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Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää koristeen roolia nykyarkki-
tehtuurissa, sekä sitä miten koristeella kyetään tekemään näkyväksi kohteen 
rakennusajankohdasta, paikasta ja käyttötarkoituksesta muodostuva identi-
teetti. Työn tarkastelualueeksi on rajattu Firenzen arkkitehtuuri, johon myös 
nykyarkkitehtuurin koristeaiheita verrataan. Koristeiden kategorisoinnissa 
käytetään alun perin Alan Gowansin esittämää jakoa mimeettiseen, sovelta-
vaan ja orgaaniseen koristeeseen. 
 Työ jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen tarkastelee koris-
teen tyyppejä ja identiteettiä kuvaavaa vaikutusta Firenzen historiallisessa 
arkkitehtuurissa. Historiaosuuden pohjalta nostan esiin 6 eri aihetta, joita 
Firenzessä koristeen käytöllä on tyypillisesti kuvattu, ja jotka ovat luoneet 
Firenzelle tunnusomaista arkkitehtuuria. Näitä ovat kosmos, kauneus, tekto-
nismi, humanismi, traditio ja monumentaalisuus.
 Toisessa osassa tarkastelen, miten nykyarkkitehtuurissa nämä teemat 
näkyvät mimeettisen, soveltavan ja orgaanisen koristeen käyttönä. Tämä luku 
nostaa esiin myös tarpeita koristeen käytölle, sekä osoittaa, miten nykyark-
kitehtuurissa koristeet ovat toisinaan kohteen identiteetistä irrallisia. Identi-
teetin kuvaamisen sijaan nykyarkkitehtuuri näyttäytyy alttiimpana erilaisille 
mielivaltaisille koristeellisille kokeiluille, joita etenkin digitaalisen teknolo-
gian mukanaan tuomat suunnittelu ja valmistusmenetelmät ennestään ruok-
kivat. Toisaalta nykyaikaiset ilmiöt, kuten globalisaatio, tarve muuntojous-
tavuuteen tai koristeella kuvattavan kosmoksellisen aiheen puuttuminen 
aiheuttavat arkkitehtuurin samankaltaistumista, jolloin kohteille ei muodos-
tu tunnistettavaa paikkaa määrittävää identiteettiä. 
 Kolmannessa luvussa esittelen taidemuseosuunnitelman Firenzen 
Piazza Santa Crocelle. Suunnitelmassa olen koristeen käytön avulla pyrkinyt 
tuomaan esiin kohteen identiteetin, ja sitä kautta sovittamaan sen historial-
liselle aukiolle. Koristeen käyttö kohteen identiteetin monipuolisesti huomi-
oivalla tavalla osoittautui mielekkääksi ja arkkitehtuurin laatua parantavaksi 
toimenpiteeksi. Uskon että identiteetin kuvaaminen koristeen käytöllä missä 
tahansa muussakin kohteessa auttaa luomaan merkityksellisempää ja mielek-
käämpää rakennettua ympäristöä.



8

Abstract



9

Anniina Kortemaa
Ornament enhancing the identity of Architecture
Tampere University
Department of Architecture
Master’s Thesis
August 2020

The goal of this thesis is to explore the role of ornament in contemporary 
architecture and how it is used to clarify a building’s time, its place and its 
purpose. The study area has been delimited to Florentine architecture to 
which the decorative themes of contemporary architecture are also compared. 
The categorization of ornament to mimetic, applied and organic form is ori-
ginally used by Alan Gowans.
 The work is divided into three parts, the first of which looks at how 
mimetic, applied and organic ornament has enhanced the identity of the his-
toric architecture of Florence. Based on the historical section, I highlight 6 
different themes that ornament has been describing in Florence, and that 
have created the architecture characteristic of the place. These include cos-
mos, beauty, tectonism, humanism, tradition, and monumentality.
 In the second part, I look at how these themes are reflected in con-
temporary architecture by the use of mimetic, applied, and organic ornament. 
This chapter also highlights the needs of the use of ornament in architec-
ture in general, as well as it shows how ornament is these days sometimes 
detached from the building’s identity. Instead of depicting identity, contem-
porary architecture’s use of ornament appears to be more prone to a variety 
of arbitrary decorative experiments, fueled in particular by the design and 
manufacturing methods brought about by digital technology. On the other 
hand, modern phenomena such as globalization, needs for flexibility, or the 
lack of a cosmic subject depicted in ornament cause architectural similarity, 
so that buildings do not form a recognizable identity.
 In the third chapter, I present an arts and crafts museum design for 
Piazza Santa Croce in Florence. By using ornament in this design I have aimed 
at making visible its identity and in that way making it fit to the historical 
piazza. The use of ornament in a way that takes into account the identity of 
the building proved to be meaningful and, to improve the quality of the archi-
tecture. I also believe that describing identity with the use of ornament in any 
other building too helps to create a more meaningful built environment.
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Johdanto

Kuva 1: Piazza Santa Croce, 2019. Suunnittelukilpailun tontti.
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Tämän diplomityön aihe on saanut alkunsa havainnosta siitä, kuinka koris-
teella on nykyarkkitehtuurissa vaikeasti määriteltävä rooli, ja kuinka koris-
teisiin nykyarkkitehtuurissa suhtaudutaan ikään kuin ne itsestään selvästi 
olisivat arkkitehtonista kokonaisuutta heikentäviä. Samaan aikaan suuri osa 
rakentamisesta on näyttäytynyt omaan silmääni ilmeeltään turhankin korut-
toman teknisenä ja taiteellisilta ideoiltaan ja merkityksiltään köyhänä. Esteet-
tisten tavoitteiden sijaan nykyarkkitehtuuri vaikuttaa keskittyvän edelleen 
modernismin hengessä korostuneesti toiminnallisten ja teknisten ongelmien 
ratkaisemiseen. Kuitenkin samalla etenkin digitaalisten työkalujen mahdol-
listaessa erilaiset kompleksiset muodonannot ja rakenteet arkkitehtuuriin 
näyttää palautuneen tietyn tyyppistä koristeellisuutta. Estetiikkaa kuitenkaan 
enää harvoin luodaan perinteisten rakenteesta irrallisten dekoraatioiden avul-
la, vaan usein rakenteita käytetään pelkkien toiminnallisten tehtävien sijaan 
myös luomaan haluttu ilme kohteeseen. Tässä työssä tavoitteenani on siksi 
täsmentää koristeen määritelmää arkkitehtuurissa nykyaikaan sopivammaksi 
ja selvittää, mitä koriste nykyarkkitehtuurissa oikein on.
 Tutustuin koristeaiheeseen alun perin vaihto-opintojeni aikana lu-
kuvuonna 2016-2017 Politecnico di Milanossa, jossa Irénée Scalbertin arkki-
tehtuurin teoriakurssilla valikoiduin koristetta käsittelevään työryhmään. 
Tällöin omassa tutkimuksessani tarkastelin digitaalisin menetelmin luotuja 
koristeellisia rakenteita, ja muodostin jo käsityksen koristeen määritelmäs-
tä dekoraatiota laajempana käsitteenä, johon sisältyi myös koko rakennuksen 
skaalassa tai rakenneaiheissa ilmenevät koristeaiheet. Työ jäi tällöin kuitenkin 
lähinnä havainnoksi siitä, että koristetta nykyarkkitehtuurissa tässä muodossa 
todellakin on olemassa.
 Tässä työssä olen halunnut viedä ymmärrykseni koristeen roolista ny-
kyarkkitehtuurissa pidemmälle, ja siksi toisena tavoitteenani on tutkia sitä, 
miten koriste voi parantaa arkkitehtuurin laatua. Lähtökohdaksi olen ottanut 
oletuksen siitä, että koristeen käyttö, joka kuvaa rehellisesti ja monipuolisesti 
arkkitehtuurikohteen identiteettiä auttaa luomaan mielekästä ja merkityksel-
listä ympäristöä. Arkkitehtuurin identiteetillä puolestaan tarkoitan kohteen 
rakennusajankohdasta, rakennuspaikasta ja sen kulttuurisista traditioista sekä 
kohteen käyttötarkoituksesta koostuvia rakennuksen lähtökohtaisia ominais-
piirteitä. Identiteetti ei siis ole jotain mitä koristeen käytöllä rakennukselle 
luodaan, vaan pikemminkin kohteen synnynnäinen ominaisuus, ja siksi tämä 
työ tarkastelee nimenomaan koristeen identiteettiä vahvistavaa ja sitä näky-
väksi tekevää toimintaa.
 Syksyllä 2019 italialainen uusien ideoiden ja arkkitehtonisen kes-
kustelun herättämiseen tähtäävää Archicontest-niminen yhtiö järjesti 26.8. 
– 8.12.2019 välisenä aikana Firenzeen sijoittuvan suunnittelukilpailun uuden 
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taidekäsityömuseo MAMe:n (Museum for the Arts and Crafts) ideoimisesta 
Firenzeen.1 Suunnittelualueena toimi Firenzen historialliseen keskustaan lu-
keutuva Piazza Santa Croce (kuva 1), jonka tunnusomaisin piirre on aukiota 
hallitseva goottilainen kirkko, jonne on haudattu useita Firenzen historian 
merkkihenkilöitä, kuten Michelangelo ja Macchiavelli. Kilpailun tavoitteena 
oli etsiä ideoita museorakennukselle, joka istuisi arkkitehtonisesti rikkaaseen 
ympäristöön muodostaen samalla oman aikansa kulttuurisen maamerkin. Ra-
kennuksen tuli edustaa nykyaikaista firenzeläistä arkkitehtuuria, joka on dia-
logissa olemassa olevan rakennusperinnön kanssa, vahvistaa paikan sosiokult-
tuurisia piirteitä ja mahdollistaa erilaiset workshopit ja tapahtumat, joissa eri 
taustaiset ihmiset voivat tutustua firenzeläiseen käsityöhön ja taiteeseen. 
 Firenzeen sijoittuva museosuunnittelukilpailu tarjosi tavoitteidensa 
ansiosta hyvät lähtökohdat nykyaikaisen koristeen ja sen merkityksen tutki-
miselle. Italiassa kauneudella voi todeta olevan suurta kulttuurista painoarvoa, 
ja koriste on lähtökohdiltaan tarkoitettu kauneuden luomiseen myös arkki-
tehtuurissa. Samoin koriste ilmaisullisena ja kommunikatiivisena elementtinä 
on kyennyt muodostamaan yhteyksiä vanhan ja uuden arkkitehtuurin välille. 
Modernismin aikakaudella taas sekä käsitykset kauneudesta että koristeen 
käytöstä ovat radikaalisti muuttuneet, ja dekoraatioista riisuttu ja kauneutta 
päämääränään tavoittelematon rakennustyyli saattanut arkkitehtuurin Ita-
liassa huonoon maineeseen osittain rakennusten epäesteettisen ja paikkaansa 
sopimattoman ilmeen vuoksi2. Kilpailu tarjoaa mahdollisuuden pohtia, miten 
nykyarkkitehtuurilla voitaisiin elvyttää paikkalähtöinen ja esteettisesti kor-
keatasoisen suunnittelu.
 Työni tutkimuskysymykset ovat näin ollen:

 1. Miten koriste vahvistaa arkkitehtuurin identiteettiä?
 2. Mitä on koriste nykyarkkitehtuurissa?

 Tutkimuskysymysten laajuuden vuoksi tarkastelualueeksi on rajattu 
Firenze, jolloin työn tulokset kuitenkin kuvaavaat monin osin länsimaisen 
arkkitehtuurin koristeen käytön luonnetta ylipäätään. Työ jakautuu kolmeen 
osaan, joista ensimmäinen toimii historiallisena johdantona Firenzen arkki-
tehtuuriin. Luvussa pyrin vastaamaan  tutkimuskysymykseen 1  ja osoittamaan, 
kuinka koristeilla on perinteisesti pyritty kuvaamaan kohteiden identiteettiä. 
Keskeisinä kirjallisina lähteinä toimivat Christian Norberg-Schulzin Meaning 
in Western Architecture (1975),  joka  avaa syitä länsimaisen arkkitehtuurin tyy-

1 Archicontest 2019
2 Crudeli 2017, sekä Kirk 2005, 229.
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lillisille ratkaisuille antikiista moderniin aikaan. Teos osoittaa myös kuinka 
historiassa arkkitehtonisilla valinnoilla on usein tähdätty  nimenomaan koh-
teen merkityksen, ja siten myös identiteetin  esiin tuomiseen. Ymmärrystä 
klassisen arkkitehtuurin esteettisille ratkaisuille on syventänyt myös Sir John 
Summersonin teos The Classical Language of Architecture (1963). Tarkemmin Fi-
renzen arkkitehtuuriin olen perehtynyt Bruno Giovannettin ja Roberto Mar-
tuccin teoksen  Architect’s Guide to Florence (1994) avulla, sekä itse kohteita 
havainnoiden kenttävierailujaksolla Firenzessä  7.10-16.10.2019.
 Historiaosuuden pohjalta nostan esiin 6 aihetta, joita Firenzessä on 
tyypillisesti koristeen käytöllä kuvattu. Näitä ovat kosmos, kauneus, tek-
toniikka, humanismi, traidtio ja monumentaalisuus. Niiden näkyminen ark-
kitehtuurissa läpi eri tyylikausien on synnyttänyt Firenzelle tunnusomaista 
arkkitehtuuria, ja siten vahvistanut kaupungin omaa identiteettiä. Koristeilla 
on tyypillisesti heijastettu jollain tapaa vallistsevaa tieteellistä tai uskonnol-
lista käsitystä kosmoksellisesta maailman järjestyksestä. Samoin koristeen 
käytöllä on (itsestäänselvästi) tavoiteltu kauneutta, ja kuvattu vallitsevia kau-
neusihanteita ja käsityksiä. Koriste on ilmennyt myös tektonisena rakennetta 
ja sen toimintaa, rakennetekniikkaa tai materialiteettia korostavana aiheena. 
Etenkin renessanssikaudelta eteenpäin  koristeaiheilla on myös keskitytty ku-
vastamaan eri tavoin ihmisyyttä ja humanistisia arvoja. Traditioiden ja histo-
riallista jatkumoa luovien aiheiden käyttö on samoin ollut Firenzessä tyypil-
listä. Koristeen käytöllä on myös kuvattu rakennusten ja sen edustaman tahon 
statusta ja korsiteella monementtirakennukset on erotettu tavanomaisesta 
rakentamisesta. 
 Työn toisessa osassa vastaan tutkimuskysymykseen 2 katseuksel-
la nykyarkkitehtuurin esimerkkikohteisiin ja erottelemalla kohteissa käy-
tettyjä koristeaiheita mimeettiseen, soveltavaan ja orgaaniseen tyyppin.  
Samalla tarkastelen niiden koristeen käytön identiteettiä vahvistavaa toimin-
taa tutustumalla ratkaisujen taustalla vaikuttaviin teorioihin, sekä vertaa-
malla kohteiden koristeen käytön aiheita Firenzessä  kuvattuihin aiheisiin. 
Pyrkimyksenäni on  vastata edelleen tutkimuskysykseen 1, ja luoda kuva siitä, 
miten koristeella voidaan vahvistaa arkkitehtuurin identiteettiä nykyaikana-
kin. Samalla nykyaikaisten koristeratkaisujen vertaaminen Firenzen identi-
teettiä määrittäviin aiheisiin pohjustaa suunnitelmaosuudessa käytettävien 
ratkaisujen valintaa. 
 Kosmos-luvussa tarkastelen nykyarkkitehtuurin koristeen käytön 
suhdetta käsityksiin universumista ja maailmaa hallitseviin globaaleihin ilmi-
öihin, ja kuinka lopulta tietyn kosmoksellisen merkityspohjan puuttuessa ko-
riseen käytöllä kuvataan joko eräänlaista ”tyhjyyttä” tai  tavoitellaan kaupallis-
ta näkyvyyttä. Kauneus-kappaleesa tarkastelen nykyarkkitehtuurin koristeen 
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käytön esteettisiä tavoitteita, ja tektoniikka-luvussa nykyaikaisen digitaalisen 
teknologian ja rakennetekniikan aiheellistumista arkkitehtuurin koristeen 
käytössä. Humanismi-luvussa tarkastelen koristeen käytön inhimillisiä ta-
voitteita nykyarkktiehtuurissa, ja traditio-luvussa perinteiden merkitystä ja 
näkymistä nykyarkkitehtuurin koristeen käytössä. Monumentaalisuus-luvus-
sa  tarkastelen, miten nykyarkktiehtuurin koristeen käyttö suhtautuu kohteen 
arvolliseen hierarkiaan tavanomaisena tai monumentaalisena rakennuksena.
 Kolmannessa osassa esittelen tarkemmin suunnittelualueen ja suunnit-
telutyöni, ja kuvaan, miten siinä koristeen käytöllä olen pyrkinyt vahvistamaan 
kohteen identiteettiä, ja täten sovittamaan sen osaksi historiallista piazzaa.
Suunnitelma vastaa tapaustutkimuksen muodossa tutkimuskysymykseen 
1, esittäen oman näkemykseni siitä, millaisella koristeen käytöllä ja aiheilla 
Firenzen uuden taidemuseon identiteetti tulee parhaiten esiin. Identiteettiä 
vahvistavalla koristeen käytöllä pyrin huomioimaan sekä paikasta, ajasta että 
käytttarkoituksesta syntyvät identieettiä määrittävät tekijät, ja ratkaisemaan, 
miten saan koristeen käytöllä kohteen näyttämään Firenzeen sijoittuvalta ja 
sopivalta nykyaikaiselta taidemuseolta. Kilpailuun tuli yhteensä 175 ehdotus-
ta, joista oma suunnitelmani valikoitui koko kisan voittajaksi, saaden korkeat 
pisteet etenkin suunnitelman integraatiosta paikkaan3.

3 Archicontest 2020
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Kaavio 1:  Työn rakenne

1. Miten koriste vahvistaa arkkitehtuurin identiteettiä? 

2. Mitä on koriste nykyarkkitehtuurissa?

Firenze: Nykyarkkitehtuuri:

K
or

ist
ee

n 
ty

yp
pi

:

Identiteettiä määrit-
tävä tekijä:

Tarkastelualue:

Paikka Aika Käyttötarkoitus

Taidemuseo Piazza 
Santa Crocelle

Luku 1: Luku 2: Luku 3:

Katsaus Firenzen ark-
kitehtuurin koristeen 
käyttöön, ja koristeen 
kohteiden identiteettiä 
esiin tuovaan vaikutuk-
seen eri tyylikausina

Katsaus nykyarkkitehtuurin 
koristeen eri tyyppeihin esi-
merkkikohteita tarkastele-
malla...

Taidemuseoiden ja pia-
zzan identiteetin ja toi-
minnan aiheuttamien 
koristelun tarpeiden 
tarkastelu...

...ja suunnitelmakuvaus 
kilpailutyönä laaditusta 
museosta, jossa koris-
teen käytöllä on pyritty 
vahvistamaan kohteen  
paikasta, aikakaudesta 
ja käyttötarkoituksesta 
muodostuvaa identi-
teettiä, ja siten luomaan 
merkityksellisempää ja 
mielekkäämpää ympä-
ristöä.

... sekä nykyarkkitehtuurin  
koristeenkäytön identiteet-
tiä kuvaavien tavoitteiden 
tarkastelu, verraten esi-
merkkikohteiden koristeai-
heita Firenzen arkkiteh-
tuurissa koristeen käytöllä 
kuvattuihin aiheisiin.

Firenzen arkkitehtuurin 
identieettiin määrittävät 
ja koristeen käytöllä läpi 
tyylikausien kuvatut tai 
tavoitellut aiheet:M

im
ee

tt
in

en
   

   
 S

ov
el

ta
va

 
O

rr
ga

an
in

en
 

Kosmos

Kauneus

Tektoniikka

Humanismi

Traditio

Monumentaalisuus
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Koristeen määritelmä



21

Koristeen määritelmälle ei ole yksiselitteistä ratkaisua, vaan se on käsitteenä, 
samaan tapaan kuin arkkitehtuuri tai taide, vaikeasti rajattavissa. Määritel-
mälle on kuitenkin löydettävissä kaksi selkeää rajapintaa sen mukaan, mikä 
erottaa toisistaan koristeen ja kommunikoivan merkin, tai koristeen ja käy-
täntöä palvelevan rakenteen määritelmän. Käsitteen koriste (ornament) etymo-
loginen pohja on latinankielisessä sanassa ōrnāmentum, joka koostuu kahdesta 
osasta orno sekä mentum. Sanalla orno kuvatiin kaunistamista ja koristamis-
ta, kun taas mentum tarkoittaa instrumenttia tai välinettä. Sanaa ornamentum 
käytettiin näin ollen kuvaamaan erilaisia objekteja koruista huonekaluihin, 
joissa näkyi jonkinlainen esteettinen tavoite. Määritelmästä ei voida kuiten-
kaan suoraan päätellä sitä, voiko koriste olla välineenä irrallinen vai integroitu 
osa arkkitehtonista rakennetta tai saada kommunikointiin liittyviä piirteitä. 
Tässä työssä näen koristeen kuitenkin minä tahansa välineenä, jolla on esteet-
tinen pyrkimys tehdä kohteesta miellyttävän näköinen.
 Arkkitehtuurin historiassa koristeen määritelmä ja sen luoma kau-
neus on ymmärretty vaihtelevilla tavoilla eri aikakausien mukaan. Antiikin ai-
kaan objektiivisen kauneuskäsityksen vaikutuksesta kauneuden arkkitehtuu-
rissa nähtiin kulminoituvan harmoniaa, symmetriaa ja kulttuurista jatkumoa 
edustaviin pylvässääntöihin. 1700-luvun valistusfilosofian synnyttämä subjek-
tiivinen kauneuskäsitys puolestaan vaikutti arkkitehtuurissakin koristeaihei-
den irtoamiseen perinteistä, mistä seurasi tyylillinen ongelma siitä, millä ai-
heilla kauneutta ja estetiikkaa tulisi rakentamiseen luoda. Dekoraatioaiheiden 
mielivaltaiseen käyttöön kyllästynyt moderni itävaltalainen arkkitehti Adolf 
Loos julisti radikaalissa esseessään Ornament and Crime (1908) koristeet mo-
dernissa kulttuurissa vanhanaikaisiksi, jonka jälkeen dekoraationa ymmärre-
tyn koristeen on katsottu pääosin kadonneen arkkitehtuurista. 
 Kuitenkin modernien arkkitehtienkin töissä kauneutta on tavoiteltu 
yhtä lailla kuin ennenkin, mutta dekoraatioiden sijaan estetiikan luojana ovat 
toimineet käytäntöäkin palvelevat rakenteet ja tilojen ja muodonannon kä-
sittely. Esimerkiksi Kenneth Framptonin laatima tutkimus Studies in Tectonic 
Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architec-
ture (1995) käsittelee modernin arkkitehtuurin tektoniikkaa, ja kuvaa millaisia 
esteettisiä, taiteellisia tai traditiota jatkavia merkityksiä modernin arkkiteh-
tuurin toiminnallisiin rakenteisiin on sisältynyt.  
 Postmodernilla tyylikaudella dekoraatiot ja kommunikoivat merkit 
palasivat hetkellisesti arkkitehtuuriin rakenneratkaisujen jäädessä tavan-
omaisemmiksi. Arkkitehdit Robert Venturi ja Denise Scott Brown tutkivat 
kirjassaan Learning from Las Vegas (1972) dekoraatiot hylänneen modernin 
arkkitehtuurin symboliikkaa, ja kritisoivat mm. modernien rakennusten ek-
spressiivisten ja symbolisten aiheiden epäselvyyttä ja sopimattomuutta koh-
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teiden luonteeseen. He erottivat toisistaan kaksi symboliikaltaan poikkeavaa 
arkkitehtuurin tyyppiä, joista ankka (duck) edusti rakennuksia, jotka kommu-
nikoivat rakenteellisten osien ja muodonantonsa kautta. Koristeltu vaja (deco-
rated shed) ratkaisuissa rakenne ja kommunikoivat symbolit olivat toisistaan 
erillisiä, ja arkkitehtuuri ilmeni koristeellisena kuorena muuten tavanomaisen 
teknisen rakenteen päällä1. Samoin he erottivat näihin liittyvät kaksi poikke-
avaa ilmaisutapaa: denotatiivinen (denotative) oli selkeisiin merkkeihin ja viit-
tausaiheisiin perustuvaa symboliikka, joka oli eksplisiittistä, kuten heraldinen 
(heraldic) vaakunasymboliikkaa, jossa symboli kommunikoi jonkin yksiselit-
teisen merkityksen tai viestin. Konnotatiivinen (connotative) oli symboliikaltaan 
implisiittistä, arkkitehtuurin fysiognomiasta muodostuvaa ja viestiltään epä-
tarkempaa tai yleisluontoisempaa. Vaikka tutkimuksen fokuksena oli symbo-
liikka ja kommunikointi, sekä koristeen sijaan merkki niiden välineenä, on 
sen kuvaamilla aiheilla myös esteettinen tehtävä, ja siten tutkimus antaa ku-
van myös modernin arkkitehtuurin koristeen käytöstä.
 Arkkitehti Farshid Moussavin ja Michael Kubon nykyaikaisemmassa 
tutkimuksssa The Function of Ornament (2006) koriste on myöskin ymmärretty 
sen estetiikkaa luovan tarkouksen mukaan, jolloin rakenteelliset koristeaiheet 
on myöskin sisällytetty sen määritelmään. Turkimuksessa on tarkasteltu 42 eri 
1960-luvulla tai sen jälkeen rakennettua kohdetta, ja jaettu kohteita ryhmiin 
sen mukaan, ilmeneekö koriste niissä muodonannossa (form), kantavassa ra-
kenteessa (structure), kuorirakenteissa (screen) tai pinnoissa (surface).
 Arkkitehti ja historioitsija Antoine Picon on pohtinut kirjassaan Or-
nament - The Politics of Architecture and Subjectivity (2013) koristeen määritel-
mää ja sitä, onko perinteisiä dekoraatioita ja modernin ajan mukanaan tuo-
mia uusia rakenteissa ilmeneviä koristavia piirteitä perusteltua kutsua samalla 
termillä2. Hän kuitenkin löytää traditionaaliselle ja nykyaikaiselle koristeelle 
yhteisiksi tekijöiksi niiden subjektiivisen ja poliittisen luonteen3. Subjektiivi-
sella hän kuvaa tekijän tai suunnittelijan näkemyksen tai kädenjäljen välitty-
mistä, ja poliittisella arkkitehtuurin edustuksellisia ja vaikuttamiseen pyrkiviä 
päämääriä, joiden välineenä koriste  arkkitehtuurissa on toiminut historiasta 
tähän päivään asti. Lisäksi hän erottaa kolme koristeen käytön tavoitetta, jot-
ka ovat: mielihyvä ja kauneus (pleasure and beauty), sosiaalinen status ja ar-
vovalta (social rank and prestige) sekä kommunikointi ja tieto (communication 
and knowledge)4. Nykyaikaisen koristeen käytön hän näkee myöskin tähtäävään 

1 Venturi, Scott Brown, Izenour 1972, 87-103.
2 Picon 2013, 43.
3 Ibid. 47.
4 Ibid. 50
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kahteen ensimmäiseen tavoitteeseen, vaikka kauneus muodostaakin hanka-
lasti määriteltävän aiheen. Kommunikoinnin ja tiedollisen tavoitteen hän sen 
sijaan näkee nykyaikaisesta koristeen käytöstä pääosin puuttuvan.5

 Arkkitehti ja kriitikko Irenée Scalbert on puolestaan esseessään Or-
nament (2008) kritisoinut sitä, kuinka liian laaja koristeen määritelmä johtaa 
tiettyyn kaaokseen, jossa lopulta kaikilla objekteilla ja elämällä itsessään voi 
ajatella olevan esteettinen tehtävä6. Kuitenkin merkki pelkkänä kommuni-
katiivisena elementtinä, sekä rakenne vastatessaan pelkkään käytännön on-
gelmaan ei itsessään mielestäni ole koriste, mikäli niiden suunnittelussa ei 
ole pyritty aikaansaaman esteettistä vaikutusta. Dekoraatiot, jotka edustavat 
perinteistä käsitystä koristeesta, sen sijaan ovat aina itsessään koristamiseen 
tarkoitettuja objekteja. Koska koristavaa toimintaa on niin historiassa kuin 
nykyaikanakin yhdistetty sekä merkkeihin että rakenteisiin, koriste on perus-
teltua määritellä sen estetiikkaa luovan pyrkimyksen mukaan, jolloin saam-
me paremman käsityksen estetiikan luomisen keinoista ja sen merkityksestä 
arkkitehtuurissa ylipäätään. Filosofi Karsten Harries on osoittanut esimer-
kiksi, kuinka Venturin & kumppaneiden esittämää koristellun vajan kaavaa, 
jossa arkkitehtuuri nähdään syntyvän teknisestä rakenteesta ja siihen lisätystä 
koristelusta ei voida kääntää muotoon ”arkktiehtuuri = tekninen rakenne + 
merkki”7. Tämä todistaa myös sitä, miten kiinteä osa estetiikkaa luova koriste 
jossain sen olomuodossaan on arkkitehtuurille.  
 Tässä työssä käytän alun perin taidehistorijoitsija Alan Gowansin 
esittämää koristeen kategorisointia mimeettiseen, soveltavaan ja orgaaniseen 
tyyppiin8. Mimeettinen koriste (mimetic ornament) on kommunikoivaa ja imi-
toivaa koristamista aiheilla, joilla on selkeä viittauskohde tai määritelmä ja 
symbolinen tarkoitus. Soveltava koriste (applied ornament) on esittävyydel-
tään epäselvempää tai abstraktimpaa, ja se on toiminnallisesta rakenteesta 
irrallista. Orgaaninen koriste (organic ornament) taas syntyy materiaalien ja 
rakenteellisten valintojen seurauksena, ja on kiinteästi yhteydessä käytäntöä 
palveleviin elementteihin. Koska tämä jako huomioi sekä koristeen suhteen 
merkkeihin ja suoraan tai epäsuoraan kommunikaatioon, sekä sen irrallisen 
tai kiinteän suhteen käytäntöä palveleviin rakenteisiin, koen sen tarjoavan 
parhaat edellytykset tarkastella koristeen olomuotoa niin Firenzen historiassa 
kuin nykyarkkitehtuurissakin.

5 Picon 2013, 53-55.
6 Scalbert 2008, 140
7 Harries 2000, 81.
8 Gowans 2019
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Firenze

Kuva 2: Valokuva Firenzestä. 
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Firenze on Toscanan alueen pääkaupunki, ja se sijaitsee Keski-Italiassa noin 
230 km etäisyydellä Italian pääkaupungista Roomasta. Kaupunki perustettiin 
alkujaan Rooman armeijan siirtokunnaksi noin 1. vuosisadalla eKr., ja pitkän 
historiansa aikana se on ollut tasavalta, Toscanan herttuakunnan pääkaupun-
ki sekä Italian pääkaupunki vuosina 1865–1870. Firenzen maine nykyäänkin 
perustuu pitkälti sen 1300-1500 -lukujen aikaiseen renessanssikauden loistoon, 
jolloin pieni pankkiirien ja kangasvalmistajien hallitsema kaupunki, jolla ei 
ole paljon poliittista tai sotilaallista voimaa, nousi merkittävään asemaan sekä 
Italiassa että Euroopassa ja sen ulkopuolellakin. Firenzen kansankielestä muo-
dostui italian kieli, paikallisesta kolikosta, florinista, tuli aikanaan maailman 
rahastandardi, ja Firenzen taiteilijat, kirjailijat, maalarit, arkkitehdit ja käsi-
työläiset aloittivat renessanssitaiteen ajanjakson ja mm. muotoilivat perspek-
tiiviesityksen lait ja vakiinnuttivat pylväsjärjestelmät arkkitehtuuria hallit-
seviksi aiheiksi. Samoin firenzeläinen tutkimusmatkailija Amerigo Vespucci, 
antoi nimensä kahdelle mantereelle.
 Firenzen historiallinen keskusta merkittiin UNESCOn maailman-
perintöluetteloon vuonna 1982, ja kaupunki on pullollaan kulttuurihistori-
allisesti merkittäviä arkkitehtuuriluomuksia, jotka pitävät sisällään taide-
historiallisesti maailman merkittävimpiin lukeutuvia taideteoksia, kuten 
Michelangelon luoman Daavid-patsaan sekä Sandro Botticellin Venuksen 
syntymä -maalauksen. Kaupungissa vaikuttaneisiin taitelijoihin, kirjailijoihin 
ja tietelijöihin lukeutuvat myös mm. Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Nic-
colò Machiavelli, Galileo Galilei, Rafael ja Donatello, ja sen tunnetuimpia hal-
litsijoita ovat Medici-perheen sukupolvet. Kaupunkia ympäröi myös erityinen 
pehmeiden mäkien ja hedelmä- ja viinitarhojen muodostama maisema.
 Vaikka Firenze on menettänyt merkitystään verrattuna sen renessans-
siajan loistoon, kaupungilla on edelleenkin myös kulttuurisesti, taloudellises-
ti, poliittisesti ja taiteellisesti merkitystä nykyäänkin. 1950-luvun ja 60-luvun 
alkupuolella kaupunginjohtaja Giorgio La Pira asetti uusia suuntauksia po-
liittiselle hallinnolle, ja Firenzessä on luotu myös merkittävää modernia ark-
kitehtuuria, kuten Micheluccin modernistinen rautatieasema ja Nervin suun-
nittelema jalkapallostadion. 60-70-luvuilla Firenzestä ponnisti myös kaksi 
radikaalia suunnitteluliikettä, Archizoom ja Superstudio, jotka ovat vaikut-
taneet mm. arkkitehtitoimisto OMA:n töihin1. Nykyään kaupunkia ympäröi-
vällä alueella on myös moderni ja dynaaminen talous, joka perustuu pieneen 
teollisuustuotantoon. Itse Firenzen-kaupunki on kuitenkin paljon riippuvai-
sempi turismista, vaikka se on myös kehittänyt uudempia aloja, kuten tieto-
tekniikkaa.2

1 Koolhaas R., Zenghelis E., Vriesendorp M., Zenghelis Z. 1972
2 Ehrlich B., Foot J., Silver L. A. 2019
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L U K U  1
Firenze ja koristeen identiteettiä vahvistava merkitys
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Antiikki
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Firenzen kaupunki on perustettu alkujaan Rooman tasavallan ajalla Ar-
no-joen rannassa sijaitsevan etruskikylän yhteyteen, ja Caesar on omalla kau-
dellaan perustanut sinne sotilastukikohdan eli castrumin. Sen jäljet ovat edel-
leen näkyvissä Firenzen kaupunkirakenteessa nelikulmaisena pohjakaavana 
ja sitä halkovien pääteiden cardo maximuksen ja decumanus maximuksen jään-
teinä, sekä teiden risteyskohdan forumia merkkaavana antiikin ajan useaan 
otteeseen restauroituna pylväänä nykyisen Piazza della Repubblican aukiolla1. 
Vaikka itse antiikin ajan rakennuksia Firenzessä ei ole säilynyt, antiikin perin-
ne ja aiheet ovat Firenzen arkkitehtuurissa paljon käytettyjä. Firenzen olles-
sa pääkaupunki 1800-luvulla kaupunkirakennustöiden kaivausten yhteydessä 
tehtiin useita antiikin ajan löydöksiä, ja esimerkiksi Piazza Santa Crocen lä-
heltä antiikin aikaisen muurin sisäpuolelta löydettiin amfiteatterin rauniot 
(kuva 3).
 Klassiselle antiikkiin viittaavalle arkkitehtuurille on tunnusomais-
ta käyttää pylväsjärjestelmiä, jotka muodostuvat alun perin kreikkalaisissa 
temppeleissä käytetyistä pylväistä (columns) ja niiden kannattelemasta palkis-
tosta eli entablatuurista (entablature). Antiikin Kreikassa pylväsjärjestelmiä 
oli kolmea eri tyyliä, jotka olivat doorilainen, joonialainen ja korintilainen 
(kuva 4). Antiikin ajan roomalainen arkkitehti ja filosofi Vitruvius on kir-
jassaan De architectura käynyt läpi näiden kolmen eri järjestelmän edustamat 
symboliset arvot ja esittänyt, kuinka pylväiden tyyppi tuli aina valita kul-
loisenkin kohteen ja sen luonteen mukaan2. Doorilaisen pylvään hän kuvaa 
viittaavan miesvartalon mittasuhteisiin, ja sen ilmentävän askeettisuudessaan 
sotilaallisuutta ja vahvuutta. Joonialaista hän taas kuvaa feminiinisenä, koska 
se on mittasuhteiltaan hoikempi, ja sen kapiteelin voluuttiaiheiden hän näkee 
kuvaavan naisen hiuskiehkuroita sekä pylvään urituksen laskeutuvaa kangas-
ta. Korinttilaisen säännön hän esittää viittaavan nuoreen neitoon sen ollessa 
koristelultaan kaikkein runsain ja mittasuhteiltaan siroin.
 Kreikassa nämä järjestelmät toimivat yhtä lailla rakenteellisina kuin 
esteettisinäkin elementteinä, ja järjestelmän tyylivalinnalla pyrittiin kuvaa-
maan ja vahvistamaan kohteen yksilöllistä luonnetta. Apollolle omistetuissa 
temppeleissä käytettiin usein vahvuutta kuvaavaa doorilaista pylvästä, kun 
taas Ateenalle omistetuissa temppeleissä naiseuteen viittaa joonialaista pyl-
västä, mutta kapiteeleja, entabulatuureja ja mittasuhteita myös sovellettiin 
ja sekoitettiin keskenään tavalla, joka parhaiten kuvasi kulloisenkin kohteen 
yksilöllistä merkitystä3. Lisäksi ihmiseen viittaava koristelu kuvaa kreikka-

1 Giovanneti & Martucci 1994, 12 ja 30-31.
2 Vitruvius 1914,103-104. 
3 Norberg-Schukz 1986, 27
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laista maailmanjärjestystä, jossa ihminen nähtiin vahvemmassa roolissa osana 
maailmankaikkeutta eli kosmosta, verrattuna esimerkiksi Egyptiin, jossa ko-
risteet olivat enemmän luontoaiheisia4. Samoin pylväät jo Kreikassa kuvasivat 
kulttuurista traditiota, joka Vitruviuksen mukaan näkyy doorilaisen friisin 
metooppi ja triglyfiaiheina, joiden hän katsoi imitoivan kivisiä temppeleitä 
edeltäneiden puutemppeleiden rakenteellisia osia5. 
 Roomalaiset omaksuivat kreikkalaisten pylväät omikseen, mutta jou-
tuivat soveltamaan temppelirakentamisen elementtejä kirjossa erilaisia raken-
nustyyppejä, kuten basilikoita, kylpylöitä ja amfiteattereita. Tällöin alun perin 
rakenteelliset pylväsjärjestelmät litistyivät reliefimäisiksi mimeettisiksi koris-
teiksi artikuloimaan monumentaalisten rakennusten pintoja. Huolittamatta 
siitä, että pylväiden tehtävä rajoittui näin ollen pääasiassa esteettisiin pyrki-
myksiin, pylväsjärjestelmät olivat rakennuksen ilmettä hallitseva elementti, 
joiden ehdoilla käytäntöä palvelevat kantavat rakenteet, kuten holvikaaret 
suunniteltiin6. Pylväsjärjestelmiä käytettiin vahvistamaan käyttötarkoituksen 
mukaista luonnetta, ja ne erottivat arkkitehtuurin muusta tavanomaisesta ra-
kentamisesta. Koska antiikin ajan kauneuskäsitys oli objektiivinen, ja kauneus 
mm. Platonin ja Aristoteleen ajatusten mukaan symmetristen, harmonisten 
ja matemaattisista ja geometrisista muodista syntyvien objektien ja kokonai-
suuksien ominaisuus7, pylväsjärjestelmät olivat keino toteuttaa antiikin kau-
neusihanteita.
 Samalla temppeliaiheet kuvastivat kulttuurista perinnettä, joiden 
avulla Rooman imperiumi pyrittiin linkittämään osaksi historiallista jatku-
moa. Järjestelmien tiukat arkkitehtoniset säännöt ilmensivät myös samaa ku-
rinalaisuutta ja hierarkkista järjestystä, joka Roomassa vallitsi ja joka pohjau-
tui keisarin vallan mahtiin. Ajatus Roomasta maailman keskipisteenä näkyi 
arkkitehtuurissa myös aksiaalisuutena tilaratkaisuissa8. Vaikka pylväillä oli 
harvoin merkittävää rakenteellista roolia, Colosseumissa niitä käytetiin kui-
tenkin kuvaamaan rakenteen toimintaa. Tämä toteutettiin sijoittamalla kol-
me eri pylväsjärjestelmää päällekkäin sen julkisivussa niin, että raskain doo-
rilainen sääntö kuvasti alimman kerroksen kantavaa roolia, kun taas kevein 
korinttilainen ylimpiä. Samoin tiukoilla virheet eliminoivilla esteettisillä 
säännöillä tuotiin esiin roomalaisten huippuluokkaista rakennustyötaitoa.

4 Norberg-Schukz 1986, 40
5 Vitruvius 1914, 108-109.
6 Summerson 1996, 19-21
7 Sartwell 2017
8 Norberg-Schukz 1986, 56.
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Michelangelo’s Florentine architectural vocabulary 59

the C-shaped bracket. Unfortunately we cannot yet say with precision when
the windows and doors of the Palazzo da Norcia were erected and whether
they were visible in some form in late 1523 when Michelangelo went to Rome
to discuss the Florentine projects with Clement: it seems to me very likely
that he took the opportunity during this visit to update himself on recent
architectural developments.27 Whatever the case, the key things to emphasise
are that Serlio’s ideas on ‘mixing’ clearly came from Peruzzi, whose notes
he had inherited,28 and that the cultural context in which these ideas were

27 He was in Rome on 12 December 1523 and had left by 22 December (Carteggio, III, pp. 3–5).
28 See Howard Burns, ‘Baldassare Peruzzi and Sixteenth-Century Architectural Theory’, in Les Traités d’archi-

tecture de la Renaissance, Actes du colloque tenu à Tours du 1er au 1 juillet 1981, (Paris, 1988), pp. 207–27.

Fig. 13 Sebastiano Serlio, Diagram of the five orders in Le regole generali, (Venice, 1537) (I sette libri dell’architet-
tura, (Venice, 1584), Bk IV, 118)Kuva 4: Sebastiano Serlio, Viisi antiikkiin pohjautuvaa pylvässääntöä, 1537 

Kuva 3: Antiikin ajan amfiteatterin rauniot osana Firenzen kaupunkirakennetta
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Varhaiskristillinen kausi
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Varhaiskristilliseltä kaudelta alkaen Jumalalle omistetut kirkot ovat olleet 
pitkään länsimaisen rakennustaiteen keskeisiä töitä. Kirkkorakennuksilla on 
ollut valtava rooli paitsi kristillisen kulttuurin keskeisenä paikkana, myös 
uskonnollisen symboliikan ja taiteen ilmentäjinä. Uskonnollisia merkityk-
siä on alusta alkaen haluttu korostaa paitsi mimeettisillä ja soveltavilla de-
koraatioilla, myös rakenteilla, materiaaleilla ja pohjaratkaisuilla. Vaikka var-
haiskristilliseltäkään ajalta Firenzessä ei ole säilyneitä rakennuksia, kyseisen 
kauden kirkolliselle rakentamiselle ominaiset tyylipiirteet ovat silti näkyvissä 
Firenzen varhaisimpiin rakennuksiin kuuluvissa kirkoissa, kuten Battisterossa 
ja San Miniato Al Monten kirkoissa1 (kuva 5). Firenzen katedraalin alta on 
60-70-luvun kaivauksissa löydetty myös aiemmin paikalla sijainneen kristilli-
sellä kaudella rakennetun Santa Reparatan kirkon jäänteitä, kuten värikkäitä 
mosaiikkilattian paloja2.
 Varhaiskristillisellä ajalla muodonanto ja pohjaratkaisut tasapainoi-
livat kahden elementin polun (path), eli pitkittäismallisen pohjan, ja keskeis-
ratkaisun (center) välillä. Pitkittäisratkaisun polkusymboliikka kuvasi tietä 
Kristuksen luokse, kun taas keskeisratkaisu korosti enemmän kohtaamista 
ja ihmisen vaikuttavaa roolia tilassa ja maailmassa3. Firenzessä pitkittäisra-
kenne vakiintui enemmän käytettäväksi basilikamallisissa kirkoissa, kun taas 
keskeisratkaisua hyödynnettiin muissa hengellisissä rakennuksissa, kuten 
kastekappelissa (Battistero). Basilikoiden kristillinen tilasymboliikka poikkesi 
temppeliperinteen ratkaisuista siinä, että niissä yhdistettiin julkinen laivaosa 
ja temppeleiden suljetumman ja yksityisemmän cellan vastine, eli papeille tar-
koitetun kuoriosan yhdeksi samaksi tilaksi symbolisena merkkinä antamisesta 
ja saamisesta4. Myöhemmin kehittyi myös kirkkojen ristipohjakaava, joka oli 
tietenkin itsessään symbolinen, mutta jossa lisäksi yhdistyi tilalliset ajatukset 
pelastukseen johtavasta pitkittäisestä polkuteemaasta, sekä polkujen risteys-
kohdan kupolin kattamasta keskeisratkaisusta, jonka alla ihminen pikemmin-
kin kohtasi Jeesukseen. Tällaine ristipohja löytyy esimerkiksi Duomosta.
 Varhaiskristillisellä kaudella kirkkojen sisätilat saivat korostetun Ju-
malan valtakuntaa edustavan aseman, ja tilojen pääasiallisena pyrkimyksenä 
oli luoda shokeeraava tunne siitä, kuinka kirkkoon sisään astuessaan saavuttiin 
maallisesta täysin poikkeavaan taivaalliseen ympäristöön5. Tällöin koristelulla 
pyrittiin häivyttämään kaikki tavallinen pois tilasta, mukaan lukien raken-
teiden kantava tehtävä ja materialiteetti. Vaikka pylväskoristeita käytettiin 

1 Giovanneti & Martucci 1994, 32.
2 L’Opera di Santa Maria del Fiore; Duomo Firenze
3 Norberg-Schukz 1986, 58
4 Ibid.
5 Norberg-Schukz 1986, 61
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edelleen sekä orgaanisina että mimeettisinä elementteinä, niillä korostettiin 
lähinnä sisätilan pitkittäistä suuntaa ilman, että pylvään kantavaa tehtävää ol-
taisiin tuotu esiin. Tämä piirre on näkyvissä edelleen Firenzen varhaisimpien 
basilikakirkkojen, kuten San Miniato al Monten sekä Santissimi Apostolin 
sisätiloissa, joissa päälaivan reunustavat kapeat korinttilaisten pylväät ilme-
nevät suhteellisen kevyinä suurta kantavaa tehtäväänsä korostamattomina 
aiheina.
  Pintojen materialiteetin häivyttämiseen käytettiin mm. kiiltäviä mi-
meettisiä ja soveltavia mosaiikkikoristeluja, ja niiden yhdistäminen epäsuo-
raan harkittuun valonkäyttöön loi mysteeristä ja hämyistä totutusta poikkea-
vaa tunnelmaa tiloihin. Keskeisratkaisuja kattavat kupolirakenteet saivat myös 
symbolisen roolin kuvaamalla taivasta6. Tästä varhaisimpiin lukeutuva, mutta 
romaaniselta kaudelta peräisin oleva esimerkki on Battisteron sisätilan kupo-
li, joka on koristeltu mm. Cimambuen ja Coppo di Marcavaldon kristillistä 
symboliikka sisältävällä mosaiikkiteoksella. Koristelussa häivytettiin myös 
viittaukset tiettyyn maalliseen paikkaan tai kulttuuriin, millä oli tarkoitukse-
na osoittaa kristinuskon kansainvälistä pyrkimystä ja ihmisiä kulttuurirajojen 
yli yhdistävää roolia7. Arvoltaan tärkeämmäksi koettu Jumalan valtakuntaa 
symboloiva sisätila ylipäätään koristeltiin runsaammin erotuksena ulkokuo-
reen, jonka ilme jäi koruttomaksi sen katsoessa kohti maallista kaupunkia. 

6 Norberg-Schukz 1986, 65.
7 Norberg-Schukz 1986, 73.
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Kuva 5: San Miniato al Monten sisätila. Mimeettiset ja soveltavat koristeaiheet 
ovat romaaniselta kaudelta, mutta rakenneaiheet pylväineen ja kevyine puisine 
kattotuoleineen kristillisen kauden peruja ja kuvaavat tilan uskonnollista luon-
netta painottomuuteen tähtäävällä vaikutuksella ja mystiikalla.
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Romaaninen  tyyli
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Romaaninen tyyli haki koristeaiheensa antiikin Rooman perinteestä1, jolloin 
roomalaiset holvikaaret muuttuivat koristeaiheeksi. Rooman imperiumin 
hajottua maailmaa hallitsi runsaiden sotien aikakausi, joka Firenzessä näkyi 
keisarin ja Paavin hierarkkisena valtakamppailuna, sekä sisäisinä poliittisina 
kiistoina paavin valtaa kannattavien Guelfien ja keisarin valtaa kannattavien 
Ghibeliinien välillä, samoin kuin sotina eri kaupunkivaltioiden välillä2. Tämä 
heijastui arkkitehtuurissa luonteeltaan massiivisen puolustukselliseen raken-
tamiseen, jossa tyylin jykevyyden ja Roomaan viittaavien aiheiden käytön voi 
nähdä pelkän perinteen sijaan kuvaavan myös pyrkimystä imperiumin aikaa 
vastaavaan vahvaan järjestykseen.
 Romaanisella kaudella arkkitehtuurissa yleistyi monumentaaliset 
tornit, joita orgaanisena koristeena käytettiin puolustustoiminnan lisäksi 
kuvaamaan kirkon, keisarin, kaupunkivaltion, poliittisen järjestön tai su-
vun statusta. Romaaniset kirkot olivat eräänlainen yhdistelmä tornia sekä 
varhaiskristillistä basilikaa, joissa pyrkimyksenä oli integroida pitkittäis- ja 
keskeistyyppinen tilajako vahvasti taivasta tavoittelevaan vertikaalimuotoon. 
Basilikoihin lisättiin myös länsipäädyt (westwork), jotka olivat tornimaisia 
hallitsijan käyttämiä tiloja ja toimivat pikemminkin symbolisena osoituksena 
maallisesta vallasta3. Keskiaikaisten muurien porttien yhteydessä tornit ko-
rostivat reittiä kaupungin sivistyksen pariin, ja asuinrakennusten yhteydessä 
ne kuvasivat perheen statuksen lisäksi heidän poliittista vakaumustaan, jonka 
osoitukseksi tornit koristeltiin mimeettisillä Guelfien tai Ghibelliinien tun-
nuksilla4. Tornien korkeudesta muodostui kilpailtu vallan ja statuksen fyy-
sinen mitta, ja korkeimmillaan ne ylsivät jopa 75m korkeuteen5. Torneja on 
myöhemmin madallettu korkeusrajoitusten seurauksena, ja samoin Ghibellii-
nit ja Guefhit ovat tuhonneet sodissa toistensa torneja. Joitain osia torneista 
on säilynyt osana myöhempien palatsien rakenteita. Vanhin näistä on jo by-
santin ajalta peräisin oleva Pagliazza-torni. 
 Tornien lisäksi tyyliä hallitsi tilojen selkeän rytmikäs artikulointi 
antiikin Rooman kaarirakenneaiheilla, joita käytettiin sekä orgaanisina ra-
kenne-elementteinä että mimeettisinä dekoraatioina pinnoissa. Varhaiskris-
tillisestä materiaalittomuudesta siirryttiin kohti painovoimaisen ja jykeväm-
män vaikutelman luomista tuomalla rakenteiden hierarkiat selkeämmin esiin. 
Vaikka romaanisella kaudella tehtiin teknisiä innovaatioita kevyemmän ja 
aukotukseltaan vapaamman runkorakentamisen luomiseksi, uutta rakenne-

1 Norberg-Schukz 1986, 75.
2 Wirtz 2005, 9-11, ja Giovanneti & Martucci 1994, 12-13.
3 Norberg-Schukz 1986, 75-78.
4 Giovanneti & Martucci 1994, 32-33.
5 Ibid.
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tekniikkaa ei kuitenkaan pyritty tuomaan esiin, vaan se ilmeni Roomaa sym-
boloivien kaari- ja pylväsaiheiden taustalla6. Romaaninen kausi oli Firenzen 
itsenäistymisen ja taloudellisen elpymisen aikaa, jolloin useat Firenzen kirkol-
liset rakennukset joko rakennettiin kokonaan uudelleen varhaiskristillisten 
kirkkojen tilalle, tai ne saivat uuden sisätilan koristelun, kuten San Miniato 
Al Montessa. Sen rakenteelliset orgaaniset koristelementit periytyvät kristil-
liseltä kaudelta, mutta sisätilan mimeettiset ja soveltavat koristeet viittaavaat 
kaariaiheillaan sekä kaksi värisellä marmomirin käytöllä antiikkiin ja Roo-
maan.
 Romaanisella kaudella kirkkojen julkisivuja alettiin myös koristella 
enemmän. Vaikka Firenzessä korostui myös pylväsjärjestelmille annettu pai-
noarvo, ihmiseen viittaavien antropomorfisten aiheiden sijaan niilläkin py-
rittiin pikemminkin kuvastamaan Rooman kulttuurisen perinteen arvoa sekä 
antiikin ajan kauneusihanteita7. Pylväiden ja kaarien lisäksi muutkin Rooman 
rakenneaiheet, kuten loggiat ja tympanonit päätyivät mimeettisiksi koristeai-
heiksi8. Tällä tyylikaudella syntyi myös firenzeläinen tapa yhdistää tummaa 
ja vaalea marmoria korostamaan näitä reliefimäisiä koristeaiheita. Kun esim. 
Paduassa pylväsaiheita käytettiin paljon rakenteellisemmin ja kolmiulottei-
semmin, Firenzessä syvyysvaikutelmaa ja artikulaatiota luotiin nimenomaan 
kontrastisten värien avulla9. Sen sijaan että pylväät ja holvit olisivat työnty-
neet julkisivusta voimakkaasti ulos, ne ikään kuin piirrettiin tummalla mar-
morilla julkisivuun ja pursotettiin siitä vain vähän ulospäin. Duomon viereen 
rakennetun Battisteron julkisivu (kuva 6) on tämän tavan ensimmäisiä kes-
keisiä esimerkkejä. Sen koristeaiheet ovat Firenzelle tyypillisesti suhteellisen 
käytännöllisiä ja puhdaslinjaisia, ja sen estetiikka nojaa selkeiden geometris-
ten muotojen käyttöön vähäsyvyisellä graafisella tavalla. Firenzeläinen romaa-
ninen tyyli oli myös vähemmän pylväsjärjestelmien hallitsemaa, vapaampaa ja 
ilmavampaa, verrataessa sitä esimerkiksi Milanon Sant’Ambrogion romaani-
seen basilikaan10.
 

6 Norberg-Schukz 1986, 75-78.
7 Norberg-Schukz 1986, 75-78.
8 Giovanneti & Martucci 1994, 32-33.
9 Ibid.
10 Ibid.
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Kuva 6: Battisteron julkisivu, jossa ilmenee Firenzelle tyypilliset korista-
misen piirteet, kuten tumman ja vaalean marmorin käyttö inkrustaationa, 
koristeaiheiden syvyyssuunnassa vähäinen erottuminen julkisivupinnasta 
sekä selkeät geometriset aiheet.
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Ranskassa kehittyneessä gotiikaksi nimetyssä tyylissä antiikkia symboloivat 
aiheet sekä puolustusestetiikka korvautuivat uskonnollisilla aiheilla, jotka 
kuvastivat ajan käsitystä Jumalasta maailmaa hallitsevana voimana. Kirkko-
rakennuksen tärkein tehtävä oli kommunikoida ja selittää tätä keskiaikaisen 
maailman Jumalan ylläpitämää järjestystä, ja tähän tehtävään valjastettiin 
niin uusi rakennetekniikka ja rakenteet kuin dekoratiivinen maalaus- ja veis-
tostaidekin. Vaikka gotiikka oli monin tavoin edeltäjästään poikkeava tyyli, se 
säilytti kuitenkin pitkittäisyyden ja keskeisyyden teemat pohjaratkaisuissa, ja 
keskeisyys teema näkyi myös tavassa sijoittaa kirkot kaupungin keskipisteiksi 
merkiksi Jumalan kosmosta hallitsevasta roolista.1 
 Uuden rakennetekniikan myötä kirkkojen aukotuksesta voitiin tehdä 
runsaampaa, jonka myötä myös runsaampi sisätiloihin pääsevä luonnonvalo 
sai uutta kristillistä symboliikkaa. Valoa tehostettiin myös värillisillä, tilaan 
mystifioivaa ilmettä luovilla mimeettisillä ikkunalasimosaiikeilla. Ristihol-
veilla ja suippokaarilla oli myös esteettinen koristava tehtävä, ja mimeettisen 
luonteen sijaan ne pikemminkin abstraktin ekspressiivisellä tavalla orgaani-
sina koristeina symboloivat taivasta ylöspäin kohoavalla ilmeellään. Seinien 
kantavaa massaa häivytettiin myös verkkomaisilla ruusustoilla (tracery), ja ra-
kenteellisilla jaoilla ja tuilla niin sisä- kuin ulkopinnoissakin. Mimeettiset ja 
soveltavat koristeaiheet olivat runsaita, vaihdellen uskonnollisten kertomus-
ten hahmoja esittävistä veistoksista luonnon kasviaiheisiin.2

 Italiassa goottilaista yksinomaan uskonnon hallitsemaa ajankuvaa ja 
kirkkojen käyttötarkoitusta korostavaa tyyliä ei kuitenkaan omaksuttu täysin 
sellaisenaan tyylin poiketessa niin vahvasti paikan omasta kulttuuriperintees-
tä. Etenkin Firenzessä gotiikan ajan rakennuksia maustettiin edelleen omaan 
kulttuuriin liittyvillä antiikin, varhaiskristillisen ja romaanisen tyylin elemen-
teillä. Tämä näkyy Duomona tunnettussa Santa Maria del Fioren kirkkossa 
(kuva 7), jossa on yhdistetty perinteisiä antiikin aiheita sekä uutta gotiikan 
ajalle tyypillistä rakennetekniikkaa. Pääsali on jaettu perinteisesti kolmeen 
laivaan, mutta ne johtavat yllättäen apilanmuotoiseen kuoriossan, jonka reu-
noille haarautuu useita kappeleita. Rakenneaiheet ovat selkeämmin uusia go-
tiikan suippokaari- ja holviaiheita, mutta antiikki inspiraation lähteenä näkyy 
sen selkeässä geometriassa, maltillisessa koristelujen käytössä sekä Firenzelle 
tyypillisessä vaaleiden ja tummien materiaaliaiheiden käyttönä myös sen jul-
kisivussa. 1300-luvulla rakennettiin lisäksi erityisesti taidemaalarina ansioitu-
neen Giotton suunnittelema kellotorni eli campanile Duomon viereen. Siinä 
useat erilaiset arkkitehtoniset elementit goottilaisista ikkunoista patsaisiin, 

1 Norberg-Schukz 1986, 92-99.
2 Ibid.
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pylväsaiheisiin ja värikkääseen marmorin käyttöön yhdistyvät innovatiivisek-
si sekoitukseksi uusia ja perinteisiä elementtejä. 
 Gotiikkaa edustaa myös dominikaanimunkkien 1278 rakennuttama 
Santa Maria Novellan kirkko, sekä sitä noin 50 vuotta myöhemmin fransis-
kaanimunkkien rakennuttama Santa Crocen kirkko. Santa Maria Novellan 
kirkkossa on T-muotoinen pohjakaava lyhyellä kappelien reunustamalla tran-
septiosalla ja neliskulmaisella kuoriosalla, ja sen sisätiloissa on käytetty Roo-
maan viittaavia pyörökaariaiheita yhdessä hyvin tylppien suippokaariaiheiden 
ja uusien ristiholvirakenteiden kanssa. Santa Crocen kirkko, jota käsittelen 
tarkemmin myöhemmin sen kuuluessa tämän työn suunnittelutehtävän ton-
tille, on samoin kuin Duomo arvioitu Arnolfo di Cambion suunnittelemaksi. 
Se on yksi merkittävimpi italialaisen gotiikan töitä, jossa siinäkin yhdistyy go-
tiikaan suippokaarirakenteet firenzeläiseen selkeään arkkitehtoniseen muoto-
kieleen. Vaikka tyypillisesti goottilainen tyyli kuvasti kaikilla osillaan Jumalan 
ylöspäin kohoavaa henkeä, Firenzessä koristeaiheiden käytöllä pidettiin siis 
kuitenkin samaan aikaan yllä omaa paikkasidonnaista kulttuurista perinnet-
tä.
 Gotiikan aikana rakennettiin myös ensimmäiset merkittävät 
asuinpalatsit, joista ensimmäisiä olivat Palazzo Spini-Feroni, Palazzo Bar-
gaello, ja siitä inspiraationsa saanut Arnolfo di Cambion suunnittelema 
Palazzo Vecchio, joka toimi asuinrakennuksena Medici-suvulle3. Koska kes-
kiaikainen linna edusti jykevyydellään valtaa, myös aatelisto omaksui tä-
män tyyppisen ilmeen oman mahtinsa ja valtansa osoitukseksi asumuksiinsa. 
Palatsit saivat hyvin sotilaallisen ja karun linnoitusarkkitehtuurista inspiroi-
tuneen ilmeen, joka heijasti asukassuvun statuksen ja vallan voimakkuutta. 
Monumentaalisuutta tavoiteltiin orgaanisina koristeina ilmenevinä jykevinä 
rakenteina ja torniosina, sekä soveltavalla rustikoinnilla, eli julkisivuja ver-
hoavien kivipintojen muokkauksella rosoisiksi painavuuden vaikutelman ai-
kaansaamiseksi. Samoin sillä korostettiin alempien kerrosten kantavaa teh-
tävää. Lisäksi julkisivuja koristettiin mimeettisillä vaakunatunnuksilla, joilla 
kuvatiin mm. kohteen asukkaan sukua, ammattikiltaa tai kaupunkia.

3 Giovanneti & Martucci 1994, 51.
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Kuva 7: Duomon valoisa sisätila, jossa orgaansiet goottilaiset suippokaariai-
heet yhdistyvät muuten hyvin firenzeläiseen selkeään ja avaraan sisätilaan .
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Renessanssi
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Renessanssityylin katsotaan saaneen alkunsa Firenzestä, jossa gotiikan kau-
della etsittiin taiteellista ilmaisua ja tyyliä, joka pohjautuisi vahvemmin pai-
kan omaan kulttuuriperinteeseen. Renessanssin aikana antiikin Rooman pe-
rinne koristeaiheineen ja kauneuskäsityksineen palautettiin arkkitehtuuriin 
mm. ottamalla käyttöön pylväsjärjestelmät, joista vakiintui arkkitehtuurin 
estetiikkaa ohjaava säännöstö1. Kolmen pylväsjärjestelmään joukkoon lisättiin 
myös ilmeeltään karuin toskanalainen ja runsaan koristeellinen komposiitti-
sääntö, jolloin sääntöjen katsottiin edustavan tunnelmallisesti niin toistensa 
ääripäitä, että niiden avulla arkkitehdeilla olisi työkalut minkä tahansa käyt-
tötarkoitukseen soveltuvan luonteen ja ilmeen antamiseen rakennuksille ky-
seisiä sääntöjä yhdistellen ja soveltaen2. Antiikin aiheiden lisäksi renessanssi 
poikkesi gotiikasta hajottamalla sen kehittämän integroidun kokonaisuuden 
takaisin palasiksi; gotiikan diagonaalit ja holvirakenteet muodostivat yhden 
toisiinsa sulautuvan kokonaisuuden, mutta renessanssissa eri rakenneosat ar-
tikuloitiin omiksi itsenäisemmiksi ja geometrioiltaan selkeästi hahmotetta-
viksi osiksi. Tätä vielä ennestään korostettiin Firenzelle tyypillisesti tumman 
marmorin pietra serenan käytöllä antiikin mimeettisissä reliefiaiheissa, jolloin 
ne nousivat voimakkaasti esiin muuten vaalean neutraalista taustastaan. Kol-
mantena poikkeavuutena gotiikkaan oli pitkittäissuuntaisen tilan käytön si-
jasta siirtyminen vahvoihin tilallisiin keskeisratkaisuihin3.
 Renessanssiajan maailmankuva poikkesi gotiikan Jumalaa maailman 
keskipisteenä ajattelevasta näkemyksestä saaden tieteellisemmän ja ihmisen 
omaa tahtoa ja vaikutusvaltaa korostavan painotuksen. Renessanssin aikana 
tiede kehittyi, ja mm. firenzeläinen Santa Crocen kirkkoon haudattu Gali-
leo Galilei tunnetaan tältä ajalta peräisin olevana tieteellisten menetelmien 
kehittäjänä. Tarkan matemaattinen ja järjestelmällinen pylväsjärjestelmien 
käyttö yhdessä eksaktien ja selkeiden platonisten geometria-aiheiden kanssa 
sopi kuvaamaan tätä tieteellisempää ja matemaattisesti järjestyneempää maa-
ilmakuvaa, jossa kuitenkaan uskonnolla ja tieteellä ei vielä nähtyä suuria risti-
riitaisuuksia keskenään4. Renessanssi omaksui myös antiikin ajan kauneuskä-
sitykset harmoniasta, symmetriasta ja geometristen kappaleiden kauneudesta. 
Tämä näkyi arkkitehtuurissa täydellisiksi koettujen geometristen muotojen 
käyttönä sekä dekoraatioaiheissa, että orgaanisissa koristeissa kohteiden ra-
kenteellisissa osissa, joissa tavoiteltu muotojen täydellisyys ilmeni rakenteen 
toiminnalliset tarpeet ylittävällä tavalla. Joka osan tuli myös näkyä selkeänä 
helposti tunnistettavana itsenäisenä osanaan.  

1 Summerson 1996, 12.
2 Ibid. 
3 Norberg-Schukz 1986, 113.
4 Ibid.
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 Myös humanismin aatteena katsotaan saaneen alkunsa keskiajan Fi-
renzessä, ja renessanssikaudella ihmistä alettiin korostaa Jumalan tahdosta irral-
lisena, luovana ja vaikutusvaltaisena yksilönä niin yhteiskunnaissa kuin arkkiteh-
tuurissakin. Firenzessä yleisneroista syntyi Jumalan rinnalle uusi ihailun kohde, ja 
myös arvomaailma muuttui ihmisyyttä ja ihmisen kykyjä, eettisyyttä ja sivistys-
tä sekä taiteen ja kielen keinoin tapahtuvaa itseilmaisua korostavaksi.  Firenzen 
alueen suuria humanisteja, jotka ovat jättäneet leimansa kaupungin kulttuuripe-
rimään ja sen identiteettiin ovat mm. taidemaalari, arkkitehti ja keksijä Leonardo 
da Vinci, jonka ikoninen piirros Vitruviaanisesta miehestä kuvasi ihmisruumiin 
ihanteellisia mittoja, ja on yksi esimerkki ihmiseen mielenkiintonsa kohdista-
neesta taiteesta. Arkkitehtuurissa humanismi näkyi mimeettisissä ihmistä ku-
vaavissa dekoraatioaiheissa, kuten esimerkiksi orpokoti Ospedale degli Innocenti:n 
julkisivun tondoissa, joiden orpolapsia kuvaavien aiheiden oli tarkoitus herättää 
myötätuntoa ohikulkijoissa. Mimeettiset ja osin soveltavat pylväsaiheet antoivat 
rakennuksille myös inhimillisiä piirteitä mittakaavan sekä pylväisiin liitettyjen 
inhimillisten luonteenpiirteiden kautta. Orgaanisena koristeena Jumalaa ylöspäin 
suuntaavan olemuksensa avulla kuvaavat rakenneaiheet korvautuivat rakenteilla, 
jotka geometriansa avulla korostivat pikemminkin ihmistä tilassa olijana. Ilmai-
sullisten tekijöiden lisäksi käsitys arkkitehdin roolista muuttui keskiaikaisesta, 
Jumalan tahtoa ikään kuin välineellisesti toteuttavasta toimijasta oman tahdon 
omaavaksi luovaksi suunnittelijaksi5.
 Aikakauden ensimmäiseksi merkittäväksi arkkitehdiksi nousi Filippo 
Brunelleschi, joka oli firenzeläissyntyinen kultaseppä, ja joka voitettuaan Duo-
mon kupolikilpailun kehitti uran arkkitehtina. Aikansa suurimmalla kupolilla 
oli symbolinen merkitys sekä uskonnollisena Jumalaa ylistävänä rakenteena että 
statuksellisena ja poliittisena kaupungin mahtia ja sen rakentaneiden ihmisten 
taitoa kuvaavana elementtinä6. Muotokieleltään Brunelleschi suosi geometrisia 
perusmuotoja, kuten kuutioita ja puoliympyröitä, mutta käytti kuitenkin useissa 
kirkollisissa rakennuksissaan keskeistilan sijaan vielä ristipohjaa jatkumona perin-
teelle. Bruonnelleschin luomat sisätilat olivat usein artikuloitu kokonaismuotoa 
korostavalla säännöllisellä pylväsjärjestelmien luomalla rytmillä, kuten Pazzi kap-
pelin sisätilassa (kuva), kun taas ulkokuoren koristelu jäi usein maltillisemmaksi. 
Kuitenkin Leon Battista Alberti toi tähän perinteeseen muutoksen luomalla Santa 
Maria Novellan julkisivun, jossa voluutti aiheet integroivat ylä- ja alaosan yhteen 
(kuva 13). Ulko-osan julkisivut koristeineen eivät yleensä kuitenkaan vastanneet 
kohteen rakenteellisia ratkaisuja7. Palazzo Rucellaissa Alberti on kuitenkin 
käyttänyt pylväitä kantavuuttaa kuvaavalla päällekkäisellä tyylillä yhdessä 
rustikoinnin kanssa, ja täten mimeettisen ja soveltavan koristeen käytöllä ko-

5 Picon 2013, 48.
6 Giovanneti & Martucci 1994, 55.
7 Nordberg-Schulz 1986, 119. 



47

Kuva 8: Brunelleschin suunnittelema Pazzi-kappeli, jossa näkyy renenssanssin selkeät geo-
metriset muodot orgaanisena koristeena rakenneaiheena, sekä Firenzelle tyypillinen kont-
rastoiva marmorinkäyttö, jolla mimeettisiä ja soveltavia antiikin aiheita korostetaan. Ko-
konaisvaltaisella koristeenkäytöllä on luotu tilaan harmoninen ja rauhallinen tunnelma.
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rostanut alakerroksen kantavaa tehtävää.  
 1500-luvulla Medicien valta-aseman vakiintuminen ja heidän arvos-
tuksensa arkkitehtuuria ja taiteita kohtaan johti useiden suvun rakennutta-
mien merkittävien arkkitehtuurikohteiden syntyyn8. Heidän vaikutuksestaan 
mm. Michelangelo työskenteli myöhemmin suvun hautapaikkana tunnetun 
San Lorenzon kirkon parissa. Renessanssikaudella myös hallitsijan ja aate-
liston välinen vallan tasapaino muuttui niin, että ylimystölle ja Firenzessä 
etenkin killoille tuli enemmän itsenäistä päätäntävaltaa, mikä johti palatsien 
määrään kasvuun9. Tältä ajalta ovat siten peräisin monet tärkeimmät palat-
sit, kuten Medici-Riccrdi sekä Pitti. Palatsirakentamisessa jatkettiin gotiikan 
kaudella omaksuttua linnoitusmaisen ilmeen tavoittelua. Julkisivuja jäsennet-
tiin säännöllisesti matemaattisesti järjestyneen maailmankuvan mukaisesti, 
ja klassismin koristelu toi niihin ihmisen mittakaavaa ja viehätystä. Palazzo 
Guelfassa, joka oli poliittisen puolueen koti, pilarit löysivät tiensä myös pa-
latsien sisätiloihin, kuvaamaan niiden poliittista sisältöä10. Julkisten ja yksi-
tyisten rakennusten välinen arvollinen hierarkia pyrittiin kuitenkin tekemään 
koristeen käytöllä näkyväksi. Alberti mm. esitti, kuinka kaikkein täydellisim-
miksi koetut muodot tulisi varata vain kirkollisille rakennuksille, ja että yksi-
tyiset asumiseen tarkoitetut rakennukset saisivat poiketa hänen asettamistaan 
julkisen rakentamisen muotosäännöistä11.
 Samoin Firenzen identiteetti Roomaan verrattuna pienempänä kau-
punkina näkyi koristeiden käytössä. Esimerkiksi Rafael, joka oli suunnitellut 
palatsirakennuksia eri puolille Italiaa joutui mukauttamaan omaa tyyliään fi-
renzeläiseen perinteeseen sopivammaksi karsimalla mimeettisiä ja soveltavia 
koristeaiheita. Tämä näkyy verrattaessa hänen Roomaan suunnittelemansa 
Palazzo Branconioa (kuva 14) ja Firenzeen suunnittelemaa Palazzo Pandolfii-
nia. Palazzo Branconio edustaa Roomaan sopivaa monumentaalisuutta ja sen 
julkisivu on koristeltu melko runsaasti erilaisilla mielikuvituksellisilla arkeo-
logisilla aiheilla. Palazzo Pandolfiinissa (kuva 15) Rafael taas omaksui paljon 
hillitymmän tyylin, jättäen paljon seinäalaa paljaaksi ja käyttäen samankaltai-
sia antiikin koristeaiheita lähinnä aukotuksen sekä kerrosjaon, katon ja reu-
nojen korostamiseen. Tämä hillitympää monumentaalisuutta edustava palat-
sityyli otettiin käyttöön myös monissa myöhemmin rakennetuissa palatseissa, 
kuten Palazzo Uguccionissa sekä Bartolini-Salimberissa.12 

8 Giovanneti & Martucci 1994, 73.
9 Giovanneti & Martucci 1994, 55.
10 Giovanneti & Martucci 1994, 59.
11 Nordberg-Schulz 1986, 128. Viitattu Alberti 1736, IX viii.
12 Giovanneti & Martucci 1994, 73.
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Kuvat 10 ja 11: Raphaelin suunnitelemat kaksi palatsia, joista vasemman puolei-
nen Palazzo Pandolfiini edustaa Firenzen hillittyä palatsiarkkitehtuuria, kun 
taas oikean puoleinen Palazzo Branconio kuvastaa Rooman sopivaa runsaam-
paa tyyliä.

Kuvat 9 Leon Battista Alberti, Santa Maria Novellan julkisivu, 1470.
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Renessanssin selkeän staattista ja harmonista tyyliä seurasi osin sille vastakoh-
tainen manierismi, joka oli luonteeltaan jännitteisempää ja kokeellisempaa. 
Manierismin aika oli eksistentiaalisten ongelmien aikaa; Kopernikus todisti, 
ettei maa ollut maailmankaikkeuden keskipiste, jolloin vallitseva käsitys maa-
ilmasta kyseenalaistui ja ajan ihmisen tuli luoda uusi suhde itseensä, luontoon, 
kulttuuriin ja Jumalaan. Renessanssikaudella ihminen käsitettiin Jumalaan 
rinnastuvana luovana ja vaikutusvaltaisena olentona, mutta manieristisel-
la kaudella ihmisen todellisuuskäsitys, tietämys ja maailmaa hallitseva valta 
kyseenalaistui, ja samalla kirkossa tapahtui jakauman protestantteihin ja ka-
tollisiin1. Tieteellisemmän maailmankuvan omaaville protestanteille maailma 
oli järjestyksetön ja merkityksetön paikka, joka ei ilmentänyt minkäänlaista 
jumalallista totuutta, kun taas katolliset kokivat kirkon opit edelleen totuuk-
sina ja elämälle suunnan ja merkityksen antavina ohjeina2. Renessanssikauden 
humanismiaate oli kuitenkin heikentänyt kirkon valtaa, joten manierismin 
kaudella sitä lähdettiin taiteen propagandan kautta elvyttämään takaisin. Sik-
si manierismin arkkitehtuuri tähtäsi korostetusti tunteisiin vetoamiseen.
 Manierismin ajan koristeen käyttö heijasti siis erityisesti aikakauden 
epävarmuuksia ja ristiriitaisuuksia dynaamisilla ja teatraalisilla koriste-ele-
menttien sommitelmillaan. Tämä näkyi jonkin verran orgaanisena koristee-
na rakenneaiheissa ja tilajaoissa, joissa ei enää ollut renessanssin verrattavaa 
pyrkimystä harmonisiin ja selkeisiin geometrisiin muotoihin. Erityisesti jän-
nitteistä tunnelmaa luotiin kuitenkin mimeettisillä ja soveltavilla koristeil-
la. Jo Michelangelo käytti San Lorenzon kirkon uudessa sakristossa (kuva 16) 
pylväitä tavalla, joka irtautui harmonisista periaatteista ja synnytti dramaat-
tisemman ja moniselitteisemmän kokonaisuuden. Siinä mimeettiset antiikin 
elementit ja arkkiehdin omat soveltavat keksinnöt sekoittuvat varsin dynaa-
miseksi ja tunnelmaltaan dramaattiseksi sommitelmaksi, jota seinien syvyys-
vaihtelun luoma chiaroscuro-efekti vielä ennestään vahvistaa.
 Michelangelo suunnitteli myös kirkon viereen tulleen Laurenzianan 
kirjaston, josta myöskin muodostui yksi ajan merkittävimmistä ja myöhem-
min runsaasti kopioiduista kohteita. Kirjastossa seinäpinnat on jäsennelty 
perinteisillä antiikin aiheilla, mutta niistä löytyy myös ei-Vitruviaanisia so-
veltavia koristeaiheita, kuten upotuksia ja koukeroisia voluuttiaiheita. Lisäksi 
Michelangelo suunnitteli Palazzo Medicin alakerroksen porttikäytävän muu-
toksen, jossa vanhat holvit täytettiin ja ne saivat erikoiset uudet ikkunat. Lau-
renzianan kirjastosta vaikutteita saanut Uffici-palatsin suunnittelija Giorgo 
Vasari on kuvannut niitä sanalla ”inginocchiata”, tarkoittaen niiden polvistuvaa 

1 Nordberg-Schulz 1986, 146-147
2 Ibid.
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ilmettä, joka on aikaan saatu ikkunan alapuolisilla kaarevilla soveltavilla ko-
risteaiheilla3. Ikkuna on täten tyypillinen esimerkikki Michelangelon tavasta 
käyttää antiikin elementtejä yhdessä omien keksintöjen kanssa ja luoda uusia 
koristeellisia innovaatioita4. Vaikka manierismin aiheet koristeisiin lainattiin 
vielä antiikista, mimeettisen tyylin sijaan aiheita alettiin käyttää soveltavam-
min ja vapaammin.
 Antiikin pylväisaiheiden mimeettiselläkin käyttöllä tähdättiin siis 
ennen kaikkea halutun tunnelman luomiseen. Palatsien julkisivuissa niitä käy-
tettiin myös etenkin arkadiaiheina korostamaan pääasiallista asuinkerrosta 
eli niin sanottua piano nobilea, kuten Palazzo Cocchi Serristorin julkisivussa. 
Samoin rustikointia käytettiin edelleen, mutta se sai symbolisen roolin luon-
nonvoimien kuvaajana pylväiden edustaessa edelleen ihmisyyttä ja ihmisen 
merkitystä5. Samoin käytettiin pylvässääntöjen päällekkäisyyttä rakenteiden 
kantavuuden esiin tuomiseksi. Bartolomeo Ammannatin suunnittelemassa 
Pitti palatsin sisäpihan julkisivuissa tällaista pylväsjärjestelmien käyttöä on 
hyödynnetty yhdessä rustikoinnin kanssa niin, että pylväätkin on hukutettu 
luonnon voimaa kuvaavaan rustikointiin, jonka voi tulkita eräänlaiseksi ku-
vaukseksi ajan ihmisen ja luonnon suhteesta. Ammannatin teoksissa manieris-
tiset erikoispiirteet rajoittuvat kuitenkin lähinnä pieniin mielikuvituksellisiin 
detaljeihin julkisivujen säilyessä muuten perinteisen kaltaisina symmetrisinä 
sommitelmina. Hänen aikanaan kuitenkin aiemmista kaari-ikkunoista luo-
vuttiin ja siirryttiin neliskulmaisten ikkuna-aukkojen käyttöön, ja samoin 
palatseissa alettiin kustannussyistä käyttää enemmän rappausta rustikoitujen 
kiviverhousten sijaan, jolloin palatsien julkisivuja alettiin koristella enem-
män mimeettisillä graffiteilla ja maalauksilla.6 Niillä tuotiin esiin asukassuvun 
statusta, ja joskus maalausten aiheilla pyrittiin jopa allegorisesti kuvaamaan 
asukkaan positiivisia ominaisuuksia7. 

3 Giovanneti & Martucci 1994, 73.
4 Ibid.
5 Nordberg-Schulz 1986, 135.
6 Giovanneti & Martucci 1994, 73.
7 Giovanneti & Martucci 1994, 82.
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Kuva 12: Michelangelo, Uusi sakristo, 1555
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Barokkityyli oli vielä manierismia vahvemmin tunteisiin vetoavaa ja houkut-
televaa, ja mahtipontisuudella ja runsaalla koristeellisuudella pyrittiin osoit-
tamaan sekä katollisen kirkon valtaa että maallista poliittista valtaa1. Tyyli 
samaan aikaan symboloi sekä tiukkaa järjestelmää että sen houkuttelevaa 
voimaa, ja sille oli tunnusomaista eloisat, veistokselliset ja tilallisesti rikkaat 
ratkaisut. Järjestystä ja dynamiikkaa kuvasivat aksiaaliseen keskipisteeseen 
perustuvat tilalliset ratkaisut, joissa järjestys syntyi kiinteästä keskipisteestä, 
jonka ympärille tilasommitelma hajaantui vapaammin2. Tällainen on tyypilli-
simmillään näkyvissä Berninin suunnittelemassa Rooman Pietarinkirkon au-
kiossa, jossa pylväikkörakenne ryhmittyy ovaalin muotoisen aukion ympärille, 
ja jossa pylväikön läpinäkyvyydellä ja sommitelmalla luodaan mahtipontinen 
vaikutelma ja houkutellaan ihmisiä sisään itse kirkkoon. Samalla se osoittaa, 
ettei barokkiarkkitehtuurissa ollut kyse vain rehevistä mimeettisten ja sovel-
tavien dekoraatioaiheiden käyttämisestä, vaan myös kohteiden identiteettiin 
liittyvien pyrkimysten täyttämisestä.
 Barokkiarkkitehtuuri sai Firenzessä kuitenkin Rooman arkkitehtuu-
rista poikkeavia piirteitä, ja varsinkin vastaavia runsaita rakenteellisia koris-
teratkaisuja tehtiin vähemmän3. Sen sijaan Firenzen barokki näkyi pääasias-
sa sisätilojen rikkaassa koristelussa sekä loistokkaissa materiaalivalinnoissa4. 
Roomassa suosittujen runsaiden monumentaalisten aiheiden sijaan Firenzessä 
maltillisemmalla ja pienemmän skaalan mimeettisten ja soveltavien koristeai-
heiden käytöllä heijastettiin sopivammin paikan pienempää kunnallista iden-
titeettiä. Ajan herttua Ferninando I teetätti runsaasti puolijalokivien käyt-
töön perustuvia töitä, joista Firenzen barokkiarkkitehtuuri tuli kuuluisaksi5. 
Merkittävimpiin näistä lukeutuu San Lorenzon kirkon yhteydessä oleva Me-
dici-kappeli (kuva 13), jonka Ferdinando I rakennutti Medicisuvun hautakap-
peliksi. Sen sisätila on kauttaaltaan koristeltu monivärisillä marmoreilla sekä 
lapislatsulista, kalsedonista, akaatista ja jaspiksesta tehdyillä puolijalokivipa-
neeliverhouksilla, jotka muodostavat geometrisia värikkäitä kuvioita. Okta-
gonaalisen pohjan kuudella sivulla on herttuoiden sarkofagit, joista kaksi on 
koristeltu Ferdinando I ja Cosimo II monumentaalisilla pronssipatsailla. Kivi-
paneeleista löytyy lisäksi mimeettisesti kuvattuna 16 herttuakunnan vaakunat. 
Pylväsaiheita on käytetty hyvin reliefimäisesti, ja nekin ikään kuin hukkuvat 
värikkääseen kivipaneeliverhoiluun. Tilan kattava kupoli on lisäksi koristeltu 
maalausaihein, mutta vasta myöhemmin 1800-luvulla. 

1 Nordberg-Schulz 1986, 149.
2 Ibid.
3 Giovanneti & Martucci 1994, 96.
4 Ibid.
5 Ibid.
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 Kirkkojen julkisivuissakin barokki näkyi ajalle tyypillisesti runsaam-
pana mimeettisten ja soveltavien uskonnollisten aiheiden käyttönä, mutta sa-
malla Firenzelle tyylille uskollisesti verrattaen maltillisena ja graafisena, julki-
sivupinnasta vain vähän ulospäin työntyvien reliefimäsiten aiheiden käyttönä. 
Barokkiajan merkkiteoksiin lukeutuu Matteo Nigettin suunnittelema Ognis-
santin kirkko, jonka julkisivuja koristaa vielä manierismille tyypilliset moni-
mutkaiset soveltavat koukeroiset aiheet ja rikotut lunetit yhdessä tyypillisem-
pien barokkiaiheiden kanssa. San Gaetanon kirkko on Matteo Nigettin lisäksi 
Firenzen tunnetuimpien barokkiarkkitehtien Gherardo ja Pier Francesco Sil-
vanin käsialaa. Sen sisätila on Firenzelle tyypillisesti koristeltu maltillisesti, 
mutta sen julkisivu on eräänlainen barokkiversio Albertin suunnittelemasta 
Santa Maria Novellan julkisivusta, jossa fasadi on jaettu kahteen kerrokseen, 
ja alempi osa on jaettu kolmeen korinttilaisilla tuplapilasteriaiheilla, jotka on 
toistettu yläosassa ruusuikkunan reunoilla. 
 Palatsien sisätiloissa barokki näyttäytyi kuitenkin Firenzessäkin run-
saampana mimeettisten ja soveltavien dekoraatioaiheiden käyttönä, joilla 
aatelissuvut osoittivat omaa statustaan ja arvovaltaansa.  Palazzo Corsinin 
sisätilat lukeutuvat ajan hienoimpiin, ja etenkin Carlo Marcellinin rakennuk-
sen katutasoon suunnittelemassa grotossa (kuva 14) eli niin sanotussa luolassa, 
koristelu on runsasta ja mielikuvituksellista ja luo tilalle vahvaa vetovoimasita 
tunnelmaa.  Lisäksi barokinajalta on useita merkittäviä perhekappeleita sekä 
Palazzo Medici-Riccardin sisätiloja6.

6 Giovanneti & Martucci 1994, 106.
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Kuvat 13: Bernardo Buontalenti, Matteo Nigetti, Cappella dei Princippi, 1648

Kuva 14: Carlo Marcellini, Palazzo Corsinin dramaattinen grotto-tila, n. 1735
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Jo 1700-luvun lopulla alkava teollisuus, valistusajan aatteet ja sosiaaliset muu-
tokset aiheuttivat arkkitehtuurin muutospaineita, jotka heijastuivat koristeen 
käyttöön1. Uskonnon menettäessä valtaansa tieteelle uskontoa symboloivat 
perinteiset koristeaiheet korvautuivat uutta tieteellistä maailmankatsomusta 
heijastavilla koristeaiheilla. Esimerkiksi Ranskassa arkkitehti Étienne-Louis 
Boullee laati suunnitelman Newtonin kenotafista (kuvat 16 ja 17), josta ba-
rokin runsaat dekoraatioaiheet oli karsittu pois, ja jossa kohteen käyttötar-
koitusta tiedemiehen muistomerkkinä ja ajan tieteellistä henkeä kuvastettiin 
majesteettisella maapalloa kuvaavalla ja orgaaniseksi koristeeksi tulkittavalla 
symbolisella rakenteella. 
 Aateliston valta-aseman noustessa oli syntynyt myös uusia sivistyneen 
yläluokan rakennustyyppejä, kuten museoita, joissa rönsyilevää rokokookoris-
telua käytettiin osin mielivaltaisesti irti aiemmasta merkitysperinteestä. Van-
hanaikaiseksi koetun tyylillisen koristelun vuoksi arkkitehtuurille kaivattiin 
kuitenkin uudenlaista ilmettä, jolle inspiraatiota haettiin perinteisten aihei-
den sijaan todellisuutta ja alkuperäisyyttä ilmentävistä aiheista kuten luon-
nosta2. Tällöin suunniteltiin enemmän puutarhoja ja puistoja, joihin uusklas-
siset palatsit sijoitettiin vapaaluontoisemmin luontoa ja sen kauneutta sivusta 
katsoviksi elementeiksi. Firenzessä tästä esimerkkejä ovat Pitti-palatsin taak-
se laadittu Boboli-puutarha uusklassisine rakennuksineen sekä Le Cascinen 
puisto. 
 Samoin kulttuurisen perimän todellisuutta ja alkuperäisyyttä ilmen-
täviksi aiheiksi otetiin käyttöön antiikin Kreikan temppeliraunioista sekä 
Pompeijin kaupungin kaivauksisti paljastuneista rakennuksista kopioitavat 
aiheet3. Mimeettisiä ja soveltavia raunioaiheita käytettiin niin Euroopassa 
kuin Yhdysvalloissakin kuitenkin irrallaan pylväsjärjestelmien alkuperäisistä 
kohteen luonnetta kuvaavista merkityksistä, jolloin aiheiden käyttö oli mie-
livaltaista ja kohteen paikan ja käytön määrittämästä identiteetistä riipuma-
tonta. 
 Firenzessä Napoleonin ajan hallitsevaksi tyyliksi vakiintui lopulta 
uusklassismi, mutta vaikka tyyli hyödynsi antiikin pylväsaiheita lähinnä kon-
servatiivisena symbolina aateliston vallasta, niillä luotiin rakennuksiin myös 
tiettyä käyttötarkoitukseen liittyvää symboliikkaa4. Rakennukset saivat myös 
hyvin selkeän ja yksinkertaisen ilmeen, joka toisaalta sopi hyvin paikan tyy-
lilliseen perinteeseen. Koristelussa käytettiin edelleen myös kaksiväristä mar-
morityyliä, kuten Ferdinando Ruggierin 1736 uudelleenrakentamassa Santa 

1 Nordberg-Schulz 1986, 168-169.
2 Ibid.
3 Summerson 1996, 95-96.
4 Giovanneti & Martucci 1994, 117.
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Felicitan sisätilassa. Varsinaisia uusklassisia esimerkkejäovat Boboli puutar-
han rakennukset, kuten Kaffeehaus (kuva 28), sekä Villa del Poggio Imperiale, 
Palazzo dei Servi sekä Palazzo Borghese, jonka karsittu uusklassinen koristelu 
muodostuu hillityistä joonialaisista pylväsriveistä. Myös antiikin pylväsaiheita 
käytettiin tavalla, joka kreikkalaisten vaikutteiden sijaan imitoi pikemminkin 
roomalaisia ja firenzeläisiä tyylipiirteitä. Esimerkiksi Giuseppe Poggin suun-
nittelemissa Palazzo Calcagininissa ja Villa Favardissa pylväsaiheet viittaavat 
pikemminkin renessanssiin, Michelangeloon ja Raphaeliin perintöön kreikka-
laisten aiheiden sijaan5.
 Ranskassa valistusajan filosofia vaikutti myös kauneuskäsityksen 
muuttumiseen objektiivisesta subjektiiviseksi, mikä myöskin luultavasti vai-
kutti perinteisten kauniina koettujen koristeaiheiden korvautumiseen uusilla. 
Jo 1600-luvun lopulla ranskalainen Claude Perrault oli kyseenalaistanut antii-
kin aiheiden auktoriteettiaseman kauneudenlähteenä kirjassaan L’ordonnance 
des cinq espèces de colonnes selon la méthode des Anciens (1683) ja esittänyt ra-
kennuksissa olevan kahdenlaista kauneutta; ehdotonta (positif) ja sattumanva-
raista (arbitaire)6. Ehdottoman kauneuden hän kuvasi syntyvän symmetrisestä 
muodonannosta, rakenteista sekä rikkaasta materiaalien käytöstä ja käsityö-
taidosta. Niiden kauneuden hän kuvasi olevan objektiivista ja ilmeistä kaikil-
le, ja liitti kauneuden näin ollen pääosin orgaanisen koristeen ominaisuudeksi. 
Sattumanvaraista kauneutta hän sen sijaan kuvasi tulkinnanvaraiseksi ja riip-
puvaiseksi aikakausien tyyleistä ja makumieltymyksistä, jolloin hän liitti sen 
pikemminkin dekoraatioina ilmenevien soveltavien ja mimeettisten koristei-
den ominaisuudeksi.  
 Dekoraatioaiheista luopumista siivitti myös ranskalaisen valistus-
ajan filosofi Laugierin 1753 julkaisema malli primitiivisestä majasta (kuva 15). 
Siinä Laugier kuvasi kreikkaista kivitemppeliä edeltänyttä puurakennetta, 
joka muodostui vain välttämättömistä katto- ja pilarirakenteineista ilman 
minkäänlaisia dekoraatioaiheita. Malli onnistui siten kyseenalaistamaan pyl-
väsjärjestelmien roolin kulttuurista alkulähdettä ilmentävinä elementteinä7. 
Koska siinä todellinen ja alkuperäinen arkkitehtuuri löytyi minimaalisesta 
rakenteesta, malli osaltaan varmasti vaikutti siihen, kuinka kauneutta alettiin 
myöhemmin ajatella toimintaa palvelevan orgaanisen koristeen ominaisuute-
na. 

5 Giovanneti & Martucci 1994, 117.
6 Passinmäki 2011, s. 16.
7 Summerson 1996, s. 90-93.
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Kuvat 15: Laugier, primitiivinen maja, 1753

Kuvat 16 ja 17: Étienne-Louis Boulleen pelkistetyt suunnitelmat Newtonin kenotafista, 1784

Kuvat 18: Zanobi del Rosso, Kaffeehaus Boboli-puutarhassa, 1785
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1800-luvulla edellisen vuosisadan tapahtumaketjua seurasi arkkitehtuurissa 
tyylien eriytyminen. Perinteiset koristeaiheet olivat edelleen läsnä, mutta esi-
merkiksi Ranskassa Jacques-Nicolas-Louis Durand suunnitteli teknisempiä 
ja rakenteellisia orgaanisia ja osin mimeettisiä koriste-elementtejä hyödyn-
täviä kohteita samalla kun Beaux Arts -koulukunta keskittyi koristelemaan 
rakennusten pintoja soveltavilla ja mimeettisillä koristeilla1. Italiassa puoles-
taan Giovanni Piranesi laati hyvin ennennäkemättömiä ja mielikuvituksellisia 
suunnitelmia, joissa hän hyödynsi edelleen myös pylväitä, mutta ilman että ne 
enää olisivat olleet ilmettä hallitseva elementti2. Aikakautta hallitsi vahvasti 
tyylillinen epävarmuus ja aikakautta kuvaavan tyylin etsintä, mikä kuvastuu 
esimerkiksi Heinrich Hübschin 1828 julkaistussa tektissä In What Style Should 
We Build? 
 Samoin käyttämättä itse sanaa identiteetti Owen Jones kritisoi 1856 
julkaistussa kirjassaan The Grammar of Ornament oman aikansa koristeen 
käytön kykenemättömyyttä ilmentää aikakauden identiteettiä, ja sen sijaan 
sortumista vanhanaikaisten koristeaiheiden kopiointiin. Kirjassaan Jones on 
tarkastellut traditionaalisesti ymmärretyä soveltavaa ja mimeettistä koristeen 
käyttöä eri tyylikausina, ja osoittanut kuinka koristeiden aiheet ovat ilmen-
täneet näiden kulttuurien ja ajanjaksojen identiteetin piirteitä. Kirjan upeat 
kronologisessa järjestyksessä etenevät kuvitukset tuovat selkeästi esiin koris-
teen ajassa tapahtuneen evoluutionäärisen muutoksen, alkaen alkuperäishei-
mojen käyttämistä koristeista ja päättyen Owensin ajatuksiin luonnonaiheis-
ta 1800-luvun lopun aikakaudelle luontevina koristeaiheina.  Hän argumentoi 
myös koristeen luoman kauneuden olevan seurausta koristeen aidosta ja to-
tuudenmukaisesta kulloistakin kulttuuria ja ajanjaksoa kuvaavasta käytöstä3. 
 Arkkitehtuurin tyyliongelmaa kasvatti myös käyttötarkoitukseltaan 
uusien rakennustyyppien synty. Palatsien ja kirkkojen sijaan rakennettiin 
enemmän mm. asuntoja, museoita, halleja ja toimistoja, eikä vanhoissa tyyleis-
sä ollut valmiita tai sopivia ratkaisuja uusien rakennustypologioiden luonteen 
tai käyttötarkoituksen kuvaamiseen. Vaikka esimerkiksi gotiikka katsottiin 
kirkkoihin sopivaksi tyyliksi yliopistojen ja kirjastojen ollessa klassisen tyy-
lin edustajia, monissa kertaustyylin rakennuksissa pohja ja rakenneratkaisu 
sekä detaljiikka olivat kaksi eri asiaa, eivätkä vastanneet toisiaan ja välittä-
neet kokonaiskuvaa vahvistavaa viestiä tai tunnelmaa4. Koristeen käytön suh-
de arkkitehtuurin käyttötarkoituksen mukanaan tuomaan luonteeseen näkyi 
kuitenkin esimerkiksi John Ruskininkin ajattelussa. Hän on esittänyt mm., 

1 Passinmäki 2011, 30-31.
2 Kirk 2005, 47-59.
3 Jones 1856, 1.
4 Nordberg-Schulz 1986, 168.
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kuinka toiminnalliset rakennukset (functional buildings), kuten tehtaat, va-
rastot ja juna-asemat tulisi jättää koristelematta, koska pelkästään toimintaa 
palvelevissa rakennuksissa koristaminen oli hänestä hyödytöntä, kun taas va-
paa-ajan rakennuksissa hän pitää sitä tarpeellisena5.
 Vaikka Firenzessäkin tyyli valittiin kohteen mukaan, varsinaisia uusia 
ja aikakautta heijastavia koristeaiheita ei syntynyt, vaan vanhoja aiheita yh-
disteltiin osin hyvin mielivaltaisestikin. Firenzessä ekletistinen tyyli vaikut-
ti sen toimiessa lyhyen aikaa pääkaupunkina, jolloin toteutettiin useampia 
kaupungin ilmettä kohottavia parannuksia, ja mm. Duomon ja Santa Crocen 
kirkot saivat uudet uusgotiilaiset julkisivut. Etenkin Emilio de Fabrisin suun-
nittelema Duomon julkisivu oli mimettisiltä ja soveltavilta aiheiltaan runsas, 
mutta vaikka se kuvaa kohteen käyttötarkoitusta ja osin paikan traditioita, 
sanoma sen omasta aikakaudesta ja sen hengestä jää kertaustyyleille tyypilli-
sesti hämäräksi, eikä sen runsas dekoraatioaiheiden käyttö myöskään toisaalta 
sovi firenzeläiseen maltilliseen koristamisen perinteeseen. Räikeimpiä tyylise-
koituksia tehtiin juutalaisten synagogassa (kuva 19), jossa firenzeläinen mar-
moriestetiikka ja romaaninen rakennusperinne sekoitettiin yhteen islamin ja 
bysantin aiheiden kanssa. Samoin kirkon 5 kupolia saivat venäläisiä piirteitä.6 
 1800-luvun lopulla kehittyi myös art nouveau -tyyli, joka hyödynsi 
vahvemmin modernia rakennusteknologiaa ja vapaampia rakenne- ja tilarat-
kaisuja. Samalla se omaksui melko humaanin suhteen uuteen teknologiaan 
yhdistäen siihen vielä merkittävästi käsityötä ja moderneja luonnosta inspi-
raationsa hakevia koristeaiheita. Firenzessä art nouvean varhaisimpiin esi-
merkkeihin lukeutuu keskustassa sijaitsevakauppahalli (kuva 20), jossa uusia 
materiaaleja, terästä ja lasia, käytetään suuren jännevälin hallirakentamiseen 
tavalla, jossa rakenteiden estetiikka lainaa edelleen klassismin aiheista. Raken-
nuksesta löytyy mm. bugnatosta valmistettu arkadi sekä kasviaihein koristel-
tuja lasipaneeleita. Mielikuvituksellisempaa lasi- ja teräsmateriaalien käyttöä 
löytyy Giovanni Michelazzin art nouveau villoista, kuten Villino Broggi-Ca-
raccenista.

5 Harries 2000, 29.
6 Giovanneti & Martucci 1994, 117.
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Kuva 19: Marco Treves, Firenzen synagoga, 1882.

Kuva 20: Giuseppe Mengoni, Firenzen kauppahalli, 1874
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Modernismi
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Kauneuskäsityksen muutoksen objektiivisesta subjektiiviseksi voi tulkita 
vaikuttaneen siihen, ettei koristeille enää löytynyt kollektiivisesti hyväksyt-
tyjä aiheitta. 1900-luvun modernin arkkitehtuurin ratkaisuksi kaoottiseksi 
yltyneelle koristeenkäytölle oli lopulta hylätä dekoraatioaiheet ja keskittyä 
arkkitehtuurissa sen sijaan tilallisiin ja rakenteellisiin aiheisiin. 1908 arkki-
tehti Adolf Loos julkaisi kirjoituksensa Ornament and Crime, jossa hän ei vas-
tustanut koristeita tai taidetta itsessään, vaan kuvasi niiden käytön olevan 
sopimatonta toimintaa palvelevissa kohteissa, kuten rakennuksissa1. Hän ei 
myöskään nähnyt niiden kuvastavan modernin kulttuurin tarpeita tai sopivan 
uusiin tuotantomenetelmiin2, jolloin voi ajatella, että Loosista dekoraatiot 
eivät sopineet kuvaamaan modernin aikakauden identiteettiä. Kuitenkin hä-
nen ja muidenkin modernistien töissä luontoaiheet ovat tietyllä tapaa läsnä, 
mutta mimeettisen dekoraation sijaan ne ilmenevät orgaanisina koristeina 
materiaalivalinnoissa sekä luontoon ja ympäristöön vapaammin sovitettuina 
tilaratkaisuina.
 Samaan aikaan kun arkkitehtuurin tyyli teollistumisen seuraukse-
na hylkäsi dekoraatiot ja uudisti ilmaisutyyliään, myös taide koki radikaalin 
muutoksen esittävästä mimeettisestä taiteesta abstraktiksi. Teollinen aika ei 
ainoastaan tarkoittanut uusia tuotanto- ja valmistusmenetelmiä, vaan sillä oli 
valtavia sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia, jotka muuttivat 
niin ihmisen työnkuvaa, arkea, liikkumista ja maailmankuvaa. Ennen teollis-
tumista taiteen aihemaailma ja ilmaisu oli ollut paljon rajoittuneempaa perin-
teisiin mimeettisiin aiheisiin, kuten muotokuviin, maisemiin ja uskonnollisiin 
aiheisiin taitelijoiden saadessa toimeksiantonsa hyvävaraiselta väestönluokal-
ta, valtiolta tai kirkolta. Teollisella ajalla taitelijat toimeksiantojen sijaan al-
koivat luoda taidetta omien kokemusten ja ajatustensa pohjalta. Tämän tu-
loksena modernin taiteen aiheet koostuvat niin alemman väestöluokan arkea 
ja köyhyyttä käsittelevistä aiheista, psykologiasta inspiroituneista alitajuntaa 
ja unia käsittelevistä aiheista kuin abstrakteista ja monitulkintaisista värejä ja 
muotoja kuvaavista aiheista.3 Täten myös arkkitehtuurissa koristeen käytös-
sä näkyneen mimeettisestä abstraktiksi muuttuneen ilmaisun voi tulkita ajan 
identiteettiä paremmin kuvaavaksi.
 Paikkaan ja kansalliseen perinteeseen viittaavat arkkitehtuurin aiheet 
valjastettiin maailmansotien aikana monissa maissa poliittisten ääriliikkeiden 
rakennuttaman arkkitehtuurin käyttöön4. Tällöin sotia seuranneella rauhan 
ja jälleenrakentamisen ajalla arkkitehtuuri oli tilanteessa, jossa rakennetek-

1 Loos 1972, 20.
2 Ibid.
3 Moma
4 Tietz 2008, 50-55.
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niikka oli perinteestä poikkeavaa, ja perinteiset, sekä dekoraatiot että ra-
kenteelliset ja materiaaliset orgaanisetkin aiheet, assosioituivat ehkä liiaksi 
poliittisiin ideologioihin. Vaikka subjektiivinen kauneuskäsitys ja teolliset 
metodit vapauttivat ja laajensivat arkkitehtuurin koristeaiheiden valikoimaa, 
sotia seuranneessa poliittisessa ilmapiirissä rakentamiseltakin toivottiin po-
liittista neutraaliutta, jota esimerkiksi Bauhaus-liikkeen ajama kansainvälinen 
tyyli sen uudenaikaisine, mahdollisimman riisuttuine esteettisine näkemyk-
sineen edusti5. Tyylin funktionaalinen minimalismi, runsaat lasiseinät ja val-
koiset rappaukset kadottivat myös tunnun rakenteiden kantavuudesta sekä 
materiaalista, kuten Walter Gropiuksen ja Adolf Meyerin suunnittelemassa 
Faguksen tehtaassa (kuva 21). Sen uudenaikainen tekninen ilme sekä nopea 
ja tehokas rakentamistapa viesti enemminkin tulevaisuuden toivosta ja pyr-
kimyksestä rauhaan, ja tyylin ilmetessä joka puolella maailmaa samanlaise-
na tyylin voi ajatella myös yhtenäistäneen sotien erilleen repimiä valtioita. 
Samoin sen läpinäkyvyydessä kuvastui aikakauden tasa-arvoiset ja sosiaaliset 
pyrkimykset6. 
 Micheluccin rationaalinen rautatieasema (kuva 22) Firenzen keskus-
tassa on tyylillisesti saman kaltainen, mutta on silti säilyttänyt paikallisen 
pietra forte -kivimateriaalin, jota löytyy kadun toisella puolella sijaitsevasta 
goottilaisesta Santa Maria Novellan apsiksesta. Toisin kuin valkoinen mar-
mori, se kuitenkin yhdistyi nimenomaan Firenzen rakennushistoriaan eikä lä-
hi-historian poliittiseen rakentamiseen. Kontrastina sille toimii lasinen seinä- 
ja kattorakenne, joka muodostaa julkisivuun laskeutuvan vesiputousaiheen. 
Sisätiloissa on käytetty myös terästä, sekä eri sävyisiä marmoreita perintei-
seen firenzeläiseen tapaan. Michelucci itse oli valurautaa työstävästä taiteili-
japerheestä, ja tämä materiaaliin ja käsityöhön nojaava vaikutus näkyy hänen 
töissään materiaalivalinnoissa. Firenzen juna-asema on yksi keskeisimmistä 
modernin italialaisen rationalismin esimerkeistä, joka on selkeälinjaista kom-
positioltaan ja harkittua, harmonista ja horisontaalista7.  
 Sotien jälkeinen elpyminen, alkava talouskasvu sekä uusien teknii-
koiden ja materiaalien, kuten raudoitetun betonin käyttöönotto mahdollisti 
uusia rakenteellisia muotoja, jolloin moderni ekpressiivinen tyylisuunta loi 
rakennuksille monumentaalisuutta ja luonnetta ennennäkemättömien ja mie-
likuvituksellisten orgaanisten muoto- ja rakenneaiheiden avulla8. Firenzessä 
erityisen mielikuvituksellisella tavalla raudoitettua betonia hyödynsi Pier Lui-
gi Nervi, jonka rakennukset ovat täysin rakenteellisia, mutta kuitenkin hyvin 

5 Tietz 2008, 63-65. 
6 Nordberg-Schulz 1986, 186.
7 Giovanneti & Martucci 1994, 125.
8 Tietz 2008, 60-64.
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Kuva 21: Walter Gropiuksen ja Adolf Meyerin suunnittelema Faguksen tehdas, 1911, Leine

Kuva 22: Giovanni Michelucci, Firenzen rautatieasema, 1935
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ilmaisuvoimaisia. Firenzessä näitä ovat mm. 1932 valmistunut urheilukenttä, 
jolle tunnusomaista on valkoiseksi maalatun raudoitetun betonin käyttö, ja 
siitä muodostetut elegantit rakenteet kierreportaassa, Marathon-tornissa sekä 
katsomon katoksen rakenteissa9. Michelucchin Autostrada-kirkko Firenzen 
lähettyvillä (kuva 24) on myös ilmaisultaan hyvin ekspressiivinen, ja siinä hen-
gellisyys ja mystiikka sekä kirkon tarkoitus viereisen autotien rakennustöissä 
menehtyneiden työntekijöiden muistomerkkinä on tavoitettu kirkon sisäti-
lassa dramaattisen ylöspäin kaareutuvan ja pimeyteen häviävän kattomuodon 
avulla10. Kuvan 23 luonnos esittää, kuinka sitä kannattelevat pilarirakenteet 
on muotoiltu abstrakteiksi tulkinnoiksi krusifiksimäisistä ihmisruumiista, ja 
sen sisätilan ilme on vaikuttavalla tavalla rakennuksen identiteettiä kuvaava, 
ja sisätilan tunnelma samaan aikaan karmean surumielinen ja hengellisen le-
vollinen.

9 Giovanneti & Martucci 1994, 123-124.
10 Ibid, 126.
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Kuvat 23 ja 24: Michelucchin luonnos ja valmiis kirkon sisätila, jossa ekspressiivisisellä orgaanisella 
koristeen käytöllä on kuvattu rakennusken merkitystä viereisen valtatien rakennustöissä menehtyneiden 
ihmisten hengellisenä muistomerkkinä.
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Radikaali kausi
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Firenzessä vaikutti lyhyen aikaa 60-luvulla pieniä radikaaleja arkkitehtiryh-
miä, kuten UFO, 9999 ja Zziggurat, sekä tunnetuimmiksi ja vaikutusvaltai-
simmiksi nousseet Archizoom ja Superstudio. Nuorista firenzeläisistä ark-
kitehdeista koostuvat ryhmien jäsenet olivat pettyneitä oman aikakautensa 
rakentamisen kulttuuristen ja sosiaalisten päämäärien puuttumiseen1. He 
pyrkivät utopistisissa suunnitelmissaan luomaan uudenlaista humaania ark-
kitehtuuria, jossa massakulutus ja moderni teknologia eivät saisi ihmisten 
vapauksia ja elämää rajoittavaa roolia, vaan ne päinvastoin mahdollistaisivat 
tasa-arvoisemman ja laajemmin yksilön vapauksia kunnioittavan elämäntyy-
lin. Sekä Archizoomin että Superstudion suunnitelmissa nämä pyrkimykset 
heijastuivat koristeettomiksi ja ilmeeltään neutraaleiksi pinnoiksi ja raken-
teiksi, joiden ilmeen ”tyhjyys” samaan aikaan häivytti arkkitehtuurin taustalle 
identiteetittömäksi rakennetuksi kehykseksi sekä kuvasti tiettyä aikakauden 
kosmoksellisen merkityksen puutetta. Paikkaa tai käyttötarkoitusta suunni-
telmien ilme ei kuvastanut ollenkaan, vaan ilmeen neutraalius ja käytöstä ja 
paikasta riippumaton samankaltaisuus esitettiin tasa-arvoistavana ja ihmisille 
vapauksia sallivana piirteenä.
 1964 perustetun Archizoomin perustajajäseniin kuuluivat Andrea 
Brazini, Gilberto Corretti, Paulo Deganello ja Massimo Marozzi, ja vuonna 
1968 heihin liittyi Dario ja Lucia Bartolini. Heidän ehkä parhaiten tunnet-
tussa projektissa No-Stop City:ssa (1969) ryhmä esitti todellisen aikakautta 
heijastavan elämäntyylin löytyvän tehtaiden ja supermarkettien kaltaisista ti-
loista, jotka kuten parkkipaikka, mahdollistivat ihmisille rajattomat vapaudet 
liikkua ja toteuttaa itseään2.  No-Stop City:ssa (kuva 25 ja 26) kuvattu arkki-
tehtuuri on modernista tekniikasta muodostuvaa loputtomiin jatkuvalta vai-
kuttavaa tilaa ja itsessään mahdollisimman koristeetonta. Arkkitehtuurilla ei 
täten ole tunnistettavaa identiteettiä, vaan se toimii ainoastaan nykyaikaisena 
taustana, jossa irralliset vapaavalintaiset elementit, kuten kallionlohkareet, 
vapaamuotoiseen asumiseen tarkoitettut telttarakenteet sekä muut välttämät-
tömyydet mahdollistavat ihmiselle vapauden luoda tilasta ja siten elämästään 
oman näköisensä. Kollektiivin perustajajäsen Andrea Brazini on kuvannut 
ryhmän pyrkimyksiä näin:

“It (Architecture) must be regarded as a neutral system, available for undifferentiated use, 
and not as an instrumentality for the organization of society; as a free, equipped area in 
which it may be possible to perform spontaneous actions of experimentation in individual 
or collective dwelling.” (Archizoom: The New Domestic Landscape, New York 1972, s.239 )

1	 AJ	Artemel	2019
2 Museum of Modern Art 1972, 238-239.
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 1966 perustetun Superstudion perustajajäseniin kuuluivat Adolfo Na-
talini ja Christiano Toraldo de Francia, ja heihin myöhemmin liittyi G. Piero 
Frassinelli, Alessandro ja Roberto Magris, sekä Alessandro Poli. Superstudio 
on puolestaan parhaiten tunnettu projektistaan Il Monumento Continuo (kuva 
27). Sen kollaaseina esitetyissä suunnitelmissa kuvataan monoliittisia raken-
teita, jotka eri paikoista riippumattomina ilmenevät samanlaisina kooltaan 
monumentaalisina ja hallitsevina aiheina, joiden neutraalien ja taivasta hei-
jastavien ruudukoiden jäsentämien pintojen voi tulkita kuvastavan arkkiteh-
tuurin menetettyä kosmoksellista ja sosiaalista merkityspohjaa. Samalla ra-
kenteiden neutraali ilme tai ”anti-design” tyyli kuvasti pyrkimystä vapauttaa 
arkkitehtuuri kaupallisten pyrkimysten ja hierarkioiden vallasta, mikä käy 
ilmi myös ryhmän perustajajäsenen Adolfo Natalinin kommenttista:

“If design is merely an inducement to consume, then we must reject design; if architecture 
is merely the codifying of the bourgeois models of ownership and society, then we must 
reject architecture; if architecture and town planning is merely the formalization of pre-
sent unjust social divisions, then we must reject town planning and its cities – until all 
design activities are aimed towards meeting primary needs. Until then design must disap-
pear. We can live without architecture.” (Adolfo Natalini, Superstudio, AA London 1971)

 Ryhmien utopistisia arkkitehtuuri-ideoita ei kuitenkaan koskaan sel-
laisinaan rakennettu, mutta ryhmät tulivat tunnetuksi myös kalustesuunnitel-
mistaan, joita he esittelivät ensikertaa Superarchitettura-nimisessä näyttelyssä 
Pistoiassa 19663. Ryhmien suunnittelemat kalusteet edustivat vastakkaista 
äärimmäistä suhtautumista modernismiin ja konsumerismiin kuin heidän 
ehdottoman neutraali arkkitehtuurinsa. Kalusteet sisälsivät runsaammin räi-
keitä, koristeellisia, ironisia ja kirchejä aiheita sekä lainauksia ja viittauksia 
historiaan ja pop-kulttuuriin, ja vaikka koristeaiheet olivat sinänsä järjettö-
miä, niilläkin heijastettiin aikakauden kulutushuuman mukaista luonnetta.

3	 AJ	Artemel	2019
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Kuvat 25 ja 26: Archizoom, No-stop City, 1969, Valokuvia ilmeeltään teknisestä ja 
riisutusta arkkitehtuurista, jonne on vapaasti voitu sijoittaa erilaisiin elämänmuo-
toihin sopivia elementtejä

Kuva 27: Superstudio, Il Monumento Continuo, 1969
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Postmodernismi
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Vaikka modernilla arkkitehtuurilla oli lähtökohtana synnyttä yksilöllisiä 
paikkaansa sopivia rakennuksia, etenkin sotien jälkeisessä asuntorakentami-
sessa nämä vapaudet eivät sellaisinaan ole toteutuneet, ja modernismia on 
kritisoitu sen liian yksipuolisesta ja piittaamattomasta suhteesta paikkojen 
ominaispiirteisiin1. Arkkitehti Robert Venturi on kritisoinut modernismia 
kirjassaan Moninaisuus ja ristiriitaisuus arkkitehtuurissa (1966) liiallisesta yk-
sinkertaistamisesta, joka vastasi vain valikoituihin ongelmiin saaden moni-
mutkaiset arkkitehtuurin merkitykset ilmenemään yksinkertaistettuina ja 
merkityksiltään köyhinä ratkaisuina2. Erityisesti modernismin ekspressiivisen 
tyylisuunnan abstraktit orgaaniset geometria-aiheet hän näki usein mielival-
taisina arkkitehdin omina lisäyksinä, ja siten kohteen identiteetistä irrallisi-
na aiheina. Kuitenkin arkkitehtien kuten Corbusierin ja Aallon töitä Venturi 
pitää perusteltuna ekspressionismina, jossa muoto on seurausta rakenteellis-
ten ja tilallisten vaatimusten yhteensovittamisesta3. Hän kiinnostavasti vertaa 
niitä Michhelucchin Firenzen kirkkoon, jota alkuperäisessä tekstissä kritisoi 
sen ekspressiivisten aiheiden umpimähkäisyydestä, mutta jonka hän on ala-
viitteessä korjannut vääräksi tulkinnaksi, ilmeisesti ymmärrettyään paikassa 
vierailun jälkeen sen ekpressiivisen identiteettiä kuvaavan luonteen4.
 Kuitenkin modernismin abstrakteihin orgaanisiin rakenneaiheisiin 
kyllästynyt postmodernismi toi mimeettisen ilmaisun ja koristeen tällöin het-
kellisesti laajemmin takaisin arkkitehtuuriin. Venturin, Scott Brownin ja Ste-
ven Izenourin Learning from Las Vegas -kirjassa (1972) arkkitehdit puolestaan 
argumentoivat suoran symboliikan käytön puolesta, koska he kokivat sen so-
pivan paremmin pop-taiteen, kuvien ja visuaalisuuden hallitsemaan aikakau-
den kulttuuriin. Samoin he esittivät suoran symboliikan olevan helpommin 
tavallisille ihmisille aukeavaa ja samaistuttavaa5, ja sopivan siksi paremmin 
arkisiin kohteisiin, kuten heidän vanhuksille suunnittelemaan Guild House 
-asuintaloonsa. Arkkitehdit inspiroituivat Las Vegasin kaupallisesta rakenta-
misesta (kuva 28), jossa valtavilla vapaasti ympäristöön sijoittuneilla mimeet-
tisiksi koristeiksi tulkittavilla neonvalokylteillä on onnistuttu luomaan vahva 
aikakautta, paikkaa ja käyttöä kuvastava omintakeinen identiteetti. Kaootti-
suudestaan ja kulutusluonteisuudestaan huolimatta Las Vegasin kadunvarren 
kaupallinen rakentaminen on kuitenkin autenttinen aikakautensa tuote, ja 
vaikka koristeet kopioivatkin osin länsimaisen taidehistorian aiheita, on ko-
konaisuus kuitenkin historiallisesta arkkitehtuurista voimakkaasti poikkeava.

1 Esim. Harries 2000, 7.
2 Venturi 2006, 45-46.
3 Ibid. 50.
4 Ibid.
5 Ventturi & co 1972, 93.
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 Yksinomaan mimeettisen koristeen avulla arkkitehtuurin identitee-
tin kuvaaminen sekä ajan, paikan että käyttötarkoituksen huomioivalla ta-
valla on osoittautunut teollisella ajalla kuitenkin jokseenkin ongelmalliseksi. 
Onnistuneena kohteena voi mainita Charles Mooren New Orleansiin 1978 
suunnitteleman Piazza d’Italian, joka on suunniteltu Yhdysvaltoihin siirtolai-
sina muuttaneelle italialaiselle yhteisölle. Siinä heidän omaan kulttuuriperi-
määnsä viittaavilla mimeettisillä antiikin koristeaiheilla, ja niiden sen hetkis-
tä amerikkalaista kulttuuria heijastavalla uudelleentulkinnalla on onnistuttu 
mielekkäästi tuomaan esiin kohteen identiteetti. Kuitenkin länsimaiseen ark-
kitehtuurin tai taiteeseen viittaavat aiheet ovat monesti postmodernilla kau-
della herkästi ilmenneet joko konservatiivisina tai kohteen paikan ja käytön 
merkityksistä irrallisina aiheina. Esimerkiksi Manolo Nuñez-Yanowskyn Pa-
riisiin 1988 suunnittelemassa poliisiasemassa julkisivuun monistetut kopiot 
Michelangelon Kuoleva orja -patsaasta heijastavat ehkä samaan tapaan kuin 
Archizoomin räikeät kalusteet aikakauden tunnelmaa, mutta varsinaisesti itse 
kohteen kanssa niillä ei ole paljoakaan tekemistä. 
 Firenzessä mimeettinen koriste ei kuitenkaan vaikuta saaneen suur-
ta roolia arkkitehtuurissa, ja postmodenrnin kaudenkin rakentamisessa on 
pikemminkin hyödynnetty orgaanisia koristeaiheita ja Firenzelle tyypillisiä 
materiaaleja. Firenzen keskustan tuntumassa sijaitsee mm. Italo Gamberinin 
1978 valmistunut valtion arkistorakennus, jonka materiaalinkäyttö viittaa 
paikallisuuteen. Samoin Pierluigi Spadolinin 1974 avatussa Palazzo degli affa-
rissa on hyödynnetty roomalaisia kaaria muistuttavia orgaanisia koristeaihei-
ta, jotka uudelleen tulkittuina kuvastavat sopivalla tavalla perinnettä ja nyky-
aikaa. Samoin Superstudion toinen perustajajäsene Adolfo Natali suunnitteli 
kohteita, kuten  2004 valmistuneen Centro Comerciale COOP rakennuksen, 
joka on ilmeeltään nykyaikaisen tekninen, mutta hyödyntää paikkaan viit-
taavia luonnonmateriaaleja orgaanisena koristeaiheina . 2012 Valmistui myös 
Leonardo Riccin suunnittelema Firenzen oikeuspalatsi (kuva 29), jossa val-
tava rakennus on pilkottu huomioitaherättävällä tavalla erilaisiin ekspressii-
visiin geometrisiin osiin, mutta jonka julkisivussa myöskin on hyödynnetty 
paikallista kivimateriaalia. Rakennuksen suunnittelu on alkanut jo 70-luvulla, 
mutta rakentaminen vastaa 2000-luvulla arkkitehdin jo kuoltua, ja rakennus 
on herättänyt kokonsa ja radikaalin ilmeensä vuoksi paikallisissa voimakkaita 
reaktioita puolesta ja vastaan6.
 

6 Macchiavelli 2015
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Kuva 28: Denise Scott Brown, Valokuvia Las Vegasista vuosilta 1956–1966

Kuva 29: Leonardo Ricci, Firenzen oikeuspalatsi, 2012
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Firenzen arkkitehtuurin nykytila
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Samaan aikaan kun käsityö on menettänyt roolinsa teollisille valmistusme-
netelmille, myös Firenzeläinen arkkitehtuuri, jonka loisto perinteisesti on 
perustunut korkealaatuiseen käsityöläisten ammattitaitoon ja taiteen arvos-
tukseen, on teollistumisen myötä kokenut laadullisen ja arvostuksellisen in-
flaation1. Vaikka italialaista modernismia on hallinnut pyrkimys muodostaa 
tasapaino perinteisten klassismin ihanteiden sekä modernin teknologian ja 
kulttuurin välille, poliittiset ja taloudelliset ongelmat ovat johtaneet nopean 
ja huonolaatuisen rakentamisen leviämiseen niin lähiöiden asuinrakentami-
seen kuin julkiseen rakentamiseenkin2. Terry Kirkin teoksessa The Architecture 
of Modern Italy (2005) kuvataan, kuinka etenkin 60-80-luvuilla kaupunkien le-
viäminen tapahtui hallitsemattomasti, ja useita rakennuksia, sekä jopa koko-
naisia kaupunkeja rakennettiin ilman rakennuslupaa. Tämä laittomasti tapah-
tuva rakentaminen sai italian kielessä jopa oman termin abusivismo3. Tällainen 
rakentaminen valtasi suuria alueita italialaista maaseutua, sekä etenkin ran-
nikkoalueita, jonne rakennettiin uusia turisteille suunnattuja hotelleja sekä 
parasiittimaisia lisäosia etenkin rakennusten katoille4. Tältä kehitykseltä eivät 
lopulta säästyneet edes historiallisten kaupunkien keskustat, joissa laittomat 
laajennukset hallitsevat korttelien sisäpihoja ja kattomaailmaa. Samoin au-
toliikenteen tarpeet laajennettuine kulkuväylineen ja parkkipaikoituksineen 
ovat aiheuttaneet epäsopivia muutoksia kulttuuriperinnöllisesti merkittäviin 
ympäristöihin, kuten mm. Rooman piazza del Popolon parkkipaikkalaajen-
nus todistaa.5

 Toskanalaisen arkkitehtuurin nykytilaa kuvaavassa Andrea Crudelin 
ohjaamassa dokumenttielokuvassa Tuscanyness (2017) kritisoidaan laittoman 
rakentamisen lisäksi modernin arkkitehtuurin nopeisiin voittoihin tähtääviä 
taloudellisia tavoitteita, joiden vaikutuksesta nykyaikaisen rakentamisen ku-
vataan tuottaneen kestämätöntä ja rumaksi koettua ympäristöä. Dokumentis-
sa kuvataan, kuinka Italialaisessa ja etenkin Firenzen alueen arkkitehtuurin 
perinteessä rakentamisella on taloudellisten tavoitteiden sijaan pikemminkin 
pyritty korostamaan kaupungin johtavaa asemaa taiteen, rakennustaidon ja 
kulttuurin saralla. Tällöin rakennuksia on suunniteltu ja rakennettu huolelli-
semmin, ja samoin yksittäisen rakentajan työn merkityksellisyyden kokemus, 
sekä kädenjäljen ja huolellisen työpanoksen merkitys on ollut nykyistä kor-
keampi, minkä nähdään johtaneen laadukkaamman ja kestävämmän raken-
nusperinnön syntyyn. 

1 Crudeli 2017
2 Ibid.
3 Kirk s. 229-231
4 Ibid.
5 Ibid.
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 1900-luvun puolivälin jälkeen toskanalaista rakentamista hallitse-
viksi ilmiöksi on sen sijaan kuvattu kiinteistökeinottelu, rakennusten kun-
nossapidon laiminlyönti, rappeutuminen tai autioituminen sekä kyseisten 
ongelmien aiheuttama epäluottamus moderniin arkkitehtuuriin ja rakenta-
miseen6. Rakennetun ympäristön integriteetin ja koherenssin kuvataan myös 
kärsineen modernismin radikaalisti perinteestä poikkeavan luonteensa takia.
 Dokumentissa nykyään Firenzen alueella toimivat arkkitehdit ku-
vaavat sitä, millaisena he näkisivät tulevaisuuden toskanalaisen arkkitehtuu-
rin. Filmissä nostetaan esiin kolme eri teema, jotka arkkitehdit ovat nähneet 
merkityksiltään keskeisinä onnistuneessa firenzeläisessä arkkitehtuurissa 
klassismista nykyaikaan. Näitä ovat identiteetti, maisema sekä kauneus. Tos-
kanalaisen arkkitehtuurin identiteetin tekijöiksi kuvataan klassismin perin-
teen lisäksi arkkitehti Micheluccin materiaalinsa ja luonteensa perinteestä 
ammentavaa modernismia, sekä renessanssiajan humanismia ja sen ihmiskes-
keisten arvojen välittämistä arkkitehtuurissa. Maisemateema käsittelee ark-
kitehtuurin paikkasidonnaisuutta ja istuvuutta ympäristöönsä kokonaisuutta 
vahvistavalla tavalla. Paikan piirteistä kumpuava suunnittelu nähdään myös  
kestävänä, sillä sulautuessaan paikkaansa arkkitehtuurin ei ikääntyessään us-
kota muutuvan rumaksi. 
 Nykyyän Firenzessä vaikuttavia arkkitehtitoimsitoja ovat mm. Ipos-
tudio sekä Archea Associati, joiden suunnittelema Antinori nel Chianti Classi-
co viinitarhanrakennus (2012) (kuva 30 ja 31) on hieno esimerkki orgaanisen 
muodonannon ja materiaalivalintojen avulla maisemaan kauniisti sovitetus-
ta nykyaikaisesta arkkitehtuurikohteesta7. Samoin hiljattain edesmenneen 
Adolfo Natalinin toimisto jatkaa Santa Maria del Fiore -museon maanalaisen 
laajennuksen suunnittelua, jossa myöskin orgaaniset rakenne- ja materiaali-
aiheet ovat keskeinen arkkitehtuurin paikkaa ja aikaa kuvaava aihe8. Lisäksi 
Foster & Partners on laatinut suunnitelman uuden Belfiore-juna-aseman ra-
kentamiseksi etäämmälle Firenzen historiallisesta keskustasta. Senkin ilme on 
selkeästi modernin tekninen sopien juna-aseman teolliseen luonteeseen, mut-
ta sisäpintojen verhouksessa on myös suunniteltu hyödynnettävän paikallisia 
kivimateriaaleja9.

6 Crudeli 2017
7 Archea Associati
8 Natalini Architetti
9 Foster & Partners



83

Kuva 30 ja 31: Archea Associati, Antinori nel Chianti Classico, 2012, Firenze





L U K U  2
Koriste identiteetin kuvaajana nykyarkkitehtuurissa
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Kosmos
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Ihmisten kulloisiakin käsityksiä maailmankaikkeudesta tai maailmaa hal-
litsevista voimista on kuvattu koristeen käytöllä Firenzen rakentamisessa. 
Kreikankielessä sana kosmein on alkujaan tarkoittanut sekä koristamista että 
järjestämistä, ja siitä ovat juontuneet sanat kosmeettinen (cosmetic) sekä maa-
ilmankaikkeus (cosmos).  Antiikin Roomassa arkkitehtuurilla ennen kaikkea 
osoitettiin keisarin vallan mahtia, kun taas keskiajalla kirkkorakentaminen 
osoitti Jumalan roolia ylimpänä hallitsevana voimana. Tieteen ja uskonnon 
välille syntyneet ristiriidat ja valtakamppailu ovat näkyneet renessanssia seu-
ranneissa dramaattisemmissa ja konflikteja ilmentävissä tyyleissä, kun taas 
uusklassismi sai poliittisesti hyvin värittyneitä piirteitä, ensin aatelistovaltaa, 
ja myöhemmin kansallisia poliittisia liikkeitä edustavana tyylinä. Modernis-
mi pyrki sotaa seuranneen rauhan ajan jälleenrakentamiskaudella välttämään 
vanhat poliittiset sidokset ja aiheellisti niiden sijaan uuden teknologian. 
Neutraalina aiheena se sopi käytettäväksi ympäri maailmaa samojen ongel-
mien korjaamiseen, ja sen tehokas, nopea ja ilmeeltään raikas rakentaminen 
loi uskoa uuteen, parempaan ja tasa-arvoisempaan tulevaisuuteen. Postmo-
dernismi oli reaktio modernismin ilmaisullisten aiheiden yksikertaisuuteen ja 
epäselvään abstraktiuteen, ja sen runsaamman värikkään ja koristeellisemman 
tyylin voi tulkita kuvaavan talouskasvun ilmapiiriä, amerikkalaisia oikeisto-li-
beraaleja kapitalistisia arvoja, nopeita muutoksia aiheuttavia markkinavoimia 
sekä kulutusriemua. 
 Nykymaailman järjestystä hallitsevat uudet ilmiöt, jotka luovat lei-
mansa 2000-luvun arkkitehtuuriin. Globalisaation ja kasvavien muuttovirto-
jen maailmassa arkkitehtuurilla on oma panoksensa eri kulttuurien sovittami-
sessa yhteen, jolloin yksittäisen uskonnon esittäminen maailmaa hallitsevana 
voimana ei nykyaikana enää voi toimia. Jopa Firenzessä, jossa katolisella us-
konnolla ja kirkolla on pitkä historia ja merkitys edelleenkin kristinuskon 
aiheellistaminen muualla kuin kyseiselle uskonnolle omistetussa kirkollisissa 
rakennuksissa voitaisiin nykyaikana tulkita jopa kulttuurisesti syrjiväksi. Sen 
sijaan arkkitehtuurillakin olisi perusteltua pyrkiä uskonnolliseen neutraaliu-
teen konfliktien välttämiseksi ja jotta eri uskontojen olisi mahdollista toimia 
samoissa tiloissa suvaitsevassa vuorovaikutuksessa keskenään. 
 Tieteen ja etenkin teoreettisen fysiikan tutkimukset ovat myös muut-
taneet käsitystämme maailmankaikkeudesta ja sen järjestyksestä. Charles Jen-
cks on toimittamassaan lehdessä New Science = New Architecture? (1997) sekä 
kirjassaan The Architecture of the Jumping Universe (1995) argumentoinut, kuin-
ka fysiikan suhteellisuus-, kvantti- ja kompleksisuusteoriat, ja niiden luoma 
käsitys alati laajenevasta, monimutkaisia lakeja noudattavasta ja jatkuvasti 
muuttuvasta universumista heijastuu arkkitehtuuriin vastaavina kompleksis-
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ta maailmankaikkeutta ilmentävinä aiheina1. Kirja myös esittelee arkkiteh-
tuuria, joka käyttää tällaisia abstrakteina ilmeneviä koristeaiheita soveltavana 
koristeena osana pintoja ja kuorirakenteita, sekä orgaanisena koristeena osana 
kompleksisia rakennesommitelmia. Esimerkkinä hän käyttää mm. Frank Geh-
ryn Bilbaoon suunnittelemaa Guggenheim museota (kuva 32), jonka kierteis-
ten ja aaltoilevien koristeellisten pintojen voi tulkita ilmentävän nykyaikaisia 
kosmologisia käsitykisiä2. 
 Vaikka nykyaikainen tiede ja sen luoma käsitys vapaammin organi-
soituneesta maailmasta on sinänsä mahdollinen aihe arkkitehtuuriin, suoraan 
universumin kuvaaminen abstrakteilla koristeaiheilla voi kuitenkin jäädä 
helposti epäselväksi ja irralliseksi aiheeksi universumin muodostaessa lopulta 
vaikeasti hahmotettavan sekä arkipäiväisestä todellisuudesta varsin etäisen ai-
heen. Silti koen, että monimutkaiset ja vailla selkeää suuntaa olevat koristeai-
heet sopivat kuvaamaan omaa aikaamme, eivät pelkästään nykytieteen ilmen-
täjinä, vaan koska monet muutkin omaa aikakauttamme leimaavat tekijät, 
kuten globalisaatio ja ilmastonmuutos luovat maailmaamme kaoottisuutta ja 
rauhattomuutta. Renessanssikaudella ihminen ei nähnyt ristiriitoja edes kir-
kon ja tieteen välillä, ja tällainen tasapainoinen käsitys maailmasta heijastui 
harmoniseen ja selkeästi artikuloituun arkkitehtuuriin. Oma aikakautemme 
on paljon vahvemmin erilaisten epävarmuuksien ja selkeiden maailmaa hal-
litsevien ideologioiden puutteen sävyttämää, jolloin on luontevaa, että sama 
kaoottisuus tai kompleksisuus heijastuu myös arkkitehtuuriin. Soveltavana 
koristeena abstrakti kompleksisuus näkyy myös esimerkiksi pitsimäisenä pai-
natuksena  Herzog & de Meuronin suunnittelemassa Cottbusin kirjaston lasi-
sessa julkisivussa (kuva 33). 
 Universumin ja tieteen sijaan arkisempana maailmaa hallitsevana 
ideologinana kapitalismi sen sijaan näkyy arkkitehtuurissa ja tavassa raken-
taa kriittisenkin paljon, jopa niin, että arkkitehdin rooli nykyrakentamista 
ohjaavana auktoriteettina on vaarassa jäädä sen jalkoihin. Arkkitehti Adam 
Caruso on kuvannut tätä ilmiötä taloustieteestä lainatulla termillä laissez faire 
ja kritisoinut sitä, kuinka rakentamisesta on tullut taloudellisen voittojen ja 
brändinrakennuksen väline3. Tällöin sen tavoitteet ovat yksipuolistuneet, ja 
mm. sosiaalisten ja kulttuuristen päämäärien sijaan keskittyneet liiaksi siihen, 
mitä taloudellisia voittoja rakentaminen kykenee luomaan.
 Tällaista kaupallisten päämäärien hallitsemaa arkkitehtuuria arkki-
tehtitoimisto OMA:n perustajajäsen arkkitehti Rem Koolhaas on kuvannut 

1 Jencks 1995, 123.
2 Jencks 1995, 121.
3 Caruso 2004, 82.
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Kuva 32: Frank Gehty, Guggenheim Bilbao 1997
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alunperin vuonna 2001 Harvard Design School Guide to Shopping -kirjassa jul 
kaistussa esseessään Junkspace. Junkspace-termillä Koolhaas viittaa avaruusjät-
teen (space-junk) maanpäälliseen versioon, jota huipputeknologiasta koostu-
va, kaoottisesti vailla selkeää järjestystä ympäri maailmaa leviävä nykyarkki-
tehtuuri hänestä suureksi osaksi edustaa4. Hän kuvaa kuinka modernismin 
pyrkimyksenä oli valjastaa uusi tiede ja tekniikka universaalisti paremman 
maailman rakentamisen välineeksi, mutta tämän aikakauden ja ideologian 
jäätyä historiaan, nykyrakentaminen, junkspace, edustaa sitä vailla alkuperäis-
tä sisältöään olevaa ”roskaa” mitä modernismin ideologiasta jäi jälkeen omalle 
aikakaudellemme. Junkspace:ssa ”kosmeettinen on uusi kosminen”5, ja uni-
versaalien merkitysten ja sosiaalisten tai kulttuuristen tavoitteiden sijaan sen 
kuvaamassa nykyarkkitehtuurissa on keskitytty taloudellisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, joko tilojen tuottavuuden maksimoinnilla tai koristeaiheilla, 
joilla rakennetaan kaupallista brändiä tai hankitaan näkyvyyttä huomiota he-
rättävällä ilmeellä. 
 Oman aikakautemme arkkitehtuurissa kaupalliset pyrkimykset näky-
vät edelleen samaan tapaan kuin Las vegasissa mimeettisten mainoskylttien 
ja tunnusten käyttönä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on myydä niiden 
symboloimaa tuotetta, palvelua tai yhtiötä. Näiden mimeettisten aiheiden 
suunnittelu harvoin kuuluu arkkitehdin työnkuvaan, jolloin vaikka niillä 
saattetaan kuvata aidosti kohteen käyttötarkoitusta, ne helposti ilmenevät  
taiteellisesti kunnianhimoisissa arkkitehtonisissa kokonaisuuksissa irrallisina 
lisinä eivätkä niinkään korista kohdetta. Esimerkiksi Zaha Hadidin Milanon 
City Life:n alueelle 2017 valmistuneessa Generali-tornissa (kuva 34) tornin 
huipulle lisätty vakuutusyhtiö Generali Group:n tunnus erottuu elegantista 
tornista räikeästi poikkeavana melko banaalina lisänä. 
 Kaupalliset päämäärät näkyvät myös ns. Guggenheim efektin tavoit-
teluna. Termi juontaa juurensa Gehryn suunnitteleman Guggenheim museon 
vaikutuksiin Bilbaossa, jossa laajaa huomiota ja näkyvyyttä saavuttaneella iko-
nisella arkkitehtuurikohteella on ollut merkittäviä vaikutuksia koko alueen 
talouden kohenemiseen. Tämän voi nähdä vaikuttaneen niin, että muuallakin 
maailmassa huomiota herättävällä uniikilla arkkitehtuurilla tavoitellaan lii-
aksi näkyvyyttä ja sen tuomia taloudellisia tuottoja. Uusia ja uniikkeja muo-
toaiheita voi kritisoida myös siitä, kuinka ne muutoin jäävät merkityksiltään 
tyhjiksi ja irrallisiksi kohteen identiteetistä. 
 Kaupallisten tavoitteiden ylivalta ja aikamme eräänlainen kosmoksel-
linen merkitystyhjyys näkyy myös ”tiloissa”, joihin modernismin taiteelliset 

4 Koolhaas 2002,  175.
5 Ibid. s. 190.
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Kuva 33: Herzog & de Meuron, Cottbusin kirjasto, 2004, Cottbus

Kuva 34: Zaha Hadid, Generali-torni, 2018, Milano
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pyrkimykset vielä sata vuotta sitten keskittyivät. Estetiikan ja kokemukselli 
suuden tavoittelun sijaan huomio on kasvavassa määrin siirtynyt tilojen moni-
käyttöisyyteen, ja siihen miten ne minimikustannuksin pystyvät muuttumaan 
käytöstä toiseen. Äärimmäisenä pyrkimyksenä on Archizoomin No-Stop City 
:ssa kuvatun kaltainen säiliömäinen taustalle katoava tila, tai Koolhaasin ku-
vaama ”kaikille avoin Bakkanaali”, joka ei itsessään muodosta minkäänlaisia 
esteettisiä tai toiminnallisia rajoitteita sen käytölle6. Kun tällaisissa tiloissa 
mainoslaatuinen mimeettinen koriste ja sisutuksellinen soveltava koriste pal-
velevat lähinnä tilapäiskäyttöluontoista toimintaa ja ovat monesti muiden 
suunnittelijoiden päätäntävallassa, modernin teknologian orgaanisena koris-
teena aiheellistava ilmeeltään neutraali High Tech -tyyli on ainoa piirre, mitä 
arkkitehtuurista Koolhaasin mukaan jää nykyaikana jäljelle7.
 Rakenne- ja materiaalivalintojenkin hän kuitenkin kritisoi ilmenevän 
esteettisesti yhtä mielivaltaisena kuin kaiken muunkin; pienet ohuet ristikko-
rakenteet kannattelevat valtavia kuormia, kun taas valtavat palkit kuljettavat 
kuormia kohteisiin, jotka eivät ole näkyvissä. Rakenneosat eivät myöskään 
toimi yhdessä muodostaen samaa ideaa noudattavaa kokonaisuutta, vaan kes-
kittyvät suorittamaan omaa rakenteellista tehtäväänsä, eikä niiden materia-
liteetti ole aina selkeästi aistittavissa. Samoin ilmanvaihtolaitteisto ja muu 
talotekniikka muodostavat usein tilasta riippumatta visuaalisesti hallitsevan 
aiheen, joilla on eri luonteisia tiloja samankaltaistava vaikutus8.  Tilojen sa-
mankaltaistumisen lisäksi teknisen rakenteen hallitessa tilojen ilmettä koke-
mus tilasta ja sen identiteetistä katoaa vailla selkeitä erityispiirteitä, joihin 
havaitseminen voisi tarttua, ja jotka tekisivät tilasta tunnistettavan ja muis-
tettavan. 
 Vaikka junkspacessa kuvatuissa tiloissa on myös koristetta, ne eivät 
todellisuudessa määritä tilaa, ja koristeita käytetään mielivaltaisesti vailla sel-
keää logiikkaa; Koolhaas kuvaa mm. kuinka neonvalot symboloivat sekä uusia 
että vanhoja ilmiötä, sen aiheet voivat viitata samaan aikaan sekä kivikauteen 
että avaruusaikaan, ja kuinka erilaiset rajat niin julkisien kuin yksityisten sekä 
hierarkisesti arvokkaiden ja arkisten tilojen välillä hämärtyvät ja sekoittuvat 
kaikki samankaltaisena ilmeneväksi mieleenpainumattomaksi jatkumoksi9. 
 Koska talouden hallitsema arkkitehtuuri on globaali-ilmiö, ja koska 
rakentamisen päämäärät ovat näin yksipuolisia, globalisaation ja urbanisaa-
tion myötä junkspacen kaltainen rakentaminen saa paikat ja kaupungit muis-
tuttamaan entistä enemmän toisiaan. Tätä Koolhaas on käsitellyt enemmän 

6 Koolhaas 2002, 182
7 Koolhaas 2002, 177.
8 Koolhaas 2002, 181.
9 Ibid.
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Kuvat 35: OMA, Seattlen kirjasto, 2014, Seattle
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esseessään The Generic City (1995), jossa hän pohtii samankaltaistumisen vai-
kutuksia, ja kuinka paikkaan ja sen kulttuurin ja traditioihin liittymättömän 
rakentamisen tuloksena kaupungeilta ja paikoilta häviää niiden oma tunnis-
tettava identiteetti. 
 Koolhaas on omissa suunnitelmissaan nähtävästi ottanut vaikutteita 
sekä Archizoomilta että Superstudiolta10. Jo hänen omassa diplomityössään 
Exoduksessa, jonka hän laati 1972 Lontoon Architectural Association School of 
Architecture:n yhdessä muiden OMA:n perustajajäsenien Elia Zengheliksen, 
Madelon Vriesendorpin, sekä Zoe Zenghelisksen kanssa, hän on esittänyt Su-
perstudion Il Monumento Continuo:sta vaikutteita ottaneen Lontoota halkovan 
monoliittisen suuren, teknisen ja ilmeeltään neutraalin arkkitehtonisen suun-
nitelman. Teknisestä ja neutraalista mihinkään arkkitehtuurin ulkopuoliseen 
viittaamattomasta ilmeestä on muodostunut jonkinlainen tyylipiirre OMA:n 
suunnitelmille, joka näkyy toteutuneena esimerkiksi heidän Seattleen suun-
nittelemassaan kirjastossa (kuva 35). Neutraalien, teknisten ruudukoiden ja 
heijastavien lasipintojen voi tulkita kuvastavan samankaltaista sanomaa kuin 
Superstudion monoliittien tai Archizoomin teknisen tilan, joissa vastaavalla 
ilmeellä pyrittiin heijastamaan universaalin tai kosmoksellisen merkityksen 
puutetta maailmassa, ja toisaalta vapauttamaan arkkitehtuuri taloudellisten 
tavoitteiden välineellisestä roolista. Täten arkkitehtuurin ”tyhjä” ilme ikään 
kuin heijastaa ajan identiteettiä, ja sen merkitystyhjiömäistä luonnetta.  
 Vastaavia mitään ilmaisemattomia aiheita ilmenee myös esimerkiksi 
Steven Hollin Virginiaan suunnittelemassa nykytaiteen museossa (kuva 37), 
jossa orgaanisiksi koristeiksi tulkittavat osittain valoa läpäisevät sekä umpi-
naiset valkoiset pinnat häivyttävät tunnun kohteen materialiteetista ja paikka-
sidonnaisuudesta. Käyttötarkoituskin jää arvailun varaan, vaikkakin lennokas 
muodonanto ja umpinaisuus antavat viitteitä museokäytöstä. Äärimmäiseksi 
esimerkiksi arkkitehtuurin ilmeen häivyttämisestä tai kosmoksellisen aiheen 
merkityksen puutteen kuvaamisesta voi tulkita SANAA:n Lensiin 2009 suun-
nitteleman Louvre-museon (kuva 36), jonka orgaanisena koristeena käytetyt 
peilaavat lasipaneelit saavat koko rakennuksen ikään kuin katoamaan heijas-
tuksiin.

10 Koolhaas R., Zenghelis E., Vriesendorp M., Zenghelis Z. 1972
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Kuva 36: SANAA, Louvre Lens, 2009, Lens

Kuva 37: Steven Hall, Institute for Contemporary Art at VCU. 2018, Virginia
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Kauneus
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Koriste on itsessään tarkoitettu kauneuden luomiseen, ja Firenzessä kauneus 
ja estetiikka on tunnusomasta sen rakentamiselle1. Muuttuneet kauneuskäsi-
tykset ovat näkyneet arkkitehtuurissa koristeen käytön tapoina. Kun antii-
kista 1700-luvulle käsitys kauneudesta oli objektiivinen, eli miellettiin tietyn 
näköisten asioiden ominaisuudeksi, koristekin on ollut mimeettistä ja kau-
niiksi koettuja asioita esittävää. Kun valistusajalla kauneuskäsitys muuttui 
subjektiiviseksi, arkkitehtuurin koristeen käytössä siirryttiin enemmän or-
gaanisiin aiheisiin varsinkin modernismin kaudella. Venturi kumppaneineen 
on Learning from Las Vegas kirjassaan kritisoinut, kuinka modernismi merkit 
ja dekoraatiot hylättyyään ja käyttäessään pelkkää käytännön vaatimuksiin 
sekoitettua orgaanista koristetta on muuttanut Vitruviaaniset arkkitehtuurin 
perusteemaat muotoon ”kestävyys + käyttökelpoisuus = kauneus”, ja asettanut 
kauneuden käytännön arvoille alisteiseksi sivutuotteeksi2.   
 Subjektiivisista käsityksistä huolimatta kauneuden arvo tai 
sen tavoittelu ei tosiasiassa kadonnut modernista arkkitehtuurista-
kaan, vaan kauneutta tavoiteltiin yhdistämällä koriste ja rakenne sa-
maan elementtiin. Tämä käy ilmi esimerkiksi Bauhaus liikkeen pe-
rustajahahmo Walter Gropiuksen kirjassa The New Architecture and the 
Bauhaus (1935), jossa hän on kuvannut esteettisiä tavoitteitaan näin: 

Our ultimate goal, therefore, was the composite but inseparable work of art,
the great building, in which the old dividingline between monumen-
tal and decorative elements would have disappeared for ever. (s. 66) 

 Samoin Corbusierin määritelmä arkkitehtuurista ”valon mestaril-
lisena leikkinä volyymeilla” kuvaa selkeästi käytännöllisten seikkojen sijaan 
nimenomaan estetiikan ja kauneuden merkitystä arkkitehtuurille, samoin 
kuin meksikolaisen arkkitehdin Luis Barraganin lause ”arkkitehtuuri joka ei 
ilmaise seesteisyyttä on epäonnistunut tehtävässään”. Mitä Venturin & kump-
paneiden esittämä kyseinen kaava ja havainto todella mielestäni paremmin 
kuvaa on se, kuinka modernismin aikakaudella arkkitehtuurin kauneuskäsitys 
palautui todellisuudessa jossain määrin objektiiviseksi, koska kauneus liitet-
tiin ainoastaan käytäntöä palvelevien orgaanisten aiheiden kiinteäksi ominai-
suudeksi. Pelkästään esteettiset soveltavat dekoraatiot sen sijaan leimautuivat 
vanhanaikaisiksi ja mauttomiksi.
 Filosofi Crispin Sartwell on todennut, kuinka pelkän subjektiivisen 
kauneuskäsityksen keskeisenä ongelma on se, kuinka asiat ikään kuin menet-

1 Crudeli 2017
2 Venturi & co, 134
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tävät merkityksensä ja kaikesta tulee mielivaltaista kaaosta3. Kun modernis-
mi leimasi kauneuden taas vain tietyn tyyppisten objektien ominaisuudeksi, 
se myös palautti arkkitehtuuriin tietyn tyylillisen järjestyksen. Jonkinlaisen 
objektiivisen näkökulman sisällyttämistä kauneuskäsitykseen voidaan tällöin 
pitää välttämättömänä, mikäli arkkitehtuurissa halutaan säilyttää aikakauden 
tyylillinen yhtenäisyys. Nykyaikaisemmassa kauneutta tarkastelevassa filoso-
fiassa, kuten Sartwellin kirjassa Six Names of Beauty (2004) kauneus esitetään-
kin syntyvän subjektin ja objektin välisenä vuorovaikutuksena, jolloin se on 
riippuvainen sekä fyysisestä objektista että subjektiivisesta kokijan tulkinnas-
ta. Tällöin kauneus ei itsessään ole yhtä sattumanvaraista, ja myöntämällä että 
objektilla itsessään voi olla joitain kollektiivisesti kauniina pidettäviä ominai-
suuksia kauneutta on ylipäätään mahdollista pyrkiä arkkitehtuurin keinoin 
luomaan.
 Kauneutta on ehkä sen subjektiiviseksi koetun luonteen vuoksi käsi-
telty hyvin vähän viimeaikaisessa arkkitehtuurin teoriassa. Kuitenkin arkki-
tehti Peter Zumthor on kirjassaan Thinking Architecture (1998) pohtinut, kuin-
ka paljon hänen kokemuksensa kauniista paikoista ovat tosiasiassa syntyneet 
vain hänen oman mielensä tuotoksina, ja kuinka fyysisellä ympäristöllä itses-
sään on myös ollut merkitystä tämän kokemuksen syntymiselle4. Sartwellin 
tapaan hänkin on päätynyt pikemminkin ajattelemaan kauneutta subjektin ja 
objektin väliseksi reaktioksi. Tällöin hän myös kokee, että hänen suunnitteli-
jana on mahdollista vaikuttaa lopputuloksen kauneuteen5. Luvussa The Hard 
Core of Beauty Zumthor kuvaa omia esteettisiä mieltymyksiään, ja kuinka hän 
löytää kauneutta asioista, jotka ovat ”hiljaisia” eivätkä sisällä ylimääräisiä 
tai tietoiseen kommunikointiin pyrkiviä elementtejä. Sen sijaan hän näkee 
kauneutta asioissa, jotka ovat tietyllä tapaa tosia ja edustavat itseään, kuten 
luonnolliset materiaalit. Hän kokee kauniiksi arkkitehtuurin, joka ei pyri 
herättämään tunteita, vaan pikemminkin sallii niiden syntyä arkkitehtuurin 
huolellisella paikkaan ja funktioon sovittamisella6. 
 Zumthorin ajattelussa näkyy myös tietyllä tapaa modernismin tapai-
nen funktionaalisten ja käytännön näkökulmasta tarpeellisten elementtien 
estetiikan ihannointi. Hänenkään töissään rakenne- ja materiaalivalintoja ei 
kuitenkaan ole tehty pelkkä käytäntö mielessä, vaan myös niiden luoma este-
tiikka on tarkoin harkittua. Zumthorin ehkä tunnetuimmassa teoksessa 1996 
valmistuneessa Valsin kylpylässä (kuva 38) arkkitehdin alkuperäisenä ideana 
oli rakentaa seinät täysin paikallisesta kivimateriaalista, mutta toteutussyistä 

3 Sartwell 2017
4 Zumthor 2006, 84-87.
5 Ibid.
6 Zumthor 2006, 29-33.
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Kuva 38: Peter Zumthor, Valsin kylpylä, 1996, Vals

Kuva 39: Santiago Calatrava, The Oculus, 2016, New York
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ne päädyttiin rakentamaan betonista. Seinät on kuitenkin esteettisistä syistä 
verhoiltu orgaaniseksi koristeeksi tulkittavalla kivellä, joka saa ne näyttämään 
monoliittisilta yksiaineisilta järkäleiltä. Tummalla kivimateriaalilla yhdessä 
tilallisen sommitelman ja valaistuksen kanssa on onnistuttu luomaan kohteel-
le myös voimakas vuoristomaisemaan ja kylpylätoimintaan sopiva jylhä mutta 
rauhallinen luonne.
 Kauneutta on tavoiteltu orgaanisena koristeena ilmenevissä raken-
neaiheissa myös esimerkiksi arkkitehti Santiago Calatravan töissä, mutta 
Zumthorin hiljaisen tyylin sijaan hänen työnsä saavat ekpressiivisempiä ja 
muodonantonsa avulla enemmän tietoisesti kommunikoivia piirteitä. Esimer-
kiksi hänen New Yorkiin 2016 suunnittelemassa The Oculus liikenneterminaa-
lirakennuksensa (kuva 39) perustuu teräsrakenteen käsittelyyn tavalla, jossa 
pelkät rakenteen toiminnalliset vaatimukset on ylitetty esteettisen kokonais-
taideteoksen muodostavalla tavalla. Sen muodonannon voi tulkita myös hei-
jastavan kohteen identiteettiä liikkumista palvelevana rakennuksena. Samoin 
Zaha Hadidin Ranskaan Montpellieriin 2012 valmistuneessa Pierresvives-kes-
kuksessa (kuva 40) ekspressiivisiä abstrakteja orgaanisia aiheita on käytetty 
esteettisen lopputuloksen saavuttamiseen. Arkkitehtien tavoitteena on lisäksi 
ollut luoda arkiston, kirjaston ja urheilukeskuksen kolme eri toimintaa yhdis-
tävälle rakennukselle selkeä tunnistettava identiteetti, ja rakennusken ilmeellä 
myös kuvastaa kohteen jakoa kolmeen eri käyttötarkoitukseen7.
 Mimeettisen koristeen hyödyntäminen nykyarkkitehtuurissa vaikut-
taa olevan melko harvinaista, mikä osaltaan varmasti johtuu modernismin 
koristeelle luomasta vanhanaikaisuuden leimasta, mutta myös vaikeudesta 
keksiä ja luoda uusia nykyaikaan sopivia mimeettisiä koristeaiheita. Vaikka 
mimeettiset aiheet ovat ehkä helpommin kansantajuisia, abstraktit aiheet 
ovat puolestaan luonnostaan monitulkintaisia ja sopivat kuvastamaan myös 
käsitteellisiä aineettomia ilmiöitä. Kuitenkin esimerkiksi MVRDV on onnis-
tunut Rotterdamin kauppahallin suunnitelmassaan hyödyntämään mimeet-
tistä taidetta osana rakennusta tavalla, joka kuvastaa kohteen identiteettiä. 
Taitelijoiden Arno Coenen ja Iris Roskamin suunnittelemassa valokuviin pe-
rustuvassa Cornucopia-teoksessa (kuva 41) on kuvattu laajaan kokoon suuren-
nettuja värikkäitä kasveja, hedelmiä ja hyönteisiä, jotka kauppahallin suuressa 
kaarevassa katossa muistuttavat nykyaikaista psykedeelistä freskoa. Teos viit-
taa sekä 1600-luvun hollantilaiseen maalaustaiteeseen8 että luo tilalle kaupal-
liseen käyttötarkoitukseen sopivan intensiivisen ja levottoman luonteen.
 Vaikka modernismin kaudella kauneutta nähtiin käytäntöä palve-

7 Zaha Hadid Architects
8 MVRDV 
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Kuva 40: Zaha Hadid, Pierresvives. 2012, Montpellier
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levissa rakenteissa, ja taas postmodernilla kaudella mimeettisissä merkeissä, 
kauneus ei vaikuta olevan tulosta yksin käytännön ongelmiin vastaamisesta 
tai kommunikoivasta viestimisestä. Esimerkiksi sekä Harries että Zumthor 
ovat argumentoineet estetiikan syntyvän siitä, ettei taiteen avulla pyri tie-
toisesti kommunikoimaan tai sanomaan mitään. Harries on käyttäänyt esi-
merkkinä amerikkalaista taitelijaa Frank Stellaa, joka on kuvannut pyrki-
myksekseen olla välittämättä maalauksillaan mitään varsinaisia merkityksiä 
ja antamalla niiden vain olla. Harries nimittää tällaisia sekä kommunikoivista 
että käytäntöä palvelevista pyrkimyksistä vapaita teoksia esteettisiksi objek-
teiksi, ja näkee niiden edustavan puhdasta estetiikkaa, koska niihin ei ole se-
koitettu mitään pyrkimyksiä9. Näin ymmärrettynä estetiikka tai kauneus ei 
synny minkäänlaisesta hyödyllisyydestä vaan on pohjimmiltaan eräällä tapaa 
turhaa, samoin kuin abstraktit maalaukset, runot tai musiikki, jotka pyrkivät 
ainoastaan miellyttämiseen. Vaikka Stellankin maalausten kauneus on edel-
leen subjektiivisesti tulkittava aihe, niiden pyrkimys on puhtaasti esteettinen, 
koska ne ovat olemassa vain kauneuden vuoksi. Arkkitehtuurissakin korista-
va toiminta ja pyrkimys kauneuteen näkyy eräänlaisena eron tekona pelkkiin 
kommunikoiviin ja käytäntöä palveleviin elementteihin ja myös rakenteiden 
tai merkkien koristeellisena käsittelynä.
 Soveltava koriste on tällöin luonteeltaan kaikkein esteettisintä, kos-
ka sillä ei ole rakenteellista tehtävää, kuten orgaanisella eikä kommunikoivaa 
tehtävää kuten mimeettisellä koristeella. Soveltavan koristeen identiteettiä 
ja kauneutta luova vaikutus näkyy esimerkiksi Jean Nouvelin Pariisin suun-
nittelemassa Arabimaailman instituutin (Institut du Monde Arabe) julkisivussa 
(kuva 43), jossa arabialaiseen valosäleikköön mashrabiyaan viittaavaa moder-
nisoitua aihetta10 on käytetty kuvastamaan rakennuksen identiteettiä ja mer-
kitystä arabiyhteisön tukikohtana modernissa länsimaassa. Lisäksi koristava 
julkisivupaneeli toimii luonnonvaloa säätelevänä toiminnallisena aiheena. So-
veltavaa ja mimeettistä koristeen käyttöä on hyödynnetty myös esimerkiksi 
Herzog & de Meuronin Eberswalden kirjaston julkisivussa (kuva 42). Siinä 
julkisivulevyille painatetut valokuva-aiheet muodostavat kaukaa tarkastel-
tuna laaja seinä pintaa koristavan abstraktin tekstuurimaisen pinnan, mutta 
läheltä tarkasteltuna katsoja löytää siitä mimeettisiä kirjaston käyttötarkoi-
tuksena liittyviä kuvia. 
 Kun kauneuden on muodostanut subjektiivisuutensa vuoksi vaikeasti 
tavoiteltavan aiheen, sekä arkkitehtuurissa että taiteessakin on kauneuden si-
jaan siirrytty tavoittelemaan myös toisenlaisia päämääriä, ja esimerkiksi abst-

9 Harries 2000, 17.
10 Moussavi & Kubo 2006, 134-135.
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Kuva 41: MVRDV, Markthal, 2014, Rotterdam
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raktin ja esittävän taiteen lisäksi 1900-luvun puolivälissä syntynyt nykytaide 
on tuonut omat inspiraationlähteensä arkkitehtuuriin. Nykytaide poikkeaa 
ratkaisevasti perinteisistä taiteenlajeista, kuten maalaus- ja veistostaiteesta 
siinä, ettei se ole arvioitavissa teoksen ulkonäön ja kauneuden, tai edes työn 
taidokkuuden perusteella. Nykytaiteen merkitys ja arvo perustuu sen sijaan 
esimerkiksi oivalluksiin, tapahtumiin tai tunteisiin, joita teos saa aikaan11. Ny-
kytaiteen aiheet voivat käytännössä olla mitä vain, mutta Craig McDaniel ja 
Jean Robertsonin alunperin 1980 julkaistussa Themes of Contemporary Art kir-
jassa ne on onnistuttu niputtamaan kahdeksaan eri teemaan, jotka ovat iden-
titeetti, ruumis, aika, muisti, paikka, kieli, tiede ja hengellisyys. Piirtämisen, 
maalaamisen ja valokuvauksen lisäksi nykytaide voi myös ottaa lähes millaisia 
muotoja vain, ja se voi saada myös aineettoman muodon. Uusia muotoja ovat 
mm. videot, installaatiot, ääninauhoitteet tai tapahtumat ja performanssit 
myös perinteisempien maalausten ja veistosten, tai kaikkien näiden yhdistel-
mien lisäksi12. 
 Samoin monet arkkitehdit ovat kauneuden sijasta pikemminkin ot-
taneet tavoitteekseen herättää mielenkiintoa suunnitelmillaan ja aikaansaada 
tunteita ja sensaatioita13. Tälle pohjaksi suosittuna teoriana etenkin digitaa-
listen suunnittelijoiden keskuudessa on toiminut ranskalaisen filosofin Gilles 
Deleuzen ajatukset14. Hänen käyttämänsä termit, kuten taitto (fold), kuulu-
minen (affiliation), sulavuus (smooth), juovikkuus (striated) sekä moninaisuus 
(multiplicity) ovat aiheita, jotka digitaaliset suunnittelu- ja valmistusmene-
telmät tekevät helpommin nykyaikana toteutettaviksi myös rakentamises-
sa15. Teorian geometria-aiheista voi nähdä inspiroituneet niin universumia 
arkkitehtuurin aiheena käsittelevän Charles Jencksin, dekonstruktivisia töi-
tä luovan amerikkalaisen arkkitehdin Peter Eisenmannin, sekä Greg Lynnin, 
jonka Deleuzesta inspiroitunut kirja Fold in Architecture (1993) mielletään en-
simmäisiksi digitaalisen suunnittelun perusjulkaisuiksi. Deleuzen käyttämiä 
konseptuaalisia aiheita, kuten taittamista, on kuitenkin tulkittu osin hyvin 
kirjaimellisesti arkkitehtonisiksi koristeaiheiksi.
 Tunteet ja sensaatiot myös eroavat kauneuden kokemuksesta siinä, 
että niiden synty on tietyllä tapaa biologisempaa ja hermoston johdonmukai-
seen toimintaan perustuvaa. Sitä kautta ne ovat vähemmän satumanvaraisia 
tai subjektiivista, eivätkä ne myöskään synny vain kauniiksi koetuista ärsyk-
keistä. Sensaatiota tavoittelevia piirteitä voi aistia esimerkiksi Morphosis-ark-

11 Kiasma
12 Ibid.
13 Esim: Moussavi & Kubo 2006, 5 ja Picon 2013, 44, 134.
14 Kolarevic 2003, 2.
15 Kolarevic 2003, s. 2-4
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Kuva 42: Herzog & de Meuron, Eberswalden kirjasto, 1999, Eberswalde
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kitehtien Dallasiin 2012 suunnittelemassa Perotin luonnontieteenmuseossa 
(kuva 45), jossa kohteen orgaaniset ja soveltavat koristeaiheet ilmenevät mel-
ko shokeeraavina. Toisaalta koristeen käytöllä on pyritty tekemään näkyväksi 
kohteen käyttötarkoitus luonnontieteen museona, mikä näkyy luonnollisina 
materiaalivalintoina ja teknisissä tieteen saavutuksia demonstroivissa raken-
neratkaisuissa16. Samoin kohteen puisto-osuudessa on tuotu esiin paikalli-
suus texasilaisilla kasviaiheilla. Myös Daniel Liebeskindin 2007 Torontoon 
valmistuneessa Royal Ontario museon laajennusosassa (kuva 44) taitteinen 
orgaanisena koristeena ilmenevä muotokieli on hyvin huomiotaherättävä. 
Laajennusosassa esitellään luonnonhistoriaa ja maailman kulttuureita, ja sen 
muodonanto on inspiroitunut museon luonnontieteen osastolla näytteillä 
olevien kristallien rakenteesta17. Vaikka koristeen käytön voi tulkita heijas-
tavan nykyaikaa ja jossain määrin myös kohteen käyttötarkoitusta, kohteen 
paikkasidonnaisuus ja jää kuitenkin melko epäselväksi.
 Deleuzen filosofia muodostaa myös jossain määrin ongelmallisen 
pohjan identiteettiä vahvistalle koristeen käytölle. Hänen tekstinsä The Fold: 
Leibniz and the Baroque (1988) alkaa lauseilla “The Baroque refers not to an essen-
ce but rather to an operative function, to a trait. It endlessly produces folds.” (s.2) 
Tämän voi tulkita niin, ettei kyseinen teksti ole niinkään kiinnostunut sen 
käsittelemän barokkityylin ontologisista merkityksistä, vaan sen esteettisistä 
aistittavista piirteistä. Teksti esittää konseptin ”taitteesta” (fold) ja käsittelee 
aiheita, joilla barokkissa muodostettiin ”taitteita” tai jatkumoita, jotka ilme-
mevät sekä aineellisina (pleats of matter) että aineettomina (folds in the soul) 
piirteinä. Teoriassa ei niinkään kuvata tiettyjen geometristen muotojen kau-
neutta sellaisenaan, vaan pikemminkin arkkitehtuurin ja taiteen kykyä muo-
dostaa monitasoisia visuaalisia, tilallisia ja ajallisia jatkumoita.
 Vastaavasti arkkitehtuurin olemassaoloon ja identiteettiin liittyvät 
merkitykset jäävät osin sivuun Farshid Moussavin ja Michael Kubon nyky-
aikaista koristetta tarkastelevassa kirjassa The Function of Ornament (2006). 
Kirjansa alkutekstissä he kuvaavat koristeen tarpeellisuutta ja roolia arkki-
tehtuurissa funktionaalisena mekanismina, joka kytkee rakennuksen osaksi 
kulttuuria. He viittaavat myös Deleuzen, Félix Guattarin ja Francis Baconin 
sensaatioita ja tunteita käsitteleviin filosofisiin teksteihin väittäessään, kuin-
ka moderni arkkitehtuuri pysyi kulttuurisesti relevanttina synnyttämällä sen-
saatioita ja vaikutelmia (affect)18. He väittävät, että koristeen tulisi olla luon-
teeltaan kommunikoimatonta ja abstraktia, jotta sen aihe pysyisi kulttuurin 

16 Morphosis
17 Studio Libeskind
18 Moussavi & Kubo 2006, 7.
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Kuva 43: Jean Nouvel, Institut du Monde Arabe, 1987, Pariisi 
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ja ajan muuttuessa relevanttina, eikä siis vanhenisi samaan tapaan kuin mi-
meettiset aiheet. Tällöin koriste ilmenee heistä parhaimmillaan mitään ilmai-
semattomana ”tyhjänä merkkinä”, joka mahdollistaa erilaisia tulkintoja, ja 
syntyy rakennuksen itsensä sisäisistä tekijöistä vailla ulkopuolisia viittauksia.19

  Kirja tarkastelee 42 esimerkkikohteen koristeen luomia vaikutelmia 
ja rakenteellisia ja ideologisia syitä niiden taustalla, kuten aiemmin käsitel-
tyä Nouvelin Pariisin suunnittelemaa Arabimaailman instituuttia (kuva 43). 
Vaikka he tekstissään mainitsevat sen koristeaiheen traditioihin viittaavan 
merkitykseen, heidän mielenkiintonsa on kuitenkin kiinnittynyt kuvion 
luomaan abstraktiin ”geometriseen vaikutuksen”20. Tällöin he pikemminkin 
puoltavat koristeen käyttöä puhtaammin esteettisellä tavalla, joka ei niinkään 
kommunikoi kohteen identiteetistä, vaan jää tulkinnanvaraisemmaksi ja mer-
kitykseltään epäselvemmäksi. Vaikka filosofi voi jättää teoriassaan asioiden 
merkityksen sivuun keskittääkseen tarkastelunsa välillä muihin asioihin, ark-
kitehtien ei rakennettua ympäristöä suunniteltaessa tulisi mielestäni toimia 
samoin, vaan pyrkiä edelleen rakennuksen totuudenmukaisen identiteetin ja 
merkityksen kirkastamiseen. Totuus ja kauneus on myös filosofiassa toisiinsa 
liitettyjä hyveitä, ja  uskon, että kuvastamalla koristeen käytöllä totuudenmu-
kaisesti kohteen itsensä identiteettiä siitä irrallisten aiheiden sijaan voidaan 
luoda arkkitehtuuria, joka on jossain määrin mahdollista kokea kollektiivises-
ti kauniiksi.

19 Moussavi & Kubo 2006, 5-8.
20 Ibid.
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Kuva 44: Daniel Liebeskind, Royal Ontario museum, 2007, Toronto

Kuva 45: Morphosis, Perot Museum of Nature and Science in Dallas, 2012, Texas
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Tektoniikka
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Tektoniikalla (tectonic) tarkoitetaan rakennetta ja sen synnyttämää muo-
toa tai ilmettä, joka syntyy rakennusosien sommittelusta ja liittämi-
sestä kokonaisuudeksi1. Tektonisesta rakenteesta on usein aistittavis-
sa sen identiteettin liittyviä piirteitä, kuten rakenteen toiminnallinen 
käyttäytyminen, rakenteeseen käytetyt materiaalit ja tekniikat, ja si-
ten myös rakentamisen aikakausi ja paikalliset rakentamisen perinteet.
Firenzessä tektonisilla rakenneaiheilla on ollut sekä aikakautta, paikkaa, että 
kohteen käyttötarkoitusta kuvaavia merkityksiä ja rakenteiden toiminta, 
materialiteetti ja käytetty tekniikka on tyypillisesti ollut niistä aistittavissa. 
Esimerkiksi romaanisella kaudella holvikaaria käytettiin sekä rakenteellisena 
että kulttuuria symboloivana elementtinä, kun taas gotiikan kaudella holvi-
kaaret kuvastivat enemmän sen hetkistä aikaa ja symboloivat myös uskon-
nollisia merkityksiä. Tyypillisesti tuoreimman tekniikan käytöllä on pystytty 
kuvaaman rakennuksen aikakautta, kun taas esimerkiksi materiaaleilla on 
luotu kohteeseen näkyvää paikkasidonnaisuutta. Myös rakenteen itsensä kan-
tavaa toimintaa on koristeellisesti korostettu tai häivytetty; varhaiskristiilisel-
lä kaudella rakenteiden kantavasuus häivytettiin epärealistisemman tunnel-
man saavuttamiseksi, kun taas esimerkiksi Albertin suunnitteleman Palazzo 
Rucellain julkisivussa mimeettistä päällekkäistä pylväsjärjestystä on käytetty 
yhdessä rustikoinnin kanssa korostamaan alakerroksen kantavaa roolia. 
 Tektoniikan voi tulkita olevan mimeettistä silloin, kun rakenteiden 
ja muodonannon avulla kopioidaan joko jotakin toista kohdetta tai valittua 
muuta aihetta. Kreikkalainen kivitemppeli on tällöin tektoniikaltaan mimeet-
tinen, sillä se esittää sen edeltäjäänsä puista temppelirakennusta2. Mimeet-
tisiksi tektoniikkaa kuvaaviksi aiheiksi voidaan lukea myös aiempien temp-
pelirakenteita symboloivat merkit, kuten doorilaisen friisin metooppi- ja 
triglyfiaiheet. Tektoniikaltaan mimeettisiä ovat myös esimerkiksi firenzeläi-
set palatsit, jotka on tietoisesti rakennettu saman tyyppisiksi kuin edeltävät 
muut paikalliset palatsit. Tällainen samanlaisiin rakennustyyppeihin kohdis-
tuva imitointi on erottanut yläluokalle kuuluvat asuinrakennukset muista ja 
auttanut kohteiden identiteetin hahmottamisessa ja täten selkeyttänyt kau-
punkiympäristöä. 
 Venturi ja Scott Brown ovat modernin ajan arkkitehtuurin symbolii-
kan tutkimuksissaan osoittaneet, kuinka myös modernin kauden rakennukset 
ovat päätyneet replikamaisiksi imitoinnin aiheiksi vailla yhteyttä alkuperäisen 
rakennuksen käyttötarkoitukseen tai merkitykseen3. He myös huomauttavat, 

1 Oxford Dictionary of Architecture and Landscape Architecture: tectonic
2 Vitruvius 1914, 108-109.
3 Venturi & co 1972, 138.
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kuinka suuri osa arkkitehtuurista muistuttaa, tai enemmän tai vähemmän ko-
pio jotain jo olemassa olevaa rakennusta tektonisen kokonaisuutensa kautta. 
He uskovat, että rehellisellä samankaltaisen rakennusten kopioimisella voitai-
siin jopa saavuttaa hahmottamista palvelevia hyötyjä, sekä välttyä tilanteilta, 
joissa kirkolliset rakennukset ja kauppakeskukset näyttävät samankaltaisilta4. 
 Rakennusten imitoinnin lisäksi tektoniikalla voidaan kuvata arkki-
tehtuurin ulkopuolisia aiheita, mutta nykyarkkitehtuurissa koko rakennuksen 
skaalassa tapahtuva imitointi vaikuttaa olevan suhteellisen harvinaista. Sel-
laisetkin kohteet, kuten Zaha Hadidin suunnittelema laivaa muistuttava An-
twerpenin satamarakennus (kuva 47), Toyo Iton puuaiheita imitoiva TOD’S 
Omotesando rakennus (kuva 46) tai aiemmin käsitelty Libeskindin suunnit-
telema kristallia kuvaava Royal Ontario museon laajennus ovat aiheiltaan kui-
tenkin tulkinnanvaraisia viittauksia, ja täten koristeen käytöltään mimeetti-
sen sijaan pikemminkin orgaanisia. 
 Näyttävällä uudenaikaisen rakennetekniikan ja materiaali-innovaati-
oiden hyödyntämisellä on tyypillisesti korostettu rakentavan tahon nykyai-
kaista teknistä edistyksellisyyttä. Tällaista tektoniikkaa edustaa niin Rooman 
jättiläismäinen virheistä eliminoitu monumentaalirakentaminen, Brunel-
leschin kupoli, joka Jumalan mahdin lisäksi osoitti ihmisen rakenneteknistä 
osaamista ja voimaa, sekä modernin kauden betonin rajoja testaavat kohteet, 
kuten Nervin olympiastadion tai Michellucchin Autostrada-kirkko. 60-70-lu-
vulla Superstudio ja Archizoom puolestaan hyödynsivät muovin tuomia peh-
meitä muotoilumahdollisuuksia suunnittelemissaan huonekaluissa5. Tällaiset 
pehmeät ja pyöreät muodot ovat tulleet jo osaksi monia käyttöesineitä ja myös 
arkkitehtuuria, koska niistä on tullut aiempaa helpommin ja nopeammin 
suunniteltavia ja valmistettavia myös kustannustensa puolesta6. Nykyaikaiset 
tekniikat ja materiaalit mahdollistamat myös entistä suuremmat jännevälit, 
sekä kaarevat ja kompleksiset, perinteisestä x,y,z-koordinaatiston suunnista 
poikkeavat muodot7.
 Gehryn suunnitelema Bilbaon Guggenheim-museo oli yksi ensimmäi-
siä tietokoneavusteiset suunnittelumenetelmät näyttävästi esiin tuovia koh-
teita8, ja 90-luvulta eteenpäin digitaaliset suunnittelu- ja valmistusmenetel-
mät ovat tuoneet mukanaan vahvoja uusia piirteitä arkkitehtuuriin9. Uuden 
tekniikan rajojen testaaminen on aina ollut osa myös arkkitehtuuria, mutta 

4 Venturi 1972, s. 138
5 Ibid.
6 Kolarevic 2003, 6-7
7 Ibid. 4-5.
8 Kolarevic 2003, 2.
9 Kolarevic 2003, 2-3
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Kuva 46: Toyo Ito & Associates, TOD’S Omotesando Building, 2004, Tokio

Kuva 47: Zaha Hadid, Antwerpenin satamarakennus, 2016, Antwerpen
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samalla näille uusille muodoille on haastavaa löytää muuta esteettistä mer-
kityspohjaa olemassaololleen. Vaikka uuden teknologian näyttävä hyödyntä-
minen kuvastaa itsessään kohteen aikakautta, paikan ja käyttötarkoituksen 
luonteisiin nämä pelkästään uutta tekniikkaa osoittavat ratkaisut eivät itses-
sään useinkaan ota kantaa. 
 Branco Kolarevic on 2003 julkaistussa kirjassaan Architecture in the 
Digital Age, Design and Manufacturing tutkinut tietokoneen laskentatehoa 
hyödyntäviä metodeja, joita voidaan käyttää erilaisten muotojen ja niiden 
muodonmuutosten luomisessa. Näitä metodeja ovat mm. topologiset metodit10, 
jotka perustuvat geometrisen muodon helppoon vääristämiseen digitaalisessa 
mallissa. Tällöin etenkin erilaiset kaarevat muodot tulevat helpommin saavu-
tettavaksi. Esimerkiksi Zaha Hadidin suunnittelemassa Heydar Aliyev Cen-
ter:ssä (kuva 48) tätä mahdollisuutta on hyödynnetty näyttävästi orgaanisina 
kaarevina rakenneaiheina. Ne kuvastavat kohteen nykyaikasta kulttuurimo-
numentin luonnetta, mutta sen paikkasidonnaisuus on osin epäselvempää, ja 
kohteen poikkeaminen paikallisesta neuvostotyylisestä arkkitehtuurista pi-
kemminkin symboloi Bakun kaupungin historiallisesti uutta aikakautta.
 Muita Kolarevicin kuvaamia metodeja ovat mm. isomorphic polysurfaces 
(“blobs”)) motionkinematics and dynamics, ja keyshape animation (metamorphosis)11 
jotka perustuvat eri tavoin liikkeen tai fyysisten ominaisuuksien ohjelmoitui-
hin vaikutuksiin geometriaan ja sen muutokseen. Virtuaaliset geometriat voi-
daan joko altistaa fyysisille ilmiöille, ne voidaan luoda käyttäen luonnonilmi-
öitä imitoivia kaavoja, tai geometrioille itsessään voidaan ohjelmoida fyysisiä 
ominaisuuksia ja muokata niitä aineen ominaisuuksiin perustuvien simuloitu-
jen reaktioiden mukaan. Koleravic on antanut näistä metodeista esimerkeiksi 
myös mm. keyframe animation, kinematics ja particle emission12. Kineettiset mene-
telmät13 mahdollistavat myös sen, että niitä käytetään kineettisen arkkitehtuu-
rin suunnitteluun. Esimerksi Foster + Partnersin sekä Heatherwick Studion 
Shanghaihin suunnittelemassa kulttuurikeskuksessa (kuva 50) on soveltava 
bambunvarsia muistuttava liikkuva koristeaihe, jossa paikallista kasviaihetta 
kuvaamalla osoitetaan myös kohteen kulttuurisidonnaisuutta.
   Parametriset metodit14 ovat ainakin teoriassa niin sanottuun ”form fin-
ding” taktiikkaan perustuvia, jolloin muodonluonti on tietokoneen vastuulla 
ja suunnittelijan tehtävänä on määrittää erilaisia lähtökohtia ja arvoja joi-
den perusteella tietokone luo muotovariaatioita. Toistaiseksi sen sijaan, että 

10 Kolrevic 2003, 17-18
11 Ibid.
12 Kolrevic 2003, 28-31
13 Ibid
14 Kolrevic 2003, 25
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Kuva 48: Zaha Hadid Architects, Heydar Aliyev Center, 2012, Baku

Kuva 49: Herzog & de Meuron, Pekingin olympiastadionin, 2008, Peking
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kokonaisia rakennuksia vielä suunniteltaisiin pelkän datan ja niiden välille 
muodostettujen yhteyksin avulla, metodi on hyödyllinen laadittaessa laaja 
määrä tiettyyn logiikkaan perustuvia kappaleita, tai luomaan monimatkaisia 
ja kompleksisia muotoja, jotka manuaalisesti olisivat työläitä toteuttaa. Esi-
merkiksi Akihisa Hiratan The Bloomberg Pavilionin (kuva 53) monimutkaisen 
taitteinen soveltava koristeaihe, jossa toistuu kolmionmalliset palat, on luul-
tavasti tulosta jonkinlaisen parametrisen koodin käytöstä sen sijaan, että pa-
loja olisi sommiteltu yksitellen paikoilleen. Tällä taitteisella muodonannolla 
myös kiinnostavasti viitataan japanilaiseen origamitekniikkaan. 
 Rakenteiden optimointiin tähtääviä metodeja ovat esimerkiksi Kola-
revicin esittämät geneettiset tai evolutionaariset metodit15 sekä rakennuksen suo-
rituskykyä simuloivat metodit (performative architecture)16. Näissä metodeissa 
voidaan digitaalisesti tutkia rakennuksen muodon tai rakenteiden vaikutus-
ta siihen, miten hyvin se suoriutuu esimerkiksi tuulen voiman vastuksessa, 
akustisissa tehtävissä, tai miten paljon sen rakenteiden läpi karkaa lämpöä. 
Näiden pohjalta suunnittelua voidaan muuttaa geometrisesti optimaaliseen 
tulokseen pääsemiseksi jo suunnitteluvaiheessa. Samoin metodin avulla voi-
daan huomioida laajasti esimerkiksi kustannuksia, sosiaalisia, ja ekologisia 
vaikutuksia. Esimerkiksi Herzog & de Meuronin Pekingin olympiastadionin 
orgaanisena koristeena näyttäytyvä kompleksinen rakenne (kuva 49) olisi ol-
lut hankala tai lähes mahdoton toteuttaa ilman tietokoneavusteista laskentaa 
ja optimointia. Samoin heidän Saksaan Hampuriin suunnitteleman Elbphil-
harmonie konserttitalon laajennuksessa (kuva 51) on hyödynnetty akustiseen 
suoritukseen tähtäävää optimointia rakennuksen muodonannossa ja pintojen 
verhouksissa17. Molemmissa tapauksissa kohteille on näin aikaan saatu uniikki 
nykyaikainen ilme.
 Suunnittelumetodien lisäksi digitaaliset valmistusmenetelmät vaikut-
tavat ratkaisevasti nykyajan arkkitehtuurin ilmeeseen. Näitä uusia menetelmiä 
Kolarevic on käynyt läpi kirjansa luvussa Digital Production. Niihin lukeutuvat 
3D-skannaus ja 2D- ja 3D CNC-jyrsintä, jotka mahdollistavat kompleksisem-
pien ja monimuotoisempien kappaleiden leikkaamisen. Additive fabrication  
-metodit perustuvat aineen kerrokselliseen lisäämiseen, kuten  esimerkiksi 
3D-printtauksessa, jossa lopullinen kappale muodostuu toistensa päälle pur-
sotettavista kerroksista. Tätä metodia on näyttävän koristeellisesti käyttänyt 
esimerkiksi Alisa Andrasek Venetsian biennaaliin 2018 laatimassaan Cloud 
Pergola suunnitelmassa (kuva 52). Formative fabrication metodit perustuvat
 

15 Kolrevic 2003, 36
16 Kolrevic 2003, 39-42
17 Architonic 2017
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Kuva 50: Foster + Partners + Heatherwick Studio, the Bund Finance Centrerin taiteen ja 
kulttuurin keskusrakennus, 2017, Shanghai

Kuva 51: Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, 2017, Hampuri
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standardinomaisten kappaleiden uudelleen muokkaukseen ja uudet kokoon-
panometodit (assembly) hyödyntävät digitaalista tektoniikkaa asioiden yhteen 
liittämisessä tai robottien kokoamassa rakentamisessa. Tuotanto strategiolla 
(production stategies) Kolarevic kuvaa tuotantomenetelmiä, joissa digitaalinen 
malli muokataan perinteisempiin tuotantomenetelmiin sopiviksi tasokappa-
leiksi, mikä on edelleenkin usein tarpeellista, kun digitaalinen suunnitelma 
muutetaan fyysiseen muotoon.
 Pinta strategiat18 (surface strategies) ovat nykyaikaisen tekniikan mah-
dollistama erikoisuus, joissa pinta ja rakenne muodostuvat samasta itsensä 
kantavasta elementistä. Ne ovat vaatineet käyttöönsä uusia muovi- tai metal-
lipohjaisia materiaaleja, jotka mahdollistavat ohuiden, mutta lujien pintojen 
luomisen, ja samoin vaatineet digitekniikkaa suunnittelun muodonannon ja 
kantavuuden tutkimiseksi. Erityisesti arkkitehti Marc Fornes ja hänen studi-
onsa THEVERYMANY on ansioitunut tällaisiin digitaalisesti luotojen pin-
tojen kantavuuteen perustuvien arkkitehtonisten installaatioiden ja paviljon-
kien luomisessa. Esimerkiksi heidän installaationsa Labrys Frisae (kuva 54) on 
ainoastaan 1mm paksuisesta alumiinista koottu koristeellinen rakenne, joka 
huolimatta sen monimutkaisesta muodosta ja pelkkään ohueen pinnan varaan 
nojaavasta rakenteesta pystyy kantamaan kolmen ihmisen painon19. Rakenteen 
toiminta on kuitenkin katsojalle visuaalisesti tarkoituksellisen vaikeatajuinen 
ja enemminkin atektoninen20. Fornesin paviljonkien rakenteet tuovat hienosti 
esiin nykyteknologian mahdollisuudet, mutta nähtäväksi jää miten vastaavan 
kaltaiset epärealistisen tunnelman luovat rakenteet tulevat liittymään arkki-
tehtuurin muihin kuin nykyaikaa kuvaaviin identiteetin piirteisiin.
 Digitaalisen teknologian ja muodonannon pioneerina myöskin mai-
netta niittänyt, ja Zaha Hadidin toimistoa tällä hetkellä pyörittävä Patrik 
Schumacher on kirjoituksissaan esittänyt, kuinka teknologinen muutos teol-
lisesta digitaaliseen johtaa omana aikanamme modernismin kaltaisen kään-
teentekevän arkkitehtonisen tyylin syntyyn. Tästä tyylistä hän on käyttänyt 
nimeä Parametrismi (Parametricism), ja tyylinä se näyttää muodostuvan digi-
taalisen tekniikan monipuolisesta hyödyntämisestä, ja sen mahdollistamien 
uusien muotoaiheiden käyttämisestä. Hän on esittänyt sille myös alatyylejä 
kuten foldism, blobism, ja swarmism sekä viimeisempänä tectonism21, jotka pe-
rustuvat kulloisenakin kautena käytettyihin suunnittelumetodeihin ja niiden 
tuottamiin muotoaiheisiin. Hän näkee parametrismin ainoaksi nykyaikaiseksi 

18 Kolrevic 2003, 61-66.
19 Schumacher 2016, 63.
20 Frampton 1995, 20.
21 Schumacher 2019,  4-6.
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Kuva 52: Alisa Andrasek, Cloud Pergola, 2018

Kuva 53: Akihisa Hirata, The Bloomberg pavilion, 2011

Kuva 54: Marc Fornes / THEVERYMANY, Labrys Frisae, 2011-2014, Miami
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lähestymistavaksi nykyisen tietoajan asettamiin haasteisiin22.
 Tektonismia (tectonism) Schumacher kuvaa nykyaikaisiin suunnitte-
lu- ja valmistusmetodeihin pohjautuvaksi taiteelliseksi muodon ja rakenteen 
optimoinniksi23. Koska digitekniikan avulla tekniset vaatimukset täyttäviä 
rakenteita voidaan luoda moninaisemmissa muodoissa kuin koskaan aiem-
min, suunnittelijalle jää enemmän ilmaisullisia vapauksia ja mahdollisuuksia 
luoda orgaanisen koristeen avulla kohteille tunnistettava ilme. Tektonismin 
muodonannon hän kuvaa perustuvan teknisiin ja sosiaalisiin lähtökohtiin24, 
kuitenkin lähinnä saatavilla olevan digitaalisen datan rajoissa. Esteettisesti 
hän painottaa tyylin rakenteen artikuloivaa käyttöä, joka tähtää rikkaisiin 
ja kommunikoiviin tilallisiin morfologioihin visuaalisen ja taktiilisen ilmeen 
luomiseksi25. Tektonismi vaikuttaa lähtökohdiltaan vähemmän formalistiselta 
kuin sen esitetyt edeltäjät, kuten taiteltuun geometriaan perustuva foldismi ja 
pallomaisiin muotoihin perustuva blobismi, ja tyyliä on varmaankin mahdol-
lista soveltaa niin, että muoto- tai rakenneaiheilla pystyttäisiin viittaamaan 
myös paikkaa ja käyttötarkoitusta kuvaaviin aiheisiin.
 Parametrismi 2.0 -kirjan loppukritiikin kirjoittanut Mark Foster 
Gage on tunnettu radikaalisti koristeellisia aiheita ja digitaalisia metodeja 
hyödyntävistä suunnitelmistaan, jotka pohjaavat OOO eli object-oriented on-
tology -filosofiaan. Hän kritisoi Schumacherin aiemmin esittämiä ajatuksia 
parametrismi-tyylistä, esittäen mm. kuinka digitaalisia metodeja pitäisi pitää 
vain työkaluna eikä tyylinä, ja kuinka jo antiikin pylväsrakentaminen perustui 
parametreihin ja niiden välisiin sääntöihin, samoin kuin tietomallintaminen 
vailla yhteyttä rakennuksen tyylillisiin seikkoihin26. Gagen itse taas on tunnet-
tu digitaalisesti luoduista runsaan koristeellisista suunnitelmista, jotka ovat 
saanet inspiraationsa OOO-filosofiasta. Se perustuu filosofi Graham Harma-
nin tulkintoihin Heideggerin filosofiasta, ja siitä syntyneisiin ajatuksiin asioi-
den ontologiasta eli olemassaolon tarkoituksesta. Harman on mm. esittänyt, 
kuinka koko universumi ihmiset mukaan lukien koostuu työkaluista (tools), 
ja että ”kaikki oleminen on työkaluna olemista”27. Tällöin ihmisenä oleminen 
nähdään saman arvoisena kuin minkä tahansa muun asian oleminen, jolloin 
ihmislähtöisyys ei enää tarkoita ensisijaista asiaoille merkityksen luovaa ai-
hetta. 

22 Schumacher 2019, 10.
23 Schumacher 2019, 4-6.
24 Schumacher 2019, 6.
25 Schumacher 2017, 9.
26 Schumacher 2016, 130.
27 Betsky 2017
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Kuva 55 ja 56: Mark Foster Gage, Helsinki Guggenheim museosuunnitelma, 2014
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 Arkkitehtuurissa näitä ajatuksia on ottanut Gagen lisäksi käyttöön 
joukko digitaalisen suunnittelun pioneereja. Gage itse on käyttänyt Googlestä 
löytämiään kuvia arkkitehtuurinsa koristeaiheena irrottaen ne alkuperäisis-
tä merkityksistään. Tämä näkyy esimerkiksi hänen Helsingin Guggenheim 
museoehdotuksessa (kuva 55 ja 56), jossa rakennus on kuorrutettu toisiinsa 
sulautuvalla rykelmällä mimeettisen ja soveltavan koristeen rajamaastoissa 
liikkuvilla, enemmän tai vähemmän tunnistettavissa olevilla olennoilla. Teori-
an käyttäminen arkkitehtuurissa vaikuttaa kuitenkin lähinnä tekosyyltä digi-
taalisten kokeilujen luomiselle. Arkkitehtuurin merkitys on joka tapauksessa 
lopulta ihmisessä, joten teoria, joka sysää sivuun ihmisen merkityksen ei voi 
yksinään olla kovin hyvä pohja merkityksellisen arkkitehtuurin identiteetin 
luomiselle.
 Rakennusmateriaalien ja niiden ominaisuuksien näkyväksi tekemine 
on myös tektoninen piirre, joka Firenzen rakentamisessa on ollut isossa roo-
lissa. Digitaalinen aika on tuonut perinteisten luonnonmateriaalien rinnalle 
myös uusia materiaalisekoituksia, kuten komposiitit ja kuitumateriaalit, jois-
sa vahvistavia aineita, hiili- tai lasikuituja ja matrix materiaaleja, kuten muo-
veja tai metalleja sekoitetaan yhteen painoa vähentävien täyteaineiden kanssa. 
Tällaisille materiaaleilla on poikkeuksellisen suuria lujuusominaisuuksia, ja 
ne mahdollistavat hyvin ohuet rakenteet suurine jänneväleineen ja tilallisine 
mahdollisuuksineen. Asif Khaan on tuoreessa Dubain 2020 Expoa varten val-
mistuneessa porttirakennuksessa (kuva 57 ja 58) tuonut näyttävästi esiin hii-
likuitumateriaalin lujuus- ja keveysominaisuudet hauraan pitsimäisellä 32m 
korkeuteen kohoavalla rakenteella. Materiaaleihin voidaan myös integroida 
sensoreita ja tekniikkaa, mikä mahdollistaa niille täysin uusia ominaisuuksia, 
kuten kyvyn reagoida lämpöön, valoon tai liikkeeseen sekä muuttaa ominai-
suuksiaan kuten väriä, läpinäkyvyyttään tai jopa muotoaan, niiden aistimien 
ärsykkeiden mukaan28. 

28 Kolarevic s. 81-82
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Kuva 57 ja 58: Asif Khaan, Dubain expon 2020 sisäänkäynnnin portti, 2020, Dubai
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Humanismi
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Humanismin katsotaan saaneensa alkuna keskiajan Firenzessä, ja se on myös 
Andrea Crudelin Tuscanyness-dokumentissa (2017) nostettu esiin Firenzen ark-
kitehtuurin identiteettiä keskeisesti määrittäväksi tekijäksi1. Arkkitehtuuris-
sa humanismi näkyi niin mimeettisissä, ihmistä kuvaavissa dekoraatioaiheissa 
kuin tilasuunnittelussa, jossa huomio kääntyi Jumalan ylöspäin suuntaavan 
olemuksen korostamisesta ihmiseen tilassa olijana. Soveltavina koristeina käy-
tettiin etenkin reliefimäisiä antiikin pylväsaiheita paitsi kulttuurisen perimän 
jatkumona, myös tavoitteena antaa rakennuksille antroposentrisiä, inhimilli-
siä piirteitä mittakaavan sekä pylväisiin liitettyjen inhimillisten luonteenpiir-
teiden kautta. Renessanssikaudella tilalliset keskeisratkaisut ja rakenteiden 
selkeät geometriset muodot kuvasivat myös uutta tieteellisempää maailman-
katsomusta sekä harmonista ja tasapainoista suhdetta ihmisen, tieteen ja us-
konnon välillä. 
 Nykyään sanaa humanismi käytetään useammassa eri yhteydessä, 
sekä puhuttaessa renessanssin historiallisesta taidetta, tiedettä, ihmiseen 
älyllisyyttä ja moraalisuutta korostavasta ilmiöstä, siihen pohjautuvista hu-
manistisista tieteistä, sekä inhimillisyyttä ja ihmiskeskeisyyttä painottavana 
ilmiönä ylipäätään. Kansainvälisen sekulaarin humanistisen ja eettisen liiton 
IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) mimimimääritelmän mu-
kaan: ”Humanismi on demokraattinen ja eettinen elämänasenne, joka uskoo, 
että ihmisillä on oikeus ja vastuu antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. 
Humanismi tarkoittaa inhimillisemmän yhteiskunnan rakentamista etiikan 
avulla, joka perustuu inhimillisiin ja muihin luonnollisiin arvoihin, sekä in-
himillisiin kykyihin, kuten järkeen ja vapaaseen tutkimukseen. Humanismi ei 
ole teistinen, eikä se hyväksy yliluonnollisia näkemyksiä todellisuudesta. ” (The 
Minimum Statement on Humanism)
 Nykyajan arkkitehtuurissa renessanssiajan humanismiin liittyviksi 
piirteiksi voidaan lukea koristeen käytöllä ihmisen kokoon tai luonteenpiir-
teisiin viittaavien aiheiden ja mittojen käyttäminen. Samoin ihmiskeskeinen 
tilasuunnittelu, jossa huomio on ihmisen toiminnassa ja kokemusmaailmas-
sa on lähtökohdaltaan humaania arkkitehtuuria. Esimerkiksi Alvar Aallon 
suunnittelema Paimion parantola on ihmislähtöinen suunnitelma, jossa funk-
tionaalisen modernin arkkitehtuurin ratkaisut ilmentävät teollisten ja talou-
dellisten arvojen kuvaamisen sijaan potilaslähtöisyyttä ja eläytymistä hänen 
kokemukseensa. Vaikka koristeen rooli on sinänsä vähäinen, detaljien huolel-
lisuus ja luonnonvalon sekä värien käyttö voidaan nähdä koristavina tekijöinä, 
ja erilaiset toiminnalliset aiheet kuten ikkunoiden alareunan tarpeeksi matala 
sijoittelu, käsienpesualtaiden muotoilu ja lämpöpattereiden sijoitus kattoon 

1 Crudeli 2017
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pyrkivät kaikki tekemään ihmisen olosta tilassa mahdollisimman miellyttävää 
niin toiminnan kuin estetiikankin kautta. 
 Firenzessä ihmisen mittakaavallisuutta on toteutettu artikuloimalla 
rakenteita ja tiloja pylväsjärjestelmien rakenteellisella ja dekoratiivisella käy-
töllä helpommin mitoiltaan hahmotettaviin osiin. Viimeistään teollistumisen 
myötä niin pylväät, harmoniaoppi kuin ihmisruumiiseen perustuvien mitto-
jen hyödyntäminen on pääosin kuitenkin korvautunut teollisuuden moduu-
li- ja standardimitoilla, joiden perusta on ihmisen ja estetiikan sijaan pikem-
minkin käytännöllistaloudellisissa tekijöissä, kuten kustannustehokkuudessa 
ja helpossa valmistuksessa. Vaikka modernismin aikanakin arkkitehdit olivat 
kiinnostuneita ihmiseen suhteutetuista mitoista ja harmoniaopista, (kuten 
osoittavat esimerkiksi Colin Rowen The Mathematics of the Ideal Villa (1947), 
Rudolf Wittkowerin Architectural Principles in the Age of Humanism (1949), sekä 
Le Corbusierin Modulor-mittajärjestelmä), ihmisruumiin mittoihin perustu-
vat mittajärjestelmät eivät ole vakiintuneet osaksi nykyrakentamista. 
 Vaikka Modulorin tai pylväsjärjestelmien harmoniaoppia voi kriti-
soida niiden tiukkojen mittasuhteisiin perustuvien sääntöjen todellisesta tar-
peellisuudesta esteettisen lopputuloksen saavuttamiseksi2, on ihmisen kokoon 
suhteutetulla artikuloinnilla ja mitoituksella silti tärkeä rooli inhimillisen 
ympäristön luomisessa ja sen tekemisessä hahmotettavaksi. Nykyaikaisessa 
arkkitehtuurin teoriassa on jopa esitetty ihmiseen perustuvan mitoituksen 
tarpeettomuutta atomin korvatessa ihmisen kaikkien asioiden mittana3. Kui-
tenkin ihmisen hahmotusmaailmaan suhteutettu mitoitus on merkityksellistä 
niin kauan kuin arkkitehtuuria luodaan käyttötarkoitukseltaan ihmisille, ja se 
on identiteetiltään atomien, koneiden tai robottien sijaan ihmisen toimintaa 
palvelevaa.
 Pylväiden antropomorfisilla piirteillä on ollut myös ihmistä kuvaava 
merkitys, ja vaikka pylväät itsessään eivät imitoineet miehiä tai naisia, niiden 
maskuliinisuuteen tai feminiinisyyteen yhdistettyjen mittasuhteiden ja koris-
teaiheiden avulla rakennuksille annettiin sukupuolten karikatyyrisiin luon-
teenpiirteisiin linkittyviä piirteitä. Tosin kuten Summerson on todennut, län-
simaisessa arkkitehtuurissa kaiken kaikkiaan on paljon myös rakentamisesta, 
jossa esimerkiksi doorilaiset pylväät on valittu, koska niiden rakentaminen on 
yksinkertaisesti halvempaa4, pohjimmiltaan niiden yhdistelmien valinnassa 
on silti ollut kyse rakennuksen identiteettiä parhaiten kuvaavan ilmeen luo-
misesta. 

2 Kuten esim. Summerson 1996, 122.
3 Passinmäki s. 46; Jenck, Bayer sitaatti 1996, 163
4 Summerson 1996, 15.
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Kuva 59: Gilberto Corretti/Archizoomin  No Stop City, 1970.
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 Kuitenkin nykyaikana Junkspace:ssa kuvatulla tavalla arkkitehtuuri on 
muuttunut enemmän koristeltu vaja-muotoon, jolloin rakenne ja koriste ovat 
toisistaan erillisiä elementtejä, ja rakenteet ovat estetiikaltaan usein kohteen 
identiteetistä riippumatta tietoisen teknisiä. Vaikka Archizoomin  No Stop 
City:ssa (kuva 57) tällaine tekninen neutraali tila nähtiin humaanina sen sal-
liessa ihmisille vapauden muokata tilasta omaan elämäänsä sopivan, reaali-
maailmassa tällaiset identiteetittömän tilan luomat vapaudet ovat kuitenkin 
jääneet melko näennäisiksi. 
 Arkkitehti ja kriitikko Catharina Gabrielsson on esseessään Huma-
nism (2008) kuvannut humanismin näkymistä nykyarkkitehtuurissa eettisenä 
suunnitteluna ja rakentamisena, jossa ainoastaan yksityisten toimeksiantajien 
toiveiden täyttämisen sijaan huomioidaan anonyymin laajemman väestön toi-
veet ja oikeudet5. Samoin turvatessaan inhimillisiä arvoja hän näkee humaanin 
arkkitehtuurin liittyvän tulevaisuuden turvaamiseen, ja sitä kautta kestävään 
kehitykseen. Eettisyys näkyy nykyarkkitehtuurin koristeen käytössä myös 
ekologisuutta edustavissa kohteissa, joissa orgaanisena koristeena näkyviä 
aiheita ovat esimerkiksi luonnonmukaiset, kierrätettävät, vähäpäästöiset tai 
kulutuksen minimoimiseen näkyvästi tähtäävät materiaalivalinnat ja raken-
neratkaisut. Esimerkiksi Studio Ko Marrakechiin suunnittelema Yves Saint 
Laurent:n museo (kuva 59) hyödyntää paikallisia kivimateriaaleja orgaanisena 
koristeratkaisuna, mitä voidaan pitää myös ekologisesti järkevänä. Sovelta-
vana koristeena eettisyyttä ja ekologisuutta kuvaaviksi elementeiksi voidaan 
lukea erilaiset luonnonmukaiset verhoilut ja esimerkiksi viherseinäratkaisut, 
kuten Herzog & de Meuronin 2008 suunnittelmassa Caixa Forumissa Madri-
dissa (kuva 58). Soveltavia ekologisia aiheita voidaan kuitenkin käyttää myös 
rakennuksissa, jotka rakenteeltaan ja ideologialtaan eivät edusta kestävää ajat-
telua, jolloin tällaiset koristeaiheet ilmenevät valheellisina. Pelkästään pinta-
puoliseksi jäävää ekologisuutta ilmentävää koristelua, joilla on eettisten pyr-
kimysten sijaan usein kohteen markkinointiin liittyvä pyrkimys, kutsutaan 
viherpesuksi6.
 Japanilaisen arkkitehdin Kengo Kuman töissä on vahva pyrkimys be-
tonin välttämiseen ja korvaamiseen puulla, jota arkkitehti tosin ekologisten 
syiden sijaan perustelee puunkäytön kulttuurisilla seikoilla. Hän näkee be-
tonia suosivan modernin rakennustavan Japanissa heidän kulttuurista iden-
titeettiään heikentävänä ja omaksi unelmakseen tai pyrkimyksekseen esittää 
puun käytön vakiinnuttamisen arkkitehtuuriin tavalla, joka palauttaa siihen 

5 Gabrielsson 2008, 105
6 (greenwash, oxford dictionary)
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Kuva 60: Studio Ko, Yves Saint Laurent:n museo, 2017, Marrakech

Kuva 61: Herzog & de Meuron, Caixa Forumissa Madrid, 2008, Madrid
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japanilaisen mielenlaadun7. Puunkäyttö samaan aikaan perinteisiä ja uutta 
luovia elementtejä yhdistelmällä on näkyvästi esillä esimerkiksi hänen Tokion 
lähelle suunnittelemassaan Sunny Hillsin ananaskakkukaupassa (kuva 60). 
Sen käsityönä vapaamuotoiseksi ristikoksi asennetut puuosat muodostavat 
kolmiulotteisen koristeellisen rakenteen, jonka geometrisessa kuvioinnissa voi 
myös nähdä visuaalisen yhteyden ananaksen kuorirakenteeseen. Puurakenne 
saa kohteessa sekä orgaanisia, soveltavia että jopa mimeettisiä piirteitä, ja se 
onnistuu kuvaamaan rakennuksen identiteettiä monipuolisesti, ilmentäen sa-
maan aikaan nykyaikaa heijastavia uusia geometria-aiheita ja ekologisuutta, 
paikallisia traditioita käsityön ja puunkäytön detaljiikalla sekä rakennuksen 
käyttötarkoitusta koristeaiheen kuvioinnilla.
 Arkkitehtuurikohteen identiteetin kuvaamisella on myös itsessään 
inhmillinen ja ympäristön merkityksellisyyden kokemusta lisäävä vaikutus. 
Filosifi Kartens Harries on kirjassaan The Etchical Function of Architecture (1997) 
esittänyt arkkitehtuurin eettisen vastuutehtävän syntyvän sen yhteisöllisyyttä 
luovasta vaikutuksesta, ja hän käsittelee kirjassaan Siegfried Giedionin esittä-
mää väitettä arkkitehtuurin tärkeimmästä tehtävästä, joka on tulkita omalle 
ajalleen tyypillistä elämää8. Sanan eettinen (ethical) Harries juontaa johtuvan 
kreikan kielen sanasta ethos, jolla tarkoitetaan henkilön luonteenpiirteitä (cha-
racter), ja samaan tapaan yhteisön ethos koskee koko joukon yhteistä henkeä ja 
luonteenomaista tapaa asua ja elää maailmassa. Ethos on siis ymmärrettävis-
sä tällöin juuri aikakauden ihmisjoukon kollektiiviseksi identiteetiksi ja sen 
ilmenemismuodoksi. Arkkitehtuurin eettinen tehtävänä Harriesin mukaan 
on siis tämän yhteisen identiteetin näkyväksi tekeminen, jotta meidän olisi 
omassa sekasortoisessa ajassamme helpompi löytää oma paikkamme maail-
masta9.
 Eettiselle tavalle vastakohtaiseksi Harries esittää esteettisen lähesty-
mistavan (aesthetic approach), jota hän kritisoi sen pyrkimyksistä, jotka eivät 
tähtää aikakauden yhteisen ethoksen tai identiteetin rakentamiseen, vaan yk-
sittäisen kohteen subjektiivisiin yksilöllisiin ansioihin ja kiinnostuksen herät-
tämiseen10. Harries ei kuitenkaan ole estetiikkaa ja koristeen käyttöä vastaan, 
vaan tekee eron dekoraation (decoration) ja koristeen (ornament) välille, näh-
den dekoraation esteettisenä objektina, joka toiminnallisista osista ja niiden 
merkityksistä irrallisena mahdollistaa mielivaltaisuuden, ja täten yhteisön et-
hoksen ja identiteetin hajoamisen integraation sijaan11. Aidon koristeen (or-

7 Margaretha 2014
8 Harries 2000, 2.
9 Harries 2000, 4.
10 Ibid.
11 Harries 2000, 60.
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Kuva 62: Kengo Kuma, Sunny Hillsin ananaskakkukauppa lähellä Tokiota, 2013.
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nament) hän taas näkee syntyvän vähemmän subjektiivisesta valinnasta riip-
puvasti kohteen itsensä identiteettiä määrittävistä tekijöistä. Koska tällainen 
koriste kuvaa omaa aikakauttaansa, se myös auttaa muodostamaan aikakau-
delle yhtenäistä tyyliä, ja tekemään hahmotettavaksi yhteisön ja ihmisen oman 
ajan ja identiteetin.12 Samoin Harries huomauttaa kuinka dekoraatioillakin on 
ihmisen näkökulmasta merkitystä, sillä moni meistä kokee nykypäivänä ekle-
tistisetkin rakennukset miellyttävinä13. Siksi tavalla, jolla koriste saa ihmisen 
viihtymään ympäristössään on itsessään inhimillinen merkitys.
 Harriesin käsitellessä koristeen aikakauden identiteettiä kuvaavan 
toiminnan inhimillistä merkitystä, Christian Norberg-Schulz on puolestaan 
kirjassaan Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture (1980) perus-
tellut pikemminkin paikan identiteetin kuvaamisen tärkeyttä. Teos perustuu 
Heideggerin filosifisiin esseisiin ja käsitteeseen asumisesta, ja ihmisen asut-
taminen nähdään siinä arkkitehtuurin keskeisimpänä tarkoituksena. Jotta 
asuminen onnistuisi, arkkitehtuurin on Norberg-Schulzin  mukaan tehtävä 
näkyväksi genius loci eli niin sanottu paikan henki tai sen identiteetti, jolloin 
ihminen pystyy paremmin identifioitumaan paikkaan ja kokemaan ympäris-
tönsä merkitykselliseksi14.
 Arkkitehti Juhani Pallasmaa on Ihon silmät -kirjassaan (2005) kuvan-
nut, kuinka nykymaailmassa yleistyvät vieraantumisen, irrallisuuden ja eristy-
neisyyden tunteet syntyvät usein teknologisesti pitkälle kehittyneissä tiloissa, 
ja väittänyt nykyarkkitehtuurin epäinhimillisyyden olevan seurausta ruumiin 
ja aistien laiminlyömisestä15. Hän sen sijaan perään kuuluttaa arkkitehtuurin 
moniaistillisuutta, ja pitää etenkin tärkeänä kosketusaistia stimuloivien mate-
riaalien käyttöä. Käsityöllä ja ihmisen kädenjäljellä rakentamisessa on tiettyä 
humaania ja ihmisen kyvykkyyttä kuvaavaa arvoa, mutta teollisessa rakenta-
misessa käsityön, ja samoin käsin työstettävien materiaalien määrä on merkit-
tävästi vähentynyt. Modernien arkkitehtienkin töissä on kuitenkin näkynyt 
pyrkimys hyödyntää rakentamisessa vielä sellaista käsityötä, joka teollisten 
menetelmien yleistyttyä rakentamisessa jäi jäljelle. Le Corbusierin hyödynsi 
esimerkiksi Marseilleen 1952 suunnittelemassaan asuinrakennuksessaan uutta 
betonielementtitekniikkaa, mutta toi myös ihmisen kädenjäljen esiin jättä-
mällä betonin valamiseen käytetyn lautamuotin jäljet näkyviin alakerroksen 
kantaviin pilareihin (kuva 62). Samoin Firenzessä Michelucchin modernismi 
ansioitui erityisesti paikallisten materiaalin ja käytössä, jolloin hänen tyylinsä 
sai esimerkiksi Bauhausin verrattuna jossain määrin humaanimman luonteen. 

12 Harries 2000, 48 ja 59-60.
13 Harries 2000, 54.
14 Norberg-Schulz 1980, 5.
15 Pallasmaa 2015, 18.
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Kuva 63: Le Corbusier, Unité d’Habitation, 1952, Marseille

Kuva 64: Ruy Klein, Klex 1, installation,  2008, New York
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 Uusien digitaalisten menetelmien myötä rakentamisesta on mah-
dollisesti yhä enemmän tulossa junkspacen kuvaama ”look-no-hands world”16, 
ja sekin määrä käsityötä, joka selviytyi teollisesta murroksesta on vaarassa 
korvautua digitaalisilla metodeilla. Samoin tulevaisuudessa itse suunnittelu-
työhön saatetaan digitekniikan syystä tai ansiosta vaatia entistä vähemmän 
ihmisiä. Arkkitehtuurissa jo nyt juhlitaan edellisessä kappaleessa käsitellyillä 
digiteknologian aiheilla, jotka sen sijaan että kuvaisivat ihmisen kyvykkyyttä 
pyrkivät osoittamaan tekoälyn mahdollisuuksia rakenteissa, jotka ilman tie-
tokonetta olisi lähes mahdotonta toteuttaa. Toisaalta digitaaliset menetelmät 
mahdollistavat perinteisesti käsityöhön liitettyjä ominaisuuksia yksilöinnistä 
ja uniikkiuudesta, kuten Ruy Kleinin laatimassa Klex 1 taideteoksessa (kuva 
63), jossa CNC-jyrsitystä muovista on tuotettu monimutkainen koristeellinen 
teos. Kuitenkin itse käden ja aineen välinen kosketus redusoituu digitaalisissa 
teoksissa pelkäksi käden ja tietokoneen hiiren kontaktiksi.
 Kuitenkin myös digitaalisia metodeja sekä käsityötä yhdistäviä ko-
risteaiheita löytyy etenkin tuoreista kokeellisista paviljonkisuunnitelmista. 
Esimerkiksi Christian Kerezin Venetsin biennaaliin 2016 laaditussa Incidental 
Space näyttelyssä arkkitehti on hyödyntänyt sekä digitaalisia että manuaali-
sia käsityömetodeja mielikuvutuksellisen orgaanista ja soveltavaa koristetta 
sekoittavan rakenneobjektin luomisessa (kuva 66)17. Samoin SoomeenHahm 
Design kollektiivin suunnittelema Steampunk-installaatio (kuva 65) Tallinnan 
arkkitehtuuribiennaaliin 2019 hyödyntää sekä digitaalisia suunnittelumeto-
deita, että traditionaalisia puun työstään ja taivuttamiseen perustuvia meto-
deja18. 
 Digitaalinen teknologia osana rakennettua ympäristöä synnyttää 
myös uusia vakavasti inhimillisyyttä ja vapautta vaarantavia eettisiä uhkia. 
Digitekniikan integrointi arkkitehtuurin siivitetään vapauden sijaan lupauk-
silla turvallisemmasta ja vaivattomammasta ympäristöstä, jossa esimerkiksi 
lattiapinnan alle piilon verhoillut sensorit voivat hälyttää apua mikäli aistivat 
tilan asukkaan kaatuneen tajuttomana lattialle. Tällainen valvonta voi äärim-
millään kuitenkin muodostaa inhimilliselle vapaudelle voimakkaan uhan, ja 
digitaalisen tekniikan kanssa entistä tärkeämmäksi nouseekin kysymys siitä, 
kuka mitattua tietoa tosiasiassa hallitsee. Samoin tulisi pohtia, onko tämä 
ylipäätään tavoittelemisen arvoista ja luoko se tosiasiallisia mahdollisuuksia 
inhimilliselle elämälle. Uskon että arkkitehtuurilla tähän kehityksen suuntaan 
on mahdollista vaikuttaa kyseenalaistamalla uuden teknologian roolin raken-
tamisessa ja ilmentämällä ihmislähtöisyyttä myös koristeen käytöllä. 

16 Koolhaas 2002, 189.
17 Oehy 2016
18 Soomeen Hahm Design 2020
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Kuva 65: Gwyllim Jahn & Cameron Newnham + Soomeen Hahm Design + Igor Pantic, 
Steampunk Pavilion, 2019, Tallinna 

Kuva 66: Christian Kerez, Incidental Space, Venetsian biennaali 2016
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Traditio
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Traditiot, eli perinteet ovat historian aikana jatkuneita kulttuurisia tapo-
ja, jotka muuttuvat eri aikakausien mukaan kuitenkin säilyttäen aina jotain 
tietoa tapojen alkuperäisistä arvoista ja merkityksistä. Ne muodostavat tär-
keän osan kulttuuri-identiteetistämme ja vahvistavat ihmisen käsitystä omis-
ta juurista sekä yhteenkuuluvuudesta tiettyyn kulttuuriseen ryhmään. Kos-
ka ihmisenkään identiteetti ei ole sidoksissa irrallisiin yksittäisiin asioihin, 
vaan niiden muodostamaan kokonaisuuteen, jatkumon luominen menneen ja 
nykyisen välille on arkkitehtuurinkin identiteetin muodostumisen kannalta 
välttämätöntä. 
 Modernismia edeltäneessä arkkitehtuurissa yhteys perinteisiin on 
säilynyt perinnettä tietoisesti imitoivalla koristeen käytöllä. Etenkin renes-
sanssista ja manierismista eteenpäin koristeluun on yhdistelty enemmän 
arkkitehdin omia keksintöjä, jolloin arkkitehtuurin ilmaisukin on saanut 
subjektiivisemman luonteen ilmaistessaan arkkitehtiin henkilöityviä taiteel-
lisia pyrkimyksiä. Ongelmia tästä on varsinaisesti seurannut vasta, kun mo-
dernismin aikakaudella perinteet jäivät osin täysin sivuun, ja innostus uusiin 
muotoaiheisiin ja tekniikkaan sai arkkitehdit suunnittelemaan kohteita, joita 
myöhemmin on kritisoidu niiden piittaamattomasta suhteesta paikkaan ja 
niiden historiaan1. Modernismin jälkeen arkkitehtuurin ilmaisullisten aihei-
den voi todeta muuttuneen enemmän laajemman väestön kulttuurista iden-
titeettiä heijastavista traditioaiheista irrallisiin subjektiivisiin aiheisiin, jotka 
edustavat vahvemmin arkkitehdin tai tilaajan omia mieltymyksiä.
 Arkkitehti ja teoreetikko Juhani Pallasmaa on esseessään Newness, 
Tradition and Identity (2012) kritisoinut traditioiden vähäistä roolia nykyarkki-
tehtuurissa. Nykyaikainen arkkitehtuuri on hänestä liiaksi kiinnostunut vain 
nykyhetkestä ja tulevaisuudesta perinteiden sijaan. Uutus- ja uniikkiusarvo-
jen hän näkee korvanneen arkkitehtuurin pyrkimykset merkityksen, tuntei-
den tai kauneuden esiin tuomisesta. Samalla uutuuden tavoittelu on hänestä 
johtanut siihen, että uusia ideoita kopioidaan ja toistetaan mielivaltaisesti, 
jolloin niiden tavoittelema kiinnostavuus ja yksilöllisyys muuttuu kuitenkin 
lopulta samankaltaisuudeksi. Koska uutuus on osa arkkitehtuurin identiteet-
tiä ainoastaan hyvin lyhytkestoisesti, vailla mitään muuta ajatuksellista sisäl-
töä uutuutta tavoittelevan arkkitehtuurin aiheet muuttuvat tällöin nopeasti 
merkityksettömiksi2. Koska myöskään yksittäisten henkilöiden mieltymysten 
kuvaaminen arkkitehtuurissa ei tee siitä merkityksellistä laajemman väestön 
näkökulmasta, Pallasmaa peräänkuuluttaa arkkitehtuurin tarvetta tiettyyn 
anonymiteettiin, jossa arkkitehtia ilmentävien subjektiivisten aiheiden kar-

1 Esim. Harries 2000, 7.
2 Pallasmaa 2012, 15.
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siminen jättää enemmän tilaa ja mahdollisuuksia muiden ihmisten identifioi-
tua kohteeseen3.
 Esimerkkinä traditioista irronneen arkkitehtuurin ongelmista Pallas-
maa kuvaa Kiinan tilannetta, jossa nousevan talouden aikakaudella on raken-
nettu runsaasti mahtipontisia ja ilmeeltään uudenaikaisia rakennuksia vailla 
yhteyttä kiinalaiseen traditioon ja kulttuuriin. Tämä on aiheuttanut Kiinassa 
vastareaktioita ja mm. presidentti Xi Jinping on vedonnut siihen, kuinka ”ou-
tojen rakennusten” tekeminen Kiinassa tulisi lopettaa4. Esimerkiksi vuonna 
2012 OMA:n Kiinan pääkaupunkiin Pekingiin valmistunut CCTV-tornira-
kennus (kuva 67) on saanut osakseen kritiikkiä sen monumentaalisesta luon-
teesta, joka ei kuitenkaan selkeällä tavalla edusta Kiinan kulttuurisia arvoja 
ja traditioita. Rakennuksella on orgaaninen koristeaihe, joka kuvaa tektonis-
ta kantavaa teräsrakennetta ja sen toimintaa näyttämällä rakenneristikkojen 
tihentyvän kohdissa, joissa kuormat ovat suurimmillaan5. Samoin sen lasi-
verhouksessa on käytetty keraamista printtiä, joka luo julkisivuun utuisen ja 
katseelta läpäisemättömämmän pinnan, jolloin rakennuksen ilme on hyvin 
anonyymi. Monumentaalisesta ilmeestään huolimatta rakennus ei muodosta 
yhteyksiä paikkaan ja sen kulttuuriin vaan edustaa lähinnä nykyaikaa tai it-
seään.
 Kiinan ensimmäiselle Ptrizker-palkitulle arkkitehdille Wang Shu:lle 
kyseinen palkinto on puolestaan myönnetty hänen ansioitumisestaan paikal-
lisen kulttuurin huomioivan, sekä menneisyyden ja nykyisyyden välille suhtei-
ta muodostavan arkkitehtuurin luomisessa6. Hänellä on myös lähes kymme-
nen vuoden kokemus käytännön rakentamisesta ja läheisestä työskentelystä 
rakennustyölaisten kanssa, mikä näkyy hänen töissään kädentaidon ja perin-
teisten rakennusmenetelmien ja materiaalien hyödyntämisenä. Hänen Ning-
boon suunnittelemansa historian museo (kuva 68) on tästä hyvä esimerkki. Se 
on rakennettu yhdistelemällä bambumuotteihin valettua betonitekniikkaa, 
sekä alueelle perinteistä wa pan -tekniikka, jossa sekalaisia tuhoutuneiden 
rakenteiden osia käytetään uusien rakenteiden luomiseen7. Nämä tekniikat 
ja materiaalit luovat rakennukselle orgaanisen koristeaiheen, jossa kuvastuu 
täten paikan omat traditiot, ja samalla kierrätettyjen rakenneosien käytössä 
nykyaikaiset pyrkimykset kestävään rakentamiseen. 
 Kansanomaisten ja perinteisten rakennustekniikoiden käyttö voi ny-
kyaikana olla perusteltua historiallisten ja kulttuuristen arvojen lisäksi, mi-

3 Ibid, 17.
4 Rivers, Chung 2016
5 OMA
6	 The	Pritzker	Architecture	Prize	2012
7 McGetrick 2012
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Kuva 67: OMA, CCTV-tornirakennus, 2012, Peking

Kuva 68: Wang Shu, Ningbon historian museo, 2008, Ningbo
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käli ne kykenevät teollisia ratkaisuja paremmin vastaamaan nykyaikaiseen ta-
voitteeseen ekologisesta ja kestävästä rakentamisesta. Modernismin suosimat 
materiaalit kuten raudoitettu betoni ja teräs aiheuttavat runsaasti päästöjä 
verrattuna moniin perinteisempiin luonnonmateriaaleihin, ja samoin teolli-
sesti halvalla tuotettujen rakennusten kestävyyteen ja laatuun on monesti jou-
duttu pettymään8. Samoin paikallisten menetelmien ja materiaalien käytöllä 
on myös kohteen identiteettiä vahvistava vaikutus, ja niiden soveltaminen tai 
yhdistäminen nykyaikaisiin aiheisiin, kuten aiemmin käsitellyssä Kengo Ku-
man puisessa ananaskakkukaupassa, muodostaa jatkumoa menneen ja nykyi-
sen välille.
 Rakennetekniikassa on kuitenkin usein pyritty hyödyntämään uusim-
pia teknisiä innovaatioita, mikä on loogista, koska tekniikka vastaa ensisijai-
sesti aina käytännönongelmiin. Uudella tekniikalla ja rakenteilla on itsessään 
tällöin myös rehellinen, kulloisenkin ajanjakson rakentamisen kulttuurista 
muutosta kuvaava luonne. Siksi etenkin nyt kun globalisaation myötä raken-
nuskulttuuri ja tekniikat samankaltaistuvat kaikkialla maailmassa, koristeen 
käytöllä on oma roolinsa sitomassa kohteita selvemmin niiden paikkojen kult-
tuurisiin erityispiirteisiin. Orgaanisena koristeena se voi ilmetä tekniikoiden 
ja materialiteetin sijaan myös rakenteiden käsittelynä, kuten David Chipper-
fieldin 2009 valmistuneessa Berliinin Neues Museumin laajennuksessa (kuva 
69), jossa sen modernit rakenteelliset aiheet voi mieltää uusiksi tulkinnoiksi 
klassismin temppeliarkkitehtuurista. Daniel Libeskindin myöskin Berliinin 
suunnittelemassa ja 2001 avautuneessa juutalaismuseossa (kuva 70) juutalais-
ten kultturihistoria on tuotu arkkitehtoniseksi aiheeksi tilasuunnittelun sym-
bolisten aiheiden kautta. Rakennuksessa on kolme tarinallista reittiä, jotka 
päättyvät eri tavoin joko holokaustin, karkoituksen tai historian jatkumisen 
teemaan. Samoin koko rakennusta leikkaa suora tyhjä aukko, joka symboloi 
poissaoloa.
 Uutta rakennetekniikkaa ja perinteeseen viittaavia koristeaiheita 
hyödyntää näyttävästi myös 2017 valmistunut Jean Nouvelin suunnittelema 
Louvre Adu Dhabi (kuva 71), jonka valtava kupolirakenne muodostuu mo-
nikerroksisesta orgaanisena koristeena ilmenevästä teräsrakenteesta. Raken-
ne muodostaa kompleksisen geometrisen kuvion, joka muistuttaa perinteisiä 
arabilaisia koristeaiheita kuitenkin vahvasti nykyaikaan päivitettynä versio-
na, jolloin kohteen identiteetti ja kulttuurinen jatkumo tulevat siinä vahvasti 
esiin.
 Traditionalistiset liikkeet puolestaan kannattavat esteettistä suh-
tautumista perinteeseen tavalla, jossa vanhojen rakennusten koristeaiheita 

8 Kirk 2005, 229-231.
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Kuva 69: David Chipperfield, James Simon Galerie, 2018, Berliini

Kuva 70: Daniel Libeskind, Berliinin juutalaismuseon pohjapiirros, 2001, Berliini
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ja tyyliä imitoidaan sellaisinaan. Mimeettisen koristeen avulla nykyaikaisen 
arkkitehtuurin linkittäminen perinteeseen on kuitenkin osoittautunut ongel-
malliseksi jo postmodernismin aikakaudella, jolloin arkkitehtuuriin palau-
tettiin taidehistoriallisia aiheita ja dekoraatioita. Mimeettisen aiheen valinta 
tavalla, joka aidosti jatkaa perinnettä sen sijaan, että se ilmenisi irrallisena ja 
mielivaltaisena on tuottanut selviä haasteita modernilla ajalla. 
 Koska arkkitehtuurin on tehtävä ymmärrettäväksi ja näkyväksi oma 
aikamme, se ei voi toimia pelkkänä historiallisena esityksenä vanhoista tra-
ditioista, vaan osoitettava miten traditiot ovat omalle ajallemme tultaessa 
muuttuneet. Picon on kuvannut suhdetta traditioon ranskalaisen historioitsi-
jan Marc Blochin esittämällä tietynlaisella ylimielisellä asenteella (”imperious 
sense of change”), joka arkkitehdin tulisi omaksua perinnettä kohtaan9 ja ta-
voitella nykyaikaisessa ilmaisussan arkkitehtuurin evoluution ja myönteisen 
historiallisen kehityksen esittämistä. Sekä Pallasmaa että Frampton ovat myös 
siteerannet arkkitehti Alvaro Sizan lausetta ”architects don’t invent anything, 
they transform reality” 10, mikä myös kuvaa arkkitehtuurin ilmaisun merkitystä 
kulttuurisen muutoksen kuvaajana pelkkien uusien tai vanhojen aiheiden esit-
tämisen sijaan.
 Vaikka toisinaan paras arkkitehtuuri ja taide on radikaalia ja näyttäy-
tyy totutuista perinteistä täysin poikkeavana, merkityksellinen radikaali taide 
pohjautua kuitenkin perinteeseen tavalla, jossa se räikeällä tavalla kirkastaa 
uuden ajan suhdetta menneeseen. Se ei luo uutuutta uutuuden vuoksi, vaan 
tarkoituksenaan tehdä ymmärrettäväksi uusi aikakausi suhteessa aiempaan. 
Taiteessa esimerkiksi Kazimir Malevitšin Musta neliö -maalaus ei ilman yh-
teyttä sitä edeltäneeseen esittävään maalausperinteeseen olisi kovinkaan mer-
kityksellinen tai edes uusi esittäessään lopulta vain mustaa väriä neliönmuo-
toisella maalauspohjalla. Teos esiteltiin alun perin 1915 futuristisen vuoden 
0.10-näyttelyssä (kuva), jossa se oli ripustettuna huoneen nurkkaan paikkaan, 
joka perinteisesti ortodoksisessa venäläisessä kodissa on varattu ikonille. Maa-
lauksen vallankumouksellinen merkitys syntyy tavasta, jolla se tuo esiin maa-
laustaiteen pitkään jatkuneen mimeettisen perinteen muutoksen abstraktiksi 
taiteeksi, jolloin se selkeästi osoittaa maalaustaiteen kulttuurisen muutoksen.
 Soveltava koriste sen sijaan käsittelee traditioaiheita itsessään va-
paammin ja soveltaen, jolloin sen avulla on mahdollista kuvata perinteen ja 
nykyajan sekoittumista itsessään. Myös nykyaikaisen rakentamisen tarpeet 
ja kulttuuri asettavat tarpeita soveltavan koristeen käytölle, koska mm. uu-
det rakennetyypit sekä energiansäästöllinen tarve lasiseinien vähentämiseen 

9 Picon 2013, 14.
10 Frampton 1995, 25 ; Pallasmaa 2012, 19.
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Kuva 71: Jean Nouvel, Louvre Adu Dhabi, 2017.
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kasvattavat rakennusten umpinaisten koristeltavien pintojen määrää. Kengo 
Kumalla on esimerkiksi kaksi kohdetta Kiinassa, joista Hangzhoussa sijaitseva 
kansantaiteen museo (kuva 72) hyödyntää julkisivussaan teräsverkon varaan 
aseteltuja vanhoista paikallisista rakennuksista peräisin olevia kattotiiliä. Pe-
kingissä sijaitsevassa traditionaalisen kiinalasien talon restauroinnissa (kuva 
73) vanhan talon uuteen lasijulkisivuun on lisätty alumiinisista osista muo-
dostuva koristeaihe, joka on moderni tulkinta perinteisistä kiinalaisten talo-
jen julkisivusäleikköaiheista. Samoin kauneus-kappaleessa käsitelty Nouvelin 
suunnittelema arabimaailman instituutti hyödyntää julkisivussa soveltavaa 
koristeaihetta, joka tuo nykyaikaiseen länsimaiseen rakennukseen arabikult-
tuurin perinnettä symboloivan piirteen.
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Kuva 72: Kengo Kuma, Kansantaiteen museo, 2015, Hangzhou

Kuva 73: Kengo Kuma, Kiinalaistalo Pekingissä, 2016
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Monumentaalisuus
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Länsimaisen arkkitehtuurin alkuperäisiin tarkoituksiin on keskeisesti liitty-
nyt tarve luoda maailmaan järjestystä. Antiikin Rooman voi nähdä luoneen 
monumentaalirakentamiselle tietynlaisen mallin, jota kopioimalla merkkira-
kennukset on erotettu tavallisista valtavien mittasuhteiden, sekä niihin yh-
distetyn tunnistettavan koristelun avulla. Rakennusten statuksen kuvaaminen 
koristelulla on paitsi helpottanut kaupunkikuvan hahmottamista, myös teh-
nyt näkyväksi kulttuurissa vallitsevan hierarkian. Monumenttirakennukset 
ovat keskeisiä oman aikakautensa identiteetin kuvastajia, jotka rakennuspe-
rinnön muodossa välittävät tietoa omasta kulttuurihistoriasta tuleville suku-
polville. 
 Firenzessä monumentaalista rakentamista ovat edustaneet niin Juma-
lan statusta kuvaavat kirkot kuin myös keskiaikaiset asuinrakennusten tornit, 
joiden fyysinen ja korkeus oli osana guelfien ja ghibelliinien henkistä valta-
taistelua. Monumentaalisuutta on onnistuttu ilmentämään myös hierarkisesti 
eri asteisena niin, että esimerkiksi yläluokkaisten sukujen asuinrakennusten 
sukujen statusta kuvaava jykevä ilme on ollut maltillisempi verrattuna kirk-
koa ja hallitsijoita edustaviin rakennuksiin. Samoin Firenzen koristeen käyttö 
verrattuna pääkaupunkiin Roomaan on ollut maltillisempaa heijastaen kau-
punkien välistä hierarkiaa. Koristeen tarkoin harkittu käyttö on siis toiminut 
välineenä monumentaalisuuden nyansoimisessa, jolla arkkitehtuurin identi-
teetti ja sen arvojärjestys rakennusten välisessä hierarkiassa on tehty näkyväk-
si.  
 Monumentaalirakennuksen statuksen saavuttaminen on perinteisesti 
vaatinut sitä, että rakennus koristeluineen on itsessään ollut arvokas, jolloin 
sen ilme ei ole tavanomaisen rakentamisen keinoin saavutettavissa; samat 
asiat, jotka nostavat rakennuksen hintaa, kuten suuri koko, harvinaiset ma-
teriaalivalinnat ja runsas koristelu, ovat myös toimineet sen statusta kohot-
tavina elementteinä. Kun 1800-luvulla mm. uudet valmistusmenetelmät sekä 
porvariston sosiaalinen nousu tekivät dekoraatioista saavutettavamman yhä 
suuremmalle osalle väestöä, niiden käyttö statussymbolina koki tietyllä tapaa 
inflaation. Loos ei nähnyt koristeen sosiaalista hierarkiaa esiin tuovaa tehtävää 
enää ylipäätään modernille ajalle sopivana, ja hän myös kritisoi dekoraatioita 
menetelmiltään ja työtuntien käytöltään kalliiksi ja tuhlaavaksi1. Luultavasti 
hän lähes yhtä hyvin olisi voinut kuvata, kuinka dekoraatioista oli toisaalta 
tullut niin yleisiä, että niiden harvinaislaatuisuudesta johtuva arvokkuus oli 
laskenut, ja ne olivat siinä mielessä menettäneet merkityksensä.
 Mimeettisten ja soveltavien koristeaiheiden sijaan modernilta kau-
delta eteenpäin monumentaalisuutta on sen sijaan luotu pikemminkin näyt-

1 Loos 1972
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tävillä orgaanisilla koristeaiheilla. Etenkin modernismin ekspressiivinen 
tyylisuunta hyödynsi uusia ja suhteellisen kalliita ja suuri rakenneaiheita erot-
tamaan monumenttirakennukset, kuten Le Corbusierin Ronchampin kirkon 
tavanomaisesta rakentamisesta. Nykyäänkin uudet, kalliit ja suuret orgaaniset 
koristeaiheet ovat keskeisiä statusta kohottavia elementtejä oman aikamme 
ikonisissa kulttuurikohteissa, kuten jo aimmin käsitellyissä Gehryn Guggen-
heim museossa sekä hänen Pariisin suunnittelemassa Fondation Louis Vuitton 
museossa (kuva 74) tai Zaha Hadidin Heydar Aliyev -keskuksessa.
 Vaikka tällaiset ratkaisut nostavat julkiset rakennukset esiin kaupun-
kikuvasta, ne eivät automaattisesti kuvasta monumentin edustamaa yhteisöä, 
ja ovat siten vaarassa jäädä rakennuksen identiteetistä ja lähtökohtaisesta 
merkityksestä irrallisiksi aiheiksi. Siegfried Giedion on maailmansotien ai-
kaan 1944 laaditussa tekstissään The Need for New Monumentality kuvannut 
myös monumenttirakennusten roolia yhteisöä kokoavana voimana2, ja kuin-
ka monumentit ovat perinteisesti myös käyttötarkoituskeltaan olleet julkisia, 
yhteisön käyttöön suunniteltuja rakennuksia. Hän käyttää termiä pseudo-mo-
numentaalinen rakennuksista, jotka 1900-luvun puolella käyttivät konserva-
tiivisia Napoleonin aikaisia koristeaiheita monumenttiarkkitehtuurissa eivät-
kä pyrkineet edustamaan selkeästi mitään tiettyä vallitsevaa kansaa3. Koska 
tällaiset monumentit ilmenivät samanlaisina ympäri Eurooppaa, niiden yhtei-
sön edustukseen liittyvä merkitys ja yhteisöä edustamaton ilme olivat ristirii-
dassa keskenään. Nykyään yhä harvempi ikoninen kohde vaikuttaa muodos-
tavan ilmeeltään selkeää suhdetta sen edustaman yhteisöön ja kulttuuriin, ja 
samoin monumentaalisuutta luovat koristeaiheet vaikuttavat löytäneet tiensä 
yhä useammin kohteisiin, jotka eivät käyttötarkoitukseltaan ole täysin julki-
sia.
 Koolhaas on esseessään Bigness or the Problem of the Large (1994) esittä-
nyt, kuinka hänestä fyysiseltä kooltaan itseriittoisen suuri rakentaminen on 
viimeinen keino pitää arkkitehtuuri hengissä nykymaailmassa, jossa arkkiteh-
tuurille ei löydy yhtä selkeää päämäärää tai kosmosperustaista merkityspohjaa 
kuten aiemmassa historiassa. Tekstissään hän kritisoi aikakautensa arkkiteh-
tuuria sen edustamien erilaisten ja merkityksiltään vähäisten ideologioiden 
kuvaamisesta, ja kuinka vailla selkeää käsitystä arkkitehtuurin todellisesta 
”suuruudesta” ja vaikutuksesta arkkitehdit ovat vaarassa luoda Frankensteinin 
kaltaisia luomuksia, jotka luovista konsepti-ideoistaan huolimatta johtavat 
epäonnisiin lopputuloksiin. Hän kuvaa tekstissään kahta aikakauttaan hallit-
sevaa tyyliä; ”purkamiseen” (dismantlement) perustuvalla systeemillä hänen voi 

2 Giedion 1944, 555.
3 Ibid. 556.
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Kuva 74: Frank Gehry, Fondation Louis Vuitton, 2014, Pariisi
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tulkita viittaavan dekonstruktivistiseen tyyliin, jonka sankarillisen uniikin 
ilmaisutyylin hän näkee merkityksiltään epäselvänä4. Sen sijaan, kuten jo kos-
mos-luvussa osin kuvattu, hän puolustaa arkkitehtuurin ilmaisullista anony-
miteettia tai ilmaisullista häviämistä (disappearance, dissolution), joka ei tuota 
lisää mielivaltaista, subjektiivista ja merkityksiltään epäselvää arkkitehtuuria, 
vaan ikään kuin kuvastaa suuren universaalin merkityspohjansa puuttumista. 
Koolhaas näkee rakennuksen fyysisen suuruuden yhdistettynä tällaiseen hil-
jaiseen ja kommunikoimattomaan ilmeeseen tarjoavan ongelmallisen, mutta 
viimeisen perustellun keinon luoda arkkitehtuuria nykyaikaisille monikäyttöä 
ja kompleksisia tarpeita vaativille toiminnoille. Pelkkää suuruutta edustavan, 
identiteetistä vapaan kokonaisuuden hän näkee paremmin joustavan erilaisiin 
muuttuviin tarpeisiin, ja toimintojen sekoittamisen ja yhdistämisen samaan 
suureen massaan tarjoavan niille uusia, toimintojen identiteettiä laajentavia 
mahdollisuuksia. 
 Tämä näkyy toteutuneena monissa Koolhaasin suunnittelemissa mo-
numentaalisissa rakennuksissa, kuten jo mm. edellisessä kappaleessa käsitel-
lyssä Pekingin CCTV-tornissa. Samoin OMA:n Rotterdamiin suunnittele-
massa toimisto- ja asuinkäyttöä sekä hotelli ja maantason julkisia palveluita 
yhdistävässä De Rotterdam -tornissa (kuva 75) kohteen valtavalla koolla on 
aikaan saatu sille monumentaalinen luonne, jossa materiaalivalinnat ja raken-
neaiheet orgaanisina koristeina ilmenevät hiljaisina merkityksiä kuvaamatto-
mina aiheina. Yhteys paikkaan tai käyttötarkoitukseen jää sen ilmeessä melko 
epäselväksi, ja vaikka kohteen pystyykin aistimaan toimistorakennukseksi ei-
vät erilaiset toiminnot kuitenkaan erotu rakennuksen ilmeessä. Samoin vaik-
ka teollisen ilmeen voi todeta sopivan Rotterdamin satama-alueeseen, itseriit-
toisen suurena läpinäkymättömänä järkäleenä se jää yhteisöstä enemminkin 
etäiseksi sekä sen ilmeen että toimisto- ja asuinkäytön puolijulkisuuden vuok-
si. Se on samaan tapaan kuin Superstudion Il Monumento continuo -projek-
ti radikaali kuvaus omasta aikakaudestamme, mutta joka todellisena raken-
nettuna projektina on joko ristiriitaisen suuri sen epäyhteisölliseen käyttöön 
nähden tai ei monumentin asemastaan huolimatta edusta selkeästi mitään.
 Schumacher on myöskin käsitellyt purkamiseen ja katoamiseen perus-
tuvien tyylien kanssa lähes vastaavanlaisia nykyarkkitehtuurin tyylejä, mutta 
nimennyt ne parametrismiksi sekä uus-rationalismiksi ja anti-ikonisuudeksi5. 
Schumacher argumentoi tekstissään, kuinka ”retro-rationalismin” nykyajan 
kertaustyylinä muuttuessa vallitsevaksi arkkitehtuurin tyyliksi, arkkitehtuuri 
alana on vaarassa muuttua merkityksettömäksi sekä rakennetun ympäristön 

4 Koolhaas 1997, 505-506
5 Schumacher 2016. 8.
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Kuva 75: OMA, De Rotterdam, 2013, Rotterdam
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että yhteiskunnan näkökulmasta ylipäätään6. Hän on sen sijaan nähnyt digi-
taalisen tekniikan hyödyntämisellä olevan myös sosiaalisia hyötyjä7 sen lisäksi, 
että kompleksiset digitaaliset muotoaiheet sopivat digitaaliseen aikakauteem-
me. Vaikka parametrista tyylisuuntaa voi perustellusti kritisoida sen liialli-
sesta pyrkimyksestä innovatiiviseen uniikkiin muotoon ja vaikuttavuuteen, 
monumenttirakentamiseen taiteellinen eteenpäin pyrkivä innovatiivisuus sa-
moin kuin fyysinen suuruuskin voi kuitenkin tuoda tarpeellista arvoa, kunhan 
sillä säilyy yhteys rakennuksen identiteettiin.
 Pelkkä fyysinen suuri koko sen enempää kuin kokeellinen orgaaninen 
muotogeometriakaan ei itsessään luo monumentaalisuutta tavalla, joka huo-
mioisin kohteen yhteisöllisen merkityksen. Pikemminkin sekä Koohaasin esit-
tämissä anonyymeissa monoliiteissa että Schumacherin kompleksisissa muo-
togeometrioissa on kyse tyylillisistä mieltymyksistä, jotka eivät itsessään liity 
mihinkään paikkaan tai käyttötarkoitukseen. Myös Pallasmaa on kuvannut 
nykyajan arkkitehtuuria kahden visuaalisen tyylin hallitsemaksi, ja kritisoinut 
tyylien merkityksellisyyden vähäisyyttä. Ihon silmät -kirjassaan (2005) hän 
kuvaa narsistista ja nihilististä silmää, joista narsistinen ”näkee arkkitehtuurin 
ainoastaan itseilmaisun keinona ja henkisistä ja yhteiskunnallisista yhteyksis-
tä erillisenä intellektuaalis-taiteellisena pelinä; nihilistinen silmä puolestaan 
edistää tietoisesti aistimellista ja henkistä irrallisuutta ja vieraantumista. (...)
se ei myöskään pyri eheyttämään kulttuurista järjestelmää vaan tekee kollek-
tiivisten merkitysten lukemisen mahdottomaksi.8” 
 Adam Nathaniel Furman puolestaan on projektissaan Democratic Mo-
nument (2017) (kuva 76) pyrkinyt runsaan soveltavan koristeen käytön avulla 
kuvastamaan kohteen edustamaa yhteisöä. Hyödyntämällä konseptuaalisessa 
kaupungintalon suunnitelmassaan runsaita ja räikeitä abstrakteja kuvioaihei-
ta hän on pyrkinyt heijastamaan sitä, kuinka kaupungin yhteisö muodostuu 
erilaisista osista ja kunnista9. Paikallisuutta on siinä tarkoitus tuoda esiin myös 
hyödyntämällä paikallisia taitelijoita lopullisten koristeaiheiden suunnittelus-
sa10. Kohteen yhteisöä korostava koristelu sopii itsessään sekä sen paikan että 
käytön identiteettiin, ja on omalla tavallaan ilmeeltään nykyaikainen. Samoin 
arkkitehti kuvaa sitä kannanottona yhteinäisyyteen ja identiteetittömyydeksi 
tulkittavaan samankaltaisuuteen joka nykyarkktiehtuurissa vallitsee:

6 Ibid,
7 Schumacher 2019, 4-6.
8 Pallasmaa 2016, 21.
9 Block 2020
10 Ibid.
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Kuva 76: Adam Nathaniel Furman, Democratic Monument, 2017.
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 ”In great contrast to the rest of our cultural output, our physical environment is 
crushingly uniform. Our cities are forced to become more and more like the architec-
tural equivalent of those group photos of dignitaries at the EU where everyone is male, 
white, wearing a suit, and frankly, utterly miserable.” (Adam Nathaniel Furman, 
Dezeen, 2020)

 Jokaiseen rakennukseen sisältyy kuitenkin aina omia merkityksiä ja 
traditioita, joiden vuoksi rakennusten on edelleenkin luontevaa näyttää eri-
laisilta, vaikka globalisaation vaikutuksista rakennustyylit yhtenäistyisivät-
kin. Niin yhtenäinen maailmakaan ei kuitenkaan kai vielä ole, että tosiasiassa 
sekä Pekingin että Rotterdamin monumentit edustaisivat tismalleen samoja 
arvoja ja näyttäisivät siksi samalta. Tyylistä ja koristeen tyypistä riippumatta 
arkkitehtuurin identiteetin kuvaaminen koristeella myös auttaa ihmisiä muo-
dostamaan käsityksen omasta ajastaan ja kulttuuristaan, ja sitä kautta myös 
yhteisöstään ja itsestään.  
 Järjestys ja logiikka oman aikamme koristeen käytössä on kuiten-
kin vailla varsinaisia sääntöjä tai rajoja, jolloin samoja koristeaiheita voidaan 
käyttää yhtä hyvin keskiluokkaiseen asumiseen kuin julkiseen monumentaa-
lirakentamiseen. Digitaalisten metodien mahdollistaessa halvemmat yksilöi-
dyt ratkaisut ja kompleksisemmat muotoaiheet runsaammatkin koristeaiheet 
ovat entistä paremmin saavutettavissa myös tavanomaisissa kohteissa. Samoin 
nykyään yksityiset tai puolijulkiset asuin- ja toimistotornit saavat kokonsa 
puolesta monumentaalisen luonteen, vaikka eivät muodosta koko yhteisöä 
palvelevia julkisia tiloja. Jos historiassa etenkin pylvässäännöt toimivat monu-
menttirakennuksia indikoivina koristeaiheina, nykyään vastaavia mimeettisiä 
tunnuksia ei enää juuri käytetä, ja kulttuurikohteita voidaan indikoida sekä 
näyttävillä orgaanisilla geometrioilla, runsailla soveltavilla aiheilla että äärim-
mäisen hiljaisilla ja neutraaleilla aiheilla.
 Jotta tietty arvojärjestys julkisten ja yksityisten rakennusten välillä 
säilyisi, koristeen käytöllä tulisi ilmentää myös kohteen tavanomaisuutta tai 
erityislaatuisuutta merkittävänä kulttuurikohteena. Julkisen kohteen roo-
lia on koristeen käytöllä korostettu esimerkiksi OMA:n hiljattain Koreaan 
valmistuneessa kauppakeskuksessa (kuva 77), jossa julkisesta käytävästä on 
tehty julkisivuun koristeellinen lasinen aihe. Samoin rakennus on koristeelli-
sella soveltavalla verhouskella sovitettu ympäristönsä sävymaailmaan. MVR-
DV:n myöskin Koreaan suunnittelemassa yökerho- ja turistikeskustoimintaa 
sisältävässä kompleksissa (kuva 78) julkisivun soveltavat korsitepaneelit on 
3d-printattu, ja niissä on kuvattu ympäristön rakennusten julkisivuja. Lisäksi 
rakennuksen kaksi eri toimintoa on tehty näkyväksi erottamalla ne harmaal-
la ja kullansävyisällä värillä toisistaan. Molemmat näistä kohteista onnistu-
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Kuva 77: OMA, Kauppakeskus, 2020, Gwanggyo

Kuva 78: MVRDV, The Imprint, 2018, Seoul



vat löytämään suhteen ympäristöönsä ja samalla erottumaan ja korostamaan 
omaa erityistä rooliaan yhteisöä kokoavina julkisina kohteina. 
 Tiedostettu tavanomaisuus on puolestaan kiinnostavasti näkyvissä 
Miamissa Lincoln Streetillä sijaitsevassa Herzog & de Meuronin suunnitte-
lemassa monikäyttöisessä parkkirakennuksessa (kuva 79), jossa  pääosin ar-
kista pysäköintitoimintaa sisältävä rakennus on orgaanisen koristeen ja riisu-
tun betonirakenteen avulla tehty pysäköintirakennuksen näköiseksi, eikä se 
myöskään kokonsa puolesta nouse katujulkisivusta esiin. Parkkihalli sisältää 
myös kokoontumiskäyttöön tarkoitettuja julkisia tiloja, ja betonipilareiden 
veistoksellinen käsittely ja viimeistelty detaljiikka antavat viitteitä sen eri-
tyislaatuisuudesta suhteessa tavanomaisiin parkkitaloihin, ja tekevät kohtees-
ta ylipäätään miellyttävän näköisen.  
 Vastaavasti useissa tässä työssä jo käsitellyissä kohteissa koristetta on 
käytetty tavalla, joka sopii sen hierarkiseen luonteeseen;  Las Vegasin mimee-
tiset mainoskyltit sopivat sellaisinaan ilmentämään paikan banaalia arkista ja 
kaupallista identiteettiä, kun taas Kengo Kuman soveltavat koristeet kakku-
kaupasssa ja Kiinalaisessa talossa ovat pintapuolisina linjassa kohteiden yksi-
tyisyyden ja epämonumentaalisuuden kanssa. Rotterdamin tornissa neutraa-
lin ilmeen taas voi tulkita sopivan hyvin suhteellisen tavanomaista asumis- ja 
työpaikkatoimintaa sisältävään rakennukseen. Gehryn Bilbaon taidemuseo 
tai Nouvelin Louvre Abu Dhabi julkisina kulttuurikohteina hyödyntävät mie-
lestäni perustellusti näyttävämmin uutta tekniikkaa ja uusia taiteellisia aihei-
ta monumentaalisen statuksen saavuttamiseksi. Erityisesti myös koska ne ovat 
itse taidemuseoita, vahva taiteellinen ote arkkitehtuuriin ja sen ilmeeseen on 
niissä myös kohteen käytön määrittämää identiteettiä vahvistavaa. Taide ja 
koriste ovat edelleenkin arkkitehtuurin statusta ja arvoa kohottavia piirteitä, 
ja siksi koristeen käyttö olisi suositeltavaa myös nykyajan julkisessa monu-
mentaalisessa arkkitehtuurissa.



Kuva 79: Herzog & de Meuron, 1111 Lincoln Road, 2010, Miami
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Koriste taidemuoseon identiteetin kuvaajana
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Firenzeläisen taide- ja käsityömuseon identiteetti

Museot ovat oman aikakautemme keskeisimpiä kulttuurikohteita, joita myös 
rakennetaan kasvavassa määrin. Myös Bernd Nicolai on tekstissään New Mo-
numentalism in Contemporary Architecture (2013) esittänyt museoiden edustavan 
uutta monumentaalisuuden tyyppiä nykyrakentamisessa1, ja nostanuut esiin 
myös mm. Guggenheim efektin vaikutuksen siihen, kuinka museot nykyään 
toimivat keskeisinä kaupunkien brändäyksen välineinä. Pelkkien taloudel-
listen voittojen lisäksi näkyvyyttä tavoittelevilla arkkitehtuurikohteilla kui-
tenkin vahvistetaan myös yhteisön ja kaupungin imagoa, millä on vaikutusta 
myös sen asukkaiden identiteettiin ja kokemukseen itsestään. 
 Museot rakennetyyppinä aiheuttavat myös selkeitä tarpeita koristeen 
käytölle, koska käyttötarkoituksesta johtuu usein suuria määriä vaatimuksia 
tiloille, jotka ovat umpinaisia ja mahdollisimman muuntojoustavia. Itse näyt-
telytiloissa koristelua ei sen sijaan monestikaan vaadita, koska ne halutaan 
usein säilyttää melko neutraaleina, koristeettomina ja identiteetittöminä taus-
toina, jotka rajoittava mahdollisimman vähän näyttelyn luonnetta ja antavat 
näyttelyn sisällön itsessään nousta vahvemmin esiin. Samoin näyttelytiloihin 
vaaditaan monesti laaja määrä erilaista tekniikkaa muuntuvien näyttelyiden 
ja erilaisten tapahtumien järjestämiseksi. Näyttelytiloihin ei yleensä myös-
kään toivota ikkunoita tai lasiseiniä valaistuksen hallinnoinnin sekä teoksille 
taustoiksi tarvittavian umpinaisten seinäpintojen vuoksi. Tällöin museon jul-
kisivuja sen sijaan on yleensä tarve jäsentää tai käsitellä eri tavoin koristeelli-
sesti. 
 Esimerkiksi Zaha Hadid ja Frank Gehry ovat omaksuneet tyylin, jossa 
he orgaanisen koristeen avulla tilojen ja rakenteiden monimutkaisilla geomet-
risilla käsittelyillä rikkovat umpinaista museorakennusta pienempiin osiin. 
Tällaisia ikonisen statuksen uniikilla muodonannollaan saavuttaneita kohtei-
ta ovat mm. Gehryn Bilbaon ja Pariisin museot sekä Hadidin Maxxi-museo 
Roomassa (kuva 83). Samoin soveltava koristelu on suosittua etenkin erilasina 
paneeliratkaisuna sen  mahdollistaessa usein kustannustehokkaamman ratkai-
sun umpinaisten pintojen jäsentämiseen. Koristeellisia paneeleita on hyödyn-
netty esimerkiksi Diller Scofidio + Renfro yhdessä Genslerin kanssa Los Ange-
lesiin suunnittelemassa The Broad -nykytaiteenmuseossa (kuva 84), sekä Kengo 
Kuman hiljattain Dundeehen valmistuneessa V&A Dundee -museossa (kuva 
85). OMA:n Milanoon suunnittelemassa Fondazione Pradan nykytaiteen 

1 Nicolai 2013, 310.
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Kuva 83: Zaha Hadid, MAXXI-museo, 2010, Rooma

Kuva 84: Diller Scofidio + Renfro, & Genslerin, The Broad, 2015, Los Angeles
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museossa (kuva 86) uudet museorakenteen on sovitettu yhteen entisen ginitis-
laamon rakennusten kanssa, ja uusia lisiä on korostettu kiinnostavasti materi-
aalisilla verhouksilla tai maalauksilla.
 Firenzen MaMe -museon suunnittelukilpailun tavoitteena oli myöskin 
uudenaikaisen kulttuurisen keskuksen luominen Firenzelle2, mutta koen että 
kansainvälisen näkyvyyden ja sen seurauksena turismin tuottamien taloudel-
listen voittojen tavoittelu ei ole tässä paikassa tarpeen Firenzen historiallisen 
arkkitehtuurin houkutellessa sinne jo nyt valtavia määriä turisteja. Sen sijaan 
tämän museon merkitys on enneminkin siinä, kuinka se vahvistaa Firenzen 
roolia nykyaikaisena kaupunkina, ja valaa uskoa Firenzeläisiin ja heidän oman 
perinteensä arvoon ja tapaan olla olemassa myös nykyaikana. Samoin sen on 
mahdollista vahvistaa Firezen kuuluisaa käsityöperinnettä ja luoda sille uusia 
mahdollisuuksia ja näkyvyyttä, sekä korjata nykyarkkitehtuuri negatiiviseksi 
muuttunutta mainetta Firenzessä.
 Käsityön ja taiteen merkitys Firenzen historialle on valtava ja kaupun-
gin kuuluisa keski- ja renessanssiajan kukoistus on perustunut nimenomaan 
korkealle jalostettuun käsityötaitoon, joka mahdollisti taiteellisesti korkea-
tasoiset taiteen ja arkkitehtuurin luomukset. Firenzen keskiajan talouskasvu 
perustui pääosin Arno-joen rantaan kehittyneeseen villateollisuuteen, jonka 
tekstiilituotteet saivat kansainvälistä mainetta Euroopassa. Eri käsityöläiset 
järjestyivät myös killoiksi, joissa ammattitaito hiottiin huippuunsa. Killat sai-
vat keskiajalla myös poliittista valtaa, jolloin taiteen ja käsityön arvostus nä-
kyi myös poliittisissa toimissa ja päämärissä rakentaa kaupunkiin vaikuttavaa 
arkkitehtuuria3.
 Perinteisiä käsitöitä, kuten lasitavaraa ja keramiikkaa, takorautaa, 
tekstiilejä silkistä villaan ja nahkatuotteisiin, puu- ja olkitöitä, jalometalli-
tuotteita ja taideteoksia valmistetaan Firenzessä edelleen, ja osaaminen niiden 
tekemiseen on edelleen hyvin elossa. Etenkin vahvan tekstiili- ja nahkantyös-
tämistaidon perinteen jatkumona voidaan nähdä myös kaupungista ponnis-
taneet huippumuotia luovat yritykset, kuten Gucci ja Ferragamo. Guccia on 
vuodesta 2015 pääsuunnittelijana johtanut Alessandro Michele, jonka myötä 
Guccin tyyli on saanut aiempaa koristeellisemman ilmeen, ja hyödyntänyt 
inspiraation lähteenä renessanssiajan tekstiilikoristeluperinteitä, kuten tyy-
pillisiä granaattiomenan kukka-aiheita (kuva 87). Firenze myös isännöi useita 
messuja ympäri vuoden, mukaan lukien kansainväliset antiikkimessut, muoti-
näytökset ja useat artesaanien näyttelyt. Firenze oli pitkään toisen maailman-
sodan jälkeen Italian muotipääkaupunki, mutta 1970-luvulla Milano kuiten-

2 Archicontest 2019, 2.
3 Ehrlich, Blake; Foot, John; Silver, Larry A. 2019
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Kuva 85: Kengo Kuma, V&A Dundee museo, 2018, Dundee

Kuva 86: OMA, Fondazione Prada, 2015, Milano
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kin alkoi hallita muotialaa4.
 Suuri osa käsityötä myyvistä liikkeistä on kuitenkin matkamuisto-
luonteisia, vaikka myös useita perinteisiä artesaaniliikkeitä on edelleen ole-
massa. Kultasepät, hopeasepät ja jalokivikoruartesaanit ovat keskittyneet 
Ponte Vecchioon, joka on yksi maailman tunnetuimmista silloista ja Firenzen 
tunnusomainen symboli. Perinteistä käsityöalaa uhkaa kuitenkin modernin 
talouselämän paineet, ja nykyisin se elää pääasiassa turismin tuomista varois-
ta. Samoin nykyään suuri osa firenzeläisistä työskentelee myös tavalla tai toi-
sella turismiin liittyvien palveluiden parissa. Työ on siirtynyt keskustasta teol-
lisiin lähiöihin, joissa valmistetaan huonekaluja, kumitavaroita, kemikaaleja ja 
ruokia.5

  Taide ja arkkitehtuuri ovat myös muodostaneet Firenzen rakennuspe-
rimässä kiinteän liiton toistensa kanssa. Keskiajalta alkaen Firenzeläiset ark-
kitehdit ovat olleet taustaltaan käsityöläisiä, mutta arkkitehdin rooli on kes-
kittynyt enemmän rakennukseen kokonaisuutena jättäen vastuuta detaljeista 
ja yksityiskohdista myös taitelijoille ja käsityöläisille. Artesaanien luoma de-
taljiikka, kuten goottilaisten katedraalien ikkunanpuite koristelut, patsaat ja 
seinien freskot tai portaalien monimutkaiset kaiverrukset muodostavat vä-
hintään yhtä merkittävän osan arkkitehtonista kokonaisuutta kuin itse raken-
ne tai tilasommitelma. Nykyään arkkitehdeista erillisten taitelijoiden käyttö 
osana rakentamista vaikuttaa viimeistään modernismin ja dekoraatioiden hyl-
käämisen jälkeen vähentyneen, jolloin vastuu estetiikasta ja taiteen roolista 
rakentamisessa on siirtynyt lähes kokonaisuudessaan arkkitehdeille. 
  Tyypillisesti nykyään taiteilijoiden luoma taide on juurikin irtonaise-
na vaihdettavissa olevana näyttelyesineenä arkkitehdin luomissa tiloissa ilman, 
että sillä olisi vahvaa yhteyttä ja merkitystä arkkitehtonisen kokonaisuuden 
kannalta. Samalla nykytaiteen ja arkkitehtuurin rajapinta vaikuttaa nykyaika-
na hämärtyneen, ja esimerkiksi monet installaatiot ja paviljonkirakennelmat, 
kuten tektonismiosassa käsitelty Marc Fornesin Frissae-paviljonki, sijoittuu 
aiheena jonnekin taiteen ja arkkitehtuurin välille. Esimerkiksi vuosittain jär-
jestettävässä Lontooseen sijoittuvassa Serpentiini taidegallerioiden puistoon 
sijoittuvassa arkkitehtonisten paviljonkien suunnittelukilpailussa nousee vuo-
sittain esiin erilaisia taidetta ja arkkitehtuuria yhdistäviä installaatioita, joista 
viime vuosien voittajat ovat hyödyntäneet pääosin orgaanista koristetta tai-
teellisessa ilmaisussaan6.
 

4 Ibid.
5 Ibid.
6 Serpentine Galleries
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Kuva 87: Firenzeläisen muotitalo Guccin koristeellisia muotisuunnitelmia ja 
inspiraatiokuvia.Oikealla yläkulmassa: The ‘Phoenix’portrait. National Portrait 
Gallery. Kuningatar Elisabet I :n renessassiaikainen muotokuva n. vuodelta 1575. 
Vasemmassa alakulmassa ote Agnolo Bronzino maalaamasta Eleonora Toledon 
muotokuvasta, n. 1545, Firenzen Uffizi-gallerian kokoelmasta.
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Piazza Santa Crocen identiteetti

Museotoiminnan lisäksi keskeinen suunnittelutyössä huomioitava käyttötarkoi-
tus on piazzan toiminta julkisena aukiona. Piazza Santa Croce on nykyisinkin 
vilkas aukio, jossa järjestetään edelleen vuosittain historiallinen jalkapallotur-
naustapahtuma, sekä erilaisia konsertteja ja markettitapahtumia. Päivisin se on 
usein turistien kansoittama, ja yö aikaan puolestaan nuorison suosima illanvietto-
paikka. Piazzaa rajaa lännessä Via dei Bencin katu, jota pitkin kulkee melko vilkas 
autoliikenne, ja samoin taksit pysähtyvät ja ovat parkissa tässä päässä piazzaa. 
Länsipuolella piazzaa rajaa Via Antonio Magliabechi, jonka autoliikenne ei kui-
tenkaan kulje aukiolle asti. 
 Kilpailuohjelmassa piazzalle on osoitettu suunniteltavaksi 2000-3000 m² 
suuruinen viheralue, jonka toivotaan yhdistävän uusi rakennus sekä Santa Crocen 
kirkon toisiinsa1. Samoin kilpailuohjelmassa on osoitettu sijoitettavan 100 paikan 
edestä maanalaista parkkitilaa, jonne yhteys olemassa olevilta liikennöidyiltä teil-
tä tulisi ratkoa luontevasti. 

Palazzo Cocchi Serristori (1500-l. alku)

Palatsin tarkkaa ikää ja rakennusvaiheita on vaikea arvioida ja se on mitä luulta-
vammin restauroitu useita kertoja. Alimman kerroksen uskotaan olevan peräisin 
1300-luvulta, mistä osoituskena vanhat pietraforte pilareissa olevat vaakunatun-
nukset. Kaksi ylempää kerrosta edustavat selvemmin 1500-luvun manieristista 
tyyliä; keskikerroksessa on käytetty arkadi-aihetta sekä renessanssiin viittavia 
pieniä yläikkunoita. Suurin osa pääjulkisivusta on tehty kivestä osoituksena asuk-
kaan varallisuudesta, mutta muuten siinä on hyödynnetty rappausta.2

Palazzo dell’Antella (1565 - 1619)

Palatsin ylemmät kerrokset on rakennettu vanhan aiemin olemassa olleen raken-
nuksen päälle, ja niitä kannattelee kiviset konsolit (corbel) samoin kuin muita 
piazzan tämän puolen julkisivuja. Julkisivu on koristeltu kokonaan värikkäillä 
ihmismäisillä hahmoilla, jotka vievät huomion pois kummalisesta epäsymmetri-
sestä ikkunajaosta. Katutasosta löytyy myös marmorilaattoja, jotka merkkaavat 
alkujaan jo 1565 vuonna piazzalla pelatun historiallisen jalkapallo-ottelun kent-

1 Archicontest 2019, 4.
2 Giovanneti & Martucci 1994, s. 79.
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Danten patsas

Alunperin aukion keskellä 
sijainnut keskiajan kuu-
luisaa runoilijaa esittävä 
patsas, joka on siirretty ta-
pahtumien vuoksi kirkon 
viereen.

Suihkulähde

Barokkiajalta peräisin ole-
va useaan otteeseen restau-
roitu suihkulähde, jonka 
kyljessä Firenzen leijonan 
pään koriste ja lähteen 
huipussa liljatunnus

Via S. Giuseppe
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Borgo Santa Croce

Santa Crocen kirkko

1200-luvulla Fransiskaa-
nimunkkien rakenta-
ma goottilainen kirk-
ko, johon on haudattu 
useita Firenzen histo-
rian merkkihenkilöitä

Katutason käsityöliikkeet

Piazzaa ympäröi useat eri 
alojen käsityöläisliikkeet, 
joissa valmistetaan ja myy-
dään mm. nahkatuotteita, 
kulta-esineitä ja puuke-
hyksiä.

Katutason kahvilat ja
ravintolat

Piazzalle aukeaa yksi kah-
vila sekä 2 ravintolaa, joi-
den katettuja terasseja on 
sijoitettu ulos piazzalle

Pazzi kappeli

Brunelleschin renessans-
siajan merkkiteoksiin 
kuuluva pieni kappeli 
suorakulmaisella pohjal-
la, portikolla ja renesans-
siajan koristelulla

Kaavio 2: Piazza Santa Crocen elementtejä
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Merkittävimmät kappelit:

Italialaistyyppisen gotiikan merkittävimpiin saavutuksiin lukeutuvassa Santa 
Crocen sisätilassa tilan avaruus ja Firenzelle tyypillinen selkeä arkkitehtoni-
nen muotokieli tekevät voimakkaan vaikutuksen. Arkadien suippokaarissa 
kuvastuu ajan kansainvälinen tyyli, mutta Firenzen paikallinen tyyli näkyy 
tietynlaisena selkeytenä ja kepeytenä, joka syntyy mm. erittäin leveästä pää-
laivasta, vaaleasta värimaailmasta sekä kattoholvien sijaan puisten kevyempin 
kattotuolirakenteiden luodessa tilaan tiettyä ilmavuuden tuntua. 

Lähde: Wirts 2005, 366-383

Santa Crocen kirkko

Cappella Maggiore:

Keskilaiva ulottuu pääkuorikappelin ulkoseinään, jota korostaa runsas, muun 
kirkkorakennuksen arkkitehtuuriin liittyvä maalauskoristelu. Ulkoseinään 
maalatuissa tabernakkeleissa on pyhimysten ja profeettojen kuvia. Sisäpuolel-
la on pyhän ristin legendaa kuvaavia freskoja, sekä Gaddin fresko Oikean ristin 
löytäminen ja todistus. 1380 valmistetut goottilaiset lasimaalaukset ja niistä las-
keutuva valo vahvistavat koristelun luomaa loisteliasta vaikutelmaa. 

Cappella Bardi ja Peruzzi:

Seiniä koristavat Giotto di Bondonen säilyneet freskot, jotka kuvaavat Raa-
matullisia tapahtumia.
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Kuvat 88: Santa Crocen kirkon sisätila, 2019
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”No poet, no artist of any art, has his complete meaning alone. His significance, his 
appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. You can-
not value him alone; you must set him, for contrast and comparison, among the dead.”
(TS Eliot, What is a Classic? 1964) 

Tämä Eliotin lause saa Piazza Santa Crocella hyvin kirjaimellisia merkityk-
siä. Fransiskaanit olivat sitoutuneita askeettiseen elämän ihanteisiin ja kiel-
täytyivät henkilökohtaisesta omaisuudesta. Siksi kirkon raketamiseen tar-
vittiin runsaita lahjoituksia varakkailta suvuilta, jotka tukivat myös kirkon 
taiteellista koristelua, ja saivat vastineeksi oikeuden haudata sukulaisiaan 
kirkkoon. Vuosisatojen kuluessa kirkosta tuli eräänlainen kaupungin suu-
rimpien taiteilijoiden, säveltäjien, tiedemiesten ja ja filosofien Pantheon. 

Kirkkoon haudattuja henkilöitä:

1. Michelangelo Buonarroti

2. Niccolò Machiavelli

3. Dante Alighieri (kenotafi)

4. Galileo Galilei

5. Gioachino Rossini

Santa Crocen kirkkoon haudattuja merkkihenkilöitä

Lähde: Wirts 2005, 366-383
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Kuvat 89: Santa Crocen kirkkon haudattuja tai muistomerkin saaneita henkilöitä

1.
2.

3.

4.

5.
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Kuvia piazzalta

Kuvat 90: Jan Van der Straet, Hevosajot Piazza Santa Crocella, 1561 - 1562 

Kuvat 91: Giovanni Signorini, Karnevaalit Piazza Santa Crocella, 1831 - 1858
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Kuvat 92: Vincenzo Giacomelli, Dante patsaan kastajaiset, 1865

Kuvat 93: Tekijä tuntematon, Firenzen jalkapalloturnaus, 1688
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Kuvia piazzalta

Kuvat 94: Piazzan länsipääty. Keskellä Palazzo Cocchi Serristori

Kuvat 95: Piazzan hulinaa tyypillisenä arkipäivänä
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Kuvat 96: Piazzalle avautuvia katutason käsityöliikkeitä

Kuvat 97: Palazzo dell’Antellan julkisivu, sekä turisteja ja katu-
kauppioita piazzalla
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Koriste identiteetin kuvaajana museosuunnitelmassa

Fracture nimisen kilpailusuunnitelman tavoitteena oli integroida uusi Firenzen 
taiteen ja käsityön museosuunnitelma Santa Crocen historialliselle piazzalle 
luomalla koristeen käytöllä uudelle museolle sen identiteettiä selkeästi kuvaa-
va ilme. Kilpailuehdotus laadittiin diplomityöprosessin aikana Firenzen ark-
kitehtuurin historiaan perehtymisen jälkeen. Myös nykyaikaa tarkastelevien 
esseiden lähdemateriaaliin oli siinä vaiheessa jo tutustuttu huolellisesti, joskin 
esseet valmistuivat pääasiassa vasta suunnitelmaosuuden laatimisen jälkeen. 
Täten suunnittelutyö toimi myös alustavana tutkimusmetodina nykyaikaisen 
koristeen tyyppien ja niiden identiteettiä kuvaavan toiminnan hahmottami-
sessa, jolloin käytännön suunnittelutyössä vastaan tulleet oivallukset ovat vai-
kuttaneet myös teoriapainoitteisten esseiden syntyyn. Vastaavasti esseitä kir-
joittaessa omille suunnitteluratkaisuille on pikemminkin löytynyt vahvempi 
perusta, ja niiden kirjoittaminen on osin selkeyttänyt sitä, miksi omat osin 
intuitiivisesti valitut ratkaisut ovat olleet merkityksellisiä myös kohteen iden-
titeetin kuvaamisen kannalta.
 Heijastavista pinnoista muodostui suunnittelutyössä tietynlainen 
kantava ja hallitseva teema, jonka voi tulkita ilmeen tyhjyydellään kuvaavan 
nykyaijan kosmoksellisen merkityksen puutetta. Heijastukset ovat voimak-
kaassa esteettisessä roolissa orgaanisina koristeina piazzan suurissa matalissa 
vesialtaissa, sekä maanalaisen poistumistien ja sisäänkäyntikatoksen suihku-
lähdeaiheissa. Samoin soveltavana koristeena käytetyt peilaavat ja aaltoilevat 
metallipinnat koristavat sisätilojen alakattoja halliten merkittävästi tilojen 
luonnetta. Metalliverhoukseen suunnitellun digitaalisesti toteutettavissa ole-
van aaltoilevan kolmiulotteisen kuvion voi mahdollisesti tulkita kuvaavan ny-
kyaikaisia käsityksiä universumista, mutta tietoisesti en siihen ole pyrkinyt. 
Toisaalta kosmosta ja ajan henkeä kuvaavat arkkitehtuurin koristeaiheet eivät 
välttämättä aina ennenkään ole olleet tulosta tietoisesta pyrkimyksestä. Epäi-
len esimerkiksi että Michelangelo Uutta Sakristoa (kuva) suunnitellessaan 
olisi tietoisesti dynaamisella sommitelmallaan pyrkinyt kirkollisessa raken-
nuksessa kuvaamaan kirkon ja tieteen ristiriitaisten oppien aiheuttamia kon-
flikteja. Usein ehkä vasta joitakin vuosikymmeniä suunnitelman laatimisen 
jälkeen on helpompi tulkita sitä, miten sen koristeaiheet kuvastivat kyseisen 
historialliseen aikakauden kosmoksellisia käsityksiä.
 Abstraktien ja tyhjyyttä ilmentävien aiheiden uskon kuvaavan omaa 
aikakauttamme jo ihan siksi, etten suunnitelmatyötä luodessani pystynyt kek-
simään mitään muuta loogista koristeaihetta, joka kuvastaisi oman aikakau-
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Kaavio 4: Yhteys aikaan, paikkaan ja käyttötarkoitukseen:

Kaavio 3: Rakennuksen massoittelu
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Kuva 98: Näkymä Piazzalta museoon
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temme merkityksiä. Peilaavat metallipinnat eivät suunnitelmassa myöskään 
niinkään kuvaa traditioita ja paikan identiteettiä, vaan ne ovat selkeimmin 
uusi ja nykyaikainen koristeaihe. Yhdessä museon maanpäällisen osan digi-
taalisia suunnittelumetodeja hyödyntäneen teräsrakenteen kanssa ne liittävät 
rakennuksen selkeämmin osaksi omaa aikakauttaan. Toisaalta uskon että kes-
tävien ja ekologisten arvojen tavoittelu on nykyaikanamme uusi eräällä tapaa 
kosmoksellinen merkityksen kaikelle antava aihe, ja kestävää ajattelua ilmen-
tävät erityyppiset koristeaiheet voi tulkita hyvin nykyajan henkeä symboloi-
viksi. Omassa suunnitelmassani ekologiseksi aiheiksi voi lukea orgaanisena 
koristeena ilmenevät paikallisesta kivimateriaalista pietra serenanasta suunni-
tellut rakenteet seinissä ja lattioissa, koska esteettisen ilmeen lisäksi mate-
riaalivalinnan voi olettaa olevan esimerkiksi betonirakenteeseen verrattuna 
kestävämpi tai päästöiltään vähäisempi ratkaisu. 
 Kauneutta pyrittiin suunnitelmassa luomaan jokaisella osalla niin, että 
sekä massoittelulla, rakenneaiheilla, soveltavilla verhouksilla, materiaalivalin-
noilla että harkituilla detaljeilla on pyritty tekemään kohteesta esteettisesti 
mahdollisimman korkeatasoinen. Orgaaninen koriste ilmeni jo massoittelun 
ympäristöä esteettisesti huomioivana muotoiluna. Rakennuksen maanpäällis-
tä massaa leikattiin pienemmiksi yksiköiksi, jotta näkymät sitä lähestyviltä 
kaduilta säilyisivät, ja jotta rakennus pienipiirteisemmällä koollaan sopisi 
viehättävämmin ympäristöönsä. Koska Firenzessä kauneutta on tyypillisesti 
nähty harmonisissa ja selkeissä geometrisissa muodoissa, koen että muodol-
taan yksinkertaiset ympäröivien rakennusten muotojen kanssa samankaltaiset 
neliskulmaiset massat ovat tässä ympäristössä helpommin kauniiksi koetta-
via, kuin voimakkaan ekspressiiviset orgaaniset rakennemuodot. Ympäristön 
rakennusten muotoja imitoivat rakennusosat linkittyvät myös visuaalisesti 
osaksi perinnettä ja kuvastavat paikan identiteettiä.
 Nykyaikaa ilmentävä tektoniikka on vahvimmin esillä museon maan-
päällisten osien rakenteessa, jonka suunnittelussa käytettiin avuksi suhteel-
lisen yksinkertaista koodia. Sen avulla monesta pienestä osasta koostuva te-
räksinen ristikkorakenne on ollut helpompi suunnitella, koska digitaalisessa 
mallissa sen jakojen tiheyttä, teräsputken paksuutta ja rakenteen aukotusta 
on ollut helpompi muuttaa ja tutkia. Toteutukseen etenevässä jatkotyöstössä 
rakennetta olisi mahdollista optimoida pidemmällekin. Rakenteen ilme oli 
kuitenkin melko maltillisesti kompleksinen, ja tekniikan mahdollisuuksien 
kuvaamisen lisäksi koen sen ilmentävän hyvin Firenzelle tyypillistä hillitym-
pää otetta julkisivujen koristeaiheissa. Teräsrakenteeseen on integroituna lasi-
seinät, ja siihen on toteutettu aukotus roomalaisiin kaariin viittaavilla, mutta 
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Kuva 99: Pohjapiirros, maanpäällinen kerros

Kuva 100: Pohjapiirros, maanalainen kerros
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verkkomaisessa rakenteessa perinneaiheen uusina tulkintoina ilmenevillä ra-
joiltaan epäselvillä aiheilla. Aukot myös nousevat julkisivusta eri tavoin esiin 
katsojan sijainnista ja kulmasta riippuen.
 Humaanin piirteen digitaalisesti suunniteltuun rakenteeseen toi ruos-
tutettu teräsmateriaali, joka teollisesta luonteestaan huolimatta oli patinoitu-
neena pehmeämmän oloinen. Koristeellinen rakenne myös itsessään ilmensi 
pyrkimystä tehdä ympäristöstä ja tiloista ihmisille mieluisia, ja samoin koris-
teen käytön identiteettiä kuvaavalla käytöllä oli ympäristön merkityksellisyy-
den kokemukseen tähtäävää humaani päämäärä. Koristeen käytöllä pyrittiin 
myös vahvistamaan firenzeläisten käsitystä omasta kulttuuristaan nykyaikana 
ja luomaan puitteet heidän perinteidensä hyödyntämiselle ja kehittämiselle 
taidekäsityönmuoseon tilojen muodossa. Tiloihin pyrittiin luomaan niiden 
identiteettiin sopiva ilme, jotta ne olisivat kokemuksellisia ja muistettavia, ja 
siten vahvistaisivat kävijöiden olemmassa olon tunnetta. Eettiset pyrkimykset 
näkyivät myös materiaalivalinnoissa, ja lisäksi aukion ja tilasuunnittelun kei-
noin kohteeseen on pyritty luomaan yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa. 
Esimerkiksi nykyaikainen amfiteatterimainen yleisöporras aukion keskelle 
sijoitettuna mahdollistamaa useampia erilaisia ja myös spontaaneja yhteisöä 
rakentavia tapahtumia.
 Traditioihin ja paikkaan viittaavia koristeaiheita olivat sekä maan-
päällisen rakenteen kaariaukko-aiheet, paikallisen kivimateriaalin käyttö sekä 
sisääntulokäytävän katosrakenne, jonka voi tulkita nykyaikaiseksi versioksi 
monumentaalirakennuksia indikoivista arkadiaiheista. Koska kohteen oli tar-
koitus muotoutua uudeksi kulttuuriseksi monumentiksi, koristeen käytöllä 
pyrittiin sopivassa määrin korostamaan kohteen erityistä merkitystä sen yh-
teisölle. Huolimatta kohteen Firenzen nykyisen yhteisön identiteettiä vah-
vistavasta merkityksestä olen pitänyt kohdetta hierarkisesti alempiarvoisena 
suhteessa piazzaa hallitsevaan Santa Crocen kirkkoon. Siksi uusi museo on 
sijoitettu kirkosta vastapäiseen päätyyn, ja sen maanpäällinen osuus on kirk-
koa merkittävästi matalampi ja pienempi. Samalla uusi museo on kuitenkin 
saanut keskiaikaisen piazzan tätä päätyä hallitsevan ilmeen, ja se muodostaa 
kirkolle eräänlaisen vastaparin. Kohteen statusta ja roolia kulttuurikohteena 
on vahvistettu näyttävän teräsrakenteen ja sen perinteeseen viittaavan auko-
tuksen avulla, sekä koristeellisilla vesiaiheilla.
 Koska kyseessä on taidekäsityön museo, ja koska taitelijoiden ja 
käsityöläisten rooli Firenzen historiallisen arkkitehtuurin loistolle on ol-
lut merkittävä, olisi ollut mielenkiintoista käyttää käsityöläisten taitoja 
myös tässä nykyaikaisessa projektissa. Koen kuitenkin, että onnistuakseen 
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Kuva 102: Rakenneleikkaus A

Kuva 103: Rakenneleikkaus B
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se olisi vaatinut hyvää yhteistyötä jo kisa vaiheessa paikallisten taitelijoi-
den kanssa. Samoin koska nykyaikainen rakentamistapa on kuitenkin me-
todeiltaan entistä enemmän koneellista, työssä päätin suunnitelmassa sen 
sijaan nostaa käsityön merkitystä esiin orgaanisen koristeen käytön keinoin. 
Taktiiliset materiaalivalinnat, kuten ruostutettu teräs sekä kivi ja myös ala-
kattojen  peilaavat koristeelliset metallilevyt linkittyvät materiaaleina kä-
sityöperinteeseen. Lisäksi työpajatiloille, joissa taiteen ja käsityön luonti 
tapahtuu, on annettu erityistä painoarvoa sijoittamalla ne maanpinnan ylä-
puolelle siten, että käsityön ja taiteen tekeminen tiloissa näkyy koko piazzalle.
 Käsityö- ja taidemuseokäyttötarkoitusta kuvastaksi piirteeksi voi-
daan myös ajatella teräsrakenne, joka muistuttaa tekstiilien kudosrakennetta, 
ja täten kuvastaa omaa käyttötarkoitustaan myös tekstiiliperinnettä esittele-
vänä kohteena. Hauras teräsrakenne ja maahan porautuvat aukot niihin sijoi-
tettuine rakennusmassoineen loivat myös rauniomaisen efektin, joka auttaa 
muodostamaan mielikuvan kohteesta museona. Peilipintojen ilmentämä tyh-
jyys tai tapa kadottaa näkyvistä niiden verhoama objekti sopi myös kuvasta-
maan museokäytön identiteettiä, koska tyhjät ja neutraalit säiliömäiset tilat 
ovat museoille tunnusomaisia. Vaikka peilipinnat monistavat ja aaltoilevan 
kuvioinnin takia myös vääristävät näyttelyn sisällön, ne kuitenkin nimen-
omaan reflektoivat näyttelyn sisältöä ja kuvastavat täten käyttötarkoitusta. 
Samoin niidenkin ilme muuttuu näyttelyn mukana. Museotila ei toisaalta 
niiden ansiosta ole enää ainoastaan säiliö, vaan selkeämmin vuorovaikutuk-
sissa näyttelyn sisällön kanssa mahdollistaen kokonaisvaltaisemman tilallisen 
kokemuksen. Pelkän kauneutta luovan vaikutuksen lisäksi heijastavat vesi- ja 
peilipintakoristeet tuovat kohteeseen myös sensaatiomaisia ja shokeeraavia 
piirteitä peilaavien alakattopaneeleiden häivyttäessä tilasta tietyn painovoi-
maisuuden ja orientaation tunteen, ja luoden tiloihin epätodellisen tai une-
nomaisen vaikutelman. Tämän voi tulkita kohteen nykyaikaa heijastavaksi ja 
nykytaiteesta inspiroituneeksi piirteeksi, mutta samalla kulttuurisesti merkit-
tävän kohteen sisätilojen hierarkista arvoa korostavaksi toimenpiteeksi.
 Piazzan luonteenpiirteitä huomioitiin suunnitelmassa ympäris-
töön tarkoin sovitetun massoittelun avulla. Tilallisesti suurin osa raken-
nuksesta ja etenkin tilat, joilla oli vähäisin tarve luonnonvalolle olivat si-
joitettuina maan alle, jotta aukio pysyi mahdollisimman avoimena ja siten 
säilyttäisi oman luonteensa. Rakennuksen maanpäällinen osa oli sijoitettu-
na piazzan länsipäähän, jolloin piazzalle syntyi matala uusi reuna, joka ra-
jasi taakseen vilkkaan kadun, mutta matalan korkeutensa ansiosta säilyt-
ti myös sen taakse jäävien rakennusten roolin piazzaa rajaavina aiheina. 
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Pinta-alat:   2161,0 m²
Sisältäen parkkitilat: 4358,0 m²

Kuva 104: Aksonometria piazzasta

Kaavio 5: Toimintojen jakautuminen
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 Maanpäällisen osan pääsisäänkäynnillä varustettu yksikkö siirrettiin 
muiden osien linjasta poiketen kohti piazzan keskustaa siten, että se väisti 
olemassa olevan suihkulähteen ja loi pienen pihan sisäänkäynnin eteen ka-
dun puolelle. Nämä maanpäälliset rakennusyksiköt olivat sijoitettuina piaz-
zaan ikään kuin kaiverrettuihin suurempiin maanpinnan alapuolelle jatkuviin 
aukkoihin, jolloin aukkojen kautta saatiin luonnonvaloa myös maanpinnan 
alapuolisiin tiloihin. Maanpinnan yläpuolella rakennusmassat kytkettiin toi-
siinsa yksinkertaisella ohuella katosrakenteella. Katoksen, avoimen teatterin 
sekä maanalaisen poistumistien reunoilla käytettiin myös koristeellista vesi-
aihetta, joka viilentää varsinkin kesäisin paahtavaa piazza-aluetta. Täten sil-
lä on esteettisen vaikutuksen lisäksi myös käytännöllinen humaani merkitys. 
Juoksevaa vettä voidaan pitää myös viittauksena Arno-jokeen, joka mahdol-
listi Firenzen maailmanmaineeseen nousseen tekstiiliteollisuuden syntymisen. 
Lisäksi piazzan kirkon päähän on sijoitettu loivia ja matalia vesialueita, jotka 
voidaan täyttää vedellä jäähdytyksen ja erilaisten visuaalisten heijastusten ai-
kaansaamiseksi. Tyhjennettyinä ne puolestaan vapauttavat piazzalle avointa 
tilaa erilaisten tapahtumien järjestämiseen.
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Kuva 105: Sisääntulo
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Kuva 106: Työpajatilat



187

Kuva 107: Toimistotilat
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Kuva 108: Näyttelytilat
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Kuva 109: Poistumiskäytävä
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Kuva 110: Puistoalue
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Loppusanat
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Firenze koristeen käytön tarkastelun rajauksena oli melko laaja ja monin 
osin yleispätevä katsaus länsimaisen arkkitehtuurin koristeen identiteettiä 
vahvistavaan vaikutukseen ylipäätään. Samat koristeella kuvatut aiheet esiin-
tyvät varmasti monissa muissakin paikoissa, mutta kuitenkin myös selkeästi 
Firenzeen linkittyviä paikallisia piirteitä oli löydettävissä, kuten koristeai-
heiden hillitty käyttö sekä mieltymys selkeisiin muotoihin. Historiaosuu-
den tarkastelussa nousi myös selkeästi esiin kosmoskellisten käsitysten sekä 
kauneuskäsityksen muuttumisen vaikutus käytettyihin koristeen tyyppeihin. 
Manierismin kaudelta alkaen on ollut havaittavissa, kuinka aikakautta hallit-
seva epävarmuus on alkanut näkyä koristeen käytössä subjektiivisempina, ja 
siten herkemmin identiteetistä irrallisina aiheina. Modernin ajan koristeen 
käyttöä näyttää leimanneen ongelma kauneuskäsityksen subjektiivisuudesta, 
jonka seurauksena koristeen käytön tavoitteet ovat myös muuttuneet subjek-
tiivisemmiksi, ja koristeaiheilla on entistä useammin kuvattu pikemminkin 
yksittäisten henkilöiden mielipiteitä tai tyyliä. Samoin 1900-luvun puolivä-
listä eteenpäin koristeaiheiden olemassaoloon tai puutteeseen näyttää vai-
kuttaneen nykyaikainen kosmoksellinen merkitystyhjiö, jonka seurauksena 
koristeelle ei ole löytynyt selkeää merkityksellistä aihetta. Tällöin toisaalta 
nykyaikaisten tyhjyyttä ilmaisevien hiljaisten ja peilaavien pintojen voi ajatel-
la kuvaavan aikakautemme luonnetta.
 Nykyaikaista koristeen käyttöä tarkasteleva osuus vei työn teko vai-
heessa moninaisille sivupoluille matkalla ymmärrykseen siitä, mitä kaikkea 
koriste voi olla, ja millaiset ajatukset sen käytön taustalla ovat vaikuttaneet. 
Koen kuitenkin, että oma suunnittelijan filosofiani ja käsitys siitä, millais-
ta arkkitehtuuri itse haluan olla luomassa vahvistui työtä tehdessä merkit-
tävästi. Koristeen laaja määritelmä, joka huomioi taiteelliset pyrkimykset 
sekä rakenteiden että merkkien muodossa osoittautui haastavaksi ja laa-
jaksi tarkastelualueeksi, mutta lopulta sitä kautta muodostui jonkinlainen 
yleiskuva nykyarkkitehtuurin taiteellisia pyrkimyksiä leimaavista piirteistä.
Mimeettinen koriste osoittautui nykyarkkitehtuurissa melko harvinaiseksi, 
mikä osoittaa luultavasti sitä, ettei imitoiva koriste kuvaa nykyaikaisia ilmi-
tä ja oman aikamme identiteettiä kovinkaan hyvin. Soveltavaa koristetta sen 
sijaan esiintyi enemmän, ja sen käytölle voi uskoa olevan arkkitehtuurissa 
kasvava tarve, joka syntyy nykyaikaisesta rakentamisen kulttuurista, jossa ra-
kennetyypit ovat monesti umpinaisempia joko käyttötarkoituksensa takia, tai 
koska lasipinta-alaa pyritään rakennuksissa ekologisista syistä vähentämään. 
Samoin orgaanista koristetta nykyajan esimerkeissä esiintyi runsaasti, ja eten-
kin digitaalisten metodien rakennekokeilut näyttäytyivät runsaan koristeelli-
sina orgaanisina aiheina.
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 Samoin nykyajan tarkastelussa esiin nousi nykyarkkitehtuuria ylei-
sesti vaivaava identiteetittömyys. Se näyttäytyi seurauksena joko koristeen 
irrallisesta sivuroolista rakentamisessa, jossa koristeen sijaan tekninen raken-
ne nousee ilmettä hallitsevaksi. Samoin esiin nousi nykyarkkitehtuurin tyylil-
linen lähestymistapa, jossa arkkitehtuurista tietoisesti tehdään neutraalia ja 
hiljaista, jolloin sen luonne pyritään osin tietoisesti häivyttämään taustalle. 
Tälle tyylille päinvastaiseksi osoittautui tapa, jossa arkkitehtuurista pyritään 
koristeen käytöllä tekemään näyttävää ja äänekästä, mutta jonka koristeaiheet 
voivat olla hyvinkin mielivaltaisia ja kohteen identiteetistä riippumattomia. 
Ylipäätään  nykyaikana estetiikkaa ohjaavien tyylillisten sääntöjen puuttuessa 
arkkitehtuurin ilmaisu näyttää saaneen merkittäviä vapauksia, jolloin koh-
teen identiteetistä irrallinen koristeen käyttö on tullut helpommin ylipäätään 
mahdolliseksi.
 Suunnitelmatyö Firenzeen osoittautui hyväksi tavaksi lähestyä koris-
teen olemassaolollista ongelmaa arkkitehtuurissa, sillä se pakotti testaamaan 
koristeen teoriaa käsittelevän kirjallisuuden pohjalta syntyneitä ajatuksia 
käytännön suunnittelutyössä. Koristeen identiteettiä vahvistava merkitys, ja 
sitä kautta arkkitehtuurin laatua parantava merkitys osoittautui viimeistään 
suunnitelmatyössä todelliseksi, mistä luultavasti kielii myös suunnittelukil-
pailusta ansaittu voitto. 
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