriteltiin seuraavasti: ”Funktionaalinen integri-
teetti tarkoittaa restauroinnissa toiminnallista eheyttä ja tasapainoa rakennuksen alku-
peräisen ja uuden käyttötarkoituksen välillä. Käyttötarkoituksen muuttuessa funktio-
naalinen integriteetti edellyttää rakennuksen alkuperäisen funktion ja sen rakennuk-
seen jättämien merkkien huomioimisen.” 
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Alkuperäisestä funktiosta käytetään tässä arvioinnissa nimitystä primäärifunktio. 
Uutta käyttötarkoitusta kutsutaan sekundäärifunktioksi.689 Funktionaalista integri-
teettiä arvioidaan seuraavien tekijöiden avulla:  

– Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 
– Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 
– Ympäristön ja funktion suhde 
– Restaurointiperiaatteet  
– Rakennuksen filosofinen funktio 

Arvioinnin kohteiksi on valittu kuusi käyttötarkoituksen muutosta Suomesta, Ita-
liasta ja Espanjasta. Ne edustavat erilaisia ja eri-ikäisiä rakennustyyppejä. Yhteis-
tä kohteille on, että ne ovat suojeltuja historiallisia rakennuksia, joiden restauroin-
tia on edeltänyt arvojen tunnistaminen rakennushistoriallisen tutkimuksen kei-
noin. Arviointi kohdistuu lopputulokseen, eikä restauroinnin taustalla olevaa 
suunnitteluprosessia, rakennuttajan ja omistajan vaikutusta tai taloudellisia teki-
jöitä ole otettu huomioon tarkastelussa.  

Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa  

Julkisivut ilmentävät rakennuksen luonnetta ja funktiota. Decor tai decoro tarkoit-
ti antiikin ja renessanssin kirjoituksissa nimenomaan rakennuksen ulkoasun ja 

                                                        
689  Termejä primäärifunktio ja sekundäärifunktio on käytetty myös muissa merkityksissä 

liittyen arkkitehtuuriin. Mm. Umberto Eco (esim. Umberto Eco, “Function and Sign: 
The semiotics of architecture”, teoksessa Neil Leach, toim., Rethinking Architecture: 
a reader in cultural theory, London ja New York, Routledge, 1997, ss. 181-204) tar-
kastelee arkkitehtuuria merkkien ja merkitysten semioottisessa viitekehyksessä. Ra-
kennukset kommunkoivat käyttäjien kanssa muotojen ilmaistessa tiettyjä funktioita. 
Eco soveltaa arkkitehtuuriin kieleen liittyvien merkitysten yhteydessä käytettyjä ter-
mejä denotatiivinen ja konnotatiivinen. Denotatiivinen tarkoittaa sanakirjamerkitystä, 
konnotatiivinen miellemerkitystä. Denotatiivisena rakennus toimii sille määrätyssä 
käytössä, mitä Eco kutsuu primäärifunktioksi. Konnotatiivisesti rakennus on symboli-
nen objekti, mitä Eco taas kutsuu sekundäärifunktioksi. Rakennukset suunnitellaan 
ensisijaisesti muuttuvia primäärifunktioita varten ja avoimiksi sekundäärifunktioille, 
jotka ovat tulkinnanvaraisia. Myös primäärifunktion suhteen rakennus on joustava: sil-
lä voi olla useita primäärifunktioita. Econ primäärifunktio voitaisiin rinnastaa tämän 
tutkimuksen utilitakseen, rakennuksen tehtävään käytännöllisessä ja ihmistä hyödyttä-
vässä mielessä. Econ sekundäärifunktio taas on lähellä filosofista funktiota ja merki-
tyssisältöä. 
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käytön välistä suhdetta. Vitruviuksen teoksessa decor edellytti muun muassa ra-
kennuksessa käytetyn pylväsjärjestelmän vastaavuutta käyttäjän ominaisuuksien 
kanssa.690 Albertilla decoro taas liittyi käyttötarkoituksen ja rakennuksen ulko-
asun väliseen tasapainoon.691 Serliolla decor ilmaisi myös käyttäjänsä sosiaalista 
asemaa.692 Palladio määritteli decoron sopivuudeksi. Asukkaan eli käyttäjän ase-
masta riippuivat rakennuksen ulkomuoto, tilojen koko ja osien suhteet.693 Palladio 
jopa edellytti uutta ulkoasua käyttötarkoituksen vaihtuessa, kuten Vicenzan Pa-
lazzo della Ragionen tapauksessa.  

Myös antiikin ja renessanssin distributio ja ordine liittyvät kiinteästi raken-
nuksen ulkoasuun. Scamozzin distributio käsitti tarpeiden huomioimisen raken-
nuksen osien sijoittumisessa. Ordine tarkoitti Scamozzilla muotojen ja rakennuk-
sen osien säännönmukaisuutta. Venustà eli kaunis ulkoasu osineen ja suhteineen 
liittyi lopputulokseen: venustà ei tee rakennusta ainoastaan käytössä mukavaksi 
vaan myös ihailtavaksi ja kauniiksi katsoa. Scamozzin decoro liittyi rakennuksen 
viimeistelyyn ja koristeluun siten, että rakennus on juhlallinen, sulokas ja kaunis, 
ja kaikki osat on tehty järkevästi ja sopivasti, eikä sattumanvaraisesti.694 Näin 
myös Scamozzin venustà ja decoro ovat tärkeitä tekijöitä ulkoasun ja funktion 
suhteen ilmentäjinä.695 

Valistus- ja vallankumousajan ranskalaisarkkitehdeille kysymys rakennuksen 
ulkoasun ja käytön välisestä suhteesta oli keskeinen. 1700-luvulla Ranskassa 
Marc-Antoine Laugier määritteli bienséance’n muun muassa ulkomuodon ja 

                                                        
690  Vitruvius (Marco Vitruvio Pollio), Architettura (dai libri I–VII), Biblioteca Universale 

Rizzoli, Milano, 2002, I/II/5, s. 118; ks. tämän tutkimuksen kappale ”2.1 Vitruvius, 
utilitas ja arkkitehtuurin tehtävä”. 

691 Leon Battista Alberti, L’Architettura, Edizioni il Polifilo, Milano, 1989, VI/v, s. 247; 
ks. tämän tutkimuksen kappale “3.2.1 Utilitas ja venustas Albertin De re aedificatori-
assa. 

692  Sebastiano Serlio, Tutte l’opere d’Architettura et prospetiva di Sebastiano Serlio Bo-
lognese, Gregg Press, Ridgewood, 1964, s. 127; ks. tämän tutkimuksen kappale ”3.2 
Arkkitehtuurin tehtävä ja käyttötarkoituksen muutokset renessanssin arkkitehtuuritrak-
taateissa”.  

693  Palladio, op.cit., II/I-II, s. 3; ks. tämän tutkimuksen kappale “3.2.2 Utilitas ja raken-
nuksen ulkoasu Palladion mukaan”. 

694  Vincenzo Scamozzi, Dell’idea della architettura universale, The Gregg Press Incor-
porated, Ridgewood, New Jersey, 1964, I/I/II, s. 8; ks. tämän tutkimuksen kappale 
“3.2.3 Vincenzo Scamozzin arkkitehtuurinäkemys, restaurointi ja utilitas”. 

695  Ibid.. 
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funktion vastaavuudeksi.696 Boffrandille caractère tarkoitti rakennuksen käytön ja 
ulkoasun välistä logiikkaa, Blondelille se oli myös arkkitehtuurin ilmaisun väli-
ne.697 Boulléen tulkinnoissa caractère oli vieläkin laajamerkityksisempi kuin 
edeltäjilleen. Caractère käsitti käyttöön ja ulkoasuun liittyviä tekijöitä, mutta ku-
vasti myös rakennuksen aikaansaamaa vaikutelmaa ja merkityssisältöä.698  

1700-luvun lopulla vaikuttanut italialainen Francesco Milizia piti myös tär-
keänä rakennuksen ulkomuodon ja funktion välistä suhdetta. Rakennuksen tuli 
ilmaista ulkoasussaan tarkoituksensa.699 Käyttötarkoituksen muuttuessa uuden 
funktion ja rakennuksen ulkoasun välinen suhde saattoi Milizian näkemyksen 
mukaan kuitenkin muuttua ongelmalliseksi.700 Milizian mielestä rakennuksen 
arvo on sen tarkoitusta ilmaisevassa luonteessa. Koristelun tuli olla seurausta tar-
peesta. Mitään tarpeetonta ei saanut olla näkyvissä.701 

Erityisesti 1800-luvulla tyyli usein valittiin funktion perusteella. Rakennuk-
sen tyyli saattoi viitata suoraan sen käyttötarkoitukseen. Hallinto- ja yliopistora-
kennuksissa klassillinen muotokieli oli suosittu, kirkoissa ja kouluissa uusgotiik-
ka. Mutta kuten Victor Hugo kritisoi, saattoi varastorakennukselta tai museolta 
näyttävä rakennus olla todellisuudessa pörssi.702 

Modernismissa muodon ja käyttötarkoituksen välinen suhde oli keskeinen 
piirre, vaikka asiasta oli erilaisia näkemyksiä. Sullivanin ajatus muodosta funkti-
on ilmaisun välineenä tarkoittaa juuri ulkoasun ja käyttötarkoituksen keskinäistä 

                                                        
696  Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture, Gregg, Press Limited, Farnborough, 

Hants., 1966, s. 155; ks. tämän tutkimuksen kappale “4.1 Ulkoasun ja funktion suh-
teesta”. 

697  Germain Boffrand, Livre d’architecture & la figure equestre de Louis XIV, Paris, 
1745, Gregg International Publishers Limited, Wermead, Farnborough, Hants., 1969, 
ss. 10-11; Jacques-Francois Blondel, Cours d’Architecture, vol. 1, Paris, 1771-1777, 
s. 373.  

698  Etienne-Louis Boullée, Architecture. Essai sur l’art, Alec Tiranti Ltd, London, 1953, 
s. 41. 

699  Francesco Milizia, Principi di architettura civile, 1781, s. 202; ks. tämän tutkimuksen 
kappale “4.3 Utilitas italialaisissa 1700-luvun arkkitehtuuriteorioissa”  

700  Ibid..  
701  Ibid., s. XVII. 
702  Walter Benjamin, The Arcades Project, The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, 2003, ss. 55-56 (Benjaminin lainaus teoksesta: Vic-
tor Hugo, Oeuvres completes, vol.3, Paris, 1880, ss. 206-207); ks. tämän tutkimuksen 
kappale “5.1 Arkkitehtuurin historiasuhteen problemaattisuus”.  
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vastaavuutta.703 Sullivanin mielestä hyvä arkkitehtuuri edellytti tätä yhteyttä. Le 
Corbusierin näkemyksessä taas korostuu funktionalistinen estetiikka, jossa raken-
nuksen funktio määrittelee tilojen sijoittelun ja suhteet määräten näin rakennuk-
sen ulkomuotoa. Hyötynäkökohtien eli utilitakseen liittyvien tekijöiden tuli alis-
tua arkkitehdin luovuudelle.704 Le Corbusierille modernismi oli enemmänkin 
funktionaalinen tyyli, jossa tietyt ulkoiset merkit materiaaleissa ja muodoissa il-
maisivat rakennuksen käyttötarkoitusta ulospäin.  

Arkkitehtuurille ominainen piirre on käyttötarkoituksen ja rakennuksen ul-
komuodon välinen suhde, joka eri aikakausina on saanut erilaisia painotuksia ja 
määritelmiä. Suurimpana ongelmana on, saako uusi funktio käyttötarkoituksen 
muuttuessa näkyä ulospäin ja missä rajoissa. Muutokset ja käyttötarkoituksen 
muuttuminen vaikuttavat eniten sisätiloihin. Julkisivuissa muutokset voivat liittyä 
esimerkiksi esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Joskus rakennuksen ulkoasua 
muutetaan vastaamaan uuden käytön vaatimuksia lisäämällä siihen rakenteita ku-
ten katoksia, kylttejä ja lisärakennuksia. Rakennukseen joudutaan ehkä avaamaan 
uusia ikkunoita ja ovia, jotka tekevät rakennuksesta sopivamman uutta käyttöä 
varten, mutta loitontavat sitä alkuperäisestä funktiosta.  

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Sisätilat ilmentävät konkreettisimmin rakennuksen käyttötarkoitusta. Arkkitehtuu-
rin perusteissa se on huomioitu jo antiikin aikana. Vitruviuksen distributioon, joka 
oli yksi arkkitehtuurin kuudesta ominaisuudesta, liittyi rakennusten sisätilojen 
järjestely käyttäjiään sopivaksi. Rakennusten tuli vastata tehtäväänsä. Samoin 
kuin decor, myös distributio sisältyi utilitakseen.705  

Albertin keskeisimpiä käsitteitä oli disegno, jonka tehtävänä oli muun muassa 
disposizione conveniente, mikä tarkoitti käytännössä rakennuksen funktioon so-
veltuvaa tilajärjestelyä. Tilajärjestelyssä tuli huomioida myös sosiaaliset tar-

                                                        
703  Louis Sullivan, Kindergartenchats and other writings, Dover publications, New York, 

1979, ss. 43-46; ks. tämän tutkimuksen kappale ”6.1.2 Muoto ilmentää funktiota. Mo-
dernismin suhteesta utilitakseen”. 

704  Le Corbusier, Kohti uutta arkkitehtuuria, Avain, Helsinki, 2004, s. 147; ks. tämän 
tutkimuksen kappale “6.1.2 Muoto ilmentää funktiota”. 

705  Vitruvius, op.cit., I/II/8, s. 120; ks. tässä tutkimuksessa kappale “2.1 Vitruvius, utilitas 
ja arkkitehtuurin tehtävä”. 



 

 228 

peet.706 Palladion commodità eli utilitas saavutettiin, kun rakennuksen osat sijoit-
tuivat funktionaalisesti.707 Siihen sisältyi myös sisätilojen sijoittelu esteettisiin ja 
funktionaalisiin seikkoihin perustuen. Myös sisätiloista avautuvat näkymät olivat 
Palladiolle perusteita rakennuksen tilajärjestelyille.708 Scamozzin dispositione 
merkitsi muun muassa rakennuksen osien suhteita kokonaisuudessa. Tilojen si-
joittelun tuli lisäksi tuli lisäksi ottaa huomioon vuodenajat ja ilmansuunnat, mitä 
olivat jo painottaneet niin Vitruvius kuin Palladiokin.709  

Distributio merkitsi niin Boffrandille kuin Blondelille rakennuksen ulkoasun 
vastaavuutta sisätilojen jäsentelyn kanssa.710 Samoin Milizia piti tärkeänä, että 
sisätilat olivat yhtä rakennuksen ulkoasun kanssa. Rakennuksen tuli vastata funk-
tiotaan sekä osiltaan että kokonaisuutena.711 Sitä vastasi 1900-luvulla “ankara 
funktionaalisuus”, joka oli Louis Sullivanin lähestymistapa niin rakennuksen ul-
komuodon suhteen kuin sisätilojen järjestelyssä.712 Le Corbusier taas korosti sisä-
tilojen järjestelyn ensisijaisuutta suhteessa rakennuksen ulkomuotoon: tilajärjeste-
lyn tuli määritellä ulkoarkkitehtuuria. 713 

Sisätilat ilmentävät osaltaan alkuperäisiä, rakennuksen suunnitteluun vaikut-
taneita tarpeita. Niissä näkyvät usein konkreettisimmin suunnittelijan arkkiteh-
toniset intentiot. Tilojen sijoittuminen ja keskinäiset suhteet riippuvat pitkälti 
käyttötarkoituksesta, mutta myös arkkitehtoniset tavoitteet ovat voineet määrätä 
pohjaratkaisua.  

Käyttötarkoituksen muuttuessa usein juuri sisätilat kokevat eniten muutoksia 
ja tiloja järjestellään, sisustetaan ja kalustetaan uudelleen. Kevytrakenteisten väli-
seinien purkaminen ja siirtäminen on muutostöissä yleistä, mutta myös kantaviin 
rakenteisiin voidaan joutua kajoamaan.  

Kuten rakennuksen julkisivuissa, myös sisätiloissa alkuperäisen funktion tun-
nistettavuus on funktionaalisen integriteetin kannalta tärkeää. Tilajärjestely eli 

                                                        
706  Alberti, op.cit., I/i, s. 11; ks. tämän tutkimuksen kappale 3.2.1 Utilitas ja venustas 

Albertin De re aedificatoriassa. 
707  Palladio, loc.cit..  
708  Ibid.. 
709 Scamozzi, loc.cit..  
710  Ks. tämän tutkimuksen luku ”4. Utilitas 1600- ja 1700-lukujen arkkitehtuuriajattelus-

sa”. 
711  Francesco Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, 1768, s. 202. 
712  Karsten Harries, The Ethical Function of Architecture, The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, 2000, ss. 120-121. 
713  Le Corbusier, loc.cit.. 
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pohjaratkaisu – renessanssin disegno – on yleensä pysyvin jälki alkuperäisestä 
käytöstä. Sen häviäminen vaikuttaa integriteettiin ja vähentää rakennuksen autent-
tisuutta.  

Alkuperäisestä funktiosta kertovat konkreettisesti myös kiinteät sisustukset, 
kalusteet ja esineistö. Useat arvokkaat interiöörit ovat hävinneet rakennusten 
omistajien ja käyttötarkoitusten muuttuessa. Teollisuusrakennusten käyttötarkoi-
tuksen muutoksiin liittyvissä restauroinneissa ongelmana on, miten tulisi suhtau-
tua esimerkiksi koneistoihin ja laitteisiin. Niiden säilyttäminen alkuperäisillä pai-
koillaan on funktionaalisen integriteetin näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin 
hävittäminen. Toisaalta uusi funktio voi edellyttää tilaa vievien ja turvallisuutta 
heikentävien järjestelmien poistamista.  

Ympäristön ja funktion suhde  

Rakennusten sijoittuminen osaksi ympäristöään, rakennettua tai luonnonmaise-
maa, ei ole sattumanvaraista. Lähtökohdat, kuten esimerkiksi hallinnolliset, us-
konnolliset, puolustukselliset tai hygieniaan liittyvät tekijät, ovat aina olleet pe-
rustana rakennusten sijoittamiselle. Jo Vitruvius kuvaa teoksessaan kaupunkien 
julkisten rakennusten ja temppeleiden sijaintia. Kaupungin oman suojelupyhi-
myksen temppeli tuli sijoittaa korkeimmalle kohdalle, josta saattoi nähdä suu-
rimman osan kaupunkia. Merkuriuksen temppelin kuului olla foorumilla ja Apol-
lon temppelin taas teatterin läheisyydessä.714 Kun temppeleitä myöhemmin muu-
tettiin kristillisiksi kirkoiksi, näkyvyys ja keskeinen sijainti soveltuivat hyvin 
myös niiden tarkoitusperiin. Entiset pakanatemppelit tai muut antiikin rakenteet 
hallitsevat yhä useiden historiallisten kaupunkien profiilia ja kaupunkikuvaa kris-
tillisinä kirkkoina. Suhde ympäröiviin funktioihin on muovautunut ja saanut uusia 
merkityksiä aikojen ja tapojen muuttuessa.  

Käyttötarkoituksen vaihtuessa rakennuksen yhteys ympäristöön muuttuu ja 
saa uusia piirteitä. Mitä vanhempi rakennus on, sitä enemmän sekä rakennus itse 
että sen ympäristö ovat kokeneet muutoksia. Rakennus voi olla ympäristössään 
ainoa oman aikansa edustaja. Kuten Aldo Rossi on todennut, monumentti on 
myös ympäristönsä muutoksia määräävä tekijä.715 Rakennus itse on pysyvä, mutta 
se saa uusia merkityksiä sekä rakennuksena että suhteessaan ympäröivään kon-
tekstiin. Usein alkuperäinen funktio on liittynyt kiinteästi ympäristöön ja käyttö-

                                                        
714  Vitruvius, op.cit., I/VII/1, s. 127. 
715  Aldo Rossi, L’architettura della città, Città Studi Edizioni, Torino, 1995, ss. 55-58. 
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tarkoitus on myös sanellut rakennuksen sijainnin kuten Vicenzassa Palladion 
suunnitteleman Palazzo della Ragionen kohdalla.  

Arkkitehtuuriajattelussa rakennuksen ja ympäristön välisen suhteen tärkeys 
on ymmärretty jo varhain. Siitä ovat kirjoittaneet niin Vitruvius, Alberti kuin Pal-
ladiokin. Albertille käyttötarkoitus oli rakennusten sijoittumisen peruste kaupun-
kirakenteessa.716 Jopa kaupungin decoro edellytti rakennusten sijoittumista funk-
tion kannalta sopivimmille paikoille.717 Palladio korosti asuinrakennuksen sijoit-
tumisen merkitystä paitsi ympärillä avautuvien maisemien myös käyttökelpoisuu-
den ja terveellisyyden näkökulmasta.718 Esimerkiksi kaupungin aukioiden ja eri 
funktioiden tuli sijaita siten, että ihmisten oli mukava asua kaupungissa.719  

1700-luvulla Milizia kirjoitti Albertin ja Palladion tavoin, kuinka kaupungin 
rakennukset tuli sijoittaa siten, että kaupunkilaisten oli helppo käyttää niitä.720 
Modernismin aikakaudella arkkitehtuuriin sisällytettiin muodon ja funktion väli-
sen sidoksen ohella fyysisen ja sosiaalisen ympäristön keskinäinen vuorovaiku-
tus.721 Arkkitehtuurin sosiaalinen tehtävä heijastui nimenomaan rakennuksen ja 
sen ympäristön väliseen suhteeseen. Tästä monet Alvar Aallon teokset ovat hyviä 
esimerkkejä.  

Restaurointiin liittyen monumentin suhde ympäristöönsä nousi esille vasta 
1900-luvun alussa. Edellisen vuosisadan loppupuolella kaupunkiuudistusten yh-
teydessä monien historiallisten rakennusten rooli kaupunkirakenteessa oli muut-
tunut radikaalisti, kun ympäristö rakennettiin uudelleen ja monumentin suhde 
kontekstiinsa jäi monissa tapauksissa täysin irralliseksi. Gustavo Giovannoni vaa-
ti ensimmäisenä historiallisten monumenttien ympäristön suojelemista. Giovan-
nonin vaikutus näkyi Ateenan julistuksessa (1931), jossa muun muassa edellytet-
tiin täydennysrakentamisen mukauttamista ympäristönsä rakenteisiin ja huomion 
kiinnittämistä historiallisten kohteiden ympäristöön. Erityisesti antiikin monu-
menttien läheisyydessä tuli kunnioittaa ympäröivän kaupunkirakenteen luonnetta 

                                                        
716  Alberti, op.cit., VII/I, ss. 282-285. 
717  Ibid.. 
718  Palladio, op.cit., II/XII, s. 45. 
719  Ibid., III/XVI, s. 31; ibid., IV/I, s. 5. Palladion neljäs kirja käsittelee temppeleitä. 

Aluksi hän kirjoittaa antiikin temppeleiden sijoittumisesta lainaten Vitruviusta. Myös 
kristilliset kirkot tuli pystyttää arvokkaimmille ja parhaille paikoille kaupungissa. 

720  Milizia, op.cit., s. LXIV. 
721  Adrian Forty, Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames & 

Hudson, London, 2000, s. 190. 
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ja ulkonäköä.722 Suojelun ja restauroinnin kohteeksi tuli nyt myös monumenttiin 
liittyvä konteksti, eikä historiallista rakennusta enää tarkasteltu muusta ympäris-
töstään erillisenä. Silti monien modernistien mielestä historiallinen kaupunki oli 
hävitettävä liikenteen ja edistyksen tieltä ruotsalaisten acceptera-pamfletin (1931) 
ja CIAM-kongressin (1933) hengessä. Vain edustavimmat monumentit tuli säilyt-
tää.723  

Mitä vanhempi rakennus on, sitä enemmän eri aikakausina myös lähiympäris-
tön muutokset ovat vaikuttaneet ja muovanneet rakennusta. Viime vuosikymme-
ninä tämä on näkynyt esimerkiksi kaupunkien keskustoissa sekä teollisuusraken-
nusten ja -ympäristöjen muutoksissa. Käyttötarkoituksen muuttuessa myös ympä-
ristön historiallisia kerrostumia pitäisi yrittää tunnistaa ja arvioida. Joskus on jopa 
mahdollista helpottaa niiden lukemista.  

Ongelmallinen tilanne voi syntyä, kun historiallisen rakennuksen ympäristö 
halutaan palauttaa alkuperäiseksi. Ympäristössä tapahtuvat muutokset eivät vält-
tämättä liity rakennuksiin. Ympäristö on voinut muuttua ajan kuluessa esimerkik-
si näkymien, kasvillisuuden, kulkureittien ja valaistuksen osalta. Kiinnostava ky-
symys kuuluukin, onko autenttisuuden ja funktionaalisen integriteetin kannalta 
väärin palauttaa osa elementeistä kuten kasvillisuus, ulkokalusteet ja -valaistus 
alkuperäistä muistuttaviksi, vaikka alkuperäistä funktiota ei enää rakennuksessa 
olisikaan.  

Ympäristön muutoksiin on jälkikäteen vaikeaa vaikuttaa. On toimittava ny-
kyhetken määrittelemistä lähtökohdista käsin. Ajan kuluessa rakennusta on saatet-
tu muuttaa tarpeiden ja makumieltymysten mukana. Se on myös sopeutunut ym-
päristönsä muutoksiin ja vastavuoroisesti vaikuttanut sen muovautumiseen ja ke-
hittymiseen.724 Jos alkuperäiseen funktioon liittyviä tekijöitä on ympäristön mor-
fologisessa rakenteessa jäljellä, niitä ei tule hävittää vaan säilyttää ne tai mahdol-
lisuuksien mukaan hyödyntää uuden funktion tarpeisiin. ICOMOSin yleiskokouk-
sessa vuonna 1987 hyväksytty julistus historiallisten kaupunkien ja kaupunki-
maisten alueiden suojelusta edellytti uuden funktion mukautumista historialliseen 
kaupunkirakenteeseen. Sen mukaan asumiseen ja nyky-yhteiskunnan elämänta-
                                                        
722  Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, “Carta del Restauro”, 

ICOMOS, “III Aesthetic enhancement of ancient monuments”, 1931. 
723  Gunnar Asplund, et.al., acceptera, faksimilejulkaisu, Stockhalm, 1980; Le Corbusier, 

Charte d’Athènes, Le Seuil, 1971(1942). 
724  Vrt. Aldo Rossin näkemys monumenttien pysyvyydestä ja niiden roolista kaupunkira-

kenteen muutoksissa (Aldo Rossi, L’architettura della città, Città Studi Edizioni, To-
rino, 1995, ss. 55-58). 



 

 232 

poihin liittyvät muutokset ovat mahdollisia, mutta ne on tehtävä olemassa olevaa 
tilannetta kunnioittaen.725 

Kuten useimmissa restaurointiin liittyvissä ongelmissa, ympäristön ja raken-
nuksen funktion suhdetta on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Monet ongelmat ovat 
pelkästään suunnittelullisia, eivät välttämättä periaatteellisia. Silti historiallisen 
rakennuksen funktionaalinen integriteetti edellyttää ympäristön ja rakennuksen 
välisen suhteen tasapainoa. Se on riippuvaista myös sekundäärifunktion suhteesta 
ympäristöön ja maisemaan.  

Restaurointiperiaatteet  

Restaurointiperiaatteet kehittyivät 1800-luvulta alkaen modernin restaurointikäsi-
tyksen myötä.726 Ne ovat näkemyksellisiä käytännön ohjeita restaurointien suorit-
tamiseen ja tähtäävät pääasiassa alkuperäisen materiaalin säilymiseen ja teoksen 
autenttisuuteen. Keskeinen edellytys restauroinneissa, säilyipä alkuperäinen funk-
tio tai ei, on tunnistaa se, mikä on alkuperäistä. Myös myöhempiä kerrostumia on 
kyettävä arvioimaan ja määrittelemään arvioinnin perusteella, mitä säilyttää.  

Etenkin uusien lisäysten ja osien erottuminen alkuperäisestä on autenttisuu-
den kannalta tärkeää. Restaurointia edeltävä tutkimustyö ja dokumentointi autta-
vat tunnistamaan alkuperäiset rakenteet ja materiaalit ja ajoittamaan myöhemmät 
muutokset. Niiden perusteella on määriteltävissä se, mikä on säilytettävää ja res-
tauroitavaa. 

Arkkitehdin luomistyön tuloksena syntyneen rakennuksen muoto on läsnä 
materiaalissa. Muoto ja materiaali kertovat myös funktiosta ja rakennuksen alku-
peräisestä tilaohjelmasta, joka perustuu käytännölliseen tarpeeseen. Tilaohjelman 
välityksellä Jukka Jokilehdon nimeämä kognitiivinen substanssi, arkkitehtuurin 
tiedostettu sisältö ja tarve, tulee osaksi kokonaisuutta.727 Tätä taustaa vasten on 
ymmärrettävissä modernin, eurooppalaisen restaurointinäkemyksen materiaali-
keskeisyys. Restaurointiperiaatteiden suhde utilitakseen on juuri siinä, että tavoi-
tellessaan alkuperäisen materiaalin autenttisuutta, ne säilyttävät fyysisiä merkkejä 
primäärifunktiosta.  

                                                        
725  Charter for the conservation of historic towns and urban areas, Washington Charter, 

ICOMOS, 1987. 
726  Ks. tämän tutkimuksen kappale ”1.2.1 Mitä restaurointi on?”. 
727  Jukka Jokilehto, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heineman, 

Bath, 1999, s. 231. 
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Materiaalin autenttisuuteen ja alkuperäisen materiaalin erottumiseen myö-
hemmistä lisäyksistä liittyy myös restauroinnissa tehtyjen lisäysten poistettavuus 
eli reversibiliteetti. Materiaalia voidaan joutua vahvistamaan tai täydentämään 
puuttuvaa materiaalia. Käyttötarkoitukseen liittyen voidaan puhua funktionaali-
sesta reversibiliteetistä eli mahdollisuudesta palauttaa takaisin alkuperäinen funk-
tio. Yhtenä restauroinnin ohjenuorana pidetään myös niin kutsuttua minimitoi-
menpidettä. Sen noudattaminen on käyttötarkoituksen muutoksissa vaikea. Har-
voin funktion muuttuessa on mahdollista yksinkertaisesti insertoida alkuperäisestä 
poikkeava toiminta tiloihin ilman näkyviä muutoksia. Pyrkimys muuttaa olemassa 
olevaa tilaa niin vähän kuin mahdollista, on kuitenkin toivottavaa niin funktionaa-
lisen integriteetin kuin taloudellisten tekijöiden kannalta. 

Rakennuksen filosofinen funktio 

Historiallisten rakennusten tehtävä on laajempi ja monessa mielessä vaativampi 
kuin arkkitehtuurin yleensä. Françoise Choay on ilmaissut historiallisen raken-
nuksen ja sen menneisyyteen liittyviä tekijöitä käsiteparilla ‘filosofinen funktio’, 
mikä tarkoittaa monumentin suhdetta muistamiseen ja ajan kulumiseen.728 Raken-
nukseen historian kuluessa kerrostuneet merkitykset eivät saisi kadota käyttötar-
koituksen vaihtuessa eivätkä ne silti saisi toisaalta olla ristiriidassa uuden käyttö-
tarkoituksen kanssa.  

Filosofinen funktio ei tarkoita pelkästään rakennuksen käyttötarkoitukseen 
liittyviä tekijöitä, vaan se kattaa rakennuksen kokonaisuudessaan. Filosofista 
funktiota voisi kutsua myös rakennuksen muistijäljeksi tai merkityssisällöksi. 
Filosofisen funktion säilyminen edellyttää rakennukseen liittyvien merkitysten ja 
ajan jälkien tunnistamisen. Asia on tiedostettu aikaisemminkin. Esimerkiksi 
Boulléen caractère on ymmärrettävissä filosofiseen funktioon liittyväksi merki-
tyssisällöksi, jossa yhdistyivät sekä rakennuksen ulkoasuun, syvempiin merkityk-
siin että käyttöön liittyvät tekijät.729 Myös Milizian käsitykseen liittyi merkityssi-
sällön rooli käyttötarkoituksen muuttuessa: kokoontumistiloiksi rakennetut antii-
kin basilikat soveltuivat muodoltaan hyvin kirkkorakennuksiksi.730 Rakennuksen 

                                                        
728  Françoise Choay, L’Allegoria del patrimonio, Officina Edizioni, Roma, 1995, ss. 14 

(L’Allegorie du patrimoine, Editions du Seuil, Paris, 1992); aihetta on käsitelty aikai-
semmin tässä tutkimuksessa, ks. “1.2.3 Historiallinen rakennus, monumentti”. 

729  Boullée, loc.cit.. 
730  Milizia, op.cit., s. 387. 
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muoto sisälsi merkityksiä, jotka olivat liitettävissä ja omaksuttavissa uuteen funk-
tioon. Filosofinen funktio oli siis jossain määrin tiedostettu jo antiikin modifikaa-
tioissa ja etenkin varhaiskristillisessä kirkkoarkkitehtuurissa, joka hyödynsi antii-
kin temppeleiden muotoa ja tilaa ja jo olemassa olevia merkityksiä.  

Merkitysten kerrostumista historialliseen rakennukseen tarkoitti myös Robert 
Venturi kirjoittaessaan historiallisten rakennusten “kaksineuvoisuudesta”. Monu-
mentin vanha merkitys säilyi käyttötarkoituksen muuttuessakin assosioituen uu-
teen käyttöön ja kontekstiin.731 Ja mitä vanhempi rakennus on, sitä enemmän 
merkityksiä se sisältää.  

7.2 Funktionaalinen integriteetti nykyrestauroinneissa, kuusi 
esimerkkiä  

7.2.1 San Valentinon kirkko liiketilana 

Vicenzan historiallisen keskustan tuntumassa sijaitseva San Valentino on entinen 
kirkko, joka on muutettu näyttely- ja myymälätilaksi 1980-luvun lopussa. Vicen-
zan keskusta rakennettiin nykyiseen asuunsa pääasiassa 1500-luvun jälkipuolis-
kolla, kun paikallinen ylimystö ja sivistyneistö halusivat sekä poliittisista että his-
toriallisista syistä kohottaa kaupunkinsa imagoa.732 Vicenzasta haluttiin tehdä an-
tiikin esikuvien mukainen ihannekaupunki. Arkkitehtien kuten Andrea Palladion 
ja Vincenzo Scamozzin tehtävänä oli muutosten toteuttaminen.  

 

                                                        
731  Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, MoMa, New York, 

2002, s. 34-38 (aihetta on käsitelty aikaisemmin tässä tutkimuksessa ks. “6.6 Ajan 
henki 1900-luvun lopussa”). 

732  Ks. esim. Denis Cosgrove, “Vicenza: il paesaggio urbano di Palladio”, Il paesaggio 
palladiano, Cierre edizioni, Sommacampagna – Verona, 2004. 
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Kuva 41.  Vicenzan kaupunginmuurit ja San Valentino. Näkymä Vicenzan ulkopuolelta 
vuoden 1780 jälkeen tehdyssä painokuvassa. San Valentino erottuu keskellä kuvaa. 
Nykyisin kirkon vasemman puoleinen osa puuttuu suurimmaksi osaksi. Kellotorni on 
yhä paikoillaan. (Kuva: Vicenza Lionello Puppi, toim., La bottega di San Valentino. Una 
chiesa Quattro secoli dopo, Electa, 1990, s. 17, alkup. C. Dall’Acqua, Biblioteca Civica 
Bertoliana). 

Tuolloin myös kaupungin köyhiä ja kerjäläisiä varten päätettiin perustaa oma sai-
raala. Vuonna 1575 toimintansa aloittanut Ospedale dei Mendicanti rakennettiin 
kaupungin muurien ulkopuolelle, Veronaan johtavan tien varteen. Alueella sijaitsi 
jo valmiiksi toimintoja, jotka perinteisesti sijoitettiin etäälle kaupungin keskustas-
ta, kuten sairaala ja hautausmaa. Rakentamiseen tarvittavat varat olivat lahjoituk-
sia kaupungin ylhäisösuvuilta, jotka yhdessä kirkon kanssa vastasivat köyhäinsai-
raalan rakentamisesta ja myös sen toiminnasta. Sairaalakokonaisuuteen kuului 
yleensä aina myös rukoushuoneena toimiva kirkko. Ospedale dei Mendicantin 
kirkko, joka valmistui vuonna 1584, nimettiin San Valentino -pyhimyksen mu-
kaan. Sairaalan toiminnasta vastasivat yhdessä kaupunki ja seurakunta.733  

                                                        
733 Beatrice Rigon Barbieri, “Divo Valentino. La vicenda architettonica della chiesa”, 

teoksessa Lionello Puppi, toim., La bottega di San Valentino. Una chiesa Quattro se-
coli dopo, Electa, 1990, s. 16; Giuseppe Barbieri, “Il teatro per i poveri. Alessandro 
Maganza e la decorazione di San Valentino”, teoksessa Puppi, toim., ibid., s. 41. 
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Sairaalan ja San Valentino -kirkon suunnittelijasta ei ole varmuutta. Sairaala 
oli kuitenkin valmistunut ennen kirkkoa ja perustunut eri suunnitelmiin.734 San 
Valentinon julkisivun freskot ja alttaritaulun on tehnyt Alessandro Maganza 
(1556–1640), jota on pidetty myös kirkon suunnittelijana. Silti monet asiantuntijat 
ovat olettaneet, että suunnittelijan on täytynyt olla oikea arkkitehti, koska kirkon 
disegno on arkkitehtonisesti hyvin tasokas. Sekä julkisivut että pohjaratkaisu 
muistuttavat läheisesti Palladion suunnittelemaa Santa Maria Novaa Vicenzan 
keskustan ulkopuolella.735 Niiden mittasuhteet ja sisäänkäyntiin liittyvä pylväikkö 
holveineen ovat lähes identtiset. Ne myös tuovat mieleen Palladion Quattro Libri 
dell’ Architettura -teoksessaan esittelemän Nîmes’n roomalaisen temppelin.736  

Kirkko on sisältä yksilaivainen, korkea halli. Salin kattoa ei ole holvattu, 
vaan se on suora. Sen sijaan sisääntuloon liittyy atrium. Sen erottaa kirkkosalista 
kaksi pylvästä sisäänkäynnin molemmin puolin. Pylväiden ja seinän pilastereiden 
varaan on rakennettu kolme ristiholvia. Sivuseinillä ei ole ikkunoita, mutta tilaan 
tulee valoa sisäänkäynnin sivuilta kahdesta ikkunasta ja ylhäältä “kylpyläikkunas-
ta”. Sisätilan seinäpinnan yläosa on jaettu vyöhykkeisiin pilasteri-imitaatioin, joi-
den väliin jäävät puolipyöreät seinäkomerot. Seinien koristelu muistuttaa Santa 
Maria Novan sisätilaa sillä erotuksella, että pilasterit ja seinäkomerot on tehty 
maalaamalla. Alttarin molemmilla sivuilla on kuitenkin oikeat syvennykset veis-
toksineen. Pääalttarin taulu oli taiteilija Maganzan työtä.737 Lattiaa peitti tiililaa-
toitus. Kirkon sisustukseen kuului myös liturgiaan liittyvää välineistöä, tekstiilejä 
ja esineistöä sekä pyhäinjäännöksiä.738  

                                                        
734 Ibid., s. 32. 
735 Augustiinilaisluostariin kuulunut Santa Maria Nova valmistui vuonna 1590. Monet 

asiantuntijat ovat pitäneet Palladion, joka kuoli vuonna 1580, osuutta suunnitteluun 
lähes varmana (ks. esim. Lionello Puppi, Andrea Palladio. Opera completa, Electa, 
Milano, 1995, ss. 270-271). Toisaalta niin San Valentinon julkisivun kuin sisätilojen-
kin koristelut viittaavat vahvasti Maganzaan myös Santa Maria Novan suunnittelijana 
(Beppe Perin, “Appunti di cantiere”, teoksessa Puppi, toim., op.cit., ss. 59-60). 

736 Beatrice Rigon Barbieri, op.cit., s. 31. Disegnon taidokkuus on tullut esiin viimeisim-
män restauroinnin yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa. Vaikka San Valentino on val-
mistunut vuonna 1584, mikä ilmenee muun muassa julkisivun tekstistä, suunnitelma 
voi olla varhaisempaa perua. Rigon olettaa, että Palladio on saattanut tehdä San Va-
lentinonkin suunnitelmat ennen kuolemaansa – aivan kuten Santa Maria Novan tapa-
uksessa. 

737  Ibid., s. 20.  
738  Ibid., s. 22. Tiedot ovat peräisin Vicenzan piispan kanslian arkistosta, jossa säilytetään 

sairaalan vieraskirjaa. 
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Julkisivun alaosaan maalattiin harkotus, jossa vaihtelivat keltainen ja pu-
nasävyinen kivi-imitaatio. Yläosassa on kolme julkisivupinnasta syvemmälle si-
joitettua maalausta, joista keskimmäinen pietas -aiheinen on suurin. Vasemman-
puoleinen esittää kirkon nimikkopyhimystä San Valentinoa ja oikeanpuoleinen 
San Girolamoa. Maalausten ulkopuolelle jäävän julkisivupinnan marmori-
imitaatiot olivat reunoilla violetin sävyiset ja keskiosa on vihertävä. Samoja sävy-
jä on käytetty myös sisätiloissa niin sisäänkäynnin ristiholveissa kuin salin si-
vuseinissä. Ne toistuvat myös Maganzan tekemässä alttaritaulussa. Giuseppe Bar-
bieri pitää San Valentinon tyhjiä “valeseinäkomeroita” suorana vihjauksena vuon-
na 1584 valmistuneeseen Palladion suunnittelemaan Teatro Olimpicoon, jossa 
ihmishahmoiset veistokset kurkistelivat seinäkomeroistaan: San Valentino oli 
köyhien vakavaa teatteria.739 Niin rakennuksen yhtenäinen väritys kuin viittaukset 
Teatro Olimpicoon puhuvat Maganzan puolesta kirkon suunnittelijana.740  

Suuria muutoksia San Valentinoon ei kohdistunut sen palvellessa kirkkona.741 
Sairaala lopetettiin vuonna 1812, mutta kirkko jatkoi toimintaansa naapuriseura-
kunnan käytössä. Vuodelta 1844 on peräisin inventointi kirkon silloisesta kunnos-
ta, materiaaleista ja sisustuksesta.742 Inventoinnissa kuvaillaan muun muassa pää-
alttaria, jonka edessä oleva lattia oli kaksi askelmaa muuta lattiapintaa korkeam-
malla. Alttarin vasemmalta puolelta laskeutui viiden askelman portaikko pieneen 
sakaristoon alttarin takana. Sakaristosta oli käynti sairaalan puolelle. Kirkkosalin 

                                                        
739  Giuseppe Barbieri, “Il teatro dei poveri. Alessandro Maganza e la decorazione di San 

Valentino”, teoksessa Lionello Puppi, toim., La bottega di San Valentino. Una chiesa 
Quattro secoli dopo, Electa, 1990, s. 53. Vuonna 1584 valmistui Palladion viimeisin 
suuri teos Teatro Olimpico, jonka näyttämön valeperspektiivit ovat Vincenzo Sca-
mozzin käsialaa. Teatro Olimpico oli kaupungin ylhäisölle ja sivistyneistölle tärkeä 
juuri yhtymäkohtineen antiikkiin ja sen jumaliin. 

740  Teatro Olimpicon rakennuttaneen Accademia Olimpican jäseniä olivat myös Palladio, 
Maganzan isä Giambattista Maganza ja myös Alessandro Maganza itse. Maganza tun-
si hyvin Palladion myös työskenneltyään Santa Maria Novan maalausten parissa. 

741  Ibid., s. 34. Vuoden 1630 ruttoepidemiasta pelastumisesta kiitokseksi Bereganin suku 
pystytti sisäänkäynnin oikealle puolen muistomerkin. Vuonna 1719 rikas leski teetti 
kirkkoon uuden alttarin. Kellotornin kirkko sai vasta vuonna 1775, mutta se tuhoutui 
puoleksi salamaniskusta vuonna 1798. Samalla myös kirkon sisätilat vaurioituivat. 

742  Ibid., ss. 22-24. Insinööri Gio. Antonio Zamunaro oli saanut tehtäväkseen laatia kuva-
uksen rakennuksen ja sen maiden silloisesta nykytilasta (Archivio Patrimoniale delle 
Istituzioni Provinciali di Assistenza e Beneficenza di Vicenza, Busta 23, fasc. 631, 
Perizia Zamunaro, n. 1). 
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keskellä oli hautalaatta, jonka alta myöhemmin paljastui krypta. Alttari oli osittain 
kiveä ja osittain puuta. Sisäänkäynnin ja ikkunoiden suojina oli rautaiset portit.743 

Kun vicenzalaiset seurakunnat eivät enää halunneet hyödyntää kirkkoa us-
konnon harjoittamiseen, eikä sille enää löytynyt käyttäjää, myytiin San Valentino 
vuonna 1921 lääkevalmisteita välittävälle yritykselle varastotilaksi.744 Sijainti oli 
tuolloin muuttunut jo keskeiseksi ja vilkkaaksi, mikä oli myös uudelle toiminnalle 
eduksi.  

Tilan muuttaminen varastoksi tarkoitti kirkon historiasta ja käytöstä kertovien 
koristeiden ja esineistön hävittämistä. Vanhat ovet, jotka johtivat sakaristoon ja 
holvikäytävään, muurattiin umpeen. Alttarit purettiin, kryptasta löydetyt ruumiit 
siirrettiin pois. Myös vanha tiililattia purettiin ja seinämaalaukset maalattiin pii-
loon. Sisäänkäynti holvauksineen kuitenkin säilyi samoin kuin 1600-luvulta pe-
räisin oleva muistolaatta sisäänkäynnin vieressä. Kirkkosalin keskelle pystytettiin 
neljä massiivista pilaria, joiden varaan rakennettiin uusi välipohja. Rakennus oli 
kuitenkin rakenteiltaan huonossa kunnossa. Seinät olivat halkeilleet ja kattoa oli 
korjattu useaankin otteeseen. Toisen maailmansodan jälkeen julkisivu pestiin, 
mutta varomaton käsittely vaurioitti freskoja. Jo vuonna 1956 oikean puoleinen 
San Girolamo -pyhimystä esittänyt maalaus oli hävinnyt lähes kokonaan.745  

Julkisivut restauroitiin vuonna 1959, mutta silloiset menetelmät edesauttoivat 
julkisivujen vaurioitumista. Samana vuonna omistaja vuokrasi kirkon liiketilaksi 
Gigi Lanarolle, jonka omistukseen se siirtyi lopullisesti vasta vuonna 1983. Sil-
loin Lanaro aloitti San Valentinon restauroinnin. Hän halusi poistaa kirkosta kaik-
ki ne elementit, jotka olivat muuttaneet sen identiteetin. “Ensin oli koottava ra-
kennuksen filologinen ja historiallinen diskurssi”, Lanaro kirjoittaa restauroinnin 
pohjaksi teettämästään tutkimustyöstä, jonka Beatrice Rigon Barbieri ja Giuseppe 
Barbieri tekivät.746 Pilarit ja välipohjarakenteet olivat vaurioittaneet kirkon muu-
reja sekä sisäänkäynnin pilastereita. Tilan käyttö edellytti seinäpintojen res-
taurointia, mutta myös tilan jakamista kerroksiin. Uuden rakenteen esikuvana oli 
Renzo Pianon arkkitehtuurin teknologisuus ja askeettisuus. Suunnittelijaksi Lana-
ro saikin Pianon toimistossa työskennelleen arkkitehti Ottavio di Blasin. Toteutet-

                                                        
743  Ibid.. 
744  Ibid., ss. 24-25. Alttaritaulu siirrettiin läheiseen S.S. Felice e Fortunato -kirkkoon. 

Myös seinäkomeroiden veistokset ja puinen sivualttari pohjoissivulla siirrettiin muual-
le. 

745  Ibid., s. 36. 
746  Gigi Lanaro, “Storia prolissa di un restauro”, teoksessa Puppi, (toim.) op.cit., s. 69. 
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tu uusi rakenne oli periaatteiltaan yksinkertainen pysty- ja vaakasuuntaisten teräs-
palkkien muodostama konstruktio, joka ei tukeutunut lainkaan seinärakenteisiin. 
Kirkkosalin muoto on näin hahmotettavissa. Tekniset järjestelmät ja asennukset 
voitiin tuoda ylätasoille teräspalkkien sivuilla. Vastaavasti vaakasuunnassa sähkö-
johdot piilotettiin välipohjan teräskasettien taakse. Varaston ylin, puurakenteinen 
välipohja säästettiin. Nyt se lepää uuden teräsrakenteen päällä.  

Likaantuneisiin ja vaurioituneisiin julkisivuihin kohdistettiin vain konser-
voivia toimenpiteitä. Muurirakennetta vahvistettiin, freskot ja kivipinnat puhdis-
tettiin, halkeamat paikattiin ja puuttuvat rappaukset täydennettiin. Kuvapinnat 
täydennettiin siellä, missä kuva oli luettavissa. Täydentäminen, reintegrointi, teh-
tiin pystysuuntaisin siveltimenvedoin. Näin reintegroitu osa erottuu muusta pin-
nasta. Siellä missä kuva oli hävinnyt, jätettiin puuttuva alue sileäksi laastipinnak-
si.747  

 

Kuva 42. Lanaron liiketila, 2. krs. Uusi teräskonstruktio on irti seinärakenteista ja tukee 
samalla ylintä puista välipohjaa, joka on rakennettu jo 1920-luvulla. (Kuva: Miia 
Perkkiö, 2003) 

                                                        
747  Beppe Perin, “Appunti di cantiere”, teoksessa Puppi (toim.), ibid., s. 61.  
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Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 

San Valentinon tunnistaa katukuvassa kirkoksi. Huomiota kiinnittävät julkisivun 
symmetrinen jäsentely ja yläosan valeikkunoiden maalaukset sekä päätykolmion 
sisässä oleva niin kutsuttu kylpyläikkuna. Edes sisäänkäynti ei paljasta uutta 
funktiota: lasinen tuulikaappi jää vanhan oven sisäpuolelle. Sairaalasta on jäljellä 
osa katujulkisivun rakennuksesta, mutta muutettuna uusiin tarpeisiin. Primääri-
funktio on yhä voimakkaasti läsnä San Valentinon ulkoasussa. Uusi käyttö alistuu 
ulkoasussa primäärifunktiolle. 

 

Kuva 43. San Valentino, Vicenza. Katukuvassa San Valentinoa erehtyy helposti 
luulemaan edelleenkin kirkoksi. Ulkoiset merkit eivät viittaa uuteen funktioon. 
Mainoskylttejä tai tekstejä ei ole. (Kuva: Miia Perkkiö, 2003) 
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Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

San Valentinon sisäpuolelle on rakennettu uusi teräskonstruktio, joka kannattaa 
toisen ja kolmannen kerroksen vaakarakenteita. Kolmannen kerroksen puinen 
välipohjarakenne on tehty 1920-luvulla. Se on ainoa tuolta ajalta säästetty näkyvä 
kerrostuma.  

Yksilaivainen kirkkosali on yhä helposti hahmotettavissa ja tunnistettavissa 
kirkolliseksi tilaksi. Restaurointiin liittyvä tutkimus ja seinäpintojen konservointi 
paljastivat uusia seikkoja rakennuksen historiasta ja arkkitehtuurista. Primääri-
funktio on restauroinnin jälkeen sisätiloissa jopa paremmin havaittavissa kuin 
ennen muutoksia; varastokäytössä marmoroinneista ja koristeluista ei piitattu. 

 

Kuva 44. Lanaron liiketila, 3. krs. Sisätilojen restauroinnissa on palautettu San 
Valentinon historiasta kertovat seinämaalaukset. (Kuva: Miia Perkkiö, 2003) 
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Kuva 45. San Valentinon pohjapiirustus sen toimiessa sairaalan kirkkona. Kirkon 
alttari oli pari askelmaa muuta salia korkeammalla. Vasemmalla seinustalla oli yhteys 
sairaalan chiostroon. Alttarin takana oli sakaristo, salin keskellä hautalaatta ja sen alla 
krypta. Lattia muutettiin kauttaaltaan samaan tasoon jo 1920-luvulla. (Kuva: Lionello 
Puppi, toim., La bottega di San Valentino. Una chiesa Quattro secoli dopo, Electa, 
1990, s. 22) 

Kuva 46. San Valentino liiketilana, 2. krs. Liiketilaa on nyt kolmessa kerroksessa. 
Ylimmän kerroksen puinen välipohja tehtiin varastokäyttöä varten 1920-luvulla. 
Restauroinnin yhteydessä sisäänkäyntiä varten rakennettiin huolellisesti detaljoitu, 
lasinen tuulikaappi. 1920-luvulla lisätyt neljä pilaria kirkkosalin keskeltä purettiin. 
(Kuva: Ibid..) 
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Ympäristön ja funktion suhde  

San Valentino toimii nyt design-huonekaluja myyvän liikkeen näyttelytilana. Ka-
dun varteen on sijoittunut pääasiassa pieniä liikkeitä, hotelli ja baareja. San Valen-
tinon oikealla puolen oleva rakennus on entistä sairaalaa, mutta sen julkisivut ja 
sisätilat on muutettu useaan kertaan. Tilalla on nyt liikehuoneistoja. Vasemman 
puoleisesta osasta sairaalaa – kokonaisuushan rakennettiin symmetrisesti kirkon 
molemmille puolin – on jäljellä vain pieni osa. Holvikäytävä on muutettu sisäti-
laksi ja Lanaron design-liike on myöhemmin laajentanut tilojaan sen suojiin. 
Kiinnostava muutos on 2000-luvun alussa toteutettu Chiostri di San Valentino -
projekti, jossa sairaalasta jäljelle jääneet rakenteet tontin sisäosassa muutettiin 
asunnoiksi. Kokonaisuuteen kuuluu muun muassa sairaalan chiostro holvikäytä-
vineen.  

San Valentino on ollut lähiympäristönsä pysyvin merkki historiasta. Vaikka 
ympäristö on muuttunut toiminnallisesti, ohitse kulkeva tie ja lähistön historialli-
set kohteet ovat säilyneet. San Valentino on mukautunut ympäristönsä muutoksiin 
säilyttäen oman, alkuperäiseen funktioon liittyvän luonteensa. Viimeisimmässä 
restauroinnissa funktion ja ympäristön suhde on jopa entisestään parantunut. Uusi 
funktio sopii paremmin kuin aikaisempi varastokäyttö alueen muihin toimintoi-
hin.  

Restaurointiperiaatteet 

San Valentinon restauroinnissa oli luontevaa pyrkiä lähemmäksi alkuperäisen 
suunnittelijan intentioita nimenomaan konservoivilla ja palauttavilla toimenpiteil-
lä, koska käytettävissä oli tietoa rakennuksen alkuperästä ja siinä tehdyistä myö-
hemmistä korjauksista. Julkisivut ja sisäpinnat tutkittiin ja analysoitiin, minkä 
perusteella pinnoista laadittiin vauriokartoitus. Niiden perusteella säilyneen mate-
riaalin puhdistaminen ja vahvistaminen oli mahdollista siten, että nyt tehdyt toi-
met eivät tulevaisuudessa aiheuta enää vaurioita. Julkisivun tuhoutuneita maala-
uksen osia ja oikeanpuoleista San Gennaroa esittänyttä maalausta ei yritetty re-
konstruoida, vaan tyydyttiin säilyneiden kuvan osien konservointiin.  

Vanha väritys ulkona ja sisällä pyrittiin palauttamaan konservoivilla toimen-
piteillä. Olennaisia muutoksia kaikkien seinäpintojen ja maalausten restaurointien 
ohella olivat myös sisätilassa toteutetut purkutyöt, uusi teräskonstruktio ja tuuli-
kaappi. Kaikki uudet rakenteet ovat poistettavia, ne eivät tukeudu muureihin ei-
vätkä siten aiheuta niihin vaurioita aikaisemman, puretun rakenteen tavoin. Käyt-
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tötarkoitukseen liittyen San Valentinon kohdalla voidaankin puhua funktionaali-
sesta reversibiliteetistä eli mahdollisuudesta palauttaa alkuperäinen funktio. Res-
taurointiperiaatteet toteutuvat San Valentinossa sekä materiaalin konservoinnin 
että uusien rakenteiden suhteen. 

 

Kuva 47. Lanaron liiketila, 1. krs. Pohjakerroksen lattiaan palautettiin alkuperäistä 
vastaava tiililaatoitus. Uuden teräskonstruktion alapinnan kasetoinnin takana on ollut 
tilaa teknisille asennuksille. Taustalla erottuu lasinen tuulikaappi ja sisäänkäynnin. 
(Kuva: Miia Perkkiö, 2003) 
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Filosofinen funktio 

San Valentinon restaurointi perustui rakennuksen historian perusteelliseen tutki-
mukseen, jossa sen alkuperästä, suunnittelijasta ja alkuperäisestä ilmeestä saatiin 
uutta tietoa. San Valentino paljastui 1500-luvun lopun arkkitehtoniseksi mestari-
teokseksi. Kirkkoon kuuluva hartaus ja arvokkuus olivat kadonneet aikaisemmis-
sa muutoksissa. Sisätilassa San Valentino -kirkon alkuperäiset seinämaalaukset 
paljastuivat vasta restauroinnin yhteydessä ja ne on nyt konservoitu.  

Vaikka design-kalusteita ja -esineitä on vaikea yhdistää sakraaliin tilaan, ei 
tunnelma ole sekava vaan harmoninen ja rauhoittava. San Valentino on säilynyt 
todisteena historiasta ja silti se on sopeutunut ihmisen tarpeisiin. Rakenteet ja tila-
järjestely, sijainti ja ulko- ja sisäpuolen koristelut kertovat rakennuksen historias-
ta. San Valentino elää tässä hetkessä ja todistaa silti samalla menneisyydestä.  

San Valentinon funktionaalinen integriteetti 

San Valentinon kirkon käyttötarkoituksen muutos on esimerkki restauroinnista, 
joka on vahvistanut historiallisen rakennuksen funktionaalista integriteettiä. San 
Valentino on nyt aikaisempaa eheämpi ja yhtenäisempi monessa suhteessa. Ra-
kennus oli kooltaan vertailun kohteista pienin ja ainoa yksityisessä omistuksessa 
oleva rakennus. Restaurointia edeltänyt käyttö oli aiheuttanut rakennuksessa vau-
rioita ja sen identiteetti oli kärsinyt muutoksissa. Primäärifunktioon liittyneet 
merkit olivat suureksi osaksi hävinneet. Restaurointi palautti San Valentinon ar-
vokkuuden ja toi esiin alkuperäisestä funktiosta kertovia seikkoja. 

San Valentino osoittaa primäärifunktiosta huomattavasti poikkeavankin uu-
den käytön mahdolliseksi ilman, että kohteen autenttisuus häviää. Vaikka raken-
nuksen “käyttäminen” design-myymälänä on luontevaa, sekundäärifunktion ja 
primäärifunktion välillä on kuitenkin ristiriita. Uusi funktio ei kykene hyödyntä-
mään alkuperäisen rakennuksen merkityssisältöä ja siihen liittyvää kirkon sakraa-
lia luonnetta. 
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Kuva 48. San Valentinon julkisivun kunto, stratigrafia. Ylemmässä kuvassa on esitetty 
vuonna 1959 tehtyjä rappauspintoja, alapuolella vastaavasti vuoden 1989 paikkaukset, 
joista suurin osa on edellisen restauroinnin rappausten uusimisia. Kiveä on korjattu 
päätykolmiossa, oven- ja ikkunanpielissä sekä vaakalistoituksissa. Kuva: Lionello 
Puppi, toim., La bottega di San Valentino. Una chiesa Quattro secoli dopo, Electa, 
1990, s. 57) 
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7.2.2 Montemartinin sähkövoimalaitos multimedia- ja 
museokeskuksena 

Rooman kaupungin ensimmäinen sähkövoimalaitos Montemartini aloitti toimin-
tansa vuonna 1912.748 Montemartini sijaitsee Ostiensen kaupunginosassa, Tiberin 
ja rannikolle johtavan Via Ostiense -tien välissä. Alue on Rooman kaupungin 
vanhinta teollisuusaluetta. Joen läheisyys oli tärkeää voimalaitoksen sijaintia va-
littaessa, sillä polttoaineena käytetty hiili voitiin kuljettaa perille vesitse. 749  

Teollisuusrakennuksille ominaisesti funktio määräsi tilojen ja toimintojen si-
joittumisen sekä rakenteiden vahvuudet. Lämpökonesali, sala caldaie, sijoittuu 
konesalin, sala macchine, taakse, niin että rakennuksen pohja on L-kirjaimen 
muotoinen. Lämpökonesalin alapuolella olevassa tilassa, jota nyt kutsutaan sala 
colonne -nimellä (pylvässali), oli säiliöt koneiden käyttämästä hiilestä syntyneelle 
kuonalle. Muut tilat ja toiminnat sijoittuivat joen ja voimalaitoksen väliin jäävälle 
alueelle.  

Rooma ja sen kodit valaistiin aluksi kokonaan laitoksen sähköllä, jota tuotta-
neet Franco Tosin diesel-koneistot olivat aikansa uusinta uutta.750 Tehot nousivat 
ja koneistot jouduttiin korvaamaan aikaisempaa tehokkaammilla moottoreilla 
vuonna 1933.751 Sodan jälkeen energian kulutus kasvoi ja tuotanto automatisoitui. 
Voimalaitoksessa eri aikoina suoritetut muutostyöt johtuivat sähköntuotantomene-
telmien kehittymisestä.752 Montemartini jäi vähitellen tarpeettomaksi, kun uudet 
ja tehokkaammat voimalaitokset tulivat tilalle. Laitos lopetti toimintansa lopulli-
sesti 1970-luvun alussa.753  

                                                        
748 Marina Bertoletti, Maddalena Cima, Emilia Talamo,Sculture di Roma antica. Colle-

zioni dei Musei Capitolini alla Centrale Montemartini, Electa, Roma, 1997, s. 11.  
749 Ippolita Romeo, “La centrale termoelettrica Montemartini”, Patrimoine de l’industrie, 

TICCIH, 2001/1, ss. 89-98. Rooman kunnallinen sähkölaitos AEM (Azienda Elettrica 
Municipale) oli perustettu vuonna 1909. Sen tavoitteena oli tuottaa energiaa sekä jul-
kiseen että yksityiseen valaistukseen. Sähkölaitoksen toiminta laajeni vuonna 1937 
myös vedenjakeluun. Laitoksen nimeksi tuli AGEA (Azienda Governatoriale Elettri-
cità e Acque). ACEAksi (Azienda Comunale Elettricità e Acque, vuodesta 1989) yhtiö 
muuttui toisen maailmansodan vuonna 1945. Azienda Comunale Energia e Ambien-
te). Sähkövoimalaitos pelastui toisen maailmansodan tuhoilta, kun eräs työntekijöistä 
keksi nostaa ylös Vatikaanivaltion lipun.  

750  Ibid.. 
751 Bertoletti, op.cit., ss. 13-14. 
752  Romeo, loc.cit.. 
753 Ibid.. 
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Multimediakeskukseksi tilat muutettiin sähkölaitoksen ja Rooman kaupungin 
yhteistoimin vuosina 1989–1993. Tilat avattiin vuonna 1997 Art Center Acea -
taidekeskuksena. Muutokset oli tehty ajatellen mahdollista tulevaa näyttelytoi-
mintaa. Multimediakeskuksen yleisö- ja huoltotilat pohjakerroksessa palvelevat 
myös museota. 

Franco Tosin jättiläismäiset koneet muodostavat teollisuusarkeologisen ke-
hyksen klassista arkeologiaa edustaville antiikin veistoksille, mosaiikeille ja 
muulle esineistölle, jotka ovat peräisin Kapitoliumin museoista. Rinnakkain on 
esillä Rooman ja länsimaisen sivistyksen historiaa sekä tekniikan historiaa – val-
koista marmoria ja mustia koneita.  

Kuva 49. Montemartini, Rooma. Pääfasadi on palatsimainen. Julkisivut on jäsennelty 
pilasterein, vaakalistoituksin ja kulmaharkotuksin. Laajat ikkunat antoivat runsaasti 
valoa voimalaitoksen saleihin. Piha ja julkisivut on nykyäänkin valaistu alkuperäisillä 
valaisimilla. Sisäänkäynti sijaitsee nyt kaksivartisen portaikon keskellä, maantasossa. 
(Kuva Miia Perkkiö, 1999)  
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Primäärifunktion tunnistettavuus julkisivuissa 

Voimalaitos sijaitsee keskellä tonttia, ortogonaalisesti Via Ostienseen nähden. 
Konesalin fasadi kaksivartisine monumentaaliportaikkoineen hallitsee pientä au-
kiota, jonka keskellä on ympyränmuotoinen istutusvyöhyke palmuineen. Sym-
metrinen pääjulkisivu on jaettu vaakalistoituksin ja pilasterein vyöhykkeisiin, joi-
den välissä laajat, pieniruutuiset ikkunat antavat runsaasti luonnonvaloa konesa-
liin, joka nykyään on näyttelytilana.  

Uusi pääsisäänkäynti on maanpinnan tasolta, konesaliin johtavan portaikon 
keskellä sijaitsevan oviaukon kautta, mikä mahdollistaa esteettömän kulkemisen 
tiloihin. Pohjakerroksen julkisivupinta on harkotettu. Konesalin taakse sijoittuvan 
lämpökonesalin julkisivut ovat sileäksi rapatut, säännöllisten korkeiden ikkuna-
aukkojen jäsentämät. Rakennus kokonaisuutena on yhdistelmä klassista palatsia 
ja teollisuusrakennusta. Julkisivuissa ei ole tehty mitään näkyviä muutoksia, 
vaikka käyttötarkoitus on muuttunut. Rakennus on yhä tunnistettavissa ensisijai-
sesti voimalaitosrakennukseksi. 

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Suurimmat muutokset tehtiin pohjakerroksessa, johon sijoittuvat lipunmyynti, 
vaatesäilytys ja saniteettitilat. Pylvässaliksi nimitetty tila on näyttelykäytössä. 
Tilan nimitys viittaa pohjakerroksen tiheään pilaristoon, joka kannatteli yläpuolel-
la sijaitsevia raskaita höyrykoneita. Siirtyminen ylemmän kerroksen saleihin ta-
pahtuu hydraulisella hissillä tai uuden portaikon kautta. Konesalin ja lämpö-
konesalin väliin toteutettiin uusi kolmekerroksinen teräsrakenne, jossa sijaitsevat 
kahvila ja näyttelytoimintaa palveleva museomyymälä. Sen yksinkertainen kon-
struktio erottuu alkuperäisestä rakenteesta liittyen silti luontevasti teollisuusmil-
jööseen. Näyttelyn esillepanoa ja valaistusta varten lisätyt kevyet, levyrakenteiset 
korokkeet, jalustat ja seinämät sijoittuvat koneiden ja olemassa olevien rakentei-
den lomaan. Alkuperäisestä funktiosta, siihen liittyvistä teknisistä faktoista ja ko-
neista on opastetauluja. Sisätiloissa näkyvät muutokset ovat liittyneet joko näytte-
lyrakenteisiin, tekniikkaan tai nykyajan turvallisuusvaatimuksiin. Konkreettisin 
todiste rakennuksen historiasta on kuitenkin tila itsessään. 

Museokäyttöä varten saleihin asennettiin sähkö-, valaistus- ja hälytysjärjes-
telmät. Tilojen poistumisreitit suunniteltiin normeja vastaaviksi. Lämpökonesalin 
kolmesta höyrykoneesta yksi säästyi. Purkamalla kaksi suurta konetta saatiin riit-
tävästi tilaa kongressisalille, johon mahtuu 400 henkeä. Voimalaitoksen uusi toi-
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minta on alistunut vanhoihin rakenteisiin ja tilajäsentelyyn. Rakennus on yhä säh-
kövoimalaitos, vaikkei se enää tuota sähköä. Valtavat koneet hallitsevat saleja ja 
raskaan polttoöljyn tuoksu leijuu ilmassa. 
 

 

 

 

Kuva 50. Montemartinin toisen kerroksen pohjapiirustus. Oikeanpuoleinen suurempi 
sali on konesali, jossa Franco Tosin koneet ovat yhä paikoillaan. 
Vasemmanpuoleisessa lämpökonesalissa jäljellä on yksi höyrykoneista. (Kuva: 
Ippolita Romeo, “La centrale termoelettrica Montemartini”, Patrimoine de l’industrie, 
TICCIH, 2001/1, s. 90) 
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Ympäristön ja funktion suhde 

Ennen kielletystä on nyt tullut aikaisempaa julkisempi paikka. Silti Montemartini 
on edelleen muurien ympäröimä alue, jonne kuljetaan portin kautta. Katukuvassa 
voimalaitoksen käyttötarkoituksen muuttuminen näkyy vain kadunvarren plakaa-
tissa, jossa mainostetaan museota.  

Montemartinin restaurointi kulttuurikäyttöön liittyy laajempaan, koko Ostien-
sen alueen muutosprosessiin. Entinen teollisuusmiljöö tehtaineen ja laitoksineen 
on muuttumassa kulttuurin ja koulutuksen käyttöön. Lähellä sijaitsevassa Testac-
cion korttelissa entinen teurastamo on muutettu muun muassa opetus- ja kulttuuri-
toimintaan. Tässä kontekstissa Montemartinin muutos multimediakeskukseksi ja 
näyttelytilaksi ei ole irrallinen prosessi. Ympäröivän alueen muutosprosessi on 
yhä käynnissä ja museotoiminnan voi olettaa nostavan sen imagoa. Toisaalta osa 
Montemartinin viehätystä 2000-luvun alussa oli juuri sen epäkaupallinen ja tu-
rismille vieras miljöö katuvarren autokorjaamoineen.  

Restaurointiperiaatteet 

Restauroinnin näkökulmasta ongelmallista on totuttujen restaurointiperiaatteiden 
soveltaminen kohteessa, jossa kokonaisuutta ei voida museoida eikä uutta käyttöä 
voida sijoittaa tiloihin ilman näkyviä ja sitä muuttavia toimenpiteitä. Montemarti-
ni tulee tuskin tulevaisuudessa koskaan toimimaan lämpövoimalaitoksena.  

Käyttötarkoituksen muuttuessa yhtenä lähtökohtana oli arvokkaan rakennuk-
sen ja siihen kuuluneiden vanhojen koneiden säilyttäminen alkuperäisillä paikoil-
laan. Tilojen uudelleenjärjestelyt ja teknisten asennusten integrointi pyrittiin te-
kemään kunnioittaen rakennuksen arkkitehtuuria. Uuden käytön edellyttämät 
muutokset toteutettiin hyödyntäen alkuperäisten kanssa yhteensopivia materiaale-
ja, jotta teollisuusrakennuksen arkkitehtuuri ei olisi muuttunut.754 Julkisivut puh-
distettiin ja restauroitiin. Rakenteellisia korjauksia tehtiin muun muassa kattokon-
struktioissa. 

Lattia- ja seinäpintoihin kohdistuneet toimenpiteet kahdessa suuressa salissa 
olivat luonteeltaan konservoivia. Salien väritys valittiin väritutkimuksen perus-
teella. Konesalin mosaiikkilattia restauroitiin. Dieselmoottorit puhdistettiin ja tar-
kistettiin. Montemartinin restauroinnissa uusien lisäysten reversibiliteetti toteutuu 

                                                        
754 Romeo, loc.cit.. 
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ainakin konesalien uusien rakenteiden osalta, mutta purettuja lämpökoneita on 
mahdotonta palauttaa – toisaalta siihen ei liene tarvettakaan. 

Alkuperäinen tilajäsentely, suuri osa koneista, vanhojen rakennusosat ja pin-
tamateriaalit on säästetty. Nyt uudet rakenteet ovat poistettavia ja erottuvat selväs-
ti vanhasta. Uusi käyttö mukautui tiloihin. Kaikki se mitä voitiin säilyttää, on säi-
lytetty. Teollisuustilan historiasta kertovien koneiden säilyminen yhdessä pinta-
materiaalien kanssa luo tunnelmaa; rakennuksen primäärifunktioon liittyvän tun-
nelman tavoittelu voisi olla jopa yksi restaurointiperiaate. 

 

Kuva 51. Konesalin koneita, näyttelyrakenteita ja veistoksia. Näyttelykäytössä 
välttämättömät tekniset asennukset kuten valaistus on sijoitettu levyrakenteiseen 
konstruktioon, joka yhdessä koneiden kanssa muodostaa taustan esillä oleville 
antiikin veistoksille. Uudet rakenteet ja tekniset asennukset erottuvat salin 
alkuperäisistä rakenteista niin materiaaleiltaan kuin väritykseltäänkin. (Kuva: Miia 
Perkkiö, 1999) 
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Kuva 52. Konesalin näyttelyrakenteita. Myös esillä olevat veistokset, mosaiikit ja 
rakennusten osat kertovat paikan menneisyydestä ja restaurointiperiaatteista. (Kuva: 
Miia Perkkiö, 1999) 

Filosofinen funktio 

Montemartinin restauroinnissa etusijalla oli rakennuksen menneisyys, joka mää-
ritti myös uuden käyttötarkoituksen. Uusi käyttö ja sen vaatimukset toteutettiin 
rakennuksen historian ehdoilla. Toiminnasta kertovien koneistojen ja laitteiden 
säilyminen on filosofisen funktion näkökulmasta merkittävää. Teollisuusperinnön 
suojelussa tärkeä immateriaalinen puoli – esimerkiksi primäärifunktioon liittyneet 
työmenetelmät ja prosessit – on Montemartinissa esitetty havainnollisesti opastau-
lussa. 

Vaikka Montemartinin primäärifunktiolla ei tuntuisi olevan mitään yhteistä 
sen sekundäärifunktion kanssa, rakennus palvelee hyvin myös uutta käyttötarkoi-
tustaan. Ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Montemartini kykenee uudessa käy-
tössäänkin muistuttamaan menneestä.  
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Montemartinin funktionaalinen integriteetti 

Primäärifunktion säilyttäminen uuden käytön rinnalla on etenkin teollisuustilan 
kohdalla vaikeaa. Esimerkiksi asumiskäyttö edellyttää suuria muutoksia sekä ul-
ko- että sisäpuolella. Myös Montemartinin uusi käyttötarkoitus on luonteeltaan 
primäärifunktiosta poikkeava. Alkujaan ulkopuolisilta suljettu voimalaitos on nyt 
yleisötilaa, jossa on mahdollisuus sekä näyttely- että konferenssitoiminnalle.  

Sähköntuotantoprosessien tunnistaminen ja lukeminen rakenteista on Mon-
temartinin tiloissa mahdollista vielä muutosten jälkeenkin. Koneiden ohella säily-
tetyt pintamateriaalit ja rakenteet kertovat rakennuksen historiasta. Vanhan ja uu-
den käytön välinen suhde on tasapainoinen, mikä tekee Montemartinista funktio-
naalisesti eheän.  

7.2.3 San Servolon kansainvälinen yliopisto ja koulutuskeskus  

San Servolon saari on yksi Venetsian laguunin vanhoista luostarisaarista ja var-
haisimpia asuttuja paikkoja laguunilla. Venetsian vanhimmat luostariyhteisöt ovat 
peräisin jo 700-luvun alkupuolelta. Luostarit sijoittuivat laguunin eri puolille kiin-
topisteiksi paitsi sanan julistamiselle myös alueiden vartioimiseksi. Niiden sijainti 
erillään muusta kaupungin elämästä soveltui myös erinomaisesti kaupunkilaisia 
uhkaavien kulkutautien ja mielisairaiden hoitoon. Luostarilaitosten asuttamat saa-
ret muodostivat eräänlaisen puolustusjärjestelmän maitse ja meritse kaupunkia 
uhkaavia epidemioita, erityisesti ruttoa vastaan. Pääsyä kaupunkiin kontrolloitiin 
tarkastuspisteissä, joissa infektoituneilta alueilta pyrkivät ihmiset ja tavarat tar-
kastettiin. 

Ensimmäinen varma tieto San Servolossa sijainneesta benediktiiniläisluosta-
rista on vuodelta 819. Benediktiinimunkit asuivat saarella 1100-luvun loppuun 
asti, jolloin heidän tilalle tulivat benediktiininunnat. Benediktiinien luostarit olivat 
omavaraisia keskuksia, joissa uskonnollisen toiminnan ohella harjoitettiin myös 
maanviljelystä.755 San Servolon luostarikokonaisuuteen kuuluivat kirkko, refekto-
rio eli ruokasali, kirjasto, yhteinen makuusali perinteisten luostarikammioiden 
tilalla, luostaripiha eli chiostro, kasvimaa ja puutarha sekä tilat vieraille ja no-
viiseille. Muurit ja laguunin vesi rajasivat yhteisön ulkopuolisesta maailmasta. 

                                                        
755 Nelli-Elena Vanzan Marchini, San Servolo e Venezia. Un’isola e la sua storia, Pro-

vincia di Venezia, Cierre Edizioni, 2004, ss. 13-16.  
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San Servolon luostarin toiminta hiipui vähitellen ja vuonna 1715 se muutet-
tiin sotilassairaalaksi, jonka toiminnasta huolehti fatebenefratelli-sääntökunta.756 
Perinteiseen sosiaaliseen kontrolliin ja eristämiseen perustuneen sairaalajärjestel-
mään verrattuna San Servolo edusti täysin toisenlaista sairaanhoitoa: nykyaikai-
sessa, hoitamista varten organisoidussa sairaalassa pyrittiin tietoisesti tarjoamaa 
sotilaille hyvää hoitoa. Sotilaiden lisäksi saarelle sijoitettiin myös mielisairaita.  

Sairaalaan liittyi myös sääntökunnan luostari kirkkoineen ja hautausmai-
neen.757 Vanhat rakennukset joko purettiin tai ne muutettiin sairaalakäytön ja fate-
benefratelli-sääntökunnan uskonnonharjoittamisen vaatimuksiin.758 Benediktiini-
en luostarista jäljelle jäi vain osia.  

Venetsian tasavallan kaatumisen jälkeen vuonna 1809 San Servolo muutettiin 
pelkästään mielisairaalaksi.759 Saarella hoidettiin nais- ja miespotilaita sekä kerjä-
läisiä. Myös sairaalatoimintaan kiinteästi kuulunut apteekkitoiminta jatkui. Vuon-
na 1834 naispotilaat siirrettiin pois saarelta.760 Tilat uudistettiin vähitellen vas-
taamaan uudenaikaisen psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia. Saarella harjoi-
tettiin edistyksellistä tutkimustyötä ja sairaalan kirjasto käsitti arvokkaan kokoel-
man lääketieteellisiä teoksia. Kun tilat kävivät ahtaiksi vuosisadan lopulla, ole-
massa olevia rakennuksia laajennettiin, saneerattiin ja vähempiarvoisia rakennuk-
sia purettiin. Laajan puiston keskelle rakennettiin vielä 1930-luvulla kaksi pavil-
jonkimaista rakennusta potilashuoneiksi.  
 

 

                                                        
756 Ibid., ss. 63-64. Fatebenefratelli on portugalilaisen San Giovanni di Dio -pyhimyksen 

1400-luvulla perustama sairaanhoitoon erikoistunut sääntökunta, joka on yhä aktiivi-
nen ja toimii katolisissa maissa. 

757 Ibid., s. 65. 
758 Ibid., ss. 80-81. Uusi luostarirakennus valmistui vanhan kirkon edustalle, saaren lou-

naiskulmaan vuonna 1735. Samalla saaren maapinta-alaa kasvatettiin etelälaidalta. 
Keskiaikaisen benediktiinien rakentaman kirkon tilalle rakennettiin vuonna 1761 uusi 
kirkko. Entisessä benediktiinien ruokasalirakennuksessa sijainnutta sairaalaa apu- ja 
huoltotiloineen laajennettiin ja korotettiin kerroksella. 

759 Ibid., ss. 112-113.  
760 Ibid., s. 116. 
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Kuva 53. Venetsian kartta vuodelta 1528. San Servolo erottuu selvästi kartassa heti 
Venetsian eteläpuolella. (Kuva: Nelli-Elena Vanzan Marchini, San Servolo e Venezia. 
Un’isola e la sua storia, Provincia di Venezia, Cierre Edizioni, 2004, s. 29, alkup. 
Benedetto Bordone, Libro nel qual si ragiona di tutte l’isole del mondo, 1528, Venezia) 

Italiassa vuonna 1978 säädetyn lain myötä iso osa psykiatrisista sairaaloista sul-
jettiin. Uusi lainsäädäntö mahdollisti myös tyhjentyneiden sairaalarakennusten 
muuttamisen uuteen käyttöön. Venetsian provinssin omistukseen San Servolo siir-
tyi 1980-luvun alussa, kun sairaalatoiminta oli loppunut. Saman vuosikymmenen 
lopussa saaren rakennuksia alettiin muuttaa uuteen käyttöön ja San Servoloon 
sijoitettiin arkkitehtuurikonservoinnin kansainvälinen koulutuskeskus, Centro 
europeo di Venezia per i mestieri della conservazione del patrimonio architet-
tonico. Muutostöiden viimeinen vaihe valmistui vuonna 2004.761 Konservointi-

                                                        
761  Claudio Carlon, Matteo Morandina, toim., Il Recupero di San Servolo. Vicende 

storiche dell’isola e progetto generale di restauro, Edilizia Provincia di Venezia, 
Filippi editore, Venezia, 2004, s. 93. Ensimmäisessa vaiheessa työt olivat keskittyneet 
rakenteiden vahvistamiseen ja välttämättömiin konservointeihin. Vasta uuden käyttö-
tarkoituksen ja sen vaatimusten täsmennyttyä voitiin laatia yksityiskohtaiset suunni-
telmat. Toimenpiteet, joita 1980-luvun puolivälistä 1990-luvun alkuun suoritettiin, 
keskittyivät monumentaalikokonaisuuteen ja ne mahdollistivat artisaanikoulutuksen 
saarella. 
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keskuksen lisäksi saarella toimivat nyt kansainvälinen yliopisto, Venice Interna-
tional University, sekä Fondazione di San Servolo -säätiö, joka vastaa muun mu-
assa San Servolon ja San Clementen entisten sairaaloiden arvokkaista lääketie-
teellisistä kirjakokoelmista.  

San Servolon pohjoisosaan sijoittuvan monumentaalikokonaisuuden raken-
nukset ovat saaren vanhimpia ja pääosin peräisin fatebenefratellien 1700-luvun 
alun muutoksista. Ne luokiteltiin arkkitehtonisesti ja historialliseksi arvokkaiksi: 
rakennusten julkisivut ja sisätilojen järjestely tuli muutostöiden yhteydessä sääs-
tää. Kyseisiin tiloihin sijoittuvat myös historiallinen apteekki ja lääketieteellinen 
kirjasto. Muut saaren rakennukset, mukaan lukien monumentaalikeskukseen liit-
tyvät pitkät siipiosat, oli kaavassa määritelty ainoastaan ulkoasultaan suojelluik-
si.762 Näiden uudehkojen rakennusten suojelu rajoittui siis julkisivuihin, mutta 
sisätiloja oli mahdollista muuttaa vapaasti.763 

Primäärifunktion luettavuus ulkoasussa 

San Servolo on säilyttänyt eristyneen luonteensa ja sen tunnistaa luostariksi saa-
ren ulkopuolelta. Aikaisemmin luostariin kuuluneet monumentaalikeskuksen ra-
kennukset, chiostro ja kirkko ovat edustavampia ja luonteeltaan arvokkaampia 
kuin uudemmat, sairaalakäyttöä varten toteutetut rakennukset saaren keski- ja 
eteläosassa. Sekä luostari- että mielisairaalatoiminnan jälkiä voi nähdä kyseisissä 
rakennuksissa. Monumentaalikeskuksen rakennusten, kuten esimerkiksi kirkon, 
primäärifunktio on helposti havaittavissa. 
Rakennusten arkkitehtuuri paljastaa niiden funktioihin liittyneen hierarkian ja iän. 
Tiivis monumentaalikeskus on historiallisesti arvokkain. Kolme 1900-luvun en-
simmäisinä vuosikymmeninä rakennettua paviljonkimaista rakennusta saaren 
keskiosassa ovat muotokieleltään selkeitä ja pelkistyneitä. Saaren eteläosan 1900-
luvun alun huoltorakennukset – entinen mylly ja leipomo, verstaat, ruumishuone 
– kertovat yksinkertaisella ulkoasullaan alkuperäisestä käytöstä.  

San Servolon rakennusten hierarkia tulee esiin myös niiden pintakäsittelyissä. 
Restauroinnissa monumentaalikeskuksen rakennukset on käsitelty paikallisella 

                                                        
762  Ibid.. 
763  Leonardo Benevolo, toim., Venezia. Il nuovo piano urbanistico, Editori Laterza, Bari, 

1996, Tav. 26. Venetsian yleiskaava “Piano Regolatore Generale” on hyväksytty Ve-
netsian kaupungin neuvostossa (Consiglio Communale) vuonna 1997 ja Veneton 
maakunta neuvostossa (Consiglio Regionale) vuonna 2000. 
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kiiltävän valkoisella marmorino -rappauksella. Muutoin kaikki muut rakennukset 
on rapattu tiilenpunaisiksi käyttäen myös Venetsiassa perinteistä karkeahkoa tii-
limurskasta ja kalkista sekoitettua laastia. 

 

Kuva 54. San Servolon majoitusrakennuksia. Saaren eteläosan pääosin 1900-luvulta 
peräisin olevat rakennukset on rapattu punaisiksi. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 
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Kuva 55. San Servolon pääsisäänkäynti. Monumentaalikeskuksen rakennukset 
hohtavat valkoisina. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa  

Vanhimmassa osassa eli monumentaalikeskuksessa tilajärjestelyjen suhteen toi-
menpiteet olivat pääasiassa palauttavia. Monumentaalikeskus on yhä San Servo-
lon vanhin ja edustavin osa. Sen vanhimpien tilojen ja rakennusten käyttötarkoi-
tus on ollut aina luonteeltaan edustuksellinen. Myös käyttötarkoituksen muutok-
sen yhteydessä niiden funktiot säilyivät alkuperäisen kaltaisina: pohjakerroksessa 
on sisäänkäyntihalli, vastaanotto ja toimistoja, toisessa kerroksessa seminaarisale-
ja ja arvokas kirjasto.  

Pitkät käytävät, entisen luostarin chiostro ja kirkko aukioineen ja ympäröivi-
ne rakennuksineen palautettiin lähemmäksi alkuperäistä tilarakennetta purkamalla 
myöhemmin rakennettuja väliseiniä. Myös monumentaalikeskukseen liittyvissä 
pitkissä siipirakennuksissa on hyödynnetty olemassa olevaa tilajärjestelyä. Edus-
tus- ja kokoontumistilat sekä opetustilat on sijoitettu vanhoihin saleihin. Uusi au-
ditorio on entisessä, 1930-luvulla rakennetussa teatterissa. 
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Majoittuminen tapahtuu pääasiassa saaren keski- ja eteläosassa sijaitsevien 
paviljonkimaisten rakennusten entisissä sairashuoneissa, joihin on lisätty huone-
kohtaiset saniteettitilat. Lähimpänä monumentaalikeskusta sijaitseva modernisti-
nen rakennus on säilynyt tilajäsentelyltään lähes alkuperäisenä. Siinä on ruokailu- 
ja seminaaritiloja. Konservointikeskuksen verstaat, ruokasali ja majoitustilat ovat 
saaren eteläosassa. Myös niiden tilajärjestelyt noudattavat pitkälti aluperäistä 
muotoa. Veteen rajautuvissa, läntisimmissä rakennuksissa salimaiset tilat on hyö-
dynnetty pohjakerroksissa yhteisinä ruokailu- ja opetustiloina. Ylin kerros on jaet-
tu majoitushuoneiksi.  

 

Kuva 56. Käytävä näyttelytilana, San Servolo. Monumentaalikeskukseen liittyvä pitkä 
käytävä toimii näyttelytilana. Tässä osassa sijaitsi luostarin refektorio. (Kuva: Miia 
Perkkiö, 2006) 
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Kuva 57. San Servolon sisätilaa. Monumentaalikeskuksen sisustuksessa on käytetty 
paikallisia ja perinteisiä sisustusmateriaaleja, kalusteita ja pintakäsittelyjä. (Kuva: Miia 
Perkkiö, 2006) 

Ympäristön ja funktion suhde 

Koulutukseen liittyvä funktio on terve ja kestävä tapa jatkaa monumentin elämää 
etenkin Venetsiassa, jossa perinteiset elinkeinot ovat häviämässä massaturismin 
tieltä. Yleishyödylliseen ja kaikkia kansalaisia palvelevaan käyttöön ei muita Ve-
netsian laguunin saarista toistaiseksi ole muutettu. Esimerkiksi San Clemente, 
Euroopan ensimmäinen naisten psykiatrinen sairaala, on loistohotellina. Uusi 
käyttötarkoitus edellyttää kuitenkin myös San Servololta edustavuutta. San Servo-
lon tapauksessa yhtenä motiivina niin rakennusten kuin piha-alueidenkin huolelli-
selle viimeistelylle voidaan pitää sekä sen sijaintia että uutta käyttötarkoitusta. 
Opetustoiminnan ohella saarella järjestetään näyttelyitä ja konferensseja. 

Saarta reunustavat rakennukset ja muurit näkyvät kaikkiin suuntiin. Koulu-
tuskeskus hyötyy saaren eristyneisyydestä, vaikka etäällä kaupungin muusta elä-
mästä sijaitseva toiminta ei elävöitä kaupunkikuvaa. San Zaccarian vaporetto-
pysäkiltä aivan San Marcon -aukion läheisyydestä on kuitenkin säännöllinen va-
poretto-yhteys San Servoloon. San Servolon luostari ja myöhemmin sairaala oli-
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vat eristyksissä toimivia, lähes omavaraisia yhteisöjä. Nyt saarelle pääsevät myös 
ulkopuoliset, mutta silti etäisyys muihin saariin ja Venetsian historialliseen kes-
kustaan tekevät paikasta yhä tunnelmaltaan eristyneen ja rauhallisen.  

 

Kuva 58.  Ilmakuva San Servolosta. Saarella on nyt yhteensä 22 rakennusta eri 
aikakausilta sekä laaja puisto. Aikaisemmin eristetty saari on nyt avoinna 
kaupunkilaisille ja muille vierailijoille (Kuva: Vanzan Marchini, op.cit., s. 134) 

Restaurointiperiaatteet 

Koska San Servolon kokonaisuuteen kuuluu eri-ikäisiä ja erityyppisiin käyttötar-
koituksiin rakennettuja rakennuksia, jotka on tutkimukseen perustuen arvotettu eri 
tavoin, myös restaurointimenetelmät ovat vaihdelleet riippuen rakennuksesta. 
Kokonaisuuden vanhimmassa ja arvokkaimmassa osassa, monumentaalikeskuk-
sessa, toimenpiteet olivat myös sisätiloissa palauttavia. Sisätiloissa pintamateriaa-
lit ja sisustus ovat muita tiloja arvokkaampia: seinissä on stukkopinta, käytävien 
lattioissa on käytetty kahta eriväristä marmoria ja tilat on valaistu muranolasisilla 
kattokruunuilla. Restauroinnin lopputulos on monumentaalikeskuksessa kauttaal-
taan edustava ja kiiltävä. Siihen kuuluvat pihat ja käytävät sekä vanha apteekki ja 
kirjasto on restauroitu käyttäen alkuperäisiä pintakäsittelymenetelmiä. San Servo-
lon keskiaikaisen, benediktiinisääntökunnan rakentaman kirkon tilalle nousi fate-
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benefratellien toimesta uusi, lähinnä rokokootyylinen kirkko vuonna 1761. Kirk-
ko on yhä alkuperäisessä käytössään. Muutosten yhteydessä kiron julkisivut puh-
distettiin, kiviset osat konservoitiin ja julkisivut rapattiin. Pylväikön yläpuolella 
olevaan käytävään on sisustettu mielisairaalan historiasta kertova näyttely. Iältään 
nuoremmissa rakennuksissa korjaustoimenpiteet olivat lähempänä korjausraken-
tamista: sisätilat on järjestelty uudelleen ja talotekniset korjaukset ovat olleet 
huomattavia. 

Ongelmana on kokonaisuuden pukeminen liian yhtenäiseen asuun. Kaikki ti-
lat on myös kunnostettu materiaaleiltaan ja varustelultaan uutta vastaavaan kun-
toon. Niin monumentaalikeskuksessa kuin muissakin rakennuksissa taitavasti teh-
dyt ovet ja ikkunat erottuvat uudenkiiltävinä. Huolimatta vanhimpien rakennusten 
pitkästä historiasta, ei ajan kulumisesta todistavaa patinaa juurikaan näy.  

Eri ikäisten ja arvoisten rakennusten korjaamisessa näkyy kuitenkin tietty hie-
rarkia: vanhimmat osat on restauroitu, muut uudistettu ja saneerattu. Uusien funk-
tioiden valitseminen eri rakennuksiin perustui sekä käyttäjien tarpeisiin että tut-
kimuksiin ja tietoon rakennusten historiasta, kunnosta ja arvoista.  

Filosofinen funktio  

Laitoksille etenkin aikaisemmin ominainen eristäytyneisyys ja kontrolloitavuus 
sekä tilaratkaisut sopivat hyvin San Servolon uusien toimintojen luonteeseen. 
Niin luostari- kuin sairaalafunktiokin edellyttivät tiloja, jotka eivät poikkea suu-
resti laitosmaisesta koulutuskeskuksesta. Saaren rakennukset ovat eri-ikäsiä ja 
myös ”eriarvoisia”, jolloin eniten muutoksia edellyttävät funktiot on voitu sijoit-
taa vähempimerkityksisiin rakennuksiin. 

Eri-ikäisten rakennusten hahmottaminen San Servolon kokonaisuudesta on 
mahdollista rakenteellisten ja tyylillisten sekä alkuperäiseen funktioon liittyvien 
erojen ansiosta. Varhaisimmasta funktiosta, luostaritoiminnasta, todistavat yhä 
monumentaalikeskukseen kuuluvat rakennukset. Myös sairaalatoimintaan liittyvät 
rakennukset ovat tunnistettavia. 
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Kuva 59. San Servolo, aikakerrostumia. Kirkon viereisessä siipirakennuksessa 
sijaitsivat luostarin refektorio ja kirjasto. Fatebenefratellit muuttivat tilat 
sairaalakäyttöön laajentaen ja korottaen rakennusta. Restauroinnissa vanhimmat 
muuraukset, jotka ovat benediktiinien ajalta, on jätetty näkyviin ja myöhäisemmät osat 
on rapattu. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 

San Servolon funktionaalinen integriteetti 

San Servolo on ainoa kohteista, johon kuuluu useita rakennuksia. Saaren raken-
nuksiin liittyvä traaginen menneisyys ja siihen liittyvät merkit ovat restauroinnin 
ja uuden käyttötarkoituksen myötä hävinneet. Paikan historia on säilötty kuriosi-
teetiksi museoihin, jotka onneksi sijaitsevat saarella. Rakennuksissa itsessään on 
kuitenkin todistusvoimaa, vaikka merkityksiltään ne ovatkin köyhtyneet voimalli-
sen korjaamisen tuloksena. Koska kokonaisuus on laaja, voi erityyppisten raken-
nusten hyödyntämistä uusiin tarpeisiin pitää kaikesta huolimatta onnistuneena. 
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Saari on elävä ja toimiva, ja toisin kuin luostarina ja sairaalana, kaikilla on sinne 
nyt vapaa pääsy. 

7.2.4 Reina Sofian entinen sairaala taidemuseona  

Kulttuurikeskukseksi muutettu entinen Reina Sofian sairaala sijaitsee Madridin 
päärautatieaseman Atochan läheisyydessä. Vielä 1700-luvulla alue oli kaupungin 
reunavyöhykettä. Juan de Hermosillan (–1776) ja Francisco Sabatinin (1722–
1797) suunnittelema Madridin kaupungin sairaala Hospital General de Atocha, 
joka nyt tunnetaan Reina Sofiana, valmistui vuonna 1781.764 Suunnitelmaa ei kui-
tenkaan toteutettu kokonaisuudessaan: sairaalaan olisi kuulunut lisäksi kuusi pie-
nempää sisäpihaamutta ainoastaan suuri piha ja sitä ympäröivä rakennus toteutet-
tiin.765 Täydellisenä sairaalan pohjaratkaisu olisi noudattanut sairaalarakennuksiin 
jo keskiajan lopulla ja 1400-luvulla Italiassa vakiintunutta ortogonaalista järjes-
telmää, jossa keskenään risteävien rakennusmassojen väliin jäi neliönmuotoisia 
pihoja.766 Rakennuksen tontti vietti itään siten, että pääsisäänkäynti oli kerrosta 
korkeammalla kuin Atochan rautatieaseman puoleinen pääty. 

Sairaala oli niin muodoltaan kuin tiloiltaan laitosrakennuksille tyypillisesti ra-
tionaalinen ja funktionaalinen. Tilat sijoittuivat leveiden ja korkeiden, tynnyrihol-
vattujen käytävien varteen. Käytävät puolestaan kiersivät puistomaista, laajaa 

                                                        
764 ”Concurso international de arquitectura”, MNCARS XXI, (kilpailuohjelma). Jo vuon-

na 1566 kuningas Filip II:n aikana syntyi ajatus yhden suuren sairaalan perustamisesta 
ympäri Madridia sijainneiden pienempien sairaaloiden tilalle. Ensimmäinen sairaala 
perustettiin kuitenkin vasta Carlos III:n hallitessa, kolmekymmentä vuotta myöhem-
min. Kokonaisuuden laajetessa sitä alettiin nimittää ”keskussairaalaksi”, General hos-
pital. Uuden sairaalan suunnittelu ja rakentaminen alkoivat arkkitehti Juan de Her-
mosillan johdolla jo vuonna 1750. Sabatini jatkoi de Hermosillan työtä. Heidän sunni-
telmansa sai myös seuraajia: Ignacio Haan (1758–1810) suunnitteli Toledoon Del 
Nuncion sairaalan (1793) esikuvanaan Madridin Hospital de Atocha. Reina Sofian 
esikuvana puolestaan oli ollut 1500-luvun lopulla valmistunut El Escorial, kooltaan 
valtava ja taidekokoelmastaan kuuluisa kuninkaallinen luostari.  

765  Ibid.. 
766  Ks. esim. Guillermo Cabeza Arnáiz, José Maria Gentil Baldrich, José Mª Marsá, ”Re-

habilitación del edificio del Nuncio en Toledo”, Proyectos de intervención en edificios 
y recintos históricos, Madrid, COAM, pp. 67-79. Ristinmuotoinen pohjaratkaisu on 
eräiden oletusten mukaan peräisin islamilaisten palatsien iwan -pohjamuodosta, jota 
alettiin soveltaa muihin käyttöihin kuten sairaaloihin 1100-luvulta alkaen.  
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sisäpihaa. Suunnittelun taustalla olivat hygieeniset tavoitteet: käytävien suuret 
ikkunat avautuivat pihalle, josta tiloihin virtasi valoa ja ilma vaihtui.  

Sairaalaa laajennettiin vuosina 1870 ja 1928 kajoamatta kuitenkaan alkupe-
räiseen rakennukseen. Tontin länsipuolelle nousi erilaisia sairaalatoimintaan liit-
tyviä rakennuksia kuten lääkevarasto, henkilökunnan keittiö ja myöhemmin lisät-
ty autotalli, jotka on purettu viimeisimmän laajennuksen tieltä. Espanjan kansa-
laissodan aikana sairaala pääsi huonoon kuntoon ja vuonna 1945 sisätiloja uudis-
tettiin ja pohjakerroksen käytävät kivettiin graniitilla. Vuonna 1956 pihan julkisi-
vut uusittiin ja sivutorneja sekä kahta rakennusmassaa korotettiin kerroksella.767  

Vuonna 1965 sairaalan toiminta siirtyi muualle, ja vuonna 1977 Reina Sofia 
suojeltiin kansallisena monumenttina.768 Restaurointityöt suoritettiin 1980-luvun 
alussa arkkitehti Antonio Fernández Alban johdolla. Vuosikymmenen lopussa 
päätettiin, että Reina Sofia muutettaisiin Espanjan nykytaiteen museoksi (Museo 
Español de Arte Contemporáneo). Sen suunnittelun saivat tehtäväkseen José Luis 
Íñíguez de Onzoño ja Antonio Vázquez de Castro.  

                                                        
767  Antonio Fernández Alba, ” Trazas de arquitectura: Centro de arte Reina Sofía”, Grafi-

cinco, 1987, ss. 15-17. 
768  Ibid.. Kuninkaallinen historian akatemia (Real Academia de la Historia) ehdotti jo 

vuonna 1969 rakennusta suojeltavaksi historiallis-taiteellisena monumenttina (Monu-
mento Histórico Artístico). Vuonna 1976 rakennus siirtyi valtion omistukseen ja sen 
tunnustaminen kansalliseksi monumentiksi edellytti sen siirtymistä Kulttuuriministe-
riön hallintaan.  
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Kuva 60. Reina Sofian pääjulkisivua ja aukio edessä. Näkyvin muutos ulospäin oli 
kolmen hissitornin pystyttäminen julkisivun ulkopuolelle. Myös aukio suunniteltiin 
uudelleen kiveyksineen ja kalusteineen. (Miia Perkkiö, 2004) 

Julkisivuja hallitsevien hissitornien suunnitteluun osallistui myös englantilainen 
arkkitehti Ian Ritchie.769 Kaksi hisseistä on symmetrisesti pääjulkisivun edessä 
sisäänkäynnin molemmilla puolin, irrallaan rakennuksesta. Kolmas hissi on ra-
kennuksen läntisessä kulmauksessa. Hissien detaljiikka on viimeisteltyä ja edus-
taa edistyksellisen lasirakennus- ja hissitekniikan hyödyntämistä osana arkkiteh-
tuuria. Toinen mahdollisuus liikkua kerrosten välillä on vanha kivinen portaikko, 
joka on täydellinen vastakohta high-tech -hisseille. Reina Sofian kulttuurikeskus 
taidekokoelmineen avattiin syyskuussa 1992. Siitä tuli yksi maailman uudenaikai-
simmista taidemuseoista. 770  

                                                        
769  Justo Isasi, “Un pulso con la mole: Centro de Arte Reina Sofía, Madrid”, AV Mono-

grafías/Nuestros museos, 26/1990, ss. 26-31. 
770 Reina Sofian näyttävä laajennusosa näyttelytiloineen ja kirjastoineen, joka on Jean 

Nouvelin suunnittelema, valmistui vuonna 2005. Laajennuksesta järjestettiin kansain-
välinen suunnittelukilpailu vuonna 1999.  



 

 268 

Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa   

Tyyliltään barokkiklassismia edustavassa Reina Sofiassa ulospäin näkyvimpänä 
muutoksena ovat uudet lasiset, ilman kehysrakenteita toteutetut hissitornit. Tornit 
hallitsevat rakennusta ja kiinnittävät huomion. Muuten julkisivut jäsentelyineen 
on säilytetty. Reina Sofian julkisivujen muutokset ovat rakennuksen suureen ko-
koon nähden pieniä ja liittyvät esimerkiksi sisäänkäynteihin. Muun muassa pää-
sisäänkäyntiä on laajennettu muuttamalla viereiset ikkuna-aukot oviaukoiksi. 
Myös näyttelyistä kertovat plakaatit kertovat uudesta funktiosta. Muutoin raken-
nusta voisi yhä kuvitella sairaalaksi. Primäärifunktio on tunnistettavissa raken-
nuksen ulkoasussa. 

 

Kuva 61. Reina Sofian julkisivun projisio. Julkisivu on jäsennelty kerrosten välissä 
kulkevin vaakalistoituksin ja pystytsuunnassa ikkunoiden välisin pilasterein. 
Hissitornit sijoittuvat luontevasti suhteessa pitkään fasadiin jakaen sen kolmeen 
osaan. (Kuva: Justo Isasi, “Un pulso con la mole: Centro de Arte Reina Sofía, Madrid”, 
AVMonografías/Nuestros museos, 26/1990, ss. 26-31) 

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Sisätilat noudattavat sairaalan pohjaratkaisua: erikokoiset näyttelysalit avautuvat 
sisäpihaa kolmella sivulla kiertävään käytävään, mikä toistuu kaikissa museon 
kerroksissa. Museon turvajärjestelyt, lipunmyynti ja toinen museomyymälöistä on 
sijoitettu sisäänkäyntiaulaan ja sen lähelle käytävälle. Rakennuksen paksuissa 
muureissa ja avarissa käytävissä on tilaa teknisille asennuksille. Ilmanvaihto ja 
ilmastointi on asennettu huomiota herättämättömästi. Primäärifunktion eli sairaa-
lan keskeiset tilajärjestelyt – pihaa kiertävä käytävä, huonetilat sekä portaikot – 
ovat säilyneet.  
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Potilaista ja hoitajista ei ole luonnollisesti enää jälkeäkään. Yksinkertaiset ja pel-
kistetyt sairaalan salit kuitenkin sopivat hyvin taidemuseoksi: niissä on nyt esillä 
1900-luvun ja 2000-luvun taidetta.  
 

Kuva 62. Reina Sofia, asemapiirros. Koska tontti on kalteva, maantaso on osassa 
rakennusta kerrosta alempana kuin kerros, jossa pääsisäänkäynti sijaitsee. 
Pohjakaavassa näkyy huonetilojen jakautuminen pihaa ympäröivän käytävän varteen. 
Alimman kerroksen muurit ovat vahvuudeltaan jopa kolme metriä, kun ylimmässä 
kerroksessa niiden vahvuus on 60 cm. (Kuva: Justo Isasi, “Un pulso con la mole: 
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid”, AVMonografías/Nuestros museos, 26/1990, ss. 
26-31) 



 

 270 

Ympäristön ja funktion suhde  

Reina Sofia on osa elävää ja muuttuvaa kaupunkia. Kaupunkirakenne ja lähiym-
päristö ovat rikastuneet uuden toiminnan myötä. Lähellä sijaitsevien Pradon kan-
sallismuseon ja Thyssen-Bornemiszan museon kanssa Reina Sofia muodostaa 
nykyään merkittävän taide-elämän keskuksen Madridissa. Käyttötarkoituksen 
muutoksessa uuden funktion suhde ympäröivään kontekstiin on vastannut tarpei-
siin.  

Sairaala on kooltaan valtava verrattuna ympäröiviin kortteleihin ja niiden ra-
kennuksiin. Muutos kulttuurikeskukseksi ja museoksi muutti rakennuksen suhdet-
ta ympäristöönsä. Museon edessä oleva aukio on kunnostettu oleskelua varten. 
Kalteva aukio on kivetty ja porrastettu tasanteiksi. Autoliikenne ja pysäköinti ei-
vät ole aukiolla sallittua. Vuonna 2005 valmistunut Reina Sofian uudisosa täytti 
Reina Sofian pohjoispuolella olleen hajanaisen tontin osan. Suhde ympäristöön 
muuttui silloin aikaisempaa näkyvämmäksi Jean Nouvelin ekspressiivisen arkki-
tehtuurin ansiosta. 

Restaurointiperiaatteet  

Muutostöiden ensimmäisessä vaiheessa 1980-luvun alussa Reina Sofiaan kohdis-
tuneissa toimenpiteissä korostui rakennuksen historian ja arvojen tunnistaminen. 
Arkkitehti Antonio Fernández Alban tavoitteisiin sisältyi kaupunkikuvallisten 
tekijöiden, julkisivujen alkuperäisten arkkitehtonisten osien ja sisätilojen säilyt-
täminen kokonaisuutena. Sisätiloissa muutokset rajoittuivat teknisiin asennuksiin. 
Uusi tekniikka ja kokonaisuuteen lisätyt uudet osat erottuivat alkuperäisestä.771 
Restaurointi perustui Fernández Alban kuvauksen mukaisesti rakennuksen tutki-
miseen ja arkkitehdin ymmärrykseen rakennuksen historiasta ja sen merkityksestä 
nyt ja tulevaisuudessa. Hän pyrki olemaan niin rehellinen kuin mahdollista raken-
nukselle todisteena menneisyydestä.772 

Rakennuksen historian luettavuuden kannalta olennaiset rakenteet, tilajärjes-
tely, huonekorkeudet ja rakenteiden yksityiskohdat ovat pääasiassa jäljellä 1980- 
ja 90-lukujen vaihteen muutosten jälkeenkin. Pintakäsittelyiden osalta sekä ra-
kennuksen julkisivut että sisätilojen seinät on käsitelty alkuperäisestä poikkeavas-
ti. Vaikka hissitorneja voi pitää arkkitehtuurin muoti-ilmiönä, se oli ratkaisuna 

                                                        
771  Fernández Alba, op.cit., s. 16. 
772  Ibid.. 
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rakennusta säästävä. Hissien sijoittaminen rakennusrungon ulkopuolelle mahdol-
listi sisätilojen säilymisen yhtenäisinä. Rakennuksen sisälle sijoitettuina ne olisi-
vat tuhonneet myös rakenteita. Reina Sofiassa hissitornit edustavat nykyarkkiteh-
tuuria ja ne luovat kiinnostavan kontrastin vanhan ja uuden välille.  

 

Kuva 63. Reina Sofian sisäpiha. Laaja sisäpiha on puistomainen. Rakennuksen 
pohjakerroksen korkeus on 8,5 metriä, ylöspäin kohotessa kerrokset madaltuvat. 
Lasipinnat antavat valoa sisätiloihin. Myös sisäpihan julkisivut on jaettu pilasterein ja 
vaakalistoituksin säännöllisiin vyöhykkeisiin. Suuret ikkunat avautuvat pihaa 
kiertäviin käytäviin. (Kuva: Miia Perkkiö, 2004)  

Filosofinen funktio  

Antonio Fernández Alba on kritisoinut nykyisiä restaurointeja. Hänen mukaansa 
“restaurointeihin liittyy erityispiirteitä, joissa viitataan yksistään muotovaatimuk-
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siin laajentamatta ja osoittamatta arkkitehtonisen funktion arvoja tai arkkitehtuu-
rin funktiota historiallisissa monumenteissa ja kaupungeissa”.773 Fernández Alba 
pitää rakennuksen alkuperäiseen funktioon liittyviä tekijöitä tärkeinä. Hän lainaa 
Leonardo Benevoloa todetessaan, että arkkitehtuurin yksi ihailtavimpia tehtäviä 
on rakennuksiin liittyvien merkitysten määrän laajeneminen.774 Merkitykset eivät 
ole yksistään sidoksissa rakennuksen alkuperäiseen funktioon, vaikka se jää elä-
mään vielä käyttötarkoituksen muuttuessakin. Merkitykset liittyvät laajempiin, 
rakennuksen kannalta elintärkeisiin seikkoihin. Siksi käyttötarkoitus voi muuttua 
ilman että rakennus menettää yksilöllisyytensä ja luonteensa, Fernández Alba to-
teaa.775  

Fernández Alban suunnittelema restaurointi perustui rakennuksen filosofisen 
funktion sisäistämiseen. Myös nykyasussaan Reina Sofian filosofinen funktio on 
yhä olemassa. Varsinkin museon rauhallisella ja vehreällä sisäpihalla on aistitta-
vissa rakennuksen käytön historia. 

Reina Sofian funktionaalinen integriteetti 

Sisätiloissa primäärifunktioon liittyvä, laitosrakennuksille tyypillinen selkeys ja 
funktionaalisuus ovat säilyneet Reina Sofiassa. Museokäyttöön liittyvät muutok-
set oli mahdollista toteuttaa rikkomatta olemassa olevaa tilajäsentelyä. Silti muut 
merkit menneisyydestä ovat hävinneet, sairaala on lakannut olemasta ja elämästä. 
Reina Sofian uusi käyttö on vaikuttanut myönteisesti ympäristöön. Yhdessä alu-
een muiden taidemuseoiden kanssa se muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. 
Restaurointi oli lähtökohtana Reina Sofian ensimmäisissä muutoksissa, mutta 
toisessa vaiheessa uusi toiminta on sanellut erityisesti sisätilojen käsittelyä. Silti 
Reina Sofia on hyvä esimerkki historian ja nykyhetken rinnakkainelosta muuttu-
vassa kaupunkiympäristössä ja onnistuneen uuden käyttötarkoituksen eheyttäväs-
tä vaikutuksesta.  

7.2.5 Auto- ja tennispalatsin muutos kulttuurikäyttöön  

Arkkitehtiylioppilas Helge Lundströmin (1900–1953) suunnittelema Tennispalat-
si, joka aluksi tunnettiin nimellä Autopalatsi, valmistui vuonna 1938 tulevia 

                                                        
773  Ibid.. 
774  Ibid.. 
775  Ibid.. 
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olympialaisia varten autojen huoltokeskukseksi.776 Sota syttyi, eikä vuoden 1940 
olympialaisia järjestetty. Kokonaisuus muodostui autohallien lisäksi liike- ja lii-
kuntatiloista. Rakennuksen ylimmässä eli kolmannessa kerroksessa oli neljä ten-
niskenttää ja kahdeksan keilarataa, jotka saivat runsaasti luonnonvaloa kaarihalli-
en päätyikkunoista. Alakerroksissa oli autohalleja ja liiketiloja.  

Ympäristönsä rakennuksista poikkeava hallimainen Autopalatsi sijoittui kah-
den erityyppisen kaupunginosan, Kampin kenttämäisen alueen ja Etu-Töölön 
asuinkortteleiden väliin. Alueella oli 1830-luvulla rakennetun Turun kasarmin 
harjoituskenttä. Turun kasarmi puolestaan oli sijainnut vuonna 1937 valmistuneen 
Lasipalatsin paikalla. Vuonna 1935 linja-autoasema siirtyi Turun kasarmin piha-
rakennukseen, joka on yhä olemassa.777  

Tennispalatsi on hallinnut lähiympäristönsä kaupunkikuvaa valmistumises-
taan lähtien. Nauhamaiset ikkunat korostavat rakennuksen voimakasta horisontaa-
lisuutta, johon puolivälissä katkeava kaareva katto tuo jännitettä. Auto- ja tennis-
palatsin funktiot näkyivät ulospäin: toisessa päädyssä oli bensanjakelupiste katok-
sineen ja toiselta sivulta johti ajoramppi autojen pysäköinti- ja huoltotiloihin.  

Vuonna 1958 rakennus siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen.778 Alueen 
epäselvä kaavatilanne johti haluttomuuteen korjata ja huolehtia rakennuksen kun-
nosta: Tennispalatsia pidettiin pitkään tilapäisrakennuksena, joka purettaisiin 
Kamppia koskevien suunnitelmien selkiydyttyä. Kamppi-Töölönlahti -
osayleiskaavassa vuonna 1991 huonokuntoisen, jopa rähjäisen, Tennispalatsin 
kohtalo jäi auki. Kaava mahdollisti sekä säilyttämisen että purkamisen. Museovi-
rasto ei ollut kelpuuttanut sitä suojelukohteeksi vuonna 1989 esittämässään lau-
sunnossa, jossa se oli todennut, että ”Tennispalatsin säilyttäminen Kampin vakiin-
tuneena rakennuksena ja yhtenä Helsingin 1930-luvun lopun urheilurakennusten 
komean sarjan edustajana on suotavaa, mutta suojelukohteena museovirasto ei 

                                                        
776  Tommi Lindh, ”Tennispalatsi. Rakennushistoria sekä korjaus- ja käyttösuunnitelma”, 

TKK Arkkitehtiosasto, diplomityö, 25.1.1993, valvoja professori Vilhelm Helander, s. 
2. Lindhin mukaan rakennus on tunnettu kolmella eri nimellä olemassaolonsa aikana: 
aluksi se oli Autopalatsi, omistajan vaihduttua vuonna 1939 siitä alettiin käyttää nimeä 
Auto- ja Tennistalo. Vuodesta 1957 se on tunnettu aikaisemmin pelkästään rakennuk-
sen kolmatta kerrosta tarkoittaneena Tennispalatsina, jota nimeä se yhä kantaa.  

777  Ibid., ss. 4-5. Kampin terminaalin valmistuttua (2006) linja-autoaseman tilalle raken-
nukseen muutti Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus. 

778 Ibid., s. 17. 
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pidä sitä ensiarvoisen tärkeänä”.779 Museovirasto kuitenkin muutti kantaansa pian 
ja esitti, että Tennispalatsin suojelu tulisi ratkaista asemakaavassa annettavalla 
suojelumääräyksellä, mitä se edellytti myös lausunnossaan Kamppi-Töölönlahti -
alueen osayleiskaavaan.780 Vilkkaan julkisen keskustelun jälkeen Helsingin kau-
punki aloitti selvitystyön rakennuksen muuttamisesta kulttuurikäyttöön.781  

Tennispalatsi valmistui elokuva- ja mediakeskukseksi vuonna 1998. Arkki-
tehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Nurmela-Raimoranta-Tasa. Raken-
nuksen tärkeimmät vuokralaiset ovat Helsingin kaupungin taidemuseo, Kulttuuri-
en museo ja elokuvateatteritoimintaa pyörittävä Finnkino. Museot sijoittuvat poh-
joiseen halliin, rakennuksen toiseen ja kolmanteen kerrokseen. Elokuvateatteri 
toimii pohjakerroksessa. Suuri ensi-iltasali on eteläisen hallin kaarevan katon suo-
jissa.  

Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 

Vaikka alkuperäiselle rakennukselle muodon antanut auto- ja tennishallin funktio 
loppui kokonaan, ei muutos näy julkisivuissa. Rakennusta voisi yhä luulla liikun-
tahalliksi kaarevine kattoineen ja suurine päätyikkunoineen. Pohjoispäädyn pitkä, 
lippamainen katos ajojärjestelyineen on yhä yhdistettävissä alkuperäiseen funkti-
oon, autoihin ja bensanjakeluun. Pohjakerroksessa alun perin autoille mitoitetut 
oviaukot on korvattu ikkunoilla. Uudesta funktiosta taas kertovat pylonimaiset 
opastepylväät. Silti Tennispalatsin primäärifunktio on hyvin tunnistettavissa.  

 

                                                        
779 Museovirasto, rakennushistorian osasto, ”Lausunto osayleiskaavaluonnokseen 

8.6.1989”. 
780 Ibid.. 
781 ”Museopalatsi. Tennispalatsin peruskorjaus valtion etnografisen museon ja kaupungin 

taidemuseon tiloiksi”, Perustamissuunnitelma 30.6.1994, Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto, Rakennuttamisosasto, MVA, s. 1. Arkkitehtikonsulttina oli aluksi Arkki-
tehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy. Tennispalatsin korjaamisesta kulttuu-
rikäyttöön tehtiin ensimmäiset muistiot opetusministeriön ja Helsingin kaupungin yh-
teisessä neuvotteluryhmässä jo joulukuussa vuonna 1993. Seuraavana vuonna allekir-
joitettiin aiesopimus. Työryhmä, jonka rakennusvirasto perusti hankkeen jatkosuunnit-
telua varten, laati kaksi vaihtoehtoa kustannusarvioineen. 
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Kuva 64. Tennispalatsin pohjoinen pääty. Primäärifunktiosta muistuttavat sekä 
autokatos että laajat kaari-ikkunat. Uudesta funktiosta kertovat esimerkiksi 
mainospylväät. (Kuva: Miia Perkkiö, 2006) 

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Käyttötarkoituksen muutoksessa alkuperäisestä rakennuksesta säilyivät vain ulko-
seinät, osa betonipilaripalkistoa sekä neljä porrashuonetta. Tennispalatsi rakennet-
tiin sisäpuolelta käytännössä uudelleen, kun kaikki väliseinät, osa välipohjista ja 
ikkunoista sekä tenniskenttien katsomot purettiin. 
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Kuva 65. Tennispalatsin pohjapiirustus, 1. krs, muutosten jälkeen. Rakennuksen 
pohjapiirustuksia tarkastellessa voi havaita, että elokuvateatteritilat on onnistuttu 
sijoittamaan olemassa olevan, kantavan pilariston mukaisesti. Myös toisessa 
kerroksessa museon tilat ovat mukautuneet rakenteisiin. Rakennuksen sisätilaan 
puhkaistiin koko talon pituinen ja kahden kerroksen korkuinen aulatila. (Kuva: Antti 
Luutonen ja Kari Raimoranta, “Tennispalatsi 1938–1997”, Arkkitehti 5/1999, s. 38) 

Sisätilat suunniteltiin sekundäärifunktion edellyttämistä lähtökohdista käsin.782 
Joitakin alkuperäiseen tilaratkaisuun liittyviä asioita pohjista voi yhä päätellä. 
Esimerkiksi sisäänkäynnit rakennuksen molemmissa päissä ja porrashuoneet ovat 
alkuperäisillä paikoillaan. Ylimmässä kerroksessa tennissalien hahmo on luetta-
vissa pohjapiirustuksessa, mutta paikan päällä havaitseminen on vaikeaa, koska 
museon seinä- ja näyttelyrakenteet jakavat tilaa. Tosin näyttelyrakenteet ovat siir-
reltäviä ja museoiden välisen seinän yläosa on lasia. Näin pohjoinen halli on yhä 
hahmotettavissa kokonaisena. Alemmissa kerroksissa alkuperäistä tilajärjestelyä 
ei voi havaita mitenkään, vaikka uudet tilat on pitkälti sijoitettu alkuperäisen pila-
riston ehdoilla. 

                                                        
782 Antti Luutonen ja Kari Raimoranta, “Tennispalatsi 1938-1997”, Arkkitehti 5/1999, ss. 

34-35. Tennispalasin korjaustöiden suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Nurmela, 
Raimoranta, Tasa / arkkitehdit Kari Raimoranta ja Antti Luutonen. Rakennuttajana oli 
Helsingin kaupungin kiinteistövirasto.  
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Ympäristön ja funktion suhde 

Tennispalatsi on osoittautunut uudessa käytössään onnistuneeksi – ainakin mitä 
tulee kävijämääriin. Rakennuksessa on elämää aamusta iltaan, niin arkipäivinä 
kuin viikonloppuisin. Tennispalatsin käyttötarkoituksen muutos liittyy koko alu-
een muutoksiin; uusine funktioineen se on osa uutta kontekstia. Kulttuuritoiminta 
elävöittää muuten hyvin kaupallista ympäristöä. 

Tennispalatsi on sopeutettu paitsi toiminnoiltaan, myös arkkitehtuuriltaan 
ympäristöönsä. Sen julkisivuja muokattiin uudempien naapurirakennusten typo-
logisten piirteiden sanelemana: torin puoleiseen päätyyn puhkaistiin arkadi perus-
teluna viereisen Graniittitalon arkadin jatkuminen. 

Tennispalatsin uudella funktiolla on ollut myös negatiivisia vaikutuksia, jotka 
näkyvät eri puolilla kaupunkia. Suomen mittakaavassa valtavan 14 salin elokuva-
keskuksen toteuttaminen on ollut tuhoisaa monille Helsingin keskustan pienille 
elokuvakatsomoille, joista monet ovat joutuneet Tennispalatsin avaamisen jälkeen 
lopettamaan toimintansa taloudellisesti kannattamattomina.783  

Restaurointiperiaatteet 

Julkisivujen osalta tavoitteena oli saattaa talo ”lähemmäksi alkuperäistä ihannet-
ta”.784 Koska rakennus poikkesi jo alkujaan Lundströmin suunnitelmasta, haluttiin 
se nyt palauttaa alkuperäisen, toteutumattoman suunnitelman mukaiseksi.785 Jul-
kisivuissa tehtiin muutoksia, jotka olivat luonteeltaan pääasiassa esteettisiä. Pää-
tyjen laitimmaisten ikkuna-aukkojen yläreunat suoristettiin samaan korkeuteen 
muiden ikkunoiden kanssa. Alunperin ikkunat olivat eri tasossa johtuen rakennus-
paikan kaltevuudesta. Myös muita vanhoihin käyttötarkoituksiin liittyneitä, pai-
koitellen epämääräisiä aukotusten linjauksia oikaistiin.786 Kaariosan puiset, suo 

                                                        
783  Viimeisimpänä toimintansa lopetti kesäkuussa 2006 Forum, aikaisemmalta nimeltään 

Bio Capitol (Hilding Ekelund, W.G. Palmqvist, 1926), joka oli Helsingin suurimpia ja 
upeimpia ensi-iltateattereita. Aiheesta on kirjoitettu runsaasti mm. sanomalehdistössä.  

784  Luutonen ja Raimoranta, op.cit., s. 34. 
785  Ibid.. 
786 Tommi Lindh, “Tennispalatsin peruskorjaus – rauniorestaurointia?”, Arkkitehti 

5/1999, s. 40. Tommi Lindh kritisoi Tennispalatsin kohtelua: ”Suunnittelijoiden ta-
voitteena lienee ollut rakennuksen funkisilmeen säilyttäminen, palauttaminen tai jopa 
korostaminen.” 
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jellut ikkunat vaihdettiin teräsikkunoiksi. Niistä puuttuvat täysin puuikkunoille 
tyypillinen jako ja nyanssit. 

 

Kuva 66. Tennispalatsi, purkutyöt. Restaurointi on termi, joka on vaikeasti 
yhdistettävissä Tennispalatsin korjaamiseen. Katto rakennettiin käytännössä 
uudelleen, vain betoniset kaaripalkit ovat alkuperäiset. (Kuva: Antti Luutonen, 
“Tennispalatsi 1938-1997”, Arkkitehti 5/1999, s. 36) 

Sekä Tennispalatsin sisällä että ulkopuolella tehtyjen muutosten ja lisäysten muo-
tokieli on nykyarkkitehtuurille ominaista. Niitä on vaikea erottaa alkuperäisistä 
rakennusosista. Sisätiloissa alkuperäistä ovat ainoastaan kantavat rakenteet, muu-
ten lähes kaikki on uutta. Modernin ilmeensä Tennispalatsi on säilyttänyt, mutta 
uusien ja alkuperäisten osien luettavuus on hämärtynyt. Restauroivan lähestymis-
tavan puuttuminen näkyy myös vanhojen osien vaihtamisessa uusiin, mitoiltaan ja 
yksityiskohdiltaan alkuperäisestä poikkeaviin. 
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Kuva 67. Tennispalatsi, julkisivu Jaakonkadulle. Jaakonkadun puoleiselle sivulle 
rakennettiin koko talon pituinen katos, mitä voi pitää tarpeellisena lisäyksenä. 
Katoksen erottaa uudeksi ja se on myös poistettavissa. Alkujaan autoille mitoitetut 
ovet on muutettu sisäänkäynneiksi ja näyteikkuoiksi. Elokuvateatterin mainospylonit 
kertovat uudesta funktiosta. Myös katuympäristöä on uudistettu. (Kuva: Miia Perkkiö, 
2006) 
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Kuva 68. Tennispalatsi valmistuessaan vuonna 1938. Kuvan kaariosan alunperin 
puiset ikkunat on nyt vaihdettu teräsikkunoiksi, joista puuikkunoille tyypillinen jako ja 
nyanssit puuttuvat täysin. Kulmaukseen on puhkaistu arkadikäytävä ja sen aukon 
ylälinjaksi on otettu keskiovien yläreunan korkeus. Kuvassa näkyy, kuinka ikkunoiden 
yläreuna ikään kuin porrastuu maaston mukaan. IV-torneja ja muita yksityiskohtia 
Tommi Lindh kutsuu ”päälle liimatuiksi”. (Kuva: Tommi Lindh, “Tennispalatsin 
peruskorjaus – rauniorestaurointia?”, Arkkitehti 5/1999, s. 40) 

Filosofinen funktio 

Tennispalatsi liittyy luontevasti uuteen kontekstiinsa sekä toimintojensa että ark-
kitehtuurinsa puolesta: valkoinen halli on oma kerrostumansa eri-ikäisten raken-
nusten muodostamassa ympäristössä. Se muistuttaa konkreettisesti alueen histori-
asta. Rakennukseen itseensä kerrostuneet merkitykset sen sijaan ovat hävinneet. 
Tennispalatsin ympäristönsä rakennuksista poikkeavaan ilmeeseen liittyvä identi-
teetti on kuitenkin niin vahva, että se tuntuu kestävän radikaalitkin muutokset. 
Huolimatta kovakätisesti toteutetusta muutoksesta, Tennispalatsi kykenee yhä 
muistuttamaan menneestä sopeutuen uuteen käyttöön ja muuttuneeseen ympäris-
töön.  
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Tennispalatsin funktionaalinen integriteetti 

Tennispalatsin käyttötarkoituksen muutosta edelsi keskustelu siitä, onko rakennus 
ylipäätään säilyttämisen arvoinen. Sen säilyminen oli pitkälti riippuvaista mah-
dollisuudesta hyödyntää rakennusta sekä kaupallisiin tarkoituksiin että kulttuuri-
käyttöön. Säilyttämisen arvoisena pidettiin vain rakennuksen hahmoa osana kau-
punkikuvaa, mikä johti uudisrakentamista muistuttavaan korjaamiseen vailla res-
tauroivaa otetta.  

Primäärifunktio on näkyvissä ainoastaan rakennuksen ulkomuodossa. Yhteys 
primäärifunktion ja sekundäärifunktion välillä on olematon niin tilajäsentelyn 
kuin materiaalinkin tasolla. Rakennuksen alkuperäisestä funktiosta kertova nimi 
kuitenkin säilyi.  

Vaikka Tennispalatsin identiteetti on uusien käyttötarkoitusten myötä muuttu-
nut täydellisesti, kaupunkikuvallisesti ja kaupungin elävyyden kannalta muutos 
on onnistunut. Tennispalatsin säilymistä itsessään voi pitää merkittävänä asiana. 

7.2.6 Helsingin oikeustalo entisessä Alkon tehtaassa 

Oy Alkoholiliike Ab:n pääkonttori, varasto- ja tehdasrakennus Helsingin Salmi-
saaressa jäi vaille käyttöä 1990-luvun lopussa, kun alkoholin tuotanto rakennuk-
sessa päättyi ja siirtyi muualle. Salmisaarentalon näkyvin ja korkein yhdeksänker-
roksinen osa, entinen tehdas- ja varastorakennus tontin keskellä, muutettiin 2000-
luvun alussa oikeustaloksi Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitosen suunnittelemana.  

Salmisaari oli vielä sata vuotta sitten saari, joka sijoittui Helsingin läntisim-
män niemen, Hietaniemen, kärkeen. Alueen muuttuessa teollisuusalueeksi mante-
reen ja saaren välinen salmi täytettiin ja myöhemmin vuonna 1935 rakennettiin 
Lauttasaaren silta. Alko-yhtiöt osti Salmisaaren luoteiskulman korttelin vuonna 
1934 aikomuksenaan rakentaa tontille tehdas- ja keskusvarastorakennus. Yhtiön 
tuotantotilat olivat hajallaan kaupungin eri puolilla ja se halusi näin keskittää toi-
mintansa ja tuotantonsa samaan kiinteistöön. Sijainnin valintaan vaikuttivat eri-
tyisesti logistiset seikat. Salmisaaren tavarakuljetukset voitiin hoitaa sekä laivalla, 
junalla että maitse.787  

                                                        
787  Aino Niskanen, Väinö Vähäkallio ja hänen toimistonsa. Arkkitehdin elämäntyö ja 

verkostot, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston tutkimuksia 2005/22 Arkkiteh-
tuurin historia, Helsinki, 2005, s. 252. 
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Arkkitehti Väinö Vähäkallio (1886–1959) valittiin uuden tehdaskompleksin 
suunnittelijaksi kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun perusteella. Tehtävänä oli 
ulkomuodon ohella ja siihen nivoutuen ratkaista tavara- ja henkilöliikenteen si-
joittuminen rakennuksessa. Jo kilpailua ennen arkkitehti P.E. Blomstedt oli tehnyt 
luonnossarjoja, joissa prosessin vaatimukset oli yhdistetty rakennuksen ulkoarkki-
tehtuuriin. Blomstedt oli myös matkustanut keväällä 1935 yhdessä Alkon raken-
nusinsinöörin kanssa Pohjoismaissa tutustumassa alkoholin tuotantolaitoksiin.788  

Kilpailuvaiheessa huoneohjelma käsitti muun muassa koko maata palvelevan 
keskusvaraston, tehtaan, tarvittavat konttorit, aputiloja ja säilytyspaikat autoille. 
Keskuskonttori lisättiin ohjelmaan viime hetkellä.789 Valmiin rakennuksen mata-
lassa osassa oli ”valmiin tavaran varastoja, tavaran vastaanotto-, tullaus-, lähetys- 
ja pakkausosastoja, tyhjien laatikoiden ja tynnyrien varastoja ja korjauspajoja, 
konttorit, ruokailu- ja huoltohuoneet, autovajat ja -työpajat ym.”, luettelee Väinö 
Vähäkallio Arkkitehti-lehdessä vuonna 1941.790 Korkeassa rakennusosassa, missä 
Salmisaaren oikeustalo nyt toimii, sijaitsivat tehdas ja siihen liittyvä laboratorio. 
Tehdasosan toiminta perustui teollisuusrakennuksissa yleiseen prosessien etene-
misen mukaiseen logiikkaan: raaka-aineet nostettiin hissillä ylimpään kerrokseen, 
mistä juoma sitten valmistusprosessin edetessä valutettiin kerros kerrokselta alas-
päin. Toisessa kerroksessa oli pullotusosasto, mistä valmiit juomat siirtyivät va-
rastoihin. 791 Liikenne jakaantui laitoksesta tulevaan, siellä säilytettävään ja sieltä 
lähtevään tavaraan sekä muuhun liikenteeseen.  

Alkon Salmisaarentalo oli Väinö Vähäkallion teollisuusarkkitehtuurin hui-
pentuma ”kaupunkikuvallisesti, arkkitehtuurinsa rikkaudella ja ajallisesti viimei-
senä”, kirjoittaa Aino Niskanen, joka on väitöstutkimuksessaan perehtynyt Vähä-
kallion työuraan.792 Punatiilisen, puhtaaksimuuratun Salmisaarentalon funktiot 
olivat luettavissa rakennuksen ulkoasusta. Funktiot jakautuivat rakennuksen eri 
osiin, kolmen pihan ympärille. Varastotilat sijoittuivat alimpiin kerroksiin jatkuen 
Itämerenkadun puoleiseen matalampaan rakennukseen. Siihen liittyivät lastaus- ja 

                                                        
788  Niskanen, ibid.. Oslossa Blomstedt tutustui Haslen tehtaaseen, jonka toiminnallista 

peruskaaviota sovellettiin Alkon kilpailun perustana (ibid., s. 252, s. 261). 
789  Väinö Vähäkallio, “Oy Alkoholiliike Ab:n uutisrakennus Salmisaaressa Helsingissä”, 

Arkkitehti 3/1941, ss. 33-43 
790  Ibid.. 
791  Ibid., s. 33. 
792  Ibid., s. 263.  
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purkulaiturit: junakuljetukset hoidettiin pääasiassa Itämerenkadun puolella, auto-
lähetykset sisäpihalla. Laivat toivat luoteisnurkan satamaan ulkomaisia viinejä.793 

 

Kuva 69. Salmisaari mereltä, Lauttasaaren suunnasta nähtynä. Näkyvin 
julkisivumuutos on ikkunoiden lisääminen ja suurentaminen korkeassa tehdasosassa, 
johon oikeuslaitos sijoittuu. Länsifasadiin puhkaistiin uudet, alkuperäisten ikkunoiden 
rytmitystä noudattavat kapeat aukot. Kulmaukseen uusia ikkunoita ei saanut tehdä, 
näin alkuperäinen kulmaikkuna säilyi eheänä. (Kuva: Mikael Linden, Arkkitehtilehti 
6/2005, s. 36) 

Toimintojen ja työntekijöiden hierarkiat näkyivät Salmisaarentalossa sekä ulko-
asussa että tilajärjestelyissä, mikä oli teollisuus- ja toimistoarkkitehtuurin tyypil-
linen piirre. Nelikerroksinen pääkonttori on muusta kokonaisuudesta erottuva, 
oma volyyminsa, joka sijaitsee rannassa Lauttasaaren puolella. Sen fasadia peh-
mentää Gunnar Finnen reliefi. Toimiston puuikkunoiden ympärillä on kiviset ke-
hykset ikään kuin ilmaisemassa niiden poikkeavaa luonnetta verrattuna teollisuus- 
ja varastotiloihin, joiden ikkunat olivat teräskehyksisiä. Horisontaalisuutta koros-
tavia, funkisrakennuksille tyypillisiä piirteitä rakennuksessa on runsaasti: kaarevat 
seinät, ikkunoiden sijoittaminen pitkiksi jonoiksi, porraskäytävien lasiset seinät, 
pyöreät ikkunat, lippamaiset katokset ja lipputangot tuovat mieleen valtame-
rialuksen, tosin punatiilisenä.  

                                                        
793  Ibid., s. 256. 
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Rakenteellisesti Salmisaarentalo edustaa aikansa betonitekniikkaa. Rakenteet 
suunniteltiin rakennusinsinööri Manne Muoniovaaran johdolla ja töiden toteutusta 
valvoi rakennusmestari Jalo N. Syvähuoko.794 Korkeissa ulkoseinissä kantavana 
rakenteena on paikallavalettu teräbetonirunko. Sen ulkopuolella on eristeenä sipo-
riittiharkkomuuraus, joka on ulkopuolelta verhoiltu julkisivutiilellä.795 Matalam-
mat seinärakenteet ovat ainakin osittain rakenteeltaan kaksinkertaisia tiiliseiniä.796 
Korkean tehdasosan ja varastotilojen kantavana rakenteena ovat näyttävät, sään-
nölliseksi verkostoksi sijoittuvat sienipilarit. Ensimmäisestä kuudenteen kerrok-
seen asti sienipilareissa on sisällä kolmen I-palkin muodostama ydin. Ylimmissä 
kerroksissa pilareissa on tavallinen raudoitus ja ne ovat myös kooltaan hoikem-
pia.797 Sienipilarit soveltuivat hyvin välipohjien raskaiden kuormien kannattami-
seen. 

Kokonaisuuden toiminnallinen järjestäytyminen on yhä luettavissa rakennuk-
sen ulkoasussa. Tehdasrakennuksen sisäpihan puoleista, itäistä julkisivua jäsentää 
kahden kerroksen korkuinen teräslasiseinä, joka avautui sisäpuolelle pullotta-
moon. Teräslasiseinä on erkkerinä ja alempi kerros puolestaan on vedetty sisään. 
Ulokkeen alle jäi lastauslaituri, josta nyt on pääsisäänkäynti oikeustaloon. Kah-
deksannen kerroksen ikkunat rakennuksen itäsivulla olivat muiden kerrosten ik-
kunoita korkeammat. Puukehyksiset ikkunat kertovat myös kyseisten tilojen al-
kuperäisestä funktiosta: kerroksessa sijaitsi tehtaan laboratorio. Tehdasrakennuk-
sen päädyssä maamerkkinä kohosi koko rakennuksen korkuisena lyhtynä por-
rashallin teräslasi-ikkuna, jonka päällä oli Alkon mainoskyltti.  

Näkyvin muutos ulospäin rakennuksessa Alkon toiminnan aikana on ollut 
korkean keskiosan eli itse tehtaan laajentaminen pituussuunnassa vuonna 1956. 
Lastaustoimintojen suojaksi rakennettiin vuonna 1967 Einari Teräsvirran suunnit-
telema teräsvaijerein ripustettu katosrakenne. Se poistettiin viimeisimmässä muu-
toksessa.  

                                                        
794  Vähäkallio, loc.cit.. 
795  Mikko Bonsdorff ja Janne Prokkola, Salmisaarentalo. Rakennushistoriallinen selvitys 

Oy Alkoholiliike Ab:n Salmisaaren pääkonttori, tehdas- ja varastorakennuksesta, Ark-
kitehtitoimisto Livady Oy, 22.2.2001, s. 93.  

796  Ibid.. 
797  Ibid., s. 97. 
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Talosta laadittiin rakennushistoriallinen selvitys ennen Salmisaarentalon 
muuttamista oikeustaloksi.798 Selvityksen perusteella voidaan tehdasosaa pitää 
suhteellisen hyvin säilyneenä. Kerrokset neljännestä seitsemänteen olivat lähes 
alkuperäisessä asussaan. Hyvin säilynyt oli myös toisessa kerroksessa tehtaan 
pullottamo, joka oli matalan ja laajan rakennusosan ylin kerros ulottuen lähes ko-
ko rakennuksen alueelle. Pullottamon alapuolella, oli lähettämö, jossa alkuperäi-
set liukuovet olivat säilyneet. Pakkaamon ja lähettämön väliset seinät olivat rauta-
lasiseiniä. Niistä suurin osa oli poistettu. Eniten muutoksia oli tehty kahdeksan-
nessa kerroksessa ja etenkin yhdeksännessä kerroksessa.799 Rakennus on suojeltu 
asemakaavassa.  

Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 

Muutokset rakennuksen ulkoasussa ovat olleet vähäisiä. Ulkoarkkitehtuuria ka-
rakterisoivat voimakkaat elementit kuten massoittelu, punatiilimuuraus, teräs-
lasierkkeri, lastauslaituri ja ikkunoiden täsmälliset rivit – ovat säilyneet ennallaan.  

Koska käyttötarkoitus on muuttunut luonteeltaan alkuperäisestä poikkeavaksi, 
on sisätiloissa työskentelevien ja asioivien ihmisten mukavuuden huomioiminen 
hyväksyttävää. Uusien ikkunoiden puhkaiseminen toimistoiksi muutettuihin tiloi-
hin meren puolella näkyy ulospäin ja kertoo uudesta funktiosta. Sisäpihan ikku-
noita on laajennettu yhtä suuriksi kuin kahdeksannen kerroksen alunperin muita 
korkeammat ikkunat. Muutos sopii rakennuksen alkuperäiseen henkeen. Einari 
Teräsvirran katos pihalta on purettu. Sisäänkäynnin tasolle noustaan loivaa ramp-
pia – näin on ratkaistu myös liikuntaesteisten pääsy rakennukseen. Ulkoasussa 
näkyvät muutokset on tehty huolellisesti ja harkiten. Ne eivät häiritse rakennuk-
sen tunnistamista tehdasrakennukseksi, vaikka toisaalta ne kertovat myös uudesta 
funktiosta.  
 

                                                        
798  Mikko Bonsdorff ja Janne Prokkola, Salmisaarentalo. Rakennushistoriallinen selvitys 

Oy Alkoholiliike Ab:n Salmisaaren pääkonttori, tehdas- ja varastorakennuksesta, 
Arkkitehtitoimisto Livady Oy, 22.2.2001. 

799  Ibid., ss. 144-177. 
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Kuva 70. Sisäänkäynti oikeustaloon. Pääsisäänkäynti on pihan lastauslaiturilta, jonne 
noustaan teollisuusrakennuksen henkeen sopivaa uutta ramppia pitkin. Näin on 
ratkaistu myös esteetön pääsy rakennukseen. Laajat ikkunapinnat kertovat yhä 
alkuperäisestä funktiosta. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Suurimmat muutokset rakennuksessa on tehty sen interiööreissä. Vanhat por-
rashuoneet palvelevat yhä rakennusta. Niiden ohella alkuperäistä sisätiloissa ovat 
sienipilarit ja erkkeri-ikkunat. Vaikka uusi käyttötarkoitus hyödyntääkin taidok-
kaasti entisen tehtaan rakenteellista ja toiminnallista logiikkaa, ovat muutokset 
olleet hengeltään uudistavia, eivät säilyttäviä. On toisaalta ymmärrettävää, että 
oikeuslaitoksen tilantarpeiden poiketessa oleellisesti tehdastoiminnasta ja sen tuo-
tantoprosesseista, tiloja oli pakko muuttaa.  

Valaistuksen ja ilmastointitekniikan asentaminen on ratkaistu arkkitehtuuri-
suunnittelun keinoin. Kattopinnan laskeminen alaspäin välipohjalaatoissa ja va-
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laistuksen edellyttämien asennusten kätkeminen sen taakse on perusteltua uuden 
käytön näkökulmasta. Sienipilarien kohdalla verhous on kuitenkin katkaistu niin, 
että pilarin sieniosa on kokonaan näkyvissä lukuun ottamatta sen liittymistä väli-
pohjalaattaan.  

Väliseinät on sijoitettu sienipilarien väleihin siten, että pilarit kokonaisuudes-
saan ovat säilyneet yhtenäisinä. Arkkitehti Tuomo Siitosen mukaan sisätilojen 
materiaali- ja värivalinnoissa on noudatettu ”autenttisuuden ja aitouden linjaa”.800 
Luonnonmateriaalit ovat näkyvissä oman värisinä ja väriasteikko on jätetty niu-
kaksi. Lasia on myös käytetty runsaasti, niin väliseinissä kuin kaiteissakin. 

Valokuilun avaaminen keskelle rakennusta on mahdollistanut toimistotilojen 
sijoittamisen myös rakennuksen sisäosiin. Valokuilusta muodostuukin valoisa 
sisäpiha neljännestä kerroksesta ylöspäin. Alemmissa kerroksissa aukko on ka-
peampi, sitä kiertää parvekekäytävä, ja sen molemmissa päädyissä on portaikko. 
Välipohjien teräspinnat on jätetty näkyviin valoaukon reunoilta. Valoaukon tuke-
minen reunoilta edellytti välipohjia tukevien sienipilarien kasvattamista toispuo-
leisiksi. Neljännen kerroksen auditorio on uusi kappale, joka on ulkopuolelta 
maalattu voimakkaan siniseksi. 
 

 

                                                        
800  Tuomo Siitonen, “Viinatehtaasta oikeustalo”, Arkkitehtilehti 6/2005, s. 32. 
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Kuva 71. Salmisaarentalo, 1. krs. Pohjakerroksessa toimivat alkujaan tehtaan 
pakkaamo ja lähettämö. Nyt tiloissa on oikeustalon lisäksi muun muassa liiketilaa. 
(Kuva: Arkkitehti 6/2005, s. 34) 

Ympäristön ja funktion suhde 

Salmisaarentalon ympäristö ja Ruoholahti kokonaisuudessaan on 1990-luvun 
alusta lähtien kokenut suuren muutoksen teollisuus- ja varastoalueesta asuin-, 
toimisto- ja kulttuurikäyttöön. Salmisaarentalon kanssa yhtä aikaa valmistui Oy 
Julius Tallberg Ab:n tehdas- ja varastorakennus Itämerenkadun toiselle puolen. 
Sen takana on Suomen Kaapelitehdas Oy:n talo, joka rakennettiin useassa vai-
heessa vuosina 1939–1954. Muutoin alueella sijaitsi muun muassa varastoja. Itä-
merentalo valmistui vuonna 1968 Salmisaarentalon naapuriksi.  

Alueelle laadittiin uusi asemakaava 1990-luvulla. Teollisuus on väistynyt uu-
sien toimintojen tieltä. Teollisuustoiminta rajoittuu nykyään Salmisaaren voima-
laitokseen. Muutoin tehtaat on muutettu liike-, toimisto- ja kulttuuritiloiksi. Esi-
merkiksi Kaapelitehdas on muutettu kulttuuria palveleviksi tiloiksi kuten muse-
oiksi ja esiintymishalliksi. Myös uudisrakentaminen alueella on ollut voimakasta. 
Funktiona oikeuslaitos sopeutuu hyvin ympäristönsä toimintoihin kaupunkikes-
kustan läheisyydessä.  
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Restaurointiperiaatteet 

Salmisaarentalon muutoksessa restaurointiperiaatteiden hahmottaminen suunnitte-
luprosessin osana on vaikeaa. Kysymyksessä on kuitenkin suojeltu rakennus, jo-
hon kohdistuvissa toimenpiteissä arvojen tunnistaminen ja niiden säilyttäminen 
ovat olennaisia asioita. Jos rakennuksessa arvokkaaksi on määritelty ainoastaan 
sen ulkokuori, voidaan muutosta pitää kohtuullisen onnistuneena. Restaurointipe-
riaatteiden osalta voidaan todeta, että uudet ikkuna-aukot ja entisten suurentami-
nen eivät ole enää palautettavissa. Sen sijaan esimerkiksi sisäänkäyntiin liittvät 
rampit ja kaiteet erottuvat uusina lisäyksinä, ovat palautettavia ja istuvat silti hy-
vin kokonaisuuteen.  

Salmisaaren talon sisällä tapahtuneet muutokset ovat uutta toimintaa palvele-
via, rakennuksen mukauttamista sen tarpeisiin. Silti keskeiset rakenteelliset ja 
esteettiset tekijät on säilytetty ja niihin on suhtauduttu ainakin osittain vaalien. 
Suunnittelijan pyrkimyksenä oli säilyttää todisteita vanhoista rakenteista, tosin 
niiden tunnistaminen edellyttää ammattitaitoa. 

Muutossuunnittelu on perustunut hallittuun arkkitehtoniseen näkemykseen, 
missä historiallinen rakennus on rajannut puitteet tilaohjelmalle ja sen toteuttami-
selle. Arkkitehti on myös pyrkinyt muistuttamaan rakennuksen historiasta esimer-
kiksi jättämällä välipohjien betoniset leikkauspinnat näkyviin. Silti tuntuu virheel-
liseltä puhua restaurointiperiaatteiden noudattamisesta Salmisaarentalon yhtey-
dessä. 

Filosofinen funktio 

Teollisuusarkkitehtuurin rakenteiden ja volyymien voima on säilynyt Salmisaaren 
oikeustalon ulkoarkkitehtuurissa. Siitä huolimatta, että nykyiset toiminnat raken-
nuskompleksissa ovat erillisiä ja toisistaan riippumattomia toisin kuin alunperin 
rakennusta suunniteltaessa, on tehdasrakennuksen tunnelmaa jäljellä myös sisäti-
loissa: historia on läsnä esimerkiksi suurissa ikkunapinnoissa, sienipilareissa ja 
ikkunoista avautuvassa maisemassa. Myös Salmisaaren alueen muutokset ovat 
luettavissa rakennuksessa ja sen suhteessa ympäristöönsä. Vaikka sisätiloissa on-
kin toimittu pääasiassa uuden käytön ehdoilla, lopputulosta voi filosofisen funkti-
on näkökulmasta pitää onnistuneena: uusi käyttö tuo oman lisänsä rakennuksen 
elämään ja myös ympäristöönsä ja kertoo samalla rakennuksen historiasta. Ra-
kennuksella on vahva, sen primäärifunktioon liittyvä merkityssisältö. 
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Kuva 72. Oikeustalon sisääntulohalli. Sienipilarit on jätetty eheinä näkyviin, vaikka 
kattopintaa onkin laskettu. (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

Salmisaaren oikeustalon funktionaalinen integriteetti 

Vaikka Salmisaaren oikeustalon sisätilat on toteutettu hienostuneesti, nykyarkki-
tehtuurin keinoin, koko rakennuskompleksin funktionaalinen integriteetti kärsii 
siitä, että teollisuusrakennuksen yhden, dominoivan funktion tilalle on tuotu usei-
ta, toisilleen vieraita toimintoja. Oikeustalon tarkastelu erikseen, kokonaisuudesta 
irrallisena, ei kerro koko totuutta. 

Oikeustalon tilaohjelma on tehty pitkälti uuden funktion sanelemana. Sisäti-
loissa on jäljellä primäärifunktiosta kertovia, helposti tunnistettavia merkkejä ku-
ten sienipilarit ja laajat ikkunapinnat. Silti esimerkiksi alimpien kerrosten avarat 
salit on pilkottu pienemmiksi tiloiksi, mikä etäännyttää sisätilojen luonnetta pri-
määrifunktiosta.  
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Kuva 73. Oikeustalon keskihalli. Välipohjarakenteen leikkauspintaa, alkuperäistä 
rakennetta, on jätetty esille valoaukkojen reunoihin. Ylimmissä kerroksissa 
lasiseinäiset toimistohuoneet avautuvat suoraan keskihalliin. Alemmissa kerroksissa 
käytävä kiertää hallia (Kuva: Miia Perkkiö, 2007) 

7.3 Mitä tapauskohteet kertovat funktionaalisesta integriteetistä?  

Arkkitehtoninen ongelmanratkaisu käyttötarkoituksen muuttuessa kohdistuu sii-
hen, kuinka sijoittaa uusi funktio historialliseen rakennukseen tuhoamatta funk-
tionaalista integriteettiä. Kysymys on muutosten suorittamisesta siten, että tasa-
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paino uuden ja vanhan välillä säilyy. Tällöin rakennus on uudessa käytössäänkin 
autenttinen suhteessa menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.  

Primäärifunktion tunnistettavuus rakennuksen ulkoasussa 

Kaikissa arvioinnin kohteissa primäärifunktio oli tunnistettavissa rakennuksen 
ulkoasussa muutosten jälkeenkin. Primäärifunktion tunnistettavuus käyttötarkoi-
tuksen muuttuessa on tarkastelun perusteella funktionaalisen integriteetin kriteeri, 
jonka täyttäminen onnistuu poikkeuksetta hyvin. Tämän tarkastelun ulkopuolella 
on kuitenkin paljon esimerkkejä, joissa uusi käyttö on edellyttänyt ulkoasun radi-
kaalia muuttamista uuden funktion tarpeiden sanelemana. Tyypillistä on esimer-
kiksi uusien ikkuna-aukkojen puhkaiseminen ja näyttävien uudisosien lisääminen 
historialliseen rakennukseen muuttuneen käytön pakottamana. Lisäykset ja muu-
tokset eivät ole häiritseviä ja haitallisia funktionaalisen integriteetin näkökulmas-
ta, mikäli ne hyödyttävät uutta käyttöä ja ne on toteutettu laadukkaasti. Tieten-
kään lisäykset eivät saa olla haitallisia ja tuhota historiallista rakennusta. Reina 
Sofian hissit ovat tästä hyvä esimerkki: ne palvelevat sekundäärifunktiota, erottu-
vat vanhasta rakennuksesta ja jättävät kokonaisuuden ehyeksi ja luettavaksi kaik-
kine kerrostumineen. Samaa voidaan todeta Tennispalatsin uudesta katoksesta ja 
Salmisaaren oikeustalon sisäänkäyntirampista.  

Teollisuusrakennuksen massoiltaan suurpiirteinen hahmo sallii suurempia 
muutoksia ulkoasussa kuin pienempi rakennus. Salmisaaren oikeustaloon puh-
kaistiin uusia ikkunoita ja entisiä suurennettiin ilman, että tehdas muuttui kontto-
rimaiseksi. San Valentinoon vastaavia interventioita ei voi kuvitella.  

Primäärifunktion luettavuus sisätiloissa 

Funktionaalisen integriteetin kannalta primäärifunktion luettavuus sisätiloissa on 
yksi vaikeimmin toteutuva kriteeri. Sisätiloissa muutokset vaihtelivat säilyttävästä 
suhtautumistavasta purkamiseen. Onnistuneimpia esimerkkejä sisätiloihin kohdis-
tuneista muutoksista ovat San Valentino ja Montemartini, joissa primäärifunktion 
pohjaratkaisua on sovellettu uuteen käyttöön ja muutokset tilarakenteessa olivat 
hyvin vähäisiä. Myös niiden historiasta kertovaa sisustusta, kuten pintamateriaale-
ja ja koristeluja, säilytettiin molemmissa kohteissa. Montemartinissa jopa voima-
laitoksen kooltaan suuria koneita jätettiin paikoilleen.  

Myös Reina Sofiassa tilaratkaisu on ollut luonteva ja perustunut alkuperäi-
seen käyttöön. Sisäpihaa kiertävä käytävä siihen avautuvine saleineen toimii hy-
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vin museokäytössä. Muutoin kaikki primäärifunktiosta kertova esineistö ja kalus-
teet on poistettu.  

Tennispalatsi on esimerkki suhtautumistavasta, jossa suunnittelu aloitettiin 
ikään kuin puhtaalta pöydältä: vanhat rakenteet purettiin pois ja taloa tarkasteltiin 
suunnitteluprobleemina, jossa uusi käyttö on disegnon perustana – aivan kuten 
uuden rakennuksen suunnittelussa. Primäärifunktioon liittyvistä rakenteista säily-
tettiin vain ne, jotka luontevasti mukautuvat disegnoon. Tennispalatsin sisätilat 
rakennettiin käytännössä täysin uudelleen. Myös Salmisaaren oikeustalossa pri-
määrifunktioon liittyviä osia ja tiloja on säilynyt vähän, sienipilarit ovat näistä 
näkyvimpinä. Uusi käyttö perustui uuteen suunnitelmaan ja tilajäsentelyyn. Sa-
moin San Servolon sisätilojen järjestelyissä painottuvat uusi käyttö ja sen tarpeet. 
Silti saaren historiasta kertovia rakenteita ja tilakokonaisuuksia on säilynyt kohta-
laisesti.  

Ympäristön ja funktion suhde 

Historiallisen rakennuksen muutokset ovat osa ympäristön muutosprosesseja. 
Muutosten vaikutukset ympäristössä ovat esimerkkitapauksissa poikkeuksetta 
positiivisia. Siihen vaikuttaa lähtötilanne, jossa historiallisen rakennuksen säily-
minen on kiinni sen hyödyntämisestä. Uusi funktio vastaa ympäristön tarpeisiin. 
Kun ympäristö muuttuu, myös historiallinen rakennus joutuu mukautumaan uu-
teen tilanteeseen. Funktionaalinen integriteetti ei kärsi käyttötarkoituksen muu-
toksista silloin, kun tasapaino ympäristön ja rakennuksen välillä säilyy.  

Kaikissa tapauksissa uusi funktio on hyötynyt primäärifunktion tarkoitukseen 
alun alkujaan valitusta sijainnista. Reina Sofian ja Tennispalatsin muutosten vai-
kutukset näkyvät ympäröivässä, tiiviissä kaupunkiympäristössä: käyttötarkoituk-
sen muutoksen kautta ympäristö on saanut uusia merkityksiä. Niiden läheisyyteen 
on myös muodostunut sosiaalista kanssakäymistä edistäviä paikkoja. Molemmat 
rakennukset ovat eräänlaisia ympäristönsä kiintopisteitä. Jos uusi käyttötarkoitus 
on ainakin osittain seurausta ympäristön muutoksista, myös se vaikuttaa ympäris-
töön, joka puolestaan joutuu sopeutumaan muutoksiin. Näin ympäristöön kerros-
tuu jälkiä ja merkkejä sekä primääri- että sekundäärifunktiosta. Reina Sofia, Mon-
temartini ja Tennispalatsi ovat tässä suhteessa kiinnostavimpia esimerkkejä: niissä 
ympäristö on mukautunut ja omaksunut uuden funktion jopa eräänlaiseksi lähtö-
kohdaksi muutoksille. Yleensä kehityksen taustalla nykyisin ovat kuitenkin kau-
punkisuunnittelulliset tavoitteet, ei spontaani toiminta tai tapahtumaketju. 
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Restaurointiperiaatteet 

Tennispalatsissa ja Salmisaaren oikeustalossa restauroinnin osuus oli vähäinen 
suhteessa muihin korjaustoimiin, vaikka rakennukset olivat suojeltuja. Tennispa-
latsin kohdalla restauroinnille ei ollut lainkaan sijaa. Kirkosta myymäläksi muute-
tussa San Valentinossa restauroinnin osuus taas oli suuri. Sen muutoksissa res-
taurointiperiaatteita – lisäysten ja osien erottumista ja poistettavuutta, fyysistä ja 
kemiallista yhteensopivuutta ja kestävyyttä sekä minimitoimenpidettä – noudatet-
tiin hyvin. Samoin Montemartinin kohdalla restaurointi vaikutti jopa ensisijaiselta 
menetelmältä.  

Vaikeaksi restaurointiperiaatteiden arvioinnin tekee jokaisen kohteen yksilöl-
lisyys. Esimerkiksi San Servolossa restaurointi kohdistui arvokkaimpiin raken-
nuksiin, tiloihin ja rakennusosiin. Kaikkea ei restauroitu, osa rakennuksista ja ti-
loista korjattiin uudistaen. 

Restaurointiperiaatteiden toteutuminen on esimerkkien perusteella funktio-
naalisen integriteetin vaikeimmin toteutettavia kriteerejä. Käyttötarkoituksen 
muutoksissa korjaustoimenpiteiden kirjo tuntuu väistämättä laajenevan restauroi-
vista menetelmistä aina uudisrakentamisen keinoihin. Kuitenkin historiallisen 
rakennuksen kohdalla käyttötarkoituksen muuttuessakin pitäisi painottua res-
tauroiva toimintatapa. Mikäli toimenpiteet eivät perustu rakennuksen arvojen tun-
nistamiseen, ei edes voi puhua restauroinnista, kuten Tennispalatsin ja osittain 
myös Salmisaaren tapauksissa. Ainakin on erotettava se, mikä on ehdottomasti 
säilytettävä ja siksi restauroitava, niistä pinnoista, rakenteista ja sisustuksista, jot-
ka vähemmän arvokkaina voidaan korjata tai ehkä korvata kokonaan uudella.  

Lisäykset erottuvat alkuperäisistä rakenteista suhteellisen hyvin ja uudet ra-
kennusosat on helppo tunnistaa uusiksi. Ainoastaan Tennispalatsin kohdalla ra-
kennuksen eri-ikäisten kerrostumien tunnistaminen on välillä vaivalloista. Res-
tauroinnin näkökulmasta alkuperäisten detaljien ja materiaalin säilyminen on vai-
keampaa kuin näkyvien uudisosien toteuttaminen ja lisääminen vanhaan raken-
nukseen. San Valentinossa ja Montemartinissa restaurointiperiaatteet toteutuvat 
myös yksityiskohtien tasolla. Muissa kohteissa menetelmät ovat olleet lähempänä 
peruskorjausta kuin restaurointia huolimatta siitä, että esimerkiksi tietoa raken-
nuksen historiasta on ollut käytettävissä. 
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Filosofinen funktio 

Vaikka käyttötarkoitus muuttuisikin, historiallisen rakennuksen primäärifunktio 
jatkaa elämäänsä: filosofinen funktio muistuttaa rakennuksen menneisyydestä 
vielä primäärifunktion loputtuakin. Kun rakennukseen kerrostuneet merkitykset 
ovat tallella, myös filosofinen funktio säilyy. Ulkoasun, sisätilojen järjestelyn, 
kontekstin ja restaurointiperiaatteiden huomioiminen muutoksissa on tae myös 
filosofisen funktion toteutumiselle. Filosofinen funktio on ikään kuin rakennuk-
sen näkymätön sisällysluettelo tai historiikki: rakenteet, rakennusosat, kalusteet, 
esineet, jäljet ja merkit menneestä kertovat teoksen historiasta, ne muodostavat 
sen merkityssisällön. Restauroinnissa kysymyksessä on aina tiedostettu pyrkimys, 
kyky ymmärtää rakennusta ja siihen sisältyviä merkityksiä.  

Rakennuksen filosofisen funktion tarkastelemisessa havainnointi ja tunnel-
man välittyminen rakennuksesta tarkastelijaan on tärkeä tekijä. Filosofisen funk-
tion arvioiminen on tästä syystä luonteeltaan subjektiivisempaa kuin muiden 
funktionaalisen integriteetin kriteerien arvioiminen. Ajan kulumisen ja rakennuk-
sen menneisyyden ymmärtäminen on filosofisen funktion kannalta keskeistä. Sen 
lisäksi rakennuksen on täytettävä utilitas-tehtävänsä. Sen on vastattava ihmisten 
tarpeisiin tässä hetkessä.  

Filosofinen funktio toteutuu jollain tasolla kaikissa kohteissa. Historian läs-
näolo on jäljellä voimakkaimmin San Valentinossa ja Montemartinissa. Molem-
missa on yhä runsaasti näkyvissä merkkejä niiden primäärifunktiosta ja mennei-
syydestä. Alkuperäisen materiaalin, rakennusosien ja tilajärjestelyjen säilyminen 
on positiivista filosofisen funktionkin näkökulmasta. Muut kohteet ovat onnistu-
neita esimerkkejä siitä, kuinka ne ovat hyödyttäneet ihmisiä mahdollistaessaan 
uuden käyttötarkoituksen suojissaan samalla parantaen ympäristöään.  
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8 Historiallisen rakennuksen funktionaalinen 
integriteetti käyttötarkoituksen muuttuessa  

Arkkitehtuurin ja restauroinnin historian tarkastelu kertoo suhtautumisestamme 
menneisyyteen, historiallisiin rakennuksiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Utili-
taksen voi nähdä yhteiseksi tekijäksi arkkitehtuurissa ja historiallisten rakennus-
ten käyttötarkoituksen muutoksissa antiikista nykyhetkeen: ihmisen tarpeet ovat 
sanelleet niin uuden rakentamista kuin historiallisten rakennusten restaurointia.  

Funktionaalisuus on arkkitehtuurin keskeinen luonteenpiirre. Arkkitehtuurin 
perusteisiin on aina kuulunut rakennuksen tehtävä palvella käyttäjiään. Hyvä ark-
kitehtuuri edellyttää myös kauneuteen liittyvien tekijöiden huomioimisen: yhdes-
sä utilitas ja venustas aikaan saavat hyvää arkkitehtuuria.  

Arkkitehtuurin ensisijainen tehtävä on hyödyttää ihmistä. Historiallinen ra-
kennus lisäksi siirtää ja välittää historiaa tuleville polville ja muistuttaa menneestä 
– auttaa ymmärtämään ajan kulumista.  

Olosuhteiden muuttuessa arkkitehtuurin tehtävä on edelleenkin vastata ihmi-
sen tarpeisiin ja hyödyttää tätä, mutta uusista lähtökohdista käsin. Tämä pätee 
myös historiallisiin rakennuksiin. Niiden on lisäksi alkuperäisen käyttötarkoituk-
sen päätyttyäkin jatkettava elämäänsä historiallisena rakennuksena. Historiallisen 
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos on todistettu välttämättömyydeksi, väis-
tämättömäksi tilanteeksi arkkitehtuurin kulkiessa mukana historian virrassa.  

Koska toimintamme on tiedostettua, ei sattumanvaraista ja vaistojen ajamaa, 
emme voi kuitenkaan kritiikittömästi todeta, että mikä käyttötarkoitus hyvänsä ja 
miten hyvänsä toteutettuna on oikeutettua. Uusi käyttötarkoitus muuttaa väistä-
mättä rakennusta, vaikkei alkuperäisiin rakenteisiin kajottaisi ja rakennuksen ul-
koasu säilyisi ennallaan. Käyttötarkoituksen muuttuessa puututaan alkuperäisen 
suunnittelijan ratkaisujen taustalla vaikuttaneeseen toiminnalliseen konseptiin ja 
rakennuksen aikojen kuluessa saamaan merkityssisältöön. Vaikka alkuperäisen 
suunnittelijan intentioiden tunnistaminen onkin tärkeää, ei niiden seuraaminen voi 
kuitenkaan olla muutoksia saneleva tekijä. Silloin jouduttaisiin unohtamaan tä-
män hetken tarpeet ja vaatimukset.  

Luvussa seitsemän esitellyistä käyttötarkoituksen muutoksista etenkin San 
Valentinossa ja Montemartinissa on keskitytty uuden käytön edellyttämien muu-
tosten ohella teoksen tunnistamiseen ja säilyttämiseen historiallisena dokumentti-
na, ei pelkästään näkyvien arvojen vaalimiseen ja uuden funktion sijoittamiseen 
liittyviin ongelmiin. Käyttötarkoitus on paitsi näkyvä arvo – liittyyhän se raken-
nuksen visuaaliseen asuun ja tilajärjestelyyn – myös osa alkuperäistä ideaa.  
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8.1 Historiallisen rakennuksen muuttumattomuus  

Historiallinen rakennus on enemmän kuin vain pelkkä monumentti muistomerkin 
merkityksessä. Se on ajassa muuttuva ja uusia tulkintoja saava kokonaisuus, jonka 
vaaliminen ymmärtämättä käyttäjän ja ympäristön tarpeita on keinotekoista. Ja 
samanaikaisesti on kuitenkin vaarana sivuuttaa historia ja sen rakennukselle an-
tamat merkitykset, jolloin tuloksena on rakennus pelkkänä hyödynnettävänä ob-
jektina. Historiallisen rakennuksen kohdalla vastakkain asetetaankin usein pysy-
vyys eli monumentin säilyminen ja muutos eli monumentin tuhoutuminen. Kate-
gorisesti voitaisiin sanoa, että pysyvyys edellyttäisi muutosten estämistä, raken-
nuksen museoimista. Vastaavasti muutos tarkoittaisi merkityssisällön ja identitee-
tin hävittämistä. Näinhän tosiasiassa ei ole, etenkin jos historiallisen rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutoksessa lähtökohtana on funktionaalisen integriteetin ja 
teoksen autenttisuuden säilyminen. 

Muutoksen vastustamista voidaan verrata suhtautumistapaan, jota Gianni Vat-
timo on kutsunut sanalla pietas. Vattimo tarkoitta pietas -sanalla “omistautumista 
ja huomion antamista sille, jonka arvo on kuitenkin rajallinen, ja joka ansaitsee 
huomiota, koska tämä arvo on rajallisuudestaan huolimatta ainoa, jonka tunnem-
me”.801 Pietas on arkkitehtuurissa ja restauroinnissa historian jälkien vaalimista ja 
niiden puolustamista, mikä näkyy kielteisesti tulkittuna muutosten vastustamisena 
ja ajan jatkumon kieltämisenä. Positiivisessa mielessä se on menneisyyden konk-
retisointia, sen tekemistä helpoksi saavutettavaksi ja ymmärrettäväksi. Historian 
“omiminen” ja sen tulkitseminen ei kuitenkaan ole kenenkään yksinoikeus, koska 
historialliset rakennukset ovat yhteistä omaisuutta. Siksi myöskään niiden hyö-
dyntämisen ei pitäisi olla mahdollista huomioimatta eri osapuolien näkemyksiä ja 
vaatimuksia.  

Vicenzan Palazzo Ragionen tapaiset, pitkän historian omaavat rakennukset 
osoittavat, että monumentti voi säilyttää arvonsa ja merkityksensä sekä yksilönä 
että osana kontekstia huolimatta muutoksista ympäristössä ja rakennuksessa itses-
sään. Monet tässä tutkimuksessa kuvatuista esimerkeistä todistavat, että historial-
lisen rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ei tarkoita tuhoutumista, jos muu-
tokset on tehty funktionaalisen integriteetin kannalta oikein. Niissä tapauksissa, 
joissa funktionaalinen integriteetti on kärsinyt, muutos on tarkoittanut uhrauksia. 
Esimerkiksi Tennispalatsissa ja Salmisaaren oikeustalossa alkuperäisiä rakenteita 
ja rakennusosia purettiin tai modifioitiin, jotta tilaohjelma ja suunnittelijan esteet-

                                                        
801  Gianni Vattimo, Tulkinnan etiikka, Tutkijaliitto, Helsinki, 1999, s. 51. 
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tiset tavoitteet toteutuivat. Syy on usein silti ehkä enemmän muutosten teknisessä 
toteutuksessa kuin uudessa funktiossa itsessään. Tosin sekä Salmisaaren oikeusta-
lon että Tennispalatsin kohdalla uuden käytön sijoittaminen tiloihin olisi ollut 
vaikeaa ilman laajoja purkutoimenpiteitä.  

Ihmisen perusoikeus on ympäristön muovaaminen itselleen sopivaksi. Koska 
tarpeet ja vaatimukset muuttuvat, muutokset myös historiallisissa rakennuksissa 
ja ympäristöissä ovat väistämättömiä. Historiallisen rakennuksen muuttumatto-
muus on mahdottomuus. Historiallisten rakennusten suhteen ihmisten velvollisuus 
on kuitenkin huolehtia niiden säilymisestä autenttisina muutoksista huolimatta.  

8.2 Autenttisuus muutoksissa  

Autenttisuus liittyy oleellisesti totuuteen. Käsityksemme totuudesta on ainakin 
osittain riippuvaista suhteestamme menneisyyteen. Siksi emme voi sivuuttaa niitä 
tekijöitä, jotka ympäristössämme liittävät nykyhetken menneisyyteen. Länsimai-
sessa kulttuurissa elävät ja toimivat ihmiset on velvoitettu säilyttämään historian-
sa jäljet. Niinpä historiallisiksi tietyssä ajassa ja tietyssä paikassa määritellyt koh-
teet on pyrittävä säilyttämään ja tarpeen vaatiessa restauroimaan. Kulttuuri ja tra-
ditio määrittelevät ne menetelmät, joiden puitteissa voidaan toimia. Totuus on 
sidonnaista paitsi aikaan ja paikkaan myös kulttuurin historiasuhteeseen, mistä 
historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutokset myös todistavat.  

Arkkitehtoninen teos on jo itsessään esimerkki totuuden ilmenemisestä. Mar-
tin Heideggerin käsitys totuudesta taideteosten ja myös arkkitehtuurin kohdalla 
liittyy luovuuteen: ”Taideteoksessa tapahtui totuus, jonka luovuus toi esiin”.802 
Taiteen ja luovuuden tehtävä oli totuuden ilmentäminen paljastaessaan merkityk-
siä rakennuksessa itsessään ja sen ympäristössä. Esimerkkinä Heidegger kuvasi 
kreikkalaista temppeliä, ”joka sulkee sisäänsä Jumalan hahmon ja antaa sen nous-
ta tässä kätkeytymisessään (Verbergung) avoimesta pylväiköstä ulos pyhään pii-
riin”. Temppeli teoksena sisälsi itse merkityksiä ja teki niitä näkyviksi ympäris-
tössään.803  

Christian Norberg-Schulzin fenomenologinen käsitys autenttisuudesta on sa-
mansuuntainen: ”Autenttinen arkkitehtoninen teos ei ole sattumanvarainen kek-
sintö, vaan ”totuuden paljastumista”. Paljastunut totuus ei kuitenkaan ole täydel-

                                                        
802  Martin Heidegger, Taideteoksen alkuperä, Kustannusosakeyhtiö Taide, Helsinki, 1995 

(alkup. Der Ursprung des Kunstwerkes, 1936), ss. 61-63. 
803  Ibid., ss. 41-42. 
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linen eikä ikuinen vaan edustaa aina valintaa, ja siksi siihen samanaikaisesti kät-
keytyy muita mahdollisia totuuksia.”804 Totuus ja merkitykset muuttuvat, niitä 
voidaan antaa yhä uudelleen ja uudelleen. Koska totuus näyttäytyy riippuen kult-
tuurista, paikasta ja ajasta erilaisena, ei yhtä ainoaa totuutta ole.805 

Vaikka menneisyyden restaurointien rinnastaminen nykyrestaurointeihin ei 
ole yksiselitteistä, Michelangelon suunnittelemaa Santa Maria degli Angelia 
Roomassa voidaan yhä pitää esimerkillisenä. Michelangelo tulkitsi alkuperäiseen 
funktioon liittyviä merkityksiä uudessa tilanteessa huomioiden ne suunnitelmas-
saan. Hän säilytti kylpylän rauniot korkeine muureineen ja holveineen sekä hyö-
dynsi alkuperäistä tilarakennetta. Huolimatta täysin uudesta funktiosta monumen-
tin merkityssisältö sisälsi vahvan viittauksen rakennuksen syntyyn ja historiaan: 
julma keisari Diokletianus oli rakennuttanut valtavan kompleksin, jonka toteutta-
minen oli vaatinut kristittyjen orjatyötä ja kristittyjä uhreja. Kirkko rakennettiin 
sen muistoksi.  

 
 

                                                        
804  Christian Norberg-Schulz, ”The interior as imago mundi”, teoksessa Kaisa Broner-

Bauer toim., Arkkitehtuuri ja maailmankuva, AO-julkaisu A 15, Oulu, 1991, s. 
32.”...an authentic work of architecture is not an arbitrary invention, but a “revelation 
of truth”. The truth revealed, however, is neither complete nor eternal, but always 
represents a choice, and therefore simultaneously conceals other possible truths.” 
Norberg-Schulzin sisätiloja käsittelevä artikkeli käsittelee tilan merkitystä mikrokos-
moksena, aivan kuten arkkitehtoniset muodotkin ilmaisevat kyseistä tehtävää. 

805  Heidegger on Oleminen ja aika -teoksessaan käsitellyt totuuden olemusta ja sen suh-
detta aikaan ja paikkaan hyvin laajasti (Martin Heidegger, Oleminen ja aika, Vasta-
paino, Tampere, 2000). Heidegger on käyttänyt monimerkityksistä läsnäoloa ja elä-
mää kuvaavaa saksankielistä termiä Dasein, joka voidaan suomeksi kääntää täällä-
oloksi tai olemiseksi jossakin. Totuus on Heideggerilla suhteessa Daseinin olemuk-
seen ja sen luonne myös määrittää totuuden. Dasein määrittelee totuutta ja kun Dasein 
muuttuu, myös totuus muuttuu. Totuus siis riippuu kontekstista. 
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Kuva 74. Näkymä saarelta, San Servolo vuonna 1993. Autenttisuus arkkitehtuurissa ja 
restauroinnissa sisältää rakennuksen merkityssisällön tunnistamisen. Totuus on 
arkkitehtuurissa ja restauroinnissa enemmän kuin mitä näemme. Se on paitsi 
todellisuuden ymmärtämistä, myös muistamista. (Kuva: Ilkka-Antti Hyvärinen, 1993) 
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8.3 Utilitas ja merkityssisältö: historiallisen rakennuksen 
funktionaalinen integriteetti 

Rakennukseen historian kuluessa kerrostuneiden merkitysten on säilyttävä myös 
käyttötarkoituksen muuttuessa. Kaikki funktionaalisen integriteetin kriteerit liit-
tyvät ainakin osittain merkityssisältöön. Filosofinen funktio on kuitenkin se teki-
jä, joka konkreettisimmin ilmaisee historiasta kertovien merkkien ja merkitysten 
säilymistä ja luettavuutta. Uusi käyttö tuo mukanaan uutta tietoa ja uusia merki-
tyksiä vanhojen rinnalle. Parhaimmassa tapauksessa se vahvistaa rakennuksen 
funktionaalista integriteettiä paljastaessaan aikojen kuluessa tunnistamattomiksi 
muuttuneita ja unohtuneita merkityksiä kuten San Valentinon tapauksessa.  

Aivan kuten antiikin ja renessanssin aikana, yhä nykyäänkin tunnusomaista 
historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksille on toisilleen äärim-
mäisten suhtautumistapojen esiintyminen. Toisaalla muutosten toteuttaminen on-
nistuu vähäisin uhrauksin ja pääasiassa restauroiden. Toisaalla taas muutokset 
tehdään purkamalla tilaa uudelle käytölle. Ongelmana onkin, miten muutokset 
voidaan suorittaa tuhoamatta sitä, mikä on arvokasta.  

Mikä sitten on arvokasta? Historiallinen rakennus voidaan nähdä nimen-
omaan merkitysten kerrostumina eikä pelkkänä hyödynnettävänä resurssina. Ra-
kenteet ja muoto tuskin koettaisiin säilyttämisen arvoisiksi, ellei rakennus sellai-
sena kuin se tuona hetkenä on todistaisi jostain merkityksellisestä, kuten taidok-
kaasta rakennustavasta, tapahtumasta tai pitkästä historiasta. Käyttötarkoituksen 
muuttuessa ongelma on juuri merkityssisällön ymmärtämisessä. Cesare Brandin 
teorian mukaan materiaali todistaa ja kantaa itsessään historiaa: ensimmäisen ak-
siooman mukaan restaurointi kohdistuu teoksen materiaaliseen olemukseen.806 
Myös ajan kulumisesta todistava patina oli säilytettävä. Brandin näkemys voidaan 
tulkita ehkä siten, että materiaaliin on kiteytyneenä teoksen merkityssisältö. Al-
kuperäisen materiaalin säilyminen on tärkeää siihen liittyvien merkitysten tähden.  

Teoksen arvo on merkityksissä, jotka liittyvät useimmiten rakennuksen funk-
tioon. Rakennuksen ja samalla myös siihen liittyvän yhteisön muisti häviää ja 
identiteetti katoaa, jos rakennuksen tai ympäristön muuttuessa unohdetaan täysin 
rakennuksen alkuperäinen funktio ja siihen liittyvät merkit. Rakennuksen filoso-
finen funktio edellyttää samanaikaisesti rakennuksen tarkastelua sen nykyisessä 
todellisuudessa ja historian jatkumon ymmärrystä. Merkityssisältö on osa raken-
nuksen muistia ja siksi tärkeä funktionaalisen integriteetin kannalta. 

                                                        
806  Cesare Brandi, Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1977, ss. 7-8. 
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Käyttötarkoituksen muutos ei voi tarkoittaa uutta alkua, ja täysin uutta merki-
tyssisältöä. Kysymys on filosofisen funktion jatkumisesta ja rakennuksen funk-
tionaalisen integriteetin säilymisestä. Rakennukseen historian kuluessa kerrostu-
neet merkitykset tulisi säilyttää, eivätkä ne saisi olla ristiriidassa uuden käyttötar-
koituksen kanssa. Rakennukseen liittyvä merkityssisältö ikään kuin rajaa ulos ne 
funktiot, jotka luonteeltaan poikkeavat liiaksi primäärifunktiosta, vaikka teknises-
ti muutos olisikin mahdollinen. Sen perusteella esimerkiksi kirkon muuttaminen 
liiketilaksi tai ravintolaksi tuntuu huonolta ratkaisulta. Identiteetin ja merkityssi-
sällön yhteyden rakennuksen funktioon ymmärtää tällaisten esimerkkien valossa.  

8.4 Arkkitehtuuri, restaurointi ja utilitas  

Arkkitehtuuri on eräänlainen olemassa olevien tosiasioiden muodostama kokonai-
suus. Sitä määräävät ihmisen tarpeet, joiden mukaan ympäristö rakentuu. Arkki-
tehtuuri monine tehtävineen edellyttää monenlaisia määrittelyjä suhteessa erilai-
siin erityisaloihin kuten rakennussuojeluun ja restaurointiin. Restaurointi on ark-
kitehtuuria mutta poikkeaa muusta korjausrakentamisesta ja uuden suunnittelusta 
olennaiselta osaltaan. Restaurointi kohdistuu rakennukseen tai kokonaisuuteen, 
jota yhteisö arvostaa ja on arvioinut säilytettäväksi tuleville sukupolville. Käyttö-
tarkoituksen muutos osana restaurointia toteuttaa historiallisen rakennuksen teh-
tävää. Rakennus säilyy ja palvelee ihmisen tarpeita.  

Arkkitehtuurin tärkein tehtävä on utilitas, sen kyky palvella ihmistä sekä yk-
silönä että yhteisönä. Jos arkkitehtuuri riippuu ihmisen tarpeista, kontekstista ja 
kulttuurista, eikö restaurointikin sitten perustu samaan? Silloin historiallisen ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutos on vastaus ihmisen tarpeisiin. Ihmisen tar-
peisiin kuuluu myös historian läsnäolo, mikä määrittelee muutosten toteutustavan 
restauroinnin kenttään kuuluviksi. Kun olosuhteet muuttuvat, myös rakennuksen 
on sopeuduttava tilanteeseen. Eikä alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, primääri-
funktiosta, täysin poikkeava käyttö välttämättä tuhoa historiallisen rakennuksen 
autenttisuutta, mikäli muutoksissa huomioidaan funktionaaliseen integriteettiin 
vaikuttavat tekijät. Radikaalikin käyttötarkoituksen muutos voi jopa eheyttää ko-
konaisuutta kuten San Valentinon, Reina Sofian ja Montemartinin tapauksissa. 
Onnistunut käyttötarkoituksen muutos ei kätke merkityksiä, vaan tekee ne näky-
viksi.  

Restaurointi liittyessään historiallisen rakennuksen käyttötarkoituksen muu-
tokseen on tietyn hetken tulkinta totuudesta. Tulkinta eli arkkitehtoninen suunni-
telma ja ongelmanratkaisu perustuu tutkimustyöhön ja dokumentteihin, se ei ole 
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sattumanvaraista ja vapaata. Sitä rajaavat sekä toiminnalliset vaatimukset että 
rakennuksen historiallisuus. Näin restaurointi ilmentää konkreettisesti totuutta 
suhteessa historiaan, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Rakennus säilyttää autentti-
suutensa restauroinnin jälkeenkin ja käyttötarkoituksen muututtua. 

Kriittisenä, tutkimuksiin ja tietoon perustuvana interventiona restauroinnissa 
on huomioitava myös uudet olosuhteet. Suhtautuminen ei voi olla pelkkää raken-
nuksen alkuperäisen materiaalin ja sen syntyhetkeen liittyneiden tekijöiden vaa-
limista, vaan nykyhetki tapoineen ja tarpeineen on ehtona suojelussa ja res-
tauroinnissa. Lisäksi on pakko hyväksyä totuus, että rakennuksen arvo on sidottu-
na kunkin hetken tulkintaan. Muuttumattomuus ja rakennuksen säilyttäminen en-
nallaan ei välttämättä paljasta siitä mitään uutta, vaan pitää merkityssisällön kät-
kettynä.  

Historiallinen rakennus, joka palvelee käyttäjiään ja muistuttaa menneestä on 
totuudenmukainen ja rehellinen eli autenttinen – muuttuipa sen käyttötarkoitus tai 
ei. Siksi historiallista rakennusta, joka on muutettu uuteen käyttötarkoitukseen 
vanhan lakattua olemasta, voi pitää arkkitehtuurin tehtävän toteutumisen näkö-
kulmasta autenttisempana kuin museoitua rakennusta. Se ainakin vastaa sille an-
nettua tehtävää.  
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