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Tiivistelmä

Diplomityössäni tutkin ajallista kerroksellisuutta raken-
nuksissa esiintyvänä ilmiönä. Keskityn tarkastelemaan 
miten kerroksellisuus vaikuttaa rakennuksen arkki-
tehtuuriin, massoittelun ja tilanmuodostuksen kannalta. 
Sanallisen kerronnan lisäksi kiinnitän huomiota visuaali-
seen havainnollistamiseen, jonka välineenä käytän 3D-
mallinnosten avulla luotua grafiikkaa sekä valokuvia. 

Ajallisesti kerroksellinen rakennus on syntynyt usean 
rakennusvaiheen seurauksena. Kehityskaaren aikana 
arkkitehtoniset ihanteet ja rakentamisen tarpeet ovat 
voineet muuttua. Lisäksi rakennusten materiaalit  
altistuvat jatkuvalle luonnonvoimien kuluttavalle 
vaikutuk selle, jolloin rakennuksiin voi syntyä myös  
suunnittelemattomia piirteitä. 

Käsittelen aihetta pääasiassa kolmen Roomassa sijait-
sevan basilikakirkon kautta, jotka ovat nimeltään  
Basilica di San Nicola in Carcere, Basilica dei Santi  
Cosma e Damiano sekä Basilica dei Santi Giovanni e  
Paolo. Niistä jokainen käsittää lukuisia kerrostumia 
viimeisen kahden tuhannen vuoden ajalta. 

Pohdin diplomityössäni myös miten ajallinen kerrok-
sellisuus vaikuttaa paikan kokemuksessa. Käytän esi-
merkkinä Basilica di San Nicola in Carcere -rakennusta 
ja teen huomioita, jotka liittyvät eri-ikäisten rakenteiden 
rinnakkain esiintymiseen, materiaalien ikääntymiseen 
sekä tilallisiin siirtymiin. 
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1

Johdanto

Diplomityössäni tarkastelen ajallista kerroksellisuutta 
konkreettisten, olemassa olevien esimerkkirakennusten 
kautta. Käsittelen rakennuksia, jotka sisältävät lukuisia 
erilaisia kerrostumia mahdollisimman pitkältä aikaväliltä. 
Samalla kiinnitän huomiota ilmiön havainnollistamisen 
tapaan. 

Kerrostalon porraskäytävässä mosaiikkibetoniset  
askelmat vaikuttavat kuluneilta, kun niitä vertaa moit-
teettoman siisteihin seinäpintojen maalauksiin. Tilan 
keskellä on hissikuilu, jota rajaavat nykyaikaisen vähä-
eleiset teräsverkot ja samanaikaisesti porrassyöksy 
sen vieressä näyttää ikään kuin epätavallisen kapealta. 
Porraskäytävässä esiintyy yhtäaikaisesti eri-ikäisiä  
osia – tila on ajallisesti kerroksellinen.

Ajalliset kerrostumat ovat läsnä jokapäiväisessä raken-
netussa ympäristössä ja tämä kerroksellisuus ilmentyy 
rakennuksissa monilla eri tarkastelun tasoilla. Porras-
käytävään lisätty hissi on konkreettisella tavalla uusi 
rakenne, joka rajaa käytävän tilaa ja samalla tarjoaa 
ihmisille uuden kulkureitin. Kuitenkin ajallisessa kerrok-
sellisuudessa on yhtä lailla kyse myös tilassa aistittavista 
ja tunnelmaan vaikuttavista asioista, kuten esimerkiksi 
porrasaskelmien materiaalin ikääntymisestä ja  
kulumisesta. 

Siinä missä rakennetun ympäristön voi käsittää sekä 
laajoiksi kaupunkirakenteiksi, yksittäisiksi rakennuksiksi 

että niiden osiksi, myös ajallisen kerroksellisuuden voi 
ajatella ilmentyvän siinä eri tavoin tarkastelun mitta-
kaavasta riippuen. Kaupunkirakenteen mittakaavassa 
selkeinä esimerkkeinä toimivat korttelit, joiden rakennuk-
set ovat eri aikakausilta ja edustavat keskenään erilaisia 
arkkitehtonisia ihanteita. Tässä diplomityössä tavoitteeni 
on tarkastella ja pohtia, millaisia ilmenemismuotoja  
ajallinen kerroksellisuus voi saada juuri yksittäisten 
rakennusten mittakaavassa. 

Esimerkkikohteet

Tutkielmaani varten valitsin kolme Roomassa sijaitsevaa 
basilikakirkkoa, jotka ovat nimeltään Basilica di San 
Nicola in Carcere, Basilica dei Santi Cosma e Damiano  
sekä Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Yli kaksi 
vuosituhatta vallinneen kivi- ja tiilirakentamisen vuoksi 
Rooman rakennuskannalle on ominaista pitkäikäisyys 
sekä runsas ajallinen kerroksellisuus. Esimerkkikohteiksi 
valitut basilikakirkot ovat aiheen kannalta havainnollisia, 
sillä niissä nähtävä kerrostumien kirjo ulottuu antiikista 
nykyaikaan. Kristillinen basilikakirkko on rakennustyyppi, 
jonka tunnistettavat ominaispiirteet ovat suorakaiteen 
muotoinen pohjaratkaisu, pitkittäisakseli, apsis, puu-
rakenteinen katto, sisätilan jako keskilaivaan ja sivu-
laivoihin sekä keskilaivan yläikkunat.1

Kuva 1
Helsinkiläisen kerrostalon arkinen porraskäytävä, 
jossa eri osat viestivät eri ikää
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Kerroksellisuuden tarkastelu tapahtuu pääasiassa siten, 
että esittelen valitsemistani kolmesta rakennuksesta 
niissä nykyään tunnistettavat olennaisimmat ajalliset  
kerrostumat kronologisessa järjestyksessä. Samalla  
hahmottuu pääpiirteissään kunkin rakennuksen toistai-
seksi kartoitettu kehityskaari. Keskityn erityisesti 
rakennuksen arkkitehtuuriin, massan ja tilojen muutok-
siin, tosin sivuan niiden ohella jonkin verran myös muita 
kiinnostavia tai näyttäviä yksityiskohtia. Tarkastelun 
perspektiivi on nykyhetkessä; käsittelen ennen kaikkea 
säilyneitä, nykyisin näkyvissä olevia rakenteita enkä  
näin ollen pyri rekonstruoimaan vuosien varrella  
kadonneita vaiheita.  

Diplomityössä esittämäni rakennusten historiaa koske-
vat tiedot perustuvat kirjallisiin lähteisiin. Esimerkki-
rakennukset ovat kiinnostavia myös kirkkohistorian 
näkö kulmasta. Santi Giovanni e Paolo -basilikakirkko 
kehittyi roomalaisissa asuintaloissa sijainneen titulus-
kirkon jatkeeksi.2 Tituluskirkoiksi kutsutaan Rooman  
kristittyjen seurakuntien kirkkoja, jotka kehittyivät 
yksityis kodeissa sijainneista varhaisista kokous-
huoneista ja kantoivat talonomistajan tai tontin lahjoit-
tajan nimeä.3 Santi Cosma e Damiano ja siihen liittyvä 
Romuluksen temppeli puolestaan oli ensimmäinen 
Forum Romanumilla kristilliseksi pyhitetty rakennus.4

Havainnollistaminen 

Esimerkkikohteiden tarkastelussa kiinnitän huomiota 
siihen, miten rakennuksen ajallista kerroksellisuutta olisi 

luontevaa havainnollistaa visuaalisilla esitysteknisillä  
keinoilla. Rakennusten massoittelun ja tilanmuodos-
tuksen ominaisuuksia on usein vaikea ilmaista tai  
hahmottaa sanallisten keinojen avulla, etenkin jos  
mukaan otetaan vielä rakenteiden ajallinen ulottuvuus. 

Tutkielmassani tuen sanallista kerrontaa, paitsi runsaalla  
valokuvien hyödyntämisellä, myös 3D-mallinnosten 
avulla luodulla grafiikalla. Mallinnosten tarkoituksena on 
toimia nopeana ja helpostilähestyttävänä esityksen  
osana. Olen pyrkinyt pitämään painopisteen niiden  
kohdalla juuri helppolukuisuudessa ja graafisessa  
selkeydessä. 

Tietokoneavusteinen 3D-mallintaminen yhdistettynä 
nykyaikaisiin visualisointi- ja kuvankäsittelyohjelmiin on 
tutkielmani grafiikan kannalta tärkeä, muttei varsinaisesti 
täysin korvaamaton menetelmä; identtinen esitys olisi 
periaatteessa mahdollista toteuttaa myös piirrosten,  
pienoismallien ja valokuvien avulla, mutta työmäärä  
kasvaisi tällöin luultavasti moninkertaiseksi. Tässä 
mielessä 3D-mallintaminen tekniikkana tukee kyseisen 
esitystavan mielekkyyttä. 

Olemassaolevien rakennusten saattaminen 3D-aineis-
toksi on aiheena ajankohtainen. Siihen liittyvää laser-
keilausmenetelmää on tutkinut väitöskirjassaan arkki-
tehti Sara Porzilli.5 Diplomityössä esittämäni grafiikka 
voisi olla yksi tapa myös hyödyntää ja jäsentää laser-
keilauksella saatua aineistoa. Lisäksi se voisi osaltaan 
toimia hyvänä luonnossuunnittelun apuvälineenä sellai-
sissa muutos-, korjaus- ja täydennyskohteissa, joiden 
lähtötilanteessa esiintyy useita ajallisia kerrostumia. 

Kuva 2
Satelliittikuva Rooman kaupungista. Tutkielmassa 
käsiteltävät kolme esimerkkikohdetta sijaitsevat 
kaupungin nykyisen keskustan eteläpuolella: 
1. Basilica di San Nicola in Carcere, Tiber-joen itärannalla, 
Isola Tiberina -saaren kohdalla
2. Basilica dei Santi Cosma e Damiano, Forum 
Romanumin pohjoislaidalla, Via dei Fori Imperiali -kadun 
puolivälissä 
3. Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, Caelius -kukkulan 
länsilaidalla, Colosseumin eteläpuolella

Kuva: Bing Maps, 2016 
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Rajaus

Tutkielman kohteiden esittelyn ja visualisoinnin kannalta 
keskeisen kysymyksen muodostaa myös rajaus. Raken-
netuille kohteille ei ole olemassa muuttumattomia tilalli-
sia tai ajallisia rajoja 6 ja kohteen kulloinenkin rajaaminen 
on määrittely- ja valintakysymys. Tutkielmassani olen 
tehnyt esimerkkirakennusten ja niihin liittyvien graafisten 
esitysten suhteen rajausvalintoja sitä silmälläpitäen, että 
tarkastelun painopiste pysyisi arkkitehtonisissa ominai-
suuksissa, rakennusmassojen ja tilojen kehityksessä. 

Ensimmäinen olennainen rajaus on tutkittavan kohteen 
erottaminen sitä fyysisesti ympäröivästä kaupunki-
rakenteesta. Tutkielmassa tarkasteltavien kirkkoraken-
nusten seinämuurit, perustukset ynnä muut osat ovat 
paikoin rakentuneet täysin kiinni viereisiin rakennuksiin 
ja näyttävät jatkuvan katkeamattomana hyvinkin kauas. 
Tässä suhteessa olen rajannut tarkasteltavan rakenteen 
pääasiassa sillä tavoin, millaiseksi kokonaisuudeksi raken-
nus on käsitetty käyttämässäni lähdekirjallisuudessa. 

Toiseksi rajausta on syytä pohtia ajan jatkuuvuuden 
näkökulmasta – millä tavalla rakennuksen aikajana, 
ensimmäisestä rakennushetkestä nykypäivään, halutaan 
katkoa osiin, millaisia kerrostumia halutaan muodostaa? 
Tässä suhteessa olen jäsentänyt kerrostumista teemal-
lisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi Santi Giovanni e Paolo 
-kirkon yhteydessä esiintyvät Caeliuksen kukkulan 
roomalaiset asuintalot edustavat varsin erilaisia arkki-
tehtonisia pyrkimyksiä kuin niiden jatkeena rakennettu 
varhaiskristillinen basilikakirkko. Kun tilaamuodostavia 

rakenteita jaotellaan eri kerrostumiin, erityisen moniselit-
teisiä ajallisessa mielessä ovat niin kutsutut spolia-osat. 
Roomalaisissa rakennuksissa antiikinaikaisia pylväitä 
on usein siirretty ja käytetty myöhempinä vuosisatoina 
uudestaan. Tällöin on vaikea sanoa, onko tilanmuodos-
tuksen kannalta olennaisempaa myöhemmän pystytys-
hetken mukaiset arkkitehtoniset tavoitteet vai muotoilu-
hetkellä annettu pylvään olemus, joka kuitenkin vaikuttaa 
siihen, miten osaa on mielekästä hyödyntää ja millaista 
tilaa sen ympärille syntyy. 

Kolmas tutkielman kannalta tärkeä rajaamisen ulottu-
vuus on valittu mittakaava ja sen mukainen esitys-
tarkkuus. Tarkastellessani rakennuksen massan ja tilojen 
kehitystä, olen pyrkinyt käyttämään sellaista esitys-
tarkkuutta, mitä arkkitehtipiirustusten mittakaavat 1:200 
tai 1:250 edustavat. Tämän seurauksena esimerkki-
kohteiden rakenteita on tietoisesti joissakin kohdissa 
pelkistetty, toisaalta esityksen selkeyttä ja toisaalta työn 
ajankäyttöä silmälläpitäen. Valittujen esimerkki- 
kohteiden ajallista kerroksellisuutta voisi tarkastella 
myös huomattavasti yksityiskohtaisemmalla tarkkuu-
della. Esimerkiksi muuratuista seinärakenteista on 
mahdol lista erottaa runsaasti pieniä yksityiskohtia,  
joissa rakennetta on korjattu tai täydennetty myöhem-
pinä ajankohtina, samoin lattioissa esiintyy usein 
eri-ikäisiä kiviladontoja rinnakkain. Kantavien ja tilaa-
muodostavien rakenteiden pinnat näyttävät olevan 
huomattavan alttiita vuosisatojen aikana tapahtuville 
ajanmukaistamisille ja uusille tyylittelyille. 

Koettu paikka

Tutkielmani viimeisessä osuudessa, kohde-esittelyiden 
jälkeen, tarkastelen erikseen San Nicola in Carcere  
-kirkkoa ja siinä ilmenevää ajallista kerroksellisuutta 
paikan kokemuksen kautta. Käytännössä tuon esiin 
sellaisia kerroksellisuuteen liittyviä huomioita, joita 
rakennuksessa käydessäni ja siellä liikkuessani minulle 
syntyy. Tällä tavoin pyrin tavoittamaan muun muassa 
paikan tunnelmaan liittyviä ominaisuuksia sekä millaisia 
siirtymiä eri-ikäisten tilojen välillä tapahtuu paikassa  
liikku misen myötä. Samassa yhteydessä kiinnitän 
huomiota myös erilaatuisten ja eri-ikäisten materiaalien 
luomiin vaikutelmiin. 

Paikan kokemuksen yhteydessä esitän havaintojen  
ohella myös sellaisia rakennusta koskevia tulkintoja,  
jotka eivät edellytä tämän nimenomaisen kohteen 
historian tarkkaa tuntemusta. Tällä tavoin yritän pitää 
näkökulman luonteeltaan enemmän pohtivana kuin 
historial lisia kiinnekohtia toteavana. Lisäksi jäsennän 
kokemuksen sille ominaisen kuljetun reitin mukaan, en 
rakennuksen osien ajalliseen järjestykseen perustuen. 

Näkökulmia ja käsitteitä

Ajallisen kerroksellisuuden kysymykset liittyvät lähei-
sesti rakennussuojeluun ja restaurointiin. Historiallisten 
monumenttien suojelun kannalta tärkeässä Venetsian 
julistuksessa vuonna 1964 otettiin muiden linjanvetojen 
ohella kantaa myös kerroksellisuuteen: ”On kunnioitet
tava monumentin rakentamiseen eri aikakausina teh
tyjä perusteltuja lisäyksiä, sillä tyylin yhtenäisyys ei ole 
restauroinnin tavoite.” 7 Historiansa aikana vaiheittain 
kehittynyt monumentti nähtiin arvokkaana sellaisenaan, 
myös tyylillisesti moninaisena. 

ICOMOSin vuonna 2011 julkaisemassa Madridin asia
kirjassa, joka keskittyy 1900-luvun rakennusperinnön 
suojelemiseen, myös käsitellään kerroksellisuuden 
teemaa. Kohta 7.2 on otsikoitu: ”Kunnioita kerroksel
lisuutta ja iän tuomaa patinaa.” Sen yhteydessä tode-
taan seuraavasti: ”Kohteen historiallinen todistusvoima 
perustuu sen alkuperäiseen tai olennaiseen ominais
luonteeseen ja/tai sen aineettomiin arvoihin, joiden 
varassa autenttisuus on. Kohteen tai siihen myöhemmin 
tehtyjen muutosten historiallinen arvo ei kuitenkaan riipu 
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pelkästään niiden iästä. Myöhemmät kerrostumat, jotka 
on tunnistettu kulttuurisesti arvokkaiksi, tulee ottaa huo
mioon ja niitä tulee kunnioittaa suojelu ja restaurointi
päätöksissä.” 8 

Suomalaisesta näkökulmasta Etelä- ja Keski-Euroopan 
kaupungeissa vieraillessa kiinnittää usein huomiota 
siihen, kuinka runsaasti niiden rakennuksissa näyttää 
esiintyvän useita vuosisatoja vanhoja kerrostumia. 
Toki rakentamisen määrä kokonaisuudessaan on ollut 
Suomessa menneinä vuosisatoina jo pienen asukas-
määrän vuoksi vähäisempää, mutta osaltaan vanhojen 
kerrostumien määrään vaikuttanee myös perinteinen 
rakentamisen tapa: siinä missä Etelä- ja Keski-Euroopan 
vanhoissa kaupungeissa nykyäänkin nähtävät rakennuk-
set muurattiin vuosisatoja sitten kiveä ja tiiltä käyttäen,  
Suomessa pääasiallisena materiaalina käytettiin puuta.9  
Puurakennusten tuhoutumisalttiudesta toimivat 
konkreet tisena esimerkkinä suomalaisten kaupunkien 
historiassa tunnetut kaupunkipalot.10 

Yleisemmällä tasolla tarkasteltuna, rakennetun ympäris-
tön voidaan ajatella jäävän ajallisessa mielessä yksi-
puoliseksi tyypillisesti silloin, kun rakennuksia korva-

taan tuhoutumisen tai purkamisen seurauksena täysin 
uusilla kokonaisuuksilla.11 Sen sijaan hallitun korjaus- ja 
täydennys rakentamisen myötä vanhat kerrostumat 
voivat säilyä uusien osien rinnalla ja rakennuksiin kertyy 
lisää kerrostumia. Korjausrakentamisen suhteellinen 
osuus onkin Suomessa pitkään ollut kasvussa ja talon-
rakentamisen kohdalla ensimmäistä kertaa ylitti uudis-
rakentamisen määrän vuoden 2013 aikana.12  

Ajallista kerroksellisuutta on kiinnostavaa lähestyä myös 
esitystapojen ja rakennuspiirustusten näkökulmasta.  
Ilmiön kannalta olennaisina voidaan pitää vanhaan 
rakennuskantaan kohdistuvia muutos- ja korjaus-
rakentamisen suunnitelmia. Niitä koskevien piirustusten 
esitystapaohjeita on julkaistu RT-kortissa 15-10849. 
Ohjeistuksen mukaan piirustuksissa erotetaan toisistaan 
uudet osat, säilytettävät vanhat osat sekä purettavat 
osat.13 Siinä tapauksessa, että säilytettävät osat kuiten-
kin koostuvat usean eri aikakauden vaiheista, niiden 
kerroksellisuus ei välttämättä ilmene piirustuksista. Jos 
kyseessä on rakennustaiteellisesti tai kulttuurihistorialli-
sesti merkittävä rakennus, rakennusluvan yhteydessä 
edellytetään nykyisin rakennushistoriaselvitystä,14 josta 
myös kohteen ajallinen kerroksellisuus käy ilmi. 

Ajallista kerroksellisuutta käsittelevät kiinnostavalla 
tavalla osana rakennetun ympäristön kokemista Juhani 
Pallasmaa teoksessaan The Eyes of the Skin (2012),  
Anne-Mari Forss teoksessaan Paikan estetiikka (2007) 
sekä Pauline von Bonsdorff teoksessaan The Human 
Habitat (1998). Näissä esiintyy myös monia sellaisia  
käsitteitä, joita on mielekästä lyhyesti esitellä rakennus-
ten ajallisen kerroksellisuuden yhteydessä.

Tarkastelu on luontevaa aloittaa ajan käsitteestä, joka 
rakennusten tapauksessa voidaan jakaa kahteen eri 
ulottuvuuteen, luonnolliseen ja historialliseen aikaan. 
Luonnollisen ajan vaikutus ilmenee rakennuksissa esi-
merkiksi siinä, miten ne väistämättä altistuvat vaikkapa 

sään tai kasvien kulutukselle. Tällainen kehitys on tyypil-
lisesti hidasta, mutta tauotonta. Historialliselle ajalle sen 
sijaan on ominaista ihmisen toimesta harjoitettu ajan 
osiin jakaminen sekä mittaaminen. Historiallinen aika 
hahmotetaan erityisesti kirjoitettujen asiakirjojen kautta, 
mutta tunnistetaan myös rakennetussa ympäristössä,  
missä se näyttäytyy muun muassa erilaisina muoto-
kielellisinä pyrkimyksinä tai arkkitehtuurin tyylikausina.16  

Ajan kuluessa rakennuksen materiaalit ovat jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja ne saat-
tavat esimerkiksi hapettua, syöpyä tai kulua tasaisen 
käytön seurauksena. Tällaisten muutosten aiheuttamat 
jäljet ilmaisevat samalla materiaalin ikää, jota ei ehkä 

3

Kuva 3
Ajallisesti kerroksellista korttelirakennetta suomalaisessa 
katukuvassa. 1890-luvulla rakennetun Argoksen talon 
julkisivu (keskellä) on jäänyt osaksi Helsingin Stockmannin 
tavaratalorakennusta; sen vasemmalla puolella nähdään 
tavaratalon 1920–30 -lukujen vaihteen päärakennus ja 
oikealla puolella 1980-luvulla toteutettu täydennysosa 15
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niinkään hahmoteta vuosien määränä, vaan luonteeltaan 
fyysisenä ajallisena syvyytenä.17 Luonnolliset materiaalit, 
kuten kivi, tiili tai puu, ikään kuin vasta patinoituessaan 
paljastavat luonteensa ja tämä voidaan myös nähdä 
niiden rikkautena.18 

Paikan kokemisen näkökulmasta rakennetussa ympäris-
tössä tunnistetaan eriluonteisia ajankulumiseen liittyviä 
muutoksia, joista vain osa muodostaa ajallisia kerros-
tumia. Muutokset voidaan ryhmitellä tilanteelliseen, 
rytmiseen sekä prosessuaaliseen muutokseen. Siinä 

missä tilanteellisen muutoksen piiriin käsitetään kuulu-
vaksi paikassa kullakin hetkellä vallitsevat olosuhteet, 
kuten esimerkiksi ihmisten läsnäolo, liikenne tai auringon 
paiste,19 rytmisen muutoksen alaisuuteen sijoitetaan 
erityisesti paikassa toistuvat ilmiöt, kuten vuorokauden- 
tai vuodenaikojen kierto.20 Rakennuksissa ilmenevän 
ajallisen kerroksellisuuden kannalta olennaisena voidaan 
pitää kuitenkin prosessuaalista muutosta, joka havai-
taan paikassa tapahtuneena luonnollisena kasvuna ja 
toisaalta rapistumisena.21 Näin ollen prosessuaalinen 
muutos poikkeaa siinä suhteessa, että sen jättämiä jälkiä 

voidaan arvioida pitkällä aikavälillä, kun taas tilanteelliset 
ja rytmiset muutokset ovat luonteeltaan hetkellisiä,  
eivätkä tallennu paikkaan myöhemmin arvioitavaksi. 

Liittyen prosessuaaliseen muutokseen, myös itse raken-
nus voidaan käsittää prosessina. Tällöin rakennusta ei 
niinkään nähdä staattisena idean aineellistumana vaan 
jatkuvan käytön myötä kehittyvänä kokonaisuutena.22 
Prosessuaalisen lähestymistavan myötä rakennettu  
ympäristö voidaan kokea ulottuvuuksiltaan runsaam-
pana ja samalla ajallinen syvyys sekä kerroksellisuus 
nähdä olennaisena siihen liittyvänä arvona.23 Ajallisen 
kerroksellisuuden arvostaminen näyttää osittain olevan 
myös mittakaavakysymys, sillä kaupunkien ja kylien  
kohdalla ilmiön arvo näyttää olleen laajemmin tunnus-
tettu kuin yksittäisten rakennusten tapauksessa. Raken-
nusten kohdalla tunnistetaan taipumus käsittää niiden 
olemus usein hieman ideaalisesti, oikeaksi katsotun 
historiallisen hetken mukaan.24  

Ajallisesti kerroksellisessa paikassa esiintyy yhtä-
aikaisesti keskenään eri-ikäisiä rakenteita, joiden myötä 
voidaan tunnistaa paikassa tapahtunut ajan kuluminen.25 
Nämä eri-ikäiset osat saattavat myös olla keskenään 
ristiriitaisia; ne voivat edustaa hyvin erilaisia ihanteita tai 
tarpeita toisiinsa verrattuna.26 Joskus historian jättämät 
jäljet voivat peittää tai sumentaa toisiaan siten, että  
vaikka ne havaitaan, niistä ei saa kunnolla otetta eikä 
niitä välttämättä kyetä tulkitsemaan.27  

Rakennettuun ympäristöön kuuluu olennaisena osana 
myös siinä esiintyvä suunnittelemattomuus, joka usein 
on juuri luonnollisen ajan seurausta.28 Tästä toimii  
esimerkkinä vaikkapa rakennuksen osan hidas tuhoutu-
minen, joka lopulta muuttaa kokonaisuuden alkuperäi-
seen ihanteeseen nähden epätäydelliseksi. Paikan epä-
täydellisyys ylipäätään saattaa jättää kokijalle enemmän 
vapauksia ja ehkä juuri siksi epätäydellisissä paikoissa 
havaitaan usein eräänlainen seikkailun tuntu.29 Toisaalta 
epätäydelliset kohteet voivat painua mieleen yksilölli-
sempinä, sillä ne harvoin vastaavat sellaisia ennakko-
odotuksia, joita kokijan mieleen on syntynyt jo aiemmin 
samankaltaisista rakennuksista.30  

Rakennusten ajallinen syvyys ja kerrostuneisuus voidaan 
hahmottaa nykyhetkestä kohti menneisyyttä suuntautu-
vana jatkuvuutena, jossa osat tyypillisesti muuttuvat sitä 
epäselvemmäksi mitä suurempi on ajallinen etäisyys. 
Jatkuvuus päättyy lopulta ensimmäiseen rakennus-
hetkeen, jolla on usein ratkaiseva rooli muun muassa 
rakennuksen muodon kannalta.31 Prosessuaalisen 
käsityksen mukaisesti rakennushetkiä voi olla lukuisia. 
Näiden hetkien tuotteena syntyneisiin rakennuksen osiin 
liitetyt merkitykset saattavat myös ajan kuluessa osittain 
tai jopa kokonaan unohtua. Merkitysten unohtumisesta 
huolimatta osat kuitenkin ovat nykyhetkessä läsnä ja 
voivat herättää kokijassa uteliaisuutta.32  

Kuva 4
Yksityiskohta roomalaisen kerrostalon julkisivusta, 
jossa auringonvalo ja sen luomat varjot edustavat 
tilanteellista muutosta ja julkisivupinnan asteittain 
tapahtuva rapistuminen prosessuaalista muutosta

4
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Kuva 5
Basilica di San Nicola in Carcere kaakosta nähtynä, 
etualalla Via del Teatro Marcello ja Via del Foro Olitorio 
-katujen risteys

Kuva 6
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
ulkonäkymä:

1. Forum Holitoriumin kolme temppeliä 260 eaa.–17 jaa. 

2. Keskiaikainen basilikakirkko   600–1128

3. 1500-luvun muutokset  1500–1600

4. Perustusten vahvistaminen  1808–50

5. Yläosien rakenteet ja uusi sivukappeli 1846–67

6. Ympäristö purkutöiden jälkeen  1926–34

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

1.

2.

3.

5.

5.

2.

6.

Forum Holitoriumin kolme temppeliä

Nykyasussaan Basilica di San Nicola in Carcere -kirkko 
on ikään kuin pienen nurmialueen ympäröimä saareke 
suurien liikenneväylien keskellä: lännessä sitä rajaa Tiber-
jokea reunustava Lungotevere dei Pierleoni, etelässä Via 
del Foro Olitorio ja idässä Via del Teatro Marcello. Kirkon 
pohjoispuolella sijaitsee kuuluisa Marcelluksen teatteri. 

San Nicola in Carcere -kirkossa nykyään tunnistetta-
vista kerrostumista vanhimmat ovat peräisin Rooman 
tasavalta-ajalta, jolloin Via del Teatro Marcello -tien 
paikalla sijaitsi suuri öljy- ja kasvistori, joka tunnetaan 
nimellä Forum Holitorium. Lähestyttäessä ajanlaskun 
alkua, paikan luonne muuttui ja viimeistään Marcelluk-
sen teatterin vihkimisen aikaan vuonna 11 eaa. paikka 

oli saanut monumentaalisen piazzan ilmeen.33 Lännessä 
piazzaa rajasi kolme vierekkäistä temppeliä,34 joiden 
vahvoille kivijalustoille myös San Nicola in Carcere 
-kirkko on rakennettu. Temppeleiden pääjulkisivut olivat 
kohti piazzaa ja hyvin kapeat kujat erottivat rakennukset 
toisistaan. Temppelit muodostivat yhdessä eräänlaisen 
arkkitehtonisen kokonaisuuden, mutta toisaalta ne olivat 
keskenään erilaisia: niistä kaksi pohjoisinta oli tyyliltään 
joonialaisia ja kooltaan suurempia kuin eteläisin, joka 
oli tyyliltään doorilainen. Lisäksi ne on kaikki rakennettu 
eri ajankohtina. Tutkimusten perusteella tiedetään, mille 
kolmelle jumaluudelle tällä paikalla sijaitsevat temppelit 
oli pyhitetty, mutta niiden keskinäisestä identifioinnista ei 
ole täyttä selvyyttä.35 

Basilica di San Nicola in Carcere e  
i Tre Templi di Foro Olitorio
Vangitun Pyhän Nikolaoksen basilika ja 
Forum Holitoriumin kolme temppeliä
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Kuva 7
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
pääkerros ja maanalainen tila:

1. Forum Holitoriumin kolme temppeliä 260 eaa.–17 jaa. 

2. Keskiaikainen basilikakirkko   600–1128

3. 1500-luvun muutokset  1500–1600

4. Perustusten vahvistaminen  1808–50

5. Yläosien rakenteet ja uusi sivukappeli 1846–67

6. Ympäristö purkutöiden jälkeen  1926–34

Kuva 8
Basilica di San Nicola in Carcere sijoittuu 
Via del Teatro Marcello ja Via del Foro Olitorio -katujen 
risteyksen luoteiskulmaan ja sen pohjoispuolella nähdään 
kaarevamuotoinen Marcelluksen teatterin rakennus 

Kuva: Bing Maps, 2016 

1.2.

4.

2.

3.

5.

6.
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Kuva 9
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
leikattu näkymä:

1. Forum Holitoriumin kolme temppeliä 260 eaa.–17 jaa. 

2. Keskiaikainen basilikakirkko   600–1128

3. 1500-luvun muutokset  1500–1600

4. Perustusten vahvistaminen  1808–50

5. Yläosien rakenteet ja uusi sivukappeli 1846–67

6. Ympäristö purkutöiden jälkeen  1926–34

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

1.

2.

4.

5.

5.

2.

Kolmesta temppelistä vanhin pystytettiin vuonna 260 
eaa. ja se oli pyhitetty Janukselle. Temppeli kunnostet-
tiin keisari Augustuksen ja häntä seuranneen Tiberiuk-
sen toimesta ja pyhitettiin uudestaan vuonna 17 jaa. 
Temppe leistä viimeisin puolestaan rakennettiin vuonna 
197 eaa. ja se pyhitettiin Iuno Sospitalle vuonna 193 eaa. 
Temppeli kunnostettiin vielä vuonna 90 eaa.36 Ajallisesti 
näiden väliin sijoittuu Spesille pyhitetty temppeli, jota 
korjattiin kaksi kertaa tulipalojen takia vuosina 213 eaa. 
ja 31 eaa. Spesin temppelin rakentaminen ajoitetaan 
ensimmäisen puunilaissodan loppuun.37 Sota käytiin 
vuosina 264–241 eaa.38 

Perustusten lisäksi kirkon nykyisessä ulkoasussa näh-
dään palkistoineen kuusi doorilaisen temppelin pylvästä 
sen eteläisessä julkisivussa 39 ja vastaavasti seitsemän 
joonialaisen temppelin pylvästä pohjoisjulkisivussa.40  

Keskiaikainen basilikakirkko

Myöhempinä vuosisatoina Forum Holitoriumia ympä-
röivä alue oli valtakunnan itäosista saapuneiden ja ennen  
kaikkea kreikkalaisten asuttamaa.41 Alueen muiden 
kirkkojen tapaan myös San Nicola in Carceren nimi on 
todennäköisesti kreikkalaista perua.42 Pyhimykseksi 
nimitetyn San Nicolan eli Pyhän Nikolaoksen arvioidaan 
eläneen noin vuosina 270–350. Hän vaikutti Myran  
kaupungissa ja – kirkon nimen mukaisesti – kärsi 
vankeu desta keisari Diocletianuksen vainojen aikaan.43 

Ajankohta, jolloin San Nicola in Carcere -kirkko perus-
tettiin Forum Holitoriumin kolmen temppelin jäänteiden 
päälle, on epäselvä. Kirkkoa koskevien varhaisimpien 
tunnettujen viitteiden valossa se olisi kuitenkin ollut toi-
minnassa 800-luvulla.44 Toisaalta arvioidaan, että kirkoksi 

Kuva 10
Kirkon sivulaivan seinämuuriin on upotettu latinankielinen 
muistolaatta, jossa todetaan rakennuksen historiasta: 
”Herran inkarnaation vuonna 1128 ... tämä kirkko 
omistettiin Pyhän Nikolaoksen kunniaksi”

Kuva 11
Päälaivan alapuolisessa tilassa nähdään keskimmäisen 
temppelin cellan travertiinimuuri, joka on toiminut 
keskiajalta lähtien kirkon perustuksena

10 11
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pyhittäminen ei olisi tapahtunut ainakaan ennen 600-
lukua.45 Ensimmäinen historiallinen lähde, jonka mukaan 
kirkko oli pyhitetty Nicolaille, on sen seinään muurattu 
muistolaatta, joka ajoitetaan paavi Urbanus II (1088–99) 
kaudelle.46 Toisen muistolaatan piirtokirjoituksen mukaan 
kirkko kuitenkin pyhitettiin vielä uudestaan vuonna 1128 
”pyhän Nicolan kunniaksi”. Uudelleenpyhityksen yhtey-
dessä kirkkoon tulkitaan kohdistuneen rakennustöitä, 
jotka muuttivat sitä olennaisesti ja antoivat sille myös 
nykyään tunnistettavan basilikakirkon ilmeen, joskin se 
koki myös muutoksia vielä myöhempinä vuosisatoina.47  

San Nicola in Carceren kolmilaivainen basilikakirkko on 
rakennettu pääasiassa keskimmäisen antiikin temppelin  
päälle siten, että sen päälaiva tukeutuu temppelin 
cellan muureille. Sivulaivat ulottuvat näiltä samoilta 
muureilta keskimmäisen temppelin ulkoseinien ja niitä 
reunustavien kujien yli tukeutuen lopulta reunimmaisten 

temppeleiden ulkomuureihin.48 Päälaivaa reunustaa sen 
molemmilla puolilla seitsemän pylvästä kapiteeleineen, 
jotka ovat peräisin keisariaikaisista roomalaisista raken-
nuksista. Pylväät ovat keskenään erilaisia: niissä on 
käytetty eri kivilaatuja, osa niistä on pinnaltaan tasaisia, 
osa uurrettuja, osa tyyliltään joonialaisia ja osa korint-
tilaisia. Basilikan länsipäädyssä, kuorin lattiatason alla, 
on hautakammiona toiminut krypta, jossa säilytettiin 
pyhimysten jäänteitä.49  

Temppeleiden perustusten korkeudella, nykyisen maan-
pinnan tason alapuolella, on kirkon eteläsivulla kolmesta 
pienestä huoneesta muodostuva cella. Tiilirakenteiset huo-
neet on katettu holveilla ja kokonaisuutta pidetään tyyliltään 
bysanttilaisena.50 Kirkon nykyinen kellotorni kohoaa pää-
sisäänkäynnin oikealla puolella. Epätavallisen umpinainen 
ja koristeeton torni oli alunperin osa kirkon pohjoispuolella 
sijainnutta Pierleoni-suvun keskiaikaista linnoitusta.51  

Kuva 12
San Nicola in Carceressa tunnistetaan basilikakirkolle 
ominainen pohjaratkaisu: päälaiva, kaksi sivulaivaa, 
kuori ja apsis. Pää- ja sivulaivojen seinät asettuvat 
temppeleiden muurien päälle 

Kuva 13
Päälaivaa reunustavat pylväät ja niiden kapiteelit ovat 
peräisin keisariajan roomalaisista rakennuksista ja ne 
ovat keskenään hieman erilaisia

Kuva 14
Kuorin alapuolista kryptaa käytettiin hautakammiona 

Kuva 15
Pienen kolmihuoneisen cellan tiilimuuria ja -holvauksia, 
joiden päälle rakennettiin vuonna 1865 Madonna di 
Guadalupen kappeli 

Kuva 16
Umpinainen ja koristeeton kellotorni kuului alunperin 
Pierleoni-suvun linnoitusrakenteeseen 

15 1614
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Perustusten vahvistaminen

Vuonna 1808 alkoivat kirkon perustuksiin eli rooma-
laisten temppeleiden jäänteisiin kohdistuneet toimen-
piteet,56 jotka jatkuivat vuosisadan puoliväliin saakka. 
Kirkon lattiarakenteiden alapuoliset tilat olivat itse  
asiassa maa-aineksen täyttämänä ja temppeleiden  
rauniot tulivat esiin vasta 1800-luvun kaivuutöiden  
myötä. Samalla kirkon laivojen lattiarakenteet jäivät  
tavallaan tyhjän päälle ja niiden vahvistamiseksi muurat-
tiin alapintaan uusia tiiliholveja,57 jotka nykyäänkin esiin-
tyvät temppeleiden kiviperustusten rinnalla. 

1500-luvun muutokset

Keskiaikaiseen basilikakirkkoon tehtiin useita muutos töitä 
1500-luvun kuluessa. Ensimmäisenä kardinaali Rodrigo 
Borgia totesi kirkon ilmeen käyneen ajan saatossa ränsis-
tyneeksi ja tämän seurauksena sisä tilojen seinäpinnat 
saivat vuosisadan alussa yhtenäisen valkoisen värin.52 
Kardinaali Federico Borromeo puolestaan määräsi kirkon 
keskiaikaisen kuorin ja alttarin osat hävitettäväksi. Nykyi-
nen kuori ja sen edessä nähtävä kaareva linjainen kryptan 
sisäänkäynti marmoribalustradeineen on seurausta näistä 
1500-luvun jälkipuoliskon töistä.53 Aivan vuosisadan  
lopussa kardinaali Pietro Aldobrandini teetti kirkolle 
uuden, ajanmukaisen pääjulkisivun, jonka suunnittelijaksi 
hän valitsi arkkitehti Giacomo della Portan.54 Vaikka julki-
sivun estetiikka juontuu klassisesta kiviarkkitehtuurista,  
se on materiaaliltaan tiilimuurausta ja pinnan ornamentit 
ovat maalattua rappausta.55 

Kuva 17
Kryptaan johtavaa portaikkoa reunustaa kaareva 
marmoribalustradi, joka tehtiin kuorin uusimisen 
yhteydessä 1500-luvun jälkipuoliskolla 

Kuvat 18 ja 19
Kirkon nykyisen pääjulkisivun suunnitteli arkkitehti 
Giacomo della Porta vuonna 1599. Klassista 
kiviarkkitehtuuria henkivä julkisivu on itse asiassa 
toteuttu rappauksesta 

Kuva 20
Päälaivan alapuolinen tila kaivettiin esiin 1800-luvun 
alkupuoliskolla ja siellä nähdään kuinka temppelin 
cellan muurit muodostavat päälaivan perustuksen. 
Kaivausten seuraksena kirkkosalin lattiarakennetta 
vahvistettiin alapuolelta koko tilan kattavilla holveilla ja 
niitä kannattelevilla tiilipilareilla 

Kuva 21
Vahvistavia tiilirakenteita 1800-luvulta ja Rooman 
tasavalta-aikaisen temppelin kivimuuria rinnakkain 

20 21
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Yläosien rakenteet ja uusi sivukappeli

Kirkon yläosan rakenteiden kunto oli havaittu huonoksi 
sekä epäharmoniseksi. Vuosien 1846–67 välillä basilikan 
päälaivan ja kuorin kattorakenteet sekä yläosan muurit 
ikkunoineen rakennettiin kokonaan uudestaan. Samassa 
yhteydessä tehtiin nykyinen kasetoitu sisäkatto,58 joka 
erottuu ilmeeltään huomattavan graafisena. Lopuksi 
yläosan muureihin maalattiin kymmenen freskoa, jotka 
esittävät vaiheita Pyhän Nikolaoksen elämästä.59  

Keskiajan yhteydessä mainitun bysanttilaisen cellan 
muurien päälle rakennutti paavi Pius IX vuonna 1865 
uuden kappelin, joka nimettiin Madonna di Guadalupen 
mukaan.60 Geometrisiä valiomuotoja suosiva kappeli on 
katettu kupolilla, jonka keskelle sijoitettu okulus valaisee 
tilan. Ulkoa tarkasteltuna kappeli luo kirkon massaan 
huomattavaa epäsymmetriaa. 

Ympäristö purkutöiden jälkeen

Vielä 1900-luvun alussa San Nicola in Carcere -kirkkoa 
ympäröi kaupunkitalojen ja niiden välisten kapeiden 
kujien muodostama korttelirakenne. Alue muuttui radi-
kaalisti, kun vuonna 1926 aloitettiin työt Via della Mare 
-tien (nykyinen Via del Teatro Marcello) rakentamiseksi. 
Talot purettiin kirkon ympäriltä ja tällöin sen ulkoseinistä 
paljastuivat näkyviin niiden sisään muurautuneet  
temppeleiden pylväät ja palkisto.61 Kirkon ympäristö 
sai nykyisen asunsa vuoteen 1934 mennessä, edellä-
mainittujen suurisuuntaisten purkutoimenpiteiden 
seurauksena.62  

Kuva 22
Päälaivan yläosan muurit rakennettiin vuosien 
1846–67 remontin yhteydessä uudestaan. 
Samalla tehtiin kasetoitu sisäkatto, jolle 
kullatut ornamentit antavat graafisen ilmeen. 
Yläikkunoiden väliin maalatut freskot esittävät 
vaiheita Pyhän Nikolaoksen elämästä 

Kuva 23
Vuonna 1865 rakennettu Madonna di 
Guadalupen kappeli pää- ja sivulaivan 
tilasarjan jatkeena

Kuva 24
Suurten infrastruktuurihankkeiden seurauksena 
vuosina 1926–34 toteutettu korttelirakenteen 
purku jätti San Nicola in Carcere -kirkon 
omaksi saarekkeekseen. Eteläisen ja pohjoisen 
seinän sisään muurautuneet temppeleiden 
pylväät jäivät tällöin paljaaksi

24
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Kuva 25
Basilica dei Santi Cosma e 
Damiano Palatinum-kukkulalta 
nähtynä. Rotundaosan 
sisäänkäynti oli alunperinkin 
Forum Romanumin läpäisevältä 
Via Sacralta 

Kuva 26
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
ulkonäkymä:

1. Templum Paciksen jäänteet  71 jaa.–211 

2. Rotunda ja apsis   300–400

3. Muutokset keskiajalla  1100–1200

4. Sisätilojen muodonmuutos ja luostari 1626–37

5. Rotundan sisäänkäynnin palauttaminen 1890–1900

6. Julkisivu Via dei Fori Imperialille  1947

7. Rotunda osaksi museoaluetta  1980–2000

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

2.

Templum Paciksen jäänteet

Basilica dei Santi Cosma e Damiano -kirkko sijaitsee 
Forum Romanumin pohjoislaidalla, Rooman kaupungin 
historian kannalta hyvin keskeisellä alueella. Rakennusko-
konaisuutta ympäröi lännessä Antoninuksen ja Faustinan 
temppeli, joka nykyään tunnetaan San Lorenzo in Miranda 
-kirkkona, pohjoisessa Via dei Fori Imperiali -valtakatu, 
idässä Maxentiuksen basilika ja etelässä Via Sacra sekä 
Forum Romanumin arkeologisten kaivausten alue. 

Kirkon nykyään sisältämistä rakenteista vanhimman 
kerrostuman muodostaa siinä tunnistettava pohja-
kaavioltaan suorakaiteinen osa, johon myös varsinainen 
kirkkosali sijoittuu. Suorakaiteen muoto syntyy hyvin 
vanhoista muureista, jotka olivat alunperin osa laajaa 
Templum Pacis -rakennuskokonaisuutta. Sen rakennutti 
keisari Vespasianus vuoden 71 jaa. jälkeen. Tämä myös 

Vespasianuksen foorumina tunnettu kokonaisuus sijaitsi 
keisarifoorumeiden jatkeena kaakossa. Se muodostui 
pylväskäytävän ympäröimästä suuresta kunniapihasta, 
jonka kaakkoissivun keskelle sijoittui varsinainen temp-
pelirakennus. Templum Paciksesta on säilynyt parhaiten 
sen eteläkulma, joka on juuri Santi Cosma e Damiano 
-kirkon mainittu suorakaiteinen osa. Vallitsevan tulkinnan 
mukaan tämä osa toimi alunperin jonkinlaisena kirjasto-
tilana.63 Sen seinämuurit ovat pääasiassa kivirakenteiset 
64 ja ne ovat nykyäänkin paikoin näkyvissä, kuten sisään-
käynnin eteishallissa,65 mutta monissa kohdissa myös 
jääneet myöhempien kerrostumien peittämiksi. 

Suorakaiteen muotoista rakennetta täydennettiin keisari 
Septimius Severuksen (193–211 jaa.) aikana, jolloin sen 
lounaispäätyyn toteutettiin suuren holvikaaren  

Basilica dei Santi Cosma e Damiano e 
Tempio di Romolo
Pyhän Cosman ja Damianon basilika ja 
Romuluksen temppeli
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1.

2.

3.

4.

7.

Kuva 27
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
pääkerros ja krypta:

1. Templum Paciksen jäänteet  71 jaa.–211 

2. Rotunda ja apsis   300–400

3. Muutokset keskiajalla  1100–1200

4. Sisätilojen muodonmuutos ja luostari 1626–37

5. Rotundan sisäänkäynnin palauttaminen 1890–1900

6. Julkisivu Via dei Fori Imperialille  1947

7. Rotunda osaksi museoaluetta  1980–20002.

Kuva 28
Basilica dei Santi Cosma e Damiano sijaitsee Forum 
Romanumin pohjoislaidalla, Antoninuksen ja Faustinan 
temppelin sekä Maxentiuksen basilikan välissä. Aluetta 
erottaa pohjoispuolisesta kaupunkirakenteesta 
Via dei Fori Imperiali -valtakatu 

Kuva: Bing Maps, 2016 

1.

1.

2.

2.

3.

4.

4.

6.

5.
7.
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Kuva 29
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
leikattu näkymä:

1. Templum Paciksen jäänteet  71 jaa.–211 

2. Rotunda ja apsis   300–400

3. Muutokset keskiajalla  1100–1200

4. Sisätilojen muodonmuutos ja luostari 1626–37

5. Rotundan sisäänkäynnin palauttaminen 1890–1900

6. Julkisivu Via dei Fori Imperialille  1947

7. Rotunda osaksi museoaluetta  1980–2000

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

1.

2.

3.

4.

2.

4.

4.

muodostama aukko 66 sekä koillispäätyyn, Templum  
Paciksen aukion suuntaan, kuuluisa Forma Urbis  
Romae, Rooman kaupungin marmorinen kartta.67 Kartan 
kiinnitysjäljet ovat edelleen nähtävissä tiilirakenteisen 
seinämuurin pinnassa kirkon koillisjulkisivussa.  

Rotunda ja apsis

Rakennus muuttui merkittävästi 300-luvulla, kun sen 
lounaispäätyyn, Septimius Severuksen rakennuttaman 
kaariaukon kohdalle, rakennettiin kiinni uusi tiili-
rakenteinen rotundaosa. Sen pääjulkisivu ja sisäänkäynti 
avautui suoraan Forum Romanumin läpi kulkevalle Via 
Sacralle.68 Rakennuskokonaisuus toimi tällöin erään-
laisena linkkinä Forum Romanumin ja Templum Paciksen 
välillä.69 Rotundan molemmilla sivuilla oli sitä pienemmät 

kaarevamuotoiset tilat, jotka nähdään nykyään raunioitu-
neena. Rotundassa huomionarvoista on myös sen 
sisään käynti: hyvin säilyneiden antiikkisten pronssiovien 
aukko on kehystetty marmoriosilla ja sen molemmilla 
puolilla nähdään porfyyripylväät korinttilaisine kapiteelei-
neen sekä niiden päällä marmorinen yläpalkki.70 

Keisari Maxentius rakennutti rotundan temppeliksi 
lapsena kuolleelle Romulus-pojalleen. Keisari Konstan-
tinuksen noustua valtaan, rakennus pyhitettiin Juppiter 
Statorin temppeliksi.71 Siitä huolimatta se tunnetaan 
nykyään yleisesti Romuluksen temppelinä. 

Rotundan ohella myös suorakaiteista salia täydennettiin 
300-luvun kuluessa uusilla tiilirakenteilla. Silloin raken-
nettiin sisätilaa nykyäänkin hallitseva puoliympyrän 
muotoinen ja puolikupolilla katettu apsis. Lisäksi salin 
ulkoseinät korotettiin nykyiseen korkeuteensa.72  

Kuva 30
Santi Cosma e Damiano -kirkon suorakaiteisen osan 
muoto syntyy muureista, jotka kuuluivat alunperin keisari 
Vespasianuksen vuonna 71 jaa. rakennuttamaan 
Templum Pacis -rakennuskokonaisuuteen. Muuri on 
näkyvissä muun muassa tässä kirkon eteishallissa 

Kuva 31
Romuluksen temppelinä tunnetun rotundaosan 
sisäänkäynti muinaiselta Via Sacralta on näyttävä. 
Pronssiovet, porfyyripylväät ja marmoriosat ovat kaikki 
antiikkisia. Ovet siirrettiin 1600-luvun alkupuolella eri 
kohtaan ja palautettiin jälleen alkuperäiselle paikalleen 
1800-luvun lopussa 

30 31
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Muutokset keskiajalla

Suorakaiteisen salin ja rotundan muodostama rakennus-
kokonaisuus sai täysin uuden käyttötarkoituksen, kun 
se muutettiin kristilliseksi kirkoksi paavi Felix IV aikana 
vuosien 526–30 välillä.73 Tässä yhteydessä se pyhitettiin 
Cosmalle ja Damianolle, legendan mukaan Lähi-idässä 
marttyyrikuoleman kärsineille parantajaveljeksille. 
Tästä juontuu kirkon nimi Basilica dei Santi Cosma e 
Damiano.74 Pyhittämisen yhteydessä rakennukseen ei 
kohdistunut olennaisia rakenteellisia muutoksia, mutta 
vaiheesta on säilynyt tärkeänä jäänteenä silloin toteu-
tettu mosaiikki apsiksen puolikupolissa.75  

Myöhemmin keskiajalla, arvion mukaan 1100-luvulla,  
saliin rakennettiin pituussuuntainen muuri, jonka tehtä-
vänä oli vahvistaa kirkon kantavia rakenteita. Muuri 
jakoi tilan kahteen erilevyiseen osaan ja on nykyäänkin 
nähtävissä kirkon kryptassa.76 Siellä on myös säilynyt 
apsiksen vieressä tyyliltään esikosmaatiksi tulkittua 
lattiakiveystä, joka ajoitetaan 700-luvulle.77 Keskiajalla 
kirkkoon kuului myös kellotorni, josta nykyään on jäljellä 
enää muurausta salin länsinurkassa.78 

Sisätilojen muodonmuutos ja luostari

1600-luvun alkupuoliskolla Santi Cosma e Damiano 
-kirkossa tehtiin monia merkittäviä muutostöitä. Paavi 
Klemens VIII tilasi kirkolle modernisaation vuonna 1602 
ja tällöin laadittiin suunnitelmat, joissa kirkkosalin pohja-
ratkaisua muutettiin lisäämällä sen molemmille sivuille 
kolme vierekkäistä, holveilla katettua kappelia sekä 
yhdet pienemmät tilat.79 Suunnitelma toteutettiin vuosina 
1626–32 ja siitä vastasivat arkkitehdit Orazio Torriani 
ja Luigi Arrigucci. Vuonna 1637 tehtiin vielä kirkon uusi 
alttari ja rotundan huipulle lisättiin lanterniini.80  

Toteutuksen yhteydessä tehtiin myös suunnitelmiin 
kuulumattomia töitä. Vuosisatojen kuluessa tapahtuneen 
maanpinnan nousun takia kirkon lattiataso oli jäänyt 
Forum Romanumin puolella huomattavasti maanpinnan 
alapuolelle. Tämän vuoksi kirkkoon tehtiin 1600-luvun 
maanpinnan korkeuteen uusi lattiarakenne, joka jakoi 
salin kahdeksi päällekkäiseksi tilaksi. Lattian alapuoli-
sesta tilasta tuli kirkon krypta, jonka korkeus on noin ⅓ 
alkuperäisestä salin korkeudesta. Kryptaa hallitsevat 
1600-luvun lattian tukirakenteina toimivat holvit ja niitä 
kannattelevat pilarit.81 Kryptan pintojen koristelu on  
pääasiassa vuosien 1626–32 töiden seurausta.82  

Kuva 32
Apsis muurattiin jo 300-luvulla, mutta puolikupolin 
mosaiikki tehtiin vasta 500-luvun alkupuolella, kun 
rakennus pyhitettiin kristilliseksi kirkoksi. Apsiksen 
alaosan puupanelointi, apsista reunustava vaalea kaari 
sekä alttari ovat puolestaan 1600-luvun alkupuoliskolta 

Kuva 33
700-luvulle ajoitettua esikosmaattityylistä 
lattiamosaiikkia kirkon kryptassa

Kuva 34
Kirkkosalin nykyinen lattiataso on rakennettu 
tukipilareiden ja holvien varaan vuosien 1626–32 aikana. 
Sen alapuolinen tila toimii kirkon kryptana. Siellä nähdään 
myös tilaa pituussuunnassa jakava keskiaikainen 
tukimuuri, joka ei ulotu 1600-luvun lattian yläpuolelle 

Kuva 35
Kirkkosalin reunat muutettiin vuosien 1626–32 aikana 
holveilla katetuiksi vierekkäisiksi kappeleiksi, jotka 
avautuvat saliin 



36 37

36 37 38

Lattian yläpuolelle jäänyt varsinainen kirkkosali sai 1600-
luvun alkupuoliskolle ominaisen, runsaasti koristellun 
ilmeen. Salin yläosaa hallitsevat freskomaalaukset sekä 
kasetoitu sisäkatto.83 Apsiksen seinän puupanelointi 
lisättiin 1600-luvun töiden yhteydessä.84 Templum  
Paciksen aikaiset kivi- ja tiilimuurit säilyivät, mutta ne 
jäivät monin paikoin uusien pintatöiden alle.85 

Rotundaan avattiin uusi oviaukko korotetun lattian 
tasoon, kirkon keskiakselin mukaiseen linjaan ja antiik-
kiset pronssiovet marmorikehyksineen siirrettiin siihen. 
Kirkkosalin länsinurkkaan avattiin uusi sisäänkäynti, joka 
johtaa viereiselle pihalle.86 Pihaa ympäröi luostari, joka 
on kokonaisuudessaan toteutettu vuosina 1626–32.87 
Luostarin vaaleanpunaisia rapattuja julkisivuja jäsentävät 
säännöllisesti sijoitetut ikkuna-aukot sekä valkoiset  
pilasterit. Kirkon ja luostarin väliin sijoittuvaa suora-
kaiteen muotoista sisäpihaa kiertää pylväskäytävä.

Kuva 36
Keisari Vespasianuksen aikaista muuria kryptaan johtavan 
1600-luvun portaikon tasanteella 

Kuvat 37 ja 38 
Santi Cosma e Damiano -kirkon viereen rakennettiin 
vuosina 1626–32 luostari. Rakennusten väliin jää 
suorakaiteinen sisäpiha, jota kiertää pylväskäytävä 

Kuvat 39 ja 40
Kirkkosalin yleisilme on vuosien 1626–32 töiden 
seurauksena runsaan koristeellinen. Yläosaa hallitsevat 
kasetoitu sisäkatto sekä seinien freskot

39 40



38 39

41 42

Rotundan sisäänkäynnin palauttaminen

Tilanne kirkon ympäristössä muuttui jälleen 1800-luvun 
viimeisinä vuosina, kun Rodolfo Lancianin johtamissa 
kaivauksissa maanpinta laskettiin Forum Romanumin  
puolella takaisin Rooman keisariajan alun tasoon. 
Rotundan pronssiovet kehyksineen siirrettiin Lancianin 
toimesta taas alkuperäiselle paikalleen ja ulkopuolelta 
katsottuna toisen kerroksen korkeuteen jäänyt 1600-
luvun oviaukko muurattiin umpeen.88 

Julkisivu Via dei Fori Imperialille

Rotundan rakentamisesta lähtien rakennukseen saavut-
tiin ensisijaisesti Via Sacran ja Forum Romanumin suun-
nasta. 1920- ja 30-lukujen vaihteessa alueen pohjois-
puolelle valmistui kuitenkin uusi Via dei Fori Imperiali 
-valtakatu, minkä seurauksena myös kirkkoon saavuttiin 
siitä lähtien pohjoissuunnasta, kirkon ja luostarin välistä, 
sisäpihan kautta. Tämä muutos haluttiin ilmaista myös 
rakennuksen pohjoisjulkisivussa, johon toteutettiin uusi 
travertiininen sisäänkäynti, 1600-luvun hillityn luostari-
julkisivun ja keisari Septimius Severuksen aikaisen 

tiilimuurin väliin. Täydennyksen voi nähdä eräänlaisena 
triumfikaaren pelkistettynä tulkintana 89 ja se on raken-
nettu vuonna 1947 arkkitehti Gaetano Rapisardin piirus-
tusten mukaan.90 

Rotunda osaksi museoaluetta

Rotundaa muokattiin merkittävästi vielä 1980- ja 90- 
lukujen aikana, jolloin purettiin sitä jakava 1600-luvun 
lattiarakenne ja tila sai takaisin alkuperäisen korkeu-
tensa. 1600-luvun vaiheista muistuttavat edelleen  
seinäpinnoissa nähtävät holvirakenteiden jäänteet  
sekä alhaalta kohoavat neljä katkaistua pilaria.  
Rotundan nykyinen lattiapinta ja kirkon kryptaan johtava 
lyhyt portaikko tehtiin 1980- ja 90-lukujen töiden yhtey-
dessä. Kirkkosalin ja rotundan välinen holvikaaren  
muodostama aukko lasitettiin ja Sacra Vian sisään-
käynnin yhteyteen lisättiin moderni lasirakenteinen tuuli-
kaappi.91 Rotunda kuuluu nykyään Forum Romanumin  
museoituun alueeseen ja siihen saavutaan kuten  
muinaiselta Via Sacralta. 

Kuva 41
Pelkistettyä triumfikaarta muistuttava 1940-luvun 
sisäänkäynti Via dei Fori Imperiali -kadun suunnasta. 
Sen oikealla puolella on 1600-luvun luostarin julkisivu ja 
vasemmalla taas keisari Septimius Severuksen aikainen 
tiilimuuri, jossa on vieläkin näkyvissä Forma Urbis 
-marmorikartan kiinnitysjäljet 

Kuva 42
Rotundan seinillä nähdään jälkiä edestakaisista 
muutoksista: 1600-luvulla avattu ja 1800-luvun lopussa 
umpeen muurattu oviaukko, 1600-luvulla rakennetun ja 
1900-luvun lopussa puretun lattiarakenteen jäänteitä sekä 
samoihin aikoihin lisätty moderni lasinen tuulikaappi 
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Kuva 43
Basilica dei Santi Giovanni e Paolon pääjulkisivu avautuu sen 
itäpuoleiselle pienelle aukiolle

Kuva 44
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
ulkonäkymä:

1. Roomalaiset asuintalot ja titulus-kirkko 100–350 

2. Varhaiskristillinen basilikakirkko  350–450

3. Pääjulkisivun portiikki  1154–59

4. Keskiaikaiset tukirakenteet  1200–1400

5. Katto ja sisäkatto   1573–1598

6. Interiöörin uusi ilme   1715–18

7. San Paolo della Crocen kappeli  1857–60

8. Case Romane -museo  2002

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

2.

2.

3.

4.

7.

3.

Roomalaiset asuintalot ja titulus-kirkko

Nykyinen Basilica dei Santi Giovanni e Paolo -kirkon 
rakennuskokonaisuus sijaitsee Caeliuksen kukkulan 
länsirinteellä, rajautuen etelässä antiikinaikaiseen Clivus 
Scauri -katuun ja idässä Piazza dei Santissimi Giovanni e  
Paolo -aukioon. Pohjoisessa ja lännessä rakennus on 
Giardino dei Padri Passionisti -puutarhan ympäröimä. 
Kirkko on koillisnurkastaan rakentunut kiinni laajalle 
levittäytyvään rakennuskokonaisuuteen, joka on osittain 
toteutettu muinaisen Claudiuksen temppelin perustuksia 
hyödyntäen.92  

Santi Giovanni e Paolo -kirkko on rakentunut antiikin 
roomalaisten asuintalojen korttelin päälle siten, että  
talojen rakenteet muodostavat kirkon perustan. Pää-
asiassa 100- ja 200-lukujen aikana rakennetut talot olivat 
tuolloin osa keskiluokan asuinaluetta. Rakennuksen 
katutasokerroksessa Clivus Scaurin varrella toimi pikku-

kauppoja, jotka avautuivat katutilaan kaarten muodosta-
mien, maahan asti ulottuvien aukkojen kautta.93 Kirkon 
julkisivu Clivus Scaurin suuntaan koostuu nykyäänkin 
suureksi osaksi roomalaisten talojen julkisivuista,94  
joissa edelleen nähdään kauppahuoneita rajaavat kaaret, 
vaikka niiden muodostamat aukot on muurattu umpeen. 

Säilyneiden asuntojen seiniltä ja kattoholveista on 
löydetty freskomaalauksia, joista osa tulkitaan puhtaasti 
koristeellisiksi, mutta osa myös kristillisiksi.95 Freskoja 
pidetäänkin ensimmäisenä selkeänä merkkinä siitä, että 
jollakin talon asukkaista oli sidoksia kristilliseen yhtei-
söön ja ne ajoitetaan 300-luvun alkupuoliskolle.96 Saman 
vuosisadan aikana talosta muodostui tituluskirkko ja 
se kantoi aluksi nimeä titulus Byzantis. Myöhemmin 
nimi kuitenkin muuttui, vastaamaan talon omistanutta 
Pammachio-nimistä henkilöä, vakiintuen muotoon  

Basilica dei Santi Giovanni e Paolo e 
Case Romane del Celio
Pyhän Johanneksen ja Paavalin basilika ja 
Caeliuksen kukkulan roomalaiset asuintalot
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Kuva 45
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
pääkerros ja maanalainen tila:

1. Roomalaiset asuintalot ja titulus-kirkko 100–350 

2. Varhaiskristillinen basilikakirkko  350–450

3. Pääjulkisivun portiikki  1154–59

4. Keskiaikaiset tukirakenteet  1200–1400

5. Katto ja sisäkatto   1573–1598

6. Interiöörin uusi ilme   1715–18

7. San Paolo della Crocen kappeli  1857–60

8. Case Romane -museo  2002

1.
2.

2.

7.

8.

2.
1.

Kuva 46
Basilica dei Santi Giovanni e Paolo sijaitsee puistomaisella 
Caeliuksen kukkulan alueella. Kirkko rajautuu etelässä 
antiikinaikaiseen Clivus Scauri -katuun ja idässä 
Piazza dei Santissimi Giovanni e Paolo -aukioon 

Kuva: Bing Maps, 2016 
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2.
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6.

7.
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1.
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Kuva 47
Rakennuksen ajalliset kerrostumat nykytilanteessa,
leikattu näkymä:

1. Roomalaiset asuintalot ja titulus-kirkko 100–350 

2. Varhaiskristillinen basilikakirkko  350–450

3. Pääjulkisivun portiikki  1154–59

4. Keskiaikaiset tukirakenteet  1200–1400

5. Katto ja sisäkatto   1573–1598

6. Interiöörin uusi ilme   1715–18

7. San Paolo della Crocen kappeli  1857–60

8. Case Romane -museo  2002

aikajana
0500100015002000 500 eaa.

1.

5.

6.

2.

4.

7.

4.

1.

2.

2.

titulus Pammachi.97 Lopulta varhaiskeskiajalla yleistyi 
kirkon nykyinen nimi,98 joka viittaa roomalaisiin upseerei-
hin Giovanniin ja Paoloon, jotka palvelivat kristityn keisari 
Konstantinuksen joukoissa. Kieltäytyessään sotimasta 
pakanallisen keisari Julianus Apostatan kutsusta, heidät 
mestattiin kodissaan Clivus Scaurilla vuonna 362.99

Varhaiskristillinen basilikakirkko

Uskonnollisen käytön myötä roomalaisiin asuintaloihin 
kohdistui lukuisia rakennustoimenpiteitä, joiden seurauk-
sena talojen muodostama rakenne koki varsinaisen 
muodonmuutoksen ja sai lopulta varhaiskristillisen 
basilika kirkon olemuksen. Kyseessä oli ilmeisesti usei-
den peräkkäisten rakennusvaiheiden sarja, jonka aikana 
myös suunnitelmat ehtivät muuttua varsin oleellisesti.100 

Pammachion tiedetään toimineen rakennuttajana tässä 
asteittain edenneessä hankkeessa.101 

300-luvun jälkipuoliskon aikana asuintalojen ylempien 
kerrosten rakenteita purettiin ja samalla Clivus Scaurin 
suuntaiset julkisivut tulivat matalammiksi ja ne tasattiin eri 
muurausta käyttäen nykyiseen korkeuteensa eli sivulaivan 
räystäslinjan tasoon.102 Samanaikaisesti muurattiin umpeen 
ikkunoita sekä katutasossa kaarien muodostamat aukot.103 

Vaiheet, joiden myötä rakennus sai varsinaiset basilika-
kirkon tunnuspiirteensä, valmistuivat 400-luvun alku-
puoliskon kuluessa.104 Basilikan päälaivan ja sivulaivojen 
välisten kantavien pylväikköjen kohdalle lisättiin asuin-
talojen katutasokerroksessa kaksi vahvaa perustus-
muuria, minkä seurauksena suurimpaan osaan asunto-
jen tiloista ei ollut enää lainkaan pääsyä ja ne jäivät 
lopullisesti pois käytöstä. Kirkon päälaivaa reunustavat 

Kuva 48
Pääasiassa 100- ja 200-lukujen aikana rakennettujen 
roomalaisten asuintalojen tiloja on säilynyt kirkon alla ja 
talojen tiilirakenteet toimivat samalla kirkon perustuksina. 
Tässä tilassa nähdään myös fragmentteja huoneita 
koristaneista freskomaalauksista 

Kuva 49
Rakennuksen eteläjulkisivun Clivus Scauri -kadun 
suuntaan muodostaa edelleen roomalaisten asuintalojen 
ulkoseinä. Sen muurauksessa erottuvat kaaret, jotka 
alunperin muodostivat kadulle avautuvien kauppojen 
tilat. Aukot muurattiin umpeen 300-luvun jälkipuoliskolla. 
Seinää kohtisuorasti tukevat ja kadun ylittävät 
kaarirakenteet puolestaan on ajoitettu 1300-luvulle 

48 49



46 47

51 52

53

mustat graniittipylväät korinttilaisine kapiteeleineen ovat 
peräisin antiikin roomalaisesta rakennuksesta. Niistä 
kahdeksan päälaivan molemmilla puolilla on edelleen 
näkyvissä. Päälaivan päätteeksi rakennettiin puoliympy-
rän muotoinen apsis. Jo 300-luvun jälkipuoliskolla  
luoteisnurkasta aloitettu pohjoisen sivulaivan ulkoseinä  
muurattiin nyt loppuun.105 Päälaivan yläosan seinät 
rakennettiin myös samassa vaiheessa.106 Basilikan salin 
lattia on roomalaisten talojen toisen kerroksen tasossa.107 

Kirkon pääjulkisivu piazzan suuntaan on myös 400- 
luvun alkupuoliskolta. Kirkkosali oli alunperin päälaivan  
kohdalta avattu ulkotilaan kahden päällekkäisen kaari-
sarjan kautta, jotka molemmat koostuivat viidestä 
vierekkäisestä aukosta. Sisäänkäyntiä lukuunottamatta 
aukot muurattiin nähtävästi epäkäytännöllisyytensä 
vuoksi varsin pian umpeen, mutta ylempi kaarisarja 
erottuu silti julkisivun yläosassa.108 

Varhaiskristillisen basilikan rakennusvaiheista on kirkon  
arkkitehtuurissa jäänteenä myös kaksi ilmeikästä tuki-
pilarirakennetta: yksi lounaisnurkassa, käsittäen samalla 
Clivus Scaurin ylittävistä kaarista läntisimmän,109 ja toinen 
kaakkoisnurkassa, jossa nähdään jäänteet etelään ja 
itään ulottuneista, myöhemmin sortuneista tiilikaarista.110 

Pääjulkisivun portiikki

Varhaiskristillisen basilikan piazzalle avautuvan pää-
julkisivun eteen rakennettiin keskiajalla portiikki, johon 
kuuluvaa tiilirakenteista yläkerrosta kantaa katutaso-

kerroksessa graniittipylväikkö ja sen päällä arkkitraavi. 
Portiikin kanssa samanaikaisesti uudistettiin myös 
päälaivan keskisisäänkäynti, joka tyyliteltiin kosmaatti-
mosaiikeilla. Portiikki on ajoitettu 1100-luvun puoliväliin 
siinä käytetyn tiilimuurauksen sekä arkkitraavin piirto-
kirjoituksen perusteella,111 jossa mainitaan rakentamiseen 
liittyen vuodet 1154–59.112 

Keskiaikaiset tukirakenteet

Basilikakirkkoa vahvistettiin keskiajalla kahdella laivoihin 
nähden poikittaisella tukien kokonaisuudella. Ensinnä-
kin sisätiloissa päälaivan molemmilla puolilla korvattiin 
kahdet graniittipylväät raskailla tiilestä muuratuilla 
pilareilla. Ne rakennettiin puolestaan kannattelemaan 
päälaivan ylittäviä poikittaisia tukikaaria, jotka vahvista-
vat raken nuksen yläosan seiniä. Kuormaa jaettiin edel-
leen sivu laivojen yli ulottuvilla kaarilla. Lisäksi nähdään 
rakennuksen ulkopuolella, päälaivan eteläsivulla kaksi 
muurimaista tiilirakennetta, jotka ulottuvat suurin piirtein 
päälaivan räystäslinjasta sivulaivan räystäslinjaan  
saakka. Muurausjälkensä perusteella ne ajoitetaan 
1200-luvulle.113 Eteläisen sivulaivan ulkoseinää tukevat 
muuratut pilarit ja kaaret, jotka ylittävät Clivus Scaurin ja 
antavat kadulle persoonallisen ilmeen. Niiden muuraus-
jälki puolestaan on ajoitettu 1300-luvulle 114 – lukuunotta-
matta jo mainittua varhaiskristilliseen basilikaan kuulu-
vaa läntisintä kaarta. Kirkon keskiaikaisista vaiheista on 
säilynyt myös Kristusta ja Apostoleita esittävä fresko-
maalaus. Vuodelle 1255 ajoitettu teos sijaitsee pienessä 
huoneessa eteläisen sivulaivan länsipäädyssä.115

Kuva 50
Varhaiskristillisen basilikan yhteydessä kirkon 
kaakkoisnurkkaan tehty massiivinen tukipilarirakenne, jolle 
sortuneiden kaarten jäänteet antavat omalaatuisen ilmeen 

Kuva 51
Pääjulkisivun eteen 1100-luvun puolivälissä rakennetun 
portiikin kanssa samanaikaisesti uudistettiin 
keskisisäänkäynti, joka sai tuolloin kosmaattimosaiikeilla 
koristellun marmorikehyksen 

Kuva 52
Kirkkoon keskiajalla toteutetut poikittaissuuntaiset 
tukirakenteet ulottuvat tässä kaarina Clivus Scauri 
-kadun ylitse 

Kuva 53
Kristusta ja Apostoleita esittävä freskomaalaus vuodelta 
1255, joka on säilynyt pienessä huoneessa eteläisen 
sivulaivan päädyssä

valokuva: AnnaMaija Ylimaula
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Katto ja sisäkatto

Vuodelta 1573 on merkintä korjaustöistä, joiden yhtey-
dessä uusittiin kirkon kattorakenteet.116 Päälaivassa 
on myös puurakenteinen sisäkatto, joka on päivätty 
vuodelle 1598.117 Sisäkattoa jäsentää kasetointi sekä 
ruusukekoristelu. 

Interiöörin uusi ilme

Kirkon sisätiloissa toteutettiin suuria muutostöitä vuosina 
1715–18.118 Päälaivan ja sivulaivojen tilojen nykyinen ilme 
on valtaosin näiden töiden seurausta. Basilikakirkolle 
ominainen, pää- ja sivulaivojen muodostama tilallinen 
kokonaisuus tuli epäselvemmäksi, kun sivulaivat muutet-
tiin pienten kappeleiden sarjoiksi. Kappeleiden ylä osien 
kaaret, pendentiivit ja ovaalimuotoisiksi kehystetyt 

kattomaalaukset luovat niihin kupolimaisen vaikutelman. 
Yhteys sivulaivoista päälaivaan ei katkennut kokonaan, 
mutta muutosten myötä massiiviset seinä- ja pilari-
rakenteet täyttivät huomattavasti aluetta, jonka graniitti-
pylväikkö ja keskiaikaiset pilarit olivat aiemmin jättäneet 
verrattain avoimeksi. Päälaivan alaosa muuttui  
aiempaa umpinaisemmaksi ja nykyään sille antavat 
ilmettä seinäpintojen pilasterit. Interiöörin yleisilme on 
runsaan koristeellinen.119 Alkuperäiset seinämuurit ja 
keski aikaiset pilarit ovat joka tapauksessa säilyneet 
1700-luvulla lisätyn pintakerroksen alla, määrittäen  
edelleen tilan muotoa. Kirkkosalin lattiakiveys on  
pääasiassa tehty 1700-luvulla, mutta sisäänkäynnin  
yhteydessä on paikoin säilynyt jäänteitä myös 1200-
luvulta peräisin olevasta mosaiikkilattiasta. Päälaivan 
nykyiset neljä yläikkunaa kummallakin sivulla ovat  
1700-luvulta.120 Eteläinen sivulaiva oli ikkunaton, kunnes 
puolikuun muotoiset ikkunat avattiin 1700-luvun töiden 
yhteydessä.121 

Kuva 54
Päälaivan kasetoitu sisäkatto on vuodelta 1598; sitä 
lukuunottamatta runsaan koristeellinen interiööri sai 
nykyisen ilmeensä pääasiassa vuosien 1715–18 töiden 
seurauksena. Vanhat seinärakenteet ovat kuitenkin 
säilyneet 1700-luvun kerroksen alla 

Kuva 55
Vuosina 1715–18 basilikakirkon sivulaivat muutettiin 
peräkkäisten kappeleiden sarjoiksi. Pää- ja sivulaivojen 
välinen yhteys ei katkennut kokonaan, mutta tuli 
huomattavasti aiempaa rajatummaksi. Kappeleiden 
ovaalimuotoiset kattomaalaukset luovat kupolimaisen 
vaikutelman 

Kuva 56
1700-luvun pilarin marmoria jäljittelevän maalauspinnan 
rinnalla nähdään varhaiskristillisen basilikan 
graniittipylväs, joka alunperin kuului antiikin 
roomalaiseen rakennukseen 
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San Paolo della Crocen kappeli

Santi Giovanni e Paolo -kirkon pohjoiskylkeen rakennet-
tiin kiinni vuosina 1857–60 huomattavan suurikokoinen 
San Paolo della Crocen kappeli.122 Sen arkkitehtuuri 
pohjautuu geometrisiin valiomuotoihin ja symmetriaan.  
Sisätiloissa kappelin alaosassa seinät ja lattia on 
päällys tetty monivärisillä marmorisommitelmilla, yläosaa 
taas hallitsevat kattomaalaukset, lanterniinilla varustettu 
kupoli ja sen valoisa rumpu. Pohjaratkaisultaan ristin-
muotoinen kappeli liittyy basilikakirkon tiloihin suoraan 
pohjoisen sivulaivan kautta. Ylävalolla valaistu ja korkea 
San Paolo della Crocen kappeli muodostaa lopulta 
kirkon sisätilaan varsin kiinnostavan, basilikan laivoihin 
nähden poikittaisen uuden akselin. 

Case Romane -museo

Roomalaiset asuintalot löydettiin lopulta uudestaan 
vuonna 1887, mistä lähtien kirkon alapuolisissa tiloissa 
on tehty kaivauksia.123 Pitkään jatkuneet arkeologiset ja 
historialliset tutkimustyöt olivat vuonna 2002 sellaisessa  
vaiheessa, että verraten suuri osa siihen mennessä 
esiinkaivetusta asuintalojen kokonaisuudesta avattiin 
yleisölle.124 Antiikin talojen jäänteet on museossa nähtä-
vänä sellaisenaan; mainittavia museon käyttöönottoon 
liittyviä lisäyksiä ovat lähinnä muutamat kevytrakenteiset 
teräsrampit. Museo hyödyntää myös San Paolo della 
Crocen kappelin kellaritilaa. 

Kuvat 57 ja 58
Vuosina 1857–60 rakennettu San Paolo della Crocen 
kappeli on suoraan yhteydessä Santi Giovanni e Paolon 
basilikaan pohjoisen sivulaivan kautta. Kappelin 
alaosaa hallitsevat moniväriset marmorisommitelmat ja 
yläosaa puolestaan kattomaalaukset sekä lanterniinilla 
varustettu kupoli 

Kuva 59
Case Romane -museossa tarpeelliset kulkusillat ja 
portaikot on toteutettu kevyesti teräsrakenteisina. Muilta 
osin roomalaiset talot on pääasiassa jätetty näkyviin 
sellaisina kuin ne ovat säilyneet 
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Kuva 60
Rakennuksesta erotettavat ajalliset kerrostumat – kuten 
ylevä pääjulkisivu keskellä, kupolikatteinen kappeli 
vasemmalla tai umpinainen kellotorni oikealla – ilmentävät 
yksittäin tarkasteltuna varsin johdonmukaisesti oman 
aikakautensa tai käyttötarkoituksensa mukaisia 
tavoitteita, mutta kokonaisuutena muodostavat hyvin 
epäsymmetrisen ja kysymyksiä herättävän sommitelman 

Pohtiva osuus: 
Ajallisesti kerroksellinen rakennus 
koettuna paikkana

Kun Basilica di San Nicola in Carcere -kirkkoa lähesty-
tään Via del Teatro Marcello -katua pitkin, paikka-
kokemusta sävyttää jatkuva liikenteen vauhti ja äänet. 
Myöskään kuumalle auringonpaisteelle ei muodostu 
varjoa rakennuksen viereisessä risteyksessä. Verrattuna 
lähikortteleiden tiiviiseen ja suojaisaan kaupunkiraken-
teeseen, tämä paikka vaikuttaakin epätavallisen avaralta 
ja San Nicola in Carcere -kirkko liikenteen saartamalla 
tontillaan, pienen nurmialueen ympäröimänä jopa  
hieman orvolta. Jännite valtakatujen ja niitä reunustavien 
rakennusten välillä on luonteeltaan osittain myös ajal-
linen, sillä kadut vaikuttavat mittakaavansa ja olemuksen-
sa puolesta varsin moderneilta ja useat rakennukset taas 
lähes rauniomaisen ilmeensä vuoksi hyvin vanhoilta. 

Muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä tarkasteltuna 
San Nicola in Carcere -kirkon ulkoasu aiheuttaa joukon 
kysymyksiä: Onko tämä rakennus itse asiassa kirkko, 
linnoitus vai raunio? Miksi rakennusta ympäröivällä  
nurmella lojuu kivikappaleita? Miksi julkisivun keskiosa 
on noin kaunopuheinen ja heti sen vieressä kohoava 
torni taas karu ja jylhä? 

Rakennuksesta erottuu useita eri osia, jotka näyttävät 
yksittäin tarkasteltuna varsin säännöllisesti ja johdon-
mukaisesti toteutetuilta, mutta sen sijaan yhdessä 

muodostavat hyvin epäsymmetrisen ja vaihtelevan 
kokonaisuuden. Etenkin Via del Foro Olitorio -kadun 
suunnasta rakennuksen massan voisi sanoa näyttävän 
jopa orgaanisesti kehittyneeltä. 

Etäältä tarkasteltuna rakennuksen eri osien haalistuneet 
terrakottamaiset värisävyt ovat niin lähellä toisiaan, että 
on vaikea sanoa ovatko ne keskenään samaa materiaalia 
vai eivät. Ainoana poikkeuksena erottuu etujulkisivun vaa-
lea ja koristeellinen, temppelin päätyä muistuttava osa. 
Samalla tätä julkisivun osaa sävyttää myös tietty kulissin- 
tai reliefinomaisuus, sillä sen taakse jäävää varsinaista  
rakennusmassaa rajaavat seinä- ja kattopinnat eivät 
lopul ta ole täysin yhteneväisiä julkisivun kerronnan kanssa. 

Läheltä tarkasteltuna varmistuu, että tämä muodoiltaan 
ja värisävyltään kiviarkkitehtuuriin viittaava julkisivun osa 
ei materiaaliltaan kuitenkaan ole marmoria tai travertiinia 
vaan vaaleaksi käsiteltyä rappausta. Tavallaan vaikuttaa 
siltä, kuin sen sileäksi muotoillut pinnat ja yksityis kohdat 
eivät oikeastaan pyrkisi esiintymään materiaalisina 
lainkaan; ne ovat kuin ikiaikaisia ja aineettomia heijas-
tumia klassisen arkkitehtuurin kuvastosta. Tällaisen 
vaikutelman kääntöpuolena on haavoittuvuus ja myös 
tässä julkisivun osassa pienetkin rappauksen lohkeamat 
muodostavat herkästi erottuvia säröjä julkisivuun. 
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Kuva 61
Vaikka basilikakirkon pohjaratkaisu on tyypillisesti 
keskiakselin suhteen symmetrinen, rakennukseen eri 
aikakausina toteutetut lisäykset saavat sen massan 
näyttämään miltei orgaanisesti kasvaneelta

Kuva 62
Rauniomaiset travertiiniharkot kirkon perustuksissa ovat 
niin kuluneita, että niissä voi enää hädin tuskin tunnistaa 
ihmisen kädenjäljelle ominaisen suorakaiteisen muodon

Kuva 63
Kirkkoa ympäröivällä nurmialueella lepäävät muinaiset 
rakennusten jäänteet johdattelevat pohtimaan paikan 
menneisyyttä 

Kuva 64
Paikoin vahingoittunut julkisivurappaus tai maalauksen 
epätasaisuus eivät roomalaisessa ympäristössä 
välttämättä pistä silmään. Toisaalta nämä ovat juuri 
niitä tekijöitä, jotka tyypillisesti ilmentävät materiaalissa 
ajallista syvyyttä

Terrakottan sävyiset seinäpinnat paljastuvat etujulkisivun 
ja kellotornin osalta tiilimuuriksi ja muissa julkisivuissa  
pääasiassa rappaukseksi. Rakennuksen ilme on joissa-
kin kohdissa melko kulunut ja seinistä paikoin pois 
karisseen rappauksen alta paljastuu tiilimuuri. Tällaisissa 
kohdissa huomaa, että värisävy, jolla rappauksen pinta 
on käsitelty, ei eroa jyrkästi rappauslaastin sävystä ja 
nämä molemmat puolestaan ovat varsin lähellä tiilen  
punaruskeaa sävyä. Näiden materiaalien sävyt ovatkin 
luultavasti vuosien varrella pyöristyneet kohti toisiaan 
auringonpaahteen sekä niiden pintaan kertyneen katu-
pölyn seurauksena. Tämänkaltaiset julkisivupintojen 
muutokset ilmaisevat omalla tavallaan myös luonnolli-
selle ajalle altistumista, ja koska tässä kaupungissa  
rakennusten suodaan usein näyttäytyä kuluneina, 
pintojen muutoksia ei tämänkään rakennuksen kohdalla 
välttämättä käsitä häiritseviksi puutteiksi tai virheiksi. 

Rakennusta ympäröivällä nurmella ja seinän vierellä 
lepäävistä kivikappaleista osan voi lähietäisyydeltä tun-
nistaa klassista arkkitehtuuria edustaneen rakennuksen 

raunioituneiksi osiksi. Koska ne viestivät kuluneisuu-
tensa perusteella äärimmäistä ajallista etäisyyttä, 
ja koska ne sijaitsevat tässä, Rooman keskustassa, 
niiden mieltää kuuluneen antiikin aikaisiin rakennuksiin. 
Samalla ne johdattelevat pohtimaan, oliko ehkä juuri 
tässä jokin rakennus kaksi vuosituhatta sitten? Erään-
laisen vastauksen tarjoaa osittain maan sisään painunut 
travertiinimuuri, joka muodostaa kirkon perustuksen ja 
näyttää yhtä vanhalta kuin nurmella sijaitsevat kappa-
leet. Näistä ulkoasultaan rauniomaisista osista kaikkia ei 
enää varmuudella voi tunnistaa ihmisen muotoilemiksi ja 
esimerkiksi perustusmuurin harkoissa juuri ja juuri  
tunnistettavan suorakaiteisen muodon ansiosta ne  
erottuvat vielä luonnon kivilohkareista. 

Rakennuksen sisälle siirryttäessä ensimmäisenä havah-
tuu siihen, kuinka liikenteen pauhu muuttuu hiljaiseksi 
taustakohinaksi. Kirkon sisätiloissa on hieman hämärää 
ja edessä avautuvan päälaivan valaisee yläikkunoista 
saapuva luonnonvalo. Valo lankeaa päälaivaa reunusta viin 
pylväisiin ja ohjaa myös kävijän huomion niihin. Pylväät 
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Kuva 65
Päiväaikaan rakennuksen sisätilat ovat pääasiassa 
luonnonvalon valaisemat. Yksittäisenä elementtinä tilaa 
hallitsevat eriväriset antiikkiset pylväät 

Kuva 66
Illuusiot voivat mutkistaa paikkakokemusta: se mikä 
kaukaa näyttää verhojen peittämältä ikkuna-aukolta, 
osoittautuukin lähellä seinämaalaukseksi 

Kuva 67
Ensivaikutelmaltaan kapiteelit näyttävät lähes 
virheettömiltä, mutta läheltä tarkasteltuna niistä aistii 
pitkän ja hitaan kulumisprosessin

tunnistetaan klassisten pylväsjärjestelmien mukaisiksi,  
mutta samalla huomataan niiden olevan keskenään eri-
laisia. Eri kivilaadut antavat pylväille erilaisen värisävyn ja 
joidenkin pinta on käsitelty tasaiseksi ja toisten taas uur-
rettu. Lisäksi osa kapiteeleista on tyyliltään korintti laisia 
ja osa joonialaisia. Ehkä pylväät ovat olleet suurimman 
osan menneisyydestään sisätiloissa, koska ne vaikuttavat 
huomattavan hyvin säilyneiltä. Etenkin kapiteeleja tarkas-
tellessa näyttää siltä, että ne tuskin ovat altistuneet kovin 
äkkinäisille tuhovoimille vaan niiden terävimmät muodot 
ovat vasta hyvin pitkän ja hitaan kulumisprosessin myötä 
hieman pyöristyneet. Vaikka pylväät tuovat mieleen kuvia 
antiikin temppeleistä, tässä niiden joka tapauksessa 
havaitaan olevan sijoitettu keskiaikaiselle basilikakirkolle 
ominaisella tavalla. Päälaivan päätteenä nähdään valoisa 
kuori ja apsis, jotka muodostavat taustan runsaastikoris-
tellulle alttarikatokselle. Päälaivan ja kuorin seiniä koris-
tavat runsaat maalaukset, joista jotkut saattavat illuusio-
maisesti esittää vaikkapa verhoilla peitettyä ikkunaa. 

Kirkon sivulaivat ovat tiloina päälaivaan verrattuna 
vielä asteen verran hämärämpiä, sillä niissä ei ole omia 
ikkuna-aukkoja lainkaan. Umpinaiset ulkoseinät, holvatut 
kattorakenteet sekä päälaivasta erottavat pylväsrivit  
tekevät sivulaivoista tiloina hyvin ajattomat. Niiden ikää 
ei pysty lähestymään pintojenkaan avulla, koska ne on 
käsitelty tasaisen vaaleiksi. Edellämainittujen arkkitehto-
nisten elementtien lopputuloksena syntynyt tila ilmen-
tääkin tavallaan sellaisia roomalaisen rakentamistavan 
piirteitä, jotka ovat saaneet toistua vuosisadasta toiseen. 

Päälaivaa hallitsevaa pylväsarkkitehtuurin kerrontaa 
on pyritty jatkamaan myös sivulaivojen umpinaisissa 
seinissä, joiden pintaan on holvien alapuolelle lisätty 
pilastereita. Ne antavat vaikutelman, ikään kuin juuri 
niiden kohta seinästä kantaisi holvista laskeutuvan kuor-
man alas perustuksiin. Kyse taitaa kuitenkin olla lähinnä 
visuaalisesta tehosteesta, sillä ulkoseinämuuri vaikuttaa 
koko matkaltaan muuten täysin yhtenäiseltä. Ehkä tämä 
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Kuva 68
Umpiseinän, kattoholvin ja pylväikön rajaama sivulaiva on 
tilana varsin ajaton. Pylväsarkkitehtuurin rytmi heijastuu 
seinämuurin pilastereissa 

Kuva 69
Seinien pinnat voivat vuosisatojen kuluessa elää 
maalausten, rappausten ja muistolaattojen kautta omaa 
elämäänsä, samalla kun tilaamuodostava ja kantava 
seinämuuri säilyy muuttumattomana 

Kuva 70
Muodoltaan oikeaoppinen pylvään basis osoittautuu 
läheltä tarkasteltuna pintaan lisätyksi koristeeksi

Kuva 71
Sivukappelin kasetoinneilla koristellulle kupolille on 
löydettävissä tunnettu roomalainen esikuva, Pantheon

kertoo siitä, että pylväsarkkitehtuuri on jossain vaihees-
sa nähty arvokkaampana ja tällöin myös muuria on 
haluttu tyylitellä pylväikön kaltaiseksi. 

Joissakin kohdissa seiniin on muurattu kiinni raken-
nuksen historiaa vuosisatojen takaa todistavia muisto-
laattoja ja toisessa kohtaa seinäpinnat taas ovat 
rapistuneessa kunnossa, mutta kaikki tämä lopulta lisää 
seinämuurien viestittämää jykevyyden vaikutelmaa –  
pinnat näyttävät muuttuneen ja eläneen omaa elä-
määnsä, luultavasti jo vuosisatojen ajan, mutta seinät 
ovat pysyneet vakaasti paikallaan. 

Eteläisen sivulaivan puolivälissä avautuu kahden 
pilasterin välistä yllättävä tilallinen siirtymä kappeliin, 
jonka seinät ovat täysin umpinaiset ja ainoa valonlähde 
on sen kupolin okulus. Tila on melko hämärä ja kirkko-
saliin verrattuna luonteeltaan yksityinen. Koska kappeli 
tekee selkeän poikkeaman basilikakirkon symmetriseen 
pohjaratkaisuun, herää kysymys miksi se on pystytetty 
juuri tähän kohtaan? Kappelin tilan ja osien muodossa 
korostuvat kirkon muita tiloja voimakkaammin geo-
metriset valiomuodot, neliö, kuutio ja pallo. Okuluksen ja 
kasetoinnin jäsentämän kupolin esikuvana voi nähdä alle 
kilometrin päässä tästä sijaitsevan antiikin temppelin, 
Pantheonin. Esikuvien muinaisuudesta huolimatta tilan 
materiaalit eivät vaikuta suunnattoman vanhoilta. 
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Kuva 72
Kirkon yläosassa korostuu ikkunoiden, maalausten ja 
katon kasetointien säännöllinen rytmi

Kuva 73
Kullatut kasviaiheiset ornamenttikuviot synnyttävät 
jyrkän kontrastin voimakkaan sinistä taustaa vasten ja 
antavat sisäkatolle tässä rakennuksessa huomattavan 
graafisen ilmeen 

Kuva 74
Kaartuvan marmoribalustradin reunustama portaikko 
johtaa kirkon kryptaan 

Kuva 75
Kirkon interiöörissä marmoriosat ja marmoria jäljittelevät 
maalatut pinnat esiintyvät usein rinnakkain ja niitä voi 
olla vaikea erottaa nopeasti toisistaan. Ikääntyessään 
ne kuitenkin käyttäytyvät keskenään eri tavoin ja 
materiaalit paljastuvat 

Päälaivan yläosa puolestaan näyttäytyy suoralinjaisuutta 
ja säännönmukaista rytmikkyyttä korostavana. Yläosan 
seinissä toistuvat tasaisesti suorakaiteen muotoiset  
ikkunat ja niiden välissä suurikokoiset kullattujen  
kehysten rajaamat maalaukset. Niiden yläpuolella tilaa 
rajaa runsaskoristeinen kasetoitu sisäkatto, joka on 
ilmeeltään hyvin graafinen. Graafisuus syntyy ennen 
kaikkea kullatuista kasviaiheisista ornamenttikuvioista 
ja niiden sinistä taustaa vasten muodostamasta jyrkästä 
kontrastista. Tässä suhteessa katto erottuukin muusta 
interiööristä. Se ei kuitenkaan näytä viereisiin seinä-
pintoihin nähden varsinaisesti eri-ikäiseltä. Osat sijait-
sevat sen verran korkealla, että niiden materiaalisista 
ominaisuuksista on jokseenkin vaikea päästä varmuu-
teen. Seinäpinta näyttääkin ensin kiviaineiselta,  
mutta kun sitä seuraa alaspäin, huomaa ettei siinä ole 
lainkaan saumoja ja lopulta pintakäsittelyn tunnistaa 
maalaukseksi. 

Juuri kivimateriaalien ja niitä jäljittelevien maalattujen 
pintojen vuorottelu onkin tämän kirkon interiöörille  
leimallinen piirre. Nämä pinnat esiintyvät useissa  
kohdissa rinnakkain ja saattavat muodostaa myös yh-
dessä erilaisia sommitelmallisia kokonaisuuksia.  

Usein nopeastikatsottuna on vaikea erottaa, missä 
kohtaa on kyse kivipinnasta ja missä maalauksesta. 
Maalattu pinta paljastuu jäljitelmäksi helpoimmin silloin, 
kun se on ikääntymisen myötä päässyt rapistumaan. 
Silloin se luonnollisesti käyttäytyy eri tavalla kuin kivi. 
Materiaalista luettavan ajallisen syvyyden kannalta tämä 
aiheuttaa erikoisen tilanteen, sillä aito marmoripinta 
voikin näyttää uudemmalta, kuin sitä satoja vuosia nuo-
rempi, vaurioitunut maalattu rappaus. Lopulta tämä ehkä 
lähinnä aiheuttaa paikkakokemuksessa hämmennystä ja 
vaikeuttaa kokonaiskäsityksen muodostamista. 

Tähän mennessä todetusta, jo sinänsä ruunsaasta, tyyli-
lajien kirjosta vielä jossain määrin poikkeava ratkaisu on 
kuorin alle johtava portaikko. Sen kiertyvä muoto näyt-
tää korostavan kerrosten välistä pystysuuntaisen liikkeen 
vaikutelmaa. Kirkkosalin tasossa portaikkoa reunustaa  
näyttävä kaareva marmoribalustradi. On tavallaan 
yllättävää, kuinka portaikko ei keskeisestä sijainnistaan 
huolimatta juuri dominoi päälaivaa vaan asettuu melko 
huomaamattomasti alttarin eteen. Portaikko muistuttaa  
vahvasti Pietarinkirkossa hautakammioon johtavaa 
kaartuvaa portaikkoa, joka samalla toimii myös ajallisena 
vertailukohtana tämän kirkon portaikolle. 
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Kuva 76
Jatkuvan kosteuden havaitsee kryptassa paitsi ilmaa 
hengittäessä myös seinäpintojen laikkuisuutena 

Kuva 77
Hautakammiona toimineen kryptan ilme viestittää, ettei 
kyse ole samalla tavoin edustuksellisesta tilasta kuin 
yläkerran tilat 

Kuva 78
Kirkon perustusten luona vuorottelevat raunioituneet 
kivimuurit ja johdonmukaisesti toteutetut tiilirakenteet 

Kuva 79
Luonnonvalon ja ulkonäkymien puuttuessa kokonaan 
suuntavaisto joutuu koetukselle arvaamattomasti 
mutkittelevissa maanalaisissa käytävissä

Portaikkoa laskeutumalla siirrytään kuorin alapuoli-
seen tilaan, kirkon kryptaan. Siellä ensimmäisenä tulee 
vastaan viileä ja kostea ilma sekä yläkertaa syvempi 
hiljaisuus. Tila on myös huomattavan matala ja hämärä 
eikä sinne kantaudu enää päivänvaloa juuri lainkaan. 
Kammiomainen krypta on hyvin koruton tila ja sinne 
mennessä aistii selkeästi siirtymän pois kirkon niistä 
osista, mitkä on tarkoitettu edustuksellisiksi. Holvien ja 
muurien rakenteet näyttäytyvät kryptassa jokseenkin 
samalla tavalla ajattomina kuin sivulaivoissa. Jatkuvan 
kosteuden pitkäaikainen vaikutus ilmenee seinäpinnois-
sa sattumanvaraisena värien laikkuisuutena. 

Kryptan tasosta laskeudutaan vielä noin metrin verran 
alemmas, kun siirrytään eteläisen sivulaivan alapuoli-
seen tilaan. Samalla tapahtuu vielä uusi siirtymä tilojen 
hierarkiassa – kryptaan verrattuna tämä maanalainen 
tila ei vaikuta enää edes suunnitellulta. Epätasaiseen 
maapohjaan rajautuvaa tilaa reunustavat toisiaan  
vaihtelevasti täydentävät muurit ja tilaa kattaa tiilinen 
holvirakenne. Eteenpäin kulkiessa huomaa, että  
kyseessä onkin varsin pitkä ja sokkelomainen tilojen  
sarja, jossa täysin sattumanvaraisesti tapahtuvien 
käännösten seurauksena väistämättä kadottaa suunta-
vaistonsa. Tästä suoranaisesta luolastosta ei ole  
näköyhteyttä liiemmin ulos kuin muihin sisätiloihinkaan  
ja hiljaisuus on äärimmäinen. 

Tilassa nähtäviä muureja tarkastellessa voi huomata, 
että niissä esiintyy pääasiassa kahta erilaista raken-
netta: lähes rauniomaisen kuluneita suuria kiviharkkoja 

ja toisaalta melko ehjää ja säännöllisesti toteutettua 
tiilirakennetta. Kiviharkot vaikuttavat samanlaisilta kuin 
mitä rakennuksen perustuksena nähtiin ulkopuolella. Nyt 
kirkon alapuolella niiden voi itse asiassa todeta muodos-
tavan varsin merkittävän osan rakennuksen perustasta. 
Näin ollen ne myös määrittävät yläpuolisten kantavien 
seinälinjojen sijaintia ja osaltaan vaikuttavat edelleen 
rakennuksen hahmoon ja tilojen muotoon. 

Rauniomaisten perustusten äärellä havahtuu jälleen 
siihen, missä määrin osat voi vielä tunnistaa ihmisen 
muokkaamiksi. Ehkä niiden muodostama kokonaisuus, 
suorine seinälinjoineen ennen kaikkea viestii menneisyy-
dessä tapahtuneesta määrätietoisesta rakentamisesta. 
Yksittäiset kappaleet sen sijaan ovat jo ehtineet menet-
tää muotoaan hyvin paljon. Missä kiviosat ovat kaikkein 
kuluneimpia, ne tuovat lähinnä mieleen luonnossa  
nähtävän kalliolohkareen, jota eroosio on tuhansien 
vuosien aikana hitaasti kuluttanut. Tätä vaikutelmaa 
tukee tiloihin epätasaisesti levittäytynyt maa-aines, joka 
edelleen peittää osaa kiviraunioista. Täällä ajatukset 
eksyvätkin siihen, miten rakennukset ja niiden mate-
riaalit lopulta ovat luonnosta otettuja ja muokattuja, sekä 
miten entiset rakennuskappaleet ovat pitkän kulumisen 
seurauksena alkaneet jälleen muuttua kohti sitä mitä ne 
aikanaan olivat luonnossa. 

Kirkon perustuksina nähtävät rauniot ovat luonteel-
taan sellaisia, ettei niiden muodostamaa alkuperäistä 
rakennuskokonaisuutta tai käyttötarkoitusta ainakaan 
suorassa paikkakokemuksessa pysty enää hahmotta-
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Kuva 80
Rauniomaisten kiviosien ja hyväkuntoisten tiilirakenteiden 
välille syntyy rytmin myötä hämmästyttävä vuoropuhelu 

Kuva 81
Kolmesta pienestä kammiosta koostuva tila erottuu 
itsenäisenä kokonaisuutena muihin maanalaisiin 
tiloihin verrattuna

Kuva 82
Maa-aineksen sisältä pilkistävä, raunioitunut kivikappale 
tuo lähinnä mieleen luonnosta löytyvän lohkareen

Kuva 83
Kirkon julkisivuun muuratussa marmorilaatassa 
todetaan Basilica di San Nicola in Carceresta kolme 
rakennusvaihetta. Paikkakokemuksen valossa 
rakennuksen menneisyys ei vaikuta kuitenkaan näin 
yksinkertaiselta

maan. Yläpuolisen kirkon eri osien kesken on mahdollis-
ta nähdä nykyhetkeen ja nykyiseen käyttötarkoitukseen 
johtava jatkumo, mutta näiden muinaisten perustusten 
osalta se on ehtinyt ratkaisevalla tavalla katketa. Se  
miten kirkko on rakentunut raunioiden päälle, lienee 
lähinnä käytännön sanemaa rakenteiden hyödyntämistä. 

Kiviharkkojen rinnalla esiintyvien tiilirakenteiden ikää on 
vaikea arvioida, mutta ne näyttävät melko nuorilta ja  
ainakaan ne eivät ole altistuneet samanlaiselle kulumi-
selle kuin kiviharkot. Kyseisille tiilirakenteille on vaikea 
nähdä muuta perusteltua käyttötarkoitusta kuin jonkin-
lainen ylempien osien tukeminen. Hyväkuntoisten 
tiili rakenteiden ja rauniomaisten kiviosien nähdään 
kuitenkin etenevän paikoitellen samassa rytmissä. 
Niiden vuoropuhelua sävyttää yhtä aikaa rakenteellinen 
samanhenkisyys ja valtava ajallinen etäisyys. 

Maanalaisten tilojen joukosta löytyy kuitenkin yksi  
poikkeus. Eteläisen sivulaivan alapuolisesta tilasta 
on yhteys perustusmuurin ulkopuoliseen, niin ikään 

maanalaiseen tilaan, jonka voi oivaltaa muodostavan 
sivu laivan kylkeen rakennetun kappelin perustan ja 
näin osaltaan selittävän sen epäsymmetrisen sijainnin. 
Kappelin alapuolinen tila muodostuu kolmesta vierek-
käisestä tiilirakenteisesta kammiosta, jotka ovat holvien 
kattamat. Tämä pieni ja ajaton tila erottuu kokonsa ja 
muotonsa puolesta selvästi itsenäiseksi suhteessa  
muihin maan alla nähtyihin tiloihin. 

Lopulta rakennuksesta poistuttua, sen ulkoseinässä 
nähdään marmorinen laatta, joka toteaa kirkon käsittä-
mät kolme rakennusvaihetta. Kuitenkin paikkakokemus 
itsessään viestittää rakennuksen menneisyyden olevan 
selvästi monisäikeisempi. Tässä rakennuksessa esiin-
tyvä ajallinen kerroksellisuus ei paikkakokemuksessa 
ehkä aiheutakaan marmorilaatan mukaista toteamusten 
sarjaa vaan ennemmin joukon kysymyksiä ja epäilyksiä. 
Nämä johdattelevat pohtimaan menneiden rakentami-
sen ihanteiden ja tarpeiden vaihtelevuutta sekä samalla 
niiden suhdetta materiaaliseen todellisuuteen erityisesti 
ajan vaikutusten kannalta. 
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Lopuksi

Diplomityössäni tarkoituksena oli tutkia, miten ajallinen 
kerroksellisuus ilmenee rakennuksen arkkitehtuurissa,  
massoittelun ja tilanmuodostuksen kannalta. Oli 
kiinnos tavaa tarkastella, millainen rakennuskokonaisuus 
on loppu tuloksena yli kaksi vuosituhatta kestävästä 
prosessista, jonka aikana rakentamisen ihanteet ehtivät 
vaihdella ja samalla rakenteisiin kohdistuu jatkuva  
luonnollisen ajan kuluttava vaikutus. 

Kerroksellisuuden havainnollistamisen ja dokumen-
toinnin keinona syntyi 3D-mallinnoksia hyödyntävä  
graafinen esitystapa, jossa eri-ikäiset rakenteet on ero-
tettu toisistaan rakennusajankohdan mukaan. Esitystapa 
auttaa hahmottamaan millaisista osista kerroksellinen 
kokonaisuus muodostuu. Työn tarkoituksena on samalla 
edesauttaa kerroksellisuuden tunnistamista ja hyväksy-
mistä myös osana rakennuksen tulevia ylläpito- ja 
restaurointitöitä. 

Esimerkkikohteiden tarkastelun ja graafisen esityksen 
avulla nähdään, että rakenteille annetut muodot ja tilojen 
koko vaihtelevat selvästi eri aikakausien välillä. Yllättävät 
tilalliset siirtymät tapahtuvat kerrostumien rajakohdissa. 
Jokaisessa kerrostumassa toteutuu oma johdonmukai-
suutensa, mutta niiden muodostama kokonaisuus on 
vaihteleva. Rakennuksen hahmo voi olla epäsäännöl-
linen vaikka se koostuu symmetrisistä tai geometrisesti 
valiomuotoisista osista. 

Tunnistettavien ihanteiden moninaisuudesta huolimatta 
ajallisesti kerroksellinen rakennus koetaan yhtenä koko-
naisuutena. Rinnakkain esiintyvät eri-ikäiset osat kerto-
vat autenttisesti paikan menneisyydestä ja asumisen 
jatkumosta. Kerrokselliset rakennukset painuvat mieleen 
yksilöllisinä ja ainutlaatuisina kokonaisuuksina. 

Kuva 84
Tilallinen siirtymä Santi Giovanni e Paolo -basilikakirkon 
sivulaivasta San Paolo della Crocen kappeliin on 
yllättävä. Tilat ovat muodostuneet eri rakennusvaiheiden 
seurauksena 
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