Grand Tour ja suomalaiset arkkitehdit
Teksti ja kuvat: Juhana Heikonen
Matkustaminen on ollut aina olennainen osa arkkitehtien koulutusta. Jo muutaman tuhannen vuoden ajan arkkitehdit ovat
tuoneet opintomatkoiltaan uusia tekniikoita ja tyylejä. Myöhemmin arkkitehtien matkustaminen muuttui vaivalloisesta yksin
matkaamisesta järjestetyiksi ekskursioiksi, joilla piirtäminen ja
dokumentointi, tai kuten arkkitehdit kutsuvat, skissaaminen, oli
yksi olennaisimpia osia matkanteossa.

Keskiajalla rakennusmestarit
suorittivat usein kisällivuosiensa jälkeen matkan ympäri
Eurooppaa oppiakseen uusia
asioita, joita kotiseudulla ei
voinut oppia. Ammatissaan
myöhemmin mestarioikeudet saaneet mestarit ja heidän
rakentajansa saattoivat siirtyä pitkiäkin matkoja ja täten
edesauttoivat muun muassa
gotiikan leviämisessä EurooPiazza Santa Maria. Trastevere, 2003.
passa. Vahvana tämä perinne
on edelleen säilynyt saksankielisissä maissa käsityöläisammattien
keskuudessa (Auf der Waltz, Wanderjahre).
Järjestelmällinen kiinnostus vanhempaan rakentamiseen on kuitenkin uudempaa perua. Renessanssin aikana antiikin roomalaiset ja kreikkalaiset rauniot sekä Vitruvius kiinnostivat niin tilaajia kuin arkkitehtejä. Leon Battista Albertin (1404–1472) De Re Aedificatoria (1452)
oli ensimmäisiä arkkitehtuuria teorian kannalta käsitteleviä kirjoja
sitten antiikin. Kirja oli rakennettu Vitruviuksen pohjalle sitä mu78
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kaillen ja toisaalta
kritisoiden. Alberti
oli monella tapaa
arkkitehdin ammatin
murroksessa, jolloin
arkkitehdin ja rakennusmestarin ammatit
Piazza del Popolo, 2009.
alkoivat erkaantua
siirtäen arkkitehdit puhtaasti suunnittelijoiksi. Julkaisut niin antiikin
jäänteistä Italiassa kuin arkkitehtien omat portfoliot tuotannostaan,
kuten Andrea Palladion (1508–1580) I Quattro Libri dell'Architettura
(1570), kasvattivat myös arkkitehtien kiinnostusta Italiaan. Tästä
todisteena on suurin piirtein jokaisella mantereella tulkinta Palladion
kuuluisimmasta huvilasta Villa Rotondasta.
Grand Tour on pääasiallisesti englantilainen käsite, joka juuri heiltä
sai miltei yliromantisoivan suhteen kaukaiseen Italiaan. Italian naapurimaille, kuten Ranskalle, suhde Italiaan oli huomattavasti mutkattomampi. 1500-luvulla englantilaisten kiinnostus Italiaan oli lähinnä
poliittista. Mannermaisen kokemuksen katsottiin kehittävän englantilaista nuorta ylimystöä valtionhallinnon tarpeisiin ja tätä "vaeltelua"
mannermaalla, jonka päätepisteenä oli Italia, tuettiin jopa kruunun
varoista. Matkan tarkoituksena ei kuitenkaan ollut käydä katselemassa raunioita tai kirkkoja, vaan ujuttautua paikallisiin seurapiireihin,
ottaa miekkailu- tai ratsastustunteja kuuluisissa pariisilaisissa kouluissa, opiskella joissain Italian, Ranskan tai Saksan kuuluisissa yliopistoissa kieliä ja oikeustiedettä sekä suoranaisesti vakoilla kruunun
puolesta.
Englantilaisten suhtautuminen Italiaan oli monella tapaa helpompi
verrattuna Ranskaan, jonka kanssa Italian niemimaan pienet valtiot
kävivät sotaa useaan otteeseen. Suhtautuminen Italiaan oli kuitenkin kahtiajakoinen, italialaisesta kulttuurista ja kirjallisuudesta oltiin
kiinnostuneita, mutta toisaalta italialaisia pidettiin perusluonteeltaan
selkärangattomina huijareina. Francis Bacon (1561–1626) käsitteli
esseessään Of Travel matkustamisen hyötyjä ja haittoja. Erityistä
huomiota ansaitsevien asioiden lista oli pitkä pitäen sisällään muun
muassa paikalliset hallintotavat, lain, kaupankäynnin, kirkon ja yksittäisiä asioita vaihdellen rakenteista linnoituksiin ja paikallisiin
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kuriositeettikabinetteihin (Wunderkammer).
Grand Tour oli hengenvaarallinen
hanke, varsinkin englantilaisille matkaajille. 1500- ja 1600-luvuilla riehuneet sodat, uskonpuhdistukset ja
vallanperimyskiistat katkaisivat usein
matkanteon. Samalla jopa oppineille
ihmisille kieliongelmat ja rajakäytännöt sekä matkustusluvat tuottivat paljon
harmia. Aina ei voinut olla edes varma,
missä valtioiden väliset rajat olivat.
Grand Tourin kannalta matkustamisen
kulta-aikaa oli 1700-luvun puoliväli
ennen Ranskan vallankumousta ja Napoleonia. Napoleonin jälkeen kehittyvät
rautatiet ja ensimmäiset matkanjärjestäjät toisaalta tasa-arvoistivat matkustamisen ja tekivät lopun yläluokan Grand
Tourista sellaisenaan.
Riippuen matkan tarkoituksesta reitti
Italiaan Englannista kulki joko Ranskan
tai Saksan lävitse. Alppien ylittäminen
oli matkan suurimpia haasteita ja esteitä.
Alppien ylittäminen oli hengenvaarallista ja merireittiä Ranskasta Genovaan
vaivasivat merirosvot. Matkustamisen
hitaudesta johtuen Grand Tour kesti jopa
useamman vuoden, jolloin muuttamisen
ja matkustamisen välinen raja hämärtyi.
Englantilaiset toivat matkoiltaan kaiken
muun ohella myös uusia tapoja, joka
aiheutti paheksuntaa niin kotona Englannissa kuin matkakohteessa Italiassa.
"Inglese italianato, diavolo incarnato!"
kuvasi ja mahdollisesti edelleen kuvaa
italialaisten suhtautumista englantilai-

Porta Sant’Ercolano, Perugia, 2011.
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siin turisteihin. Shakespeare pilkkasi
myös puolestaan "liian paljon matkustaneita" englantilaisia heidän uusista
tavoistaan ja vaatteistaan. Englannissa
paheksuttiin tällöin suuresti liiallisia ulkomaisten vaikutteiden mukana tuomista, joka koski myös osittain englantilaista arkkitehtuuria omana eristäytyneenä
soppenaan.
Englantilaiset olivat hyvin tuotteliaita
matkakirjallisuuden saralla. Osa tästä
kirjallisuudesta julkaistiin varta vasten
ohjeeksi ja varoitukseksi muille matkailijoille. Näistä kuuluisimmat olivat
Joseph Addison (1672–1719) ja James
Boswell (1740–1795).
Ranskan vallankumousta edeltäneenä aikana taiteiden ja arkkitehtuurin
harrastus kasvoi. Sanonnan mukaan
englantilaiset olisivat jopa ostaneet
itse Colosseumin, jos vain olisivat
voineet kantaa sen mukanaan. Taideesineiden ja antiikin keräily oli laajamittaista. Väärennöksistä varoitettiin
jo 1700-luvun matkaoppaissa, kuten
nykyäänkin. Englantilaiset turistit loivat tarpeillaan Italiaan suurimittaista
taidekauppaa, jossa niin köyhtyneet
aatelissuvut myivät omia kokoelmiaan
kuin useat taiteilijat alkoivat tehtailla maalauksia englantilaisten makuun.
Grand Tour ei onnistunut, jos matkalta
ei saanut muotokuvaa itsestään antiikin
raunioilta. Kuuluisimmat englantilaisia
tarpeita palvelleet taiteilijat 1700-luvulla Italiassa olivat muotokuvamaalari
Pompeo Batoni (1708–1787) ja venet-

2011.
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sialaisista kuvistaan tunnettu Giovanni Antonio Canal
eli Canaletto (1697–1768).
Arkkitehtuurista kultivoituneet englantilaiset tajusivat
jo 1600-luvulla, että heidän
pääkaupunkinsa oli Ranskan
tai Italian kaupunkeihin verrattuna käytännössä rykelmä
puusta ja savivellistä rakennettuja majoja rapistuvan
goottilaisen katedraalin ympärillä. Ja tähän oli saatava
muutos!
Piazza Santo Stefano, Bologna, 2013.
Arkkitehtien kiinnostus
antiikkiin ei ollut uusi
asia. Englantilaisista arkkitehdeista ensimmäinen Italiassa vieraillut
tunnetumpi oli Inigo Jones (1573–1652). Edward Chaneyn mukaan
juuri tämä vuonna 1616 päättynyt matka oli:
...arguably the most significant Grand Tour ever taken.
Chaneyn kommentti heijastaa ehkä enemmän tyypillistä englantilaista patriotismia, sillä useampikin kansainvälistä mainetta nauttinut
mannermainen arkkitehti teki saman matkan.
Jonesin tavoin myös muut arkkitehdit toivat matkoiltaan nidekaupalla uutta arkkitehtuurikirjallisuutta ja vedoksia mantereen uusista
palatseista sekä kirkoista, jotka levisivät myös englantilaisten maaseutukartanoiden kirjastoihin. 1600-luvun englantilaisista arkkitehtuurivaikuttajista John Evelyn (1620–1706) tapasi Roomassa Roger Prattin
(1620–1684). Pratt oli englantilainen "herrasmiesarkkitehti". Hänellä
ei siis toimeentulonsa kannalta ollut tarvetta suunnitella rakennuksia,
vaan ainoastaan omaksi harrastuksekseen. Hänen tuotantonsa oli hyvin suppea, mutta sitäkin vaikutusvaltaisempi englantilaisen herrasväen maaseutukartanon kehittymisessä. Pratt totesi, että kirjojen ja
kuparipiirrosten tutkimisen rinnalla ei ollut mitään vastinetta jos:
82
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Villa Doria Pamphili, Rooma, 2013.

...running one's finger along the stone grooves of huge fallen columns, slow-baked to warmth by the heat of the day, or
perching on the corner of a broken altar, watching the sunset
give way to moonlight over the Forum and the Colosseum.
Näiden kuparipiirrosten tunnetuin tekijä oli Giovanni Battista Piranesi (1720–1778), joka oli koulutukseltaan arkkitehti. Uransa hän
kuitenkin teki laatimalla 135 kuparipiirroksen sarjan Rooman antiikin jäänteistä, jotka levisivät ympäri Eurooppaa grandtourilaisten
välityksellä. Mahdollisesti jopa Karl Ludwig Engelin (1778–1840)
työpöydälle, jonka Helsingin yliopiston kirjastoa on useissa yhteyksissä verrattu Santa Maria degli Angelin, alun perin Diocletianuksen
kylpylän, tepidariumin sisätiloihin.
Arundelin jaarlin tavoin hieman myöhemmin 1700-luvun alussa
myös Burlingtonin jaarli (1694–1753) teki laajan matkan Italiaan,
jonka voidaan kärjistetysti katsoa aloittaneen englantilaisen palladianismin. Palladianismi nojasi italialaiseen 1500-luvun arkkitehtuuriin.
Voimakkaimmillaan se hyökkäsi mantereella (erityisesti Ranskassa)
vallitsevaa barokkia ja rokokoota vastaan. Burlingtonin jaarlin yksi
tunnetuimpia rakennuttamia kohteita oli Palladion Villa Rotondan
kopio Chiswick House Lontoon ulkopuolella. Burlington palkkasi
83
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aikansa parhaita suunnittelijoita, jotka myös omalta osaltaan olivat
käyneet Italiassa, kuten William Kent (1685–1748) ja Colen Campbell (1676–1729). Samalla hän tuhosi mahdollisesti Englannin lahjakkaimman arkkitehdin Nicholas Hawksmoorin (1661–1736) uran,
koska piti tätä liian mannermaisena.
Englantilaisista arkkitehdeista kansainvälisesti tunnetuin oli John
Soane (1753–1837), joka matkusti Italiassa muutaman vuoden ajan
palaten mukanaan useita satoja piirustuksia ja kipsijäljennöksiä. John
Soanen kotimuseo Lontoossa on upea esimerkki Italiassa matkustaneista arkkitehdeista ja Italian vaikutuksesta arkkitehdin työhön.
Englantilaisten arkkitehtien tavoin myös mantereelta käytiin Italiassa, nämä eivät vain vaivautuneet kirjoittamaan aiheesta. Ranskalaisista arkkitehdeista François Mansart (1598–1666), Louis Le Vau
(1612–1670) ja Claude Perrault (1613–1688) ottivat vaikutteensa
suoraan antiikista. Perrault jopa käänsi Vitruviusta ranskaksi ja lisäksi
kirjoitti myös oman arkkitehtuuriteoreettisen kannanottonsa. Eteläisen
Ranskan ohella myös eteläinen
Saksa oli elänyt suorassa vaikutussuhteessa Italian kanssa.
Johann Wolfgang von Goethen
(1749–1832) tavoin myös useat
saksalaiset arkkitehdit tekivät
matkoja Italiaan, mutteivät kirjoittaneet hänen tavoin satojen
sivujen mittaista matkakuvausta. Karl Friedrich Schinkelin (1781–1841) ensimmäinen
Italian matka 1803 jätti häneen
pysyvän jäljen ja matka vaikutti
hänen tuotantoonsa koko loppuelämän. Schinkelin tuotteliaan
uran tuloksena voidaan melko hyvällä syyllä sanoa hänen
suunnitelleen Preussin klassisoivaan tyyliin pompejilaisilla
vaikutteilla.
Santa Maria dei Miracoli, Venetsia, 2015.
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Modernilla ajalla 1800-luvulta eteenpäin miltei jokainen
kynnelle kykenevä arkkitehti
matkusti joko opiskeluaikanaan tai valmistuttuaan Italiaan. He myös kirjoittivat
Italiasta. Le Corbusier (oik.
Charles-Édouard JeanneretGris 1887–1965) käsitteli
1920-luvun
pamfletissaan
Kohti uutta arkkitehtuuria
Duomo, Pisa, 2015.
myös Italiaa ja Kreikkaa
laajalti. Hänen mukaansa arkkitehtiopiskelijoita ei saisi viedä liian
nuorina Italiaan, sillä matka saattaisi turmella heidän mielensä. Hän
ei kuitenkaan missään tapauksessa paheksunut antiikkia tai renessanssia – ainoastaan barokkia. Viimeisimpiä tehdyistä "Grand Tour
-julkaisuista", jotka käsittelevät
erityisesti Roomaa, on amerikkalaisen arkkitehdin Michael
Gravesin oma matkakuvaus stipendiaattivuodeltaan Amerikan
Akatemiassa taidokkaine tussipiirustuksineen.
Le Corbusierin tavoin myös
suomalaiset arkkitehdit matkustivat Italiaan ja Kreikkaan.
Ekskursiolle lähdettiin Helsingistä laivalla Saksaan ja sieltä
junalla Alppien ylitse Italiaan.
Varsinaisia järjestettyjä ekskursioita arkkitehtiopiskelijoille ei
vielä 1800-luvulla ollut, vaan
matka Italiaan oli enemmänkin osa opintojen viimeistelyä. Opintojen viimeistelijöistä
1800-luvun puolivälissä maiDuomo, Firenze, 2015.
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nittakoon A. H. Dahlström, A. T.
Decker, G. F. Granholm, C. Kiseleff,
N. Tallgren, H. Trapp, N. M. Weckström ja G. Wilenius. Nuo arkkitehdit
olivat myöhemmin suurelta osin vastuussa siitä, miltä muun muassa Helsingin kantakaupunki nykyään näyttää. Ilman suurempaa arkkitehtuurin
historian tuntemustakin voi nähdä,
miten pitkät Italian matkat ovat vaikuttaneet nuorien arkkitehtien töihin
klassisoivine julkisivuineen ja niiden
detaljeineen.
Vuonna 1914 Teknillisen korkeakoulun rehtori ja rakennustaiteen
professori Gustaf Nyström (1856–
1917) kirjoitti ystävälleen ja kollegalleen Gösta Juslénille, että sopisi
toivoa nuoren suomalaisen arkkitehGalleria Vittorio Emanuele II, Milano, 2017.
din vietettyään hieman aikaa iloisessa Venetsiassa ja nähtyään Palladion
S. Giorgio Maggioren sekä maalattuaan Venetsiassa joitakin akvarelleja lähtevän Vicenzaan tutustumaan Palladion töihin lisää – sillä
olihan Palladio Nyströmin mielestä ensimmäinen moderni arkkitehti.
Arkkitehtien Italian-matkat jatkuivat itsenäistymiseen asti omatoimisina. Yksi ahkerimpia matkaajia oli Wivi Lönn (1872–1966), jonka
pitkät opintomatkat valmistumisen jälkeen kulkivat lähes jokaiseen
Euroopan kolkkaan. Lönnin tai Aino Aallon (1894–1949) varhaisista
matkoista Italiaan ei ole niin näyttävää julkaisua kuin Hilding Ekelundin (1893–1984) ja Eva Kuhlefelt-Ekelundin (1893–1984) Italian
matkoista. Tarkkaan laadituista muistiinpanoista, skisseistä ja mittauspiirustuksista voi helposti löytää yhteyksiä Italian vaikutuksesta
nuoren arkkitehtipariskunnan myöhempään tuotantoon (Taidehalli ja
Töölön kirkko). Vaikutus ilmenee erityisesti puhdasta pohjoismaista
klassismia koristereliefeineen edustavassa Kuhlefelt-Ekelundin Minerva-skolanissa Apollonkadulla Helsingissä (1929). Samaa Italiaan
johdettavaa klassismia edustaa myös Suomen Rooman-instituutin säätiön kotiosoite Tieteiden talo Kirkkokatu 6:ssa (Elsa Arokallio, 1925).
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Useiden tuotteliaiden arkkitehtien joukkoon nousee myös Erik
Bryggman (1891–1955), jonka tuotannossa Italia on ollut merkittävässä roolissa. Näkyvimmillään vaikutteet ilmenevät Turussa Bryggmannin 1920-luvulla suunnittelemissa As. Oy Atriumissa ja Hospits
Betelissä sekä kaupunkikuvaan olennaisesti liittyvässä kellotornissa.
Turku ja aika eivät ole näitä kohteita kohdelleet hellästi.
Otaniemen arkkitehtiosaston pitkän perinteen aloittajana voidaan
oikeutetusti pitää Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaiteen ja ornamentiikan professori Carolus Lindbergiä (1889–1955). Carolus
Lindberg tuli tunnetuksi Sipoon, Hollolan, Janakkalan ja Vanajan
kirkkojen restauroinneista. Tämän lisäksi Lindberg tuli tunnetuksi
Tukholman 1912 olympialaisten Suomen suurruhtinaskunnan jalkapallojoukkueen johtajana, jossa HIFK:n pelipaidoissa pelanneet suomalaiset hävisivät Alankomaille pronssiottelussa.
Sodanjälkeiselle arkkitehtiopiskelijasukupolvelle Lindbergin vuoden 1949 ekskursio Italiaan läpi sodan tuhoaman Saksan muodostui
ikimuistoiseksi kokemukseksi. Tämä oli ensimmäinen Pohjoismaiden
ulkopuolelle suuntautunut ekskursio sitten sodan alkamisen. Carolus
"Cara" Lindbergistä on jäänyt myöhemmille arkkitehtisukupolville mieleen hänen oma Rooman keisareihin viittaava heittonsa Dom
brukar mig Cara kalla. Carolus Lindbergin opetus jätti lähtemättömät
jäljet Alvar Aallon arkkitehtuurin – paljon antiikin jälkiä on Aallon
Otaniemen korkeakoulun arkkitehtuurissakin; Aalto jopa puhui ”Otaniemen seitsemästä kukkulasta”!
Italianmatkojen perinne jatkui tasaisesti seuraavien professuurien
aikana. Nils Erik Wickbergin (1909–2002) useammista ekskursioista opiskelijoidensa kanssa mainittakoon vuoden 1950 ekskursio
syys-lokakuussa Helsingistä laivalla ja junalla Saksan sekä Itävallan
kautta Italiaan, jossa kohteina olivat Verona, Venetsia, Firenze, Prato,
Pistoia, Lucca, Pisa, Rooma, Napoli, Pompeji, Sorrento, Capri, Palermo, Agrigento, Siracusa, Catánia, Taranto, Messina ja Paestum.
San Gimignano, 2015
Lindbergistä poiketen Wickbergin
kirjallinen tuotanto ei keskittynyt
pelkästään suomalaiseen rakennusperintöön, vaan koko Italian
arkkitehtuuriin antiikista barokkiin. Laaja kirjallinen tuotanto
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veti pitkiä linjoja roomalaisesta antiikista erityisesti barokin kautta
myös moderniin arkkitehtuuriin, jonka kiihkeä puolustaja Wickberg
oli. Kirjoituksessaan Omaggio a Borromini (1952) Wickberg päätti
oikaista kollegaansa Aulis Blomstedtia, jonka mielestä Borrominin
arkkitehtuuri oli "bisarra inventioner":
Jag hyser givetvis inget tvivel om, att arkitekt Blomstedt inte
skulle vara på det klara med de förhållanden jag önskar påpeka. men som det är möjligt, att någon mindre initierad kunde fatta ifrågavarande passus glimtar av hans personlighet
och samtidigt i korthet söka skissera upp hans enastående
nyckelställning i den europeiska arkitekturens hävder – detta
inte minst som en gärd av tacksamhet till denne egenartade
ande för en av de intensivaste upplevelser av konst som blivit
mig beskärd.
Intohimoisena ja luovana kirjoittajana Wickberg sai useampia palkintoja. Wickberg testamenttasi omaisuutensa Teknilliselle korkeakoululle; Wickberg-rahaston varoilla
järjestetään vuosittainen Nils Erik Wickberg
-symposiumin Quo Vadis Architectura -luennot kansainvälisine ja kotimaisine vieraineen.
Viimeisin Wickberg-symposiumin julkaisu
on Baroque Magic and its Reflections (toim.
Aino Niskanen, Aalto Arts 2017).
Kaikissa Suomen arkkitehtiosastoilla Italian perinne on säilynyt vahvana. Tästä on
Pazzi-kappeli, Firenze, 2015.
myös todisteena jo lähes kymmenen vuoden
ajan järjestetty Suomen Rooman-instituutin
arkkitehtiopiskelijakurssi eli Grand Tour -kurssit, tuttavallisesti GT,
jonka rahoittaa Waldemar von Frenckells Stiftelse. Oheinen kuvitus
on omia piirustuksiani, joita laadin samaan aikaan opiskelijoiden piirtäessä omiaan vuosisataisten perinteiden mukaisesti.
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