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Tason numero Tason suomenkielinen nimi Tason italiankielinen nimi Tason englanninkielinen nimi Korkeustaso Kerrosala m2 Hyötyala m2

Taso 1 Alakellari Primo livello Lower basement -10.000 123,00 65,80

Taso 2 Yläkellari Secondo livello Upper basement -7.000 284,00 183,63

Taso 3 Pohjakerros Scantinati Ground floor -4.000 410,00 270,26

Taso 4 Pääkerros Piano nobile Main floor +0.000 313,00 237,55

Taso 5 1. asuinkerros Primo piano First floor +5.500 117,00 75,09

Taso 6 2. asuinkerros Foresteria, secondo piano Second floor +9.000 255,00 179,04

Taso 7 Ullakkokerros Sottotetto Attic +10.500 63,00 39,98

Perustiedot
Nykyinen nimi  Villa Lante al Gianicolo
Alkuperäinen nimi  Villa Baldassar de Pescie (vuoteen 1551 asti)
Osoite   Passeggiata del Gianicolo 10, 
     00165 Rooma, Italia
Kaupunginosa  Trastevere
Tontin pinta-ala  2 350 m2

Suojelustatus  Suojeltu historiallinen monumentti; suojelu koskee Villa Lante al   
     Gianicoloa kaikkine ulko- ja sisäpuolisine koristeluineen. 
     Suojeluväline: laki suojeltavista historiallisista rakennuksista   
     (Legge 1 giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose di interesse   
     artistico e storico). Suojelupäätös 23.10.1951.
Rakennuttaja  Paavi Leo X:n kansliapäällikkö Baldassare Turini (1486–1543)
Suunnittelija  Arkkitehti ja taidemaalari Giulio Romano (1499–1546)
Rakennusaika  1518–1521 pääosa rakennuksesta, 
     1523–1527 mm. freskot, 
     loggia vuoteen 1534 mennessä
Julkisivut  Rapattu ja kalkkimaalattu, stukko- ja peperinokivikoristeet
Kerrostasojen lukumäärä 7
Yhteenlaskettu pinta-ala 1 565,00 m2

Kantavat rakenteet Tiilimuurit, perusmuurissa keisariajan alun 
     aikaista opus concretum -muuria, välipohjissa tiiliholveja ja 
     mahdollisesti puupalkkeja, uusissa välipohjissa betonia ja 
     teräspalkkeja. Betonirakenteinen aumakatto.

Omistushistoria
23.4.1950–   omistaja Suomen valtio
1909–1950  Demetrio Helbig
1837–1909   Jeesuksen Pyhän Sydämen nunnajärjestö 
1817–1837  Borghese-suku
1551–1817  Lante-suku
1543–1551  Giulio di Andrea (Turinin veljenpoika)
1518–1543  Baldassare Turini

Kiinteistön hallinnointi vuodesta 1950 alkaen
1.1.2017 alkaen  Suomen ulkoministeriö
1.1.2005–31.12.2016 Senaatti-kiinteistöt
1950–2004  Suomen opetusministeriö (osana säätiön hallitusta,     
     vastasi mm. vuosien 1998–1999 restaurointitöistä )
     Rakennushallitus/Valtion kiinteistölaitos (vastasi vuosien 1965–  
     1997 korjaustöistä) 
    
Käyttöhistoria  
1954–   Säätiö Institutum Romanum Finlandiae     
     (Suomen Rooman-instituutti) (vuokralainen)
     ja Suomen Pyhän istuimen luona oleva suurlähetystö    
     (Suomen Vatikaanin-suurlähetystö)
1950–1953  Restaurointityöt
N. 1860–1950  Pysyvässä asuinkäytössä
1837–n. 1860  Asuntola
1518–1837  KesähuvilaKerrostasot
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Taitto: Livady. / Valokuvat: Arkkitehtitoimisto Livady, ellei toisin mainittu. / Kannen kuva: Villa Lante kuvattuna pohjoisesta marraskuussa 2019. / 
ISBN: 978-952-281-679-5 (painettu julkaisu) / 978-952-281-680-1 (pdf) © Arkkitehtitoimisto Livady.
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Ajankohta Muutostyöt Suunnittelija

1551–1561 Länsisivun molemmille puolille lisättiin monumentaaliset pylväät ja pääoven eteen tehtiin 
terassimainen porras. 

-

1630-luku Pääsisäänkäynnin ulkoportaan ylätasanteen mosaiikkikuviointi -

Noin 1650–1660 Huvilan eteläpuolelle rakennettiin kolmikerroksinen laajennus, jossa oli myös kappeli. -

1740-luvun loppuun 
mennessä tai 1700- ja 
1800-lukujen taittees-
sa

Huvilan eteläpuolelle rakennettiin alakellaritasoon käytävä (1.01) ja sen viereinen tila (nykyi-
nen ateljee 1.06) sekä yläkellariin (taso 2) nykyisin vierashuoneena (2.12) käytettävä tila sekä 
mahdollisesti myös alakirjaston (2.08) tila.

-

1700-luvun puolivälin 
jälkeen

Länsijulkisivua uudistettiin rakentamalla parvekkeet. Myös pohjoissivulle tehtiin yksi parveke. 
Huvilan sivuilla olevat monumentaaliset pylväät typistettiin. Mahdollisesti tällöin purettiin 
1550-luvun kulmikas terassiporras ja paikalle rakennettiin nykyinen kaareva ulkoporras. Van-
ha mosaiikki säilytettiin.

Arkkitehti Virginio Bracci 
(1738–1815)

1807 Loggian holvia vahvistettiin muuraamalla kaksi eteläisintä kaariaukkoa umpeen ja sekä lisää-
mällä vetotankoja ja rauta-ankkurointi. Sisätiloihin, muun muassa saloneen, tehtiin uusklassis-
tisia maalaus- ja reliefikoristeluja.

Arkkitehti Giuseppe 
Valadier

1837 Salonesta irrotettiin freskoja -

1860-luku Huvilan eteläpuolelle rakennettiin ateljeelaajennus (nykyinen kirjasto 4.05) ja sen yläpuolinen 
kattoterassi (5.10). 

-

1887 Muutostöitä Arkkitehti Augusto Inno-
centi (1835–1919)

1891 Tontti pieneni Passeggiata del Gianicolo -tien rakentamisen myötä. Portti siirrettiin nykyiselle 
paikalleen ja kaarevan yläpihan rajalle rakennettiin rauta-aita.

-

1952–1955 Vuosina 1952–1954 julkisivut ja sisätilat restauroitiin ja tehtiin tilamuutoksia, kun rakennus 
muutettiin Suomen Rooman-instituutin käyttöön. Myös piha- ja puutarha-alueita muutettiin. 
Vuosina 1954–1955 pohjakerroksen länsiosassa sijainnut entinen kenraali Helbigin asunto 
muutettiin instituutin johtajan asunnoksi.

Arkkitehti Adriano Prandi

1970–1972 Loggian restaurointi Arkkitehti Paolo Marconi 
(1933–2013) 

1973–1975 Peruskorjaus Rakennushallitus

1974–1975 Piano nobilen freskojen ja stukkokoristeluiden restaurointi Vittorio Federici

1980–1981 Julkisivujen restaurointi ja maalaus Arkkitehti Paolo Marconi 

1984, 1986–1989 Peruskorjaus Rakennushallitus

1998–1999 Julkisivujen, sisätilojen, freskojen ja stukkokoristeluiden restaurointi, huoltopihan autotallin 
ja teknisen tilan rakentaminen pihakannen alle, pihamuutokset

Arkkitehti Tancredi 
Carunchio ja maisema-
arkkitehti Franco Zagari

Tärkeimmät muutosvaiheet

Villa Lante sijaitsee Gianicolo-kukkulan laella, 
itään päin laskevan jyrkänteen reunalla. Tontti 
jakautuu eri tasoilla oleviin pihoihin. Kuva: 
Google Maps 2020. Kuvankäsittely: Livady.

Yläpiha

Johtajan puutarha

A
lapuutarha

Huoltopiha
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Villa Lanten itäjulkisivu. Piirustus: Università Degli Studi di Firenze 2018. Kuvankäsittely: Livady.
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JOHDANTO

Tämä � –selvitys � –on � –
ensimmäinen � –laajempi � –

suomenkielinen � –esitys � –Villa � –
Lanten � –arkkitehtuurista, � –

rakentamisesta � –ja � –
muutosvaiheista.
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Esipuhe Villa Lante al Gianicolo on yksi huo-
mattavimmista Rooman 1500-luvun 
alun esikaupunkihuviloista. Näkyvällä 
paikalla Gianicolo-kukkulan ylärinteessä 
se on yksi eri puolilta Roomaa näkyvän 
Gianicolon silhuetin kiintopisteistä. Villa 
Lanten Roomassa monin tavoin poik-
keuksellinen toscanalaisvaikutteinen 
ulkoarkkitehtuuri ja sisätilojen 1520- ja 
1530-luvun seinä- ja kattomaalaukset 
lukeutuvat renessanssin huvila-arkkiteh-
tuurin parhaiten säilyneisiin esimerk-
keihin Roomassa.

Arkkitehtuurin ohella huvilaan kie-
toutuu monipuolinen henkilöhistoria. 
Sen rakennuttaja, Baldassare Turini, 
oli Medici-paavien luotettu, joka toi-
mi useissa korkeissa viroissa paavin 
kuuriassa eli hovissa. Huvilan suunnit-
telijaan Giulio Romanoon Turini tutustui 
Roomassa 1510-luvulla. Huvila puutar-
hoineen siirtyi Lante-suvulle 1550-luvun 
taitteessa, ja tämän suvun yli 250 vuoden 
omistusajalta periytyy huvilan nykyinen 
nimi. 1800-luvulla huvilan tunnetuim-
mat asukkaat olivat Nadine ja Wolfgang 
Helbig, joiden aika oli huvilan tiede- ja 
taideseurapiirien kukoistuskautta. Hel-
bigien poika, kenraali Demetrio Helbig, 
myi Villa Lanten vuonna 1950 Suomen 
valtiolle Amos Andersonin lahjoittamien 
varojen turvin. Sen jälkeen rakennuk-
sessa on toiminut vuodesta 1954 lähtien 
Institutum Romanum Finlandiae, Suomen 
Rooman-instituutti.

Tässä rakennushistoriaselvityksessä 
käsitellään Villa Lante al Gianicolon 

rakennushistoriaa. Selvitys on ensim-
mäinen laajempi suomenkielinen esitys 
huvilan arkkitehtuurista, rakentami-
sesta ja muutosvaiheista, joita koskeva 
tutkimus on aiemmin julkaistu lähes 
kauttaaltaan italiaksi. Tästä syystä 
selvitys on laadittu siten, että se toimii 
restaurointeja palvelevan tarkoituksen-
sa ohella huvilan historiaan ja arkkiteh-
tuurin perehdyttävänä yleisteoksena 
sellaisille tahoille, joilla ei ole mahdolli-
suutta perehtyä italiankieliseen tutki-
mukseen.

Selvityksen on laatinut Arkkiteh-
titoimisto Livady vuosina 2019–2020 
ulkoministeriön tilauksesta. Tilaajaa 
on edustanut ulkoministeriön kiinteis-
tö- ja hankintapalveluyksikön johtava 
asiantuntija Hanni Sippo. Työryhmän 
vetäjänä Livadyssa on toiminut arkki-
tehti Pasi Kolhonen. Professori Panu 
Savolainen on vastannut huvilan vuotta 
1950 edeltävästä rakennushistoriaosuu-
desta sekä restaurointeihin liittyvästä 
italiankielisestä lähdeaineistosta. 
Professori Kirsi Salonen on kirjoittanut 
huvilan historiallista taustaa koskevia 
osioita ja vastannut osaltaan italiankieli-
sistä lähteistä. Arkkitehti Netta Böök on 
kirjoittanut manierismista suhteessa re-
nessanssiarkkitehtuuriin ja sen ilmen-
tymistä villa suburbanassa 1500-luvun 
alkupuoliskolla. Pasi Kolhonen, arkki-
tehti Mia Puranen ja restaurointimestari 
Lauri Saarinen ovat työstäneet Suomen 
omistuksen aikaisten restaurointi- ja 
muutostöiden historiaa sekä nykytilaa 

käsittelevät osuudet sekä osallistuneet 
yhdessä Panu Savolaisen kanssa marras-
kuussa 2019 Villa Lanten inventointiin ja 
dokumentointivalokuvaukseen. 

Kiitämme Suomen Rooman-instituu-
tin henkilökuntaa, erityisesti intendent-
ti Simo Örmää, avusta ja arvokkaista 
tiedoista koskien huvilan rakennushis-
toriaa. Kiitokset myös Museovirastolle, 
Suomen-Rooman instituutille ja ulko-
ministeriölle käsikirjoitusluonnoksen 
tarkasta läpikäynnistä ja yksityiskohtai-
sista kommenteista. Selvityksen lopussa 
oleva Näkökulmia tulevaan kunnostukseen 
ja restaurointiin -luku on laadittu yhteis-
työssä Museoviraston kanssa.
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Tavoitteet 
Rakennushistoriaselvityksen tärkeim-
pinä tavoitteina ovat huvilan rakennus-
historiaa koskevan tiedon kokoaminen, 
nykytilanteen dokumentointi ja keskeis-
ten arkkitehtuurihistoriallisten arvojen 
tunnistaminen. Sen tarkoituksena on 
toimia rakennuksen käsikirjana tuleviin 
restaurointeihin ja muutostöihin. Lisäksi 
etenkin selvityksen taustoittava osio ja 
rakennushistorialuku tarjoavat laajem-
malle yleisölle suomenkielisen katsauk-
sen huvilan historiaan, arkkitehtuuriin ja 
keskeisiin henkilöihin. 

Selvityksessä esitetään huvilan historia 
ja muutosvaiheet sekä huvilassa nykyään 
jäljellä olevien ajallisten kerrostumien 
kokonaisuus ja niiden arkkitehtuurihisto-
riallinen merkitys. 1950-lukua edeltävien 
vaiheiden käsittely perustuu aiemmin 
julkaistuihin tutkimuksiin. Selvityksen 
laajempi osuus ja alkuperäislähteisiin 
pohjautuva tutkimuksellinen ulottuvuus 
painottuvat vähemmän tutkittuihin 
1900-luvun jälkipuoliskon restaurointei-
hin ja peruskorjauksiin sekä nykytilaan.

Lähdeaineistot
Selvitys pohjautuu laajaan huvilan 
rakennushistoriaa, Suomen Rooman-
instituuttia ja huvilan henkilöhistoriaa 
käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen ja 
etenkin 1950-luvun alusta lähtien pää-
asiassa Kansallisarkistossa Helsingissä 
säilytettäviin alkuperäislähteisiin. 

Tärkeimmät rakennuksen historiaa ja 
arkkitehtuuria käsittelevät tutkimukset 

Viereisellä sivulla: Gianicolo-kukkulalla oleva 
Villa Lante näkyy Roomaan päin. Kuva on otet-
tu Via di S. Francesco di Sales -kadulta huvilan 
itäpuolelta. Livadyn tutkijoita Villa Lanten alakirjastossa (2.09).

ovat Suomen Rooman-instituutin johta-
jana toimineen Torsten Steinbyn (1953, 
1954), vuosien 1952–1953 restauroinnin 
suunnitelleen Adriano Prandin (1954), 
Rooman renessanssiajan huvila-arkki-
tehtuuria ja Villa Lantea tutkineen C. L. 
Frommelin (1969, 1973, 1989), etenkin 
huvilan maalauksia tutkineet Henrik 
Liliuksen (1981) sekä Simo Örmän (2005) 
ja viimeisimmistä restauroinneista vas-
tanneen Tancredi Carunchion (1974, 2003, 
2005) tutkimukset. Lisäksi selvityksessä 
on käytetty muuta tutkimuskirjallisuutta, 
etenkin taustoittavissa osioissa, huvilan 
henkilöhistoriaa ja Suomen Rooman-ins-
tituutin toimintaa esittelevissä osioissa.

Tärkein yksittäinen arkistokokonaisuus 
on Kansallisarkiston IRF:n eli Institutum 
Romanum Finlandiaen arkisto, joka 
käsittää runsaasti vuodesta 1950 alkavaa 
restaurointeihin liittyvää aineistoa. Pää-
osa 1950-luvun asiakirjoista on ruotsinkie-
listä ja tekstejä on suomennettu selvitystä 
varten. 1960-luvulta alkaen aineisto on 
suomenkielistä. Lisäksi selvityksessä on 
hyödynnetty Villa Lanten yläkellariker-
roksen kirjastossa säilytettäviä suun-
nitteluasiakirjoja, joita on 1970-luvun 
restauroinneista alkaen. Ulkoministeriön 
sähköiseen projektipankkiin on tallennet-
tu korjaustöiden aineistoa aina 1970-luvul-
ta tähän päivään. 
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Suojelustatus
Villa Lante on suojeltu lailla historial-
listen rakennusten suojelusta (Legge 1 
giugno 1939, n. 1089. Tutela delle cose di 
interesse artistico e storico). Kiinteistö 
toimii Suomen Vatikaanin-suurlähetys-
tönä ja on siitä syystä Suomen valtion 
omaisuutta. Sen suojeluun on kuitenkin 
sovellettu Italian suojelulainsäädäntöä.

Italian rakennussuojelulainsäädän-
töön kietoutuu yli 150 vuoden aikana 
annettujen erityyppisten lakien ja 
asetusten kudelma. Ensimmäinen 
monumento nazionale -statuksen saanut 
rakennus oli Palazzo Madama Milanos-
sa (1866). Suojeluasetuksen varhaiset 
vaiheet liittyvät Italian yhdistymiseen 
ja uskonnollisten järjestöjen lakkaut-
tamiseen, jolloin niiden omistamien 
arvorakennusten pelättiin joutuvan 
hallitsemattomaan yksityiseen käyt-
töön. Toisaalta taustalla oli 1800-luvun 
Ranskassa käynnistynyt monumenttien 
antikvaarinen suojelu, joka levisi kaik-
kialle Eurooppaan vuosisadan jälkipuo-
liskolla.

Villa Lanten suojelupäätöksessä 
yksilöidään huvilarakennus kaikkine 
sisä- ja ulkopuolisine koristeluineen 
(”Villa Lante al Gianicolo con tutte le 
sue decorazioni interne ed esterne”) 
(Suojelupäätös 23.10.1951). Käytännössä 
suojelun sisältö muotoutuu rakennuk-
sen antikvaarisesta arvosta vastaavan 

Soprintendenza di Roman suojeluvi-
ranomaisen toimesta tapauskohtaisesti 
huvilaan tehtävien korjaustöiden ja 
restaurointien yhteydessä.

Selvityksessä käytetyt 
nimitykset ja käännökset
Huvilan tilojen käyttötarkoitukset ja nimi-
tykset ovat muuttuneet moneen otteeseen 
rakennuksen 500-vuotisen historian 
aikana. Selvityksen nykytilaa koskevassa 
osiossa on käytetty huvilan suomenkieli-
sissä suunnitteluasiakirjoissa vakiintunei-
ta viimeisimpiä kerros- ja huonenimityk-
siä, ja tarvittaessa on esitetty myös niiden 
aiemmat suomen- ja italiankieliset nimet. 

Selvityksessä käytetty harvinainen 
erityissanasto ja arkkitehtuuriin, taidehis-
toriaan sekä historiaan liittyvä termistö 
on selitetty tekstissä ensimmäisen kerran 
mainittuna.

Tilojen nimistä ja numeroinnista
Tässä selvityksessä huvilan erillisistä 
tiloista ja kerroksista puhuttaessa käyte-
tään niiden yhteydessä sulkuihin merkit-
tyä tilanumeroa, esimerkiksi salone (4.03) 
tai piano nobile (taso 4). Tämä on tehty 
sen takia, että yksittäinen tila on voinut 
eri aikoina palvella eri tarkoituksia, ja 
siitä on saatettu käyttää useita eri nimi-
tyksiä. Samoin eri kerroksilla on useita 
nimityksiä. Numeroinnin avulla pyritään 
selkeyteen.

Selvityksessä on käytetty pääosin WSP 
Finland Oy:n vuoden 2019 hankesuunni-
telmassa käytettyä numerointia. Tilojen 
nimitykset ja numerot on esitetty sivuilla 
138–146 olevissa pohjapiirustuksissa.

Viereisellä sivulla Villa Lante iltavalaistukses-
sa:
1. Länsijulkisivu.
2. Näkymä Azzurra-huoneen (6.15) ikkunasta 
Rooman keskustaa päin.
3. Pohjoisjulkisivu. 
4. Eteläjulkisivu ja kirjastosiipi yläpihalta päin.
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• 1518–1520: Huvilan rakennustyöt alkavat

• 1527: Room
an ryöstö, huvilan kärsim

istä tuhoista ei tietoa

1525: Paavi Klem
ens V vierailee huvilassa

• 1524: Huvilan arkkitehti Giulio Rom
ano siirtyy M
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• 1521–1523: M
ahdollinen keskytys rakennustöissä

• 1531: Loggian valm
istum
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• 1600-luku: alakellarin ja kellarin tilojen 

rakentam
inen

• 1700-luvun jälkipuolisko: länsijulkisivun 

kaksihaarainen portaikko ja parvekkeet

• 1800-luvun alku: m
uutostöitä, m

m
. Loggian 

kaariaukon sulkem
inen ja m

aalausten 

peittäm
inen uusklassisin väripinnoin

• 1880-luku: Helbigit 

toteuttavat huvilaan 

pieniä m
uutoksia

•–1543: Baldassare Turini

• 1543–1551: Julio di Andrea

• 1551–: Lodovico, Ottavio ja 

Flam
inio Gherardo Lante

• 1602?–1652: M
arc’Antonio Lante

• 1652–1688: Ippolito Lante

• 1688–1716: Antonio Lante

• 1716–1727 Ludovico Lante

• 1727–1771: Filippo Lante

• 1771–1817: Antonio, Vincenzo ja 

Alessandro Lante

• 1817–1837: Cam
illo Borghese

• 1837–1909: Jeesuksen Pyhän 

Sydäm
en nunnajärjestö

• 1887– vuokralaisina W
olfgang ja 

Nadine Helbig

•  1527: Il sacco di Rom
a, Keisari Kaarle 

V:n joukot ryöstävät Room
an

• 1505: Uuden Pietarinkirkon rakennustyöt alkavat

• 1585–1590: Sixtus V:n kaupunkiuudistukset 

Room
assa

• 1560-luku: Jesuiittojen Il Gesù -kirkko rakennetaan

• 1626: Uuden Pietarinkirkon rakennustyöt valm
istuvat

• 1748: Gianbattista Nollin Room
an kartta

• 1651: Piazza Navonan uudelleensuunnittelu Berninin johdolla

• 1735: Espanjalaisten portaiden suunnitelm
a

• 1751: Piranesin Vedute di Rom
a julkaistaan

• 1797: Napoleon valloittaa Room
an

• Piazza del popolon uudistus

• 1870: Italian joukot valtaavat Room
an

• 1848–1849: Vallankum
ous ja Room

an 

lyhytaikainen tasavalta

Aikajana



1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

• 1950: Huvila siirtyy Suom
en valtion om

istukseen

• 1952–1955: Huvila restauroidaan prof. Adriano Prandin johdolla

• 1970–1972: Loggian restaurointi prof. Paolo M
arconin johdolla

• 1974–1975: Salonen freskojen restaurointi

• 1980–1981: Julkisivujen restaurointi prof. paolo M
arconin johdolla

• 1973–1975: Huvilan peruskorjaus rakennushallituksen johdolla

• 1998–1999: Huvilan restaurointi prof. Tancredi Carunchion johdolla• 1909–1950: Dem
etrio Helbig

• 1950–: Suom
en valtio

• 1929: Lateraanisopim
us ja Vatikaanivaltion perustam

inen

• M
ussolinin kaupunkiuudistukset

• 1960: Room
an olym

pialaiset

• 1984: Opiskelijakeittiöuudistus Rakennushallituksen johdolla

• 1986–1989: Peruskorjaus Rakennushallituksen johdolla

• 1965–1966: Ateljeen ja taiteilijan asuintilojen rakentam
inen Rakennushallituksen johdolla

• 1990: Ullakolle tehdään pyykinpesutila Rakennushallituksen johdolla

• 1991: Taiteilijan asuintilojen uudistam
inen Rakennushallituksen johdolla
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TAUSTAA

Renessanssin � –
esikaupunkihuvilat � –

sijoitettiin � –tavallisesti � –
korkealle � –paikalle, � –

henkeäsalpaavien � –näkymien � –
äärelle.
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Rooma � –1500-luvun � –
alussa

Rooman kaupunkikuvan kehitys 1500-lu-
vun alkuun tultaessa liittyy tiiviisti 
paaviuden historiaan. Rooman kaupunki 
ja sen infrastruktuuri kuihtuivat sydän-
keskiajalta lähtien, erityisesti Avignonin-
kaudella (1309–1378), jolloin paavit eivät 
asuneet Roomassa. Kaupunki alkoi elpyä 
1400-luvun kuluessa, kun paavit palasi-
vat sinne Avignonin-kautta seuranneen 
suuren länsimaisen skisman päätyttyä. 
Tältä ajalta säilyneessä kaupunkikuvassa 
näkyvät 1400-luvun toisen puoliskon ja 
1500-luvun alun renessanssipaavien, 
etenkin Sikstus IV:n (1471–1484) ja Julius 
II:n (1503–1513) aikaansaannokset.

Rooman kaupungin talous oli elpynyt 
edeltävien vuosisatojen laskukaudesta 
1500-luvun alkuun mennessä, ja vuosina 
1475 ja 1500 kaupungissa juhlistetut kato-
lisen kirkon pyhät vuodet olivat tuoneet 
sinne runsain määrin turisteja. Suurten 
pyhiinvaeltajamäärien saapuminen 
kaupunkiin merkitsi sitä, että kaupungin 
infrastruktuuria ja majoitus- ja ravinto-
lapalveluita kehitettiin määrätietoisesti. 
Renessanssipaavit olivat tässä aktiivisesti 
mukana. Sikstus IV määräsi, että Tiber-
joen yli tuli rakentaa pyhän vuoden 1475 
tarpeita varten Trasteveren ja Campo 
Marzion kaupunginosat yhdistävä silta, 
joka nykyisin tunnetaan rakennuttajansa 
mukaan Ponte Sistona. Julius II taas le-
vennytti ja suoristi Tiber-joen itäpuolella 
joen suunnassa kulkenutta Via Merca-
toria -katua ja yhdisti sen Ponte Sistoon. 
Kadun nimi vaihdettiin samalla Julius 
II:een viitaten Via Giuliaksi.

Renessanssiajan Rooman kaupunki-
infrastruktuurin kehitys painottui kirkon 
kannalta keskeisille alueille, jotka olivat 
Borgo ja Vatikaani Tiberin pohjois- ja 
luoteispuolella, Trastevere joen länsipuo-
lella sekä Regola, Sant’Eustachio, Ponte 
ja Parione joen itäpuolella. Vatikaanin 
alue oli tärkeä, koska 1400-luvun puolivä-
listä lähtien kirkollinen hallinto keskittyi 
Vatikaanin alueelle. Sinne rakennettiin 
paavillinen hallintopalatsi ja 1500-luvun 
alussa Julius II päätti korvata 300-luvul-
la rakennetun Pietarinkirkon uudella 
kirkkorakennuksella. Tiberin itäpuolen 
alueet eli Rooman muurien suojaa-
mat varsinaiset keskusta-alueet olivat 
tärkeitä siksi, että niillä sijaitsi Rooman 
ylimystön palatsien rinnalla suuri määrä 
kirkkoja, kirkollisia hallintopalatseja, 
esimerkiksi Palazzo della Cancelliere, 
joka rakennettiin renessanssin aikana 
uudelleen, ja kardinaalien palatseja.

Kaupungin painopiste alkoi 1400-lu-
vun kuluessa levittäytyä Tiberin itäpuo-

lelta sen molemmille puolille. Tässä 
kehityksessä tärkeää roolia näyttelivät 
roomalaiset ylimystösuvut sekä kirkolli-
set johtohenkilöt. Koska Rooman varsi-
nainen kaupunkialue oli alavaa maata ja 
Tiber tulvi usein, ei kaupungin keskus-
taa pidetty – etenkään kesäaikana – 
kovin terveellisenä asuinalueena. Tästä 
syystä varakkaat roomalaiset alkoivat 
rakennuttaa kaupungin ulkopuolisille 
kukkuloille kesähuviloita. Trasteveren 
takana kohoava Gianicolo-kukkula 
soveltui tarkoitukseen hyvin. Se sijaitsi 
riittävän lähellä Vatikaania ja kaupungin 
keskustaa, mutta siellä oli kesäaikana 
viileämpää eivätkä taudit, kuten ma-
laria, vaivanneet samalla tavalla kuin 
keskustassa. 

Rooman kaupungin ja infrastruktuu-
rin kehitys koki pienen takaiskun vuon-
na 1527, kun Kirkkovaltion, eli katolisen 
kirkon muodostaman valtiokokonai-
suuden kanssa sotaa käyneen Pyhän 
saksalais-roomalaisen keisarikunnan 
armeija valloitti kaupungin keisari 
Kaarle V:n johdolla 6.5.1517. Kaarle V:n 
palkkasoturit ryöstivät ja polttivat kau-
punkia noin yhdeksän kuukauden ajan 
ja saivat aikaan valtavia tuhoja asuin- ja 
hallintorakennuksille, kirkoille sekä 
taideaarteille. (Esch 2016, passim.) KS

Ponte Sisto, joka rakennettiin yhdistämään 
Tiber-joen itäpuoliset alueet Trastevereen.
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Livady

Pirro Ligorion Rooman 
kartta vuodelta 1552. 
Alhaalla Gianicolo-kuk-
kula. Villa Baldassar 
de Pescien (kartassa 
Villa B. de Pescie) eli 
nykyisen Villa Lanten 
sijainti on korostettu 
karttaan valkoisel-
la ympyrällä. Kuva: 
Metropolitan Museum 
of Art.
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Villa Lante Gianocolo-kukkulalla marraskuussa 2019.

Gianicolo-kukkula Gianicolo- eli Ianiculum-kukkula ei 
kuulunut antiikin aikana Rooman 
seitsemään kukkulaan, mutta sillä oli 
jo antiikissa keskeinen mytologinen 
merkitys osana kaupungin topografiaa. 
Kukkulan nimi tulee mitä todennäköi-
simmin Janus-jumalasta. On kuitenkin 
todennäköistä, ettei Ianiculum alku-
aan merkinnyt kukkulaa vaan aluetta, 
mahdollisesti asutusta tai linnoitusta, 
Tiberin länsipuolella. (Liverani 1996, 
Coarelli 1996.)

Antiikin teksteissä tunnetun ja 
mahdollisesti 400-luvulta eaa. peräisin 
olevan myytin mukaan kukkulalla si-
jaitsi Rooman ensimmäisen kuninkaan, 
Numa Pompiliuksen hauta (Coarelli 
1996, 20–21). Haudan löytyminen on 
ikuistettuna Villa Lanten salonen eli 
suuren salin kattofreskoihin. Useat Gia-
nicololta löydetyt arkeologiset todisteet 
sekä piirtokirjoitukset viittaavat ku-
ningasajalta juontuvaan maankäyttöön 
ja mahdollisesti alueella sijainneisiin 
uskonnollisiin rakennuksiin. Gianicolo 
liitettiin antiikin tekstien perusteella 
Rooman kaupunkiin kuningas Marcus 
Anciuksen valtakaudella 600-luvulla 
eaa. Kertomuksen mukaan kaupunki 
linnoitettiin ja Tiberin yli rakennettiin 
ensimmäinen silta (Coarelli 1996, 17). 

Yksi antiikinaikaisen maankäytön 
jäljistä kukkulalla on keisariajan alun 
aikaisen rakennuksen jäänne, joka 
muodostaa nykyään Villa Lanten poh-
jakerroksen perustuksen. Paikka oli 
kuitenkin 1600-luvulle saakka Rooman 
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muurien ulkopuolella. 200-luvulla 
rakennettu Aurelianuksen muuri nousi 
Gianicolon rinteille vain Porta Aurelian, 
nykyisen Porta S. Pancrazion, kohdalla. 
Vasta 1640-luvulla rakennetun bastio-
nivyöhykkeen myötä Gianicolon laki jäi 
Rooman linnoitusjärjestelmien sisäpuo-
lelle.  

Villa Lanten rakentamisen aikoihin 
1500-luvulla Gianicololla oli joitakin 
muitakin huviloita, jotka ovat aikojen 

kuluessa kadonneet, sekä viinitarhoja 
ja S. Pietro in Montorio -kirkko. Suurin 
Gianicolon topografiaan vaikuttanut 
muutos sitten antiikin aikojen oli Pas-
seggiata del Gianicolon rakentaminen 
1890-luvulla. Niiden alle jäivät kukku-
lalla sijainneiden huviloiden suureh-
kot puutarhat. Vuonna 1895 pystytetty 
Giuseppe Garibaldin ratsastajapatsas ja 
muistomerkki sekä Gianicolon näköala-
terassit hallitsevat nykyään kukkulaa.

Villa B(aldassar) de Pescie (nyk. Villa Lante) Pirro Ligorion Rooman kartassa vuodelta 1552 (ks. sivu 15). Huvilan länsipuolella oli muurein rajattu puu-
tarha. Gianicolo-kukkulaa nimitettiin tuolloin Mons Aureukseksi (kartassa Monte Aureo) eli kultaiseksi kukkulaksi kullanvärisen hiekkamaan vuoksi. 
Nimi vääntyi muotoon Montorio. Kuva (osasuurennos): Metropolitan Museum of Art.



Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 19

–
 � –T

au
staa � ––

Renessanssin � –
huvila-
arkkitehtuuri � –ja � –
“villa � –suburbana” � –

Firenzen ylimystösuvut ja oppineet 
alkoivat 1400-luvun puolivälissä raken-
taa esikaupunkeihin ja ympäröivälle 
maaseudulle antiikin arkkitehtuurin 
inspiroimia huviloita. Tämän renessans-
siajan Firenzessä ja Roomassa uuden-
laisen rakennustyypin taustalla oli 
arkkitehtuurin rinnalla paljon laajempi 
antiikin Rooman elämänmuotoon ja 
renessanssihumanismiin liittyvä yhteys. 
Huvilat tarjosivat valtaapitävälle elii-
tille vetäytymispaikan vapautumiselle 
kaupungin hektisestä elämänmenosta, 
ja oppineisto näki ne ihanteellisena 
paikkana esimerkiksi antiikin kirjalli-
suuden kääntämiselle. (Carunchio 1974; 
Coffin 1979.)

Renessanssin esikaupunkihuvilat 
sijoitettiin tavallisesti korkealle paikalle, 
henkeäsalpaavien näkymien äärelle. 
Huvilat heijastelivat niin muodon, funk-
tioiden kuin ornamentiikankin osalta 
antiikista ammennettuja vaikutteita, 
lähtien otiumin, älyllisen vetäytymisen 
ja syventymisen ihanteesta aina raken-
nusten tilalliseen jäsentelyyn ja orna-
mentiikkaan. Huviloita kutsuttiin ai-
kalaiskielessä käsitteillä villa ja villetta. 
Roomassa käytettiin myös termiä casino, 
ja tutkimuskirjallisuudessa etenkin roo-
malaisia huviloita luonnehditaan usein 
käsitteellä villa suburbana, esikaupunki-
huvila, erottamaan ne aiemmista etäällä 
kaupungista sijainneista maaseutuhu-

viloista, joista käytetään käsitettä villa 
rustica. (Carunchio 1974; Coffin 1979.)

Roomassa huvilat olivat toscanalaista 
tuontitavaraa. Niiden rakentaminen 
alkoi 1480-luvulla paavin ja lähellä 
kirkon johtoa olevien ylimystösukujen 
toimesta, ja Rooman ensimmäisenä 
esikaupunkihuvilana voi pitää paavi 
Innocentius VIII:n rakennuttamaa Villa 
Belvedereä (1482–). Muita merkittäviä 
1400- ja 1500-luvun taitteen esikaupun-
kihuviloita ovat Baldassare Peruzzin 
suunnittelema Villa Farnesina (1505–
1511) ja Rafaelin aloittama ja hänen 
oppilaidensa, muiden muassa Giulio 
Romanon, viimeistelemä Villa Madama 
(1518–). (Lilius 1981, 49.)

Kaupungin ulkopuolisille kukkuloille rakennetut Villa Belvedere (1482–, yllä vasemmalla), Villa Farnesina  (1505–1511) ja Villa Madama (yllä oikealla) 
ovat Rooman ensimmäiset villa suburbanat. Kupferstichkabinett, Berlin (Belvedere). Whitworth Gallery, Manchester (Madama).
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Rooman esikaupunkihuviloita yh-
distää ennen kaikkea villa suburbanan 
ihanne ja idea. Arkkitehtuuriltaan ne 
poikkeavat toisistaan huomattavasti. 
Villa Madaman monimuotoisen koko-
naisuuden esikuvana oli Hadrianuksen 
(keisari 117–138) huvila laajoine puistoi-
neen Rooman lähellä Tivolissa, kun taas 
esimerkiksi Villa Lante on kuutiomai-
sine hahmoineen melko toisenlainen. 
Niitä yhdistävä tekijä ovat tämän taus-
tan ohella ennen kaikkea näkymät sekä 
antiikin ornamentiikan ja kuva-aiheiden 
tematiikka.

Villa Lante on sijainniltaan miltei 
täydellinen esimerkki villa suburbanan 
sijoittamisesta maisemaan, kaupungin 
topografiaan ja huikeiden näkymien 
äärelle. Sen alkuaan vielä nykyistäkin 
yksinäisempi ja hallitsevampi asema 
Gianicololla näkyy hyvin Rooman 
varhaisimmissa kartoissa ja 1700-luvun 
maalauksissa. Göran Stenius (1953) on 
pohtinut huvilan sijainnin taustalla 
olevia seikkoja. Huvila sijaitsi suoran 
näkymäakselin päässä Turinin Vatikaa-
nin virastosta eli työpaikasta. Lisäksi 
Stenius on nostanut esiin, että Gianico-
lon itäinen osa, johon Turini rakennutti 
huvilansa, kuului P. Dorotean seurakun-
taan. Seurakuntakirkossa säilytettiin 
Turinin kotikaupungin Pescian suojelus-
pyhimyksen, Pyhän Dorotean pyhäin-
jäännöksiä. Turinin kotikaupungin mer-
kitystä alleviivaavat myös aikalaislähteet 
ja kartat, joissa mainitaan usein hänen 
kotikaupunkinsa. 

Villa Lante al Gianicolo ja Gianicolo John Robert Cozensin maalauksessa vuonna 1782 tai 1783. Kuva: Metropolitan Museum of Art.
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Baldassare Turinin vinttikoirasymbolilla varus-
tetut tunnukset instituutin toimiston (4.08)  
katossa.

Huvilan � –
rakennuttaja � –
Baldassare � –Turini � –

Villa Lanten historian keskeisin henkilö 
on sen rakennuttaja, Baldassare Turini. 
Turini ei ollut kotoisin Roomasta, vaan 
hän syntyi vuonna 1486 varakkaaseen 
perheeseen Pescian kaupungissa Tos-
canan pohjoisosissa. Kotikaupunkinsa 
mukaan häntä kutsutaan aikalaislähteis-
sä usein nimellä Baldassare de Pescia/
Piscia. Oikeustiedettä opiskellut Bal-
dassare Turini solmi jo nuorena siteet 
Toscanan alueen vaikutusvaltaisimpaan 
sukuun, Firenzeä johtaneisiin Medicei-
hin. Hän ystävystyi Firenzeä hallinneen 
humanistivaikuttajan, il Magnificon 
nimellä tunnetun Lorenzo de’Medicin 
toiseksi vanhimman pojan, Giovanni 
de’Medicin kanssa. Turinia 11 vuotta 
vanhempi Giovanni suuntasi kirkollisel-
le uralle ja eteni sukunsa vaikutuksesta 
nopeasti. Hänet nimitettiin kardinaa-
liksi jo teini-iässä, ja vuonna 1512 Julius 
II:n kuoleman jälkeen hänestä tuli paavi 
Leo X.

Baldassare Turini seurasi vastava-
littua paavia Roomaan ja asettui sinne 
asumaan. Hän työskenteli katolisen 
kirkon keskushallinnossa ja saavutti 
siellä datariuksen aseman. Datarius 
oli yksi paavillisen hovin eli kuurian 
tavoitelluimmista arvoviroista, ja siihen 
sisältyi merkittäviä tulonlähteitä, sillä 
datariuksella oli oikeus periä kanonista 
oikeutta vastaan rikkoneilta kristityil-
tä erityisiä compositioiksi kutsuttuja 
maksuja. Vatikaanin lähdemateriaali 
mainitsee Baldassare Turinin maksujen 
vastaanottajana vuodesta 1519 lähtien, 

jolloin Villa Lanten rakennustyöt olivat 
ilmeisesti käynnistyneet. Raskaisiin 
synteihin syyllistyneet kristityt ovat siis 
osaltaan kustantaneet huvilan raken-
nustöitä.

Paavi Leo X:n aikana (1513–1521) 
Baldassare Turini oli kuurian tärkeim-
piä henkilöitä, ja hänestä piti tulla 
kardinaali vuonna 1521, mutta Leo X:n 
kuolema tuli väliin. Leon seuraaja paavi 
Hadrianus VI (1522–1523) yritti kitkeä 
korruptiota kuuriassa ja hyllytti useim-
mat edeltäjänsä luottomiehet, Baldas-
sare Turini mukaan luettuna. Turinin 
ura kuuriassa jatkui kuitenkin Hadria-
nuksen kuoltua, sillä pyhälle istuimelle 
nousi Klemens VII (1523–1534), joka oli 
Leo X:n serkku Giulio de’Medici.

Klemens VII ja hänen seuraajansa 
Paavali III (1534–1549) uskoivat Baldas-
sare Turinille useita luottamustehtäviä. 
Hän toimi paavillisena lähettiläänä 
Saksassa mutta teki uransa pääasiassa 
Roomassa. Hän toimi siellä magister 
viarumiksi kutsuttuna virkamiehenä, 
jonka tehtäviin kuului valvoa Rooman 
kaupunkialueen rakennustoimintaa. 
Lisäksi hän hallinnoi Medici- ja Strozzi-
sukujen kaupunkipalatseja Roomassa. 

Tärkeässä asemassaan Baldassare 
Turini tutustui myös Roomassa työsken-
nelleisiin kuuluisiin taiteilijoihin ja ark-
kitehteihin, kuten Leonardo da Vinciin, 
Rafaeliin ja Giulio Romanoon, jonka 
kanssa hän ystävystyi ja jolle hän uskoi 
Gianicololle rakennettavan palatsinsa 
rakennustyöt.

Baldassare Turini kuoli Roomassa lo-
kakuussa 1543. Hautajaiset järjestettiin 
Roomassa, mutta Turinin hauta löytyy 
hänen rakkaasta kotikaupungistaan 
Pesciasta, jonka tuomiokirkossa suvulla 
on hautakappeli. KS
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Villa � –suburbana � –ja � –
manierismi

Italiassa renessanssin ajan eliitti raken-
nutti kaupunkeihin arvoaan ja ase-
maansa ilmentäviä palazzoja. Ne olivat 
mittakaavaltaan mahtavia ja ilmeeltään 
torjuvan arvovaltaisia, monikerroksisia 
palatseja, joiden keskellä oli sisäpiha, 
cortile. Edustuskerros piano nobile oli 
muita korkeampi ja uhkeammin koris-
teltu, ja myös sinne johtavaa pääportaik-
koa kehiteltiin edustavana tilana. 

Ylhäisön elämäntyyliin liittyi myös 
kaupungin reunamille sijoittunut villa 
suburbana. Siinä oleskeltiin päiväsel-
tään, eikä makuuhuoneita tyypillisesti 
ollut. Ylellisenä pistäytymispaikkana ja 
loistokkaiden juhlien pitopaikkana villa 
suburbana oli otollinen kepeämmälle 
arkkitehtuurille ja ilottelevammalle 
koristelulle. Hyvin säilynyt esimerkki 
Roomassa on puutarhan ympäröimä 
Tiberin rannan huvila Villa Farnesina 
(1505–1511), jossa pankkiiri Agostino 
Chigi kestitsi loisteliaaseen tyyliin 
vieraitaan, kuten paavi Leo X:ä. Antii-
kin keisarihuviloiden vaikutus ilmeni 
selkeimmin Roomassa sijaitsevan Villa 
Madaman (1518–) arkkitehtuurissa, 
koristelussa ja ympäristön käsittelyssä. 
Villa Lante poikkeaa niistä hahmoltaan, 
joka viittaa  Toscanan vaikutteisiin (ks. 
s. 29–31).

Renessanssin periaatteita
Renessanssin arkkitehtuurin muotokieli 
ja periaatteet kehittyivät ihaillun antii-
kin ajan muistomerkkien – käytännössä 
raunioiden – ja antiikin arkkitehtuuri-

teoreetikon Vitruviuksen kirjoitusten 
tutkimuksesta. Arkkitehtoniseksi tavoit-
teeksi tulivat yhtenäisyys, tasapaino ja 
harmonia. Niihin pyrittiin geometrian 
keinoin, perusmuotojen ja matemaat-
tisten suhteiden avulla. Tila ihanne oli 
puhtaan staattinen ja selkeä, ja siihen 
päästiin rakentamalla tila täsmällisesti 
kuutioista ja puolipalloista. Pysty- ja 
vaaka-akselit sommiteltiin tasapainoi-
sesti ja jäsentelyä tehostettiin usein 
vaakasuorilla   linjoilla. 

Inhimillistä sisältöä ilmennettiin 
antiikista omaksuttujen klassisten 
pylväsjärjestelmien avulla: doorilai-
sen, joonialaisen ja korinttilaisen sekä 
niiden rinnalla käyttöön otettujen 
tosca nalaisen ja komposiittijärjestelmän 
avulla. Pylväsjärjestelmien ”inhimilli-
syys” liittyi siihen antiikista omaksut-
tuun ajatukseen, että pylväsjärjestelmil-
lä voitiin kuvastaa ihmisen psyyken eri 
puolia. Antiikin Rooman arkkitehtuu-
rista ammennettuun muotokieleen kuu-
luivat myös pyörökaaret, riemukaariai-
heet, nelikulmaiset ikkunat ja klassiset 
koristeaiheet.

Täydellisimmillään tämä arkkitehtuu-
rikieli ja suhdemaailma oli täysrenes-
sanssissa 1500-luvun alussa. Julkisivut 
olivat ilmiasultaan tektonisia, ja niissä 
hahmottui selkeästi kerrosjako. Alin-
na, ikään kuin kaiken kannattajana, 
oli visuaalisestikin raskas rustikoitu eli 
harkotettu pohjakerros, ja sen päältä 
nousivat pilasterein rytmitetyt ylemmät 
kerrokset, kerros kerrokselta keveämpi-

Villa Lante suunniteltiin ja rakennet-
tiin aikana, jolloin Rooman palatsi- ja 
huvila-arkkitehtuurissa oltiin renes-
sanssin ja manierismin rajapinnalla. 
Henrik Lilius (1981, 70) on todennut 
sen olevan varhainen, kenties jopa 
varhaisin esimerkki manierismista 
Rooman arkkitehtuurissa. Tyylillisesti 
merkittävänä taitekohtana on pidetty 
Rooman ryöstöä 1527. 
 Manierismilla käsitetään toisaalta 
1500-luvun alun täysrenessanssia 
seurannutta myöhäisrenessanssia, toi-
saalta vastareaktiota täysrenessans-
siin. Arkkitehtuurissa se näkyi pyrki-
myksenä irtautua 1400-luvun kuluessa 
kehittyneen, antiikin arkkitehtuuriin 
ja klassisiin ihanteisiin perustuneen 
renessanssin tiukoista säännöistä. Tä-
hän vaikuttivat osaltaan uudet antiikin 
löydökset. Manierismin on nähty myös 
heijastelevan 1500-luvulla käynnissä 
ollutta maailman- ja ihmiskäsityksen 
murrosta sekä modernin, ahdistuneen 
ja epäilevän ihmisen syntyä.
 Termi manierismi juontuu sanasta 
maniera, jota käytti jo arkkitehti ja 
arkkitehtuuriteoreetikko Sebastiano 
Serlio (1475–n. 1554) teossarjassaan 
I sette libri dell’architettura viitates-
saan erilaisiin tapoihin rakentaa ja 
koristella rakennuksia. Tyylinimen 
manierismi lanseerasi italialainen 
arkeologi Luigi Lanzi 1789, viitates-
saan Italian taiteen tyyliin 1520–1600. 
Sanalla maneeri on myös merkitys 
kaavamaisena teko- tai esiintymista-
pana, ja manierismilla onkin aiemmin 
ollut aikakauden arkkitehtuuriin viitat-
taessa väheksyvä merkitys.
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Kuvat yllä: Giulio Romanon suunnitteleman 
Palazzo del Tèn julkisivun jäsentelyssä on 
tahallisia arkkitehtonisia ”kielioppivirheitä”.  
Pilasterit, harkotukset ja holvikivet on ahdettu 
seinäpintaan niin, että ne törmäävät toisiinsa. 
Sisätilassa leikitellään rauniovaikutelmalla.

Peruzzin Palazzo Massimo alle Colonnen julkisivu 
on renessanssin vakiintuneisiin sääntöihin nähden 
”vääräoppinen”: matalaan välikerrokseen kuuluvat 
mezzanino-ikkunat ovat ylinnä, ja hennot pilarit 
kantavat raskasta rustikointia.

Villa Madaman upeimpia tiloja on Rafaelin 
maalaama loggia. Sekä arkkitehtuuri että 
holvausten maalauskoristelu grotes-
keineen ammentavat antiikin Rooman 
taiteesta.

nä ja hienostuneempina. Arkkitehti ja 
arkkitehtuuriteoreetikko Leon Battista 
Alberti (1404–1472) oli kutsunut rus-
tikointia opera di naturaksi, ”luonnon 
työksi”, kun pylväsjärjestelmät ovat 
opera di mano, ”ihmiskäden työtä”. Rus-
tikointi edusti siis luontoa vastapainona 
ihmisen jalostavalle vaikutukselle. 

Manierismin piirteitä
Manierismissa renessanssin periaatteet 
kääntyivät päälaelleen. Vaikka perusta-
na oli sama klassinen muotokieli, tavoit-
teena ei enää ollut harmonia ja järjestys. 
Pikemminkin pyrittiin tietoiseen kont-
rastiin, jännitteeseen ja ristiriitaan sekä 
tunnekokemuksen, ihastuneen kauhun-
kin herättämiseen – intensiivisempään 
ilmaisuun. Manieristinen arkkitehtuuri 
toisaalta toteutti kaavamaisesti, jopa 
kuivakkaasti renessanssin sääntöjä, 
toisaalta kuin sääntöihin kyllästyneenä 
järisytti niitä. 

Tunnettu esimerkki Giulio Romanol-
ta on Mantovan herttuan huvila Palazzo 
del Tè (1524–1534). Se kiertyy antiikin 
Rooman huvilan tapaan suuren sisäpi-
han ympärille ja esiintyy klassisoivassa 
asussa, mutta tarkemmin katsoessa 
se on täynnä arkkitehtonisia yllätyk-
siä, jotka huvittavat ja ihastuttavasti 
kauhistuttavat sivistynyttä katsojaa. 
Julkisivujen arkkitehtuurikielessä on 
”virheitä”, kuten putoamaisillaan olevia 
triglyfejä ja liioitellun kookkaita holviki-
viä. Ristiriitainen on myös julkisivujen 
rustikointi: harkotus kuului renessans-

Antiikin Roomasta periytyvä serliana-aihe tuli 
suosioon renessanssissa ja varsinkin manieris-
missa, ja sitä on käytetty Villa Lanten loggias-
sa. Nimitys viittaa Serlioon, joka viljeli aihetta I 
sette libri dell’architetturassa. Kuva: Jokiniemi 
& Davies 2012, 412.
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siarkkitehtuurin kaanonissa hierarkki-
sesti alempiarvoiselle pohjakerrokselle 
– mutta nyt pohjakerros oli samalla 
huvilan piano nobile!

Yhtä lailla sääntöjä rikkoi sienalaisen 
arkkitehdin Baldassare Peruzzin Roo-
maan suunnittelema Palazzo Massimo 
alle Colonne (1532). Sen katujulkisivus-
sa opera di naturan ja opera di manon 
oikeaoppinen suhde on kääntynyt 
ylösalaisin, kun pylväät on pantu kan-
tamaan korkeaa, sileän harkkopintaista 
seinää – joka lisäksi on kaareva, luoden 
katukuilusta nähtynä illuusion peräti 
pyöreästä palatsista.

Tilakäsitys ja luontosuhde
Renessanssin yhtenäisen, staattisen 
järjestyksen sijasta manierismin ark-
kitehtuurissa kehitettiin dynaamista 
tilallista jatkumoa. Tämä näkyy myös 
Villa Lantessa, jonka tilasarja huipentuu 
dramaattisesti suurenmoiseen näky-
mään yli ikuisen Rooman. 

Dynaamisempaa sisätilojen järjes-
telyä ja aktiivisempaa luontosuhdetta 
enteili jo Villa Farnesina. Peruzzi kehitti 
siinä renessanssipalatsista poikkeavan, 
hevosenkenkämuotoisen pohjakaavan 
lyhyiden rakennussiipien rajaamine 
kunniapihoineen. Ensimmäisessä 
kerroksessa on yltäkylläisesti koristeltu 
Loggia di Amore i Psiche, joka avautuu 
suoraan vehreään puistoon. Siinä ilmeni 
myös 1500-luvun uusi luontosuhde, joka 
sai ilmentymänsä parhaiten villa subur-
banassa. Huvilaa lähdettiin avaamaan 

kohti maisemaa, johon sitä yhdistävät 
akselit. Akseleista tuli uusi keino, jolla 
ilmaistiin liikettä. Renessanssin staat-
tisen tilan sijaan tullut dynaaminen tila 
ulottautui akselien avulla rakennuksen 
ulkopuolelle, ikään kuin ottaen ympä-
röivää tilaa haltuunsa.  (Norberg-Schulz 
1986, 142, 146.) 

Uusi maiseman haltuunoton pyr-
kimys ilmenee selkeänä myös Villa 
Madamassa: siinä on pyritty huvilan 
ohella luomaan laaja puistomainen 
kokonaisuus lukuisine arkkitehtonisine 
ja puutarhataiteellisine elementteineen. 
Innoitusta huvilan arkkitehdille Rafae-
lille antoivat ajankohtaiset antiikin 
löydökset: keisari Neron huvila Domus 
Aurea Roomassa ja keisari Hadrianuk-
sen Villa Adriana Tivolissa. Domus 
Aurea oli löydetty sattumalta 1400-luvun 
lopulla ja hahmotettu ensin luolaksi (it. 
grotto). Rikasmuotoinen huvila eriskum-
mallisine freskoineen avarsi näkemystä 
antiikista ja sen arkkitehtuurista ja 
kiehtoi suuresti ajan taiteilijoita. Fres-
kojen erikoiset, tyylitellyt kuva-aiheet 
ilmestyivät groteskeiksi (it. grottesco) 
kutsuttuina maalauskoristeluina ylhäi-
sön interiööriarkkitehtuuriin. Ylhäisön 
piirissä antiikin ihailu merkitsi myös 
halua saada omistukseensa antiikin 
taiteen tuotoksia. Villa Adriana, jonka 
kaivauksia johti arkkitehti Pirro Ligorio 
tarkoituksenaan käyttää löytöjä läheisen 
Villa d’Esten koristeluun, oli puolestaan 
kokonainen keisarillinen asuinkomplek-
si. Se oli maisemaan sovitettu, arkkiteh-

tuuriltaan monimuotoinen ja teknisesti 
edistynyt puistomainen kokonaisuus, 
johon sisältyi muun muassa kirjastoja ja 
stadion. 

Ylevimmin ja suvereeneimmin 
1500-luvun uusi ihmisen ja luonnon vä-
linen suhde hahmottui vuosikymmeniä 
myöhemmin Villa Almerico-Caprassa 
eli Villa Rotondassa, jonka arkkitehti 
Andrea Palladio suunnitteli Vicenzan 
läheisyyteen Paolo Almericolle, paavilli-
sen hovin virkamiehelle. Tämä täydel-
lisen geometrisen keskeisrakennuksen 
aristokraattinen prototyyppi on raken-
nettu korkealle jalustalle ja varustettu 
neljään ilmansuuntaan kohdistetuilla, 
identtisillä temppelipäädyillä, eräänlai-
silla loggioilla, joista avautuvien näky-
mäakselien kautta se ottaa kumpuilevan 
venetolaisen maiseman haltuunsa. La 
Rotonda symboloi humanistien käsityk-
sen mukaista ihmisen ja kosmoksen täy-
dellistä sopusointua. (Norberg-Schulz 
1986, 135.) 

Manierismin seinämaalauksista
Ylhäisöpalatseihin ja -huviloiden sisäti-
loihin kuului rikas koristelu, joka antoi 
kehykset elegantille ja kultivoidulle 
elämäntyylille. Tärkeimpiin tiloihin laa-
dittiin huolelliset kuvaohjelmat, joiden 
tehtävänä oli paitsi viihdyttää, kaunis-
taa ja osoittaa oppineisuutta myös ajaa 
tilaajan etuja. Niiden kautta välitettiin 
tilaajan poliittisia pyrkimyksiä ja näke-
myksiä. Se tapahtui pukemalla sanoma 
allegorioiden asuun, kuten esimerkiksi 

Villa Lanten salonessa. Tähän hyödyn-
nettiin sivistyneille ihmisille välttämättä 
tuttua antiikin tarustoon ja kirjallisuu-
teen kietoutuvaa allegorista ja mytolo-
gista kuvastoa. Tilaaja esitettiin kuva-
ohjelmassa tyypillisesti miellyttävästi 
assosioituvana hahmona, kuten jonkin 
antiikin jumalan, taiteiden tai hyveiden 
kaavussa. Antiikin Rooman löydösten 
innoittamana sisätilojen koristemaa-
lauksessa viljeltiin lisäksi kukkia, lehtiä, 
draperioita, eläimiä ja geometrisiä 
muotoja. Loistava esimerkki on Villa 
Madaman Rafaelille attribuoitu loggia, 
jonka holvaukset on kuvioitu Domus 
Aureasta löytynyttä, suurta innostusta 
nostattanutta groteskikoristelua jäljitte-
levin koristemaalauksin. 

Villa Farnesinassa herkutellaan 
muun muassa Amorin ja Psykhen 
rakkaustarinalla sekä huvittavilla, suo-
rastaan säädyttömillä kuvakulmilla; al-
legorisissa hahmoissa oli sopivaa kuvata 
hurmioituneesti myös alastomuutta. 
Suurimman yllätyksen vieraat kohtaavat 
kuitenkin piano nobilessa. Sala delle 
Prospettiven oviaukolta silmien eteen 
avautuu hätkäyttävä tilailluusio, mar-
moripylväikön rajaama näkymä Tiberin 
poikki Roomaan. Trompe-l’œil -maalaus 
luo todentuntuisen hetkellisen illuu-
sion, joka laajentaa salia yli fyysisten 
rajojensa. Illuusion haihduttua katsoja 
toteaa, että kyseessä on seinään maalat-
tu kaksiulotteinen kuva, jonka voi kokea 
kolmiulotteisena vain yhdestä pisteestä. 
Myös tällaiselle teatterimaiselle seinä-
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Andrea Palladion Vicenzan seudulle suunnit-
telema Villa Rotonda (1566–1571) kuvastaa 
nousevaa näkemystä ihmisestä maailmankaik-
keuden herrana.

maalaustaiteelle voidaan löytää esikuvia 
antiikin Pompejista. 

Kuvaohjelmat saattoivat tarjota 
tarkoituksellisen tyrmääviä elämyksiä, 
kuten Palazzo del Tèn Sala dei Gigantis-
sa, jonka aiheena on myytti titaanien tu-
hosta. Seiniä ja kattoa peittävät freskot, 
jotka luovat säikähdyttävän illuusion 
siitä, että putoavat titaanit ovat paraikaa 
romahduttamassa klassiseen pylväsjär-
jestelmään perustuneen rakennuksen, 
kukaties juuri Palazzo del Tèn. Norberg-
Schulzin tulkinnan mukaan opera di 
mano on nähty siinä luonnonvoimien 
taistelun tuloksena, joka voi päättyä 
myös katastrofiin (Norberg-Schulz 1986, 
146). Huvilan vieraissa ylellinen ja dra-
maattinen, elokuvan efektiä muistuttava 
luksusjekku on oletettavasti aiheuttanut 
ihastunutta kauhistusta – tuottanut 
tunne-elämyksen. Samoja keinoja käytti 
huviloissaan muiden muassa Palladio. 
Tämä oli aikansa ylellistä vau-arkkiteh-
tuuria. NB

Baldassare Peruzzin suunnitteleman Villa Farnesinan piano nobilessa on hätkäyttävästi illuusio-
maalattu Sala delle Prospettive. 

Villa Farnesinan ensimmäisen kerroksen  Log-
gia di Amore e Psiche ja detalji sen allegorisis-
ta maalauksista. Sivujen 23 ja 25 valokuvat:  Netta Böök.
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RAKENNUSHISTORIA

Nuori � –arkkitehti � –Giulio � –
Romano � –sai � –eteensä � –

varsin � –haastavan � –
suunnittelutehtävän.
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Huvilan � –
rakentaminen � –ja � –
muutokset � –vuoteen � –
1950

Rakennushankkeen tausta ja 
rakentamisen ajankohta
Villa Lanten suunnittelusta tai raken-
tamisesta ei ole säilynyt kirjallista tai 
kuvallista lähdeaineistoa. Epäsuorasti 
huvilan rakennuttaja Baldassare Turi-
niin liittyvien lähteiden sekä Giorgio 
Vasarin (1568) taiteilijaelämäkerrois-
saan mainitsemien tietojen perusteella 
Torsten Steinby (1954, 6–8) ajoitti huvi-
lan rakentamisen vuosien 1514 ja 1531 
väliseen aikaan. Kesällä 1514 kirjoitta-
massaan kirjeessä Baldassare Turini vai-
keroi Rooman kuumia kesiä ja sopivan 
vetäytymispaikan puuttumista (Steinby 
1954, 6). Mitä ilmeisimmin Turini tar-
koitti tällaisella paikalla esikaupunki- eli 
kesähuvilaa, jollaisen suunnittelun hän 
käynnisti Gianicolo-kukkulan laelta 
hankkimilleen viinitarhoille todennä-
köisesti vuosien 1514 ja 1518 välillä. 

Sekä Steinbyn (1954, 7) että huvilaa 
laajasti tutkineen ja restauroineen 
Tancredi Carunchion (2005, 23) mukaan 
on epätodennäköistä, että rakennustyöt 
olisivat käynnistyneet ennen huhtikuuta 
1518, jolloin paavi Leo X nimitti Turi-
nin datariukseksi. Vasta korkean virka-
aseman myötä Turinilla lienee ollut 
taloudelliset edellytykset käynnistää 
näin mittava rakennushanke. Huvilan 
rakennustöihin liittynee etäisesti myös 
Baldassar Castiglionen ja Andrea Pipari-
on välinen vuodelta 1523 oleva kirjeen-
vaihto, jossa Castiglione kehottaa Pipa-
riota sanomaan ”Giuliolle” [Romano] 
taiteilija Rafaelin muistelleen Turinilla 

ollutta satyyripatsasta ja toivoneen Tu-
rinin pystyttävän sen ”viinitarhoilleen” 
(Steinby 1954, 7). Maininta osoittaa, että 
arkkitehti Giulio Romano työskenteli 
Turinin rakennushankkeen parissa Ra-
faelin kuollessa vuonna 1520. Näin ollen 
Villa Lanten – tai ”Villa Baldassar de 
Pescien”, kuten huvila ensimmäisellä ni-
mellään 1500-luvun puolivälin Rooman 
kartoissa esiintyy – rakennustyöt käyn-
nistyivät hyvin todennäköisesti vuosien 
1518 ja 1520 välisenä aikana.

On mahdollista, että paavi Leo X:n 
kuolemaa (1521) seurannut Turinin 
erottaminen virastaan haittasi raken-
nustöitä tai jopa keskeytti ne. Hän sai 
kuitenkin virkansa takaisin jo marras-
kuussa 1523 uuden paavin Klemens 
VII:n kuuriassa (Steinby 1954, 7). Huvila 
oli vierailtavassa kunnossa viimeistään 

vuonna 1525, jolloin Paavi Klemens kävi 
rakennuksessa (Keinänen 1983, 4). Ark-
kitehti Giulio Romano siirtyi puolestaan 
Mantovaan vuonna 1524. Piano nobilen 
eli edustuskerroksen seinärakenteiden 
valmistumisen terminus ante quem on 
maaliskuu 1527, jolloin Kaarle V:n jou-
kot valloittivat Rooman. Tämän vahvis-
taa huvilan 1950-luvun restauroinnissa 
rappauksen alta löytynyt kaiverros 
”6:sta toukokuuta 1527 oli Rooman 
ryöstö” (A dì 6 de magio 1527 fo la presa 
de Roma) (Carunchio 2005, 27). Huvi-
lan loggian valmistumisesta vuonna 
1531 kertoo loggian piirtokirjoituksen 
vuosiluku MDXXXI (Prandi 1954, 71). 
Alkuperäisen suunnitelman mukaiset 
rakennustyöt maalauksineen lienevät 
valmistuneet vuonna 1534 (Carunchio 
2005, 39). 

Sacco di Romasta (1527) ker-
tova kaiverros salonen (4.03) 
eteläseinässä.
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Loggiassa (4.04) on esillä vastavalmistunutta 
Villa Lantea vuonna 1531 esittävä pienoismalli.
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Huvilan arkkitehtuuri 
Villa Lante al Gianicolon arkkitehtuuri 
edustaa 1500-luvun alun Roomassa var-
sin poikkeuksellista huvilaratkaisua: se 
on hahmoltaan kuutiomainen eikä siinä 
ole cortilea eli sisäpihaa. Poikkeuksel-
lisena voidaan pitää myös epäsymmet-
ristä pohjaratkaisua, jota osin selittää 
se, että suunnitelman lähtökohtana oli 
hyödyntää aiemman, antiikista periyty-
vän huvilan pohjakerrosta. Rakennuk-
sen muotokielessä toistuu 1510-luvun 
Rooman renessanssiarkkitehtuurissa 
kehitetty klassisen julkisivujärjestelmän 
perustypologia, mutta yksityiskohdissa 
näkyy toscanalainen vaikutus (Lilius 
1981, 53–55, 69–70). Tämä roomalai-
sittain poikkeuksellinen muodonanto 
liittyi ehkä Turinin kotiseutuun. Huvilan 
arkkitehtuurissa näkyy selvästi Giulio 
Romanon oppi-isän Rafaelin vaikutus, 
joskin rakennus on dekoratiivisten 
osiensa kokonaisuutena ainutlaatuinen 
ja omaperäinen. Henrik Lilius (1981, 
70) on todennut sen olevan varhainen, 
kenties jopa varhaisin esimerkki mani-
erismista Rooman renessanssiarkkiteh-
tuurissa.

Huvilan rakentamisen ja arkkitehto-
nisen muodonannon ratkaisuja on asia-
kirjojen puuttuessa mahdollista jäljittää 
tutkimalla itse rakennusta (Frommel 
1969, 1989; Lilius 1981; Carunchio 2005). 
Turinin 1510-luvun puolimaissa Giani-
cololta hankkimilla mailla oli ennestään 
antiikin huvilan rauniot, joiden perus-
tukset otettiin uuden huvilan suunnitel-

man lähtökohdaksi. Rooman keisariajan 
alun rakennuksen opus concretum -teknii-
kalla toteutettu muuri on yhä jäljellä 
huvilan pohjakerroksen rakenteissa 
(Carunchio 2005, 42–43). Aiempi huvila 
oli ollut pohjamuodoltaan neliömäinen. 
Huvilan suunnitelman pohja-alaa laa-
jennettiin länsipuolelta nykyisen loggian 
leveyttä vastaavalla osalla, ja Tancredi 
Carunchion (2005, 45–46) ja Christoph 
Frommelin (1989, 114) mukaan siinä 
käytettiin neliön lävistäjään pohjautuvaa 
geometriaa. Näin huvilan länsipuolelle 
saatiin itäpuolen loggian pohja-alaa vas-
taava osa. Tämä symmetrinen asetelma 
muodosti perustan pohjaratkaisulle, 
joka kertautuu huvilan kaikissa ylem-
missä kerroksissa. Pohjakerros ei ollut 
ainoa antiikin jäänteitä hyödyntävä 
elementti huvilassa, vaan loggian pylväi-
köissä hyödynnettiin spolioita, antii-
kinaikaisia pylväitä, jotka olivat mah-
dollisesti kuuluneet paikalla aikanaan 
sijainneeseen antiikin huvilaan.

Alle kaksikymmenvuotias arkkiteh-
ti Giulio Romano sai eteensä varsin 
haastavan suunnittelutehtävän. Huvilan 
pohjakaavan ja julkisivujen analyysi 
kertoo Carunchion (2005, 39–48) mu-
kaan havainnollisesti, miten nerokkaasti 
Romano ratkaisi aiemman rakennuksen 
pohjamuodon sanelemat reunaehdot ja 
niiden aiheuttamat ongelmat.

Piano nobilen eli pääkerroksen (taso 
4) geometriassa hahmottuuu Frommelin 
(1989, 112–114) ja Carunchion (2005, 47) 
mukaan 31 ja 20 palman (22,3 cm) mit-

Vuoden 1952 peruskorjauksen suunnitelleen Adriano Prandin näkemys Villa Lanten länsijulki-
sivusta 1500-luvulla alkuperäisasussaan ilman parvekkeita. Kuution muotoista huvilaa kattaa 
aumakatto. Julkisivuissa on käytetty kahdenlaisia pilastereita: piano nobilen tasossa on toscan-
alaiset pilasterit, sen yläpuolisessa kerroksessa (taso 5) on puolestaan joonialaiset pilasterit. 
Atticossa on jalustattomat ja kapiteelittomat pilasterit. Kuva: Prandi 1954, Tavola II.

Opus concretum
Opus concretum on roomalaisten 
ennen ajanlaskun alkua kehittämä 
rakennustekniikka, jossa on vuoroin 
pikkukivikerroksia (caementa) ja vuo-
roin laastia (materia).

Loggia
Loggia on pylväs- tai pilarikäytävä, 
joka on vähintään yhdeltä sivulta avoin 
ja sen kattoa kannattelevat pylväät. Se 
on yhtä aikaa suljettu ja avoin, vilvoit-
tava ja edustava näköalapaikka.
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toihin perustuva järjestelmä. Keskellä 
oleva, neliömäinen sali oli sivuiltaan 31 
palmaa ja pääsisäänkäynnin molemmin 
puolin sekä salin oikealla puolella oleva 
huone 20 palmaa sivuiltaan. Eteishalli 
ja portaikko olivat mitoiltaan 20 x 11 
palmaa, ja samaisen logiikan mukaisesti 
loggian leveydeksi tuli 20 palmaa. Pran-
din mukaan (1954, 85–89) alkuperäinen 
suunnitelma olisi ollut symmetrinen ja 
käsittänyt pitkän, loggiaan asti ulottu-
van eteishallin. Tämä ei kuitenkaan ole 
todennäköistä, ottaen huomioon huvilan 

rakenteet ja neliömittoihin perustuvan 
logiikan sekä aikakauden huviloiden 
pohjaratkaisut. Mitä ilmeisimmin Giulio 
Romanon alkuperäinen suunnitelma 
pohjautui ajan arkkitehtuurille jossain 
määrin poik-keukselliseen epäsymmet-
riseen pohjaratkaisuun (Lilius 1981, 
72–75). Frommel on lisäksi esittänyt aja-
tuksen, että huvilan pohjoispuolellekin 
olisi alkuaan suunniteltu loggiaa (Lilius 
1981, 74). Piirustusten puuttuessa tämä 
jää kuitenkin pelkäksi rakennuksen poh-
jaratkaisuun perustuvaksi arvailuksi.

Kaikkia julkisivuja on muutettu 
jollain tavoin 1500-luvun alun jälkeen, 
mutta alkuperäisestä ulkonäöstä 
saadaan käsitys Villa Lantesta vuonna 
1837 siirretystä, huvilan länsijulkisivua 
esittävästä seinämaalauksesta sekä 
1500-luvun puolivälistä alkaen laadituis-
ta kartoista ja piirustuksista.

Huvilan julkisivujen arkkitehtuuri 
pohjautui klassiseen vitruviaaniseen 
traditioon, mutta niissä on enteitä 
myöhäisrenessanssin ja manierismin 
jäsentelytavoista, jotka irtautuvat klas-
sisen pylväsjärjestelmän säännönmu-
kaisuuksista. Piano nobilen julkisivuja 
jäsentelevät toscanalaiset pilasteriparit 
ja keskellä julkisivua yksittäiset pilaste-
rit, joiden rytmi palautuu yllä kuvattuun 
pohjakerroksen tilajakoon ja pohjoissei-
nän aukotukseen. Toisessa kerroksessa 
on huomattavasti ensimmäistä kerrosta 

kevyemmät, joonialaiset pilasterit, jotka 
ovat materiaaliltaan marmoristukkoa. 
Palkiston voimakas kontrasti – järeä 
toscanalainen järjestelmä yhdistettynä 
siroon joonialaiseen – antaa rakennuk-
sen julkisivuille omaleimaisuutta, joka 
irtaantuu pylväsjärjestelmien rakenteel-
lisuutta korostaneesta muodonannon 
perinteestä. Räystäsratkaisu yhdistää 
klassisen räystäsrakenteen osat yhdeksi 
ainoaksi arkkitraaviksi. Lisäksi länsisei-
nällä pääsisäänkäynnin yläpuolella oli 
alkuaan kaareva tympanon. (Carunchio 
2005, 43–44.)

Julkisivujen jäsentelyn ja etenkin 
loggian holvirakenteen ja itäjulkisivun 
serlianan eli kaariaukot käsittävän pal-
kiston toteutuksessa näkyvät epäsuhdat 
osoittavat Carunchion (2005, 41–42, 44) 
mukaan, että rakennustöiden aikana on 
kohdattu ongelmia, joiden ratkaisemi-

Palazzo Zuccarissa säilytetään aiemmin Villa Lantessa ollutta freskoa, jossa näkyy huvilan länsi-
julkisivu 1500-luvun alun asussa. Kuvasta poiketen on pääsisäänkäynnin edessä ollut jo alun perin 
muutama porrasaskelma. Kuva: Gombrich, Ernst et al. 1989, a cura di, 114.

Fresko ”Numa Pompilion haudan löytö (IV)” kokonaisuudessaan. Taustalla näkyy Villa Lante. Kuva: 
teoksesta Carunchio & Örmä 2005, 59.
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seksi alkuperäisistä suunnitelmista on 
voitu joutua poikkeamaan. Carunchio 
esittää, että tämä voisi liittyä toisaalta 
Turinin erottamiseen datariuksen virasta 
vuonna 1521 ja tämän myötä mahdolli-
sesti keskeytyneisiin rakennustöihin, 
ja toisaalta Giulio Romanon lähtöön 
Roomasta vuonna 1524, jolloin ainakin 
loggia olisi vielä ollut keskeneräinen. 
Rakennustöiden loppuunsaattamiseen 
mahdollisesti palkattu rakennusmestari 
olisi saattanut tässä vaiheessa törmätä 
serlianan palkiston, kaariaukkojen ja 
loggian tynnyriholvin yhteensovittami-
sen ongelmiin. 

James O’Gorman on Villa Lantea 
tarkastellessaan päätellyt, että Villa 
Lanten Rooman muista aikalaishu-
viloista poikkeavan hahmon juuret 
juontuisivat Toscanaan (O’Gorman 1971, 
132). Hän viittaa Masaccion Firenzessä 
maalaamaan freskoon, jossa esiintyy 
vaalea, kuutiomainen, pyramidikat-
toinen rakennus seinän levyisine 
loggioineen. O’Gorman  pitää fres-
koa todistusvoimaisena esimerkkinä 
1400-luvun rakennustavasta Firenzen 
seudulla: hän kirjoittaa, että kaikki 
Villa Lanten piirteet esiintyvät siinä 
alkeismuodossaan. O’Gorman toteaa, 
ettei Giulio Romano ollut Villa Lantea 
suunnitellessaan todennäköisesti vielä 
käynyt kotikaupunkinsa ulkopuolella, 
mutta Rafaelilla ja varsinkin Turinilla 
oli yhteksiä Toscanaan – Turinilla myös 
Medicien piireistä. O’Gorman arvelee-
kin ilmeiseksi typologiseksi esikuvaksi 

Medicien 1450-luvun huvilan Fiesolessa, 
”muodoltaan perinteisen toscanalai-
sen huvilan”, jossa oli kaariaukkoinen, 
terassille antava loggia – dramaattisella 
näköalapaikalla rinteessä. (O’Gorman 
1971, 137–138.)

Huvilan viimeistelystä vuosina 
1524–1534 vastanneesta arkkitehdista tai 
työryhmästä ei ole säilynyt tietoja. Joka 
tapauksessa viimeistelyssä lienee käy-
tetty Romanon suunnitelmia, vaikkakin 

rakenteiden ja detaljien osalta on luul-
tavaa, että hänen seuraajansa on tehnyt 
työmaalla omaehtoisia ratkaisuja.

Piano nobilen (taso 4) pohjaratkaisu ja sen taustalla oleva neliömittojen ja ympyrän säteiden 
logiikka. Kuva teoksesta: Gombrich et al. 1989,  114.

Detalji Masaccion Firenzen Santa Maria del 
Carminen Cappella Brancacciin maalaamasta 
freskosta (1426–1427) Pyhä Pietari jakaa al-
muja. Taustalla näkyy rakennus, jonka edusta-
man toscanalaisen rakennustyypin O’Gorman 
on nähnyt mahdollisena tai jopa todennäköise-
nä Villa Lanten ulkoisen arkkitehtuurin mallina 
(O’Gorman 1971, 137).
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Tilojen alkuperäiset 
käyttötarkoitukset
Rakennus oli toscanalaistyyppisten 
kesähuviloiden tapaan alkuaan tarkoi-
tettu vain kesäisin asuttavaksi (Steinby 
1954, 37–38), mitä heijastelevat myös 
sen sisätilat. Alkuperäisten piirustusten 
ja muiden huvilan käyttöä valaisevien 
asiakirjojen puuttuessa tilojen tarkoista 
käyttötarkoituksista ei ole mahdollista 
rakentaa yksityiskohtaista kuvaa. Tilo-
jen koko, kulkuyhteydet ja luonne sekä 
vertailu muihin samanaikaisiin huvi-
loihin kuitenkin antaa mahdollisuuden 
hahmotella alkuperäisiä käyttötarkoi-
tuksia (Carunchio 2005, 48; Lilius 1981, 
70–85). Vanhimmat säilyneet pohjapii-
rustukset ovat vasta vuodelta 1807, mut-
ta niissä esiintyy hyvin todennäköisesti 
huvilan lähes alkuperäinen tilarakenne 
muutamat oviaukkojen muutokset pois 
lukien (Lilius 1981, 71, 84). 

Pohjakerroksessa (scantinati, nykyi-
nen taso 3) lienee alkuaan ollut seitse-
män huonetilaa. Vuoden 1807 piirrok-
sesta saadaan varhaisin käsitys kellarin 
tiloista, ja tuolloin kerros käsitti kaksi 
ruokakomeroa, kappelin eteistilan, kap-
pelin, keittiön ja ruokasalin (Lilius 1981, 
84; Lilius 1981, tavola 6). Lilius (1981, 
84) pitää todennäköisenä, että ainoas-
taan keittiön sijainti lounaiskulmassa 

on alkuperäinen. Muiden huoneiden 
alkuperäisistä käyttötarkoituksista on 
mahdotonta sanoa mitään varmaa. 

Erityisen kiinnostava ja ongelmalli-
nen on Giorgio Vasarin taiteilijaelämä-
kerroissaan (1568) mainitsema huvilan 
kylpylähuone (stufa, stufetta), johon 
Giulio Romano Vasarin mukaan maalasi 
Venus-aiheiset freskot. Renessanssihu-
viloiden pienoiskylpylät olivat antiikin 
arkkitehtuurin innoittamia, ja sellaisia 
tunnetaan Roomasta verraten monia 
säilyneitä esimerkkejä, esimerkiksi Va-
tikaanin Palazzo Apostolicosta. Huvilan 
muutoksia suunnitelleen arkkitehti 
Luigi Caninan vuonna 1837 päivätyssä 
kirjeessä on maininta, että Villa Lanten 
maalaukset ja kylpylä olisivat sijainneet 
tuolloisen ruokasalin paikalla kella-
rikerroksessa (Lilius 1981, 84). Vaikka 
kylpylästä ei löydetty jälkiä 1950- ja 
1970-luvun restauroinneissa, sellainen 
on todennäköisesti ollut olemassa.

Piano nobilen (nykyinen taso 4) tila-
jako on säilynyt alkuperäisenä. Senkään 
huonetilojen käyttötarkoitukset eivät 
salia lukuun ottamatta avaudu säily-
neistä rakenteista tai 1800-luvun alun 
pohjapiirroksista, joissa kolme pienem-
pää huonetta on merkitty ylimalkaisella 
ilmauksella ”huone” (camera). Lounais-
kulman kattomaalausten – ne käsittävät 

Turinin ja kolmen Medici-paavin vaaku-
nat, – perusteella Lilius (1981, 79–80) on 
päätellyt tämän huoneen olleen muita 
arvokkaammassa ja virallisemmassa 
käytössä, mahdollisesti vastaanotto- ja 
edustustilana. Muissa huoneissa maala-
ukset eivät anna mahdollisuutta vastaa-
viin päätelmiin.

Yläkerrokset (nykyiset tasot 5 ja 6) 
käsittivät 1800-luvun alussa yksinomaan 
huoneiksi (camera) luonnehdittuja 
tiloja, eikä niiden alkuperäisistä käyttö-
tarkoituksista ole säilynyt tietoa. Näiden 
kerrosten tilaratkaisuja määrittivät 
pitkälti tasoerot, jotka johtuivat piano 
nobilen erikorkuisista holveista (Carun-
chio 2005, 48). Lilius (1981, 85) esittää 
varovaisen arvauksen siitä, että toisen 
kerroksen kolme huonetta olisivat saat-
taneet alkuaan olla Baldassare Turinin 
yksityiskäytössä. Ullakon yksi suurempi 
ja kaksi pienempää huonetta ovat saat-
taneet olla palvelusväen tiloja.
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Villa Lanten tasojen 3, 4, 5 ja 6 alkupe-
räiset, 1500-luvun alkupuolen käyttö-
tarkoitukset on lisätty vuoden 1807 
piirustukseen, jonka on laatinut mahdol-
lisesti arkkitehti Giuseppe Valadier. Kuva 
on julkaistu teoksessa Prandi 1954, 74. 
Alkuperäinen piirustus: Archivio Borghe-
se n. 1002. Kuvankäsittely: Livady.

Nämä tason 5 (1. asuinker-
ros, primo piano) kolme 
huonetta ovat olleet alun 
perin todennäköisesti Bal-
dassare Turinin yksityisiä 
asuintiloja.

Tason 6 (2. asuinkerros, secondo 
piano) tilat ovat olleet alun perin 
mahdollisesti palvelusväen tilaa.

Tällä alueella on alun perin 
sijainnut stufetta eli kylpylä

Näiden tason 3 (pohjaker-
ros, scantinati) huoneiden 
alkuperäiset käyttötarkoi-
tukset eivät ole tiedossa.

Tämä kappeli on rakennettu 
vasta 1600-luvun puolivälissä.

Tason 4 (pääkerros, piano nobile) log-
gia on ollut alun perin ulkotilaa, sillä 
sen aukoissa ei ole ollut laseja.

Kappelin yläpuolinen terassi on 
rakennettu vasta 1600-luvun puoli-
välissä.

Tässä on saattanut alun perin olla 
kirjasto.

Salone

Eteinen

Huoneen alkuperäinen käyttötarkoi-
tus ei ole tiedossa.

Alun perin vastaanottohuone, kans-
lia? (Lilius 1980, 79–80.)
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Arkkitehti Giulio Romano
Villa Lante al Gianicolon arkkitehti 
Giulio Romano (myös Giulio Pippi) tun-
netaan Giorgio Vasarin taiteilijaelämä-
kerroissa mainitun attribuution perus-
teella. Giulio Romano syntyi Roomassa 
vuonna 1499, ja hänestä tuli Rafaelin op-
pilas hyvin nuorena, 1510-luvun alussa. 
Hän osallistui Vatikaanissa loggioiden 
freskojen toteutukseen ja maalasi myös 
Villa Farnesinan freskoja sen jälkeen, 
kun Rafaelista oli tullut paavin hoviark-
kitehti vuonna 1514.

Romano oli jatkamassa Rafaelilta 
(k. 1520) kesken jäänyttä Villa Mada-
maa (1518–), joka oli kardinaali Giulio 
de’Medicin, paavi Leo X:n serkun, kesä-
huvila. Näihin aikoihin Romano myös 
tutustui paavin kuurian datariukseen 
Baldassare Turiniin, ja he olivat Vasarin 
mukaan läheisiä. Romano laati Villa 
Lanten suunnitelmat luultavasti vuonna 
1518 tai 1519, hieman alle kaksikymmen-
vuotiaana. Vasari kuvaa Turinin huvilaa 
ja Romanon työtä seuraavasti:

[…] Giulio, joka oli Baldassare 
Turinin hyvä ystävä, laati suun-
nitelmat Janiculum-kukkulan 
laelle, jolla olevista viinitarhoista 
avautuu mitä kaunein näkymä. 
Palatsin kauneutta ja sopusuhtai-
suutta on vaikea sanoin kuvata, ja 
se olisi varmasti hellinyt jokaista, 
joka kaipaa elämältä mukavuut-
ta tällaisella kauniilla paikalla. 
Palatsin huoneissa oli stukkoko-

risteluiden ohella maalauksia, 
joihin Giulio itse oli maalannut 
Numa Pompiliusta kuvaavia 
kertomuksia, sillä Pompiliuksen 
hauta oli sijainnut tällä paikalla. 
Palatsin kylpylään Giulio maalasi 
Venusta ja Kupidoa sekä Apolloa 
ja Hyakinthosta kuvaavia tarinoi-
ta, ja apuna hänellä oli oppilaan-
sa, jotka kaikki on kuvattu tässä 
teoksessa. […]

Romanon muihin varhaisiin töihin 
lukeutuvat Palazzo Salviati ja Palazzo 
Maccarani Roomassa. Hänet kutsuttiin 
Mantovaan herttua Federico II Gonza-
gan toimesta jo vuonna 1521. Ensin kiel-
täydyttyään Romano hyväksyi lopulta 
kutsun mutta jäi Roomaan vuoteen 1524 
asti viimeistelemään Rafaelilta kesken 
jääneitä töitä sekä mitä ilmeisimmin 
Baldassare Turinin huvilaa eli Villa 
Lantea. Rafaelin osuudesta Villa Lanten 
suunnitteluun on esitetty arvailuja (ks. 
Lilius 1981, 127–130), mutta ajallisesti ja 
tyylillisesti hänen osallistumisensa on 
epätodennäköistä.

Mantovassa Romano sai merkittävän 
aseman hovissa ja jäi kaupunkiin loppu-
elämäkseen. Hän suunnitteli Mantovan-
vuosinaan ehkä tunnetuimman työnsä, 
Palazzo del Ten (1524–1534) sekä ainakin 
kaksi muuta huvilaa. Lisäksi hän suun-
nitteli 1530-luvulla Mantovaan kalojen 
myyntiin tarkoitetun kauppahallin, 
tuomiokirkon uudistustyön sekä oman 
asuinpalatsinsa Mantovan keskustaan. 

Tizianon maalaama muotokuva Giulio Romanosta. Kuva: Museo Civico di Palazzo Te.
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Tyylillisesti Romanon tämän kauden 
työt edustivat manierismia.

Arkkitehtuurin lisäksi Romanon käsi-
alaa ovat lukuisat hänen suunnittelemi-
ensa rakennusten freskot sekä toista-
kymmentä säilynyttä, kankaalle tehtyä 
öljymaalausta. Varhainen kuolema 
vuonna 1546 koitti ennen kuin Roma-
no ehti lähteä Roomaan, minne hänet 
oli kutsuttu johtamaan Pietarinkirkon 
rakennustöitä. (Vasari 1568; Hartt 1981; 
Frommel 1989; Gombrich et al. 1989.)

Giulio Romanon Roomaan suunnittelemat 
palatsit: yllä Palazzo Maccarani ja oikealla 
Palazzo Salviati.
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Seinä- ja kattomaalaukset 
Villa Lanten seinämaalaukset kuuluvat 
Rooman renessanssiarkkitehtuurin tä-
hän päivään säilyneistä kokonaisuuksista 
tärkeimpiin ja rikkaimpiin. Kaikki piano 
nobilen huoneet on koristeltu maalauk-
sin, ja eteisessä ja loggiassa on reliefis-
tukkokoristelu. Lisäksi pohjakerroksessa 
on Giorgio Vasarin kuvauksen perusteel-
la ollut renessanssihuviloille tyypillinen 
maalauksin koristeltu kylpylähuone 
(stufetta). (Lilius 1981; Lilius 2005.)

Maalausten ikonografia ja tekijä-attri-
buutiot tunnetaan kattavasti Henrik Lili-
uksen (1981) perinpohjaisista tutkimuk-
sista. Liliuksen mukaan salonen (4.03) 
maalaukset on tehty vuosina 1524–1525 ja 
sivuhuoneiden maalaukset vuosina 1526–
1527. Niiden symboliikka ja ikonografia 
rakentuu Medici-paavien ja etenkin Leo 
X:n ideologialle. Muistettakoon myös, 
että Leo X oli Baldassare Turinin lähei-
nen ystävä, joka palautti tämän virka-
aseman vuonna 1523. Leo X:stä alkava 
uusi kulta-aika rinnastuu salin antiikin 
esikuvien, etenkin Rooman kuninkaan 
ja ensimmäisen pontifex maximuksen, 
Numa Pompiliuksen henkilöön. Fresko-
jen aiheissa on läsnä myös Ianiculum- eli 
Gianicolo-kukkulaan liittyvä mytologia, 
Januksen ja Saturnuksen tapaaminen 
Ianiculumilla. Salin ja sivuhuoneiden ka-
toissa olevat eläin- ja heraldiset symbolit 
kietoutuvat Mediceihin (leijona) ja Turi-
niin (vinttikoira). (Lilius 1981, 133–263.)

Kolmen sivuhuoneen groteskityyliset 
freskot ovat säilyneet salista vuonna 1837 

siirrettyjä maalauksia huonommin, sillä 
niitä ehdittiin peittää ja tuhota nunnajär-
jestön toimiessa rakennuksessa vuosina 
1837–1842. Melko yleisesti hyväksytyn 
teorian mukaan toimistohuoneiden 
freskojen tekijä on Vincenzo Tamag-
ni da San Gimignano. Sivuhuoneiden 
katoissa toistuvat Medicien ja Turinin 
heraldiset symbolit, ja niiden kuvallinen 
sisältö rakentuu antiikin rakkaustarinoi-
den, Rafaelin naismallien sekä Firen-
zen 1300–1400-lukujen kirjallisuuden 
hahmojen ohella tarkemmin tunnista-
mattomasta koristelusta, joka mahdol-
lisesti on vailla ikonografista merkitystä 
(?). Liliuksen (1981, 294–298) mukaan 
sivuhuoneiden maalausten taustalla on 
Giovanni Boccaccion 1340-luvun teos 
Amorosa Visione. Siinä nuori runoilija 
vierailee kuvitteellisessa taiteen linnas-
sa, jossa hän näkee maalauksia nuorista 
naishahmoista, runoilijoista ja antiikin 
mytologiasta. Maalausten ikonografia 
vastaa läheisesti 1400-luvun Firenzestä 
tunnettuja esimerkkejä.

Maalausten toteuttajat olivat todennä-
köisesti Rafaelin koulukunnan taiteilijat 
Polidoro de Caravaggio ja Maturino (Lili-
us 1981, 349–362). Aiemmin niitä pidet-
tiin Vasarin (1568) maininnan perusteella 
huvilan arkkitehdin Giulio Romanon 
töinä. Romano oli kuitenkin freskoja 
toteutettaessa siirtynyt jo pois Roomasta 
Mantovan herttuan palvelukseen.

Salin kattomaalaukset irrotettiin 
vuonna 1837, kun palatsi myytiin nunna-
järjestölle, ja varastoitiin Palazzo Borghe-

sen makasiineihin. Vuonna 1891 ne osti 
keräilijä Henriette Hertz, ja freskoja 
varten rakennettiin holvikatto Palazzo 
Zuccariin, missä maalaukset ovat nyky-
ään (Lilius 2005, 77).

Petrarcan muotokuva intendentin toimiston (4.06) katossa. 
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Salonen (4.03) kattomaalaukset ja yksityiskohta nurkan käsittelysrtä.
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Johtajan toimiston (4.02) kattomaalaukset ja 
yksityiskohtia muotokuvista.
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Intendentin toimiston (4.06) peiliholvikaton 
maalaukset ja yksityiskohtia muotokuvista. 
Ylimpänä on Medici-suvun hovirunoilija Angelo 
Poliziano, keskellä Dante ja alimpana Raffaello.
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Instituutin toimiston (4.08) kattomaalaukset ja 
yksityiskohtia muotokuvista.
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Puutarha
Villa Lanteen kuului alusta alkaen puu-
tarha, ja huvila rakennettiinkin maille, 
joilla oli sitä ennen viinitarhoja. Varhai-
simmissa eli 1500-luvun puolivälin kar-
toissa huvila näkyy viinitarhojen tai puu-
tarhojen ympäröimänä, ja ensimmäinen 
muotopuutarhaa esittävä karttapiirros 
on vuodelta 1575 (Carunchio 2005, 
28–29). On miltei varmaa, että puutarha 
ja huvila suunniteltiin kokonaisuutena 
jo 1520-luvun taitteessa, vaikka varhai-
simmasta puutarhasuunnitelmasta ei 
ole säilynyt tietoja. Lante-suvun ostettua 
huvilan puutarha laajeni ostojen seu-
rauksena vuonna 1561 koko Odescalchin 
ja Riarion huviloiden väliselle alueelle 
(Örmä 2005, 156). Uuden bastionin ra-
kentaminen taas haukkasi palan huvilan 
maista 1640-luvulla (Örmä 2005, 157).

Ensimmäinen yksityiskohtaisem-
pi muotopuutarhaa esittävä kuva on 
Giovanni Battista Faldan Rooman kartta 
vuodelta 1676 (Carunchio 2005, 30). 
Vuodelta 1670 taas on peräisin yksityis-
kohtainen kuvaus puutarhasta (Örmä 
2005, 157). 1600-luvulta ovat peräisin 
myös ensimmäiset tarkemmat tiedot 
Lante-suvun tekemistä hankinnoista ja 
parannustöistä puutarhassa (Randolfi 
2005). Tuolloinen varsin laaja puutarha 
käsitti länsijulkisivun levyisen kun-
niapihan Vialen suuntaiselle aidalle ja 
pääportille asti sekä sen molemmin 
puolin sijainneet muotopuutarhat, joista 
pohjoisenpuoleisessa sijaitsi suihkuläh-
de. Lante-suvun omistusaikana 1700-lu-

vun puolivälissä toteutettiin rinteeseen 
rakennettujen laajennusosien päällä 
sijaitseva alapuutarha (giardino inferio-
re), joka on nykyään ainoa säilynyt osa 
huvilan aikanaan laajoista puutarhoista.

Rooman nopean väestönkasvun seu-
rauksena 1800-luvun jälkipuoliskolla to-
teutettiin laajoja kaupunkiuudistuksia, 
joissa Aurelianuksen muurien sisäpuo-
liset, myöhäisantiikissa autioituneet alu-
eet kaavoitettiin asuinalueiksi. Näihin 
uudistuksiin, jotka näkyvät havainnol-
lisesti arkkitehti Giuseppe Michelettin 
laatimassa kaupungin uudistussuunni-
telmassa vuodelta 1873, kuuluivat myös 
julkisten tilojen ja liikenneyhteyksien 
parantamiseen tähdänneet suunnitel-
mat. Yksi näistä oli Gianicolo-kukku-
lalle rakennettava uusi liikenneväylä, 
Passeggiata del Gianicolo, joka lopulta 
toteutettiin vuonna 1891. Tässä vaihees-
sa hävisivät myös palatsin länsipuolella 
sijainneet puutarhat ja tontti kavennet-
tiin nykyiseen laajuuteensa. Huvilan 
länsipuolella alarinteessä sijaitsevat 
puutarhat kuuluvat yhä samalle nun-
najärjestölle, jonka omistuksessa Villa 
Lante oli vuosina 1837–1909.  

Puutarhan vanhasta muurista on säilynyt pieni 
fragmentti läheisen koulun pihalla.

Dupérac-Lafréryn kartassa vuodelta 1577 
näkyy kuvan yläreunassa Villa Lanten muurein 
suljettu puutarha. Tiber-joki on kuvan alareu-
nassa. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 39.

Passeggiata del Gianicolon toteuttaminen 
Villa Lanten länsipuolelle vuonna 1891 hävitti 
huvilan aikanaan laajat puutarhat. 

Seuraavalla sivulla: Villa Lante Gianbattista 
Faldan laatimassa vuoden 1676 kartassa. Hu-
vila on kuvan keskellä. Rakennuksen länsipuo-
lella on pitkä suorakulmainen puutarhatasanne 
ja sivuilla säännöllinen barokkipuisto. Länsijul-
kisivun molemmin puolin on korkeat pylväät, 
jotka reunustavat rakennusta ja tekevät julkisi-
vusta leveämmän ja arvokkaamman.  Pylväitä 
oli mahdollisesti useampi pari rakennuksen 
edustalla. Näistä on jäljellä ainoastaan kaksi 
julkisivun viereistä pylvästä lyhennetyssä 
asussaan. 
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Muutokset Lante-suvun aikana 
(1551–1817)
Huvila siirtyi Baldassare Turinin kuole-
man jälkeen 1543 hänen veljenpojalleen 
Giulio di Andrealle, joka myi huvilan 
vuonna 1551 veljeksille Ottavio, Lodovico 
ja Flaminio Lantelle (Örmä 2005, 155–
156). Rakennukseen tehtiin heti muutok-
sia. Pääjulkisivun molemmille puolille 
lisättiin pylväät ja pääoven eteen toteutet-
tiin terassimainen porras. On periaattees-
sa mahdollista, että tässä vaiheessa olisi 
tehty myös laajennusosa terassin alapuo-
lelle pohjakerroksen (taso 3) länsiosaan, 
koska se noudattaa uuden portaan muo-
toa, mutta tämä voi hyvin olla myös vasta 
1800-luvulta. Muutostyöhön liittyvät myös 
vanhimmat huvilaa esittävät, signeeraa-
mattomat julkisivu- ja leikkauspiirustuk-
set 1500-luvun puolivälistä (Carunchio 
2005, 32, 48). 1550- ja 1560-luvun Roomaa 
esittävien karttojen sekä piirrosten perus-
teella Carunchio (2005, 48–49) on pääty-
nyt siihen, että nämä huvilan ensimmäi-
set muutostyöt toteutettiin vuosien 1551 ja 
1561 välillä, heti Lante-suvun omistuksen 
alkuvuosina.

Seuraavat tiedossa olevat laajemmat 
muutokset toteutettiin vasta 1600-luvun 
puolivälissä. Huvilan kaakkoiskulmaan 
tehtiin kellarikerroksen ja alakellarin 
(nykyään tason 2 ja 3) tasoille laajennus-
osa, jonka ikkunat avautuivat rinteeseen. 
Carunchion mukaan (2005, 51) tämä muu-
tostyö valmistui todennäköisesti vuoden 
1660 tienoilla. Sittemmin tätä laajennusta 
jatkettiin vielä etelään, todennäköisesti 

1740-luvun loppuun mennessä tai mah-
dollisesti 1700- ja 1800-luvun taitteessa. 
SIlloin rakennettiin nykyiset ateljee ja 
alakirjasto (Carunchio 2005, 53, 55–56). 
Muutosten tarkat ajankohdat eivät ole 
tiedossa.

Huvila puutarhoineen näkyy Gianbat-
tista Nollin Rooman kartassa (1748) ennen 
suurempia muutoksia, joita huvilaan teh-
tiin 1700-luvun puolivälissä sekä 1700- ja 
1800-luvun taitteessa. 1700-luvun puolivä-
lin uudistuksiin lienee suurella todennä-
köisyydellä kuulunut länsijulkisivun edus-
tan pääportaikon uusiminen nykyiseen 
muotoonsa. Tämän yhä jäljellä olevan 
pääportaikon tieltä purettiin 1550-luvun 
alussa toteutettu nelikulmainen portaikko 
ja terassointi. Samaan aikaan muurattiin 
umpeen kellarikerroksen ikkunoita ja 
toteutettiin toisen kerroksen parvekkeet 
(Randolfi 2005, 199; Carunchio 2005, 76). 
Arkkitehti Virginio Braccin mainitaan 
toteuttaneen vuonna 1795 Villa Lantessa 
”useita ja huomattavia toimenpiteitä”. 
Lante-suvun arkistosta selviää, että tässä 
yhteydessä korjattiin länsifasadin por-
taikkoa, joka oli mahdollisesti muutettu 
nykyiseen kaksijakoiseen muotoonsa jo 
vuoden 1750 tietämillä (Randolfi 2005, 
206; Carunchio 2005, 54–55).

Lante-suvun yli 250 vuoden omistusai-
kana huvilan sisustukseen ja julkisivuihin 
tehtiin lukuisia pienempiä korjauksia ja 
uusimisia, joiden yksityiskohdat käy-
vät seikkaperäisesti ilmi Lante-suvun 
arkistoista (Randolfi 2005, 171–227). 
Merkittävä osa maininnoista ei tosin 

käsitä yksityiskohtaisia tietoja siitä, mihin 
rakennusosiin korjauksia tehtiin. Monet 
niistä liittyvät puutarhaan toteutettuihin 
uudistuksiin ja huvilan vesihuoltoon (Ran-
dolfi 2005, 174–175, 179, 200). Lante-suvun 
arkistosta selviää joidenkin säilyneiden 
rakennusosien ajoitus. Esimerkiksi 
1630-luvulla toteutettiin ulkoportaikon 
tasanteen mosaiikki (Randolfi 2005, 
175), joka on säilynyt osana 1700-luvulla 
uudistettua ulkoportaikkoa. Merkittävä 
Lante-suvun omistamasta sisustuksesta ja 
taiteesta kertova aineisto ovat 1600-luvun 
lopulta lähtien laaditut inventaarioluette-
lot (Randolfi 2005, 181–189).

Vuonna 18807 toteutettiin vähäi-
siä muutostöitä arkkitehti Giuseppe 
Valadier’n johdolla. Loggian eteläisin kaa-
riaukko muurattiin umpeen rakenteissa 
todettujen halkeamien vuoksi, ja loggian 
yläpuolelle lisättiin holvia kannattelevia 
vetotankoja. Samalla toteutettiin uusklas-
sistisia maalaus- ja reliefikoristeluja muun 
muassa salin sisätiloihin. (Carunchio 
2005, 55). Tarkemmin tuntemattomas-
ta syystä Valadier laati huvilan neljästä 
kerroksesta myös pohjapiirustukset, jotka 
ovat varhaisin huvilan tilojen käyttötar-
koituksia valaiseva asiakirja.

Valadier suunnitteli huvilan maille 
myös paviljonkeja, muun muassa metsäs-
tysmajan, kylpylän ja kahvihuoneen (”cof-
feehouse”), mutta ne jäivät toteutumatta. 
(Randolfi 2005, 216–218).

Tässä Raffaello da Montelupon noin 1530-lu-
vun Villa Lanten länsijulkisivun piirustuksessa 
näkyy pääsisäänkäynnin edessä neljä porras-
askelmaa ja oven yläpuoliset koristeaiheet 
alkuperäisasussaan. Porras korvattiin 1550-lu-
vulla uudella. Kuva teoksesta Lilius 1981 osa 2, 
tavola  2. (Musée Wicar, Lille.)
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Villa Lanten piano nobilen pohjapiirustus ja länsijulkisivu noin vuodelta 1551 tai hieman sen jälkeen. Länsijulki-
sivun eteen on piirretty uusi suorakaiteen muotoinen balustradikaiteinen terassi ja sen keskelle eteen porras. 
Länsisivun molemmin puolin lisättiin monumentaalipilarit, joiden sisään johdettiin vesi katolta. On mahdollista, 
että tässä vaiheessa rakennettiin myös portaan alapuolelle holvattuja tiloja, joissa sijaitsee nykyisin talonmiehen 
asunnon tiloja. Kuva teoksesta Lilius 1981 osa 2,  tavola 3 (Kunstbibiliothek, Berliini).

Huvilan muutostöiden 
arkkitehdit vuosina 1550–1950
Lante-suvun arkistossa on säilynyt 
tietoja ammattikäsityöläisistä ja suun-
nittelijoista, jotka työskentelivät hu-
vilan muutostöiden parissa vuodesta 
1625 aina 1700-luvun alkupuoliskolle.  
Heidän joukossaan on useita kymmeniä 
nimeltä tunnettuja henkilöitä, muiden 
muassa muurareita (Randolfi 2005, 
175–200). Huvilan muutostöihin liittyviä 
srkkitehdeiksi kutsuttuja, henkilöitä on 
esimerkiksi Camillo Arcucci, joka mai-
nitaan vuosina 1654 ja 1667 täsmentä-
mättömien muutostöiden toteuttajana. 
Rakennuksen säilyneisyyden perusteel-
la on pääteltävissä, että nämä muutok-
set eivät ole olleet erityisen laajoja.

Lante-suvun omistusajan loppu-
vaiheen ja 1800-luvun muutostöiden 
arkkitehteina toimivat seuraavat suun-
nittelijat:  
• Virginio Bracci (1738–1815), mahdolli-
sesti länsifasadin uudistus 1700-luvun 
puolivälin jälkeen, ulkoportaikon korja-
uksia 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun 
alussa;
• Giuseppe Valadier (1762–1839), huvilan 
korjauksia ja pohjapiirustukset 1807;
• Luigi Canina (1795–1856), Borghesejen 
omistusajan (1817–1837) arkkitehti;
• Augusto Innocenti (1835–1919), Hel-
bigien aikaisten muutostöiden (1887) 
arkkitehti.
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Tässä 1600-luvun loppupuolen Gaspar van Wittelin (1653–1736) maalauksessa Veduta di Villa 
Lante näkyy huvilan yläpihalla useita etupuutarhaa reunustavia monumentaalipilareita. Ateljee-
siipeä, jossa nykyisin sijaitsee kirjasto (4.04) ei ole vielä rakennettu. Collezione Colonna.  Kuva 
teoksesta: Carunchio & Örmä 2005, etukansi.

Villa Lanten piano nobilen leikkaus kohti etelää noin vuodelta 1551 tai sen jälkeen. Loggian 
eteläsivulla ei ole ollut alun perin aukkoa vaan siinä on ollut kaiverrus ja veistos. Oikealla näkyy 
1550-luvun uusi pääsisäänkäynnin edustan suorakaiteen muotoinen terassi ja porras, jolla korvat-
tiin alkuperäinen porras. Kuva teoksesta Lilius 1981 osa 2,  tavola 4  (Kunstbibiliothek, Berliini).

Villa Lanten piano eteläjulkisivu noin vuo-
delta 1551 tai sen jälkeen. Kuva teoksesta 
Lilius 1981 osa 2,  tavola 5  (Kunstbibiliothek, 
Berliini).
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Villa Lanten puutarhaa 1800-luvun lopulla ennen Passeggiata del Gianicolon toteuttamista. Ote Gianbattista Nollin 
vuonna 1748 laatimasta kartasta. Huvila on kartan keskellä. Huvilan ympärillä on suuri puutarha.

Tähän vuoden 1829 karttaan on piirretty punaisella uuden Passeggiata del 
Gianicolo -kadun linjaus, jonka rakentamisen myötä Villa Lanten tontti ja 
puutarha-alue pienenivät huomattavasti. Katu rakennettiin vasta vuonna 
1891. Kuva: www.francozagari.it.

Villa Lante ja sen puutarha-alueet vuoden 1817/37 piirustuksessa. Tontin 
pinta-ala oli noin 8,75 hehtaaria. Piirustus: teoksesta Carunchio & Örmä 
2005, 56. ASV, Archivio Borghese, cart 8006. 
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Vuodesta 1862 alkaen nunnajärjestö 
vuokrasi huvilaa ulos. Tässä vaiheessa 
1860- ja 1870-luvulla huvilassa oleskellut 
vuokralainen, ranskalainen taiteilija An-
toine Gabriel Favard, rakennutti etelä-
julkisivun ateljeen (Carunchio 2005, 57; 
Örmä 2005, 161). Vuodesta 1887 alkaen 
huvilaa vuokrasivat Wolfgang ja Nadine 
Helbig, jotka sinne muutettuaan teetti-
vät pienehköjä muutoksia sisustukseen 
(Väisänen 2004, 142–146). Arkkitehti Au-
gusto Innocentin valvomat korjaustyöt 
jäivät kuitenkin varsin pieniksi: joitain 

seiniä kalkittiin, rakennuksen viemärei-
tä uusittiin ja lattioita avattiin (Väisänen 
2004, 144–145).

Helbigien poika, Italian armeijan 
kenraali Demetrio Helbig, osti huvilan 
nunnajärjestöltä vuonna 1909. Vuonna 
1926 huvilaan asennettiin keskusläm-
mitysjärjestelmä. Vuonna 1926 laadittu 
lämpöjohtosuunnitelma on ensimmäi-
nen tarkempi pohjapiirrossarja huvilan 
eri kerroksista. Siitä käyvät ilmi myös 
yläkerroksissa sijainneet kylpyhuoneet 
ja ennen kaikkea kenraali Helbigin sekä 

hänen vuokralaisensa käytössä olleet 
asuinhuoneet (vuoden 1926 lämpöjohto- 
ja lämminvesisuunnitelma, Villa Lanten 
alakirjaston arkisto). Helbigien 1880-lu-
vun lopulla toteuttamien korjausten jäl-
keen huvilarakennukseen ei tehty enää 
merkittäviä korjauksia ennen Suomen 
valtion 1950-luvun alussa käynnistämää 
restaurointia. 

Muutokset vuosina 1817–1950
Huvila siirtyi vuonna 1817 Borghese-
suvulle (Örmä 2005, 155). Tontin koko oli 
tällöin noin 8,75 hehtaaria eli puutarha-
alueet olivat suuria ja päärakennuksen 
lisäksi tontilla oli myös puutarhurimes-
tarin asuinrakennus, tallirakennuksia 
sekä muita rakennelmia ja marmoripat-
saita (Steinby 1953, 46–47). Borghesejen 
kahden vuosikymmenen omistuksen 
aikana rakennuksessa toteutettiin pieniä 
muutostöitä ylempien kerrosten asuin-
huoneissa arkkitehti Luigin Caninan 
johdolla (Örmä 2005, 159), mutta näiden 
muutostöiden tarkempaa sisältöä ei tie-
detä. Näkyvin Borghesejen toteuttama 
muutos oli aiemmin rinteeseen toteutet-
tujen huonetilojen yläpuolelle rakennet-
tu alapuutarha, joka on yhä olemassa, 
toisin kuin valtaosa huvilaan kuuluneis-
ta puutarhoista (Carunchio 2005, 56).

Kesäkuussa 1837 Borgheset myivät hu-
vilan Jeesuksen Pyhän Sydämen nunna-
järjestölle (Monache del Sacro Cuore del 
Gesù). Huvila oli kuitenkin liian pieni 
järjestön tarpeisiin, ja alarinteeseen 
rakennettiin vuosina 1842–1843 laajem-
mat tilat sekä Rooman ensimmäinen 
uusgotiikkaa edustava kirkko (Örmä 
2005, 160). Nunnajärjestö kutsui huvilaa 
nimellä Casino Lante tai Villino Lante 
(Steinby 1953, 43). Vuosilta 1842–1862 hu-
vilan asukkaista ei ole tietoa. Nunnajär-
jestön lyhyen toiminnan aikana ehdittiin 
kuitenkin peittää ja tuhota sopimattomi-
na pidettyjä 1500-luvun freskoja (Carun-
chio 2005, 56).

Mahdollisesti 1870-luvun lopulla otetus-
sa kuvassa Villa Lanten pääsisäänkäynnin 
ulkoportaan kaiteen päällä oli vielä veistoksia. 
Etupiha oli tällöin vielä nykyistä huomattavasti 
suurempi. Kuva teoksesta: Steinby 1953, 49. 
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Villa Lanteen asennettiin vuonna 1926 vesikiertoiseen patterilämmitykseen perustuva keskuslämmitysjärjestelmä. Tähän uudistukseen 
liittyvät professori Sartorion laatimat piirustukset ovat ainoita piirustuksia, joista käy ilmi huvilan täsmällinen huonejako ennen 1950-luvun 
restaurointia. Osa teksteistä on levinnyt. Piirustuksen teksteistä käy ilmi, että vuonna 1926 Villa Lantessa asui eversti Helbigin lisäksi Mar-
chesa Signora John Morron. (Sukunimi on kirjoitettu piirustuksissa virheellisesti muotoon ”Morroon”.) Piirustuksia säilytetään Villa Lanten 
alakirjaston arkistossa. 

Tulovesi rouva Morronin asuntoon

Menovesi Morronin asunnosta

Tulovesi eversti Helbigin asuntoon

Menovesi eversti Helbigin asunnosta

Kuuma ja kylmä vesi kylpyhuoneisiin

Pohjakerroksen (taso 3) pohjapiirustus vuodelta 1926 sekä lämpö- ja vesijohtojen piirustusmer-
kintöjen suomennokset. Uudet valurautapatterit on väritetty punaisella. Kattilahuone sijoitettiin 
pohjakerroksen lounaiskulmaan. Piano nobilen (taso 4) pohjapiirustus vuodelta 1926. Uudet valurautapatterit on väritetty punai-

sella.

Vuoden 1926 lämpöjohto- ja lämminvesisuunnitelma
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Tason 6 (2. asuinkerros) pohjapiirustus vuodelta 1926. Uudet valurautapatterit on väritetty punai-
sella.

Tason 5 (1. asuinkerros) pohjapiirustus vuodelta 1926. Uudet valurautapatterit on väritetty punai-
sella.

Villa Lanteen asennettiin vuonna 1926 lämpökattila, 
joka sijoitettiin pohjakerroksen lounaiskulmaan. Kattila 
olivat suunnitelleet insinöörit A. Chieregatti ja A. Done-
sana. Kuva on yrityksen esitteestä, jota säilytetään Villa 
Lanten alakirjaston arkistossa.
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Huvilan omistushistoria ja 
vuokralaiset
Villa Lanten ensimmäinen omistaja ja 
asukas oli paavin kuuriassa pitkän vir-
kauran tehnyt Baldassare Turini. Hänen 
kuoltuaan 1543 huvila siirtyi perintönä 
veljenpojalle Giulio di Andrealle, joka 
vuokrasi huvilan vuonna 1548 kreivi 
Georges d’Armagnacille. Kolme vuotta 
myöhemmin, vuonna 1551, di Andrea 
myi huvilan Lanten veljeksille. (Örmä 
2005, 155–156.)

Lante-suvun omistuksessa huvila 
oli vuoteen 1817, yhteensä seitsemän 
sukupolven ajan. Huvilan pitkäaikaisia 
haltijoita puolisoineen Lante-suvusta 
olivat Lodovico (k. 1602) ja Lavinia 
Maffei, Marc’Antonio (1566–1652) ja Luc-
rezia della Rovere, Ippolito (1618–1688) 
ja Maria Cristina Altemps de’Medici 
sekä Filippo (1709–1771). Puolisoiden 
joukossa korostuvat paavilliset suvut, 
ja Lante-suku kuului aatelistoon ja 
useat heistä nousivat urallaan katolisen 
kirkon johtaviin virkoihin, joskaan eivät 
paavinistuimelle. Useat Villa Lanten 
omistajista toimivat kardinaaleina. 
(Örmä 2005, 156–158.) 

Kardinaali Alessandro Lanten talo-
usvaikeuksien seurauksena huvila oli 
myytävä vuonna 1817, ja sen osti Camillo 
Borghese. Ostaja oli lähipiiristä, mitä 
saattoi selittää Borghesen halu auttaa 
Lanteja taloushuolien keskellä: yksi su-
vun jäsenistä oli Borghesen rakastajatar 
(Örmä 2005, 159). Borgheseilla huvila oli 
vain kahden vuosikymmenen ajan, ja 

Camillo Borghesen veljenpoika Mar-
cantonio myi sen kesällä 1837 Jeesuk-
sen Pyhän Sydämen nunnajärjestölle. 
Järjestön oli tarkoitus käyttää huvilaa 
noviisien koulutuspaikkana ja asunto-
lana. Huvila osoittautui kuitenkin liian 
pieneksi muutamassa vuodessa – sillä 
välin sopimattomina ja siveettöminä 
pidetyt 1500-luvun katto- ja seinämaa-
laukset oli kuitenkin ehditty hakata 
pois tai peittää. Nunnajärjestö rakensi 
käyttöönsä alarinteeseen uudet tilat ja 
vuosilta 1842–1862 huvilan asukkaista ei 
ole tietoa. (Örmä 2005, 160.)

Nunnajärjestö vuokrasi huvilan vuon-
na 1862 eläkkeellä olleelle sveitsiläiselle 
upseerille, ja seuraavaksi vuokralaisek-

si tuli ranskalainen taiteilija Antoine 
Gabriel Favard, joka rakennutti huvilan 
eteläsivustan ateljeesiiven. Vuonna 1887 
huvilan vuokrasivat arkeologi Wolfgang 
ja ruhtinatar Nadine Helbig, joiden 
aikana huvilan tieteellinen ja taiteelli-
nen seuraelämä nousi kukoistukseensa. 
Wolfgang Helbig oli tullut Roomaan 
Saksan arkeologisen instituutin varajoh-
tajaksi vuonna 1865. Nadine Helbig taas 
oli seurustellut nuoresta saakka Franz 
Lisztin, Clara Schumannin ja Anton Ru-
binsteinin kaltaisten romantiikan ajan 
taiteen kiintotähtien seurassa. (Väisä-
nen 2004.)

Jeesuksen pyhän sydämen nunnajär-
jestö myi Villa Lanten Helbigien pojalle, 

kemistille ja Italian armeijan kenraalille 
Demetrio Helbigille vuonna 1909 (Örmä 
2005, 168). Suomen valtion yhteys hu-
vilaan syntyi 1940-luvulla, kun Suomen 
Vatikaanin-lähettiläs Georg Achates 
Gripenberg ystävystyi Helbigin kanssa 
ja tarjosi huvilan huoneita vuokratta-
vaksi lähetystölle. Vuonna 1947 Suomen 
väliaikainen asiainhoitaja Göran Stenius 
muutti huvilaan vuokralaiseksi. Tämän 
yhteyden myötä kenraali Helbig lopulta 
tarjoutui myymään huvilan suomalai-
sille, ja Suomen valtio hankki huvilan 
omistukseensa Amos Andersonin väli-
tyksellä vuonna 1950. (Setälä et al. 2004, 
51–74.)

Näkymä Villa Lanten portilta kohti länsijulki-
sivua 1860- tai  1870-luvulla. Vanha rauta-
portti on edelleen olemassa, mutta lähempänä 
huvilaa. Kuva: teoksesta Carunchio & Örmä 
2005, 161. 
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Villa Lanten länsijulkisivu ja etupuutarha heti vuoden 1870 jälkeen. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 23. Nadine Helbig ja äitinsä Natalia Borisovna 
Schahovskaja Villa Lanten vanhan marmorisen 
kaivon äärellä, niin kutsutulla ”Piazza di Pescia” 
-aukiolla vuonna 1894. Kaivo sijaitsee nykyisin 
yläpihalla, aiempaa korkeammalla. Kuva: teok-
sesta Carunchio & Örmä 2005, 164.

Wolfgang Mommsen (keskellä) 
vierailulla Villa Lantessa vuonna 
1893. Vasemmalla on Lili Helbig 
Morani. Taustalla näkyvät länsisi-
vun ruutuikkuna ja sen ulkopuo-
liset, säleikölliset ikkunaluukut. 
Kuva: teoksesta Carunchio & 
Örmä 2005, 163.

Ruhtinatar Nadine Helbig loggiassa (4.04) 
arviolta vuonna 1890. Kuva: teoksesta 
Carunchio & Örmä 2005, 59.

Helbigin omistuksen 
aikainen kuva salo-
nesta ja sen länsisivun 
takasta. Kuva: teokses-
ta Carunchio & Örmä 
2005, 164.
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TASO 1, ALAKELLARI

Alakellarikerroksen pohjapiirustuksessa on esitetty vain käytävä (1.01) ja tämän 
pohjoispuolinen tila. Käytävän eteläpuolinen tila (nykyinen ateljee 1.06) on esitet-
ty virheellisesti yläkellaritason piirustuksessa. 

Sivujen 52–54 piirustukset ovat Demetrio Helbigin aikaisesta Villa Lanten kiinteistörekisteriot-
teesta, joka on mahdollisesti 1940-luvulta. Asiakirjaa säilytetään Villa Lanten arkistossa.

TASO 2, YLÄKELLARI

Piirustuksessa on esitetty vain pohjoisosa yläkellarikerroksen tiloista. Pohjoinen 
on piirustuksessa vasemmalla. Pääportaan oikealla puolella on wc. Muiden tilojen 
käyttötarkoituksia ei ole merkitty. 

Nykyinen viinikellari (2.01)

Tilahahmo on sittemmin 
muuttunut ja tila on nykyi-
sin liinavaate- ja serveri-
huone (2.02+2.03)

Yläkellarin wc, joka pu-
rettiin 1973–1975. Tila on 
nykyisin osa alakirjastoa 
(2.08).

Tila on sittemmin jaettu 
väliseinillä kolmeksi 
tilaksi, joissa sijaitsevat 
nykyisin kuivaushuone 
(2.04), pesula (2.05) ja 
käytävä (2.06).

Pääporras

Villa Lante Demetrio Helbigin aikaan, mahdollisesti 1940-luvulla

TASO 2, YLÄKELLARI

Piirustuksessa on esitetty vain yläkellarin eteläpuoleinen osa. Siinä on esitetty 
virheellisesti myös tila, jossa sijaitsee nykyisin taiteilijan ateljee (1.06), vaikka se 
sijaitseekin alakellarissa. Tilojen käyttötarkoitusta ei ole merkitty.

Tämä tila 
kuuluu 
oikeasti ala-
kellaritasoon. 
Nykyisin 
tilassa on 
taiteilijan 
ateljee (1.06).

Nykyisin tila 
on vierashuo-
ne (2.12).

Varastokel-
lari (nykyisin 
tila alakirjas-
to 2.08)

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Nykyisin 
tiloissa on 
taiteilijan 
asunto 
(1.02–1.05)

Käytävä 
(1.01)
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Tonttia kiertävää muuria vasten on sijainnut 
autotalli (autorimessa).

Helbigin keittiö, jonka paikalla sijaitsevat 
nykyisin eteinen ja tv-huone (3.13, 3.14). 

Itäsivun keskimmäisen huoneen käyttö-
tarkoitukseksi on merkitty kylpyhuone/wc. 
Huone muutettiin vuosien 1954–1955 aikana 
makuuhuoneeksi (3.18) ja uusi kylpyhuone 
rakennettiin tämän eteläpuolelle, entiseen 
kappelitilaan.

Pohjakerroksen länsiosan tilat on esitetty 
erillisessä, alla näkyvässä piirustuksessa.

Pergolaterassille (3.21) johtavan käytävän 
(nykyinen 3.16) länsisivulla on ollut kapea tila, 
jossa on ollut wc.

Nykyisin tilassa on johtajan asunnon keittiö 
(3.11).

TASO 3, POHJAKERROS

Piirustuksessa on esitetty vain pohjakerrok-
sen läntinen osa. Tiloissa on nykyisin talonmie-
hen asunto.

Keittiö (nykyisin apukeittiö 
(3.09), makuuhuone (3.06) ja 
eteishalli (3.07))

Hiili-
varasto

Puoliksi maanalainen, 
tyhjä tila

TASO 3, POHJAKERROS

Piirustuksessa on esitetty vain osa pohjakerroksen tiloista. Pohjoinen on piirustuksessa vasemmalla.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys54

–
 � –R

a
k

en
n

u
sh

is
to

ri
a � –

–

TASO 4, PIANO NOBILE, PÄÄKERROS

Tilajako vastaa nykyistä. 

Osa loggian itäsivus-
ta oli vielä muurattu-
na umpeen.

TASO 5, 1. ASUINKERROS

Kerroksessa oli porrashuoneen lisäksi kaksi huo-
netta ja kylpyhuone sekä kattoterassi. 

Kattoterassi (5.10)

Nykyinen parlatorio 
(5.09)

Wc ja kylpyhuone

TASO 6, 2. ASUINKERROS

Länsipäädyssä ei ollut vielä huonetiloja.

Wc ja kylpyhuone

Ullakko (nykyinen Gavina 6.16–6.18)

Rakentamaton osa (katto). Alueelle rakennet-
tiin 1950-luvulla asuinhuoneita (6.01–6.05).

Nykyisin itäpäädyssä sijaitsevat asuinhuoneet 
Rossa (6.13), Gialla (6.14) ja Azzurra (6.15) sekä 
käytävä (6.12).

Nykyisin länsipäädyssä on 
kolme asuinhuonetta pesuti-
loineen.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Suomen � –valtion � –
omistus � –ja � –
restauroinnit � –1950–
2020

Villa Lanten historian laajimmat muu-
tostyöt ajoittuvat viimeisen 70 vuoden 
ajalle, Suomen valtion omistusaikaan. 
Tähän aikajaksoon mahtuu kolme 
mittavaa restaurointia 1950-, 1970-, 1980- 
ja 1990-luvuilla. Lisäksi huvilassa on 
toteutettu jatkuvasti muita korjauksia ja 
pienempiä muutostöitä. Restaurointien 
taustalla olevat periaatteet heijastelevat 
sekä aikakautta että suunnittelijoidensa 
restaurointifilosofisia käsityksiä. Kunkin 
korjausvaiheen periaatteet ovat eron-
neet toisistaan varsin merkittävästi, ja 
myös nämä 1900-luvun jälkipuoliskon 
kerrostumat ovat osa Villa Lanten arkki-
tehtonisesti merkittävää kokonaisuutta. 
Restaurointien jättämät jäljet kertovat 
paljon siitä, mikä renessanssihuvilan 
arkkitehtuurissa on nähty merkittävänä 
ja arvokkaana eri aikoina.

Suomen Rooman-instituutin 
perustaminen ja tonttikysymys

Haave omasta instituutista

Suomen Rooman-instituutti on perustet-
tu vuonna 1938 ja se aloitti toimintansa 
Villa Lantessa vuonna 1954 monien vai-
heiden ja vastoinkäymisten jälkeen. 

Ajatuksen suomalaisten tutkijoiden ja 
taiteilijoiden omasta instituutista voidaan 
sanoa juontavan juurensa sivistyneistön 
vanhasta traditiosta tehdä tutustumis-
matkoja Euroopan klassisiin kohteisiin, 
etenkin Roomaan. Tiettävästi varhaisim-
mat suomalaisten tekemät tieteelliset 
tutkimukset Roomassa ovat Turun piis-

pan pojan Carl Frederik Fredenheimin 
kaivaukset Forum Romanumilla vuosina 
1788–1789. Hänen jälkeensä monet suo-
malaiset tiedemiehet kävivät 1800-luvun 
aikana Roomassa tekemässä tutkimuk-
siaan. Ensimmäinen varsinainen yritys 
organisoida suomalaista tutkimusta 
Roomassa tehtiin 1900-luvun alussa filo-
sofian tohtori Henry Biaudetin johdolla. 
Tämä instituutin esiaste kuitenkin kaatui 
varojen puutteeseen.

Suomen lisäksi myös muilla mailla oli 
suunnitelmia omien instituuttien perus-
tamiseksi Roomaan. 1920-luvulla Ruotsin 
instituutin johtaja Axel Boëthius ehdotti, 
että Helsingin yliopisto osallistuisi ruot-
salaisen instituutin kustannuksiin, ja sillä 
tavoin voisi ottaa osaa sen toimintaan. 
Suunnitelma ei toteutunut sellaisenaan, 
mutta maiden tutkijoiden välillä oli siitä 
huolimatta aktiivista yhteistyötä. Yksi 
merkittävimpiä tapahtumia olivat vuonna 
1938 Helsingissä järjestetyt Klassikkopäi-
vät, joihin kokoontuivat klassisten kielten 
opettajat, antiikintutkijat ja muut asiasta 
kiinnostuneet. Tapaamisen merkittä-
vimpänä antina voidaan pitää sitä, että 
ajatus suomalaisen instituutin perusta-
misesta herätettiin jälleen henkiin. Idea 
päätyi myös Huvfudstadsbladetin sivuille. 
Lehden omistaja ja päätoimittaja Amos 
Anderson intoutui välittömästi ottamaan 
yhteyttä kouluhallituksen ylijohtajaan 
Oskari Mantereeseen ja lahjoittamaan 
miljoona markkaa (nykyrahassa 
286 000 euroa) Suomen Rooman-instituu-
tin perustamista varten.

Säätiö, toiveet omasta tontista ja 
sodan vaikutukset

Tekemänsä lahjoituksen saatekirjeessä 
Amos Anderson määritteli tulevan insti-
tuutin hallinnoinnin muodon: instituut-
tia ja sen taloutta hallitsisi säätiö, jonka 
johdossa olisi Mantere, jäseninä kolme 
Klassikkopäivien osaanottajaa sekä 
Anderson itse. Säätiön johdon kokoon-
panosta käytiin keskustelua erinäisissä 
kokouksissa ja lopulta päädyttiin koko-
amaan seitsenjäseninen hallitus, joista 
kaksi edustaisi klassista filologiaa, yksi 
antiikintutkimusta, yksi kuvataiteita ja 
kolme talouselämää. 

Institutum Romanum Finlandiaen 
ensimmäinen virallinen kokous pidet-
tiin helmikuussa 1939. Kokoukseen oli 
saapunut tieto, että Italian valtio suhtau-
tui myönteisesti säätiön pyyntöön saada 
instituutille oma tontti Roomasta Valle 
Giuliasta, joka sijaitsi Ruotsin rakenteil-
la olevan uuden instituuttirakennuksen 
vieressä. Samalla alueella toimi myös 
useita muita vastaavia instituutteja, 
joten paikka tuntui sopivalta. Amos 
Anderson korotti alkuperäisen lahjoi-
tuksensa summan kolmeen miljoonaan 
markkaan, josta kaksi miljoonaa oli 
varattu rakennustöihin ja loput oppira-
haston muodostamiseksi. Lahjoituksen 
ehtona oli, että valtion tuli myöntää 
varat instituutin toiminnan ylläpitämi-
seksi.

Amos Anderson matkusti keväällä 
1939 ystävänsä, professori Rolf Wittin-
gin kanssa Roomaan tutustumaan erilai-
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siin tonttivaihtoehtoihin. Ystävyksille oli 
järjestetty muun muassa henkilökohtai-
nen tapaaminen Italian ulkoministeri 
Cianon ja tämän apen, valtionhoitaja 
Mussolinin kanssa. Audienssi kuitenkin 
peruttiin, ja seuraavana päivänä Italia 
miehitti Albanian. 

Suunnitelmat instituutin opetustoi-
minnan aloittamiseksi etuajassa, ennen 
oman rakennuksen valmistumista 
jäivät toisen maailmansodan jalkoihin. 
Säätiön johtohahmoista kaksi kaatui 
rintamalla, silti toimintaa jatkettiin 
jossain määrin myös sota-aikana.
Tonttikysymys pysyi yhä asialistalla, 
sillä Italian fasistihallituksella oli oma 
intressinsä solmia myönteisiä yhteyksiä 
Suomen kanssa. Myös Suomessa hanke 
nähtiin tärkeänä sitoutumisena länteen 
ja eurooppalaiseen kulttuuriin. Tontti-
hanke kuitenkin haudattiin sotatoimien 
kiihtyessä. Säätiö ei myöskään kokoon-
tunut kertaakaan vuosien 1943 ja 1947 
välisenä aikana.

Sodan vaikutukset näkyivät ankarana 
inflaationa myös säätiön taloudessa. 
Kolmen miljoonan markan lahjoituksen 
arvo oli sodan päätyttyä pienentynyt

käytännössä kymmenesosaan alkupe-
räisestä ja Suomen Rooman-instituutin 
tulevaisuus näytti synkeältä. Sillä ei 
ollut käytettävissä varoja toimintaansa, 
ei omaa tonttia, ei rakennusta, eikä 
varteenotettavaa ehdokasta tulevan 
instituutin johtajaksi. Kaiken lisäksi sää-
tiön hallituksen puheenjohtaja Edwin 
Linkomies oli tuomittu vankeusrangais-
tukseen sotasyyllisyysoikeudenkäyn-
neissä.

Välittömästi raskaan sodan jälkeen ei 
ollut juurikaan tarmoa instituutin asian 
ajamiseksi. Amos Anderson oli ideasta 
yhä innostunut, mutta ei halunnut enää 
lähteä mukaan puolivalmiisiin suunni-
telmiin. Suomen Italian lähettiläs Harri 
Holma kuitenkin toimi yhä aktiivisesti 
instituutin tonttiasiassa. Italialaiset 
virkamiehet osoittautuivat kuitenkin 
vastentahtoisiksi yhteistyökumppaneik-
si. Holmalle selvisi ajan mittaan syy, 
miksi Suomelle luvattua tonttia pidettiin 
rakentamattomana: Erään tonttiasiasta 
vastaavan roomalaisen virkamiehen 
sivutoimena oli kuljettaa turisteja aa-
sikyydillä eläintarhaan. Hänen aasinsa 
tarvitsivat kaupungista sopivan yösijan, 
joka sattui olemaan nimenomaan Suo-
melle luvattu tontti Valle Giuliasta.

Harri Holman toimiessa tahol-
laan Roomassa aktivoitui myös säätiö 
uudestaan. Kannatusta toiminnalle 
päätettiin hakea sekä pääministeriltä 
että eduskunnan puhemieheltä, jotka 
suhtautuivatkin instituuttisunnitelmiin 
suopeasti. Hankkeella tuntui siis olevan 

vahvaa taustatukea myös valtion tasolta. 
Ongelmana olivat kuitenkin yhä sopivan 
keulakuvana toimivan johtajan puute 
sekä rahoituksen riittämättömyys.

Villa Lante päätyy instituutin 
käyttöön

Sitä, että Suomen Rooman-instituutti 
sijoittui juuri Villa Lanteen, voidaan 
pitää monen onnekkaan yhteensattu-
man tuloksena. Vatikaanilla oli erityi-
nen merkitys Suomelle poliittisesti; se 
oli esimerkiksi tunnustanut maamme 
itsenäisyyden ensimmäisten joukossa. 
Suomen ensimmäinen Vatikaanin lähet-
tiläs, vuonna 1942 virkaansa nimitetty 
diplomaatti ja vapaaherra Georg Acha-
tes Gripenberg ystävystyi Villa Lanten 
silloiseen asukkaaseen, eläkkeellä 
olevaan kenraali Demetrio Helbigiin. 
Gripenbergillä oli vaikeuksia löytää 
Roomasta toimitiloja ja asuntoa, niinpä 
kenraali Helbig tarjosi hänelle huvilasta 
huoneita vuokrattavaksi. Huoneet olivat 
kuitenkin kalustamattomia ja kalustei-
den hankkiminen oli sodasta johtuvien 
ongelmien takia mahdotonta. Siispä 
Villa Lante jäi vielä ilman suomalaista 
asukasta.

Tilanne kuitenkin muuttui, kun 
vuonna 1946 Vatikaanin lähetystön 
sihteerinä tuolloin toiminut Göran Ste-
nius muutti Villa Lanteen viisilapsisen 
perheensä kanssa. Kenraali Helbig oli 
etsinyt luotettavaa, mieluiten poh-
joismaista vuokralaista. Hän asui itse 
nykyisessä johtajan asunnossa (tasolla 

3) ja peri paikalliseen hintatasoon näh-
den erittäin edullista vuokraa. Helbig 
oli tottunut elämään vaatimattomasti 
ja sopivan vuokralaisen löytyminen oli 
hänelle tärkeämpää kuin tulojen maksi-
mointi. Steniuksen perheen ja kenraali 
Helbigin välit olivat alusta loppuun 
erityisen lämpimät.

Kun Göran Stenius vuonna 1947 
nimitettiin Suomen väliaikaiseksi 
asiainhoitajaksi Pyhän istuimen luona, 
hän tiedusteli Helbigiltä mahdollisuutta 
siirtää myös lähetystön toimisto Villa 
Lanteen, eikä kenraalilla ollut mitään 
sitä vastaan.

Villa Lante oli iäkkään, mutta 
tarmokkaan kenraali Helbigin lapsuu-
denkoti ja häntä huoletti, mitä huvilalle 
tulee tapahtumaan hänen kuolemansa 
jälkeen. Suuren palatsin ylläpito oli 
kallista, eikä Helbig halunnut joutua 
taloudelliseen ahdinkoon vanhoilla päi-
villään. Samasta syystä hän ei myöskään 
halunnut testamentata Villa Lantea 
rakkaalle sisarentyttärelleen Paolina 
Moranille, joka ei myöskään ollut niin 
hyvissä varoissa, että olisi kyennyt pitä-
mään huvilasta huolta. Kenraali Helbig 
pelkäsi, että sisarentytär joutuisi ennen 
pitkää myymään talon ulkopoliselle 
ostajalle. 

Helbigille oli tärkeää, että Villa Lante 
siirtyisi jollekulle, joka ymmärtäisi sen 
kulttuurisen arvon. Kenraali oli kehi-
tellyt suunnitelmaa, jossa hän luopuisi 
jo elinaikanaan palatsin omistuksesta 
testamenttilahjoituksella, joka takaisi 

Edellisen sivun kuva:
Göran Stenius asui perheineen Villa Lantessa 
1940-luvun lopulta aina 1950-luvun alulle. 
Kuva on otettu yläpihalta, kirjaston vierestä 
kohti itää. Kuva: KA.
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hänelle asumisoikeuden palatsissa, ja 
joku muu ottaisi harteilleen rakennuksen 
huoltamisen. Helbig olikin ollut jo vai-
vihkaa yhteyksissä esimerkiksi Yhdysval-
tain tiede- ja taideinstituuttiin, Irlannin 
lähetystöön ja Vatikaaniin. Myös eräs 
kenraalin lääkäriystävistä oli tehnyt Villa 
Lantesta ostotarjouksen, mutta kauppoja 
ei syntynyt.

Göran Stenius tunsi kenraali Helbi-
gin huolen Villa Lanten kohtalosta ja 
myös Institutum Romanum Finlandiaen 
tarpeen löytää toiminnalleen tilat Roo-
masta. Helmikuussa 1950 Stenius esitti 
kenraalille ajatuksensa huvilan tarjoami-
sesta säätiölle ostettavaksi. 

Kenraali Helbig innostui ajatuksesta 
ja asia eteni nopeasti. Stenius kirjoitti 
Amos Andersonille kirjeen, jossa kuvaili 
nyt auennutta mahdollisuutta. Anderson 
ryhtyi puolestaan ajamaan asiaa Suomen 
päässä. Kenraali Helbig asetti kaupan eh-
doksi kahdeksan miljoonan liiran (nyky-
rahassa n. 100 000 euroa) myyntihinnan, 
vuokratulot, asumisoikeuden kuolemaan-
sa saakka sekä elinkoron sisarentyttärel-
leen. Kauppahintaa voi pitää silloiseen 
hintatasoon nähden lähinnä nimellisenä. 
Kenraali Helbig ehdotti, että kiinteistö 
myytäisiin nimellisesti Suomen Vatikaa-
nin-lähetystölle eli Suomen valtiolle, joka 
puolestaan luovuttaisi sen kaupanteon 
jälkeen käyttöön Institutum Romanum 
Finlandiae -säätiölle, joka tosiasiallisesti 
toimi kaupan rahoittajana. Tällä tavalla 
rakennuksen suojelluksi julistaminen ei 
vaikuttaisi sen suunniteltuun käyttöön. 

Institutum Romanum Finlandiaen 
(IRF) toiminta

Suomen Rooman-instituutti kuvailee 
verkkosivuillaan toimintaansa seuraa-
vasti: ”Instituutti järjestää opetusta ja 
tutkimusta ennen kaikkea antiikintut-
kimuksen eri aloilla. Tutkimusalat ovat 
antiikin ja keskiajan historia, klassillinen 
filologia, arkeologia ja taidehisto-
ria; instituutti on erityisen tunnettu 
epigrafisista tutkimuksistaan. Lisäksi 
instituutti majoittaa stipendiaatteja, 
eri alojen tutkijoita ja myös taiteen eri 
alojen edustajia.”

Yli sadan vuosittaisen Villa Lantessa 
majoittuvan opiskelijan, tutkijan ja 
taiteilijan lisäksi huvilassa tekevät 
tutkimusta myös instituutin johtaja 
ja lehtori. Erilaiset yhteistyöprojektit, 
kuten yliopisto-opiskelijoille ja aineen-
opettajille suunnatut kurssit, ovat 
tärkeä osa instituutin toimintaa. Villa 
Lantessa järjestetään myös erilaisia 
yleisöluentoja, seminaareja, konfe-
rensseja ja konsertteja. Ateljeetiloissa 
työskentelee vuosittain kaksi tai use-
ampi suomalainen taiteilija. Instituutin 
kirjasto on huvilassa majoittuvien 
tutkijoiden lisäksi myös ulkopuolisten 
tutkijoiden käytettävissä. (Suomen 
Rooman-instituutti 2020.)

Suomen Rooman-instituutti 2020. 
http://irfrome.org/

Suomen lippu ensimmäisiä kertoja Villa Lanten lipputangossa 1950-luvun alussa. Villa Lanten 
tontti on ensimmäinen Suomen valtion ostama maa-alue Roomassa. Kuva: KA.

Huhtikuun 1950 kokouksessa sää-
tiö päätti käyttää kaikki varansa Villa 
Lanten ostamista varten. Amos Ander-
son täydensi kauppasumman uudella 
lahjoituksella ja takasi omalla vakuudel-
laan Suomen valtion kenraali Helbigille 
maksaman elinkoron. Kaupat solmittiin 
23. huhtikuuta 1950. (Setälä & Suvikum-
pu 2004, 18–75, passim.)
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Vuosien 1952–1955 restaurointi
Suomen valtion omistusajan alussa oli 
selvää, että melko rapistunut huvila 
edellyttäisi laajaa kunnostusta. Villa 
Lanten suojeleminen 23.10.1951 loi 
reunaehdot huvilan ulkomuodon säilyt-
tävälle restauroinnille. Instituutti teki 
1950-luvun alussa tiedusteluja Vatikaa-
nin ja Ruotsin instituuttiin restauroin-
nin toteuttajien löytämiseksi. Suunnit-
telijaksi valikoitui lopulta professori 
Adriano Prandi, joka oli tehnyt Villa 
Lanten korjaussuunnitelman vuonna 
1950 Suomen Vatikaanin suurlähetystöä 
varten. (Setälä 2004, 148.)

Restauroinnin lähtökohta oli vaativa, 
sillä Villa Lanteen tarvittiin tarkoituk-
senmukaiset tilat instituutin toimintaa 
varten. Samanaikaisesti huvilan ulko-
muoto oli säilytettävä ja rakennetekniset 
ongelmat korjattava. Restaurointipe-
riaatteissa korostuivat ennen kaikkea 
huvilan arvokkaimmiksi katsotut sisätilat 
ja näkyvät rakenteet. Adriano Prandin 
lähtökohtana oli huvilan alkuperäinen ul-
komuoto ja renessanssiasuun palauttava 
restaurointi. Rakennetutkimuksilla pyrit-
tiin paljastamaan ja löytämään julkisivu-
jen alkuperäinen aukotus, materiaalit ja 
väritys. Rakennus nähtiin ennen kaikkea 
monumenttina. Torsten Steinby (1979) on 
luonnehtinut Prandin periaatteita ”pu-
ristisiksi”, sillä hän olisi halunnut purkaa 
muun muassa 1860-luvun ateljeelaajen-
nuksen sekä länsijulkisivuun 1700-luvun 
lopulla toteutetut parvekkeet.

Professori Adriano Prandi ei laati-

Lokakuussa 1952 otetussa Villa Lanten restauroinnin toteuttajien ryhmäkuvassa ovat edessä oikealta profes-
sori J.S. Sirén, lehtori Einar Pontán, professori Adriano Prandi, intendentti Gino Filipetto ja insinööri Giuseppe 
Conquio. Toisessa rivissä ensimmäisenä oikealla on filosofian tohtori Torsten Steinby. Toisen rivin neljäs 
oikealta on työnjohtaja Carlo Broggi ja viides oikealta instituutin sisäkkö Gavina Bitti. Ryhmä on kokoontunut 
ulkoportaalle, jonka kunnostuksen yhteydessä lisättiin vedeneristykseksi asfalttia ja betonia. Kuva: KA.
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nut restaurointia laajemmin kuvaavaa 
raporttia, mutta hänen vuonna 1954 
kirjoittamansa artikkeli on keskeisimpiä 
lähteitä, kuten myös Torsten Steinbyn 
vuonna 1953 julkaistu ruotsinkielinen 
teos Villa Lante, joka käsittelee Villa 
Lanten historiaa ja 1950-luvun restau-
rointitöitä. Kansallisarkistossa säilytet-
tävän Insitutum Romanum Finlandiaen 
arkiston aineistoon kuuluu muun mu-
assa 1950-luvun restaurointitöiden pöy-
täkirjoja ja kirjeenvaihtoa, jotka antavat 
mahdollisuuden hahmottaa restauroin-
nin aikataulu ja tehtyjä toimenpiteitä. 
Asiakirjoista käyvät myös ilmi Torsten 
Steinbyn ja Adriano Prandin väliset 
erimielisyydet restaurointiperiaatteista. 
Prandin tahto palauttaa huvila mahdol-
lisimman alkuperäiseen asuun muun 
muassa purkamalla 1860-luvulla lisätty 
ateljee (nykyinen kirjasto) sai aikaan 
varsin rajujakin erimielisyyksiä. 

Tehdyt restaurointi- ja korjaustoi-
menpiteet käyvät ilmi myös Torsten 
Steinbyn 10.1.1953 päivätystä koosteesta, 
jossa on kaiken kaikkiaan sata kohtaa.

Joulukuussa 1951 vanha lämpökattila 
korvattiin uudella. Muutoin huvilan 
restaurointi alkoi vuonna 1952, ja tehdyt 
muutostyöt olivat mittavimmat koko 
huvilan historiassa. Koko alkuperäinen 
kastanjapuinen kattorakenne purettiin 
pois ja korvattiin raudoitetulla betonika-
tolla. Vanha kattorakenne oli Prandin 
(1954, 123) mukaan ”korjauskelvoton 
raunio”. Samoin vanha pääporras puret-
tiin ja korvattiin betonisella. Piano nobi-

len yläpuoliset kerrokset rakennettiin 
kokonaan uudelleen, ja koko rakennus-
volyymi otettiin hyötykäyttöön ullakkoa 
myöten. Loggian vuonna 1807 umpeen 
muuratut aukot palautettiin. Lisäksi 
sisätiloissa toteutettiin kattomaalaus-
ten konservointia ja nunnajärjestön 
1800-luvun alkupuoliskolla peittämien 
maalausten palauttamista esiin. Huvilan 
ikkunat uusittiin. (Prandi 1954; Carun-
chio 2005.)

Prandi (1954) totesi restauroinnin 
jälkeen julkaistussa teoksessa, että ”mit-
kään muutostyöt eivät ole hälventäneet 
tai tuhonneet huvilan monumentaalis-
ten piirteiden ja rakennusosien alkupe-
räisyyttä ja autenttisuutta”. Lausuma ku-
vastaa hyvin 1950-luvun restauroinnin 
henkeä, jossa huvila ymmärrettiin ensi-
sijaisesti tyylihistorialliseksi monumen-
tiksi, jossa tuli näkyä mahdollisimman 
selvästi alkuperäinen renessanssiasu. 
Restauroinnin toteutuksessa ei ollut 
olennaista seurata alkuperäisiä raken-
nusteknisiä ratkaisuja tai materiaaliva-
lintoja, vaan terästä ja betonia käytettiin 
surutta ulospäin näkymättömissä osis-
sa. Huvilan arkkitehtuurin arvot nähtiin 
ensisijaisesti sen monumentaalisissa 
osissa ja piano nobilen sisätiloissa, joi-
den rinnalla toissijaiset tilat ja rakenteet 
saatettiin uudistaa täydellisesti. (Carun-
chio 2005, 60–65.)   

Restaurointi- ja korjaustarpeet

Ennen restaurointia julkisivuissa oli 
tummia läikkiä ja epätasaisuuksia, rap-
pausta oli irronnut ja lisäksi läpiruostu-
neita putkia ja johtoja näkyi myös jul-
kisivuissa. Sisätiloissa oli korjauksen ja 
maalaamisen tarvetta. Talossa oli myös 
rakenteellisia heikkouksia. Tiilikatto piti 
uusia. Vanhat, kastanjapuiset katto-
tuolit olivat enemmän tai vähemmän 
lahonneita ja niissä oli aiempia korja-
uspaloja. Piano nobilen kirjaston katto, 
jonka yläpuolella oli kattoterassi, oli 
huonokuntoinen. Ei ollut suositeltavaa, 
että kattoterassilla olisi samanaikaisesti 
useita ihmisiä. 

Kantavia muureja tuli tukea. Ovia ja 
ikkunoita täytyi uusia. Erityisesti putket 
ja johdot tuli vaihtaa.

Puutarhaa järjesteltiin uudelleen. 
Osittain sortunut puutarhamuuri ja 
rautaportti piti korjata.

Lisäksi huvilan uusi käyttötarkoitus 
vaati tilamuutoksia erityisesti ylimmissä 
kerroksissa (tasot 5–7). Asukasmäärän 
noustessa oli välttämätöntä kasvattaa 
vesivarastoja. Tontin korkean sijainnin 
vuoksi vedenpaineessa oli ongelmia, 
mutta Rooman uudet vesijohdot auttoi-
vat tässä. Käytännön syistä taloon tuli 
saada lisää sähkötehoa ja uusi lämpö-
kattila.

Säätiö oli tietoinen näistä vaatimuk-
sista ja ottanut ne huomioon ostoehtoja 
hyväksyessään. Göran Stenius teetti 
kaupanteon jälkeen alustavan korjaus-
ohjelman, joka asetettiin laskelmien 

pohjaksi. Käytettävissä olevat resurs-
sit olivat vähissä ja täytyi kerätä lisää 
rahaa. Kävi ilmi, ettei korjaustöitä ollut 
mahdollista tehdä useassa pienessä 
erässä, kuten alun perin oli suunnitel-
tu. Eri korjausurakat nivoutuivat siinä 
määrin toisiinsa, että ainut ratkaisu 
oli tehdä kaikki samanaikaisesti, tai 
ainakin niin paljon kuin mahdollista. 
Tiedettiin myös, että työn kuluessa 
rakennuksesta paljastuisi lisää puutteita 
ja korjaustarpeita. 

Rakennus tuli muuttaa palvelemaan 
sekä Suomen Rooman-instituuttia että 
Suomen Vatikaanin suurlähetystöä, 
mutta säätiö huolehti yksin hallinnosta 
ja hoidosta. Säätiöllä oli suuri vastuu 
restaurointitöiden taloudesta ja niiden 
pikaisesta käynnistämisestä. (Steinby 
1953, 87–91.)

Suunnittelijat ja osapuolet

Torsten Steinby saapui säätiön edusta-
jana Roomaan samalla, kun Göran Ste-
nius, jonka ansiota Villa Lanten hank-
kiminen oli, palasi Suomeen. Steinbyn 
tehtäväksi tuli etsiä päteviä avustajia 
restaurointiin. Professori Adriano Pran-
di, kuuluisa arkkitehti, taidehistorioit-
sija ja restauroija, joka oli laatinut myös 
alustavan korjausohjelman, otti vastaan 
suunnitelmien tekemisen ja suuren 
restaurointihankkeen vetämisen. Hän 
osasi myös hoitaa yhteyksiä Rooman 
suojeluviranomaisiin. Villa Lante oli 
suojeltu, mikä tarkoitti sitä, että mitään 
korjaus- tai muutostöitä ei saanut tehdä 
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ilman virallista lupaa. Rakennusyri-
tykseksi säätiö valitsi Castellin, joka oli 
oman alansa huippuyritys Italiassa ja 
erikoistunut nimenomaan instituut-
tirakennuksiin. Työnjohtajana toimi 
insinööri Giuseppe Cocquio. Piti myös 
palkata oikeusasiamies, joka edusti ra-
kennusaikana säätiötä Roomassa ja joka 
ylläpiti yhteyksiä Helsinkiin. Oikeus-
asiamiehenä toimi Ruotsin instituutin 
italialainen sihteeri Gino Filipetto, joka 
hoiti välttämättömiä kontakteja ja run-
sasta kirjeenvaihtoa rakennusaikana. 

Sen jälkeen, kun nämä kontaktit 
oli luotu joulukuussa 1951, omistettiin 
seuraavat kuukaudet tarkalle kunnos-
tustyön suunnittelulle. Suunnitelmat 
saatiin päätökseen maaliskuussa 1952 
Amos Andersonin johdolla paikan 
päällä Villa Lantessa. Huhtikuun alussa 
1952 arkkitehdin ja rakennusfirman 
kanssa allekirjoitettiin sopimukset, 
ja kun kaikki luvat oli haettu, alkoivat 
työt 4. kesäkuuta 1952. Tavoitteena oli 
saada restaurointi valmiiksi kuudessa 
kuukaudessa, mutta rakennusohjelmaa 
piti siinä määrin laajentaa, että työt 
kestivät kokonaisen vuoden. Villa Lante 
oli kuitenkin valmis ja uudessa asussaan 
kesäkuussa 1953. (Steinby 1953, 96–97.)

Tavoitteet

Perusteellisella restauroinnilla oli 
kolme päätavoitetta: rakennuksen 
stabiliteetin varmistaminen, asuinpinta-
alan lisääminen ylimmissä kerroksissa 
ja talonmiehen asunnon tekeminen. 

Lisäksi tehtiin kunnostustöitä, mutta  
kenraali Helbigin asuinkäytössä olevat 
tilat (tasossa 3) jätettiin vielä koskemat-
ta, lukuun ottamatta välttämättömiä 
lämmitys- ja sähköjärjestelmien uudis-
tuksia. (Steinby 1953, 97.)

Restaurointi- ja korjaustyöt

Erityisesti rakenteellisten ongelmien 
ratkaiseminen oli kallista ja aikaavievää. 
Yllätyksiä tuli odotettua enemmän. Kun 
vanha puurakenteinen katto purettiin, 
huomattiin, että seinämuurien yläosa oli 
myöhemmin lisätty, rakenteeltaan heikko 
ja huonosti rakennettu. Useita kohtia piti 
muurata uudelleen. Kantavia rakentei-
ta täytyi vahvistaa ja vanhoja hormeja 
täyttää. Piti tehdä uusia perustuksia ja 
niin edelleen. Esiin tuli sydänmuureja, 
joilla ei ollut perustuksia vaan ne lepäsi-
vät suoraan maassa. Näin oli esimerkiksi 
pääportaikon kantavan muurin kohdalla. 
Porras oli myös muilta osin heikko ja sen 
holvirakenteita oli leikattu. Arkkitehdin 
vaatimuksesta se jouduttiin lopulta purka-
maan ja korvaamaan kokonaan uudella. 

Yläkerrosten välipohjat notkuivat, sillä 
niiden puupalkeissa oli lahovaurioita. 
Uudet välipohjat tehtiin raudoitetusta 
betonista. Kosteus oli vahingoittanut 
rakennuksen perustuksia ja alimpien 
kerrosten tiloja. Rakennuksen ympäri piti 
rakentaa kunnollinen salaojitus. Uusia 
syviä tunneleita kaivettiin ja muurattiin 
sekä tehtiin merkittäviä eristystöitä. Kaik-
ki nämä olivat lisätöitä, joita ei alun perin 
suunniteltu.

Kun vanha katto purettiin ja sen 
paino poistui, vanha halkeama lähti 
laajenemaan loggian katossa ja sieltä 
talon läpi molempiin päihin, jatkuen 
kantavia seiniä pitkin aina perustuksiin 
asti. Jo Valadier oli huomannut halke-
aman vuonna 1807 restauroidessaan 
taloa. Sen laajenemista estääkseen 
hän oli muurauttanut umpeen kaksi 
loggian aukoista. Tämä toimenpide oli 
kuitenkin osoittautunut tarpeettomaksi. 
Lisäksi hän oli vahvistanut loggiaa ja 
salonkia vetotangoilla, jotka kulkevat 
lähellä tilojen kattoa. 1950-luvun alun 
restaurointitöiden yhteydessä kävi 
myös ilmi, että Valadier oli vuonna 1807 
yrittänyt vahvistaa loggian tynnyriholvia 
sen yläpuolisilla rautakoukuilla, jotka 
toimivat ankkureina.

Uuden betonirakenteisen katon 
katteena hyödynnettiin 80 prosenttia 
vanhoista tiilistä, loput Castelli-firma 
keräsi muilta korjaustyömailta. 

Insinööri De Micheli vastasi lujuus-
laskelmista. Loggian halkeaman ei 
todettu johtuvan perustuksista vaan 
itäjulkisivun antiikinaikaiset pylväät 
olivat liian heikkoja. Lisäksi Valadierin 
tekemät suojatoimenpiteet olivat olleet 
riittämättömiä. Syyskuussa 1952 sääti-
ön johtokunta teki päätöksen loggian 
holvin vahvistamisesta. Loggian yläpuo-
linen secondo piano eli taso 6 erotettiin 
holvista ja tuettiin vahvojen sydänmuu-
reihin tukeutuvien rautapalkkien päälle. 
Holvi puolestaan kapseloitiin ulkopuo-
lelta vahvan rautakonstruktion sisään ja 

loggian neljää pylvästä tuettiin aukkojen 
ikkunoiden rautakarmeilla. Kaksi um-
peen muurattua aukkoa avattiin. Näiden 
rakenteellisten toimenpiteiden myötä 
Villa Lanten olemassaoloa turvattiin 
pitkäksi ajaksi eteenpäin.

Pohjakerroksessa (taso 3) yhdistet-
tiin joitakin aiemmin osittain käyttä-
mättömiä tiloja, kuten osa vanhasta 
ruokasalista, ja siitä tehtiin viihtyisä 
talonmiehen asunto. Samanaikaisesti 
samassa kerrostasossa olevat, eteläsi-
vun keittiötilat järjesteltiin uudelleen ja 
modernisoitiin. Helbigin asuinkäytössä 
oleviin itäosan tiloihin ei tässä vaihees-
sa vielä koskettu.

Loggian muutosten lisäksi piano 
nobilessa eli pääkerroksessa tehtiin pää-
osin kunnostustöitä. Salonen seiniltä 
otettiin esiin koristemaalauksia, joita 
oli peitetty nunnien omistuksen aikana. 
Tiililattioita korjattiin, eteisen lattia 
uusittiin.

Eteläjulkisivulla oli vielä vuonna 1952 
sisäänkäynnin yläpuolella ulokepar-
veke, jossa oli wc ja käsienpesuallas. 
Parveke purettiin vuonna 1952. Eteläsi-
vun puoleisen sisäänkäynnin yhteyteen 
lisättiin wc, sillä eteläsivun parveke ja 
sillä sijainnut wc purettiin. 
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Villa Lanten pääportti ja länsisivu restaurointitöiden jälkeen. Tonttia kiertänyt rauta-aita oli purettu maailmansodan aikana. Ainoastaan tiilestä 
muurattu, yläpinnastaan peperinokivilaatoilla päällystetty perustus oli jätetty jäljelle ja tämän päälle oli muurattu tiilestä muuri. 1950-luvun restau-
rointitöiden yhteydessä paikoin romahtanut muuri korjattiin ja sitä korotettiin. Sen päälle muurattiin lasinsirpaleita. Pääportin antiikkiset marmori-
pylväät ja terrakottavaasit kunnostettiin ja vaaseihin istutettiin agaavekasvit. Myös vanha rautaportti ja avauskiskot kunnostettiin. Portti ja muutkin 
ulkotilojen rautarakenteet maalattiin oliivinvihreäksi. Pääsisäänkäynnin ja portin välistä etupihaa kutsuttiin piazzaleksi. Sen basalttikivipäällystys 
kunnostettiin ja pihalle asennettiin sadevesiviemäröinti sekä vesijohto portilta etelään. Kuva: postikortti, KA.

Ulkoportaan pohjoisramppi ja ylätasanteen 
koristemosaiikki kesäkuussa 1953 kunnostus-
töiden jälkeen. Taustalla näkyy Piazza Pescian 
marmorikaivo. Kuva: teoksesta Steinby 1953, 
61.

Peperinokivi

Peperino (la lapis Albanus) on Roo-
masta kaakkoon sijaitsevan Albanon 
vuoriston vulkaanista tuffia. Tämä 
harmaa tai ruskea kivi  sisältää basaltin 
ja kalkkikiven fragmentteja, joissa on 
augiitin, magnetiitin ja leusiitin hajon-
neita kristalleja ja mica-kiillettä sekä 
muita mineraaleja. Peperinokiveä on 
käytetty rakennuskivenä ja esimerkiksi 
suihkulähteiden altaissa.
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Itäjulkisivu kesäkuussa 1952 ennen restaurointitöitä. Kaksi loggian 
aukoista on vielä muurattuna umpeen. Loggian alapuolella oli Helbigin 
asunto. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 130.

Itäjulkisivu kesäkuussa 1953 restauroinnin jälkeen. Loggian kaksi aukkoa 
on avattu ja ikkunat on uusittu. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 131.

Loggia kesäkuussa 1952, kun kaksi sen itäsivun aukoista oli vielä muu-
rattuna umpeen. Valadier oli muurauttanut ne umpeen vuonna 1807. 
Pohjoispäädyssä oli suuri ikkuna. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 73.

Loggia kesäkuussa 1953. Itäsivulla on uudet rautakarmiset ikkunat. 
Pohjoispäädyn ikkuna on aiempaa pienempi. Kuva: teoksesta Prandi 
1954, 20.

Yksityiskohta loggian pohjoispäädyn ikku-
nasta ja sen viereisistä pilastereista vuodelta 
1952. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 67.
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renessanssiasu palautettaisiin ja muun 
muassa länsijulkisivun parvekkeet 
purettaisiin. Lisäksi sivupilareita ja 
pääsisäänkäynnille johtavan ramppien 
kaarevia osia ehdotettiin purettaviksi. 
Näiden rakennusosien todettiin kuiten-
kin olevan tärkeitä osia talon historiaa 
ja tulisi pohtia pieteetillä, ennen kuin 
tehtäisiin peruuttamattomia toimen-
piteitä. Lopulta sovittiin, että nämä 
myöhemmin lisätyt rakennusosat 
säilytetään. Muutoin päätettiin, että 

julkisivut mahdollisimman lähelle alku-
peräisasua.

Julkisivujen peperinokivestä val-
mistetuissa pilastereiden jalustoissa ja 
kapiteeleissa sekä ikkunakruunuissa 
ja -kehyksissä oli rikki hakattuja kohtia 
ja nämä vaurioituneet osat haluttiin 
korvata uusilla peperinokiviosilla. Tämä 
olisi ollut mahdollista Amos Andersonin 
lahjoituksen turvin, mutta taidokkaita 
peperinokiven käyttäjiä ei ollut saata-
villa tarpeeksi ja päädyttiin siihen, että 

Primo piano eli taso 5 uudistettiin 
täysin. Sen yläpuolinen välipohja kor-
vattiin betonirakenteisella ja sen tasoa  
laskettiin, jotta saatiin tilaa länsiosan 
yläpuolelle rakennettavalle secondo 
pianolle (tason 6 länsiosa). Tasoon 5 
tehtiin portaan länsipuolelle eteinen, 
kaksi makuuhuonetta, pieni varasto ja 
kylpyhuone. Portaan itäpuolelle tehtiin 
työhuone (parlatorio), jolta pääsee kir-
jaston yläpuoliselle kattoterassille. 

Suurimmat lisätilat saatiin secondo 
pianoon (taso 6), jota kutsuttiin opiske-
lijakerrokseksi. Vanhoihin sydänmuu-
reihin ei koskettu, mutta myöhemmin 
rakennetut lautaseinät purettiin ja tilat 
järjestettiin siten, että itäosan asuintilo-
jen määrää kasvatettiin yhdellä. Lisäksi 
vanha kapea keskikäytävä levennettiin 
kokoontumistilaksi. Tason 6 länsi-
päätyyn, aiemmin rakentamattomiin 
tiloihin tehtiin kolme makuuhuonetta, 
yhdyskäytävä ja suihkutila. Nämä uudet 
tilat saivat luonnonvaloa, kun länsipää-
dyn kolme valeikkunaa ja yksi pohjois-
sivun valeikkuna puhkaistiin ja niiden 
paikalle rakennettiin ikkunat. Pohjois-
julkisivun primo pianon (taso 5) tasolta 
purettiin 1700-luvun pieni parveke. 

Näiden muutostöiden jälkeen opiske-
lijakerros (taso 6) oli hyvin varustettu. 
Siellä oli nyt yhdeksän makuuhuonetta, 
joista osassa oli kaksi sänkyä; kokoontu-
mistila; kylpyhuone/wc; suihkuhuone/
wc; wc, jossa oli pesuallas; pieni mo-
dernisti varustettu keittokomero; tilaa 
instituutin liinavaatteille sekä tarvittavat 

esitilat, käytävät ja siivoustilat. Kaikki 
asuinhuoneet varustettiin juoksevalla 
vedellä ja tarvittaessa myös lämpimällä 
vedellä. Lisäksi kylpy- ja suihkuhuo-
neissa oli omat sähköiset vedenlämmit-
timensä. Huoneet sisustettiin ja kalus-
tettiin tulevia tutkijoita, opiskelijoita 
ja taiteilijoita varten. Osa kalusteista 
saatiin lahjoituksena, osa oli huvilan 
vanhaa kalustoa ja loput tilattiin.

Villa Lanten lämpö-, vesi-, viemäri-, 
sähkö- ja puhelinjärjestelmät uusittiin, 
vaikka ne osoittautuivatkin suunnitel-
tua kalliimmiksi. Tasoon 7 eli ullakko-
kerrokseen, uuden betonirakenteisen 
katon alle tehtiin tila uusille vesitan-
keille, joita tuli 12 kappaletta, kukin 
kuutiometrin kokoisia. Lisäksi ullakolle 
tehtiin pieni vintti ja siihen liittyvät 
sisäänkäyntikäytävät. 

Julkisivujen restaurointi herätti 
paljon keskustelua. Alun perin ajatel-
tiin, ettei julkisivuihin kosketa, mutta 
se ei ollut mahdollista, sillä puutteet ja 
vauriot olivat niin huomattavia. Useita 
ikkunakehyksiä uusittiin, tarpeettomat 
putket ja johdot poistettiin sekä kaikki 
ulko-ovet korjattiin ja maalattiin, joten 
oli mahdotonta jättää seinäpinnat muu-
toin käsittelemättä. Koska kyseessä oli 
suojeltu rakennus, käsiteltiin julkisivuja 
restauroiden. Esimerkiksi ruiskumaala-
usta ei saatu käyttää. 

Esiintyi erimielisyyksiä siitä, kuinka 
pitkälle restauroinnissa tulisi mennä. 
Arkkitehti ja jotkut säätiön johtohahmot 
toivoivat esimerkiksi, että alkuperäinen 

Professori Adriano Prandi toimi Villa Lanten vuosien 1952–1955 aikana tehtyjen restaurointitöi-
den arkkitehtina. Hän myös kirjoitti tutkimuksen talosta rakennushistoriallisena monumenttina. 
Kuvassa professori Prandi esittelee huvilaa Te Roma Sequor -yhdistykselle yläpihalla. Takana 
näkyvät arkeologinen nurkkaus ja lehtimaja. Kuva: KA.
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vain eteläjulkisivuun ja suurelta osin 
länsijulkisivuun tehtiin uudet pepe-
rinokiviosat. Pääoven ympäristön sekä 
pohjois- ja itäjulkisivujen peperinoki-
veosia tehtiin niissä kohdissa imitoiden 
stukolla, joissa alkuperäistä materiaalia 
ei voitu käyttää. Stukko-osat pyrittiin 
tekemään niin taidokkaasti, ettei ai-
nakaan maallikko pystyisi erottamaan 
niitä helposti peperinokivestä. Jäljitel-
mien ajateltiin kestävän ainakin joitakin 
vuosikymmeniä, mutta valmiiksi hakat-
tuja peperinokiviosia varastoitiin Villa 
Lanten puutarhaan tulevaa, lopullista 
restaurointihanketta varten. 

Julkisivuväritys oli ongelmallinen. 
Kemiallisista ja mikroskooppianalyy-
seistä kävi ilmi, että alkuperäinen väri 
oli ollut syvän ruohonvihreä. Tämän ei 
nähty käyvän yhteen modernin maun 
kanssa ja arkkitehdilla oli edessään 
vaikea ratkaisu. Hän sekoitti lopul-
ta aavistuksen verran vihreää väriä 
rappaukseen, jota käytettiin valkoisten 
seinäpilareiden välisiin pintoihin. Näin 
merkittiin varovasti talon alkuperäinen 
väri ja toscanalainen luonne. 

Myös puutarha-alueita kunnostettiin, 
kasvillisuutta uusittiin ja rakennettiin 
uusia sadevesiviemäreitä. Lehtimajan 
rautakehikko kunnostettiin ja sen vie-
reen järjesteltiin arkeologinen nurkka-
us. Yläpihan muuria vasten sijainnut 
Villa Margheritaksi kutsuttu vaja kun-
nostettiin ja siihen lisättiin neljäs seinä. 
Vajaa käytettiin työkaluvarastona ja sen 
ympärille tehtiin aidattu istutusalue ja 

pihakeinu. Pohjoispihan (huoltopiha) 
vanha autotalli ja alapuutarhan vaja 
kunnostettiin.

Kaiken kaikkiaan restaurointihanke 
tuli kalliiksi, vaikka työt suunniteltiin 
huolella ja säästäväisyys rajasi tehtäviä. 
Odottamattomat loggian ja muiden osi-
en vahvistamiseen sekä portaan uusimi-
seen liittyvät kustannukset aiheuttivat 
rahoitusongelmia, joihin saatiin ratkai-
su sekä valtion että yksityisten tahojen 
ansiosta. (Steinby 1953, 98–107.)

Vihkiminen 29.4.1954

Suomen Rooman-instituutti vihittiin 
juhlallisesti käyttöön 29.4.1954. Vieraina 
oli Suomen hallituksen jäseniä, Suomen 
Rooman-lähettiläs sekä Italian hallituk-
sen, Vatikaanin ja Rooman kaupungin 
edustajia, Roomassa olevien ulkomais-
ten ja italialaisten tieteellisten laitosten 
edustajia sekä monia muita kansainvä-
lisiä ja suomalaisia vieraita (Helsingin 
Sanomat 29.4.1964). 

Villa Lantessa oli jo ennen vihkiti-
laisuutta ollut asukkaina tutkijoita ja 
taiteilijoita, mutta varsinainen toiminta 
alkoi avajaisten jälkeen. Tavoitteena 
oli järjestää tieteellisiä ja yleissivistäviä 
kursseja, perustaa työryhmiä sekä mah-
dollistaa ja tukea yksittäisten stipendi-
aattien tutkimustoimintaa Roomassa.

Helbigin asunnosta johtajan 
asunto 1954–1955
Kenraali Demetrio Helbig asui pohjaker-
roksen (taso 3) itäosan asunnossa aina 

kuolemaansa, syksyyn 1954 asti. Tämän 
jälkeen asuintilat kunnostettiin ja muutet-
tiin Suomen Rooman-instituutin johtajan 
asuintiloiksi. Olohuone päällystettiin 
Banca Commercialen pääkonttorin kor-
jaustyömaalta lainaksi saadulla parketilla, 
joka jätettiinkin paikalleen (vuoden 1955 
vuosikertomus).

Tämä Villa Lanten restauroinnin toi-
nen vaihe saatiin päätökseen 4.6.1955.

Ote Helsingin Sanomissa 29.4.1964 
julkaistusta artikkelista ”Tutkimuksen 
rikastuttaja Suomen Rooman-instituutti 
toiminut kymmenen vuotta”

”Syystalvella 1951 otti säätiö Villa Lanten 
huostaansa ja seuraavana keväänä laadittiin 
Roomassa laaja suunnitelma lähes 450 vuot-
ta vanhan renessanssihuvilan entistämiseksi 
ja nykyaikaistamiseksi. Tottuneena rakenta-
jana tri Amos Andersson johti tätä suunnit-
telutyötä sekä kokonaisuutta silmälläpitäen 
että yksityiskohdat tajuten.
 Villa Lanten täydellinen entistäminen ta-
pahtui kahdessa vaiheessa, kesäkuusta 1952 
kesäkuuhun 1955. Arkkitehdiksi onnistui 
säätiön saada etevä taidehistorioitsija, prof. 
Adriano Prandi, joka siitä pitäen on ollut insti-
tuutin lämpimimpiä ja luotettavimpia ystäviä. 
Entistämistyötä johti instituutin ensimmäinen 
esimies Torsten Steinby, jonka tehtävänä 
myös oli rekisteröidä uusi instituutti ja tehdä 
sitä tunnetuksi Roomassa, laatia suunnitelma 
tulevaa instituuttitoimintaa varten sekä johtaa 
instituutin käytännön työtä. Entistämistyö 
rahoitettiin olennaisesti eduskunnan myön-
tämillä määrärahoilla, mutta huomattavia 
lisäeriä tuli yksityistaholta. Ennen kaikkea on 
nytkin mainittava tri Amos Anderson. Sam-

mumatonta kiinnostusta tuntien ja suurin ai-
neellisin panoksin hän edisti työtä sen kaikissa 
vaiheissa. Voimakasta tukea saatiin vuorineu-
vos Åke Gartzilta, joka silloin oli Suomen mi-
nisterinä Vatikaanissa, ja merenkulkuneuvos 
Antti Wihurilta. Voitaisiin myös mainita pitkä 
rivi muita lahjoittajia, heidän joukossaan ennen 
kaikkea ministeri Eljas Erkko ja vuorineuvos 
Sven Fazer. Silloin kuten kaikkina seuranneina-
kin vuosina on Suomen Rooman-instituutti 
voinut iloita monista ystävistä ja suosijoista, 
jotka anteliain lahjoituksin ovat kartuttaneet 
sitä veikkausvaroista annettua määrärahaa, 
jolla instituutin toimintaa pidetään yllä.
 Torstaina huhtikuun 29. pnä voitiin 
Suomen instituutti vihkiä virallisesti. Läsnä 
oli noin 80 maanmiestämme, joukossa kaksi 
hallituksen jäsentä ja Suomen Rooman-
lähettiläs, sekä Italian hallituksen, Vatikaanin, 
Rooman kaupungin , muiden Pohjoismaiden, 
Roomassa olevien ulkomaisten ja italialaisten 
tieteellisten laitosten edustajat sekä monia 
Suomen ystäviä useista eri maista. Läsnä 
oli myös tri Amos Anderson, nyt säätiön pu-
heenjohtajan ominaisuudessa, ja prof. Edwin 
Linkomies, josta edellisenä vuonna oli tullut 
säätiön hallituksen puheenjohtaja ja joka oli 
luvannut huolehtia Villa Lanten ensimmäi-
sestä kurssista.”

Kenraali Demetrio Helbigin asunnon kylpy-
huone vuonna 1952. Kuva: teoksesta Setälä, 
Suvikumpu, Sihvola & Keinänen, 141.
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Länsijulkisivu kesäkuussa 1952. Ikkunoissa ja 
parvekeovissa on ulkopuoliset luukut. Tason 
6 seinäsyvennyksiin on maalattu valeikkunat. 
Kuva: teoksesta Prandi 1954, 36.

Länsijulkisivu kesäkuussa 1953. Ikkunoissa ja 
parvekeovissa on sisäpuoliset luukut. Tason 6 
valeikkunoihin on puhkottu ikkunat. Portaan 
sivustalla on kivipenkki ja hiilestysluukku, 
jonka eteen asetettiin istutuslaatikko. Kuva: 
teoksesta Prandi 1954, 125.

Luoteiskulma restaurointitöiden jälkeen 
kesällä 1953. Kulmaa vahvistettiin. Ulkoporras 
kunnostettiin ja eristettiin kosteutta vastaan 
asfaltilla ja betonilla, jottei kosteus valuisi ala-
puolisiin talonmiehen asunnon tiloihin. Portaan 
pohjoissivun ikkunoita suurennettiin ja niiden 
eteen rakennettiin valokuilut. Kuva: teoksesta 
Steinby 1953, 91.

Luoteiskulma ennen restaurointia. Kuva: teok-
sesta Prandi 1954, 42.

Eteläjulkisivu kesällä 1952, jolloin sisäänkäyn-
nin yläpuolella oli vielä ulokeparveke, jossa 
sijaitsi wc-istuin ja käsienpesuallas. Kuva: 
teoksesta Prandi 1954, 35.

Alla: Eteläjulkisivu kesäkuussa 1953. Parve-
ke on purettu ja ikkunat sekä eteläjulkisivun 
ulko-ovi on uusittu. Kirjastolaajennuksen 
länsisivuun on tehty syvennykset ja kiinnitetty 
uusi marmorinen suihkulähde. Kuva: teoksesta 
Prandi 1954, 28.
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Pilastereiden jalat vuosien 1952–1953 restau-
roinnin jälkeen. Peperinokivestä tehdyt osat 
jätettiin paljaiksi. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 
57.

Villa Lanten länsisivu 1950-luvun postikortissa. Etualalla näkyvä julkinen puisto oli aiemmin osa 
Villa Lanten puutarhaa. Vanha puurakenteinen katto on korvattu betonirakenteisella katolla, jonka 
katteena käytettiin vanhoja tiiliiä. Kuva: KA.

Kirjaston yläpuolinen kattoterassi kesällä 
1953. Terassin lattia avattiin vuonna 1952, kun 
kirjaston kattorakennetta vahvistettiin. Kat-
toterassiin  lisättiin uusi vedeneristys ja uudet 
laatat. Kuva: teoksesta Steinby 1953, 109.
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1700-luvulla rakennettu pohjoisjulkisivun tason 5 parveke purettiin ja paikalle palautettiin ikkuna vuosien 1952–1953 restauroinnin yhteydessä. Tämän yläpuolelle, tasoon 6, 
puhkaistiin aiemman seinäsyvennyksen kohdalle uusi ikkuna-aukko. Vasemmanpuoleinen kuva on vuodelta 1952, oikeanpuoleinen kesäkuulta 1953. Kuvat: teoksesta Prandi 
1954, 126.
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Tummunut pohjoisjulkisivu kesäkuussa 1952. Ikkunoissa oli ulkopuoliset luukut. Log-
gian pohjoissivun ikkuna oli kahdeksanruutuinen. Alkuperäinen katto oli puurakentei-
nen. Osa seinäpinnasta oli köynnöskasvien peitossa. Kuva: KA.

Pohjoissivu kesäkuussa 1953. Ylimpien ikkunoiden aukkoja on suurennettu alareu-
nasta. Uusien ikkunoiden luukut ovat sisäpuolella. Tason 4 (piano nobile) uudet iik-
kunat ovat kaksijakoisia. Loggian ikkunaa on pienennetty. Talossa on uusi betonira-
kenteinen, tiilikatteinen katto. Köynnöskasvit on poistettu seinältä. Pohjoissivulla oli 
kolme ulko-ovea, joista kuvassa näkyy kaksi. Ovissa oli ulkopuoliset luukut. Kuva: KA. 
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PUUTARHOJEN RESTAUROINTI- JA 

KUNNOSTUSTYÖT 1952–1955

Villa Lanten piha-alueita kunnostettiin 
4.6.1952–4.6.1955. Korjaus- ja restauroin-
tityöt on merkitty Tore Tallqvistin vuoden 
1968 asemapiirustukseen. Tietolähteenä on 
käytetty IRF:n puutarhatöiden ruotsinkielistä 
raporttia (IRF, KA). Piirustus: Tallqvist 1969, 20. 

Terrazza superiore
Ylempi terassi, nykyinen johtajan puutarha, 
rajautuu lännessä ylemmän puiston vanhaan 
tukimuuriin, idässä matalaan aitaan ja nunna-
luostarin puutarhaan. Suuri osa puutarhasta 
oli käytössä keittiöpuutarhana. Eteläpäädyn 
korkea tiilimuuri oli huonokuntoinen. 1950-lu-
vulla vanhaa puutavaraa poistettiin ja puutar-
haa siistittiin. 

Terrazza inferiore
Alempi terassi, nykyinen alapuutarha. Sen 
pohjoispäädyssä oli vanha puurakenteinen 
viinipergola. Puutarhassa kasvoi eukalyptus-, 
appelsiini- ja muita sitrushedelmäpuita sekä 
viikunapuita. Terassia oli pitkään käytet-
ty säilytyspaikkana. Länsisivun tukimuuri 
kunnostettiin, huvilan perusmuuri rapattiin ja 
maalattiin, puutarha siistittiin sinne kertynees-
tä tavarasta.

Cortile
Huvilan eteläpuolisen pi-
han alle kaivettiin sadeve-
siviemäri. Vanha sement-
tilaatoitus korjattiin.

Cinta di muro
Tonttia kiertävä muuri oli osin romahtanut ja 
se korjattiin ja korotettiin.

Rimessa
Muuria vasten sijaitsi pieni vanha autotalli 
Rimessa eli vaja, jota talonmies käytti varas-
tona. Sen katto ja kippiovi korjattiin, seinät 
kunnostettiin. Ulkoseinään ja muuriin kiinni-
tettiin koukut pyykkinaruja varten. (Rakennus 
korvattiin 1970-luvulla uudella autotallilla, joka 
puolestaan purettiin 1990-luvulla.)

Giardino Nord
Pohjoinen puutarha, nykyinen huoltopiha. 
Suurin osa pihasta oli istutettu. Huvilan poh-
joisseinän viereen muurattiin uusi maanalai-
nen viemäri, johon tehtiin kolme kannellista 
kaivoa. Näihin kerättiin sekä katon sadevedet 
että opiskelijatilojen lavuaarien likavedet. 
Huvilan pohjoissivun kukkapenkit ja julkisivulle 
nousseet glysiinit poistettiin. Puutarhasta 
poistettiin kuollut palmu, vanhoja agaaveja ja 
muita kasveja. Puutarha kunnostettiin, vanha 
romahtanut aita ja tarpeettomat kiveykset 
poistettiin, polut järjesteltiin ja pinnoitettiin 
soralla. Julkisivun eteen aseteltiin suuria ruuk-
kuja, joihin istutettiin lehtikasveja peittämään 
puuttuvaa sokkelia.

Scala giardino
Puutarhaporras oli leveä ja L-kirjaimen muo-
toinen kiviporras, joka johti pohjoispihalta ala-
puutarhaan. Porras kunnostettiin ja siinä ollut 
puinen portti poistettiin. (Porras on vuonna 
1999 korvattu uudella.)

Casetta alla scala
Tiilestä muurattu, rapattu, pieni portaan vierei-
nen vaja. Itäsivun ikkuna ja sisätiloja kunnos-
tettiin, katto paikattiin ja ovet vahvistettiin. 
(Vajaa on laajennettu 1998–1999.)

Terrazza del Generale
Kenraalin terassi, nykyinen johtajan pergola-
terassi, liittyi kenraali Helbigin asuntoon. Sen 
itä- ja eteläsivujen muurien kaukaloissa oli 
pelargonioita. Kaukalot kunnostettiin. 

Capanna
Lehtimajan glyseenien ja ruusujen peittämä 
rautakehikko kunnostettiin ja maalattiin. Ma-
jaan tehtiin kaksi penkkiä Studion ja Camera 
Rossan vanhoista marmoriuunista.

Angolo archeologico
Arkeologiseen nurkkaukseen kerättiin eri puo-
lilta pihaa marmori-, travertiini- ja peperinoki-
vifragmentteja, joista osa muurattiin muuriin. 

Piazzale
Etupihan basalttiki-
vetystä korjattiin ja 
tehtiin uusia reuna-
kiveyksiä.

Via Caterina
Kapea kivetty polku johti portilta alas 
Piazza Pescialle. Sen molemmissa päis-
sä oli pari porrasaskelmaa. Kivetys ja 
portaat kunnostettiin ja laitettiin uudet 
reunakivet.

Villa Margherita 
Tiilestä muurattu tiilikatteinen vaja, joka 
sijaitsee muuria vasten. Vajassa oli vain pää-
tyseinät, muuri muodosti kolmannen sivun. 
1950-luvulla vajaan rakennettiin neljäs seinä ja 
ovi. Seinät ja katto kunnostettiin ja vahvistet-
tiin. Ikkunat ja betonilattia kunnostettiin. Vajaa  
käytettiin työkaluvarastona. (Nykyisin siinä on 
yleisö-wc ja tekninen tila.)

Piazza Pescia
Piazza Pescia (myös Piazza di Pescia) sijaitsi 
etupihaa alemmalla tasolla. Se oli basalttikivin 
päällystetty pyöreä alue, jonka keskellä oli 
marmorinen kaivo neliskanttisen travertii-
nijalustansa päällä. Kaivo ja sen rautaosat 
kunnostettiin ja rautaosat maalattiin vihreiksi. 
Piazzan alle kaivettiin sadevesiviemäri, sen 
kivetys korjattiin ja tasoitettiin. Caterinan 
terassin puoleista tukimuuria vahvistettiin ja 
se rapattiin.

Pääportti
Vanha rautaportti ja sen viereiset marmoripyl-
väät kunnostettiin.

Pohjoinen portti
Tontin pohjoisreunan muurissa olevaan port-
tiin asennettiin uusi lukko.

Terrazza Caterina
Caterinan terassilla oli myrttipensaita ja muita 
istutuksia. Kukkapenkit kunnostettiin ja varus-
tetiin tiilireunoin. Terassia dominoi suuri jalava. 
Terassin alle kaivettiin sadevesiviemäri, joka 
laski Piazza Pescian tasolle. Aiemmin viemä-
ristä oli puuttunut ulosmenoaukko ja vesi oli 
keräytynyt tukimuuria vasten.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Huvilan eteläpuolista puutarhaa kutsuttiin nimellä Terrazza superio-
re. Sitä käytettiin keittiöpuutarhana. Nykyisin se tunnetaan johtajan 
puutarhana.

Kuva kattoterassilta kohti yläpihaa kesällä 1953. Muuria vasten 
sijainneessa vajassa oli vain kaksi lyhyttä seinää. Nyt rakennettiin 
pitkälle sivulle seinä ja ovi. Tätä työkaluvarastoa kutsuttiin nimellä  
Villa Margherita. Välipohjista puretuista puupalkeista rakennet-
tiin eukalyptuspuuhun tukeutuva keinu. Kukkapenkin ympärille 
rakennettiin matala aita. Istutusalueet rajattiin reunakivillä, jottei 
maa-aines kulkeudu sadevesien mukana viemäreihin. 

Yläpihan muuria vasten järjesteltiin Angolo archeologico eli arke-
ologinen nurkkaus, johon kerättiin pihalta marmori-, travertiini- ja 
peperinokivifragmentteja. Osa niistä muurattiin seinämuuriin. 
Lehtimajan (Capanna) rautakehikko kunnostettiin ja maalattiin 
vihreäksi. Nurkkauksen eteen muurattiin pihalta löytyneestä ovi- tai 
ikkunakarmista travertiinipenkki. Tämän viereen sijoitettiin suuri 
antiikkinen amfora, joka oli aiemmin ollut ulkoportaan kaiteella. Kuva 
on kesäkuulta 1953.

Sivun kuvat: 
teoksesta Steinby 1953, 
9, 44, 61, 114.

Huvilan eteläpuolista pihaa kutsuttiin nimellä Cortile. Sen alle raken-
nettiin viemäröintikanava ja vesijohtoja, samalla vanhaa sementti-
laatoitusta kunnostettiin. Piha rajautui idässä tiilimuurikaiteeseen.  
Kirjaston ulko-ovi ja sen tiiliporras kunnostettiin.
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Tason 3 (pohjakerros) pohjapiirustus, joka vastaa vuoden 1952 tilannetta. 1500-luvun alkupuolel-
la rakennetuissa seinissä on vinoviivoitus. Länsipäädyn laajennusosassa ja 1600-luvun puolivä-
lissä rakennetussa kappelina toimineena osassa ei ole viivoitusta. Pohjakerroksessa sijaitsi vielä 
1950-luvun alussa Helbigin asunto ja myös käyttämättömiä tiloja.  Länsiosan isommassa tilassa 
sijaitsivat lämpökattila ja hiilivarasto. Piirustus: Adriano Prandi, teoksesta Prandi 1954, 87.

Piano nobilen (taso 4, pääkerros) pohjapiirustus, joka vastaa vuoden 1952 tilannetta. Myöhemmin 
rakennetussa kirjastossa ja pääsisäänkäynnin ulkoportaassa laajennusosissa ei ole viivoitusta. 
Piirustuksessa näkyy eteläsivun ulokeparveke, jolla oli wc ja käsienpesuallas. Piirustus: Adriano 
Prandi, teoksesta Prandi 1954, 87.

Kaksi loggian pylväliden välistä 
aukkoa oli muurattu umpeen 
vuonna 1807.

Eteläsivun sisään-
käynnin yläpuolella oli 
ulokeparveke, jossa oli 
wc-istuin ja käsienpe-
suallas.

Peperinokivestä valmis-
tettu vanha porras oli 
huonokuntoinen.

Helbigin asunto Väliseinässä oli vielä oviaukko (194–1955 muurat-
tiin umpeen)

Oviaukko (1954–1955 
aukon kohdalle tehtiin 
komero)
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Piano nobilen (taso 4, pääkerros) pohjapiirustus, joka vastaa restaurointitöiden jälkeistä, vuoden 
1953 tilannetta. Tilajako säilytettiin muutoin ennallaan, mutta portaaan uusimisen yhteydessä 
eteläjulkisivun ulokeparveke wc-tiloineen purettiin ja uusi pieni wc-tila rakennettiin sisälle porras-
huoneeseen, eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen. Kuva: teoksesta Steinby 1953, 58.

Salonen eteläseinästä otettiin restauroinnin yhteydessä esiin van-
hoja marmorimaalauksia. Keskellä on valkoinen vyöhyke, josta on 
1800-luvulla irrotettu freskomaalaus. Sen alapuolella on kaiverrus 
vuodelta 1527. Huonokuntoiset lattiatiilet uusittiin. Kuva on otet-
tu salonen restaurointitöiden jälkeen kesäkuussa 1953. Kuva: KA.

Salonen eteläseinä 1950-luvun alussa ennen restaurointitoimen-
piteitä. Kuva: teoksesta Steinby 1953, 68.

Loggian ikkunat uusittiin ja kaksi 
vuonna 1807 umpeen muurattua 
aukkoa palautettiin.

Päädyn ikkuna-aukkoa pienennettiin..

Salonen huono-
kuntoinen tiililattia 
uusittiin. Seinä-
pintojen vanhoja 
marmoripintoja 
otettiin esiin. 

Piano nobilen 
tilojen kattomaala-
uksia konservoitiin 
ja nunnajärjestön 
1800-luvun alku-
puoliskolla peit-
tämiä maalauksia 
otettiin esiin.

Kirjaston huono-
kuntoista kattoa 
korjattiin. Lattia ja 
kirjahyllyt uusittiin. 

Vanha porras 
purettiin ja kor-
vattiin uudella, 
betonrakenteisella 
portaalla. Sisään-
käynnin yhteyteen 
rakennettiin pieni 
wc.

Huvilan ikkunat 
uusittiin, luukut 
sijoitettiin sisäpuo-
lelle. 

Kirjaston vanha 
itäsivun ikkuna 
säilytettiin.

Talotekniikka uu-
sittiin 1950-luvun 
restauroinnissa.
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7.10.1952 päivätty Adriano Prandin, 
insinööri Coquion ja Torsten Steinbyn 
pöytäkirja. Suomennettu ruotsinkielisestä 
alkuperäistekstistä. Säilyttävä arkisto: 
IRF:n arkisto / KA.

LOGGIA (4.04)

• Kaksi umpeen muurattua aukkoa avattiin. 
• Uudet loggian aukkojen ikkunat, joissa 
on rautakarmit. Myös pohjoissivun ikkuna 
uusittiin.
•  Insinööri Coquio teki ehdotuksen lämmi-
tyselementtien sijoituksesta. Niitä ehdotet-
tiin kolme tai neljä loggian salonen puolei-
seen seinään.
• Loggian tiililattia piti korjata. Prandi ehdotti, 
että vanhat tiilet korvattaisiin uusilla, saman-
laisilla tiilillä. Coquio laati kustannusehdo-
tuksen.
• Loggian oviin ei koskettu.
• Loggian seinien ja tynnyriholvin stukkojen 
vauriokohdat korjattiin.

SALONE (4.03)

• Valadierin vuonna 1807 salonen kattoon 
asentamaan vetotankoon ei koskettu, vaikka 
se olikin todettu vaikutukseltaan vähäiseksi 
ja ulkonäöltään rumaksi.
• Salonen ikkunoihin ja karmeihin ei teh-
ty muita muutoksia, mutta ulkopuoliset 
ikkunaluukut otettiin pois ja kahden ikkunan 
hyväkuntoiset luukut siirrettiin piano nobilen 
tason kirjaston eteläsivun luukuiksi.
• Insinööri Coquio lupasi tehdä kustannus-
laskelman kahden ikkunan alla olevan ruman 
lämpöpatterin (1926) eteen asennettavista 
kevyistä ristikoista sekä salonen tiililattiasta.
• Salonen oviin ei koskettu.
• Takan savuhormi kunnostettiin.
• Seiniin ja kattoon ei koskettu.
• Tarpeettomat johdot poistettiin.

RUOKASALI (NYKYINEN JOHTAJAN 

TOIMISTO 4.02)

• Ikkunat suunniteltiin säilytettävän, mutta 
ulkopuoliset puiset ikkunaluukut poistettiin 
ja sisäpuolelle laitettiin uudet luukut. 
• Coquio teki laskelman tiililattian korvaami-
sesta.
• Kattofreskon medaljonki oli vaurioitunut 
vesivahingossa ja se tuli restauroida.
• Kumpaankaan oveen ei koskettu.
• Muilta osin seiniin ja kattoon ei koskettu.

TOIMISTO (NYKYINEN INSTITUUTIN TOIM-

ISTO 4.08)

• Ulkopuoliset ikkunaluukut poistettiin ja 
sisäpuolelle laitettiin uudet luukut.
• Coquio teki laskelman tiililattian korvaami-
sesta.
• Kumpaankaan oveen ei koskettu.

ETEINEN (4.01)

• Coquio teki laskelman tiililattian korjaami-
sesta. Mikäli salonen lattia uusittaisiin, voi-
taisiin eteisessä käyttää salonen lattiatiiliä.
• Eteiseen suunniteltiin yksinkertaista nau-
lakkoa. 
• Eteisen kolmeen sisäoveen ei koskettu.
• Pääovea korjattiin hieman ja sen yläpuoliset 
ikkunat uusittiin.

KANSLIA (NYKYINEN INTENDENTIN 

TOIMISTO/VATIKAANIN SUURLÄHETYSTÖ 

4.06)

• Seinät tuli kunnostaa.
• Ikkunaluukut suunniteltiin pidettävän, jos 
mahdollista.
• Kansliasta kirjastoon johtavaan kynnyk-
seen tuli tehdä yksi porrasaskelma lisää.
• Kanslian portaan puoleista ovea suunnitel-
tiin korotettavan, jos se olisi tarpeen.
• Muutoin oviin ei tehty muutoksia.
• Tiililattiaan ei koskettu.
• Kattoon ei koskettu.

PÄÄPORRAS

• Pääportaaseen suunniteltiin uusi wc.
• Yläpihan tasosta alas pohjakerroksen 
tasoon (taso 3) instituutin keittiöön johtavaa 
porrasta oli jo aloitettu.
• Pääportaan puupinnat oli poistettu. 
Alkuperäisen portaan peperinokiviosat oli 
huonosti työstetty ja epätasaisesti asennet-
tu. Portaan kunnostamiseksi mietittiin kahta 
vaihtoehtoa:

a) Alkuperäisen suunnitelman mukaan van-
haa porrasta kunnostettaisiin ja siihen lai-
tettaisiin uudet marmoriset askelmat. Puun 
todettiin olevan kallista ja kovaäänisempää. 
Seinät putsattaisiin.

b) Toisena vaihtoehtona oli, että koko porras 
purettaisiin yläpihan tasosta ylöspäin ja 
rakennettaisiin uusi ilman porrassyöksyjen 
välissä olevaa väliseinää, kuten vanhassa 
oli. Näin portaasta saataisiin valoisampi, 
avoimempi ja kevyempi.

Steinby pyysi Prandia laatimaan piirustukset 
ja Coquioa tekemään kustannuslaskelmat 
molempia vaihtoehtoja varten.

KIRJASTO (4.05)

• Lahonneet ikkunaluukut korvattiin salonen 
ikkunoiden luukuilla. Muutoin ikkunoihin ei 
suunniteltu tehtävän muutoksia.
• Katto korjattiin aiemmin tehdyn suunnitel-
man mukaan.
• Seiniin ei koskettu.
• Sisäoviin ei koskettu, mutta kansliaan 
(4.06) johtavan oven madaltamista harkittiin.
• Kirjaston yläpihalle johtavan ulko-oven 
karmit kunnostettiin.
• Kirjaston ulko-oven edustan ulkoportaan 
todettiin kaipaavan korjausta, mutta toistai-
seksi se suunniteltiin jätettävän koskematta.

TALONMIEHEN ASUNTO (POHJAKER-

ROKSESSA ELI TASOSSA 3)

• Pohjakerrokseen tehtävä talonmiehen 
asunto oli lokakuussa 1952 pääosin valmis. 
Vanha romahtanut väliseinä korvattiin 
uudella. Yhdestä huonetilasta instituutin 
keittiöön johtava oviaukko muurattiin 
umpeen. Kahden huoneen sekä länsiosan 
alempana sijaitsevan ison kellaritilan seinät, 
lattia ja katto eristettiin kosteutta vastaan ja 
länsiosan tiloihin tehtiin talonmiehen keittiö 
ja kylpyhuone. Länsiosan seinän yläosassa, 
ulkoportaan sivulla olevaa kahta ikkuna-
aukkoa syvennettiin ja niiden ulkopuolelle 
asennettiin ilma- ja valoaukot sekä ritiläikku-
nat. Talonmiehen asunnon kylpyhuoneeseen 
oli asennettu istuttava amme, lavuaari ja 
wc-istuin. Kolmeen huoneeseen asennettiin 
lattialaatat.
• Kaikki ovet (kaksi ulko-ovea ja kolme sisä-
ovea) kunnostettiin. Keskimmäiseen huo-
neeseen ja keittiöön hankittiin uudet ovet.
• Kolmen huoneen seinät, katto ja ovet 
maalattiin.
• Keittiöön oli asennettu astianpesuallas. 
Liedeksi suunniteltiin hankittavan nestekaa-
sukäyttöinen liesi.

INSTITUUTIN KEITTIÖ (SIJAITSI POHJAK-

ERROKSESSA ELI TASOSSA 3, NYKYISIN 

HUONE ON TALONMIEHEN ASUNNON 

MAKUUHUONE 3.06)

• Instituutin keittiö sijaitsi pohjakerrokses-
sa eteläsivua vasten. Sen seinän yläosan 
ikkuna-aukkoja laskettiin alaspäin ja niihin 
asennettiin uudet ikkunat ja ristikot. Niihin oli 
jo valmistettu suojaluukut, joissa on betonia 
ja opaalilasia.
• Tilassa ollut vanha, käyttämätön liesi pää-
tettiin poistaa.
• Päätettiin, että pohjakerroksen lounaiskul-
massa sijaitseviin hiilikellariin ja lämpökatti-
latilaan johtavaan aukkoon asennettiin ohut 
lautaovi.
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Otteita 11.10.1952 päivätystä Villa Lan-
ten restauroinnin 4. käsittelykerran pöy-
täkirjasta. Läsnäolijat: professori Adriano 
Prandi, insinööri Coquio, Gino Filipetto, 
professori J.S. Sirén, lehtori Einar Pontán 
ja Torsten Steinby. Suomennettu ruotsin-
kielisestä alkuperäistekstistä. Säilyttävä 
arkisto: IRF:n arkisto / KA.

JULKISIVUT 

Prandi olisi halunnut purkaa myöhemmin 
lisätyt osat julkisivuista, kuten länsi- ja 
pohjoissivun parvekkeet, rampin ja monu-
mentaalipilarit, mutta Steinby näki näiden 
historiallisten kerrostumien arvot, mutta 
olisi ollut valmis myöntymään renessans-
siarkkitehtuurin korostamisen nimissä par-
vekkeiden poistamiseen. Monumentaali-
pilarit ja barokkiporras sen sijaan kertoivat 
loisteliaasta puutarhavaiheesta.

LOGGIA

Päätettiin, että loggian peperinokiviosien 
päälle lisätyt maalikerrokset piti poistaa ja 
jättää kiviosat paljaina näkyviin. 

PIANO NOBILEN LATTIAT

Piano nobilen punatiililattiat olivat osittain 
huonokuntoisia. Osa tiilistä oli kuluneita, 
irtonaisia, rikki tai puuttui. Huonoimmassa 
kunnossa olivat tilojen keskiosat sekä 
ovien ympäristö. Tärkeintä oli korjata 
erityisesti eteisen ja sieltä saloneen joh-
tavan oven ympäristö. Prandin ja Coquion 
mielestä olisi edullisinta uusia kokonaan 
loggian, salonen, eteisen, kanslian ja 
ruokasalin lattiat. Vanhojen lattioiden osit-
tainen korjaaminen olisi vaikeaa, sillä uudet 
tiilet erottuisivat vanhoista. 

• Coquio sitoutui tekemään ehdotuksen 
keittiön kunnostamiseksi. Keittiöön oli 
lahjoitettu jääkaappi ja keittiökaapisto.
• Coquion tuli tutkia lämminvesisäiliön sekä 
nestekaasukäyttöisen lieden asentamista.
• Vanha ruokahissi tuli tarkistaa ja puhdis-
taa.

LÄMPÖKATTILA JA HIILIKELLARI  

(NYKYISIN ALUEELLA SIJAITSEVAT TI-

LAT 3.01–3.04)

• Coquio sai tutkittavakseen, oliko vanha, 
purettu lämpökattila käyttökelpoinen. Jos 
ei, tuli se myydä romuna pois.
• Hiilestysaukkoa tuli parantaa ja siihen tuli 
asentaa luukku.

KELLARIN WC (EI TARKEMPAA TIETOA 

SIJAINNISTA)

• Ehdotettiin, että tila siistittäisiin.

KELLARISAUNA

• Prandi tutki mahdollisuuksia rakentaa 
kellariin saunan. Coquio oli ehdotuksen 
suhteen skeptinen.

PRIMO PIANON (TASO 5) LÄNSIPÄÄTY

• 1. asuinkerroksen (taso 5) länsipäätyyn oli 
jo rakennettu uudet piirustusten mukaiset 
väliseinät.
• Käytävän seinään tehtiin kolo pienelle 
kassakaapille.
-• Käytävä sai hieman valoa eteläsivun 
pienestä bocca di lupa -tyyppisestä piiloik-
kunasta, joka on eteläjulkisivun pilasterin 
kapiteelin yläpuolinen pieni vaakasuuntai-
nen rako.
• Porrashuoneen ja käytävän välinen ovi 
on vanha. Muihin tiloihin asennettiin uudet 
ovet.
• Vanhat ulkopuoliset ikkunaluukut poistet-
tiin, ikkunat karmeineen uusittiin ja sisäpuo-
lelle asennettiin luukut.

• Liian suureksi koetut vanhat lämpöpatterit 
korvattiin pienemmillä ja vanhat patterit 
siirrettiin muualle rakennukseen.

PRIMO PIANON TERASSIHUONE (PARLA-

TORIO 5.09)

• Kattoterassin viereisestä tason 5 huo-
neesta (parlatorio) oli purettu uuni, jota ei 
palautettu.
• Katto tuli uusia, koska tasojen 5 ja 6 
välisen välipohjan puupalkit olivat lahon-
neet eivätkä ne enää kantaneet painoa. 
Uudistustyön jälkeen kaikki rakennuksen 
katot ovat luotettavia, joko tiiliholvattuja tai 
raudoitettua betonia.
• Lattiaan ei koskettu.
• Porrashuoneen ovi säilytettiin, kattoteras-
sin ulko-ovi uusittiin.
• Ulkopuoliset ikkunaluukut poistettiin, 
ikkuna karmeineen uusittiin ja sisäpuolelle 
asennettiin uudet luukut.
• Seinät putsattiin.

SECONDO PIANO (TASO 6)

• tehtiin erillisen esityksen mukaan.

VAATEKAAPIT

• Uusien asuinhuoneiden seinäkaapit pää-
tettiin kustannussyistä jättää ilman ovia. 
Kuitenkin tasossa 6 portaan itäpuolisen lii-
navaatehuoneen (nykyisin Gavina-huoneet 
6.17–6.18) kaapit olivat ovellisia.

UKKOSENJOHDATTIMET

• Coquio laati Prandin suunnitelman mukai-
sen kustannuslaskelman.

JULKISIVUT 
• tehtiin erillisen esityksen mukaan

IKKUNALUUKUT JA -KAIHTIMET

• tehtiin sekä edellä mainitun että erillisen 
esityksen mukaan

Salone kesäkuussa 
1953. Ikkunoiden 
sisäpuolellle asennet-
tiin luukut. Ikuunoiden 
alapuolisten valurau-
taisten lämpöpatte-
reiden (1926) poista-
mista ja lämmityksen 
asentamista lattian 
alle pohdittiin, mutta 
lopulta vanhat patterit 
jätettiin paikoilleen. 
Ikkunoiden välisistä 
vyöhykkeistä otettiin 
vuosien 1952–1953 
aikana esiin aiemmin 
peitettyjä maalauksia. 
Kuva: teoksesta Stein-
by 1953, 67.
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Tason 6 eli toisen asuinkerroksen koilliskulma vuonna 1952. Kuvassa 
näkyy alkuperäistä kastanjapuusta tehtyä kattorakennetta ennen sen 
purkamista. Tämä itäpäädyn välipohja erotettiin vuonna 1952 alapuo-
lisesta loggian holvista rakentamalla uudet vahvat rautapalkit (ruots. 
järnbalk), jotka tuettiin sydänmuurien päälle. Paikalla sijaitsevat nyky-
ään asuinhuoneet Rossa (6.13) ja Gialla (6.14). Kuva: teoksesta Setälä, 
Suvikumpu, Sihvola & Keinänen 2004, 149.

Kuva vuodelta 1952, kun van-
ha katto on purettu ja uusi on 
vielä rakentamatta. Raken-
nustelineet näkyvät ikkuna-
aukon läpi. Kuva: teoksesta 
Prandi 1954, 107.

Vanha kastanjapuusta tehty 
katto näkyy Villa Lanten kohti 
itää tehdyssä leikkauspiirus-
tuksessa. Kuva (ote): teokses-
ta Prandi 1954, 83.



Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 77

–
 � –R

a
k

en
n

u
sh

isto
ria � ––

Tason 6 aiemmin käyt-
tämättömänä olleeseen 
länsipäätyyn rakennettiin 
vierashuoneita ja näin saa-
tiin lisätiloja. Tasojen 6 ja 
5 välinen puinen välipohja 
korvattiin betonirakentei-
sella. Lattia päällystettiin 
mosaiikkibetonilaatoilla. 
Huoneessa on on uusi beto-
nikatto. Kuva on asuinhuo-
neesta Cameretta (6.01). 
Ikkuna puhkaistiin entisen 
valeikkunan paikalle. 

Tason 6 kaakkoiskulman Camera azzurra 
-niminen vierashuone (6.15) kesäkuussa 1953. 
Vasemmalla olevaa ikkuna-aukkoa on laajen-
nettu alareunasta. Uusien ikkunoiden karmit ja 
puitteet tehtiin kastanjapuusta. 

Tason 6 itäpäädyn keskimmäinen huone Gialla 
(6.14) kesäkuussa 1953. Verhoilla ja vuode-
peitteillä piristettiin muutoin luostarimaista 
ilmettä. Ikkunasta avautuu näkymä yli ikuisen 
kaupungin. 

Tason 6 huone Gavina (6.16) restaurointitöiden jälkeen kesäkuussa 1953. Vanha katto on purettu 
ja korvattu betonirakenteisella katolla. Ikkunat ovat uudet. Hormi on muurattu umpeen.

Tason 6 eteläsivun huone (6.16) vuonna 1952 ennen kuin vanha puurakenteinen katto purettiin. 
Ulkoseinässä on maanpinnasta katolle ulottuvan, käytöstä poistetun savuhormin reikä.

Sivun kuvat: teoksesta 
Steinby 1953, 59, 92, 98, 
99, 101.
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PÄÄPORTAASTA 

Otteita 11.10.1952 päivätystä Villa Lan-
ten restauroinnin neljännen käsittelyker-
ran pöytäkirjasta. Läsnäolijat: professori 
Adriano Prandi, insinööri Coquio, Gino Fi-
lipetto, professori J.S. Sirén, lehtori Einar 
Pontán ja Torsten Steinby. Suomennettu 
ruotsinkielisestä alkuperäistekstistä. 
Säilyttävä arkisto: IRF:n arkisto / KA.

Vanhan pääportaan puupinnat oli poistettu 
huonokuntoisina ja alla olevia rakenteita 
pääsi tutkimaan. Alla oli peperinokiveä ja 
askelmat olivat kuluneet ja osin rikkou-
tuneet. Yläpihan tasosta pohjakerroksen 
(taso 3) keittiöön johtava porrassyöksy 
oli jo väliaikaisesti päällystetty reikätii-
lillä. Eteläsivun sisäänkäynnin yhteyteen 
rakennettiin uusi wc ja portaan seinä oli 
katkaistu yläpihan tasolta. Samalla oli 
laitettu vahvistava rautapalkki (ruots. 
järnbalk) katkaistun seinän paikalle tueksi. 
Portaan perusteellinen korjaus vaikutti 
välttämättömältä.
 Prandi kuvaili portaan merkitystä 
rakennuksen suurena valtimona,  joka 
oli erityisen tärkeä ylempien kerrosten 
asuintilojen käyttäjille. Hän kritisoi portaan 
rakennetta. Porras oli lisätty rakennuksen 
runkoon epäorgaanisella tavalla ja sen 
rakenne oli teknisesti ja käytännölliseltä 
kannalta epätyydyttävä. Porrassyöksyillä 
oli keskenään erilaiset kulmat ja ne oli huo-
nosti liitetty tasanteisiin. Porrasaskelmat 
olivat epätasaisia ja keskenään erikorkui-
sia. Erityisen kömpelönä hän piti porras-
syöksyjen keskellä olevaa tukimuuria 
(mura di spina), joka sijaitsee ikkunalinjan 
keskellä pimentäen siten porrashuonetta. 
Valon puutteesta kärsivät erityisesti ylim-
pien kerrosten tilat. Lisäksi tämä portaan 
keskellä oleva seinä oli rakenteeltaan 
heikko. Alimpien tasojen holvit oli leikattu, 
mikä entisestään heikensi rakenteen vah-
vuutta.

 Professori Prand oli tarkkaan asiaa tut-
kittuaan sitä mieltä, että porras tuli purkaa 
kokonaan ja korvata uudellla, johon ei tulisi 
holveja eikä keskiseinää. Uusi porras tu-
ettaisi porrashuoneen molempien sivujen 
seinämuureihin tukeutuvilla rautapalkeilla.
 Steinby keskusteli mahdollisuuksista 
säilyttää vanha porras sekä käytännöllisiin 
että esteettisiin näkökohtiin nojautuen. 
Portaan keskiseinä eristäisi myös intensii-
visesti asutun talon ääniä. Hän kuitenkin 
näki uudessa portaassa positiivisena piir-
teenä valaistusolosuhteiden paranemisen.   
Steinby arvosti vanhan portaan alimpien 
tasojen holvien esteettisyyttä. Hän myös 
totesi, että mikäli porras uusitaan, ei sen 
ilme saisi olla liian moderni, jottei se erot-
tuisi liiaksi piano nobilen luonteesta. Uuden 
portaan rakentamisen ja vanhan portaan 
korjaamisen välillä tapahtuvassa poh-
dinnassa oli loppujen lopuksi kyse myös 
kustannuksista.
 Prandi tunnisti Steinbyn mainitsemat 
esteettiset näkökohdat osittain, mutta piti 
turvallisuusnäkökohtia tärkeämpinä, sillä 
hänen mielestään porras pitäisi kuitenkin 
uusia pian tulevaisuudessa. 
 Steinby myöntyi turvallisuusvaatimus-
ten edessä, mutta pyysi kustannuslaskel-
mia sekä korjaus- että uusimisvaihtoeh-
doista.
 Insinööri Coquio vahvisti epäilyt siitä, 
että vanhan portaan perusteellinen korjaus 
olisi kallista.
 Professori Sirén ja lehtori Pontán, jotka 
olivat läsnä säätiön edustajina, puolsivat 
varauksettomasti Prandin ehdotusta 
rakentaa uusi porras. Prandi ja Coquio 
korostivat, että säätiö ilmoittaisi mahdolli-
simman pian päätöksestään.

Lisähuomio: Lopulta vanha porras purettiin 
ja se korvattiin raudoitetulla betonipor-
taalla ilman keskiseinää. Kaiteeksi tehtiin 
teräksinen pystypinnakaide.

Vanha pääporras oli huonokuntoinen ja se korvattiin uudella raudoitetulla betoniportaalla. Va-
semmalla on kuva vanhasta portaasta vuonna 1952 ja oikealla kuva uudesta portaasta eteläsivun 
sisäänkäynnin tasossa kesäkuussa 1953. Portaan syöksysuunnat on muutettu. Kuvat: teoksesta 
Steinby 1953, 95.

Vanhassa pääportaas-
sa oli peperinokivestä 
tehdyt, puulla päällys-
tetyt askelmat, jotka 
olivat huonokuntoisia. 
Porrassyöksyjen 
välissä oli portaan 
keskellä seinä, joka pi-
mensi porrashuonetta. 
Porrasta purettaessa 
paljastuivat portaikon 
alaosassa oleviin alku-
peräisiin rakenteisiin 
1600-luvulla tehdyt 
muutokset. Kuva: teok-
sesta Prandi 1954, 82.
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Otteita 8.10.1952 päivätystä Villa Lanten 
restauroinnin neljännen käsittelykerran 
pöytäkirjasta. Läsnäolijat: professori Ad-
riano Prandi, insinöörit Castelli ja Coquio, 
Filipetto ja Torsten Steinby. Suomennettu 
ruotsinkielisestä alkuperäistekstistä. 
Säilyttävä arkisto: IRF:n arkisto / KA.

 • Tasojen 5 ja 6 uudet ikkunakarmit ja 
-puitteet tehtiin kastanjapuusta.
• Tason 6 sisäpuoliset ikkunapenkit tehtiin 
marmorista. Marmori ei näy ulkopuolelle.
• Tason 4 kanslian (nykyinen intendentin 
toimisto 4.06) ikkunassa päätettiin säi-
lyttää ulkopuoliset ikkunaluukut turvalli-
suussyistä. (Lisähuomio: Suunniteltiin, että 
muista ikkunoista poistettavista luukuista 
hyväkuntoiset siirrettäisiin tähän, mutta 
lopulta luukkuja ei asennettu ulkopuolelle.)
• Tason 5 eteläjulkisivun ikkunoihin suunni-
teltiin asennettaviksi italialaiset kangas-
kaihtimet. Samanlaiset asennettaisiin tar-
vittaessa myös tason 6 liinavaatehuoneen 
ikkunoihin (nykyinen Gavina 6.16–6.18). 
• Tasojen 5 ja 6 sisäovet suunniteltiin 
tehtävän mahdollisimman yksinkertaisiksi 
abete-puusta (pihta) ja ovenpainikkeen 
alapuolelle rautatammiupotus.
• Tason 5 terassihuoneeseen (parlatorio 
5.09) tehtiin uusi, ikkunallinen ulko-ovi. 
• Uusien huoneiden seinät kalkkimaalattiin. 
• Porrashuoneen seinät tuli maalata värillä, 
joka ei herätä huomiota.
• Kylpyhuone- ja wc-tilojen seinät maalat-
tiin macolica bianca -värillä (valkoinen), 
mutta tason 5 kylpyhuone maalattiin 
vihreäksi.
• Kylpyhuoneisiin tehtiin keltaiset mosa-
iikkilattiat, mutta tason 5 kylpyhuoneen 
lattiaan asennettiin emaloidut keraamiset 
laatat.
• Pääportaan eteläsivun puoleisen sisään-
käynnin yhteyteen rakennettiin wc, jonka 
seiniin asennettiin lasimosaiikkia.
• Tason 6 kylpyhuoneessa päätettiin 

käyttää vanhaa kylpyammetta. Tason 5 
vanha kylpyamme oli kuitenkin liian suuri ja 
sitä ei käytetty vaan se korvattiin uudella 
pikkuammeella.
• Tason 5 lattioihin asennettiin tammi-
parkettilattiat (rovere), mutta käytävään 
(5.07) marmoria; käytävän pohjoisosan 
eteistilaan trami rosea ja porrasaskelma; 
kylpyhuoneen edustilaan asennettiin valu-
mosaiikkilattia.
• Tason 6 lattioihin asennettiin 20 x 20 
cm valumosaiikkilaatat lukuun ottamatta 
vierashuonetta (nykyinen asuinhuone Ros-
sa 6.13), johon asennettiin punaiset tiilet 
(mattoni rossi).
• Prandi ja Castelli halusivat asentaa log-
gian ja salonen lämpöpatterit lattian alle. 
Asia jätettiin päätettäväksi. (Lisähuomio: 
pattereita ei lopulta asennettu lattian alle 
tässä vaiheessa.)
• Loggian ja salonen kattojen stukko- ja 
maalauskoristeluiden kunto tuli tarkastaa.
• Prandi halusi tehdä ehdotuksen loggian 
taiteellisesta koristelusta. Hän pohti, oliko 
syytä säilyttää Valadierin vuonna 1807 
luomaa uusklassista luonnetta.
• Tason 5 pieni kassakaappi päätettiin 
sijoittaa kylpyhuoneen eteistilan sydän-
muuriin.
• Ukkosenjohdattimesta  tehtiin  kustan-
nuslaskelmat.
• Valokatkaisimet sijoitettiin 130 cm 
korkeudelle, pistorasiat seinien alaosiin. 
Johtoja vedettiin mahdollisimman vähän.
• Coquio lupasi Steinbyn pyynnöstä  tehdä 
lisälaskelman sisustustöiden kustannuk-
sista.

KALUSTUKSEN HANKINTALUETTELO

Torsten Steinby 10.3.1953. Suomen-
nettu ruotsinkielisestä alkuperäisteks-
tistä. Säilyttävä arkisto: IRF:n arkisto 
/ KA.

ETEINEN (4.01)

Peili, pöytä, kaksi tuolia ja naulakko. 

RUOKASALI (NYKYINEN JOHTAJAN 

TOIMISTO 4.02)

Pöytä, tuoleja, tarjoilupöytä, kaappi. 

SALONE (4.03)

Maaliskuussa 1953 ei vielä ollut pää-
tetty, minkälainen kalustus saloneen 
hankittaisiin – ostettaisiinko yksittäisiä 
huonekaluja vai tehtäisiinkö erityinen 
suurempi tilaus. Renessanssin aikainen 
huone oli kokenut paljon sisustusmuu-
toksia ja koristelussa dominoivat barokki 
ja uusklassisismi. Kun huone sai käytän-
nöllisen käyttötarkoituksen ja kun sitä 
tullaan käyttämään vastaanottotilana, oli 
heti hankittava ainakin jotakin kalustus-
ta, erityisesti tuoleja. Mikäli haluttiin van-
hoja tyylihuonekaluja, tulisi tämä kalliiksi.

LOGGIA (4.04)

Pöytä ja joitakin tuoleja.

TOIMISTO (NYKYINEN INSTITUUTIN 

TOIMISTO 4.08)

Työpöytä, ompelukone, tuoleja ja iso 
naulakko.

KANSLIA (NYKYINEN INTENDENTIN 

TOIMISTO 4.06)

Kalustus saatiin lahjoituksena, ainoas-
taan kirjoituskone piti hankkia.

KIRJASTO (4.05)

Kahdelle seinälle kirjahyllyt, jotka ulot-
tuvat kattoon asti ja joiden alaosassa on 
kaappitilaa; metallitikas; neljä työpöytää 
ja tuolit; luentopöytä; kirjaston työn-
tekijän työpöytä; hakemistokaappi; 15 
kevyttä tuolia; työpöytävalaisimia.

TERASSIHUONE (PARLATORIO 5.09)

Kirjahyllyjä, työpöytä ja tuoleja.

KATTOTERASSI (5.10)

Lepotuoleja oli saatu lahjoituksena. 
Lisäksi hankittiin pöytä.

TASON 6 MAKUUHUONEISIIN (ASUIN-

HUONEISIIN)

14 rautasänkyä, 14 yöpöytää, 14 liinavaa-
telipastoa, 8 laatikollista työpöytää, 8 
kirjoituspöydän tuolia, 14 yksinkertaista 
nojatuolia, 14 tuolia, 5 pöytää, joita voi 
käyttää myös kirjoituspöytänä, 1 suuri 
pöytä ja 4 tuolia leveään keskikäytävään 
(halli 6.07), 10 peiliä, 1 leposohva ja 2 
nojatuolia vierashuoneeseen (nykyinen 
asuinhuone Rossa 6.13), pieniä vaateri-
pustimia.

KEITTOKOMERO (NYKYISIN PAIKALLA 

ON KYLPYHUONE 6.08)

Keittiövälineet ja astiat.

MUUTA

• Mattoja, sänkymattoja, käsipyyhkeitä, 
aurinkoverhoja, vuodevaatteita 14 sän-
kyä ja vaihtoa varten, porrashuoneeseen 
pari tuolia.
• Jääkaappeja, pölynimuri ja pesukone.
• Puutarhavarusteita ja työkaluja ynnä 
muuta.

Kustannusarvion yhteissumma oli 
8 400 000 liiraa eli 3 192 000 markkaa.
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Talonmiehenä vuosien 1954–1967 aikana toimineen Trevis-
senin perhe Villa Lanten ulkoportailla. Kuva: KA.

Asukkaita ja työntekijöitä perinteisellä joululounaalla Villa 
Lantessa vuonna 1956. Pöydän päässä istuu instituutin 
ensimmäinen tieteellinen johtaja Henrik Zilliakus. Oikealla on 
professori Jaakko Suolahti, joka sittemmin toimi instituutin 
johtajana vuosina 1962–1965. Kuva: KA.

Suomen omistukseen siirtynyttä, juuri restauroitua Villa Lantea ja instituu-
tin toimintaa esiteltiin ylpeänä monissa lehdissä. Viuhka-lehden numerossa 
2/1956 julkaistiin artikkeli ”Vieraana Villa Lantessa”, josta yllä on esitetty ote. 
Säilyttävä arkisto: KA.

Lehtiartikkeli ”Suomen Rooman-instituutin 
asema kulttuurielämässä yhä vakiintunut.” 
Uusi Suomi 1.4.1959. Säilyttävä arkisto: KA.

Lehtiartikkeli Uusi Suomi -sanomalehdessä 
30.11.1955. Säilyttävä arkisto: KA.
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1960-luvun muutostyöt
Vuonna 1961 ulkomuuri kunnostettiin.
Vuonna 1965 Villa Lante siirtyi Raken-
nushallituksen huollettavaksi.

Syksyllä 1965 vesi tulvi huvilan kellari-
tiloihin ja aiheutti korjaustöitä. Huoltopi-
han kiveys uusittiin.

Villa Lantessa ei ollut vielä 1960-luvun 
alussa kunnollisia työtiloja taiteilijoille. 
Veistotöitä tehtiin muun muassa alapuu-
tarhan ulkoterassilla. Kuvanveistäjä Laila 
Pullinen löysi vuonna 1964 alakellarista 
romuilla täytetyn pesutuvan ja pyysi tätä 

työtilakseen. Yhdessä muiden taiteilijoi-
den kanssa tila raivattiin tyhjäksi ja sei-
nät valkaistiin. Nähtyään vaatimattomas-
ti kunnostetun tilan Rakel Wihuri päätti 
lahjoittaa rahaa varsinaisiin rakennus-
töihin (www.irfrome.org). Suunnitelmat 
laadittiin Rakennushallituksessa.

Vuosien 1965–1966 aikana instituutissa 
vierailevia taiteilijoita varten raken-
nettiin alakellarikerrokseen ateljee ja 
taiteilijan asuintilat. Ateljeeksi rakennet-
tavan entisen pesutuvan ikkuna-aukkoa 
suurennettiin ja siihen asennettiin suuri 

teräsikkuna sekä ikkunallinen teräsovi, 
jota kautta pääsee ulkoterassille ja ala-
puutarhaan. Taiteilijalle muodostettiin 
asuintilat ateljeen pohjoisella puolella 
olleen entisen kellaritilan laskemalla 
lattian pintaa. Tilaa oli aiemmin käytetty 
varastona.

Vuonna 1966 Villa Lanten ikkunat, 
ovet ja portit maalattiin ulkoa päin. 

Vuonna 1966 pohjakerroksen (taso 
3) kattilahuoneeseen asennettiin uusi 
polttoöljysäiliö, kun lämmitysjärjestelmä 
uusittiin öljykäyttöiseksi. Samalla tehtiin 

myös muita teknisiä uudistuksia kuten 
vesikalusteiden ja -putkien uusimista.

Vuonna 1967 yläpihan ja johtajan puu-
tarhan välille rakennettiin uusi rautapor-
ras. Sisätiloissa tehtiin maalaustöitä.

Tarkempi listaus 1960-luvulla tehdyis-
tä muutos- ja korjaustöistä on esitetty 
seuraavalla aukeamalla. Tiedot pohjautu-
vat Kansallisarkistossa säilytettävään In-
stitutum Romanum Finlandiae -säätiön 
arkistomateriaaliin.

Alakellarikerroksen kuvanveistoateljeen perspektiiviluonnos 1960-luvulta. Vuosien 1965–1966 
aikana alakellarin itäsivulla sijaitseva laakean tynnyriholvin kattama pesutupa muutettiin ateljeek-
si. Sen itäsivulle tehtiin uusi, suurikokoinen teräsikkuna ja -ovi, jotta työskentelemiseen saataisiin 
luonnonvaloa. Rakennushallituksessa laadittua piirustusta säilytetään Villa Lanten alakirjaston 
arkistossa.

19.11.1965 päivätty tason 3 länsipäädyn talonmiehen asunnon pohjapiirustus. Länsipäädyssä 
sijaitsivat tällöin kylpyhuone ja keittiö, pyykinpesu- ja silityshuone sekä lämpökattilahuone. Piirus-
tusta säilytetään Villa Lanten alakirjaston arkistossa.
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1965 Villa Lante siirtyy Rakennushalli-
tuksen huollettavaksi – tulvakorjauksia ja 
turvallisuusparannuksia

Syksyn 1965 tulva aiheutti huvilassa 
korjaustöitä: 

• Pohjoispuolen viemärit korjattiin. Puiden 
juuret olivat tukkineet tiilestä muuratut 
viemärit, eikä niiden kantokyky riittänyt 
sateiden aikana. Vettä valui kellaritiloihin 
ja esimerkiksi viinikellari (2.01) jouduttiin 
siivoamaan rajuilman aikana sinne valu-
neesta savesta ja mudasta, jonka jälkeen 
kellarin seinät käsiteltiin kalkkilaastilla. 
Viemärikaivot syvennettiin ja muurattiin 
uudestaan. Putket vaihdettiin betonisiksi.
 
• Pohjoisseinän edessä oleva kiveys uudis-
tettiin. Töiden yhteydessä menetettiin vah-
timestarin asunnon edessä ollut mosaiikki, 
jossa oli teksti ”salve”. 

• Katon pohjoisesta lappeesta oli irronnut 
kattotiiliä, jotka asennettiin paikoilleen.

Syyskuussa 1965 Villa Lantessa oli var-
kaustapaus, joka johti seuraaviin toimen-
piteisiin:

• Pohjakerroksen ikkunaluukkuja vahvis-
tettiin metallilevyillä ja niihin asennettiin 
lukittavat salvat. Sisäänkäynnin yhteydes-
sä sijainneen (myöhemmin puretun) wc:n 
ikkunaan ja pääsisäänkäynnin portaan 
yhteydessä olevaan hiililuukkuun asen-
nettiin teräskalterit. Myös kirjaston (4.04) 
ulko-oven lukitusta vahvistettiin ja sen 
etelänpuoleisiin ikkunoihin asennettiin 
uudet karmit, puitteet ja helat. 

• Entisen ruokahissin paikalle, instituutin 
toimistohuoneeseen (4.08) asennettiin 
teräksinen kassakaappi.

Muita vuoden 1965 muutos- ja korjaus-
töitä:

• Pohjois- ja itäjulkisivuista irroitettiin huo-
nokuntoinen muratti.

• Alaterassille tehtiin avo-oja, jonka valu-
mavedet johdettiin idänpuoleisen muurin 
läpi.

• Autotallin katto korjatiin.

• Pääportaikon seinät kunnostettiin.

(KA, IRF, 84, 1964 Villa Lante Rakennus-
hallituksen huollettavaksi; korjaukset 
1965; laskutus UM:lle 1966–1970.)

1965–1966 taiteilijan asuintilat ja 
ateljee

Alakellarikerroksessa (taso 1) sijaitse-
vien taiteilijan tilojen rakennustöihin 
kuuluivat muun muassa:

• Tilojen idänpuoleisten perustusten 
korjaaminen ja avo-ojan kaivaminen 
julkisivun eteen sadeveden johtamiseksi 
perustuksista poispäin. Kaivanto peitet-
tiin teräsritilällä. Perustustöihin kuuluivat 
myös sisäpuoliset kaivutyöt ateljeen 
(1.06), käytävän (1.01) ja nykyisten tai-
teilijan asuintilojen (1.02–1.05) kohdalla. 
Asuintilat muokattiin entisestä kellarista 
laskemalla sen lattiapintaa. 

• Ateljeetilaan (1.06) tehtiin suuri 
idänpuoleinen ikkuna, jonka päälle 
muuriin asennettiin pleksinen sadesuoja. 
Ikkunaseinällä tehtiin muuraustöitä. Tila 
kalustettiin muun muassa kiintokome-
rolla, vesipisteellä ja työpöydällä. 

• Käytävän (1.01) katossa tehtiin muu-
raustöitä.

• Taiteilijan tilojen etupuolinen terassi 
kivettiin.

(KA, IRF, 84, 1964 Villa Lante raken-
nushallituksen huollettavaksi; taiteilijan 
työhuone 1965–1966.)

Korjauksia ja muutoksia 1965–1989

Kansallisarkistossa säilytettävässä Instititum 
Romanum Finlandiae -säätiön arkistossa on 
lukuisia asiakirjoja, työselostuksia, katselmus-
pöytäkirjoja, kuitteja ja suunnitelmia, joista saa 
hyvä kuvan Villa Lantelle eri aikoina tehdyistä 
korjauksista ja muutoksista. 

Tähän lukuun on koottu lista niistä töistä, jotka 
on mainittu tehdyiksi. Suunnitelmat, joiden 
toteutumisesta ei ole varmuutta, on jätetty 
huomiotta. 

Villa Lantea ovat vaivanneet jatkuvasti toistu-
vat ongelmat, jotka ovat vaatineet korjauksia 
lähes vuosittain. Esimerkkejä näistä ovat 
sisätilojen kosteusvauriot varsinkin alemmissa 
kerroksissa, tukkeutuneet sadevesiviemärit 
jokaisella pihatasolla, sähköverkon viat, kylpy-
huoneiden ja wc-tilojen putkivuodot sekä pää-
portin huono toiminta. Tässä listauksessa ne on 
mainittu ainoastaan, jos kyseessä on erityisen 
huomattava muutos tai yritys korjata vika.
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1966 ikkunoiden ja ovien ulkomaalaus, 
lämmitysjärjestelmän uusiminen

• Kaikki ikkunat, ovet ja portit maalattiin 
ulkoa päin kirjastoa (4.06) lukuunottamatta. 
Osa laseista vaihdettiin ja osa puitteista 
kunnostetiin tai uusittiin. Lisäksi korjattiin 
huoltopihalta instituutin johtajan asuntoon 
johtava, sisäpuolelta teräslevyllä peitetty ovi.

• Tasojen 5–7 sisämaalaustyöt (seinät, 
katot, ovet ja ikkunat).

• Lämmitysjärjestelmän uusiminen öljy-
käyttöiseksi. Polttoöljysäiliön asentaminen 
pihatason alle. Pannuhuoneen rakentami-
nen entiseen hiilikellariin ja lämmönjako-
huoneeseen, joka toimii nykyisin talonmie-
hen asunnon teknisenä tilana (3.01). Uusi 
sähkökäyttöinen vedenkiertopumppu. 

• Ilmanvaihtokanavan avaaminen pannu-
huoneeseen ja keskuslämmityspannun 
savupiipun uudelleen muuraus pohjaker-
roksessa.

• Lännen puoleisen sadevesiviemärin 
kunnostaminen.

• Useita hajonneiden vesisäiliöiden, -kalus-

teiden ja -putkien uusimisia niihin liitty-
vine rakennustöineen. Töitä tehtiin sekä 
johtajan että talonmiehen asunnoissa, 
opiskelijoiden kylpyhuoneessa ja ullakko-
kerroksessa.

• Puutarhamuurin osittainen uusiminen 
pystyynasetetuilla tiilillä.

• Suojamuurin rakentaminen rakennus-
aineiden (muun muassa pozzolanokasan) 
varastoimiseksi.

• Alapuutarhan pohjoispäädyssä sijain-
neen puutarhurin vajan kattotiilä asetel-
tiin uudelleen ja osittain uusittiin päälle 
kaatuneen puun tuhojen jäljiltä. Varastoon 
tehtiin myös puinen väliseinä.

• Opiskelijakeittiön, nykyisin tason 6 wc/
suihkutila (6.08), seinän kautta kulkevien 
hormien kunnostus.

• Pääsisäänkäynnin ulkoportaiden sivussa 
olevan ikkuna-aukon avaaminen keskus-
lämmityshuoneen (3.01 / 3.02) välikattoon.

(KA, IRF, 84, korjaukset 1966; korjaukset 
1967; laskutus UM:lle 1966–1970.)

1967 sisämaalaus

• Tason 3 johtajan ja talonmiehen asunto-
jen sisämaalaustyöt (seinät, katot, ovet ja 
ikkunat).

• Porrashuoneen maalaustyöt (välikatot, 
seinät, ovet ikkunat, rautakaiteet). Kaide-
puiden puhdistus ja lakkaaminen selluloo-
salakalla.

• Pääportaikon sementtikaiteen maalaa-
minen ja patinoiminen vedenkestävällä 
värillä.

• Irtoavien seinälaattojen korjaaminen 
talonmiehen asunnon kylpyhuoneessa ja 
keittiössä. Talonmiehen keittiön ikkunoi-
den korjaus.

• Puutarhan vesialtaan viemäriputken 

avaaminen. Teräsverkkojen asentaminen 
sadevesiputkiin.

• Autotallin rautaoven ja ulkoportin lukon 
korjaaminen.

• Oleskeluhuoneen (5.09) ikkunalaudan ja 
hyllykön korjaus.

• Opiskelijakeittiön (6.08) kaapinovien 
korjaus.

• Seinään upotetun kassakaapin korjaus 
avaimen katkettua lukkoon.

• Yläpihan ja johtajan puutarhan välille 
rakennettiin rautaporras.

(KA, IRF, 84, korjaukset 1967; laskutus 
UM:lle 1966–1970.)

1968 korjaus- ja huoltotöitä

• Pääportin korjaus. Uusi sementtiperustus 
ja portinpuoliskoja kannattavien teräspyl-
väiden asentaminen. Postilaatikon ja lukon 
uusiminen.

• Yläpihan ja johtajan puutarhan välisen 
rautaportaan ja portin maalaaminen 
vihreäksi.

• Uusi pariovi pohjakerroksen olohuo-
neesta, nykyisestä talonmiehen keittiöstä 
(3.08), huoltopihalle.

• Pienempiä korjauksia: talonmiehen asun-
non portaan huoneeseen (3.10) vievä ovi, 
kynnykset ulko-oviin, murtuneiden kivio-
sien korjaaminen, puunkaato ja karsiminen.

(KA, IRF, 84, korjaukset 1968; laskutus 
UM:lle 1966–1970.)

1969 korjaus- ja huoltotöitä

• Alapuutarhan itäpuolisen puutarhan-
muurin tukemis- ja uudelleenraken-
nustyöt.

• Puusepäntöitä: vahtimestarin asun-
non ilmanvaihtoon liittyvä ikkunamuu-
tos, ulko-oven lukon vaihtaminen.

• 130 vahingoittuneen kattotiilen 
uusiminen.

• Lasiruutujen ja ikkunanpuitteiden 
korjaukset. Erityisesti kirjaston (4.05) 
suuren idänpuoleisen ikkunan kunnos-
tus.

(KA, IRF, 84, laskutus UM:lle 1966–
1970.)
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Tallqvistin diplomityössä esitetty perspektii-
vipiirustus, jonka oikeassa laidassa on hänen 
suunnittelemansa, toteuttamatta jäänyt 
lisärakennus alapuutarhan päädyssä.

Tallvqist suunnitteli diplomityössään huoltopi-
han pohjoisreunaan ja alapuutarhan pohjois-
päätyyn kaksi uudisrakennusta, joiden pohjat 
näkyvät tässä asemapiirustuksessa. Näitä ei 
toteutettu

Aukeaman piirustukset ovat Tore Tallqvistin 
diplomityöstä (Tallqvist 1969, 19, 21, 27). 
Julkisivu- ja asemapiirustukset pohjautuvat 
mittaustyöhön, jonka Tore Tallqvist ja Hans 
Stenius suorittivat Roomassa vuonna 1968.

Arkkitehti Tore Tallqvist teki vuonna 
1969 diplomityönsä Villa Lanten sanee-
rauksesta otsikolla ”Sanering av Villa 
Lante”. 

Koska huvilasta ei löytynyt kattavia 
piirustuksia, Tallqvist laati vuonna 1968 
yhdessä Hans Steniuksen kanssa koko 
rakennuksesta mittauspiirustukset. 
Näihin kuuluvat seitsemän kerrostason 
pohjapiirustukset, leikkaukset, julkisi-
vut ja asemapiirustus. Rakennushallitus 
käytti näitä piirustuksia omien piirus-
tustensa pohjalla laatiessaan 1970-luvun 
restaurointi- ja korjaustyösuunnitelmia. 
Tallqvistin pohjapiirustukset on esitetty 
rinnan 1970-luvun piirustusten kanssa 
sivuilla 92–95.
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Länsijulkisivu Eteläjulkisivu

Itäjulkisivu Pohjoisjulkisivu

Tore Tallqvist analysoi Villa Lantea käsitte-
levässä diplomityössään saneerausehdo-
tuksensa lisäksi myös rakennuksen arkki-
tehtuuria ja sen kuvamaailmaa. Tallqvistin 
analyysi julkaistiin Helsingin Sanomien 
1.8.1969 artikkelissa ”Villa Lante – palanen 
renessanssia”. Säilyttävä arkisto: KA.Tore Tallqvistin piirtämä Villa Lanten lähiympäristön kartta vuodelta 1968. 
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Loggian restaurointi 1970–1972
Villa Lanten restaurointia jatkettiin 
1970-luvun alussa arkkitehti Paolo 
Marconin johdolla. Vuosien 1970–1972 
työt keskittyivät lähinnä loggiaan. 
Restauroinnin ohjelmassa oli ennen 
kaikkea alkuperäisten väripintojen 
tutkiminen ja palauttaminen. Seinä-
pinnat ja holvit oli jätetty 1950-luvun 
restauroinnissa Valadier’n 1800-luvun 
alun muutostöiden asuun. Stukoissa oli 
vaaleanpunaista, sinistä ja vihreää öljy-
väriä. Nyt poistettiin holvin stukkojen 
1800-luvun väripinnat sekä pilasterien 
marmorijäljitelmämaalaukset. Samaten 
otettiin esiin jalustojen ja kapiteelien 
peperinopinta samaan tapaan kuin 
julkisivuissa oli tehty 1950-luvun restau-
roinnissa. Loggian lattiatiilet uusittiin 
kauttaaltaan. Tässä vaiheessa saatiin 
aikaan yhtenäiset aukkojen levyiset 
lasipinnat, kun aukkoihin asennettiin 
niissä nykyisinkin olevat teräspuitteet. 
(Carunchio 2005, 65.)

Vanhat, vuoden 1926 valurautapat-
terit poistettiin ja uudet lämpöpatterit 
piilotettiin seinäsyvennyksiin levyjen 
taakse sekä loggian itäsivun ikkunoiden 
alapuolisten kivien sisään ritilöiden 
alle.

Yksityiskohta loggian stukkosta ja holvin halkeamista ennen vuoden 1972 restaurointia ja restauroinnin jälkeen. Loggian mytologia-aiheiset stukot 
ovat Giovanni da Udinen työtä.  Kuvat: KA.
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Loggia kuvattuna 
ennen 1970-luvun 
restaurointia. Itäsivulla 
oli vielä 1950-luvun 
ikkunat ja pilastereissa 
värikäs marmorijäljitel-
mäkuviointi. Pepe-
rinopinnat oli peitetty. 
Pohjoisseinällä näkyy 
vanha, vuoden 1926 
valurautapatteri. Kuva: 
valokuvaaja: Jouko 
Bergqvist / KA.

Vasemmalla: 
Loggia vuoden 
1972 restauroin-
titöiden jälkeen. 
Pilastereiden jalus-
tojen ja kapiteelien 
peperinopinnat 
on otettu esiin ja 
marmorijäljitel-
mät on poistettu. 
Lattialaatat ja 
itäsivun teräsik-
kunat ovat uusia. 
Valurautapatterit 
on poistettu ja 
lämmitys on sijoi-
tettu ikkunoiden 
alapuolelle lattiaan 
sekä pohjois- ja 
länsisivuilla levyjen 
taakse. Kuva: posti-
kortti / KA.

Oikealla:
Loggian aukkoihin 
asennettiin vuonna 
1972 uudet, ala-
osistaan avattavat 
teräsikkunat. Kuva: 
KA.
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Uusissa pinnoissa käytettiin parkettia, 
muovimattoa, tiiltä tai kivilaattoja. 

Alakellarin (taso 1) kaikki lattiat 
poistettiin, ja niiden alle kaivettiin tilat 
pohjaviemäriä varten. Taiteilijan asun-
non kaikki väliseinät ja kiintokalusteet 
uusittiin. Myös yläkellarin (taso 2) huo-
neissa toteutettiin vastaava lattioiden 
uusiminen. Ensimmäisessä ja toisessa 
asuinkerroksessa (tasot 5 ja 6) uusittiin 
kaikki wc-tilat ja toteutettiin väliseinä-
muutoksia majoitushuoneisiin. Ullak-
kokerrokseen 1950-luvulla sijoitetut 
vesisäiliöt poistettiin ja ullakkokäytävän 
oviaukot muurattiin umpeen. Ullakolle 
tehtiin liinavaatevarasto ja silityshuone. 
Huoltopihan muuria vasten sijainnut 
vanha autotalli purettiin ja sen paikalle 
rakennettiin uusi. Piha-alueen rakentei-
ta ja pinnoitteita uudistettiin ja kunnos-
tettiin. (Muutos- ja perusparannustyön 
rakennusselitys 22.3.1973, Villa Lanten 
alakirjaston arkisto.)

Lähes kaikkien tilojen seinä-, katto- 
ja ovipinnat maalattiin vuonna 1974, 
jolloin myös restauroitiin piano nobilen 
katto- ja seinämaalauksia sekä stukko-
koristeita. Myös ikkunat maalattiin ja 
kunnostettiin. Kirjaston itäsivun suuri 
puuikkuna uusittiin.

Lämpöjärjestelmää uusittiin ja osa 
valurautapattereista vaihdettiin levypat-
tereiksi. Sähkötöitä tehtiin kaikkialla.

Vuonna 1974 tehtiin myös pihatöitä, 
kuten putkiasennuksia ja niihin liitty-
viä kaivutöitä. Osa peruskorjaustöistä 
viimeisteltiin vuoden 1975 puolella.

Freskojen ja holvien restaurointi 
1974–1975
Vuosina 1974 ja 1975 toteutettiin piano 
nobilen kattomaalausten ja kipsi- sekä 
stukkokoristeluiden laajamittainen 
restaurointi. Periaatteena oli 1970-lu-
vun hengen mukainen konservoiva ja 
arkeologinen linja, jossa pyrittiin välttä-
mään rekonstruktiota ja jättämään esiin 
eri-ikäisiä kerrostumia. Salonen seinien 
kerrostumat oli löydetty ja otettu esiin 
jo vuosien 1952–1953 restauroinnissa, ja 
niitä tutkittiin myös 1960-luvun alussa 
(G. Joppolon lausunto, 2/1961, Villa Lan-
ten alakirjaston arkisto).

Salonen seinissä oli ennen 1970-lu-
vun puolivälin restaurointia jäljellä 
vielä paikoin 1800-luvun lopulla tai 
1900-luvun alussa toteutettua valkoista 
kalkkimaalausta. Se poistettiin tässä yh-
teydessä kokonaan, ja näkyviin jätettiin 
harkitusti sekä alkuperäistä, marmoria 
jäljittelevää maalauskoristelua 1520-lu-
vulta että 1800-luvun alun uusklassista 
pintaa, joka koostui tasaisista väriken-
tistä. (Lilius 10.10.1974, selostus restau-
rointiperiaatteista, Villa Lanten alakir-
jaston arkisto.)

Kaikkien piano nobilen huoneiden 
holvit restauroitiin. Toimenpiteet käsit-
tivät alkuperäisten väripintojen paljas-
tamista ja vahvistamista. Restaurointia 
johtaneen Vittorio Federicin yksityis-
kohtaisesta raportista (14.10.1976, Villa 
Lanten alakirjaston arkisto) käy ilmi, 
että etenkin stukkokoristeluita paikka 
paikoin myös rekonstruoitiin puut-

Vuosien 1973–1975 
peruskorjaus (Rakennushallitus)
Vuonna 1971 professori Magnus Malm-
berg suoritti Villa Lantessa rakennus-
katselmuksen, jonka pohjalta määritel-
tiin tulevan peruskorjauksen tarpeita. 
Rakennushallitus hyväksyi peruskor-
jaussuunnitelmat vuonna 1972. 

Peruskorjaus- ja restaurointityöt 
aloitettiin vuonna 1973 tilaamalla Hel-
singistä Viktor Ekiltä kalusteita, kuten 
kaapistoja, pöytiä ja hyllyköitä. Sisus-
tus- ja kalustussuunnitelmat laadittiin 
Rakennushallituksessa.

Vuosina 1973–1975 huvilassa tehtiin 

melko mittavia muutoksia suurimpaan 
osaan kerroksia. Korjaustöiden tavoit-
teena oli tilankäytön tehostaminen, 
kellarien maanvaraisten rakenteiden 
uusiminen sekä talotekniikan koko-
naisvaltainen uudistus. Väliseinä- ja 
sisätilamuutoksia toteutettiin kaikissa 
kerroksissa paitsi piano nobilessa. Huvi-
lan julkisivuista poistettiin turmeltunut 
rappaus ja korjaukset tehtiin kalkkise-
mentti- ja kalkkilaasteilla sekä maalat-
tiin uudelleen kalkkimaalilla vuosina 
1974 ja 1975. (Carunchio 2005, 65–66; KA 
IRF 85, korjaustyöt 1974.)

Lattiapintoja uusittiin useissa tiloissa. 

Villa Lante on rakennettu jyrkän rinteen 
reunalle ja loggiasta avautuu upea näköala 
Roomaan. Sijainti jyrkänteen reunalla sekä 
liikenteen ja lähellä ammuttavien tykinlau-
kasten tärinä ovat kuitenkin vahingoitta-
neet huvilan rakenteita ja perustuksia. 
 1960- ja 1970-lukujen lehtiartikkeleis-
sa pelättiin huvilan suistumista rotkoon. 

Wihurin säätiö lahjoitti 100 000 markkaa 
rakennuksen restaurointitöihin, mutta ne 
eivät riittäneet tutkimuksia pidemmälle. 
Varsinaisilta korjaustöiltä puuttui vielä ra-
hoitus. Korjaustöiden luonnollinen maksaja 
olisi valtio. Valtion tilintarkastajat olivatkin 
huomauttaneet rakennuksen huonosta 
kunnosta: ”Villa Lante on julistettu Italias-
sa kansalliseksi muistomerkiksi ja Suomen 
maine tulisi varsin kyseenalaiseksi, jos sen 
kuntoa ei pystytä säilyttämään”, filosofian 
lisensiaatti Jorma Kaimio sanoi lehtihaas-
tattelussa. 
 Suurin vaikeus talon suhteen on, että 
se on jyrkänteen partaalla. Maaperä on 
epävarmaa ja tärinä vaikuttaa tavallista 
helpommin. Perustukset vaativat korjaus-
ta ja huvilan seinissä oli halkeamia. 

(Lehtiartikkelit aikaväliltä 1956–1979. 
”Suomen Rooman-instituutti vaarassa. 
Villa Lanten huvila suistumassa rotkoon” ja 
”Liikenne uhkaa rikkoa arvokkaan huvilan”. 
Säilyttävä arkisto: KA.)
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Salone 1970-lu-
vun restauroinnin 
jälkeen kuvattuna 
postikortissa. Ikku-
noiden alta on pois-
tettu vuonna 1926 
asennetut valurau-
taiset lämpöpatterit 
ja lämmitys on pii-
lotettu ikkunoiden 
alapuolelle lattiaan 
ritilöiden alle. Tiililat-
tia on 1950-luvun 
restauroinnista. 
Kuva: KA.

Eteisestä löydettiin 1970-luvun restauroinnin yhteydessä osa paavin vierailun muistoksi tehdystä 
freskosta. Kuva: KA.

tuvilta osin. Niitä myös vahvistettiin 
rakenteellisesti, ja holvien halkeamat 
paikattiin. Kaikkien tilojen holveissa 
tehtiin vähintään puhdistustöitä sekä 
halkeamien paikkaamista.

Vuosien 1976–1979 korjaustöitä
Peruskorjauksen jälkeen, vuonna 1976, 
tehtiin sisäkattojen maalauskorjauksia 
ja muita huoltotöitä, kuten pihalaatoi-
tusten korjaamista.

Vuonna 1977 pohjoisseinän ja pääsi-
säänkäynnin ulkoportaan kosteusvau-
rioita tutkittiin ja ongelmia yritettiin 
ratkaista kaivamalla huvilan pohjois- ja 

länsipuolelle uusi tuuletuskanava eli 
maanalainen kuilutunneli sekä tekemäl-
lä eristystöitä.

Vuonna 1979 tehtiin Villa Lantessa 
katselmus, jonka yhteydessä listattiin 
havaittuja vaurioita ja puutteita. Vesi-
katon vuotokohdat olivat aiheuttaneet 
vahinkoa ylimmissä kerroksissa ja tason 
5 märkätilan vuoto oli vahingoittanut 
alapuolisen johtajan työhuoneen (4.02) 
kattomaalauksia.

Tarkempi listaus 1970-luvun korjaus- 
ja muutostöistä on esitetty seuraavalla 
aukeamalla.
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1970 korjaus- ja huoltotöitä

• Johtajan asunnon ruokasalin (3.13) 
parkettilattian korjaus.

• Vesijohtotöitä, sähkötöitä, lämmitys-
järjestelmän huoltotöitä, puutarhatöi-
tä.

(KA, IRF, 85, kiinteistökustannukset 
1971–1975.)

1971 rakennuskatselmus

• Professori Magnus Malmberg suorit-
taa Villa Lantessa rakennuskatselmuk-
sen peruskorjaustarpeen määrittele-
miseksi ja suunnittelun tueksi.

(KA, IRF, 85, Prof. Malmbergin katsel-
mus 4.–5.5.1971; kiinteistökustannuk-
set 1971–1975.)

1972 peruskorjaus Rakennushallituk-
sen valvontaan

• Rakennushallitus hyväksyy peruskor-
jauksen suunnitelmat.

• Pihaviemärin uusiminen.

• Vesijohto-, lämpöjohto-, viemäri- ja 
sähkötöitä.

(KA, IRF, 85, peruskorjaus Rakennus-
hallituksen valvontaan 1972; kiinteis-
tökustannukset 1971–1975.)

1973 irtokalustehankintoja

• Irtokalustetilaukset Viktor Ek 
-yritykseltä Helsingistä. Pääasiassa 
kaapistoja, pöytätasoja, laatikostoja ja 
hyllyköitä.

• Peruskorjaus- ja restaurointityöt 
aloitetaan.

(KA, IRF, 85, kalustohankinnat; restau-
rointityön tiedote 15.11.1973.)

1974 peruskorjaus ja maalausten restau-
rointitöitä

Sisäpuoliset työt:

• Pääkerroksen (taso 4) katto- ja seinämaa-
lausten sekä stukkokoristeiden restauroin-
tityöt.

• Lämpöjärjestelmän uusiminen. Loggian 
lämmityksen ilmankierron lisääminen teke-
mällä reikiä radiaattorikaukalon etuosaan. 
Valurautapatterien osittainen vaihtaminen 
levypattereiksi.

• Sisäpuoliset maalaustyöt. Kattojen, seinien, 
jalkalistojen, ovien ja ovikarmien käsittely 
lähes kaikissa tiloissa.

• Puhelinjärjestelmän uusiminen.

• Lattiapintojen uusiminen ja korjaaminen. 
Uusia parketti-, laatta- ja muovimattolattioi-
ta useissa tiloissa.

• Sähkötyöt: korjaus- ja uusimistöitä raken-
nuksen kaikilla osilla.

• Takkojen tutkimukset.

• Sisustus- ja kalustustöitä.

Julkisivukorjaukset:

• Turmeltuneen rappauksen poistaminen 
julkisivuista. Korjaaminen kalkkisementti-
laastilla ja kalkkilaastilla. Koristelistojen ja 
pilasterien pintarappaus kalkkilaastilla, johon 
on sekoitettu hienoa marmorirouhetta. Ulko-
puoliset maalaustyöt kalkkimaalilla.

• Itäjulkisivun sokkeliosan puhdistus ja vauri-
oituneiden saumausten korjaaminen entisen 
kaltaiseksi.

• Pääsisäänkäynnin peperinokivijäljitelmä-
pintojen puhdistaminen ja korjaaminen.

• Ilmanvaihto- ja lämmityspiippujen puhdis-
taminen ja korjaaminen katolla. Vaurioitunei-
den kattotiilien vaihtaminen.

• Räystään alusrakenteen käsitteleminen 
puukyllästeellä.

• Vesikourujen ja syöksytorvien puhdistami-
nen ja maalaus.

• Sivusisäänkäynnin teräsovi käännetään 
ulospäin avautuvaksi.

Ikkunakorjaukset:

• Ikkunapuitteiden, -karmien ja -luukkujen ja 
ovien maalaaminen ja kunnostaminen.

• Kirjaston (4.05) suuren ikkunan puitteiden 
ja karmin alakappaleen uusiminen. Ikkuna oli 
säiden vaikutuksesta lahonnut alaosastaan.

• Tason 5 opiskelutilojen ranskalaisten par-
vekkeiden ovien helojen uusiminen.

Pihatyöt:

• Porttien ja aitojen teräsosien huoltomaa-
laus. Pääportin johdekiskojen uudelleen 
perustaminen. 

• Putkiasennukset ja niihin liittyvät maankai-
vu-, purku- ja rakennustyöt.

• Yläpihan ja johtajan puutarhan välisen rau-
taportaan sekä portin maalaaminen.

• Vanhan autotallin purkaminen ja uuden 
rakentaminen.

• Taiteilijan terassin kiveyksen kunnostus.

(KA, IRF, 85, kustannusarvioita (1. vaihe); 
kirjeenvaihto (2. vaihe); LVI-työt; maa-
laustyöt; muurit ja puutarha; sähkötyöt; 
sisustussuunnitelmat; työmaakokouspöytä-
kirjat 19.11.1973–30.10.1074; Villa Lanten 
muutos- ja perusparannustyön rakennusse-
litys 22.3.1973; ulkopuoliset kunnostustyöt; 
katselmuspöytäkirjat.)
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1975 peruskorjauksen lopputarkas-
tuksessa havaittujen puutteiden 
korjaaminen

• Erilaisia pienehköjä puutteita raken-
nustöissä.

• Pihamaan sadevesiritilän uusiminen.

• Sivusisäänkäynnin kynnyksen uusi-
minen.

• Pannuhuoneen kattilan ulkopuolinen 
eristäminen.

• Sähkökeskusten ja mittarikomeron 
korjaukset.

• Ullakon valaistus ja porrashuoneen ja 
käytävien katkaisimet. Riippuvalaisimi-
en asentaminen. Autotallin valaisimet.

• Keskeneräisten maalaustöiden vii-
meistely ja valaisimien kiinnitys. Muun 
muassa pääkerroksen (taso 4), ylä- ja 
alakellarin (tasot 1 ja 2) maalaustyöt.

• Johtajan asuntoon uusi liesituuletin 
ja talonmiehen asuntoon uusi liesi ja 
liesituuletin.

• Ukkosenjohdattimien asennus.

• LVI-urakan puutteiden korjaaminen.

Peruskorjauksen jälkeen Villa Lante 
määrättiin Rakennushallituksen kor-
jaushuoltoon.

(KA, IRF, 85, katselmuspöytäkirjat; 
kiinteistö / korjaukset 1987.)

1976 korjaus- ja huoltotöitä

• Uusi liesi talonmiehen asunnon apu-
keittiöön (3.09).

• Sisäkattojen maalauskorjauksia.

• Johtajan asuntoon asennettujen uusi-
en parkettilattioiden lakkaus.

• Korjauksia suihkutiloissa.

• Laatoituksen halkeamien tarkastus 
ja korjaaminen johtajan pergolateras-
silla, yläpihalla ja talonmiehen asunnon 
edessä huoltopihalla. Pergolaterassin 
kautta oli valunut vettä ateljeetilaan 
(1.06).

• Ulkoikkunoiden maalauksen tarkistus 
ja paikkakorjaukset.

• Korjauksia vesikatolla.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1976.)

1979 katselmus – vaurioita ja puutteita

Villa Lantessa tehdään katselmus, jossa 
kirjataan vaurioita ja puutteita. Muun 
muassa: 

• Professori Magnus Malmbergin tarpeel-
lisena pitämä pohjatutkimus on edelleen 
tekemättä. Kantavista rakenteista ei ole 
laadittu rakennepiirustuksia.

• Kosteus aiheuttaa jatkuvasti ongelmia 
ja rakennevaurioita erityisesti alemmissa 
kerroksissa. Salaojitus ei ole poistanut 
ongelmia. Esimerkiksi papereita joudutaan 
säilyttämään pääkerroksen toimistotilojen 
kaappien päällä, sillä ne homehtuvat alem-
missa kerroksissa.

• Vuotoja vesikatossa ja niistä aiheutuneita 
vaurioita ylemmissä kerroksissa. 

• Vuoden 1974 peruskorjauksen julkisivu-
väritystä pidetään epäonnistuneena.

• Puutteita ovien ja ikkunoiden toiminnassa.

• Vesivaurioita johtajan työhuoneen (4.02) 
kattomaalauksissa. Vesivuoto on peräisin 
ylemmän kerroksen märkätilasta (5.03).

• Hiushalkeamia salonen ( 4.03) katossa.

• Kirjaston (4.05) suuri ikkuna päästää vet-
tä sisään itätuulella. Huone on talvella liian 
kylmä ja kesällä liian kuuma, joten sitä voi 
käyttää ainoastaan osan vuotta. Olemat-
toman ilmanvaihdon takia myös kirjat ovat 
vaarassa vahingoittua.

• Myös loggia (4.04) on talvella liian kylmä 
ja kesällä kuuma. Ikkunoiden teräspuitteis-
sa on merkkejä alkavista ruostevaurioista.

• Tason 5 asuintilojen ikkunoista puuttuvat 
tiivisteet, jotka oli määrä asentaa vuoden 
1974 peruskorjauksessa.

• Halkeama pääsisäänkäynnin ulkoportaan 
rampissa.

• Sähkövirta heikkenee ajoittain ja tuottaa 
ongelmia etenkin talonmiehen asunnossa.

• Toistuvien viemäritukkeutumien ja sade-
vesiongelmien hoitamiseksi myönnetään 
vuosittainen määräraha.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 1979.)
1977.)

1977 korjaus- ja huoltotöitä

• Pohjoispuolen seinästä ja pääsisään-
käynnin porrasalueesta tehtiin kosteus-
tutkimus ja eristystyöt, johin liittyi uuden 
tunnelikuilun rakentaminen.

• Etelänpuoleista muuria korjattiin ja 
johtajan puutarhan aitaan asennettiin 
muoviverkko.

• Sisäkattojen maalaustyöt johtajan asun-
non ruokasalissa (3.12) ja olohuoneessa 
(3.15).

• Ikkunoiden toiminnan tarkastaminen.

• TV-antennin korjaaminen.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 1977.)
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Taso 1 (alakellarikerros) vuonna 1968 Taso 1 (alakellarikerros) vuonna 1973

Taso 2 (yläkellarikerros) vuonna 1968 Taso 2 (yläkellarikerros) vuonna 1973

Vuoden 1973 piirustukset: Leena Paasi, Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus. 
Kuvat: ylempi UM, alempi teoksesta Lilius 1981 osa 2, tavola 11.

Vuoden 1968 piirustukset: diplomityöstä Tallqvist 1969, 21, 26. Piirustukset pohjautuvat mittaus-
työhön, jonka Tore Tallqvist ja Hans Stenius suorittivat Roomassa vuonna 1968.

Taiteilijan asuintilat järjestet-
tiin uudestaan ja kiintokalus-
teet uusittiin. Makuunurk-
kaus oli aiemmin ollut ilman 
ikkunaa. Nyt keittiön ja ma-
kuuhuoneen välinen seinä 
purettiin. Keittiökalusto on 
makuuhuoneen sivulla. Myös 
kylpyhuone uudistettiin.

Apulaisen huone

Apulaisen kylpyhuone/wc-
tila uudistettiin.

Tilassa oli aiemmin kirjava-
rasto ja pyykin jälkikäsit-
telyhuone, jossa oli lisäksi 
komerotiloja ja wc. Komero-
tilat ja wc purettiin ja lattiat 
uusittiin.

Varastohuone muutettiin 
askartelu-/makuuhuoneeksi 
ja sinne rakennettiin parvi ja 
uusi wc-tila ja varasto.

Aiemmin yhtenäisenä ollut 
tila jaettiin väliseinillä varas-
to- ja pesutupatiloiksi.

Alakellarin lattiat uusittiin, 
kun niiden alle kaivettiin tilat 
pohjaviemäriä varten.

Yläkellarikerroksen lattiat 
uusittiin.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

1970-luvun muutokset merkittyinä piirustuksiin
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Vuoden 1968 piirustukset: diplomityöstä Tallqvist 1969, 24. Piirustukset pohjautuvat mittaustyö-
hön, jonka Tore Tallqvist ja Hans Stenius suorittivat Roomassa vuonna 1968. 

Taso 4 (pääkerros) vuonna 1968 Taso 4 (pääkerros) vuonna 1973

Vuoden 1973 piirustukset: Leena Paasi, Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus. 
Kuvat: teoksesta Lilius 1981 osa 2, tavola 11 ja 12. Kuvankäsittely: Livady.

Taso 3 (pohjakerros) vuonna 1968 Taso 3 (pohjakerros) vuonna 1973

Olohuoneesta erotettiin 
hyllykköseinällä eteistila.

Oviaukko suljettiin.

Neliömäinen tila jaettiin 
uusilla väliseinillä kol-
meksi tilaksi (wc, eteinen 
ja keittiö), jotka liitettiin 
johtajan asuntoon.

Uusi oviaukko

Talonmiehen asuntoa 
laajennettiin. Pohjois-
seinää vasten olevaan 
tilaan tehtiin makuu-
huone.

Talonmiehen asunnosta 
purettiin väliseinä.

Oviaukko muurattiin 
umpeen.

Entisestä keittiös-
tä tehtiin talonmie-
hen olohuone.

Talonmiehen asunnon 
tila jaettiin väliseinällä 
eteiseksi ja apukeitti-
öksi.

Loggia restauroitiin vuo-
sien 1970–1972 aikana. 
Itäsivun 1950-luvun 
ikkunat korvattiin uusilla 
teräsikkunoilla. Tiililattia  
uusittiin. 

Kaksi asuinhuoneistoa

Pääkerroksessa ei tehty 
tilajakomuutoksia, mutta   
kalusteita uusittiin ja 
freskot sekä stukko-
koristeet restauroitiin 
vuonna 1974.

Kirjaston pöytä, tuolit, 
valaisimet ja itäsivun 
ikkuna uusittiin.

Salonen lattialaatat ja 
patterit uusittiin. 

Instituutin keittiö

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Vuoden 1968 piirustukset: diplomityöstä Tallqvist 1969, 25. Piirustukset pohjautuvat mittaustyö-
hön, jonka Tore Tallqvist ja Hans Stenius suorittivat Roomassa vuonna 1968.

Taso 5 (1. asuinkerros) vuonna 1968 Taso 5 (1. asuinkerros) vuonna 1973

Taso 6 (2. asuinkerros) vuonna 1968 Taso 6 (2. asuinkerros) vuonna 1973

Vuoden 1973 piirustukset: Leena Paasi, Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus.
Teoksesta Lilius 1981 osa 2, tavola 13.

Kylpyhuone/wc-tilat 
uusittiin ja majoitus-
huoneissa tehtiin 
väliseinämuutoksia.

Kylpyhuone/wc-tilat 
uusittiin ja keittiö 
siirrettiin pohjoissi-
vua vasten. Keittiö oli 
edelleen pieni.

Opiskelijoilla oli yh-
teiskäytössä vain pieni 
keittokomero.

Tilassa olleet liina-
vaatekaapit purettiin 
ja paikalle rakennet-
tiin keittokomero ja 
kylpyhuone/wc, kun 
huoneesta tehtiin 
pieni asuinhuoneisto.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Piirustus: Leena Paasi, Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus 1973 / UM.

Leikkaukset A–A ja B–B 5.3.1973. Piirustukset: Leena Paasi, Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus. 
Teoksesta Lilius 1981 osa 2, tavola 14.

Taso 7 (ullakkokerros) vuonna 1968

Leikkaukset vuonna 1973

Taso 7 (ullakkokerros) vuonna 1973

Piirustus: diplomityöstä Tallqvist 1969, 20.

Ullakkokerrokseen oli 
asennettu 1950-luvulla 
vesisäiliöt.

Ullakkokerroksessa 
sijainneet vesisäiliöt 
purettiin. Pitkä huone 
jaettiin uudella väli-
seinällä ja kalustettiin 
liinavaatevarastoksi 
ja mankeli/silityshuo-
neeksi.

Seinään puhkaistiin 
matala oviaukko.

Ullakkokäytävän ovet 
muurattiin umpeen.

Ullakkokerroksen uu-
det liinavaatevarasto 
ja mankeli/silityshuo-
ne kaappeineen

Johtajan asun-
non eteistila 
(3.13) jaettiin 
olohuoneesta 
väliseinällä.

Talonmiehen asun-
nossa tehtiin tilajako-
muutoksia.

Uusi 
opiskeli-
jakeittiö

Tilasta (2.12) 
tehtiin askartelu/
makuuhuone, 
johon rakennettiin 
uusi ulko-ovelle 
nouseva puupor-
ras, wc-, varasto ja 
makuuparvi.

Alakirjastosta 
(2.08) purettiin 
kaapit ja asennet-
tiin uudet hyllyt 
ja mosaiikkibe-
tonilattialaatat. Salonen 

freskot 
restau-
roitiin Eteistilan freskot 

ja stukkokoristeet 
restauroitiin.

Tila 
jaettiin 
välisei-
nillä va-
rasto- ja 
pesutu-
patiloiksi.

Salonen 
freskot 
restau-
roitiin.

Loggia restau-
roitiin, holvi 
korjattiin, ikku-
nat uusittiin.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Puutarhaluonnos, asemapiirros 5.3.1973 / 15.10.1974. Yläpihan suorakulmaiset laatat purettiin 
ja pihalle asennettiin vapaamuotoista luonnonkivilaatoitusta. Piirustus: Leena Paasi, Sirkka Taru-
maa, Rakennushallitus / KA.

1970-luvun piha-alueiden muutoksia

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Villa Lanten asemapiirustus, joka vastaa tilannetta 1970-luvun restaurointitöiden jälkeen. Vanha 
pohjoista muuria vasten sijainnut autotalli purettiin ja samalle paikalle rakennettiin uusi, suurempi 
talli. Pihojen rakenteita ja pinnoitteita uudistettiin. Kuva: teoksesta Lilius 1981 osa 2, tavola 10.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Siviili-insinöörin tarkistuskäynti Villa Lantessa vuonna 1974. Kuvassa ovat Juvonen ja Oksanen. 
Kuva: Henrik Lilius / KA.

Johtajan asunto restauroitiin 
vuonna 1974. Kuvat ovat 
johtajan pergolaterassilta 
(3.21). Kuvat: KA.

Näkymä yläpihalta kohti Roomaa. Vasemmalla näkyy kirjaston eteläjulkisivua ennen kunnostusta. 
Pihalla itäsivun muuri oli umpinainen. Etualalla näkyy uutta luonnonkivilaatoitusta. Kuva: postikortti, 
valokuvaaja: Jouko Bergqvist. KA.
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Yläkellarissa sijaitseva alakirjasto (2.08) 1970-luvun korjaustöiden jälkeen. Lattialaatat, hyllyt ja 
kalusteet ovat uusia. Kuva: KA.

Yläkellarikerroksen (taso 2) sisustuskaavio. 
Piirustus: Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus 26.2.1974 / KA.

Tasojen 2, 4 ja 6 sisustuskaaviot ja valokuvat 
1970-luvulta

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Piano nobilen (taso 4) sisustuskaavio. 
Piirustus: Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus 26.2.1974 / KA.

Piano nobilen kirjasto (4.05) 1970-luvun asussaan. Valaisimet, pöytä ja tuolit ovat uusia. Kuva: KA.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Tason 6 (toinen asuinkerros) sisustuskaavio. 
Piirustus: Sirkka Tarumaa, Rakennushallitus 26.2.1974 / KA.

Toisen asuinkerroksen huone Della Doccia (6.02) 1970-luvulla. Kuva: KA.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys102

–
 � –R

a
k

en
n

u
sh

is
to

ri
a � –

–

Julkisivujen restaurointityöt käynnissä 1970-luvulla. Seinät maalattiin vuosien 1974 ja 1975 aika-
na hieman aiempaa tummemmin sävyin. Kuva: KA.

Länsijulkisivu ja portti vuosien 1974–1975 maalaustöiden valmistuttua. Kuvat: KA.

Henrik Lilius puhuu Villa Lanten uudelleenava-
jaisissa 20.5.1975. Kuva: KA.

Juhlaväkeä salonessa 20.5.1975 restaurointitöiden jälkeisissä avajaisissa. Kuvassa näkyvät muun 
muassa V. Federici & rouva K.-A. Fagerholm sekä kuvanveistäjä Lilli Stenius. Kuva: R. Pelkonen / KA.
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Maansisäisten kellarikerrosten rakenteita tuulettavien lännen ja pohjoisen puoleisten tunnelien 
sijaintikaavio. Piirustus: Rakennushallitus 1977 / Villa Lanten alakirjaston arkisto.

Pohjakerroksen (taso 3) lämpöjohtopiirustus vuodelta 1973. Piirus-
tus: Rakennushallitus / UM.

Näkymä nunnaluostarin puutarhasta kohti maalattua itäjulkisivua. Kuva: KA.
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Julkisivujen restaurointi 1980–
1981
Loggiaa 1970-luvun alussa restauroi-
neen professori Paolo Marconin johdol-
la toteutettiin 1980-luvun alussa myös 
huvilan julkisivujen restaurointi. Julki-
sivut maalattiin vuosien 1980–1981 aika-
na. Restaurointifilosofiana oli 1970-lu-
vun italialainen linja, jossa korostettiin 
rakennusarkeologisten menetelmien 
ja alkuperäisten kerrostumien arvoa. 
Tässä vaiheessa Italiassa kiinnitettiin 
erityisen paljon huomiota alkuperäisiin 
värityksiin, samankaltainen lähesty-
mistapa näkyi yleisemminkin Italian ja 
Rooman vanhan keskustan restauroin-
neissa. Yhtenä keskeisenä huolena oli 
perinteisen käsityötaidon katoaminen ja 
liiallinen modernin rakennustekniikan 
käyttö (Marconi 1981, 57–59; Carunchio 
2005, 66). 

Marconi ei ollut tyytyväinen Prandin 
tulkintoihin, ja siksi hänen pyrkimyk-
sensä oli tutkia julkisivuja uudelleen 
alkuperäisten rappauskerrostumien 
jäljittämiseksi. Yleisen ajankohdan 
arkkitehtuurin sekä löydettyjen vähäis-
ten jälkien perusteella huvilan alkupe-
räinen väritys oli perustunut stukkojen 
harmahtavaan sävyyn sekä norsun-
luunvalkoisiin pintoihin. Restauroinnin 
ensisijaisena lähtökohtana oli tutkimuk-
sellinen ja arkeologinen ajattelutapa, 
ei niinkään rakenteellisesti toimivan 
julkisivupinnan luominen. Julkisivuihin 

jätetyt eriaikaiset stratigrafiset1 pinnat 
rapautuivat melko nopeasti, ja koko-
naisuus oli tieteellisistä periaatteistaan 
huolimatta esteettisesti ongelmallinen 
ja vaikeasti hahmotettava. Alkuperäistä 
rappauspintaa ei tutkimuksista huoli-
matta löydetty juurikaan.

Uusi opiskelijakeittiö 1984
1970-luvulla kuudennen tason (2. asuin-
kerros) pohjoissivua vasten rakennet-
tu opiskelijoiden keittiö osoittautui 
liian pieneksi ja keittiötä laajennettiin 
vuonna 1984 Rakennushallituksen 
Pirkka Vasaran laatimien suunnitelmien 
mukaan. Ruokailutila sijoitettiin entisen 
asuinhuoneen paikalle. Entisen keittiön 
ja asuinhuoneen välistä purettiin väli-
seinä. Samalla viereiset kaksi kylpyhuo-
ne- ja wc-tilaa järjesteltiin ja kalustettiin 
uudelleen. 

Vuonna 1984 luovuttiin kahden 
erilaisen sähkövirran käytöstä ja koko 
rakennuksessa siirryttiin 220 voltin 
jännitteeseen.

Vuosien 1986–1989 peruskorjaus- 
ja muutostyö

Vuosien 1986–1989 aikana Villa Lanten 
talotekniikkaa uusittiin ja korjattiin. Sa-
malla pohjakerroksessa tehtiin tilamuu-
toksia. Tilamuutokset ja kiintokalusteet 
suunniteltiin Rakennushallituksessa. 

Pihalle asennettiin uudet jätevesi-

1 Stratigrafia on toisiinsa yhteydessä olevien 
maakerrosten ja rakenteiden muodostama 
sarja.

Henrik Liliuksen kaksiosainen teos Villa 
Lantesta

Teknilllisen korkeakoulun arkkitehtuu-
rin historian professori Henrik Liliuksen 
kaksiosainen teos Villa Lantesta julkaistiin 
vuonna 1981. Lilius selvitti laajan lähde- ja 
vertailuaineiston avulla ja monien tieteen-
alojen yhteistyönä Villa Lanten varhais-
vaiheita, arkkitehtuurin ja kuvakoristelun 
syntyä sekä kuvaohjelmien sanomaa. 
Italiankielinen, Suomen Rooman-instituutin 
julkaisema teos Villa Lante al Gianicolo. 
L’architettura e la decorazione pittorica pai-
nettiin Roomassa. Suomen opetusministe-
riö oli lahjoittanut Villa Lanten 25-vuotisjuh-
lallisuuksien yhteydessä 100 000 markkaa 
julkaisun painattamiseen. 
 Helsingin Sanomat julkaisi 13. helmi-
kuuta 1982 Liliuksen uuteen teokseen 
liittyen artikkelin ”Villa Lanten arvoituksiin 
selkoa kirjasta. Taidehistorian suururakka 
valmistui”, josta seuraavaksi on esitetty 
poimintoja.
 Arkkitehtonisen asun ohella renes-
sanssihuvilalle on leimallista kuvakoris-
telu. Villa Lanten säilyneet maalaukset 
sijaitsevat pääkerroksessa, jossa eteistilo-
jen lisäksi on suuri sali, kolme pienempää 
huonetta ja kaariaukkoina kohden Roomaa 
avautuva loggia. Lilius jäljitti freskojen 
kuvataiteilijoiden ja aiheiden alkuperää. 
Vanhat mestarit on voitu nimetä lukuun ot-

tamatta loggian stukkokoristelun tehnyttä 
taitajaa. Lilius epäilee hänenkin kuuluneen 
Rafaelin koulukuntaan. 
 Tärkeimmät kuvakoristelut ovat 
salonessa. ”Kuvakoristelun pääaihe on 
illustroida Gianicolo-kukkulan historiaa 
antiikin aikana – sen paikan historiaa, jolle 
Villa Lante rakennettiin. Freskojen aihepii-
rillä on myös selvä aatteelinen viesti, joka 
liittyy Medici-paavien politiikkaan. Freskot 
viittaavat myyttiin kulta-ajan uudelleen 
syntymisestä Medicien vaikutuksesta sekä 
toisaalta Rooman ja Firenzen yhteyteen.”
 Pääkerroksen sivuhuoneiden (toi-
mistohuoneet) freskoista osa oli piilossa 
1970-luvun puoliväliin asti, jolloin ne 
otettiin restauroinnin yhteydessä esiin. 
Paljastetut freskot esittävät mytologiaa ja 
muotokuvia. Pienten salien kuvaohjelma 
pohjautuu Boccaccion runoelmaan ”Amo-
roso Visione” ja tarkoituksena on viitata 
Villa Lanteen, taiteen ja filosofian tyyssi-
jaan. 
 ”Antiikin jumalmaailmasta ja myto-
logiasta ovat loggiankin loistokkaiden stuk-
koreliefien aiheet”, Lilius kertoo. ”Loggian 
kuvaohjelma on monitasoinen. Reliefit 
on sijoitettu holviin siten, että loggiaa 
kattavan holvin läpi voi nähdä vertausku-
vallisesti taivaalle. Tällöin reliefien jumalat 
näyttäytyvät katsojalle taivaalta, loggian 
ulkopuolelta, eivätkä katosta, jossa ne 
tosiasiallisesti sijaitsevat.”

Lappalainen, Jukka-Pekka 1982. Artikkeli 
”Villa Lanten arvoituksiin selkoa kirjasta. 
Taidehistorian suururakka valmistui”, 
Helsingin Sanomat 13.2.1982.
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pumput ja likakaivot. Yläpihan kos-
teusongelmia korjattiin vuonna 1986 
lisäämällä yläpihan ja sen alapuolisen 
kuilutunnelin väliseen kanteen, ala-
kirjaston kattoon sekä seinäpintoihin 
vedeneristeeksi bitumia. Myös pääsi-
säänkäynnin ulkoportaan vesieristystä 
korjattiin.

Vuosien 1986–1987 aikana pohja-
kerroksessa (taso 3) sijainnut vanha, 
öljykäyttöinen kattila purettiin ja uusi, 
metaanikäyttöinen kattila ja kattilahuo-
ne rakennettiin huoltopihalle muuria 
vasten, autotallin länsipuolelle. Asen-
nuksen hoiti suomalaisyritys Veh-
masputki Ky. Pihalaatoitusta uusittiin 
lämpökanaalin ja lämpöputkien sekä 
salaojitustöiden yhteydessä. Myös yläpi-
haa ympäröivää muuria korjattiin.

Lokakuun 1986 lopussa tason 5 län-
sipäässä tapahtui sisäinen putkivuoto 
ja alapuolisen piano nobile -kerroksen 
johtajan työhuoneen (4.02) kattomaa-
laukset vaurioituivat. Freskovauriot 
korjattiin kesällä 1987. 

Vuonna 1987 tehtiin myös ikkuna-

korjauksia ja uusittiin muun muassa 
parlatorion ulko-ovi ja ikkuna.

Vuonna 1988 talosta laadittiin mitta-
uspiirustukset.

Pohjakerroksen itäpuolessa sijaitse-
van johtajan asunnon keittiötä suuren-
nettiin purkamalla viereinen wc vuonna 
1988. Keittiöön asennettiin uudet keit-
tiökalusteet.

Vuonna 1989 pohjakerroksen länsi-
osassa sijaitsevaa talonmiehen asun-
toa suurennettiin ja tiloja järjesteltiin 
uudestaan kevyillä väliseinillä. Pohja-
kerroksessa sijainnut entinen vesisäi-
liötila liitettiin talonmiehen asuntoon ja 
siitä tehtiin kylpyhuone (3.02). Vanhat, 
pohjoissivua vasten sijainneet keittiö ja 
kylpyhuone purettiin ja paikalle tehtiin 
makuuhuone (3.05). Länsipäädyn lattia-
tasoa sekä makuuhuoneen ulkopuolista 
pihaa laskettiin alaspäin. Uusi keittiö 
(3.08) rakennettiin entisen makuu-
huoneen paikalle pohjoissivua vasten. 
Eteläsivua vasten sijainneesta makuu-
huoneesta tehtiin olohuone (3.06) ja 
eteistilat järjesteltiin uudelleen.

Tasossa 6 (toinen asuinkerros) sijaitsevien opiskelijoiden asuintilojen oloja parannettiin raken-
tamalla uusi, tilavampi yhteiskeittiö (6.10). Keittiötä varten uhrattiin yksi asuinhuone. Samalla 
muutettiin kahden kylpyhuone/wc:n tilajärjestelyitä. Piirustus: pesu- ja keittiötilojen muutos, 
asennettavat laitteet, Pirkka Vasara 19.1./7.2.1984, Rakennushallitus / UM.

Villa Lanteen asennettiin 1980-luvun peruskorjauksen yhteydessä uudet jätevesipumput. Piirus-
tus: Tekomaa Oy 20.7.1984 / UM.

Länsijulkisivu vuosien 1980–1981 restauroin-
ti- ja maalaustöiden valmistuttua. Seinäväri 
on aiempaa vaaleampi. Rappauspinnoista on 
otettu esiin vanhempia osia. Portti oli 1970-lu-
vulla vihreä, nyt se näkyy tässä postikortissa 
punaisena. Kuva: KA.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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1980 vesikaton korjaaminen ja julkisi-
vujen kunnostus- ja maalaustyöt

• Vesikaton korjaukset joulun 1979 
myrskyn jäljiltä. Rikkoutuneiden ja 
irronneiden kattotiilien vaihtaminen, 
räystäskourujen ja piippujen pellitys-
ten uusiminen. 

• Julkisivun väritystä määritellään yh-
teistyössä paikallisen museoviraston 
edustajan kanssa. Ulkomaalaustyöt 
oli tarkoitus tehdä loka-joulukuussa 
1980, mutta telineiden pystytykseen 
liittyvien vaikeuksien ja huonon sään 
takia valmistumisaikataulua siirrettiin. 

• Kerrosvesipeltien asentaminen.

• Halkeamien korjaaminen yläpihalla.

• Teräsikkunoiden tiivistäminen.

• Sivusisäänkäynnin oven korjaaminen.

• Ikkunoiden ja ovien korjauksia ja muu-
toksia johtajan asunnossa ja taiteilijan 
tiloissa.

• Vajan vuotavan katon kunnostami-
nen.

• Pääportin ja alaportin korjaaminen.

Anekdoottina mainitakoon, että kaksi 
rakennustöitä tehneen suomalaisen 
Oy Rakennuspartion työntekijää ajau-
tui vapaa-ajallaan kahnauksiin Rooman 
poliisin kanssa ja heidät tuomittiin 
viiden kuukauden ehdollisiin rangais-
tuksiin.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1980; kiinteistö / korjaukset 1981.)

1981 ulkomaalausurakan puutteiden 
korjaaminen ja huoltotöitä

• Ulkomaalausurakan puutteiden 
korjaaminen, muun muassa taiteilijan 
ja johtajan terassien seinien maalaa-
minen.

• Kirjaston (4.05) suuren ikkunan 
maalaaminen.

• Uuden pesukoneen asentaminen, 
vanhan korjaaminen ja astianpesuko-
neen korjaaminen.

• Vesikourun asentaminen alaterassille.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1981.)

1982–1983 takuukorjauksia ja raken-
teiden liikkeiden tutkimusta

• Rooman kunta tekee parannuksia 
pääportin edustan katuosuudella. Toi-
veena on, että uudistukset johtaisivat 
pintavesiä Villa Lantesta poispäin, 
ja näin vaikuttaisivat myös alimpien 
kerrosten kosteusongelmiin.

• Vuoden 1980 ulkomaalausurakan 
takuukorjaukset.

• Halkeamien liikkeiden tarkkailuun 
käytettävien lasilevyjen asennus.

• Lämpökattilan vuodon korjaaminen.

• Pannuhuoneen varauloskäytävän 
portaiden askelmien muuraustyöt.

• Yläpihan etelämuurin itäosaan 
tehdään neljännesympyrän muotoinen 
takorautainen kulkueste.

• Talonmiehen asunnon maalauskorja-
ukset.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1982; kiinteistö / korjaukset 1986.)

1984 opiskelijakeittiön ja pesutilojen 
uudelleenjärjestely

• Ahtaan opiskelijakeittiön siirtäminen 
pohjoissivua vasten (nykyisin osa keit-
tiötilaa 6.10). Opiskelijakerroksen (taso 
6) suihkutilojen parannustyöt.

• Luopuminen kahden erilaisen sähkö-
virran käytöstä ja siirtyminen 220 V 
jännitteeseen koko rakennuksessa.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1984; kiinteistö / korjaukset 1986.)

1985 huoltokorjaukset 10 vuotta 
peruskorjauksesta

• Sisätilojen huoltomaalaaminen lu-
kuun ottamatta piano nobilea (taso 4), 
talonmiehen asuntoa (taso 3) ja vuon-
na 1984 remontoituja opiskelijakeit-
tiötä ja suihkutiloja (taso 6). Käsitellyt 
pinnat: seinät, katot, ovet karmeineen, 
ikkunat karmeineen, patterit, putket, 
verholaudat, johtajan asunnon parket-
tien hiominen ja lakkaaminen.

• Johtajan asunnon keittiökaapistojen 
korjaaminen.

• Kattoterassin (5.10) veden- ja läm-
möneristyksen uusiminen.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1985.)
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1986 uusi kattilahuone 

• Uuden kattilahuoneen rakentaminen 
autotallin viereen ja siihen liittyvät 
muutostyöt. Portaiden rakentaminen 
vanhan kattilahuoneen (3.01) ja alakir-
jaston (2.08) välille. Vanhan vesisäiliön 
purkaminen ja huonetilan korjaaminen 
asuin- tai varastokäyttöön. Vanhasta 
kattilahuoneesta uudelle kattila-
huoneelle ulottuvan lämpökanaalin 
rakentaminen ja lämmitysputkien sekä 
sähkökaapeleiden asentaminen.

• Alakirjaston (2.08) katon ja seinien 
vedeneristys.

• Pihalaatoituksen uusiminen ja sala-
ojitus sekä sadevesiviemärin korjaa-
minen.

• Muuraustöitä alimman kerroksen 
perustuksissa.

• Pääportaan edustan korjaaminen ja 
vedeneristys sekä portaalta autopor-
tille vievän sadevesiviemärin rakenta-
minen. 

• Salonen (4.03) stukkojen korjaaminen 
ja kartoittaminen.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1986; kiinteistö / korjaukset 1987.)

1987 johtajan toimiston kattomaa-
lausten restaurointi, ympärysmuurin 
korjaaminen

• Johtajan toimiston (4.02) kattomaala-
ukset olivat vahingoittuneet yläpuo-
lisen, tason 5 vesivahingossa sekä 
vuonna 1979 että uudestaan vuonna 
1986. Freskot restauroitiin vuonna 
1987.

• Ympärysmuurin korjaustyöt. Pihan 
puolella: kasvillisuuden irrottaminen, 
vanhan rappauksen paikkaaminen, 
betoniverkon asennus, ruiskubeto-
nointi ja maalaaminen kalkkimaalilla. 
Ulkopuolella rikkinäisten osien paik-
kaukset. Muurin tukeminen viidellä 
sementtituella. Uusi tiilirivi muurin 
päälle.

• Kiveyksen asentaminen autotallin 
eteen.

• Puutarhan ja portin valaistuksen 
korjaaminen.

• Vierashuoneen (2.12) maalaaminen ja 
ulos terassille johtavan oven uusimi-
nen alaosastaan.

• Ikkunakorjaukset piano nobilessa 
ja sen yläpuoleisissa kerroksissa. 
Huoltomaalaus. Uudet säleikköikkuna-
luukut kirjaston (4.05) etelänpuolisiin 
ikkunoihin. Parlatorion (5.06) ikkuna ja 
ulko-ovi uusitaan.

• Teräsristikko johtajan asunnosta per-
golaterassille vievän oven yläikkunaan. 

• Puhelinvaihteen uusiminen.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1987; kiinteistö / korjaukset 1988.)

1988 uusi keittiö johtajan asuntoon

• Johtajan keittiötä (3.11) suurennettiin 
purkamalla viereinen wc-tila. Kaapistot 
ja keittiölaitteet uusittiin. 

• Opiskelijatilojen maalaaminen.

• Mittauspiirustusten laatiminen.

• Rikkoutuneen savupiipun korjaami-
nen vesikatolla.

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1987; kiinteistö / korjaukset 1988.)

1989 muutoksia talonmiehen asun-
nossa

• Talonmiehen asunnon muutostyöt: 
Makuuhuoneen (3.08) edustalla 
olevaa pihanosaa lasketaan alaspäin. 
Tilamuutosten toteuttaminen kevyillä 
väliseinillä. Uusi keittiö (3.08) vanhan 
makuuhuoneen paikalle. Uusi kylpy-
huone (3.02) entisen vesisäiliötilan 
paikalle. Makuuhuoneiden ja kylpyhuo-
neen lattiapintaa lasketaan noin 17 cm. 
Muutoksiin liittyvät sähkö-, lämpö-, 
putki-, kaluste- ja maalaustyöt.

• Alakirjaston (2.08), taiteilijan asunnon 
(taso 1) ja porrashuoneen maalaustyöt.

• Pesulan pumppujen ja sähkötöiden 
uusiminen.

• Pergolaterassin valaistuksen uusi-
minen.

• Johtajan asunnon seinien huoltomaa-
laus.

• Yläkirjaston (4.05) ulko-oven maalaa-
minen. 

(KA, IRF, 86, kiinteistö / korjaukset 
1987.)
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Sähkötöihin liittyvä Villa Lanten seitsemän kerrostason nousujohtokaavio on havainnollinen 
esitys kerrosten sijoittumisesta suhteessa toisiinsa. Piirustus: Tekomaa Oy 20.7.1987. Apuna on 
käytetty Are Oy:n piirustusta vuodelta 1972. UM.

Huoltopihan autotallin länsipuolelle rakennettiin vuosien 1986–1987 aikana uusi lämmönjako-
huone. Yllä ovat vanhan autotallin ja siihen lisätyn varaston/lämmönjakohuoneen laajennusosan 
pohjapiirustus, julkisivut ja leikkaus A–A. Piirustus: Rakennushallitus / UM.

Uuteen lämmönjakohuoneeseen sekä lämpö- ja vesijohtoihin liittyvä asemapiirustus 4.8.1985. 
Vanha öljykäyttöinen kattila sijaitsi pohjakerroksessa (taso 3). Uusi lämmönjakohuone raken-
nettiin huoltopihalle, vanhan autotallin länsipuolelle, muuria vasten. Uuden, Suomesta hankitun 
kattilan polttoaineena oli metaani. Piirustus: Rakennushallitus / UM.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Pohjakerroksen (taso 3) sähköpiirustuksesta käyvät ilmi johtajan ja talonmiehen asuntojen huo-
nejako ja käyttötarkoitukset vuonna 1984 ennen muutostöitä. Talonmiehen asunnon pieni keittiö 
sijaitsi länsipäädyssä pohjoissivua vasten ja nykyisen keittiön paikalla oli makuuhuone. Johtajan 
asunnon keittiö oli puolestaan nykyistä pienempi. Piirustus: Tekomaa Oy 20.7.1984 / UM. Kuvan-
käsittely: Livady.

Pohjakerroksen (taso 3) talonmiehen asunnon muutostöiden työpiirustus 22.5.1989. Vanha kyl-
pyhuone ja keittiö purettiin. Uusi kylpyhuone (3.02)  rakennettiin länsisivua vasten ja uusi keittiö 
(3.08) pohjoissivua vasten. Eteisen väliseinä purettiin ja korvatiin uudella. Eteläsivua vasten 
sijainneesta makuuhuoneesta tehtiin olohuone (3.06). Piirustus: Rakennushallitus / UM. Kuvankä-
sittely: Livady.

Pohjakerroksen (taso 3) johtajan asunnon keittiön muutostyön pohjapiirustus 19.5.1988 ja uudet 
keittiökalusteet 25.5.1988. Piirustukset: Rakennushallitus / UM.

Kattilahuone Vesisäiliö Talonmiehen asunnon 
keittiö ja kylpyhuone

Talonmiehen asunnon 
olohuone

Talonmiehen asunnon 
makuuhuone

Johtajan asunnon 
keittiö

Talonmiehen asunnon 
uusi keittiö entisen 
makuuhuoneen 
paikalle

Olohuoneesta 
tehtiin makuu-
huone.

Keittiön ja kylpyhuoneen paikalle tehtiin 
makuuhuone.

Vesisäiliötilasta tehtiin kylpyhuone.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Yläpihan kosteusongelmia pyrittiin ratkaisemaan rakentamalla uusi eristys-
kerros maan sisässä kiertävän tuuletuskanavan seinämiin. Kuilu näkyy tässä 
vuoden 1986 piirustuksessa tummempana vyöhykkeenä rakennuksen 
eteläpuolella. Piirustus: Villa Lanten alakirjaston arkisto.

Arkkitehti Jukka Jokilehto (oikealla) ja italialaisia restauroijia pohtimassa yläpihan kosteusongel-
mia 1. huhtikuuta 1986. Keskellä on instituutin silloinen johtaja Unto Paananen. Kuva: KA.

Yläpihan kos-
teusongelmiin 
liittyvät korjaus-
työt käynnissä 
syyskuussa 1986. 
Kuvat on otettu 
pääsisäänkäynnin 
ulkoportaan ja 
eteläjulkisivun 
eteläpuolelta. 
Kuvat: KA.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku
P
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Vuoden 1986 lokakuun lopussa sattui 1. asuinkerroksen (taso 5) länsipäässä sisäinen putkivuoto, 
joka vaurioitti alemmassa kerroksessa sijaitsevan johtajan työhuoneen (4.02) kattomaalauksia. 
Vauriot näkyivät myös länsijulkisivussa tummana läikkänä parvekkeiden välissä. Vesivahingon 
freskoille aiheuttamat vauriot korjattiin kesän 1987 aikana. Alimmassa kuvassa freskoja ovat 
puhdistamassa Giovanni Cecchini ja Michela Gottardo. Kuvat: KA.

Yläpihan korjaustyöt ja uuden lämpökattilan asentaminen valmistuivat vihdoin joulukuussa 1987. 
Kuvassa oikealla ovat lämpökattilan asentaneet Vehmasputki Ky:n miehet Pekka Vehmaskangas 
ja Teuvo Urpo sekä insinööri Parro. Kuva: KA.

Salonen takan yläpuolelle ripustettu Valentin 
de Boulognen maalaus restaurointiin kesällä ja 
syksyllä 1989. Kuva: KA.

Restauroijat ihailevat salonessa työnsä tulok-
sia. Oikealla on Giovanni Cecchini. Kuva: KA.
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Keväällä 1991 pääsisäänkäynnin ulkoporras piti jälleen kerran kosteuseristää ja restauroida. Ram-
pin alin porras osoittautui Baldassare Turinin vaakunaksi. Kuvat: KA.

Taiteilijan asuintilat uudistettiin vuonna 1991. 
Makuuhuone (1.05) sijaitsee keittiötä ja kylpy-
huonetta alempana. Piirustus: Rakennushalli-
tus / Villa Lanten alakirjaston arkisto. 

Ullakkokerroksen (taso 7) silitys- ja mankelointihuoneena toiminutta tilaa uudistettiin vuonna 
1990. Opiskelijoiden pyykinpesutilan piirustus: Rakennushallitus 8.5.1990 / UM.

1990-luvun alun korjaustöitä
Vuonna 1990 ullakkokerroksessa (taso 7) 
tehtiin muutostöitä. Vuosien 1973–1975 
aikana rakennettuja silitys- ja mankelointi-
huonetta ja liinavaatevarastoa uudistettiin. 
Pesula oli opiskelijatilojen käytössä. Tila- ja 
kalustepiirustukset laadittiin Rakennushal-
lituksessa.

Alakellarikerroksessa (taso 1) sijaitseva 
taiteilijan asunto uudistettiin vuonna 1991. 
Suunnittelutyö tehtiin Rakennushallituk-
sessa.

Vuosien 1994–1995 aikana laadittiin tule-
vien vuosien korjaustyöohjelma. Insinööri 
Cerles laati laajat maaperätutkimukset ja 
suunnitelmat kosteuden poistamiseksi. 
Suunnitelmissa maanalaiset vesivirrat olisi 
pyritty ohjaamaan rakennuksen perustuk-

sien ohi patoamalla vesireitit. Suunnitel-
mia ei kuitenkaan sellaisenaan koskaan 
toteutettu.
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Vuosien 1998–1999 restaurointi- ja peruskor-
jaustöistä vastasivat italialaiset suunnittelijat 
ja ammattimiehet. Pääsuunnittelijana oli 
professori Tancredi Carunchio. Rakennusinsi-
nöörinä oli professori Antonino Gallo Curcio. 
Professori Franco Zagari suunnitteli puutarha-
kokonaisuuden. Hankkeesta vastasi Suomen 
opetusministeriön rakennus- ja kiinteistöyk-
sikkö. Kuva: Suomen Kiinteistölehti 5/1999, 
49. Säilyttävä arkisto: KA.

Vuosien 1998–1999 restaurointi
Huvilan viimeisin restaurointi toteu-
tettiin vuosina 1998–1999 arkkitehti, 
professori Tancredi Carunchion johdol-
la. Carunchio valittiin tehtävään vuonna 
1997 muutaman roomalaisen asiantun-
tijan joukosta. Carunchio kuvaa (2005, 
68), että suomalaisten restaurointia 
varten laatimassa esiselvityksessä (1995) 
eli yhä edellisten restaurointien perintö. 
Rakennus nähtiin kaksijakoisena. Se 
koostui toisaalta historiallisesti arvok-
kaasta monumentaalisesta rakennusko-
konaisuudesta sekä toisaalta vähemmän 
merkittävistä teknisistä osista ja toissi-
jaisista tiloista. Carunchion restauroin-
tiperiaatteet erosivatkin huomattavasti 
aiemmista, sillä huvilaa käsiteltiin 
nyt ensi kertaa yhtenäisenä arkkiteh-
tonisena ja teknisenä organismina, 
jossa kaikki historialliset kerrostumat 
ja rakennusrunko ymmärrettiin erot-
tamattomana kokonaisuutena. Tämä 
restauroinnin teoreettinen lähtökohta 
ei kuitenkaan kaikilta osin heijastunut 
toteutukseen.

Huvilan julkisivujen osalta keskei-
simmät muutokset olivat 1980-luvun 
alussa avattujen stratigrafisten koko-
naisuuksien peittäminen ja yhtenäisen 
rappauspinnan luominen. Rappausta 
kiinnitettiin ja vahvistettiin injektoi-
malla epoksihartsia. Lisäksi julkisivu-
jen 1950-luvun alussa paljaiksi avatut 
peperinokiviset liseenien jalustat ja 
kapiteelit sekä pääportaalia ympäröi-
vät osat valkaistiin. Ratkaisu ei saanut 

tukea rakennuksen antikvaarisena 
asiantuntijana toimineelta Henrik 
Liliukselta, joka kuitenkin lopulta salli 
tämän muutostyön. Peperinokivi on 
tuskin alkuaan ollut paljaana, sillä se on 
ollut ennen kaikkea helposti työstettävä 
rakennusmateriaali, joka usein pinnoi-
tettiin julkisivujen viimeistelytöissä. 
Peperinopintaiset kapiteelit ja jalustat 
jätettiin näkyville yläkirjastossa olevaan 
entiseen eteläjulkisivuun.

Muita laajempia muutoksia olivat 
salonen vuonna 1972 tehdyn lattian 
korvaaminen uudella, vanhan mallin 
mukaisella tiililattialla sekä lattioiden 
paikkaukset muissa piano nobilen huo-
neissa. Samalla maalauksia puhdistet-
tiin ja konservoitiin ja stukkokoristeluja 
vahvistettiin.

Valtio oli myöntänyt vuosille 1998–
1999 kymmenen miljoonan markan 
budjettirahoituksen. Suomen valtion 
omistaman rakennuksen haltijana 
toimineen opetusministeriön rakennus- 
ja kiinteistöyksikkö vastasi hankkeesta 
operatiivisesti, mutta tällä kertaa hank-
keen toteuttivat italialaiset suunnitteli-
jat ja työntekijät, jotka tunsivat paikal-
liset olosuhteet. Myös materiaalien ja 
tarvikkeiden tuli olla paikallisia. 

Instituutti oli vuoden ajan kiinni. 
Villa Lante avattiin virallisesti uudelleen 
peruskorjauksen jälkeen 29.9.1999. 

Talotekniikka

Korjaustöiden tärkeä osa-alue oli talo-
tekniikan uusiminen. 1970-luvulla asen-
netut vesiputket reistailivat, sähkölait-
teet eivät täyttäneet Italian vaatimuksia 
ja ilmanvaihto ei toiminut. Vuosien 
1998–1999 aikana talon sähköjärjestelmä 
ja vesijohdot uusittiin. Holvit pyrittiin 
suojaamaan mahdollisilta vesivahingoil-
ta. Taloon asennettiin ajanmukainen 
sisäinen tietoverkko. Linja- ja kaapeli-
vedoissa pyrittiin käyttämään vanhoja 
reittejä. 

Erityisesti kellarikerroksissa oli kos-
teusvaurioita, joista osa johtuu hienoja-
koisen maan kosteudesta. Kellaritiloja 
kiertää maan sisään kaivettuja katet-
tuja tuuletuskuiluja, joihin kosteuden 
on tarkoitus tiivistyä, jotta se ei mene 
rakenteisiin. Käytävät olivat täyttyneet 
rakennusjätteella ja ilmastointikanavia 
oli tukittu. Korjaustöiden yhteydessä 
käytävät avattiin ilmanvaihdon paranta-
miseksi.

Sisätilat

Teknisten korjausten yhteydessä tasojen 
5 ja 6 asuntolatilojen, ullakon sekä ylä-
kellarikerroksen 1950- ja 1970-lukujen 
vaatimattomat laatat korvattiin uusilla 
tiililaatoilla. Parkettilattiat huollettiin. 
Opiskelijatilojen kylpyhuoneet ja wc-
tilat uudistettiin. 

1950-luvun betoninen pääporras sai 
uuden ilmeen, kun askelmat ja tasan-
teet päällystettiin vaaleanpunaisella 
marmorilla ja kaide uusittiin. 
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Seinä- ja sisäkattopinnat maalattiin. 

Tasossa 6 sijaitsevan wihuristin eli 
Gavina-huoneen (6.16) seinien äänene-
ristystä parannettiin. 

Piano nobilen huonetilojen rappa-
uksia vahvistettiin tarpeen mukaan 
ja holvien maalauksia puhdistettiin. 
Seinien värejä vahvistettiin silikaattivää-
reillä (Tancredi Carunchion työselitys 
restauroinnista, 22.3.1998, Villa Lanten 
alakirjaston arkisto).

Loggian vahingoittuneet stukkokoris-
teet restauroitiin. Pylväät puhdistettiin 
ja suojattiin1. Loggian holvin rappaukset 
vahvistettiin samaan tapaan kuin ulko-
seinissä. Loggian seinät puhdistettiin ja 
yleisilme muuttui valoisammaksi, kun 
harmaat peperinokiviosat vaalennettiin 
stukkovärillä.

Salonen holvi vahvistettiin ja pestiin 
kuten loggiassa. Holvien stukkokorniisit 
vahvistettiin.

Osa työtiloista järjesteltiin uudelleen. 
Ullakkokerroksessa sijainnut opiskeli-
joiden pesula muutettiin tutkijalehtorin 
työhuoneeksi (7.03) ja varastoksi (7.04) ja 
pesulatoiminnot keskitettiin yläkellari-
kerrokseen (taso 2). Alakirjastoon (2.08) 
saatiin lisää säilytystilaa kirjoille, kun 
sinne tuotiin uusia teräshyllyköitä. Ala-
kirjaston eteläpuolella sijainnut johtajan 
apulaisen huone muutettiin kirjaston 
käyttäjien työskentelytilaksi. 

1 Paraloid B 72 3 %.

Julkisivut

Julkisivut olivat vuonna 1998 huonossa 
kunnossa ja niissä oli halkeamia. Ulko-
seinät rapattiin ja stukot vahvistettiin 
epoksihartsilla2. Julkisivut maalattiin 
vaaleanharmaiksi. Harmaat peperinoki-
viosat peitettiin vaalealla stukkovärillä.

Piha-alueet

Professori Franco Zagari suunnitteli 
yläpihalle kivimosaiikkiruutujen ja 
tähtijasmiini-istutushäkkien rasterin. 
Kivettyjen alueiden pintamateriaalina 
käytettiin tiiltä. Yläpihaa laajennettiin 
pohjoiseen päin rakentamalla kansira-
kenne, jonka alle sijoitettiin uusi auto-
talli ja lämmönjakohuone. Näin ollen 
yläpiha erotettiin aiempaa selvemmin 
talon pohjoispuolisesta huoltopihasta.

Yläpihan ja johtajan puutarhan väli-
nen porras uusittiin.

Alapuutarhan vajarakennusta laajen-
nettiin uuden travertiiniportaan alle, 
jolloin saatiin lisää säilytystilaa arkeolo-
gisille kokoelmille. Portaan alle raken-
nettiin myös wc.

2 Injektointi, Primal AC 33.

Lehtiartikkeli Villa Lanten korjaustarpeis-
ta vuodelta 1998

Yliopisto-lehdessä 12/1998 julkaistiin 
Pekka Matilaisen artikkeli ”Vesijohdoista 
kiinni”, jota varten oli haastateltu instituu-
tin intendenttiä Simo Örmää. 
 Artikkeli käsitteli Villa Lanten kor-
jaustarvetta ja tilannetta kuvattiin näin: 
”Putket reistailevat. Ja vähän muutkin. Säh-
köjohdot kulkevat muurien sisällä ja ovat 
Örmän mukaan jopa hengenvaarallisia. 
Myös historiallinen näkökulma on otettava 
huomioon: julkisivu on huonossa kunnossa 
ja piha vähän miten sattuu. Katse kiinnittyy 
talossa siellä täällä näkyviin halkeamiin. 
Parin vuoden ajan on tehty mittavia tutki-
muksia monen mestarin voimalla, olisiko 
hiekkarinteessä sijaitseva rakennus peräti 
sortumassa.” Örmä rauhoitteli, että halkea-
mat ovat lähinnä kosmeettisia. 
 Matilainen jatkaa: ”Villa Lante on 
arvorakennus, oikea helmi, ehkä arvokkain 
kiinteistö, jonka Suomen valtio omistaa. 
Edellinen remontti tehtiin Henrik Liliuksen 
johtajakaudella 70-luvun alussa. Van-
hana putkimiehen apulaisena en voi olla 
ihmettelemättä putkitöiden heikkoa tasoa. 
Remontin tekivät suomalaiset. Jostain 
syystä meillä siihen aikaan uskottiin, että 
juuri suomalaiset olisivat erityisen hyviä 
restauroimaan italialaisia renessanssihuvi-
loita. Nyt hankkeen toteuttavat italialaiset.”
 Myös Örmä myöntää haastattelussa, 
että 70-luvun remontissa tehtiin näh-
tävästi virheitä. Paraatipaikalla oleva 
huvila näkyy joka puolelle Roomassa ja sen 
julkisivut olivat vuonna 1998 surullisessa 
kunnossa. ”Talo maalattiin 1980, mutta 
sen jälkeen ovat käsitykset muuttuneet”, 
kommentoi Örmä.  ”Julkisivu pyritään saa-
maan yhtenäiseksi. Lähtökohdaksi otetaan 
muistumaa vanhasta, mallina Julio Roma-
non maalaus. Tarkoitus on enemmänkin 
konservoida kuin restauroida, ei tavoitella 

alkuperäistä. Se olisikin aika epätoivoista.” 
 Matilaisen sanoin: ”Myös sisätiloissa 
tehtiin 70-luvun alussa virheitä. Esimer-
kiksi silloin uusittu salin lattia on tarkoitus 
purkaa ja tehdä se vanhaan malliin. Lisäksi 
kaikki mahdollinen hinkataan ja puhdis-
tetaan. Talon ulkopuolella odottaa iso 
työmaa, sillä puutarha on renessanssihu-
vilassa osa kokonaisuutta. Suunnitelmat 
olivat vielä isompia, mutta ne torpedoitiin, 
osittain finanssisyistä, vaikka voidaan 
myös epäillä, että päättäjät eivät ehkä 
täysin ymmärtäneet suunnitelmia. Ne laati 
Italian tunnetuin puutarha-arkkitehti, joka 
sitten teki uuden, vähän riisutumman suun-
nitelman.”
 Örmä toteaa, että ”Villa Lante on 
rakennushistoriallinen muistomerkki ja 
samalla sen pitäisi olla toimiva instituutti. 
Tämä ristiriita tekee työn suunnittelijalle 
vaikeaksi mutta samalla myös mielenkiin-
toiseksi.”
 Budjettirahoitus oli saatu vuosille 1998 
ja 1999. Remontin arvioitiin kestävän 
syyskuun lopulta 1998 heinäkuuhun 1999. 
Talo tyhjeni vuodeksi ja johtajakin asui 
tämän ajan muualla Roomassa vuokralla. 
Toimintaa jatkettiin kuitenkin järjestämällä 
tapahtumia muualla. 
 ”Mutta voin luvata, että remontin 
jälkeen talo on toimivampi”, Simo Örmä 
vakuuttaa. ”Kirjastoon tulee lisää tilaa, 
alaterassille erillinen studio ja tietokone-
verkosto ajanmukaistetaan vihdoinkin.”

(Matilainen, Pekka 1998. Artikkeli 
”Vesijohdoista kiinni” lehdessä Yliopisto 
12/1998, 12–13.)
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”Villa Lanten peruskorjaus on päättynyt”

Referointi Simo Örmän artikkelista vuodel-
ta 1999: 

Suojeltuun rakennukseen ei voitu rakentaa 
uusia siipiä, mutta alapuutarhan pohjois-
päädyn vajarakennuksesta tehtiin muok-
kaamalla ja laajentamalla uusi työskentely-
tila erityisesti epigrafisten ja arkeologisten 
työryhmien materiaalin käsittelyä varten. 
Tähän asti olivat vanhojen työryhmien 
dokumentit, kartat ja valokuvat olleet 
kirjaston nurkissa. 
 Villa Lanten todettiin olevan rakenteel-
lisesti odotettua paremmassa kunnossa 
ja suurempiin tukirakennelmiin ei katsottu 
olevan aihetta. Loggian yläpuolisten raken-
teiden 1950-luvulla tehdyt tukirakennel-
mat dokumentoitiin. 
 Itäjulkisivun ja piano nobilen restau-
rointi käsitti lähinnä freskojen, stukkojen ja 
seinäpintojen perusteellisen puhdistami-
sen vuosikymmenien lian ja pölyn alta.
Julkisivujen ja loggian harmaat peperino-
kiviosat peitettiin vaalealla stukkovärillä, 
jolloin saatiin aiempaa valoisampi yleisil-
me. Julkisivuväritykseksi valittiin vaalea 
sävy. Pääsuunnittelijana toiminut profes-
sori Tancredi Carunchio noudatti silloisen 
restaurointifilosofian periaatteita, joissa ei 
enää pyritty keinotekoiseen rekonstruk-
tioon. Enää ei kysytty ”minkävärinen talo 
oli 1500-luvulla” vaan esimerkiksi ”mikä 
väri parhaiten korostaa talon ilmettä ja sen 
historian eri vaiheita”. Rakennus nähtiin 
kokonaisuutena ja sen eriaikaisia osia ei 
haluttu erottaa, kuten vuonna 1980 tehdyn 
julkisivumaalauksen yhteydessä oli tehty. 
 Vuosien 1998–1999 aikana kunnos-
tettiin myös ulkotiloja. Professori Franco 
Zagari suunnitteli puutarhakokonaisuuden. 
Ahtaalle ja pienelle tontille ei ollut mah-
dollista rakentaa renessanssipuutarhaa, 
mutta talon ympärille luotiin muutamia 

elementtejä, jotka korostavat talon luon-
netta ja viittaavat myös renessanssiarkki-
tehtuuriin. Kivettyjen alueiden pintamate-
riaalina käytettiin tiiltä. Yläpihaa jäsentävät 
ruudut, joista osassa on kivimosaiikkia ja 
osassa tähtijasmiinien peittämiä istutus-
häkkejä. 

(Örmä, Simo 1999. Artikkeli ”Villa Lanten 
peruskorjaus päättynyt” lehdessä Helikon 
3/1999, 17–18.)

”Villa Lante uuteen loistoon”

Suomen Kiinteistölehdessä numero 
5/1999 julkaistiin Villa Lanten korjaus-
töitä koskeva artikkeli, josta on referoitu 
seuraava teksti.

Vuosien 1998–1999 korjaustöihin oli bud-
jetoitu 10 miljoonaa markkaa. Hankkeesta 
vastasi opetusministeriön rakennus- ja 
kiinteistöyksikkö, jonka päällikkönä toimi 
arkkitehti ja rakennusneuvos Aimo Murto-
mäki. Opetusministeriö oli Suomen valtion 
omistaman Villa Lanten haltija ja vastasi 
siitä operatiivisesti. Se ei perinyt vuokraa 
vaan korjaustyöt rahoitettiin budjettiva-
roin.
 Villa Lantessa oli moninaisia ongelmia. 
Rakennuksen kellarikerroksissa oli pahoja 
kosteusvaurioita. Putkistossa oli vuotoja, 
sillä kupariputkien hitsauksessa oli käy-
tetty vääriä juotosaineita. Loggian stukot 
olivat vahingoittuneet. Ilmanvaihto ei 
toiminut ja sähkölaitteet piti uusia, koska 
ne eivät täyttäneet Italian vaatimuksia. 
Suomesta tuodut sähkötaulu ja sulakkeet 
oli vaihdettava italialaisiin automaattisu-
lakkeisiin. Villa Lanteen oli 1970-luvulla 
myöskin asennettu suomalaiset Abloy-lu-
kot, joten avaimen hukkuessa oli tilattava 
uusi Suomesta. 
 ”Osa ongelmista juontaa juurensa 
1970-luvun korjaustapoihin. Suomalaiset 
eivät ymmärtäneet vanhan rakennuksen 
roomalaista anatomiaa”, Aimo Murtomäki 
perusteli. ”Hienojakoisen maan seuraukse-
na ongelmana on maakosteus. Roomalai-
sen systeemin mukaan huvilan perustuksia 
kiertää katettu tunneli, jossa ilma virtaa. 
Tällöin kosteus ilmastoituu käytävässä 
eikä mene rakenteisiin. Nyt käytävät ovat 
täynnä rakennusjätettä ja ilmastointika-
navia on tukittu. Kosteus tiivistyy vedeksi, 
joka ei pääse ulos. Käytävät on avattava 
ja yhdistettävä, jotta ilmanvaihto toimii. 

Yläkerran pesula siirretään pohjaker-
rokseen”, Murtomäki jatkoi. Murtomäki 
olikin alusta alkaen pitänyt tärkeänä, että 
suunnittelija ja työntekijät ovat italialaisia, 
jotka tuntevat paikalliset olosuhteet. Myös 
käytettävien materiaalien ja tarvikkeiden 
on löydyttävä Roomasta. Esimerkiksi vii-
meksi hankittu suomalainen lämpökattila 
ei ottanut huomioon kalkkipitoista vettä, 
vaan syöpyi 10 vuodessa. Villa Lantessa 
on vesipatterikeskuslämmitys. Ennen vesi 
lämmitettiin öljyllä, nyt kaupunkikaasulla, 
joka on puhtaampaa.
 Sähkö- ja putkilinjojen sekä kaapelika-
navien vedossa turvauduttiin mahdollisim-
man vanhoihin reitteihin.
 Suomalaiset asiantuntijat eivät olleet 
osanneet ottaa vakavasti maanjäristyksen 
mahdollisuutta, kunnes Assisin Pyhän 
Fransiscuksen pyhäkön katto putosi 
vuonna 1997 alas. Italialaisen asiantun-
tijan mukaan Villa Lanten riskialttein osa 
oli pylväiden varassa lepäävä loggia. Sen 
yläpuolisten asuinhuoneiden lattiat revit-
tiin lattiapintojen uudistuksen yhteydessä 
auki ja palkit sidottiin toisiinsa sopivasti 
joustavilla teräsketjuilla.
 Rakennus kaipasi lisätukea, sillä se 
lepää antiikin roomalaisen muurin päällä. 
Perustuksiin ainakin suunniteltiin porat-
tavan viistoon reikiä, joihin työnnettäisiin 
teräspaalut ja injektoidaan betonia. 
 Huonoon kuntoon päässeet kiviset 
ja rapatut julkisivut restauroitiin. Kastan-
janruskeasta marroneväristä luovuttiin ja 
julkisivut saivat vaaleanharmaan värin.
Myös piha-alueet kunnostettiin. Uusi kah-
den auton talli ja lämpökeskus piilotettiin 
pihakannen alle. 

(Suomen Kiinteistölehti 1999. Artikkeli 
”Villa Lante uuteen loistoon” lehdessä 
Suomen Kiinteistölehti 5/1999 toukokuu, 
46–49.)

Suomen Rooman-instituutin intendentti 
Simo Örmä Villa Lanten pääovella vuonna 
1999.
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1990-luvulla tehtyjä korjaus- ja 
muutostoimenpiteitä on merkitty 
arkkitehti Tancredo Carunchion 
laatimiin Villa Lanten pohjapiirus-
tuksiiin.

Koko rakennuksessa tehtiin 
maalaustöitä sekä uusittiin 
sähköjärjestelmä ja vesijohdot. 
Pääportaan askelmiin ja tasan-
teille asennettiin marmorilaatat 
ja kaiteet uusittiin.

1990-luvun lopun 
restaurointi- ja 
korjaustöitä

TASO 1 (ALAKELLARIKERROS)

Taiteilijan asuintilat 
uudistettiin vuonna 
1991.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

TASO 2 (YLÄKELLARIKERROS)

Pyykinpesutilat keski-
tettiin yläkellarikerrok-
sen pohjoisosaan.

Kylpyhuone/wc-tilat uusittiin.

Alakirjaston mosaiikkibetonilat-
tia purettiin ja asennettiin uudet 
tiililaatat. Hyllyköt uusittiin.

Entinen johtajan apulaisen huo-
ne muutettiin kirjaston toimis-
totilaksi. Lattiaan asennettiin 
uudet tiililaatat. 

Rakennusta kiertävästä kuilu-
tunnelista poistettiin rakennus-
jätettä ja tukittuja ilmanvaihto-
kanavia avattiin. 

Vierashuoneen tiililattia ja märkä-
tilat uusittiin.
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TASO 3 (POHJAKERROS) 

Johtajan asunnon parket-
tilattioita huollettiin. 

Porrashuoneen eteläosaan lisättiin uusi 
yleisö-wc ja tälle johtava porrassyöksy. 
Tasanteille ja askelmiin asennettiin uudet 
marmorilaatat ja kaiteet uusittiin. 

TASO 4 (PÄÄKERROS) 

Salonen holvimaalauksia 
puhdistettiin ja 1970-luvulla 
tehty lattia uusittiin. Muiden 
tilojen lattiatiiliä uusittiin 
paikkaamalla.

Piano nobilen stukkokoristeluja vahvistettiin, 
holvimaalauksia puhdistettiin ja konservoitiin 
ja holvit suojattiin mahdollisilta vesivahingoilta 
vuosina 1998–1999.

Loggian pylväät puhdistettiin ja 
suojattiin. Seinät puhdistettiin. Holvin 
rappauksia vahvistettiin samalla tavalla 
kuin julkisivuissa.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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TASO 5 (1. ASUINKERROS) 

Asuinhuoneiden ja käytävän parkettilat-
tiat huollettiin 1998–1999.

Kylpyhuone/wc-
tilat uudistettiin.

Parlatorioon tehtiin uusi 
tiililaattalattia.

Porrasaskelmiin ja -tasan-
teille asennettiin marmori-
laatat, kaide uusittiin.

Kattoterassin laatoitus 
uusittiin, umpikaiteen päälle 
ja aukkoihin laitettiin uudet 
teräspinnakaiteet.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

TASO 6 (2. ASUINKERROS) 

Wihuristin huoneen 
(Gavina) seinien 
äänieristystä paran-
nettiin.

Asuinhuoneiden ja 
käytävätilojen lattioi-
hin asennettiin uudet 
tiililaatat 1998–1999.

Kylpyhuoneet ja wc-
tilat uusittiin.

TASO 7 (ULLAKKOKERROS) 

Ullakkokerroksessa sijainneet opiskelijoiden pyykinpe-
sutilat siirrettiin vuosien 1998–1999 aikana yläkellariin ja 
ullakolle tehtiin tutkijan työhuone ja kaksi varastotilaa.
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Salonen 1950-luvun lattialaatat korvattiin vuosien 1998–1999 restauroinnin yhteydessä uusilla 
tiililaatoilla. Arkkitehti Erkki Savolainen oli 20.11.1992 laatinut vanhan valokuvan perusteella 
ladontasuunnitelman, jonka mukaan laatat aseteltiin. Laattojen tekijä oli Farnese. Myöhemmin 
lattioita on korjattu Fornace Bernasconin laatoilla. Piirustus: UM.

Yksityiskohta salonen vuosien 1998–1999 aikana uudistetusta 
tiililattiasta.



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys120

–
 � –R

a
k

en
n

u
sh

is
to

ri
a � –

–

Uudistettu pääporras vuosien 1998–1999 
kunnostamisen jälkeen. Askelmiin ja porras-
tasanteisiin asennettiin uudet marmorilaatat. 
Teräksinen pinnakaide on uusi. Alhaalla näkyy 
alakirjasto (2.08) ja ylhäällä eteläsivun puolei-
nen sisäänkäynti. Kuva on otettu talonmiehen 
ja johtajan asuntojen sisäänkäyntien edus-
talta, tasosta 3. Tasosta 3 ylöspäin nousevan 
porrassyöksyn sivulle rakennettiin uusi syöksy, 
joka laskeutuu uuteen yleisö-wc -tilaan (3.22, 
3.23).

Kuva porrashuoneesta ennen porrasaskelmien 
ja -tasanteiden pintojen uusimista. Porras ja 
kaiteet ovat 1950-luvun alusta. 

Sivun valokuvat: teoksesta Carunchio & Örmä 
2005, 69–70, 73.

Eteläsivun  kulma ennen restaurointia, jolloin 
julkisivu oli 1980-luvun alun restauroinnin 
asussa ja seinäpinnassa oli nähtävissä erilaisia 
rappauspintoja. Pihakivetys oli 1970-luvulta.

Vuosien 1998–1999 restauroinnin yhteyssä 
julkisivuihin luotiin yhtenäinen rappauspin-
ta. Rappausta kiinnitettiin ja vahvistettiin 
injektoimalla epoksihartsia. Pilastereiden 
peperinokiviosat peitettiin vaalean stukon alle. 
Räystäskourut ja syöksytorvet uusittiin. Uudet 
ovat kuparia. Pihakivetys uusittiin. 

Carunchion eteläjulkisivupiirustuk-
seen vuodelta 1998 on merkitty 
1980-luvun alun restauroinnin yhte-
ydessä esiin otetut vanhemmat rap-
pausvyöhykkeet, jotka nyt käsiteltiin 
yhtenevästi muiden rappauspintojen 
kanssa. Piirustusta säilytetään Villa 
Lanten alakirjaston arkistossa.
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Pihatilojen sekä vesikaton tilanne vuonna 1998 ennen muutostöitä. Yläpihalla sijaitsi muuria 
vasten 1950-luvulla rakennettu vaja. Huoltopihalla sijaitsi muuria vasten autotalli ja lämpökeskus. 
Alapuutarhassa oli pieni vaja portaan vieressä.

Piharakenteiden ja huvilan vesikaton muutostöiden 
suunnitelma vuodelta 1998. 

Sivun piirustuksia säilytetään Villa Lanten alakirjaston arkistossa.

Yläpihan ja huoltopihan välisen kannen alle rakennettiin uusi 
kahden auton talli ja 1980-luvulla rakennettua lämpökeskusta 
muutettiin. 1970-luvulla rakennettu autotalli purettiin. Huoltopi-
han ja yläpihan välille rakennettiin teräksinen porras. Piirustus on 
vuodelta 1998.

Yläpihan vajaan tehtiin 
yleisö-wc. 

Yläpihalta johtajan puutar-
haan johtava porras uusittiin. 

Yläpihaa laajennettiin kansirakenteella, jon-
ka alle piilotettiin uusi autotalli ja lämpökes-
kus. Pihojen välille rakennettiin teräsporras. 

Vanha porras korvattiin uudella 
travertiiniportaalla ja sen alle 
rakennettiin vajan laajennus 
(arkeologinen varasto ja wc).

Johtajan puutarha avattiin 1990-luvun lopun korjaustöiden yhteydessä. 
Puutarhasta on myös yhteys luukun kautta maanalaiseen kahdeksan metriä 
korkeaan kuilutunneliin, joka siivottiin rakennusjätteestä. Yläpiha on jo saanut 
uuden tiilipinnan. Kuva: KA.

Uudistustöitä huoltopihalla. Kuva: KA.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Sivun kuvat: professori Franco Zagari / www.francozagari.it. 

Tähtijasmiinimoduulin leikkauspiirustus.

Tähtijasmiini

Sinkitty alusta

Muovipäällysteinen 
sähköhitsattu verkko
Muovilevy

Huopa

Humusrikasta maata

Professori, maisema-arkkitehti Franco Zagarin pienoismalli Villa Lanten yläpihasta.

Yläpihan tähtijasmiini-istutukset kukinta-aikana kunnostustöiden jälkeen.

Pihasuunnitelman asemapiirustus. Tähtijasmiinien teräksiset istutuslaatikot (vihreä väri) ja kivetyt 
vyöhykkeet (harmaat suorakulmiot) sijoitettiin pihalle rasterimaisesti. Zagarin suunnitelman 
filosofia on että koriste-elementit (viherkuutiot ja kiviasetelmat) pienenevät, mitä kauemmas 
mennään itse rakennuksesta, ”pidentäen keinotekoisesti perspektiiviä” (Serlio).

Istutusmoduulia lasketaan yläpi-
halle.
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Restaurointitöiden jälkeiset avajaiset pidettiin 29.9.1999. Kuva: valokuvaaja A. Tammisto / KA.

”VILLA LANTE PUHKESI ENTISEEN 

LOISTOONSA”

Ilta-Sanomissa julkaistiin 30.9.1999 eli 
avajaisten jälkeisenä päivänä lehtiar-
tikkeli, joka käsitteli juuri valmistunutta 
restaurointityötä. Seuraavassa on suoria 
lainauksia artikkelista.

Villa Lante on restauroitu perusteellisesti, 
instituutin työ- ja asuintilat on korjattu ja 
talon tekniikka on uusittu. 
 Suomen Rooman-instituutin johtaja 
Christer Bruun muistuttaa, että Villa Lantea 
on korjailtu 25 vuoden välein. Nyt perus-
teellinen restaurointi oli välttämätön. 
 Suurin periaatteellinen keskustelu 
syntyi, kun restaurointitöiden suunnittelija 
ja johtaja, arkkitehtiprofessori Tancredi 
Carunchio päätti peittää peperinokivestä 
veistetyt paasit ja pylväänpäät. Kiven tum-
ma harmaus jäi stukkon eli kalkista ja kip-
sistä tehdyn massan alle. Se ei ollut mikään 
satunnainen päähänpisto. Carunchio poisti 
myös loggian valemarmoriset koristeet, 
jotka ovat aikoinaan olleet stukkon peittä-
mät.
 – Restaurointia ohjaavat periaatteet 
eivät ole ikuisia. Päinvastoin, ne muuttuvat 
nopeasti ja konfliktit kuuluvat muutokseen. 
Myös talon julkisivua oli kohennettu van-
hentuneella tyylillä 80-luvulla, sanoo Simo 
Örmä. Talon väriskaala oli osittain kuin 
arkeologinen kaivaus, jossa näkyi kerrok-
sia eri ajoilta ja korjauskerroilta. Nyt se on 
saanut puhtaamman sävyn.
 Puutarhassa avautuu mahtava maise-
ma Rooman ylle. Silmien edessä on 3 000 
vuotta eurooppalaista kulttuuria. 

Lähde: Wager, Eija 1999. Artikkeli ”Villa 
Lante puhkesi entiseen loistoonsa”, leh-
dessä Ilta-Sanomat 30.9.1999, 27. 
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2000-luvun korjaustyöt ja 
hankkeet
2000-luvun kahden ensimmäisen vuo-
sikymmenen aikana on tehty lähinnä 
korjaus- ja huoltotöitä. Suuri osa töistä 
on liittynyt kosteusvaurioiden ja vesiva-
hinkojen korjaamiseen, kuten vuotavien 
lämpöputkien ja korjausalueiden lattia-
pintojen uusimisiin tai ilmanvaihdon te-
hostamiseen. Lisäksi on tehty yksittäisten 
huonetilojen maalaustöitä ja laitteiston 
uusimista. Varsinaisia tilajakomuutoksia 
ei ole tehty.

Vuonna 2000 intendentin toimiston 
(4.06) freskot piti restauroida vesivaurion 
jälkeen. Alakellarissa (taso 1) sijaitsevissa 
taiteilijan asuin- ja ateljeetiloissa on tehty 
useita korjaustöitä 2000-luvun kuluessa 
lähinnä kosteusongelmiin liittyen. Tilois-
sa tehtiin rakenneavauksia ja korjaustöitä 
vuonna 2003, maalaustöitä vuonna 2005 
ja keittiön rakennus- ja maalaustöitä 
vuonna 2007. Ateljee maalattiin vuon-
na 2009. Vuonna 2015 taiteilijan tiloista 
tehtiin kosteustutkimus ja seuraavana 
vuonna tiloja kunnostettiin ja niihin 
asennettiin uudet ilmastointilaitteet. 
Myös taiteilijan ulkoterassin vaurioita on 
korjattu.

Talonmiehen asunnossa (taso 3) sattui 
vesivahinko vuonna 2005. Makuuhuo-
neiden lattiat vaurioituivat vuonna 2010 
lämpöputkien vuodettua ja sekä talon-
miehen että johtajan asunnon lattioiden 
alapuoliset lämpöputket uusittiin. Samalla 
uusittiin ja paikattiin lattioita.

Vuosien 2014–2016 aikana on uusit-

tu johtajan asunnon puuikkunoita ja 
parvekkeen ovi. Uudet lasit ovat pääosin 
eristyslasia.

Myös yläkellarin (taso 2) pesulatilat 
ovat kärsineet vesivahingoista. Vuosina 
2013 ja 2015 pesulassa tehtiin viemäri-
putkiston vuodoista aiheutuneita töitä. 
Tilojen ilmanvaihtolaitteet uusittiin 
vuonna 2018.

2000-luvulla on tehty myös pienimu-
toisia restaurointitöitä. Pääovi ja kirjaston 
(4.05) ulko-ovi restauroitiin vuonna 2009. 
Eteläjulkisivu huoltomaalattiin vuonna 
2011 ja länsijulkisivu sekä ulkoporras 
vuonna 2012. Vuonna 2013 restauroitiin 
jälleen kerran piano nobilen (taso 4) joh-
tajan toimiston (4.02) katon freskoja vuot-
ta aiemmin tapahtuneen vesivahingon 
jäljiltä. Vuonna 2014 kunnostettiin piano 
nobilen toimistohuoneiden tiililattioita. 
Piano nobilen kirjaston suuri puuikkuna 
kunnostettiin vuonna 2016. Länsijulki-
sivun koriste-elementtejä restauroitiin 
vuonna 2017.

Vuonna 2004, kun Suomen Rooman-
instituutin täytti 50 vuotta, julkaistiin Päi-
vi Setälän, Liisa Suvikummun, Juha Sih-
volan ja Timo Keinäsen kirjoittama teos 
Villa Lante – Suomen Rooman-instituutti 
1954–2004. Seuraavana vuonna julkaistiin 
Tancredi Carunchion ja Simo Örmän yh-
dessä toimittama italiankielinen teos Villa 
Lante al Gianicolo – Storia della Fabbrica e 
cronaca degli abitatori.

Villa Lante siirtyi 1.1.2017 Senaatti-
kiinteistöiltä Suomen ulkoministeriön 
omistajahallintaan. Kohteen omistaa 

edelleen Suomen valtio ja sitä vuokraa 
Suomen Rooman-instituutti. Suurlähetys-
tö ei ole vuokralainen vaan ainoastaan ta-
lossa toimiva käyttäjä. Ministeriö  huoltaa  
kiinteistöä  paikallisten  asiantuntijoiden  
ja urakoitsijoiden  välityksellä.  Professori 
Tancredi  Carunchio  on  toiminut  edel-
leen  tarvittaessa paikallisena konsulttina. 

Università degli Studi di Firenzen 
professori Stefano Bertoccin kurssin 
arkkitehtiopiskelijat tutkivat Villa Lantea 
lukuvuoden 2017–2018 aikana. He tekivät 
rakennuksesta ja piha-alueista foto-
grammetrisen mallin, jonka pohjalta he 
laativat myös piirustukset. Vuonna 2018 
WSP suunnitteli peruskorjaushanketta ja 
laati Villa Lantesta piirustukset. Syksyllä 
2019 tehtiin maatutkalla tutkimuksia, 
joiden yhteydessä ei löydetty kiinteistön 
alta arkeologisia jäännöksiä. 

2000-luvun korjaus- ja muutostöiden 
kronologinen lista on esitetty seuraavilla 
aukeamilla.

Parlatorion ulko-oven yläpuolisen ikkunan 
pielissä näkyy vauriokohtia. Kuva on otettu 
kattoterassilta lokakuussa 2006. Kuva: UM.

Huoltopihalla sijaitsevassa autotallissa vuonna 
2006 tapahtunut vesivahinko näkyi myös tallin 
ulkoseinässä. Yläpihan ja tallin välistä vesieris-
tystä parannettiin. Kuva: UM.

Institutum Romanum Finlandiae ja Palombi 
Editori julkaisivat vuonna 2005 professori Tan-
crudi Carunchion ja intendentti Simo Örmän 
toimittaman kirjan Villa Lantesta.
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Myös johtajan asunnon lämpöputket uusittiin ja parkettia paikattiin vuonna 2010. Kuvat: UM.

Pohjakerroksessa sijaitsevan talonmiehen asunnon makuuhuoneiden lattiat vaurioituivat lämpö-
putkien hajottuja. Putket ja lattiapintoja uusittiin vuonna 2010. Kuvat: UM.

2 

  
Fig. 1 
Sezione schematica del 
muro 

Nota: Le parti del muro per 

cui non è stato possibile 

procedere con il rilievo (ad 

esempio: profilo a tergo del 

manufatto) vengono 

indicate nella sezione con la 

linea tratteggiata. 

Fig. 2 
Fotografia del primo 
scavo 

3 

Il secondo scavo, ha invece evidenziato l’assenza di opere murarie sotto l’attuale piano 

di campagna, sia sotto il muro, sia sotto il gradone emergente, di larghezza variabile 

fra 0.43 m e 0.60 m, e di spessore 25 cm (figg. 3 e 4). 
Fig. 3
Sezione schematica 
del muro 

Nota: Le parti del muro 

per cui non è stato 

possibile procedere 

con il rilievo (ad 

esempio: profilo a tergo 

del manufatto) vengono 

indicate nella sezione 

con la linea 

tratteggiata.

Fig. 5 
Esecuzione del 
cartotaggio

Alapuutarhan itäisen tukimuurin edustaa 
kaivettiin ja muuria tuettiin syvälle maahan 
valetuilla teräsankkureilla vuonna 2013. Ark-
kitehtisuunnittelijana ja rakennuspäällikkönä 
toimi professori Tancredi Carunchio ja raken-
nussuunnittelusta vastasi professori, insinööri 
Salvatore Perno. Kuvat: Tukimuurityön raportti 
2013 / UM.

Alakellarissa sijaitsevan ateljeen (1.08) katos-
sa näkyy kosteusvaurioita tässä 15.4.2010 
otetussa kuvassa. Tiloihin lisättiin uudet ilman-
vaihtolaitteet vuonna 2016. Kuva: UM.

Alapuutarhan eteläpäädyssä on taiteilijan 
terassi, jonka tiililaatoituksessa on murtuma-
linjoja. Kuva on otettu 15.4.2010. Kuva: UM.

Johtajan pergolaterassin köynnökset kukkivat 
huhtikuussa 2010. Kuva: UM.
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2003 korjaus- ja huoltotöitä

• Rikkinäisten kattotiilien korjaaminen 
ja kasvillisuuden poistaminen katolta.

• Johtajan asunnosta ja vierashuonees-
ta (2.12) pergolaterassille vievien ovien 
maalauskorjaus.

• Loggian (4.04) aukeavien tuuletusik-
kunoiden korjaus.

• Instituutin toimiston (4.08) ikkuna-
penkin vedentiivistys.

• 5. tason asuintilojen parvekeovien 
maalauskorjaus.

• Korjaustöitä ja rakenneavauksia tai-
teilijan asuintiloissa ja ateljeessa (1.06).

• Johtajan asunnon paikkamaalaus, 
parketin paikkakorjaus, makuuhuo-
neen (3.20) ikkunan korjaaminen.

2004 kaasuputkien asennus

• Eteläsivun ikkunoiden ulkopuoliset 
maalauskorjaukset. 

• Korjauksia johtajan pesuhuoneessa 
(3.19). 

• Kaasuputken asennus siihen kuuluvi-
ne rakennustöineen. Kaasulämmityk-
sen tuuletus- ja kaapistotyöt. Kahden 
uuden kaasuhellan ja yhden sähköuu-
nin asennus.

• Palohälytysjärjestelmän korjaaminen. 

• Pesulan pumppujen uusiminen. 

 2005 korjaus- ja huoltotöitä

• Ateljeen (1.06) maalaustyöt.

• Hälytysvalaistuksen uusiminen. 

• Talonmiehen asunnon putkiston 
korjaustyöt.

• TV-antennin uusiminen.

Korjauksia ja muutoksia 2003–2018

Tämä listaus 2000-luvulla tehdyistä muutok-
sista ja korjauksista perustuu WSP:n laatimaan, 
tulevaa peruskorjausta varten tehtyyn luette-
loon (WSP / UM 2018). 

Kuten aiemminkin, listasta on karsittu lähes 
vuosittain toistuvat työt, esimerkiksi tuk-
keutuneiden sadevesiviemärien ja -kourujen 
avaamiset, satunnaiset putki- ja sähkötyöt, 
puutarhan kastelujärjestelmän korjaukset sekä 
muut merkitykseltään vähäiset pienemmät 
huoltotyöt. WSP:n tiiviistä listauksesta ei kai-
kissa tapauksissa käy ilmi, missä tiloissa siinä 
mainitut korjaustyöt on tehty. 
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2007 LVI-töitä

• Rakennus- ja maalaustöitä taiteilijan 
keittiössä (1.04). Uusi sähkö- ja mikro-
aaltouuni, kaappi ja pöytä.

• Uusien valaisinputkien asentaminen 
alakirjaston (2.08) valaisinkiskoihin.

• Useita LVI-töitä: käyttöveden ja 
lämmityksen kiertovesipumppujen 
uusiminen niihin liittyvine tukitöineen, 
jätepumppujen korjaus, uusi paineen-
korotusastia ja vedenpehmennin, 
uudet vesihanat ja astianpesukone 
johtajan asuntoon.

• Eteläpuolisen tuuletuskanavan 
puhdistus ja tuulettimien asennus 
alapesulaan. 

• Ajoportin moottorin uusiminen.

• Uusi porttipuhelin.

• Marmorikynnys ja kaapinovi johtajan 
asuntoon. 

• Tonttikartan ja kiinteistörekisterin 
päivitys.

2006 korjauksia 

• Kosteudeneristystyö pääsisäänkäyn-
nin luona.

• Ulkomuurin maalaustyöt.

• Talonmiehen asunnossa tapahtuneen 
vesivahingon jälkeinen maalauskor-
jaus.

• Taiteilijan ateljeen (1.06) suuren te-
räsikkunan ruosteenpuhdistus sisältä-
en uudeen räystään ikkunan yläpuolel-
le, alapihan lattiatiilien asennuksen.

• Yläkirjaston (4.05) ikkunaluukku-
jen korjaaminen ja maalauksen sekä 
suuren puuikkunan irronneen ikkuna-
laudan korjaaminen.

2008 korjaus- ja huoltotöitä

• Taitelijan asunnon (1.05) patterin 
uusiminen.

• Maalaustöitä ja wc-tilojen putki- ja 
laatoitustöitä töitä opiskelijakerrok-
sessa (taso 6). 

• Palohälytyslaitteiston korjaus. 

• Satelliittiantennin asennus, ja sen 
korjaaminen myrskyn jäljiltä.

• Puutarhan kastelujärjestelmän kor-
jaaminen.

• Johtajan ja taiteilijan asuntojen wc-
tilojen (3.19, 1.03) korjaus.

• Sisäänkäyntijulkisivun alaosan ja 
rampin mosaiikki- ja kiviverhouksen 
korjaus.

• Yläkirjaston sisäänkäyntiportaan 
puhdistus ja restaurointimaalaus.

• Loggian (4.04) valaisimen korjaus.

• Kuvayhteydellä varustetun porttipu-
helimen asennus johtajan ja talonmie-
hen asuntoihin.

• Yläpihan valaistuksen uusiminen, 
puutarhamajan uusi valaisin, yläkir-
jaston ulko-oven valaisimen korjaus, 
pihan maadoitusjohtojen uusiminen. 

• Sadevesiviemärin asentaminen ylä-
pihan puutarhamajan varastohuoneen 
eteen. 

2009 restaurointi- ja ilmanvaihtotöitä

• Loggian ja ulkovalaisimien sähkölin-
jan osittainen uusiminen.

• Taiteilijan ateljeen (1.06) maalaus. 
Kiinnityspaneelin hankita ja asennus 
ateljeen takaseinälle. 

• Uudet poistoilmapuhaltimet yläker-
roksiin, alakirjaston wc:n (2.10) yhtey-
teen sekä pesulaan (2.05). 

• Uudet pesualtaat ateljeeseen (1.06) 
ja pesulaan (2.05). Uusi tiskiallas talon-
miehen asuntoon.

• Yläkirjaston (4.05) ulko-oven restau-
rointi.

• Lautasantennin korjaus ja siirto ala-
puutarhaan.

• Kastelulaitteiston sähkökeskuksen 
uusiminen ja puutarhan viherkuutioi-
den korjaustyöt.

• Maalaustöitä opiskelijahuoneissa, 
taiteilijan käytävässä (1.01) ja johtajan 
vierashuoneen kylpyhuoneessa (2.13), 
johon asennettiin myös suihkukaappi.

• Lämmitysjärjestelmän muutos ja 
uusien venttiileiden asennus.

• Ilmanvaihtotöitä vierashuoneessa 
(2.12).

• Johtajan asunnon makuuhuoneen 
ikkunakehysten maalaus, puisten ik-
kunaluukkujen korjaus sekä ruokasalin 
ulko-oven korjaus. 

• Pääoven restaurointi.
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2010 lämmitysjärjestelmän korjauk-
set

• Lämmitysjärjestelmän korjauk-
sia: Kiertovesipumpun uusiminen. 
Lämpöputkien uusiminen johtajan ja 
talonmiehen asuntojen lattioiden alla. 
Talonmiehen makuuhuoneiden lattiat 
olivat vaurioituneet lämminvesiput-
kien vuodettua ja ne uusittiin. Myös 
entisessä kattilahuoneessa sijainneet 
lämpöputket uusittiin.

• Johtajan asunnon parkettilattia 
kunnostettiin lämpöputkien uusimisen 
jälkeen. Tilat huoltomaalattiin. 

• Eteläjulkisivun huoltomaalaus ja 
yläkirjaston ikkunaluukkujen maalaa-
minen.

• Porrashuoneen seinävalaisimien 
uudet kiinnikkeet.

• Rikkinäisten kattotiilien uusiminen ja 
katon puhdistus.

2011 sähkötöitä

• Sähkötöitä: taiteilijan asunnon tv-
kaapelin korjaus, ajoportin automaatti-
oven korjaus, ulkovalaistuksen lamput 
ja pistorasiat, pesulan jätepumppujen 
sähkölinjan korjaus, johtajan asunnon 
pistorasioiden ja valaisimien korjaus. 

• Lämpörjärjestelmän kaasuvuotojen 
hälytysjärjestelmän uusiminen.

• Eteläjulkisivun ja yläkirjaston (4.05) 
puuikkunan maalaus.

• Loggian (4.04) ikkunoiden metalliosi-
en korjaus ja uudet sähkörasiat. 

• Vierashuoneen wc-tilan (2.13) ja suih-
kuhuoneen (2.14) putkiston ja laatoi-
tuksen uusiminen. Uudet wc-istuimet 
vierashuoneen sekä opiskelijakerrok-
sen wc-tiloihin.

• Pesulakerroksen (taso 2) viemäriput-
kistojen uusiminen.

• Uusi sadevesiviemäröinti alapihalle 
(taso 1). 

2012 kiireellisiä lämpöputkien kor-
jaustöitä

• Taiteilijan tilojen (taso 1) maalausre-
montti.

• Kiireelliset lämpöputken korjaustyöt 
appartamentino-kerroksessa (taso 5), 
sisältäen kylpyhuoneiden (5.03, 5.04) 
uudet laatoitukset. 

• Talonmiehen asunnon uusi suihku-
kaappi (3.02).

• Entisestä lämpökattilahuoneesta 
puutarhaan johtavien vuotavien vesi-
johtojen uusiminen.

• Länsijulkisivun, rampin ja johtajan 
puutarhamuurin huoltomaalaukset. 

• Uusi jääkaappi taiteilijan asuntoon 
(1.04).

• Kattilahuoneen vesisäiliön uusiminen. 

• Vaahtosammuttimien hankinta ja 
vanhojen sammuttimien poisto.

2013 kattofreskojen restaurointia ja 
perustusten tuentaa

• Johtajan työhuoneen (4.02) katto-
freskojen restaurointi vuonna 2012 
tapahtuneen vesivahingon jäljiltä.

• Perustusten tuentatöitä.

• Opiskelijakeittiön (6.10) hanojen 
uusiminen. 

• Liinavaate- ja serverihuoneen (2.02, 
2.03) alakaton laattojen uusiminen.

• Johtajan asunnon parkettikorjaus ja 
maalaustyöt. 

• Sisäisen LAN-verkon laajennus. 

• Viemäriputkiston vuodoista aiheu-
tuneet putkityöt pesulakerroksessa 
(taso 2).

• Johtajan kylpyhuoneen (3.19) wc-
istuimen uusiminen.
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2014 korjaus- ja huoltotöitä

• Länsisivun vasemmanpuoleisen 
(pohjoisemman) rampin eristys- ja 
kunnostustyöt.

• Taiteilijan tilojan käytävän (1.01) 
ulko-oven sen yläpuolisen ikkunan 
kunnostus. 

• Sähkötöitä taiteilijan ateljeessa (1.06).

• Alakirjastosta (2.08) pergolaterassille 
aukeavan puuikkunan uusiminen. 

• Alakirjaston valaistuskiskojen uusi-
minen.

• Sähkötöitä: varavalaistuslaitteiston 
uusiminen, ulkovalaistuksen hämärä-
kytkimien korjaus sekä loggian (4.04) 
valaisimien uusiminen.

• Johtajan makuuhuoneen ikkunoiden 
uusiminen ja uusi jääkaappi.

• Lämpökattilahuoneen lattian kun-
nostus ja lämpökattilan ja pääviemärin 
välisen viemärin uusiminen. 

• Parlatorion viereisen kattoterassin 
(5.10) vedeneristyksen uusiminen ja 
laatoitus. 

• Toimistohuoneiden (taso 4) tiililattioi-
den kunnostus. 

2015 korjaus- ja huoltotöitä

• Autotallin automaattioven ja ajopor-
tin korjaus.

• Huippuimurin asentaminen opiskelija-
kerroksen (taso 6) kylpyhuoneeseen. 

• Uudet sähkölevyt opiskelijakeittiöön 
(6.10).

• Putkivuodon aiheuttamat työt 
pesulassa (2.05), alapihalla ja tuuletus-
kanavan sisällä, vanhan valurautaisen 
viemäriputken korvaaminen uudella 
PVC-putkella. 

• Johtajan asunnon olohuoneen (3.15) 
uusi puinen parvekkeen ovi ja televisio-
huoneen (3.14) uudet puuikkunat.

• Taiteilijan ateljeen (1.6) ja asunnon 
kosteustutkimus. 

2016 korjaus- ja huoltotöitä

• Yläpihan ulko-wc:n uusi ovi.

• Taiteilijan asunnon, ateljeen (1.06) ja 
terassin kunnostustyöt. Ilmastointilait-
teet taiteilijan asuntoon ja ateljeehen. 

• Yläkirjaston puuikkunan kunnostus. 

• Uudet puuikkunat johtajan asunnon 
kylpyhuoneeseen (3.19) ja niin kutsut-
tuun lastenhuoneeseen.

• Uudet sähkötaulut ja kattovalaisimet 
taiteilijan ateljeehen (1.06) ja asuntoon. 
Kivilevyn hankinta ja asennus taiteili-
jan keittiöön (1.04).

2017 keittiöremontteja ja kosteude-
neristystä

• Marmorilevyn hankinta ja asennus 
johtajan keittiöön (3.11). Johtajan asun-
non maalaustyöt.

• Salonen (4.03) ja loggian (4.04) väli-
sen oven korjaus. 

• Opiskelijakeittiön (6.10) remontti. Pe-
sualtaan, liesituulettimen ja valaisimi-
en uusiminen.

• Länsijulkisivun arkkitehtonisten 
elementtien restaurointi.

• Kosteudeneristystöitä yläpihalla ja 
autotallissa. Autotallissa oli tapahtunut 
vesivuoto. 

• Kahden savupiipun korjaustyöt.

• Johtajan pergolaterassin ikkunaluuk-
kujen korjaus. 

2018 lämpöputkisto kattilahuoneesta 
sisätiloihin

• Tietokonehuoneen (2.11) ja parlatorion 
(5.09) valaisimien uusiminen. 

• Taiteilijan asunnon (1.05) lämpöpatterin 
uusiminen.

• Pesulakerroksen (taso 2) ilmastointilait-
teiden uusiminen ja tuuletuskanavatyöt. 

• Uuden lämpöputkiston hankkiminen 
ja asentaminen lämpökattilahuoneesta 
kiinteistön sisätiloihin.

• Peruskorjaushankkeen suunnittelua ja 
piirustusten laatiminen (WSP).
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Julkisivujen � –
värihistorian � –
yhteenveto

1952–1953
Vuosien 1952–1953 restauroinnin 
yhteydessä tehtiin arkkitehti Adriano 
Prandin johdolla rakennetutkimuksia, 
joiden avulla pyrittiin paljastamaan ja 
löytämään julkisivujen alkuperäinen 
aukotus, materiaalit ja väritys. Julkisivu-
väritys oli ongelmallinen. Kemiallisista 
ja mikroskooppianalyyseistä kävi ilmi, 
että alkuperäinen väri oli syvän ruo-
honvihreä (Steinby 1953, 106). Tämän ei 
nähty käyvän yhteen modernin maun 
kanssa ja Prandilla oli edessään vaikea 
ratkaisu. Hän sekoitti lopulta aavistuk-
sen verran vihreää väriä rappaukseen, 
jota käytettiin valkoisten seinäpilarei-
den välisiin pintoihin. Näin merkittiin 
varovasti huvilan alkuperäinen väri ja 
toscanalainen luonne.

1973–1975
Vuosien 1973–1975 peruskorjaus tehtiin 
Rakennushallituksen johdolla. Julki-
sivuista poistettiin turmeltunut rappaus. 
Korjauskohdat tehtiin kalkkisementti- ja 
kalkkilaasteilla sekä maalattiin uudel-
leen kalkkimaalilla vuosien 1974–1975 
aikana (Carunchio 2005, 65–66; KA IRF 
85, korjaustyöt 1974). Valittua punerta-
vaa julkisivuväritystä pidettiin vuoden 
1979 katselmuksessa epäonnistuneena.

Länsijulkisivu kesäkuussa 1952 ennen restau-
rointitöitä. Kuva: teoksesta Prandi 1954, 36.

Villa Lante kesäkuussa 1953 julkisivujen res-
taurointitöiden jälkeen. Kuva: teoksesta Prandi 
1954, 125.

1950-luvun vihertävä julkisivuväritys näkyy 
tässä postikortissa, jonka kuva on otettu ennen 
1970-luvun korjaustöitä. Kuva: KA.

Länsijulkisivu ja portti vuosien 1974–1975 
maalaustöiden valmistuttua. Kuva: KA.
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1980–1981
Julkisivut restauroitiin ja maalattiin 
vuosien 1980–1981 aikana arkkitehti 
Paolo Marconin johdolla. Restauroinnis-
sa korostettiin rakennusarkeologisten 
menetelmien ja alkuperäisten kerros-
tumien arvoa. Tässä vaiheessa Italiassa 
kiinnitettiin erityisen paljon huomiota 
alkuperäisiin värityksiin. Huolta aiheut-
ti perinteisen käsityötaidon katoaminen 
ja liiallinen modernin rakennusteknii-
kan käyttö (Marconi 1981, 57–59; Carun-
chio 2005, 66). Marconi ei ollut tyyty-
väinen Prandin tulkintoihin. Hän pyrki 
tutkimaan julkisivuja uudelleen alkupe-
räisten rappauskerrostumien jäljittämi-
seksi. Yleisen ajankohdan arkkitehtuu-
rin sekä löydettyjen vähäisten jälkien 
perusteella huvilan alkuperäinen väritys 
oli perustunut stukkojen harmahta-
vaan sävyyn sekä norsunluunvalkoisiin 
pintoihin. Julkisivut maalattiin aiempaa 
vaaleampaan sävyyn, jota voisi kuvailla 
kastanjanruskeaksi marroneväriksi. 
Rappauspinnoista otettiin esiin vanhim-
pia osia.

Restauroinnin ensisijaisena lähtö-
kohtana oli tutkimuksellinen ja arkeolo-
ginen ajattelutapa, ei niinkään raken-
teellisesti toimivan julkisivupinnan 
luominen. Julkisivuihin jätetyt stratigra-
fiset pinnat rapautuivat melko nope-
asti, ja kokonaisuus oli periaatteistaan 
huolimatta esteettisesti ongelmallinen 
ja vaikeasti hahmotettava. Alkuperäistä 
rappauspintaa ei tutkimuksista huoli-
matta löydetty juurikaan. 

1998–1999
Arkkitehti Tancredi Carunchion restau-
rointiperiaatteet erosivat aiemmista. 
Huvilaa käsiteltiin ensi kertaa arkkiteh-
tuurin, historiallisten kerrostumien, 
rakennusrungon ja teknisten ratkaisu-
jen orgaanisena kokonaisuutena. Tämä 
restauroinnin teoreettinen lähtökohta 
ei kuitenkaan kaikilta osin heijastunut 
toteutukseen. 

Huonoon kuntoon päässeet kiviset ja 
rapatut julkisivut puhdistettiin ja restau-
roitiin. Julkisivujen osalta keskeisimmät 
muutokset olivat 1980-luvun alussa 
avattujen eriaikaiset kerrokset esiintuo-
vien kokonaisuuksien peittäminen ja 
yhtenäisen rappauspinnan luominen. 
Rappausta kiinnitettiin ja vahvistettiin 
injektoimalla epoksihartsia. Lisäksi 
julkisivujen 1950-luvun alussa paljaiksi 
avatut tummanharmaat peperinokiviset 
liseenien jalustat ja kapiteelit sekä pää-
portaalia ympäröivät osat valkaistiin eli 
peitettiin stukkolla kalkista ja kipsistä 
tehdyn massan alle, jolloin saatiin aiem-
paa valoisampi yleisilme. Antikvaarise-
na asiantuntijana toiminut Henrik Lilius 
ei antanut tukea tälle ratkaisulle, mutta 
salli lopulta muutostyön. Peperinokivi 
on tuskin alkuaan ollut paljaana, sillä se 
on ollut ennen kaikkea helposti työstet-
tävä rakennusmateriaali, joka usein pin-
noitettiin julkisivujen viimeistelytöissä.

Samalla luovuttiin 1980-luvun alun 
kastanjanruskeasta marroneväristä. Jul-
kisivuväritykseksi valittiin vaaleanhar-
maa sävy. Pääsuunnittelijana toiminut 

professori Carunchio noudatti silloisen 
restaurointifilosofian periaatteita, joissa 
ei enää pyritty keinotekoiseen rekonst-
ruktioon eikä kysytty enää, minkävä-
rinen talo oli 1500-luvulla. Pohdittiin, 
mikä väri parhaiten korostaisi talon 
ilmettä ja sen historian eri vaiheita. 
Rakennus nähtiin kokonaisuutena ja 
sen eriaikaisia osia ei haluttu erottaa, 
kuten vuonna 1980 tehdyn julkisivu-
maalauksen yhteydessä oli tehty. (Örmä 
1999, 17–18.)

Villa Lanten postikortin valokuva on otettu 
vuosien 1980–1981 restaurointi- ja maalaus-
töiden jälkeen. Kuva: KA.

Villa Lante kuvattuna restaurointitöiden 
jälkeen avajaispäivänä 29.9.1999. Kuva: A. 
Tammisto, KA.
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AJOITUSKAAVIOT

Villa � –Lantessa � –on � –
rakennusosia � –aina � –Rooman � –

keisariajan � –alusta � –tähän � –
päivään.
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Seuraavilla � –aukeamilla � –on � –

esitetty � –Villa � –Lanten � –julkisivuista � –

ja � –pohjapiirustuksista � –laaditut � –

ajoituskaaviot.

Julkisivukaavioissa � –on � –käytetty � –

pohjana � –Firenzen � –yliopiston � –

(Università degli Studi di Firenze) � –

arkkitehtiosaston � –(dipartimento 

di architettura) � –kurssityönä � –

laadittuja � –piirustuksia � –vuodelta � –

2018. � –Tasojen � –1–7 � –kaavioissa � –

on � –käytetty � –WSP � –Finland � –Oy:n � –

13.5.2019 � –laatimia � –piirustuksia.

Kaavioissa � –on � –käytetty � –eri � –

aikakausia � –symboloivia � –

värejä � –ja � –lisäksi � –niihin � –on � –

kirjoitettu � –yksittäisiä � –ja � –

yleishuomioita � –teksteinä. � –

Monissa � –rakennusosissa � –ja � –

tiloissa � –on � –useita � –päällekkäisiä � –

ajoituksia, � –esimerkiksi � –

seinän � –rakennusajankohta, � –

siihen � –puhkaistun � –ovi- � –tai � –

ikkuna-aukon � –ajankohta � –ja � –

nykyisen � –oven � –tai � –ikkunan � –

ajankohta. � –Tällöin � –itse � –seinä � –

on � –väritetty � –sen � –alkuperäisen � –

rakentamisajankohdan � –mukaan, � –

vaikka � –sitä � –olisikin � –myöhemmin � –

kunnostettu, � –ja � –aukko � –puolestaan � –

sen � –puhkaisemisen � –ajankohdan � –

mukaan. � –Tekstissä � –voidaan � –

lisäksi � –ilmoittaa � –nykyisen � –oven � –

tai � –ikkunan � –ajankohta, � –jos � –se � –on � –

tiedossa.

Esimerkiksi � –huvilan � –pääporras � –

kulkee � –tasojen � –2 � –ja � –7 � –välillä. � –

Alkuperäinen � –porras � –on � –purettu � –

ja � –korvattu � –uudella � –1952–1953, � –

mutta � –nykyiset � –askelmien � –ja � –

tasanteiden � –marmorilaatat � –sekä � –

teräksisest � –pystypinnakaiteet � –

ovat � –1990-luvun � –lopulta. � –Porras � –

on � –väritetty � –kaavioissa � –kantavien � –

rakenteiden � –eli � –vuosien � –1952–

1953 � –mukaan, � –mutta � –pintojen � –

ajoitus � –on � –huomioitu � –teksteissä.

Kunkin � –julkisivu- � –ja � –tasokaavion � –

kohdalla � –on � –lisäksi � –lyhyt � –

yleisteksti, � –johon � –on � –koostettu � –

huomioita � –julkisivun � –tai � –

kerroksen � –säilyneisyydestä, � –

tilajakomuutoksista � –ja � –

laajennusosista.

Rakennuksen � –laajuuden, � –

pitkän � –historian � –ja � –lukuisten � –

muutosvaiheiden � –vuoksi � –

kaavioihin � –ei � –ole � –pystytty � –

ajoittamaan � –kaikkia � –yksittäisiä � –

rakennusosia, � –mutta � –esitys � –antaa � –

hyvän � –yleiskuvan � –siitä, � –kuinka � –

rakennusta � –on � –laajennettu, � –

muutettu � –ja � –korjattu � –vuosisatojen � –

ja � –-kymmenten � –kuluessa.

Rakennusosien ajoituksia on havainnollistettu 
käyttämällä eri värejä.
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Länsijulkisivu

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Yläpihan ja huoltopihan 
välinen teräskaide ja ulko-
portaat sekä kansirakenne 
ovat 1990-luvun lopulta.

Kaareva länsimuuri on 
1900-luvun alkupuolelta 
ja sitä on korjattu 1950-, 
1960-, 1980- ja 1990-lu-
vuilla. 

1550-luvulla rakennetut monumentaali-
pilarit on lyhennetty 1700-luvulla.

Pääsisäänkäynnin ulkoportaat ovat 1700-luvulta, 
mosaiikkikuviointi 1600-luvulta.

Portaan sivulla on talonmiehen 
asunnon valokuiluikkunat.

Pääovi on 1500-luvun 
alkupuolelta.

Tason 5 länsisivun ikkunat on muutettu 
1700-luvulla oviksi, kun niiden eteen 
rakennettiin parvekkeet. Samalla pää-
sisäänkäynnin yläpuolista vyöhykettä 
muutettiin. Nykyiset ikkunalliset ovet 
ovat 1950-luvulta ja niissä on sisäpuoli-
set luukut.

Vanha puurakenteinen vesikatto on 
purettu 1950-luvulla ja korvattu beto-
nirakenteisella, tiilikatteisella katolla. 
Katolle on tällöin tehty koristeelliset 
hormit. Katossa käytettiin vanhoja 
tiiliä, joista osa oli muualta. Sen jälkeen 
kattoa on paikkailtu ja yksittäisiä tiiliä 
vaihdettu. 

Kupariset räystäskourut ja syöksytorvet 
ovat 1990-luvun lopulta.

1860-luvulla rakennettu laajennusosa

Kattoterassin pystypinna-
kaide on 1990-luvun lopulta.

Seinäsyvennys on 1950-lu-
vun alusta.

Länsisivun tasoon 6 on vuonna 1952 
puhkaistu kolme ikkuna-aukkoa. Nykyi-
set ikkunat ovat tältä ajalta ja niissä on 
sisäpuolella luukut.

Länsijulkisivun keskellä sijaitsee huvilan pääsisäänkäynti. Ovi on alkuperäinen, mutta sen yläpuo-
lista koristelua on muutettu 1700-luvulla, kun tason 5 (primo piano) länsisivuun tehtiin kolme par-
veketta. Kaareva ulkoporras on 1700-luvulta. Julkisivun molemmin puolin on 1550-luvun pylväät, 
jotka on lyhennetty 1700-luvulla. Oikealla näkyy 1860-luvun laajennusosa, jossa on kirjasto ja sen 
päällä kattoterassi. Yläpihan kaiteet ovat 1990-luvun lopulta.
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Eteläjulkisivu

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Vanha puurakenteinen vesikatto on 
purettu 1950-luvulla ja korvattu beto-
nirakenteisella, tiilikatteisella katolla. 
Katolle on tällöin tehty koristeelliset 
hormit. 

Kirjaston sisältävä laajennusosa on 
rakennettu 1860-luvulla. Siinä sijait-
si alun perin ateljee. Siiven päällä on 
kattoterassi.

Seinäsyvennykseen on puhkaistu ovi 
1860-luvulla. Nykyinen ikkunallinen ovi 
on vuodelta 1987.

1550-luvulla rakennetut monumentaali-
pilarit on lyhennetty 1700-luvulla.

Pääsisäänkäynnin ulkoportaat ovat 1700-luvulta, 
mosaiikkikuviointi 1600-luvulta.

1600-luvun puolivälillä rakennetun ul-
koseinän takana on johtajan asuintiloja. 
Toinen ulko-ovi on muutettu ikkunaksi 
1950-luvulla. 

1700-luvulla 
rakennetussa 
laajennusosassa 
sijaitsee nykyisin 
taiteilijan ateljee. 
Vanha pesutupa on 
muutettu ateljeeksi 
1960-luvulla. 

Tällä paikalla on jo alun perin ollut ulko-
ovi. Nykyinen ikkunallinen teräspariovi 
on 1990-luvun lopulta.

Tässä on alun perin mahdollisesti ollut ovi ja jonkinlainen 
parveke. Vuonna 1952 paikalla oli ulokeparveke, jossa oli 
wc. Se purettiin ja oven paikalle tehtiin ikkuna.

Tähän on 1860-luvulla puhkaistu ikkuna. 
Nykyinen ikkuna on 1950-luvulta.

Eteläjulkisivussa on 1500-, 1600- ja 1700-luvulla rakennettuja osia sekä 1950-luvun katto ja 
ikkunoita. Pääporrashuoneeseen johtava ulko-ovi on 1990-luvun lopulta.
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Itäjulkisivu

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Osa kattoterassin umpikaiteesta on korvattu 
1990-luvun lopulla teräksisellä pystypinnakai-
teella.

Itäjulkisivun alaosassa on osia Rooman keisariajan alusta peräisin olevan rakennuksen raunion 
muurista. 1500-luvun alkupuolella rakennetun Villa Lanten loggian aukot on lasitettu, ylimpiä 
ikkunoita on suurennettu ja katto uusittu. Rakennusta on laajennettu 1600-luvun puolivälissä, 
1700-luvulla ja 1860-luvulla etelään päin. Alapuutarhan pohjoispäädyn sekä huoltopihan tilat ovat 
1990-luvulta.

Huonokuntoinen, puurakenteinen katto 
on purettu ja korvattu betonipalkkikatolla 
1952–1953. Suuri osa kattotiilistä on vanho-
ja. Kupariset räystäät ja syöksykourut ovat 
1990-luvun lopulta.

Teräksinen ulkoporras, 
yläpihan kaide ja pergola-
terassin teräskehikko ovat 
1990-luvun lopulta.

1600-luvun muuri

1600-luvun puolivälin 
laajennusosa 1550-luvun monumentaalipilari, jota 

on lyhennetty 1700-luvulla.

Travertiiniporras ja sen alle 
tehty vanhan varaston laa-
jennusosa ovat  1990-lu-
vun lopulta.

Huoltopihan autotalli ja tekninen tila 
sekä kansirakenne ulkoportaineen ovat 
1990-luvun lopulta.

Keisariajan alun roomalaishuvilan raunion 
opus concretum -muuria

Loggian aukot ovat alun perin olleet avoimia. 
Nykyiset teräsikkunat ovat vuodelta 1972.

Räystään alapuolisia ikkunoita on suurennettu 
alaspäin 1952–1953.

Ateljeen teräsikkuna on 
vuodelta 1966.

Uusi ovi (1990-l.) vanhalla paikalla

Loggian pylväät ovat antiikinaikaisia kierrätet-
tyjä marmoripylväitä eli spolioita. 

1700-luvun laajennusosassa on 
nykyisin tasossa 1 ateljee (1.06) ja 
tasossa 2 vierashuone (2.12).
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Kirjaston sisältävä laajennusosa on rakennettu 
1860-luvulla ateljeeksi. Suuri puuikkuna on 
uusittu 1970-luvulla.

Tuuletustunneli on tehty 
mahdollisesti 1970-lu-
vulla.

Muuri on mahdollisesti 1600-luvulta.
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Pohjoisjulkisivu

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Tällä kohdin jo mahdollisesti 
jo alun perin ollut ulko-ovi. 
Nykyinen ovi on mahdolli-
sesti 1990-luvulta.

Nämä oviaukot on puhkaistu 
seinään aikavälillä 1807–
1926. Nykyiset ovet ovat 
mahdollisesti 1990-luvulta.

Tämä oviaukko on puh-
kaistu seinään 1970-lu-
vulla. Nykyinen ovi on 
1990-luvulta.

Yläpihan ja huoltopihan 
välinen ulkoporras kai-
teineen ovat 1990-luvun 
lopulta.

Loggian pohjois-
sivun aukko on 
ollut alun perin 
auki ja loggia on 
ollut ulkotilaa. 
Nykyinen ikkuna 
on 1970-luvulta.

Ylimpiä ikkuna-
aukkoja on 
suurennettu 
alareunasta 
1950-luvulla. 
Nykyiset ikkunat 
ovat tuolta ajalta.

Huonokuntoinen, puurakentei-
nen katto on purettu ja korvattu 
betonipalkkikatolla 1952–1953. 
Suuri osa tiilistä on kattotiilistä 
vanhoja.

Kupariset räystäskourut ja syöksytorvet 
ovat 1990-luvun lopulta.

1550-luvun monumentaalipilari, jota on 
lyhennetty 1700-luvulla.

Ikkuna on 1700-luvulla muutettu oveksi 
ja sen eteen on tehty parveke. Parveke 
purettiin ja ovi palautettiin ikkunaksi 
1952–1953.

Pohjoisjulkisivun alaosassa on saattanut alun perin olla vain yksi oviaukko. Muut oviaukot on puh-
kaistu myöhemmin. Loggian pohjoissivun aukko on alun perin ollut avoin. Nykyinen loggian ikkuna 
on 1970-luvulta. Tason 5 länsireunan ikkunan paikalle 1700-luvulla tehty ranskalainen parveke on 
palautettu ikkunaksi 1950-luvun alussa. Muita paitsi yhtä räystään alapuolista ikkunaa on suuren-
nettu alareunoistaan 1950-luvulla. Katto on uusittu 1950-luvulla. Talonmiehen asunnon eteläosa 
on rakennettu mahdollisesti 1550-luvulla.

Talonmiehen 
asunnon portaan 
alapuolisen osan 
ajoituksesta ei 
ole varmuutta. On 
mahdollista, että 
se on rakennettu  
1550-luvulla, 
kun  rakennettiin 
uusi terassipor-
ras, mutta se voi 
olla myös vasta 
1800-luvulta.

Pääsisäänkäyn-
nin ulkoportaat 
ovat 1700-luvul-
ta, mosaiikkiku-
viointi 1600-lu-
vulta.

Tämä ikkuna-aukko on puhkaistu seinä-
syvennykseen vuonna 1952 ja nykyinen 
ikkuna on tältä ajalta.
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Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Alapuutarhan vaja oli olemassa, 
kun kohde siirtyi Suomen omis-
tukseen vuonna 1950 ja sitä 
kutsuttiin portaan viereiseksi 
pikkutaloksi (casetta alla scala). Se 
kunnostettiin vuosien 1952–1953 
aikana, 1970-luvulla se muutettiin 
arkeologiseksi varastoksi. Vuosien 
1998–1999 aikana rakennettiin 
uusi travertiiniporras ja varastoa  
laajennettiin portaan alle ja sinne 
lisättiin myös wc.

Ateljeen huonetila ja käytävä on ra-
kennettu 1700-luvun jälkipuolella.

Taiteilijan asunto on 1600-luvun 
puolivälistä. Kellaritila on muutettu 
vuonna 1966 taiteilijan asunnok-
si kaivamalla lattiaa alemmas. 
Nykyinen huonejako ja on vuoden 
1991 korjaustöistä. Sisustusta on 
uudistettu tämänkin jälkeen. 

Taiteilijan 

terassi

Alapuutarha

Taso � –1

Rakennuksen pohjoissivulle on 
kaivettu viemäröintiä 1950-luvun 
alussa. Itse tuuletustunneli on 
rakennettu mahdollisesti vuonna 
1977.

Yläkellariin

Ateljee 1.06Taiteilijan 

asunto

Käytävä 

1.01

1.05 1.04

1.02

1.03

Varasto

Wc

Tasossa 1 eli alakellarissa on Rooman keisariajan alussa rakennetun huvilan muurirakenteita, 
1600-luvun puolivälissä rakennettu tila, jossa on nykyisin taiteilijan asunto, sekä  1700-luvulla 
rakennettu käytävä, sisäporras ja ateljee. Tradition mukaan alakellarin tiloissa olisi 1800-luvulla 
ollut leipomo. Taiteilijan asunnon väliseinät ja pinnat ovat 1990-luvun lopulta. Alapuutarhan poh-
joispäätyyn on 1990-lopulla rakennettu huoltopihalle nouseva ulkoporras sekä sen alle varasto ja 
wc.

Entinen pesutupa on muutettu tai-
teilijan ateljeeksi vuosien 1965–
1966 aikana. Ikkuna ja ikkunallinen 
teräsovi ovat tältä ajalta.

Käytävältä yläkellarin tasoon nou-
seva sisäporras on mahdollisesti 
1600-luvun puolivälin ulkoporras. 

Itäsivua rajaa mahdollisesti 
1700-luvulla rakennettu muuri, jon-
ka päällä on peperinokivilaattoja. 
Muuria on kunnostettu 1950-luvul-
la. Aidan päällä oleva verkkoaita on 
1990-luvun lopulta.
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nion opus concretum -muuria

1600-luvun muuri
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Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Viinikellari 

2.01

Liinavaate- 

ja serveri-

huone (2.02 

+ 2.03)

Kuivaus-

huone 

2.04

Pesula 

2.05
Käytävä 

2.06

Käytävä 2.07

Alakirjasto 2.08

Käytävä 

2.09
Wc 2.10

Tietokonehuone 

2.11

Vierashuone 

2.12

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)
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1550-luku
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Tasavallan aika (n. 
100 eaa)
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Wc 2.14
Suihkutila 

2.13

Porras-

huone

Keisariajan alussa rakennetun huvilan 
raunion opus concretum  -muuria

Vierashuone on ra-
kennettu 1700-luvulla. 
1800-luvulla tilassa 
oli kanala. 1960-luvun 
alussa tilaa käytettiin 
ateljeena. Tila muutettiin 
1970-luvulla vieras-
huoneeksi. Lattiat ja 
märkätilat on uusittu 
1990-luvun lopulla.

Sisäkön asuinhuonee-
na aiemmin toiminut 
tietokonehuone on 
rakennettu 1600-luvun 
puolivälissä.

Taso � –2

Tason 2 eli yläkellarin tasossa on ainakin koilliskulmassa Rooman keisariajan alun rakenteita, mut-
ta niiden sijainnista ei ole varmuutta. Itäsivua vasten oleva holvikattoinen tietokonehuone (2.11) 
on rakennettu 1600-luvun puolivälissä, mutta sen viereisten käytävä-, wc- ja alakirjaston sekä 
talonmiehen asuntoon johtavan porrashuoneen ajoitukset ovat epävarmoja. Eteläosan vierashuo-
ne on 1700-luvun laajennusosa, mutta sen wc- ja suihkutilat on uudistettu 1990-luvun lopulla.

Alakirjasto sekä sen 
viereiset käytävä-, wc- ja 
porrashuonetilat on saa-
tettu rakentaa 1700-lu-
vulla, mutta voivat olla 
myös tätä vanhempia. 
Kirjaston lattia on uusit-
tu 1990-luvun lopulla.

Tuuletustunneli, jossa on lvi-laitteistoa, on 
rakennettu mahdollisesti vuonna 1977.

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

1600-luvun muuri

Viinikellarin ja sen viereisten 
tynnyriholvattujen ajoituk-
sesta ei ole varmuutta. Ne 
ovat mahdollisesti huvilan 
rakentamisen vaiheesta 
1518–27. Aiemmin yhtenäi-
senä ollut pohjoisosan tila on 
jaettu 1970-luvulla väliseinillä 
varasto- ja pesutupatiloik-
si. Nykyinen huonejako on 
1990-luvun lopulta, kun talon 
pesulatoiminnat keskitettiin 
tänne ja liinavaatehuoneesta 
puretttiin pitkä väliseinä.
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Taso � –3, � –pihat

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Huoltopihan tiilipäällyste ja istutusalu-
een järjestelyt ovat 1990-luvun lopulta Pergolaterassi 3.21 Johtajan puutarha

Huoltopiha

Alapuutarha

Ajoportti on vuodelta 1995

Alapuutarhaan johtava travertiini-
porras 1998–1999

Tekniset tilat ja autotalli 
on rakennettu 1998–
1999 yläpihan kansira-
kenteen alle

Yläpihan ja huoltopi-
han välinen ulkoporras 
1998–1999 

Pergolaterassin 
kivilaatoitus ja teräk-
sinen pergolakehikko 
1998–1999

Villa Lanten pohjoispuolinen huoltopiha ja eteläpuolinen pergolaterassi sekä johtajan puutarha 
sijaitsevat tasossa 3. Huoltopihan tiilipinnat, ajoportti, ulkoportaat sekä pihakannen alle piilotetut 
autotali ja tekninen tila sekä johtajan pergolaterassin teräskehikko ovat 1990-luvun lopulta. 

Tuuletuskuilu on rakennettu mah-
dollisesti vuosien 1952–1953 aikana 
kuivattamaan kellaritilojen rakenteita.

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Pergolaterassin ja johtajan 
puutarhan itäpuolella on pät-
kä muuria, joka ajoituksesta ei 
ole varmuutta. Etelämmässä 
puutarhaa rajaa 1990-luvun 
lopun teräspinna-aita.

Tonttia reunustava muuri 
on 1900-luvun alkupuolelta, 
mutta sitä on muutettu ja 
kunnostettu myöhemmin. 
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Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Makuuhuone 3.05 Alkovi 3.04 Kylpyhuone/

wc 3.04

Tekninen 

varasto 3.01

JOHTAJAN ASUNTO

Käytävä 3.03

Makuuhuone 3.06

Pergolaterassi 3.21

Keittiö 3.08 Eteishalli 3.07

Apukeittiö 

3.09

Keittiö 3.11

Ruokasali 3.12 Eteinen ja tv-huone 

3.13, 3.14

TALONMIEHEN ASUNTO

Olohuone 3.15 Makuuhuone 3.18 Makuuhuone 3.20

Käytävä 3.17

Käytävä 3.16

Pääportaan 

kerrostasanne 

3.10

Yleisö-wc 

3.22+3.23

Kh/wc 

3.19Huolto-

pihaIkkunan alle on puhkaistu oviaukko 
1800-luvulla.

Väliseinä on 1800-luvulta. Oviaukko 
on muurattu umpeen 1950-luvulla.

Ulkoseinät 1518–1527

Ulokeparveke

Käytävän, kylpyhuone/wc:n ja makuu-
huoneen paikalla on sijainnut aiemmin 
kappeli, joka on rakennettu 1600-luvun 
puolivälissä. Kappelin katossa on ollut 
koristeelliset freskot.

1600-luvun puolivälin laajennus

1700-luvun 
laajennus 
(alemman tason 
vierashuoneen 
2.12 ulkoseinää)

Alun perin ulko-ovi

Talonmiehen asunnon tilajakoa on muutettu eri 
aikoina. Suuri osa uusista väliseinistä on 1970-lu-
vulta. Makuuhuoneen (3.06) paikalla sijaitsi 
1970-luvulle asti instituutin keittiö.

Tasossa 3 eli pohjakerroksessa on 
1500-luvun alkupuolella rakennettujen 
seinien lisäksi 1550-, 1600-, 1800-, 
1950-, 1970- ja 1980-luvuilla rakennet-
tuja uusia seiniä. Nykyisin kerroksessa 
on johtajan ja talonmiehen asunnot, joi-
hin pääsee huoltopihalta ja pääportaikon 
kautta. Talonmiehen asunnon länsiosa 
on rakennettu mahdollisesti 1550-luvul-
la, mutta se voi olla myös 1800-luvulta. 
Osa johtajan asunnosta on rakennettu 
1600-luvun puolivälissä. Pääporras on 
1950-luvulta, pinnat sekä yleisö-wc ja 
sille johtava portaan osuus on rakennet-
tu 1998–1999.

Alakirjastosta 
talonmiehen 
asunnon tekni-
seen varastoon 
johtava sisäpor-
ras on rakennet-
tu mahdollisesti 
1700-luvulla

Ikkunan alle on puhkaistu oviaukko 
1970-luvulla.

Ikkunan alle on puhkaistu oviaukko 
1970-luvulla.

1800-luvun 
väliseinä ja 
oviaukko

Wc 
1998–
1999

Talonmiehen asunnon länsiosan 
ajoitus ei ole tiedossa. Se on voitu 
rakentaa joko 1550- tai 1800-lu-
vulla. Väliseinät ovat 1900-luvun 
jälkipuolelta.

Näillä kohdin on ollut alun perin ikkunat.

Taso � –3, � –pohjakerros

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Ulko-ovi on muutettu 
ikkunaksi 1950-luvulla.

Oviaukko on puhkaistu 1970-luvulla.

Ruokasa-
lin tynny-
riholvi on 
1990-lu-
vun lopun 
rekonst-
ruktio.
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Taso � –4, � –yläpiha

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Mosaiikkikuviointi mahdolli-
sesti 1600-luvun puolivälistä

Pääsisäänkäynnin ulkoporras 
1700-luvulta

Yläpihalta alas huoltopihalle joh-
tava ulkoporras 1998–1999 Yläpiha

Kaareva tiilimuuri on 
1900-luvun alkupuo-
lelta, mutta sitä on 
korotettu ja muutettu 
myöhemmin. 

Yläpihan tiilipinta ja istu-
tuslaatikot 1998–1999

Vanhin osa yläpihan muurin 
vastaisesta Villa Margheri-
tasta saattaa olla 1900-luvun 
alkupuolelta, pitkä seinä 
rakennettiin 1952–1953, mut-
ta rakennusta on muutettu 
1970-luvulla ja 1998–1999, 
jolloin siihen tehtiin yleisö-wc. 
Etelän puolella on tekninen 
tila.

Pääsisäänkäynti sijaitsee länsisivulla, jonka edessä olevan 1700-luvulla rakennetun kaarevan por-
taan ylätasanteen mosaiikit ovat 1600-luvulta. Yläpihan tiililaatoitus ja istutuslaatikot ovat sekä 
kansirakenne, jonka alapuolella ovat huoltopihan autotalli ja tekninen tila, ovat 1990-luvun lopulta. 

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Loggia 4.04 Kirjasto 4.05

Salone 4.03

Eteinen 4.01

Johtajan toimisto 4.02 Instituutin toimisto 4.08

Intendentin toimisto / 

Vatikaanin suurlähetystö 

4.06

Yläpiha

Pääsisäänkäynti ja 

ulkoporras

Loggian valmistumisvuosi 1531 ja restaurointivuodet 1807, 
1953 ja 1972 on kirjoitettu seinäpintoihn. Tynnyriholvissa ja 
seinillä on alkuperäisiä reliefikoristeita. Aukot ovat alun pe-
rin olleet ilman laseja. Nykyiset teräsikkunat ja tiililattia ovat 
vuodelta 1972. Marmoripylväät ovat antiikinaikaisia.

1860-luvulla tehty ateljee on 
nykyisin kirjasto. Kasettikatto 
on saatettu tuoda muualta. 
Mosaiikkibetonilaattalattian 
reunavyöhyke on 1950-lu-
vulta, keskiosa 1990-luvun 
lopulta. Länsisivun puuikkuna 
on uusittu 1970-luvulla.

1600-luvun puolivälissä on 
puhkaistu oviaukko, jolloin 
kirjaston kohdalla sijaitsi kap-
pelin yläpuolinen kattoterassi. 
Nykyinen ovi on 1860-luvulta.

Ulko-ovi ja -porras 1860-lu-
vulta. Ovea ei käytetä.

Seinäsyvennys muutettu 
ikkunaksi 1860-luvulla, nykyi-
nen ikkuna on 1950-luvulta.

Alkuperäinen pääporras on 
purettu 1950-luvulla ja kor-
vattu uudella. Askelmien ja ta-
santeiden pinnat sekä kaiteet 
on uusittu 1998–1999.

1550-luvun pilari, jota on 
lyhennetty 1700-luvulla

Tason 4 eli piano nobilen 
tilahahmo on säilynyt muutoin 
alkuperäisenä, mutta sen ete-
läpuolelle on tehty 1860-lu-
vulla laajennus, jossa sijaitsee 
nykyisin kirjasto. Tilojen 
lattiapintoja on uusittu ja fres-
koja on restauroitu. Loggia on 
ollut alun perin ulkotilaa. Sen 
aukot on lasitettu ja nykyiset 
ikkunat ovat vuodelta 1972.

1860-luvulla puhkaistut ovet

Johtajan toimiston peilihol-
vin 1500-luvun freskoja on 
restauroitu useasti vesiva-
hinkojen jälkeen. Lattiassa 
on sekä vanhempia, mahdol-
lisesti 1700-luvun tiililaat-
toja, että paikoin uusittuja 
laattoja. 

Ulko-ovi on alkuperäinen 
(1510-luku) ja kunnos-
tettu, sisäovet ovat 
1800-luvulta. Eteisen 
lattian tiililaatat on uusit-
tu 1998–1999. Tynnyri-
holvissa on 1500-luvun 
stukkokuviointi. Salo-
neen johtavan oven ylä-
puolisesta päätyseinästä 
on 1950-luvulla otettu 
esiin Borghese-suvun 
vaakuna, joka viittaa paa-
vi Paavali V:n vierailuun 
huvilassa 1608. Oven 
yläpuolinen marmorilaat-
ta on muistona paavi Pius 
VII:n vierailusta 1807.

Salonen seinillä on 1520- ja 1530-lukujen marmorijäljitelmiä, 
jotka on otettu esiin 1950- ja 1970-luvuilla. Holvin maa-
laukset ja stukkokoristelut ovat todennäköisesti vuosilta 
1524–1525. Holvin neljää keskeisintä kenttää peittäneet 
alkuperäiset freskot on irrotettu vuonna 1837. Muut stukko-
koristelut ja maalaukset ovat säilyneet alkuperäisinä, lukuun 
ottamatta keskellä olevaa paavi Paavali V:n vaakunaa holvin 
keskellä. Holvin maalaukset on restauroitu 1970-luvulla. 
Kuusi Antonio Canovan kipsireliefiä on sijoitettu salonen sei-
näpintoihin vuonna 1807, ja samalla lienee suljettu salonesta 
loggiaan johtanut ikkuna, jossa on nykyisin kaappi. Intenden-
tin toimistoon johtava ovi on muutettu kaapiksi myöhemmin. 
Lattialaatat on uusittu 1998–1999.

2 aukkoa muurattu umpeen 1807, puhkaistu auki 1952, nykyiset ikkunat 1972

Eteläsivun ikkuna on 1860-lu-
vulla muutettu oviaukoksi ja 
viereen  on puhkaistu uusi. Salo-
neen johtava ovi on muutettu 
komeroksi. Osa lattialaatoista 
on mahdollisesti 1700-luvulta, 
osa 1970-luvulta. Kattolista 
on koristeellinen stukkolista. 
Holvin freskoissa on 1500- ja 
1800-lukujen maalauksia. Pää-
portaan ovi on 1800-luvulta.

Instituutin toimiston holvipin-
noissa on 1500-luvun fres-
koja ja maalattuja reliefejä. 
Lattiassa on tiililaattoja, joista 
osa on uusittu 1999.

Ikkuna muurattu umpeen 
ennen vuotta 1807.

Kirjahyllyt ovat 1950-luvulta.

Oviaukot ovat mahdollisesti 
1860-luvulta.

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Taso � –4, � –piano � –nobile

Oviaukkoon on 
tehty komero

Pääportaan kerrostasanne 

4.07
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Taso � –5

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999

Kattoterassi 5.10

Asuinhuone 

Appartamentino 1 

5.01

Asuinhuone 

Appartamentino 2 

5.02

Käytävä 5.07

Pääportaan 

kerrosta-

sanne 5.08

Asuinhuone 

Appartamen-

tino 3

5.06

Parlatorio 5.09

Kylpyhuone/

wc 5.03, 

5.04
1700-luvulla länsijulkisivulle on rakennettu kolme parve-
ketta ja ikkunoiden paikalle on tehty ovet. Nykyiset ikku-
nalliset ovet ovat 1950-luvulta. Luukut ovat sisäpuolella.

Kulmahuoneessa on sijainnut 
1900-luvulla Helbigin kylpy-
huone

Ikkunan paikalle on 1700-lu-
vulla tehty ovi ja parveke. 
Paikalle palautettiin ikkuna 
1952–1953. Kylpyhuoneiden tilajako on 1970-luvulta, kalustus 

1990-luvulta.

Porras on uusittu 1950-luvulla, askelmien ja tasanteiden 
marmorit ja teräspinnakaiteet ovat 1990-luvun lopulta. 
Länsiosan asuinhuoneisiin johtavaan oviaukkoon on asen-
nettu ovi vasta 1950-luvulla. 

Tason 5 eli primo pianon tilat ovat olleet alun perin mah-
dollisesti Baldassaren Turinin yksityisiä asuintiloja. Län-
siosaan on vuosien 1952–1953 aikana rakennettu pitkän 
käytävän varrelle kolme asuinhuonetta. Kylpyhuone- ja 
wc-tiloja on muokattu 1970-luvulla ja uusittu 1990-lu-
vulla. Parlatorion tilajako on alkuperäinen, mutta sen 
eteläpuolelle on 1860-luvulla rakennettu laajennus ja sen 
kattoterassi, jolle on suora yhteys parlatoriosta. Loggian 
ja salonen holvirakenteet ulottuvat tasolle 5.

Asuinhuoneiden 1 ja 2 väliseinä on rakennettu vuosina 
1952–1953. Osa käytävän länsiseinästä on vanhalla, Suo-
men omistusta edeltävässä linjassa ja ajoitus on epävarma. 

Parlatorion tilajako on alkuperäinen. Lattialaatat ovat 
1990-luvun lopulta.

Oviaukko on alkuperäinen, nykyinen ovi on 1800-luvulta.

Seinäsyvennys on puhkaistu 
oviaukoksi 1860-luvulla, kun 
kattoterassi ja sen alapuolinen 
laajennus on rakennettu. Ny-
kyinen ikkunallinen puupariovi 
on uusittu vuonna 1987.

Kattoterassi on rakennettu 
1860-luvulla. Teräspinnakaide 
ja laatoitus ovat 1990-luvun 
lopulta. Kaiteen muuratut 
osuudet ovat vanhempia.

Salonen holvirakenteita

Loggian holvirakenteita

1550-luvun pilari, jota on lyhennetty 1700-luvulla

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

Kylpyhuone/

wc 5.05
Tällä paikalla on ollut Helbigin kylpyhuoneen seinä ennen 
Suomen omistuksen aikaa. Seinärakenteen ajoitus ei ole 
varma, mutta tilajako on 1970-luvulta.
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Taso � –6

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

Asuinhuone 

Cameretta 6.01

Asuinhuone 

Di Mezzo 6.02

Asuinhuone 

Della Doccia 6.03

Kh/wc 

6.04

Käytävä 6.05

Pääportaan 

kerrostasanne 

6.06

Halli 6.07

Kh/wc 6.08

Kh/wc 

6.09

Keittiö 6.10

Asuinhuone Verde 6.11

Asuinhuone 

Rossa 6.13

Asuinhuone 

Gialla 6.14

Asuinhuone Azzurra 

6.15

Käytävä 6.12

Asuinhuone Gavina 

6.16

Keittoko-

mero 6.17

Kh/wc 

6.18

Kylpyhuone/wc-tilat on 
rakennettu 1984, tiloja 
on päivitetty 1990-luvun 
lopulla. 1950-luvulla 
6.08:n paikalla sijaitsi 
keittokomero.

Väliseinät ovat pää-
osin 1950-luvun alun 
restauroinnista. Tiloissa 
on 1990-luvun lopun 
tiililaattalattiat.

Huone on ollut alun perin pohjaltaan neliö. Keittokomeron ja 
kylpyhuone/wc väliseinineen ovat 1990-luvun lopulta. Tällöin 
on myös parannettu ääneneristystä. Tila oli aiemmin instituu-
tin liinavaatevarasto.

Porras on uusittu 1950-luvulla, askelmien ja tasanteiden 
marmorit ja teräspinnakaiteet ovat 1990-luvun lopulta.

Ikkuna-aukkoja on suurennettu alareunasta 1950-luvulla. 
Nykyiset ikkunat ovat tuolta ajalta.

Tähän kohtaan on puh-
kaistu ikkuna vuosien 
1952–1953 restauroinnin 
yhteydessä. Ikkuna ja-
kautuu kahden huoneti-
lan puolelle.

Ikkuna-aukkoja on 
suurennettu alareunasta 
1950-luvulla. Nykyiset 
ikkunat ovat tuolta ajalta.

Kolmen asuinhuoneen ja kylpyhuone/wc:n tilajako on 
1950-luvulta, jolloin tähän asti käyttämätön osa tasosta 6 on 
otettu käyttöön. Lattialaatat on uusittu 1990-luvun lopulla.

Tason 6 eli secondo pianon tilat sijaitsevat kolmessa eri tasossa: länsipäädyn tilat sekä Gavina 
sijaitsevat muita tiloja korkeammalla, itäpäädyn asuinhuoneet 6.13, 6.14 ja 6.15 sekä käytävä 
6.12 sijaitsevat kaksi porrasaskelmaa ylempänä kuin keittiö, Verde ja kylpyhuoneet 6.08 ja 6.09. 
Itäpäädyssä on ollut alun perin kaksi tilaa, keskivyöhykkeessä on ollut kaksi tilaa ja porrashuo-
ne. Nämä tilat ovat alun perin olleet mahdollisesti palvelusväen käytössä. Myöhemmin lisätyt 
väliseinät ovat pääosin 1950-luvulta ja vähäisiltä osin 1970- ja 1980-luvuilta. Länsipääty on ollut 
vuoteen 1952 asti käyttämätöntä tilaa ja tämä alue on muutettu asuntolatiloiksi 1952–1953, 
jolloin myös välipohjat on uusittu. Ikkunat ovat 1950-luvulta ja lattialaatoitus 1990-luvun lopulta.

Itäpäässä on ollut alun perin kaksi huonetila. Nykyinen tilaja-
ko on 1950-luvulta.

Vielä 1940-luvulla hallin paikalla on ollut kapea käytävä. Tila 
on levennetty 1950-luvulla.

Ikkunat on puhkaistu seinäsyvennyksiin vuosien 1952–1953 
restauroinnin yhteydessä.

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
Keittiön nykyinen tilajako 
on vuodelta 1984.



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys146

–
 � –A

jo
it

u
sk

aa
v

io
t � –

–

Taso � –7

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1970-luku

1998–1999
Pääportaan 

ylätasanne 

7.02

Tutkijalehto-

rin työhuone 

7.03

Varasto 7.04

Varasto 7.05

Varaston 7.05 ovi on 1990-lu-
vun lopulta.

Pitkät väliseinät ovat 1950-lu-
vulta.

Tasossa 7 eli ullakolla on 1970-luvulla sijainnut vielä pyykinpesu- ja pyykinkäsittelytiloja. 1990-lu-
vun lopun korjaustöiden yhteydessä tiloihin on tehty tutkijalehtorin työhuone ja kaksi varastoa. 
Tilojen pohjoisseinän yläosassa on lyhtymäiset kattoikkunat.

Vanha puurakenteinen katto on purettu 
ja korvattu uudella betonirakenteisella 
katolla vuosien 1952–1953 aikana.

1980-luku

1970-luku

1952–1953

1800-luku

1700-luku

1600-luvun puoliväli

1550-luku

1518–1534

Rooman keisariajan 
alku

1900-luvun alkupuoli

Tasavallan aika (n. 
100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli

1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli

1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

1960-luku

1990-luku

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P Varaston ja työhuoneen välinen seinä on 
1970-luvulta, kun tilasta purettiin vesisäi-
liöt.
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1500-luvulla rakennetun huvilan itäjulkisivun ja 
sen eteläpuolisten 1600- ja 1860-lukujen laajen-
nusosien rajapinta kuvattuna alapuutarhasta.
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NYKYTILA

Eri � –vuosisatojen � –aikana � –
tehdyt � –muutos- � –ja � –

restaurointitoimenpiteet � –
näkyvät � –päällekkäisinä � –

kerrostumina. � –
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Tässä � –luvussa � –käsitellään � –Villa � –

Lanten � –ulko- � –ja � –sisätilojen � –

nykytilaa � –ja � –säilyneisyyttä. � –Kohde � –

on � –inventoitu � –ja � –valokuvattu � –

11.–17. � –marraskuuta � –2019. � –Paikan � –

päällä � –tehtyjä � –havaintoja � –on � –

täydennetty � –säilyneisyyden � –

arvioimisen � –osalta � –analysoimalla � –

arkistolähteistä � –ja � –kirjallisuudesta � –

saatuja � –tietoja.

Luvussa � –käsitellään � –ensin � –

lyhyesti � –maisematilaa � –ja � –

lähiympäristöä, � –minkä � –

jälkeen � –on � –esitetty � –pihatilojen � –

inventointi. � –Piha-alueet � –on � –jaettu � –

neljään � –eri � –osaan. � –Tämän � –jälkeen � –

on � –analysoitu � –julkisivuja � –ja � –

niiden � –säilyneisyyttä.

Villa � –Lantessa � –on � –

piharakennukset � –mukaan � –

laskettuna � –kaiken � –kaikkiaan � –yli � –

60 � –huonetilaa � –seitsemässä � –eri � –

tasossa. � –Kullekin � –kerrostasolle � –

on � –annettu � –oma � –alalukunsa � –ja � –

koodivärinsä. � –Sisätilainventointi � –

etenee � –alimmalta � –tasolta � –1 � –kohti � –

ylintä � –tasoa � –7. � –

Kaikki � –tilat � –on � –inventoitu � –ja � –

valokuvattu, � –mutta � –pienimpiä � –

ja � –keskenään � –samankaltaisia, � –

vierekkäisiä � –tiloja � –on � –tässä � –

raportissa � –niputettu � –omaksi � –

kokonaisuudekseen � –ja � –

tärkeimmät � –tilat � –on � –esitelty � –

erikseen.

Julkisivujen � –yhteydessä � –esitetyt � –

piirustukset � –ovat � –arkkitehti � –

Tancredi � –Carunchion � –

1990-luvun � –lopulla � –laatimia � –ja � –

pohjapiirustukset � –WSP � –Finland � –

Oy:n � –kuvia � –vuodelta � –2019. � –

Tilojen � –numerointi � –vastaa � –WSP � –

Finland � –Oy:n � –numerointia. � –

Tilojen � –nimityksiin � –on � –tehty � –

pieniä � –muutoksia.

Kattoterassin (5.10) tasolla olevan pilasterin joonialainen kapiteeli. 
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Maisematila � –ja � –
lähiympäristö

Näkymä Tiberin rannalta kohti Villa Lantea 
toukokuussa 1953. Villa Lante näkyy kuvan 
keskellä, Gianicolo-kukkulan laella. Kuva: 
julkaistu teoksessa Steinby 1953, 13.

Villa Lante rakennettiin alun perin 
kaupunginmuurien ulkopuolelle 
esikaupunkihuvilaksi eli villa suburba-
naksi Gianicolo-kukkulan laelle, jolta 
avautuvat parhaat näkymät yli Rooman. 
Kaupunki kasvoi vähitellen vuosisa-
tojen kuluessa kohti huvilaa, joka jäi 
uuden muurin sisäpuolelle. Villa Lanten 
suureksi kasvaneet puutarha-alueet 
jäivät vuonna 1891 osittain Passeggia-
ta del Gianicolo -kadun alle ja toiselle 
puolelle yuden kiemurtelevan katulin-
jauksen myötä ja tontin koko pieneni. 
Muutoksista huolimatta Villa Lantesta 
on edelleen esteettömät näkymät alas 
Rooman kaupunkiin sekä vastaavasti 
keskustasta kohti huvilan itäjulkisivua ja 
sen loggiaa.

Etäisyys Villa Lantelta alas Tiberille 
on linnuntietä 520 metriä, mutta jyr-
känteen vuoksi sekä auto- että kävely-
reitit mutkittelevat alas jokilaaksoon 
pidempien reittien kautta. Villa Lanten 
yläpihan ja joen pinnan välillä on kor-
keuseroa noin 70 metriä.

Huvilan eteläpuolella, Il muro della 
Costituzione Romano -muurin rajaa-
majulkinen puisto, joka on aiemmin 
kuulunut Villa Lanten tonttiin. Puiston 
eteläpuolella on kaupungin suosituin 
näköalatasanne Terrazza del Gianicolo.

Villa Lanten itäpuolella, kohti Tiberiä 
laskevassa rinteessä on nunnaluostarin 
puutarha.

Villa Lante on ympyröity 3D-mallinnuskuvaan. Näkymä on kohti pohjoista. Kuvan vasemmassa 
reunassa on näköalatasanne Terrazza del Gianicolo, huvilan pohjoispuolella, kuvan keskellä on 
Vatikaanivaltion Pietarinkirkko ja itäpuolella eli kuvassa oikealla virtaa Tiber. Kuva: Google Maps 
3D-näkymä vuodelta 2020.

Näkymä Tiber-joelta kohti Villa Lanten itäjulki-
sivua marraskuussa 2019.
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Öinen näkymä Villa Lantesta kohti Rooman keskustaa.Näkymä Azzurra-huoneen (6.15) ikkunasta kohti Rooman kaupunkimaisemaa. Etualal-
la, Villa Lanten itäpuolella on nunnaluostarin puutarha.

Villa Lanten länsisivu Passeggiata del Gianicolo -tieltä nähtynä. Kaareva muuri on 
1900-luvun alkupuolelta, mutta sitä on kunnostettu ja korotettu useassa vaiheessa.

Villa Lanten kiinteistökartta vuodelta 2006. Piirustukseen on lisätty kadun nimi ja 
pohjoisnuoli. Kuva: Villa Lanten alakirjaston arkisto. Kuvankäsittely: Livady.

P
asseg

g
iata del G

ianicolo
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Villa Lante sijaitsee Gianicolo-kukkulan laella, kaupungin länsipuolella. 2 350 neliömetrin suurui-
nen tontti on rajattu kuvaan valkoisella. Kuva: Google Maps 2020. Kuvankäsittely: Livady.

Villa Lanten tontti jakautuu eri tasoilla oleviin pihoihin, jotka on terassoitu itään laskevaan jyrk-
kään rinteeseen. Yläpiha rajautuu lännessä kaarevaan muuriin. Tontin rajat ja pihojen nimet on 
lisätty kuvaan. Kuva: Google Maps 2020. Kuvankäsittely: Livady.

Yläpiha

Johtajan puutarha

A
lapuutarha

Huoltopiha

Villa Lanten eteläsivu ja 
Il muro della Costituzione 
Romana -muuri marras-
kuussa 2019.

1800-luvun valokuva koh-
ti Villa Lanten eteläjulki-
sivua. Vasemmalla näkyy 
Terrazza del Gianicolo 
-aukio. Kuva: KA.
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Villa Lanten tontti on kooltaan 2 350 ne-
liömetriä. Koska rakennuksessa toimii 
myös Suomen Vatikaanin suurlähetystö, 
on tontti Suomen maaperää, millä on 
muun muassa verotuksellista merkitys-
tä.

Tontti on ollut aiemmin hyvinkin 
suuri ja puutarhat näyttäviä, mutta Pas-
seggiata del Gianicolo -kadun rakenta-
misen myötä tontti pieneni länsisivulta 
huomattavasti vuonna 1891. Piha-aluei-
den nykytilanne vastaa vuosien 1997–
1999 aikana tehtyjä järjestelyitä, jotka on 
suunnitellut maisema-arkkitehti Franco 
Zagari.

Piha-alueet ovat kolmessa eri tasossa, 
sillä maasto laskee jyrkästi kohti itää, 
mikä myös mahdollistaa dramaattiset 
näkymät kohti alla levittyvää Roomaa. 

Yläpiha eli etupiha sijaitsee katu-
tasossa, Villa Lanten länsipuolella ja 
se on yleisölle avoin, toisin kuin muut 
pihatasot.

Yläpihasta seuraavalla alemmalla 
tasolla on rakennuksen pohjoispuolella 
huoltopiha, joka on johtajan ja talon-
miehen käytössä. 

Huoltopihan kanssa samassa tasossa 
on rakennuksen eteläpuolella johtajan 
puutarha, johon liittyy myös pergolate-
rassi.

Alimpaa tasoa kutsutaan alapuu-
tarhaksi. Se on taiteilijan käytössä ja 
sille pääsee huoltopihalta ulkoportaan 
kautta tai taiteilijan sisätiloista.

Pihatilat

Villa Lante al Gianicolon neljä erillistä piha-aluetta sijaitsee kolmessa eri tasossa. Nykytilanne 
vastaa 1990-luvun lopun tilannetta. Pohjoinen on piirustuksissa oikealla. Kaaviot on laadittu ark-
kitehti Tancredi Carunchion piirustuksen pohjalta (Carunchio & Örmä 2005, 39). Kuvankäsittely: 
Livady.

YLÄPIHA, TASO 4

HUOLTOPIHA, TASO 3

ALAPUUTARHA, TASO 1

Huoltopihan 
taso

Alapuutarhan taso

Johtajan puutarhan 
taso

Yläpihan 
taso

JOHTAJAN PUUTARHA, TASO 3
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Yläpiha (taso 4)

Pääportti aukeaa Passeggiata dei Gianicolo -tielle. Portti ja pylväät on siirretty vuonna 1891 ny-
kyiselle paikalleen. Rauta-aita on korvattu nykyisellä kaarevalla muurilla 1900-luvun alkupuolella.

Yläpiha sijaitsee pääsisäänkäynnin länsi-
puolella ja sitä kutsutaan myös etupihak-
si. Piha on kaikkien talossa vierailevien 
käytössä ja sille pääsee Passeggiata del 
Gianicolo -kadulta portin kautta. Piha on 
kadun kanssa samassa tasossa ja muu-
taman porrasaskelman verran pääker-
roksen eli piano nobilen tasoa (taso 4) 
alempana.

Tontin länsireunan kaareva muoto on 
peräisin vuodelta 1891, mutta silloinen 
rauta-aita on korvattu nykyisellä muu-
rilla 1900-luvun alkupuolella. Muuri oli 
1950-luvulle tultaessa paikoin romahta-

nut ja muuri kunnostettiin. Vuonna 1961 
puolet kunnostamista jatkettiin ja puolet 
ulkomuurista rakennettiin uudelleen. 
Nykyisin ympärysmuurin muoto ja kor-
keus vaihtelevat. Kadun puolella muurin 
alaosassa on puhtaaksi muurattua kel-
taista tiiltä muualla paitsi etelässä, jossa 
muuripinta on kokonaan rapattu. Tiilipin-
taisen osan yläpuolella on peperinokiveä 
sekä osassa muuria rapattu ja maalattu, 
hieman kapeampi muurin osa, jonka 
päällä on peperinokiveä ja köynnöksiä 
sekä paikoin myös teräksinen pystypinna-
kaide. Muuria on korotettu vuonna 1987 

uudella tiilirivillä ja tuettu sementtituilla 
ja maalattu vuonna 2006. Muurin päällä 
on Villa Lanten julkisivuihin päin koh-
distettuja valonheittäjiä. Länsimuurissa, 
lähellä pääporttia, on vesipiste, josta voi 
ottaa akveduktin puhdasta juomavettä.

Muurin keskellä on maalattu takorauta-
portti, joka on siirretty nykyiselle pai-
kalleen vuonna 1891. Portin molemmin 
puolin on antiikin aikaiset, kierrätetyt 
marmoripylväät. Portti aukeaa nappia 
painamalla ja sen rautakiskot on upotettu 
travertiinisyvennyksiin. 

Ulkoalueita on järjestelty uudelleen vii-

Entinen rauta-aita kuvattuna 1900-luvun alus-
sa. Kuva: teoksesta Steinby 1953, 46.

Vanha rautaportti ja spoliot aiemmalla paikal-
laan 1880-luvun valokuvassa. Kuva: teoksesta 
Steinby 1953, 45. Kuvaaja: Foto Anderson, 
Piazza di Spagna 6.
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Näkymä yläpihalle asuinhuoneen Appartamentino 3 -huoneen (5.06) parvekkeelta. Tiililaatoitetul-
la yläpihalla on teräskehikkoisia istutuslaatikoita. Piha on järjestelty uudelleen vuosina 1998–
1999. Viherkuutiot on korjattu vuonna 2009. Vasemmalla villiviien alla on Villa Margherita.

Näkymä yläpihalta kohti pohjoista.

meksi vuosien 1998–1999 aikana maisema-
arkkitehti Franco Zagarin laatimien suun-
nitelmien mukaan ja yläpihan nykyilme 
vastaa tätä vaihetta. Ennen Carunchion ja 
Zagarin muutostöitä vain osa pihasta oli 
päällystetty kivilaatoin, suuri osa pihoista 
oli sorapintaista. 1990-luvulla yläpihalta 
purettiin luonnonkivilaatat, maata kaivet-
tiin ja tehtiin salaojia. Pihaa laajennettiin 
pohjoisosassa rakentamalla kansi, jonka 
alle piilotettiin huoltopihan autotalli ja 
lämmönjakohuone sekä pihojen välinen, 
tiilipintainen ulkoporras teräspinnakai-
teineen ja lukollisine portteineen. Aiempi 
porras sijaitsi muurin pohjoisosaa vasten. 
Kansirakenteessa on lämpökeskuksen 
hormeja. Yläpihalle rakennettiin renes-

sanssipuutarhan sommitteluun viittaava 
geometrinen kuvio, jossa tiililaatoituk-
sessa on suorakaiteen muotoisia betoniin 
upotettujen kivien vyöhykkeitä sekä teräs-
häkkeihin sijoitettuja istutuksia. Zagarin 
suunnitelman filosofia on että koriste-
elementit (viherkuutiot ja kiviasetelmat) 
pienenevät, mitä kauemmas mennään itse 
rakennuksesta, ”pidentäen keinotekoisesti 
perspektiiviä” (Serlio). 

Laatoituksessa on sadevesiritilöitä ja 
tarkistusluukkuja, joiden kautta pääsee 
alas kuilutiloihin. Yläpihan eteläosassa on 
nurmialue, johon on upotettu valaisimia 
(1999). Pihan pohjoisosassa on mar-
morinen kaivo, joka on 1500-luvulta tai 
vanhempi.

Pihalla on kaksi travertiinipenkkiä, 
jotka on muurattu vanhoista osista 
1950-luvulla, ja useista elementeistä koottu 
suihkulähde sekä Kaisu Koiviston metal-
liveistos ”Frammenti Connettivi” (1997). 
Pihan eteläkulman niin kutsuttu arkeolo-
ginen nurkkaus on järjestelty 1950-luvulla. 
Sen viereinen lehtimaja on ollut jo ennen 
1950-lukua, jolloin sen rautakehikko on 
kunnostettu. Sen tiililaatoin ja luonnon-
kivin päällystetyt pinnat ovat 1990-luvun 
lopulta. Yläpihalta alas johtajan puutar-
haan johtava 1960-luvun porras on vuonna 
1999 korvattu nykyisellä teräsportaalla 
ja umpimuuri on korvattu näköalasyistä 
teräksisellä pystypintakaiteella (1999).

Kaarevaa länsimuuria vasten on ylä-

pihalla pieni noppamainen, pulpettikat-
toinen rakennus ”Villa Margherita”, joka 
oli jo olemassa, kun Villa Lante ostettiin. 
Vuosien 1952–1953 aikana sen pitkälle 
sivulle lisättiin seinä. 1970-luvun restau-
rointimiehet muuttivat sen väliaikaisesti 
saunaksi. Vuosien 1998–1999 aikana ra-
kennuksen toiseen päähän tehtiin yleisö/
inva-wc. Toisessa päädyssä on tekninen 
tila, jossa on vesisäiliö. Rakennus on 
villiviinien peitossa. Seinät on rapattu ja 
maalattu. Wc:n kaakelit ja kalusteet ovat 
uusia. Wc:ssä on uusi teräsovi (2016) ja 
vanha lankalasillinen rautaikkuna.
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Pihalaatoituksessa on sadevesikourut ja tarkistusluukut, joiden kautta pääsee maanalaiseen 
kuilukäytävään.

Pihalla on marmorinen kaivo, joka voi olla 1500-luvulta tai vanhempi. Aiemmin kaivo sijaitsi alem-
malla tasolla olevalla Piazza Pescialla, mutta pihakannen rakentamisen myötä kaivo on nostettu 
1990-luvulla yläpihan tasolle. Kaivon pohjalla on edelleen vettä. 

Yläpihan itäsivu rajautuu teräksiseen pystypinnakaiteeseen, jossa on alas huoltopihalle johtavan 
tiilipintaisen ulkoportaan kohdalla portti. Porras on vain talonmiehen ja johtajan käytössä. Kansi- 
ja aitarakennelmat ovat 1990-luvun lopulta.
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Travertiinipenkin takana näkyvät vesiallas-
veistos ja muuria vasten olevan rakennelman 
teknisen tilan pääty.

Muuria vasten sijaitsevassa pienessä pulpet-
tikattoisessa rakennuksessa on nykyisin vesi-
säiliö ja vuonna 1999 rakennettu yleisön inva-
wc. Wc:n teräsovi on uusittu vuonna 2016,  
ikkuna on vanha lankalasillinen rautaikkuna.

Lehtimajan takana on arkeologinen nurkkaus, jossa on Villa Lanten rakennuttajan, Turinin vaaku-
na keskellä ja doorilainen friisi oikealla.

Yläpihan itäreunan vanha muuri on korvattu 
vuonna 1999 teräspinnakaiteella, jotta näkymä 
kohti Roomaa olisi avoimempi.

Yläpihalla on useista elementeistä 
koottu suihkulähde, jonka yläosa 
esittää delfiiniä ja amoriinoa. 
Sen marmori on todennäköisesti 
1600-luvulta. Veistos on 1970-lu-
vun korjaustöihin asti sijainnut log-
giassa. Se on restauroitu nykyiseen 
asuun ja paikkaan vuonna 2015. 

Yläpihan eteläsivulla on lehtimaja.
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Johtajan puutarha ja 
pergolaterassi (taso 3)

Yläpihalta johtajan puutarhaan laskeutuva 
teräsporras on vuodelta 1999.

Johtajan puutarhaa rajaa länsipuolella 1600-luvun korkea muuri. Itäpuolelle on vuonna 1999 lisät-
ty teräspinna-aita. Pohjoisemmassa on vanhaa rapattua kivimuuria.

Puutarhan muuria vasten on puun suojassa 
marmorinen kylpyamme, joka on todennäköi-
sesti 1800-luvulta.

Johtajan puutarhan eteläpäädyssä on vanha 
keinuteline. 

Johtajan puutarha on pitkä ja kapea 
muurein rajattu alue, joka sijaitsee 
yläpihan (taso 4) itäpuolella ja sitä alem-
malla tasolla 3. Sitä on aiemmin käytetty 
keittiöpuutarhana. Huvilan puoleisessa 
päädyssä on johtajan asunnon pergola-
terassi ja koko puutarha onkin johtajan 
yksityiskäytössä. Pihaa kaivettiin ja 
uudistettiin viimeksi 1990-luvun lopulla.

Yläpihalta puutarhaan johtava 
teräsporras on vuodelta 1999, jolloin 
vanha porras purettiin. Puutarhassa 
on sekä nurmipintoja että neliötiilillä 
laatoitettuja alueita ja puu- ja pensas-
istutuksia. Tasanteen länsisivulla on 
1600-luvun tiilirakenteinen, rapattu 

seinämuuri, jossa on pieniä syvennyk-
siä. Muurissa on lähellä pergolaterassia 
aukko, josta pääsee kellaritiloja kiertä-
vään kuilutunneliin.

Pihan itäsivulla on pieniä pätkä 
muuria, jonka päällä on istutuskaukalo, 
sekä eteläosassa teräspinnakaide. Muuri 
on huoltomaalattu vuonna 2012. Muu-
ria vasten, puun alla on marmorinen 
kylpyamme, jonka kerrotaan sijain-
neen huvilan kylpylätiloissa. Amme on 
Eeva Ruoffin mukaan todennäköisesti 
1800-luvulta (Simo Örmä 15.11.2019). 
Ammeen kohdalla on muurissa vesiha-
na. Pitkän ja kapean pihan eteläpäädys-
sä on vanha pihakeinu ja varastokatos.
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Johtajan asunnon pergolaterassilta (3.21) avautuu näkymä itään kohti Roomaa. Puutarhamuuri on 
huoltomaalattu vuonna 2012.

Johtajan puutarhan pohjoispäädyssä on pergolaterassi, joka on rajattu muusta pihasta muurilla. 
Muurin sivulla, portaan alapuolella on luukku, jota kautta pääsee maanalaiseen tuuletuskanavaan.

Johtajan asunnon pergolaterassi 
(3.21) 63,5 m2

Villan eteläpuolella, johtajan puutarhan 
pohjoispäädyssä on johtajan asuntoon 
ja vierashuoneeseen liittyvä pergolate-
rassi (3.21), jolta avautuvat näkymät yli 
Rooman.

Terassia rajaavat etelän ja idän puo-
lella matalat muurit, joiden päällä on 
syvennykset kukkaistutuksille. Län-
nessä terassi rajautuu yläkellaritasossa 
olevan vierashuoneen seinään. 

Terassille pääsee johtajan asunnosta 
ja vierashuoneesta. Terassilta on yhteys 
puutarhaan rautaportin kautta. 

Muureihin ja seinäpintoihin on kiin-
nitetty teräksinen pergolarakennelma, 
jolla kasvaa köynnöskasveja. Teräske-
hikko on vuodelta 1995. Terassilla on 
pitkä, kiinteä betonipöytä.

Terassin laatoituksen alapuolinen 
vesieristys on uusittu vuonna 1995. Kivi-
pinta oli halkeillut ja vanha vesieristys 
todettiin rikkoutuneeksi ja osittain ko-
konaan puuttuvaksi. (Tarkastusraportti 
16.10.1995. Engel. KA.)

Näkymä terassilta etelään. Oikealla on vierashuoneen ovi. Pergolan teräskehikko on vuodelta 
1995. 
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Huoltopiha (taso 3)

Johtajan asunnon pohjoispuolella on pensaiden reunustama puutarha. Muu osa huoltopihasta on 
tiilipintainen. Pihajärjestely on peräisin 1990-luvun lopulta.
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Autotalli ja lämmönjakohuone on järjestelty 
1990-luvun lopulla yläpihan kannen alle. 

Huoltopihalle pääsee autolla pohjoismuurissa 
olevan, vuonna 1995 uusitun sähköisen portin 
kautta. 

Talonmiehellä on 
oma terassi huol-
topihan kulmassa 
keittiön edustalla.

Yläpihan ja huoltopihan 
välinen kansirakennel-
ma ja tiiliportaat ovat 
1990-luvun lopulta. 
Oikealla näkyy auto-
tallin ulkoseinä, jota on 
korjattu vuonna 2017 
tapahtuneen vesivahin-
gon jälkeen.

Huoltopiha sijaitsee rakennuksen 
pohjoispuolella, yläpihaa alempana. 
Pihojen välillä on 1999 rakennettu tiili-
nen ulkoporras, joka on suljettu portilla 
yleisöltä. Huoltopiha on talonmiehen 
ja johtajan käytössä. Piihaan voi ajaa 
autolla tontin pohjoissivulta.

Huoltopiha on muokattu maisema-
arkkitehti Tancredi Carunchion suun-
nitelmien mukaan vuosien 1998–1999 
aikana, jolloin yläpihan ja huoltopi-
han välille järjestettiin selvä tasoero 
ja autotallin ja koko taloa palveleva 

lämpökattilahuone piilotettiin yläpihan 
alle, huoltopihan länsisivulle. Tämän ra-
kennussiiven etelä- ja itäsivut on rapattu 
ja maalattu, muut seinät ovat maata 
vasten. Ovet ovat terästä. Tekninen tila 
jakautuu kahteen osaan. Autotalli on 
johtajan ja talonmiehen yhteiskäytössä. 
Tallissa on tiililaattalattiat (1999). 

Vuonna 2017 autotallin eteläsivulla oli 
vesivuoto ja autotallissa sekä yläpihalla 
jouduttiin tekemään kosteudeneristys-
töitä.

Pihalla on samaa tiililaatoitusta (1999) 

ja betoniin upotettujen pikkukivien suo-
rakaiteen muotoisia vyöhykkeitä kuin 
yläpihalla. Laatoituksessa on tarkistus-
luukku, josta pääsee alas maanalaiseen, 
rakennusta kiertävään kuilutilaan.

Johtajan asunnon edustalla on pen-
sasaidoin (1999) rajattu puutarha, jossa 
kasvaa muun muassa palmuja. Alueen 
keskellä on nurmivyöhyke, jossa on 
kaksi matalaa valaisinpylvästä.

Pohjoisessa huoltopihaa kiertää 
1900-luvun alkupuolella rakennettu, 
1950- ja 1980-luvuilla kunnostettu muu-

ri, jonka edustalla on kapea istutusvyö-
hyke. Automatisoitu, sivuun liukuva 
teräksinen ajoportti on vuodelta 1995. 
Portin sivulla on loiva porras, joka joh-
taa alapihalle.

Huoltopihan itäsivulla on vanha, 
mahdollisesti 1600-luvulla rakennettu 
pihamuuri, jonka huoltopihan puolei-
nen pinta on rapattu ja maalattu. Muu-
ria vasten säilytetään jäteastioita. 
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Alapuutarha (taso 1)

Alapuutarhan läpi kulkee nupukivillä päällystetty polku, jonka ylitse puut kaareutuvat. Vanhan, 
mahdollisesti 1700-luvulla rakennetun itäsivun muurin päälle on myöhemmin lisätty verkkoaita.
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Huoltopihan ja alapuutarhan välinen travertiini-
pintainen porras on valmistunut vuonna 1999.

Eteläpäädyn taiteilijan terassi ja pohjoispäädyn 
varasto ”casetta alla scala”.

Alapuutarha kuvattuna  tason 6 keskiakselissa sijaitsevan Gialla-asuinhuoneen (6.14) ikkunasta.

Alapuutarhaksi kutsutaan kaikkein 
alimmalla tasolla, Villa Lanten itäsivulla 
sijaitsevaa pihaa, joka on taiteilijan käy-
tössä. Pihalle laskeudutaan huoltopihan 
portin sivulla olevan leveän L-kirjaimen 
muotoisen, kaiteettoman portaan kautta. 
Travertiinipintainen porras on rakennet-
tu arkkitehti Carunchion suunnitelmien 
mukaan vuosina 1998–1999.

Portaan viereinen huoltopihan ja ala-
puutarhan välinen, 1600-luvulla raken-
nettu muuri on pääosin rappaamaton ja 
siinä on sekä luonnonkiveä että keltaisia 
litteitä tiiliä. Päällä on peperinokivilaa-
tat. Muurissa on syviä aukkoja. Huolto-
pihan sadevesiä johtava viemäri kulkee 
muurin seinämää pitkin alas. 

Alapuutarhassa on sekä nurmikais-
taleita että noppakivin tai tiililaatoin 
päällystettyjä pintoja. Eteläosan polku 
on porrastettu, sillä maasto laskee kohti 
etelää. Polun ja nurmivyöhykkeiden raja-
pinnassa on luonnonkiviä. Nurmikolla on 
samanlaisia matalia pylväsvalaisimia kuin 
huoltopihalla. Vuonna 2011 alapihalle on 
tehty uusi sadevesiviemäröinti.

Alapihan itäsivulla on matala kivimuu-
ri, jonka päällä on teräsverkkoaita. Ala-
pihan itäpuolinen maasto laskee jyrkästi 
kohti itää. Alapuolinen rinne ei kuulu Villa 
Lanten tonttiin eikä sinne ole alapihalta 
pääsyä. Tukimuuria on tuettu vuonna 
2013 teräsankkureilla, jotka on valettu 
kiinni syvälle maahan rakennuksen alle.

Puutarhassa kasvaa sitruspuita ja 
muurin sivulla on pensasaita. Puiden 
väliin on kiinnitetty pyykkinaruja. 

Alapihan pohjoispäädyssä, osittain 
portaan alla on yksikerroksinen vaati-
maton varastorakennus, jossa on tiilillä 
katettu pulpettikatto. Puutarhavarasto 
oli jo olemassa vuonna 1950. Varastoa 
on korjattu 1950- ja 1970-luvuilla. Vuosi-
en 1998–1999 aikana se on muokattu ja 
laajennettu epigrafisten ja arkeologisten 
työryhmien varastoksi. Uuden traver-
tiiniportaan alle rakennettiin wc. Vajan 
seinät on rapattu ja maalattu, teräsovi 
on uusi, kynnys on travertiinia. Varas-
tossa on avohyllyjä ja erilaista kiinteistön 
tavaraa. Lattialla on neliönmuotoiset 

tiililaatat. Sisäkatto on vino. Varaston 
kautta pääsee käytöstä poistettuun, por-
taan alapuoliseen wc-tilaan. Lamppu on 
poistettu, wc-istuin on ruostunut ja pois 
käytöstä. Lattialla ja seinillä on kaake-
lit. Portaan alla on myös kaksi pientä, 
matalaa komeromaista varastoa, joiden 
ovet ovat uusia teräsovia sekä teräsluuk-
ku (1990-l.), joka johtaa kuiluun. Portaan 
sivu on rapattu ja maalattu.

Alapiha päättyy etelässä korkeaan 
tiilimuuriin ja taiteilijan terassiin, joka 
on pinnoitettu tiililaatoilla. Terassia on 
kunnostettu viimeksi vuonna 2016. Siltä 
pääsee ateljeehen sekä taiteilijan asuinti-
lojen viereiseen käytävään.
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Julkisivut

Länsijulkisivu

Länsisivu on symmetrinen. Sitä leventävät 
monumentaalipilarit on lisätty 1550-luvulla. 
Parvekkeet ja barokkityylinen ulkoporras ovat 
peräisin 1700-luvun muutoksista. Ylimmät 
ikkunat on puhkaistu 1950-luvulla.
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Villa Lanten 1500-luvulla rakennettu 
osa on muodoltaan kuutiomainen ja 
sen päällä on aumakatto. Myöhemmin 
tehtyjen laajennusosien myötä huvilan 
kuutiomaisuus on vähentynyt, mutta se 
korostuu edelleen länsisivua tarkkailta-
essa. 

Huvilan julkisivuarkkitehtuuri viittaa 
toscanalaisiin malleihin: siinä on käy-
tetty sekä toscanalaista että joonialaista 
tyyliä. Pääkerroksen (taso 4, piano 
nobile) tasossa on toscanalaiset pilaste-
rit. Ensimmäisen asuinkerroksen (taso 
5, primo piano) pilasterit ovat alemman 
kerroksen pilastereita litteämpiä ja uri-
tettuja joonialaisia pilastereita. Toisessa 
kerroksessa (taso 6, secondo piano) on 
jalustattomia ja kapiteelittomia pilaste-
reita jakamassa seinäpintaa. Seinät on 
rapattu ja kalkkimaalattu. Pilasterit ovat 
stukkoa ja valkoisia. Pilastereiden pepe-
rinokivestä tehdyt jalustat ja kapiteelit 
on valkaistu. Julkisivu on restauroitu 
vuonna 1999, mutta sitä on huoltomaa-
lattu vuonna 2012 ja sen koristeosia on 
restauroitu vuonna 2017.

Julkisivussa on useampia valkoisia 
stukosta tehtyjä vaakalistoja. Pääkerrok-
sen ja ensimmäisen kerroksen välinen 
lista on profiloitu muita voimakkaam-
min. Myös räystäslista on profiloitu. 

Betonirakenteinen, tiilikatteinen 
vesikatto on uusittu 1950-luvun alussa. 
Kupariset räystäskourut ja syöksytorvet 
on uusittu vuonna 1999.

Pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti sijaitsee länsijulkisivun 
keskellä pääkerroksen (piano nobile) 
tasossa. Alkuperäinen, kunnostettu 
1500-luvun puinen, korkea peilipariovi 
on maalattu vihreäksi. Vasemman-
puoleisessa ovilehdessä on erikseen 
avattava matala ja kapea ovi, jossa on 
rautasäleikkö. Sen kautta voi sisäpuo-
lelta nähdä tulijan. Oven yläpuolella 
on puolipyöreä lunetti-ikkuna, joka on 
uusittu joskus 1900-luvulla. Ikkunan 
edessä on rautaristikko ja rautalyhty. 

Pääoven molemmin puolin on pilas-
tereita ja seinäpintaan on kiinnitetty 
kaksi vaakunaa, joista toinen on insti-
tuutin ja toinen Vatikaanin suurlähetys-
tön vaakuna.

Ulkoporras

Pääoven edustalla on ollut alun perin 
yksinkertainen, neljän kiviaskelman 
ulkoporras, joka näkyy noin 1530-luvul-
la tehdyssä länsijulkisivun osapiirus-
tuksessa (s. 43). Se korvattiin 1550-lu-
vulla julkisivun levyisellä suorakaiteen 
muotoisella terassilla, jonka keskellä 
on ollut suora porras. On periaattessa 
mahdollista, että tässä vaiheessa olisi 
rakennettu terassin alle myös tason 3 
länsisivun laajennusosa, koska se nou-
dattaa terassiportaan muotoa, mutta se 
voi olla myös 1800-luvun lisä. Pääoven 
edustalle tehtiin vuonna 1630 värikkäis-
tä kivistä tehty mosaiikkikuviointi.

Nykyinen ulkoporras on tehty 
1550-luvun portaan paikalle 1700-luvun 

Pääsisäänkäynnissä on alkuperäinen 1510-luvun puupariovi, jossa on pienempi, 
erikseen avattava ovilehti. Oven yläpuolella on lunetti-ikkuna, jonka edessä on vanha 
rautaristikko. Ovikynnys on huokoista kalkkikiveä. Ovi on restauroitu vuonna 2009.
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Portaan marmoripenkin alla on talonmiehen asunnon tuuletusikkunoita.Yksityiskohta portaan ylätasanteen mosaiikkikuviosta.

Portaan ylätasanteen mosaiikkikuviointi on 1630-luvulta. Kuva on otettu Appartamentino 2 -huoneen (5.02) parvekkeelta. 

Pääsisäänkäynnin kaareva, barokkityylinen 
porras on rakennettu 1700-luvun lopulla. 
Kaiteen päällä on agaavekasveja vanhoissa 
travertiiniruukuissa.
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lopulla, mutta ylätasanteen 1600-luvun 
mosaiikkikuviointi on säilytetty. 

Porras on barokkityylinen, kaareva 
kiviporras. Pääovelta laskee symmetri-
sesti molemmille puolille kaarevat, leveät 
matalat porrasaskelmat tai rampit, joiden 
reunoissa on sekä valkoista marmoria 
että travertiinia ja päällä mosaiikkikivi-
koristelua ja muita kivipintoja. Portaassa 
on erilaisia ja eriaikaisia paikkauksia. 
Aukotettujen balustradikaiteiden päällä 
on valkoista marmoria ja travertiinia 
sekä erilaisia paikkapaloja. Portaan pääl-
lä on vanhoja travertiiniruukkuja, joissa 
kasvaa agaavekasveja. 

Portaan sivuilla on peperinokivilaatto-
ja, joiden alla on talonmiehen asuintiloja. 

Portaan länsisivun seinämää kiertää 
kivipenkki, joka on vihreää, voimakas-
kuvioista marmoria. Marmorilevyjen 
alla on konsolit, joista osa on huokoista 
kalkkikiveä, osa valkoista marmoria. 
Penkin alapuolisessa seinäpinnassa on 
kaksi teräsikkunaa, joiden sisäpuolella 
on valo- ja tuuletuskuilut. Kuilut liittyvät 
talonmiehen asunnon kylpyhuoneeseen 
(3.02) ja alkoviin (3.04). 

Porrasta on kosteuseristetty useaan eri 
otteeseen viime vuosikymmenten aikana. 
Vuonna 1991 tehdyn eristystyön yhtey-
dessä alin porras osoittautui Baldassare 
Turinin vaakunaksi (s. 112). 

Porrasta on huoltomaalattu vuonna 
2012. Pohjoisen puoleista ramppia on 
kunnostettu ja eristetty vuonna 2014. 
Ramppia on viimeksi restauroitu vuonna 
2019. Restauroijana toimi Lucia Morganti.

Ikkunat ja parvekkeet

Barokkityylisen ulkoportaan lisäksi 
toinen suuri länsijulkisivun muutos on 
tehty 1700-luvulla ensimmäisen kerrok-
sen (taso 5) tasossa, kun kolme ikkunaa 
on muutettu parvekeoviksi ja näiden 
eteen on rakennettu pienet parvekkeet. 
Alkuperäiset ikkunakehykset on katkot-
tu alaosastaan. Ikkunoita kiertävissä 
stukkokehyksissä on joonialaiset voluu-
tat. Keskimmäinen parveke on muita 
leveämpi ja syvempi, ja sen paikalta on 
purettu pääoven yläpuolinen kaariaihe.

Nykyiset ikkunalliset parvekeovet 
ovat 1950-luvun alusta. Ovissa on sisä-
puoliset puuluukut. Vanhoissa ovissa 
luukut olivat ulkopuolella. Parvekkeiden 
rautakaiteet ovat koristeellisia. Kes-
kimmäiseen kaiteeseen on kiinnitetty 
lipputanko. 

Pääkerroksen (piano nobile) tasos-
sa on pääoven vasemmalla puolella 
instituutin johtajan huoneen ja oikealla 
puolella instituutin toimiston ikkuna. 
Ne ovat 1950-luvun alun kaksijakoisia 
puuikkunoita, joiden sisäpuolella on 
puuluukut. Ikkunoiden yläpuolella on 
koristelistat. 

Julkisivun ylimmät kolme kaksija-
koista pikkuikkunaa on puhkaistu va-
leikkunoiden paikalle 1950-luvulla. Ne 
liittyvät kuudennen tason asuinhuonei-
siin. Näitä ikkunoita kiertävät kehykset 
ovat yksinkertaisia ja suoria, aukot ovat 
alkuperäisen kokoisia. Ikkunat ovat 
1950-luvun alusta ja niissä on sisäpuoli-
set puuluukut.

1530-luvulta säilyneen piirustuksen 
perusteella tasossa 3 olisi länsisivulla 
ollut mahdollisesti kaksi ikkunaa, jotka 
ovat myöhemmin 1550-luvulla jääneet 
laajennusosan myötä piiloon. Nykyisin 
nämä portaan alapuoliset talonmiehen 
asunnon tilat saavat valoa etelä- ja poh-
joissivuilta.

Monumentaalipilarit

Rakennuksen lounais- ja luoteiskulmiin 
on vuonna 1550-luvun alkupuolella 
lisätty maanpinnasta räystäiden kor-
keuteen ulottuvat monumentaaliset, 
leikkauspinnaltaan neliömäiset pila-
rit, jotka on 1700-luvun alkupuolella 
katkaistu lyhyemmiksi. Niiden päällä 
on ollut terrakottavaasit, jotka hajosivat 
1950-luvulla. Vastaavanlaisia pylväitä on 
ollut yläpihan reunoilla symmetrisesti 
useampia (Caspar van Wittelin (1653–
1736) maalaus Veduta di Villa Lante, 
Collezione Colonna, s. 45).

Länsijulkisivua reunustavat 
molemmin puolin vapaasti 
seisovat monumentaalipilarit. 
Ne on rakennettu 1550-luvulla 
ja lyhennetty 1700-luvulla. 



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys168

–
 � –N

y
k

y
ti

la
 � ––

Kirjaston (4.05) ulko-ovi 
restauroitiin vuonna 
2009. Sisäänkäyntiä 
käytetään lähinnä vain 
erityistilanteissa, kuten 
puutarhajuhlien aikana.

Kirjastosiiven länsisivun marmorinen suihkulähde on lahjoitettu Villa Lantelle vuonna 1953.Kirjastosiiven länsisivu marraskuussa 2019. 

Kirjaston länsijulkisivu

Huvilan eteläpuolelle on 1860-luvulla 
rakennettu kattoterassillinen laajennus-
osa, jossa sijaitsee nykyisin kirjasto.

Laajennuksen länsisivulla on 1860-lu-
vulla rakennettu ulkoporras, jonka 
tiiliaskelmat on muurattu kantilleen. 
Portaan sivut on rapattu ja maalattu 
ja niiden päällä on kolmessa tasossa 
peperinokivilaatat, joiden päällä on 
kukkaistutuksia. 

Kirjastoon johtaa vanha rautaraken-
teinen pariovi, jonka ulkopuolisessa 
pinnassa on pystylaudoitus ja rautako-
risteet. Ovessa on vanhat ja koristeelli-
set takorautasaranat. Ovikehys poikkeaa 

muista kivisistä kehyksistä, sillä se on 
sementtipitoista, mutta se onkin raken-
nettu 1860-luvulla. Oven yläpuolella on 
rautalyhty. Ovi on poistettu käytöstä.

Kirjaston länsisivulla on seinässä 
kaksi syvennystä, jotka on tehty vuosien 
1952–1953 restauroinnin yhteydessä. 
Seinän alapintaan on kiinnitetty vanha 
marmorinen suihkulähde, johon liittyy 
kasvoreliefi. Veistoksen on lahjoittanut 
Villa Lantelle insinööri Leonardo Castel-
li vuonna 1953.

Kirjaston yläpuolella on kattoterassi, 
jolle pääsee tasossa 5 (primo piano) ole-
van parlatorion kautta. Terassin kaiteen 
teräspinnaosat ovat 1990-luvun lopulta.
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Eteläjulkisivu

Eteläjulkisivulla on sivusisäänkäynti, jota kautta pääsee pääportaaseen. Oikealla on kirjastosiiven 
eteläsivu, jonka ikkunoissa on ulkopuoliset puuluukut. Pergolan alapuolella on johtajan terassi. 
Eteläjulkisivu on huoltomaalattu vuonna 2011.
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Rappauskorjaukset näkyvät sateen kastele-
massa seinässä.

Kattoterassin (5.10) tasolla olevilla pilastereilla on joonialaiset kapiteelit.  Yksi tason 6 kehyste-
tyistä syvennyksistä on maalattu valeikkuna.

Eteläjulkisivu on muuttunut useaan ottee-
seen 1500-luvun alkuperäistilanteeseen 
verrattuna. Osa eteläjulkisivusta sijaitsee 
alemmalla johtajan puutarhan tasolla. 
Tällä tasolla rakennusta on laajennettu 
1650-luvulla kappelilla, joka on nykyisin 
osa johtajan asuntoa. Tämän päälle on 
puolestaan 1860-luvulla rakennettu kirjas-
to ja sen yläpuolinen kattoterassi. Lisäksi 
on tehty aukkomuutoksia. Lounaiskul-
maan 1550-luvun alussa lisätty pylväs on 
lyhennetty 1700-luvun alkupuolella.

Sekä yläpihan että alemman pihan 
sokkelina on kapeat harmaat kivilaatat 
(1999). Seinäpinnat on rapattu ja kalkki-
maalattu. Julkisivuissa on pilastereita, 
kerroslistoja ja ikkunakehyksiä, jotka 
ovat stukkoa. Toscanalaisten pilasterei-
den jalustat ja kapiteelit ovat peperino-
kiveä. Eteläsivu on restauroitu vuosien 
1998–1999 aikana ja huoltomaalattu 
vuonna 2011.

Eteläjulkisivussa on jo alun perin 
ollut yläpihan tasossa pääportaaseen 

johtava ulko-ovi. Nykyinen seinäsyven-
nyksessä sijaitseva ikkunallinen teräs-
pariovi on vuodelta 1999. 

Johtajan puutarhan tasossa on joh-
tajan asunnon käytävään (3.16) johtava 
ikkunallinen puupariovi, jonka yläpuo-
lella on puolipyöreä kalteroitu lunetti-
ikkuna. Vieressä sijainnut toinen ovi on 
1950-luvulla muutettu ikkunaksi.

Eteläsivun sisäänkäynnin yläpuolella 
on 1550-luvun pohja- ja julkisivupiirus-
tusten perusteella jo alun perin saat-

Parlatorion ja kattoterassin välinen oviauk-
ko on puhkaistu 1860-luvulla kehystettyyn 
seinäsyvennyksen, jonka kehys on katkaistu 
alareunastaan. Ovi on uusittu 1987. 

Räystään alapinnan puurakenteilla ei ole 
rakenteellista funktiota.
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seinä peittää puolet rakennuksen eteläjulkisi-
vun seinäpilasterista.

Alemmalla tasolla (taso 3) sijaitsevan johtajan asunnon eteläjulkisivu sijaitsee pergolan alla. Seinä 
on rakennettu  1650-luvulla. Puinen pariovi johtaa johtajan asunnon käytävälle. Toinen ulko-ovi 
on 1950-luvulla muutettu ikkunaksi. Nykyinen teräsikkuna on vuodelta 2014. Ikkunaluukut on 
korjattu vuonna 2017.

Talonmiehen asunnon makuuhuoneen (3.06) 
ikkunoiden edessä on valokuilut.

Ulkoportaan eteläsivulla on talonmiehen asun-
non teknisen tilan (3.01) luukku. 

tanut olla ovi, johon on liittynyt jon-
kinlainen parveke. Vuosien 1952–1953 
restaurointitöiden yhteydessä paikalla 
sijainnut ulokeparveke on purettu ja 
aukkoon on tehty nelijakoinen puuik-
kuna. Tämän itäpuolella on toinen 
samanlainen ikkuna, jonka paikalla ei 
alun perin ole ollut ikkunaa. Kirjaston 
eteläsivun ikkunoiden edessä on puu-
luukut. Myös johtajan asunnon eteläsi-
vun ikkunassa on ulkopuoliset luukut. 

Eteläjulkisivun alaosassa on pohja-

kerroksessa (taso 3) sijaitsevien talon-
miehen ja johtajan asuntojen ikkunoita, 
joiden edessä on lasitiilillä katetut 
valokuilut. Kuilut on rakennettu jo 
1950-luvulla.

Kattoterassin tasolla (taso 5) on ollut 
alun perin kolme kehystettyä ikkunaa, 
joissa on ollut ulkopuoliset luukut, ja 
kaksi kehystettyä syvennystä. Nykyiset 
kolme ikkunaa on kaksijakoisia puuik-
kunoita, joiden puulevyistä tehdyt 
luukut (1953) ovat sisäpuolella. Toiseen 

syvennykseen on puhkaistu 1860-luvulla 
parlatorioon (5.09) johtava oviaukko. 
Sen nykyinen ikkunallinen puupariovi 
on vuodelta 1987.

Räystään alapuolisessa seinäpinnassa 
on viisi kehystettyä vyöhykettä, joista 
lännenpuoleisin on valeikkuna ja muut 
matalia, kaksijakoisia puuikkunoita, 
joiden sisäpuolella on luukut. Ainakin 
kolme näistä on alkuperäisiä ikkuna-
aukkoja.

Lähellä rakennuksen lounaisnurkkaa 

sekä kirjaston eteläsivun reunassa on 
seinään kiinnitetyt kupariset syöksytor-
vet (1999). 
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Villa Lante sijaitsee itään päin laskevan jyrkän-
teen reunalla ja lasitetusta loggiasta avautuvat 
näkymät kohti kaupunkia. Loggian jäsentelyyn 
on käytetty serliana-aihetta. Loggian mar-
moripylväät ovat spolioita eli antiikin aikaisia 
kierrätysosia.

Itäjulkisivu
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Itäjulkisivu alapuutarhasta kuvattuna. Keskellä on johtajan asunnon olohuoneen (3.15) ulokepar-
veke, jossa on balustradikaide. 

Osa Villa Lanten alimmista muurirakenteista on peräisin  paikalla sijainneen, Rooman keisariajan 
alussa rakennetun huvilan raunioista. Opus concretum -rakenne on haluttu näyttää poistamalla 
sen päältä rappaus.

Villa Lante on rakennettu 1500-luvun 
alkupuolella Rooman keisariajan alusta 
peräisin olevan rakennuksen raunioille, 
ja alin osa itäjulkisivun seinämuurista 
on tältä ajalta. Tämä luonnonkivistä 
muurattu osa (opus concretum) erot-
tuu julkisivusta, sillä sen päällä ei ole 
rappauspintaa. Muilta osin itäjulkisivun 
seinäpinnat on rapattu ja maalattu kalk-
kimaalilla.

Itäjulkisivu on kohti Rooman keskus-
taa. Julkisivun keskellä, piano nobilen 
tasossa on loggia, josta avautuu näky-
mät yli Rooman. Loggian marmoripyl-
väät ovat antiikin ajalta ja niiden väliin 
jää kolmen kaariaukon ja suoran pal-

kiston muodostama rakenne. Arkkitraa-
vissa on käytetty travertiinia. Loggiassa 
on balustradikaide (1500-luku). Loggia 
on ollut alun perin ulkotilaa. Nykyiset 
pylväiden väliin asennetut teräsikkunat 
ovat 1970-luvulta.

Itäjulkisivu on ollut alun perin sym-
metrinen ja nykyistä kapeampi. Raken-
nuksen kaakkoiskulmaan on 1600-luvun 
puolivälissä  tehty kolmikerroksinen 
laajennus ja tämän päälle 1860-luvulla 
kirjastosiipi, jossa alun perin oli atel-
jee. Lisäksi rakennusta on laajennettu 
tasoilla 1 ja 2 etelään päin 1700-luvulla. 
Tiloissa on nykyisin taiteilijan ateljee 
(1.06) ja käytävä (1.01) sekä tämän ylä-

puolella johtajan pergolaterassi (3.21) ja 
vierashuone (2.12).

Pohjakerroksessa (taso 3) sijaitsevan 
johtajan asunnon itäsivulla on kaksi 
pientä yläikkunaa sekä kaksi suurta 
ikkunaa. Johtajan olohuoneessa (3.15), 
huvilan keskiakselissa on travertiinista 
tehty ulokeparveke, jossa on balustradi-
kaide (1500-luku). Parvekkeessa on uusi 
puupariovi, jossa on eristyslasit. Ikku-
noita ja ovea kiertävät peperinokivestä 
tehdyt kehykset.

Loggian yläpuolella on kolme kehys-
tettyä seinäsyvennystä, joiden yläpuo-
lella on kolme matalaa tason 6 asuin-
huoneiden kaksijakoista puuikkunaa, 

joissa on sisäpuoliset puulevyluukut 
(1950-luku). 

Taiteilijan ateljeen (1.06) itäjulkisivun 
pinnassa on rappaus ja kalkkimaali.
Seinärakenne on 1700-luvulta. 1650-lu-
vulla rakennetuissa tiloissa, joissa 
on nykyisin taiteilijan asuintilat, on 
rappaamaton tiilimuuraus. Taiteilijan 
tilojen yhteydessä olevalle ulkoterassille 
käytävältä johtava ovi on uusi, vihreä 
teräskehyksinen ovi, jossa on ulko-
puolella puinen pystypanelointi. Ovea 
kiertää seinäpinnassa suora kivikehys. 
Sen päällä on moderni teräsrakenteinen 
lippakatos, jonka päällä on travertiinile-
vy. Ateljeen teräsikkuna ja ikkunallinen 
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teräsovi on asennettu vuonna 1966, tila 
muutettiin ateljeeksi. Ikkunalauta on 
travertiinia. Aiempi ikkuna oli huomat-
tavasti pienempi.

Taiteilijan asuintilojen yläpuolella 
(tasossa 2) on 1650-luvulla rakennetun 
tilan (tietokonehuone 2.11) rautaristikol-
la varustettu ikkuna sekä tämän päällä 
johtajan makuuhuoneen ja kylpyhuo-
neen ikkunat, joiden yläosissa on rauta-
ristikot. Nämä osat itäjulkisivusta ovat 
rapattuja ja kalkkimaalattuja. Seinäpin-
ta on tummunut.

1860-luvulla rakennetun entisen 
ateljeen, nykyisen kirjaston itäjulkisivu 
on rapattu ja kalkkimaalattu. Se erot-
tuu alempia kerroksia puhtaampana. 
Kirjastossa on iso kaksinkertainen, 
10-jakoinen lakattu puuikkuna, joka on 
uusittu 1970-luvulla. Kirjaston päällä on 
kattoterassi (5.10), jonka umpikaiteessa 
on itäsivulla 1990-luvun lopulla tehty 
teräksinen pystypinnakaide.

Itäjulkisivu koostuu eriaikaisista laajennusosista: 
1) 1600-luvun puolivälissä rakennettujen tilojen tietokonehuoneen (2.11) ikkuna,; 
2) 1600-luvun puolivälissä rakennetun kappelin kaksi ikkunaa, jotka nykyisin liitty-
vät johtajan asunnon makuuhuoneeseen (3.20) ja kylpyhuoneeseen (3.19);
3) 1860-luvulla rakennetun osan (alun perin ateljee, nyt kirjasto) 10-jakoinen, 
1970-luvulla uusittu puuikkuna;
4) 1860-luvulla rakennetun kattoterassin (5.10) 1990-luvun pystypinnakaidetta;
5) 1500-luvulla rakennetun osan reunaa sekä uusi kuparinen syöksytorvi (1999).

Ateljee (1.06) sijaitsee pergolaterassin (3.21)
alapuolella. Ateljeen ja käytävän väliseen 
seinäpintaan on kiinnitetty teräsrungon varaan 
travertiinilevy, jonka alla on kaksi ilmanvaihto-
laitetta. Ateljeen ikkuna on 1960-luvulta.

Itäjulkisivu koostuu erilaisista ja eriaikaisista 
rappaus-, tiili- ja luonnonkiviosista. Alimpana 
on taiteilijan asunnon (1.05) ikkuna.

Yläkellaritason (taso 2) 1650-luvulla rakenne-
tun johtajan vierashuoneen puisen parioven 
edessä on uusi teräsportti. Oven vieressä 
oleva ikkuna liittyy yläkellarin tasossa (taso 2) 
sijaitsevaan alakirjastoon (2.08).

1

2

3

4

5
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Pohjoisjulkisivu

Huoltopihan puoleinen pohjoisjulkisivu marraskuussa 2019. Alin kerros on johtajan ja talonmiehen asuinkerros (taso 3). Seuraavana on piano nobile 
(taso 4). Alun perin loggian (4.04) pohjoisen puoleisen ikkunan paikalla oli lasittamaton aukko. Tasossa 5 on vain yksi ikkuna. Tälle paikalle tehtiin 
1700-luvun puolivälissä ranskalainen parveke ja vuosien 1952–1953 restauroinnin yhteydessä se palautettiin ikkunaksi. Julkisivun ylimmät ikkunat 
ovat tasolla 6. Niistä neljää on suurennettu alaspäin ja viides on puhkaistu aiemman syvennyksen kohdalle. Katolla on kaksi ikkunalyhtyä, jotka eivät 
näy maantasoon.
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Huoltopihan puoleinen pohjoisjulkisivu 
on lähes symmetrinen ja hyvin säilynyt. 
Suurimmat muutokset liittyvät aukotuk-
siin ja pintakäsittelyihin.

Koilliskulmassa on tukipilari. Joh-
tajan asunnossa on kolme ulko-ovea 
huoltopihalle, talonmiehen asunnossa 
yksi. Alun perin ovia on ollut korkein-
taan yksi. Kaksi ovea on puhkaistu ik-
kunoiden alle mahdollisesti jo 1800-lu-
vulla ja neljäs 1970-luvulla. Ikkunalliset 
teräsovet on uusittu vuonna 1995. 
Johtajan asunnon ovissa on eristyslasit, 
talonmiehen ovessa yksinkertaiset lasit. 
Ovilasien edessä on verkkomaiset te-
räskalterit ja sisäpuolella luukut. Ovien 
yläpuolella on ikkunat, joiden edessä 
on rautaristikot. Myös johtajan asunnon 
olohuoneen (3.15) takan yläpuolisen 
ikkunan edessä on rautaristikko. Ovia ja 
yläikkunoita kiertävien peperinokivestä 
tehtyjen, suorien kehysten päällä on 
alun perin saattanut olla stukkopinta.

Pohjoisjulkisivun alimman kerroksen 
(taso 3) länsireunassa on talonmiehen 
asunnon makuuhuoneen seinä, jossa on 
kaksi rautaristikoin varustettua ikku-
naa. Vielä 1990-luvulle asti makuuhuo-
ne sai valoa vain epäsuorasti yläpihan 
tasolle ulottuvien kuilujen kautta, 
mutta 1990-luvun lopulla seinän eteen 
rakennettiin leveä syvennys ja yläpi-
halle johtavat ulkoportaat, mikä lisäsi 
makuuhuoneen asumismukavuutta. 
Ikkunoiden yläpuolella on seinäpinnas-
sa kapeat kivilistat. Erillistä sokkelipin-
taa ei ole, vaan julkisivurappaus ulottuu 

välitasanteen laatoitukseen asti ja vesi 
on viherryttänyt makuuhuoneen ulko-
seinän alaosan. Ikkunan alareunan ta-
salla julkisivussa on leveä kivinen lista. 
Seinän ulkopinta on 1990-luvun lopulta. 
Läntisin osa talonmiehen asunnosta 
sijoittuu Villa Lanten pääsisäänkäyn-
nin ulkoportaan alapuolelle ja tilat on 
rakennettu myöhemmin.

Talonmiehen asunnon makuuhuo-
neen kulmassa on 1550-luvun alku-
puolella lisätty monumentaalipilari, 
vastaavanlainen kuin länsijulkisivun 
toisellakin puolella. Pylväs on lyhennet-
ty 1700-luvun alkupuolella. Pylväitä on 
ollut alun perin etupihalla enemmän-
kin.

Piano nobile -kerroksen loggian 
pohjoispäädyn aukko on ollut alun 
perin lasittamaton. Vuonna 1807 aukkoa 
oli laajennettu ja siihen oli asennettu 
suuri ruutuikkuna. 1950-luvun restau-
roinnissa aukkoa pienennettiin ja siihen 
asennettiin kaksijakoinen puuikkuna, 
vastaavanlainen kuin muissakin piano 
nobilen ikkunoissa. Ikkunoiden ylä-
puolella on profiloidut koristelistat ja 
sivuilla toscanalaiset pilasterit. Ikkunoi-
den alareunan tasossa kulkee matala 
vaakalista. Piano nobilen yläpuolella on 
voimakkaasti profiloitu kerroslista.

Tasossa 5 on pohjoisjulkisivussa 
neljä ikkunatonta syvennystä ja yksi 
ikkuna. Ikkuna kuuluu asuinhuonee-
seen Appartamentino 2 (5.06). Vuosien 
1952–1953 restauroinnin yhteydessä tällä 
kohdin ollut 1750-luvulla tehty ranska-
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Vasemmalla on kolme johtajan asunnon ikkunallista teräspariovea, oikealla talonmiehen keit-
tiöön johtava ovi. Ovet on uusittu vuonna 1995. Ovia ja niiden yläikkunoita kiertävät kehykset 
ovat peperinokiveä. Alun perin tällä sivulla on ollut korkeintaan yksi ovi ja muut ovet on puhkaistu 
ikkunoiden alle myöhemmin.

Talonmiehen asunnon länsiosa sijaitsee 
pääsisäänkäynnin ulkoportaikon alapuolella. 
Makuuhuoneen ikkunoiden eteen on 1990-lu-
vun lopulla rakennettu syvennys ja ulkoporras.

Julkisivun eri kerroksissa on erityyppiset profi-
loidut koristelistat ja pilasterit.

Rakennuksen koilliskulman tukimuuri ja uusi 
kuparinen syöksytorvi.

lainen parveke palautettiin ikkunaksi. 
Syvennyksiä ja ikkunaa kiertävät leveät, 
profiloidut ja voluuttakoristeiset stukko-
kehykset. Syvennysten sivuilla ja julkisi-
vun reunoilla on joonialaiset pilasterit. 

Tasossa 6 on viisi matalaa, kaksi-
jakoista puuikkunaa. Näistä lännen-
puoleisin ikkuna-aukko on puhkaistu 
myöhemmin ja ikkunaruutujen välissä 
on kylpyhuoneen ja Della Doccia -asuin-
huoneen välinen seinä. Muut neljä 
ikkunaa liittyvät asuinhuoneisiin Rossa 
(6.13) ja Verde (6.11) sekä keittiöön (6.10) 
ja näitä ikkuna-aukkoja on suurennet-
tu alaspäin 1950-luvulla, mikä näkyy 
siitä, että ikkunoita kiertävät profiloidut 
stukkokehykset on katkaistu näiden 
ikkunoiden alareunoista. Ikkunoiden 
sivuilla on suorakaiteen muotoiset stuk-
kokehykset.

Ainoastaan alimman kerroksen ylä-
ikkunoissa ei ole sisäpuolisia luukkuja. 
Ikkunoissa ja ovissa on vielä 1950-luvun 
alussa ollut vielä ulkopuoliset luukut.

Räystäslista on voimakkaasti profi-
loitu. Lähellä nurkkia sijaitsevat syök-
sytorvet ovat kuparia (1999) ja ne on 
kiinnitetty seinäpintaan ja lävistävät 
myös kerroslistan.

Katon pohjoislappeella on kaksi lyh-
tyikkunaa, jotka liittyvät tason 7 varas-
toon  (7.04) ja työhuoneeseen (7.03).
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Sisätilat

Leikkaus A–A kohti pohjoista.

Sisätilat sijaitsevat seitsemässä eri tasossa, 
joita on havainnollistettu koodiväreillä. Kaaviot 
on laadittu arkkitehti Tancredi  Carunchion 
teoksessa Carunchio & Örmä 2005, sivulla 38 
julkaistujen piirustusten pohjalta. Kuvankäsit-
tely: Livady.

Taso 7

Taso 6

Taso 5

Taso 4

Taso 3

Taso 2

Taso 1

Eteläjulkisivu / leikkaus kirjastosiiven kohdalta kohti pohjoista.

Leikkaus B–B kohti itää.
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Kaavioiden pohjapiirustukset: WSP Finland Oy 13.6.2019, UM. Kuvankäsittely: Livady.

Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 91

–
 N

y
k

y
tila –

Kaavioiden pohjapiirustukset: WSP Finland Oy 13.6.2019, UM. Kuvankäsittely: Livady.

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

2

 YläkellariWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

POHJAKRS.

ALAKELLARI

POHJAKRS.

4 - WC / suihku
6 - Seminaari- / neuvottelutila
7 - Pieni seminaari huone / lukutila (8 hlö)
8 - Kirjasto
9 - Serveritila portaan alle
10 - Kopiohuone ja paperivarasto
11 - Kirjavarasto
12 - Viinikellari

N

- 5,560

- 8,070

- 5,550

VIERASHUONE

 PSH
3 0 2

 TIETOKONE-HUONE
 22,1 m2

 VIINIKELLARI
 10,3 m2

 21,3 m2

 KÄYTÄVÄ
3 8 m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

1

 AlakellariWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

N

YLÄKELLARI

1 - Ateljee
2 - Taiteilijan asunto
3 - Taiteilijan terassi
4 - Sauna
5 - Saunan terassi

 VAR
 20,5 m2

 TERASSI
 35,2 m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

7

 UllakkoWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

N

+ 11.990

 VARASTO
 24,1 m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

6

 Kerros 2WSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

N

+ 10,00+ 10,01

 OPISKELUTILA
 13,3 m2

 OPISKELUTILA
 11,6 m2

 OPISKELUTILA
 11,8 m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

5

 Kerros 1WSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

+5,050 15 - Käytävä
19 - Yhteinen keittiö ja olohuone
22 - Terassi
30 - Huone + WC (1 hlö)
31 - Huone + WC (2 hlöä)
32 - Huone (1 hlö), voidaan yhdistää
       huoneeseen 31

+ 5,060

+ 5,080

+ 5,060

+ 5,060
+ 5,060

+ 5,310
+ 5,320

+ 5,070

2 huone - 1 hlö
1 huone - 2 hlö
YHT. max 4 henkilöä

(voi olla
1 huone - 1 hlö
1 huone - 3 hlö)

OPISKELUTILAOPISKELUTILA

 WC
 3,1 m2

 PARLATORIO
 20,3 m2

 TERASSI
 49,0 m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

4

 PääkerrosWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

+1,450

15 - Aula
24 - Harjoittelija ja amanuenssin toimisto
25 - Johtajan toimisto
26 - Intendenttin toimisto
27 - Salonki
28 - Loggia (isot seminaarit ja konserttit, max 70 hlöä)
29 - Kirjasto / seminaari tila

N

Pu
in

en
 a

la
ka

tto

± 0,00

 KIRJASTO
 48,7 m2

LOGGIA
m2

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

3

 PohjakerrosWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

YLÄKELLARI

13 - Tekninen tila
14 - Pesula ja siivouskeskus
15 - Aula / käytävä
16 - Pieni asunto (LE-asunto)
17 - Stipendiaatin ja tutkijalehtorin työhuone
18 - Edustusruokasali
19 - Keittiö
20 - Yksityinen keittiö/olohuone
21 - Yksityinen makuuhuone
22 - Terassi
23 - Edustusolohuone

YLÄKELLARI

N

Olohuone Makuuhuone

Makuuhuone

- 2,820 - 2,820

- 3,400

PERG
O

LA

TEKN.
7 m2

 TALONMIEHEN 
 83,5 m2

1 m2

 TEKN.
 27,9 m2

 GARAGE
 24,2 m2

 TERASSI
 63,5 m2

+5,050

+ 5,060

+ 5,080

+ 5,060

+ 5,060
+ 5,060

+ 5,310
+ 5,320

+ 5,070

OPISKELUTILAOPISKELUTILA

WC
3,1 mmm2

PARLATORIO
20,3 m2

TERASSI
49,0 m2

N

+ 10,00+ 10,01

OPISKELUTILA
13,3 m2

OPISKELUTILA
11,6 m2

OPISKELUTILA
11,8 m2

YLÄKELLARI

YLÄKELLARI

N

Olohuone MakuuhuoneMakuuhuoneMakuuhuoneMakuuhuone

MakuuhuoneMakuuhuone

- 2,820 - 2,820

- 3,400

PERG
O

LA

TEKN.
7 m2

TALONMIEHEN TALONMIEHEN TALONMIEHEN TALONMIEHEN 
8383,5 5 mm22

1 mmmmm2

TEKN.
27,9 m2

GARAGE
24,2 m2

TERASSI
63,5 m2

+1,450

29 - Kirjasto / seminaari tila

N

Pu
in

en
 a

la
ka

tto

± 0,00

KIRJASTO
48,7 m2

LOGGIALOGGIALOGGIA
m2

POHJAKRS.

ALAKELLARI

POHJAKRS.

N

- 5,560

- 8,070

- - 5,,55500

VIERASHUONE

PSH
3333 0 2

TIETOKONE-HUONEHUONE
22,1 m2

VIINIKELLARIVIINIKELLARIVIINIKELLARI
10,3 m2

21,3 m2

KÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄKÄYTÄVÄ
3 8 m22

N

+ 11.990

VARASTO
24,1 m2

Taso 1 Taso 2

Taso 3

Taso 5

Taso 4

Taso 6 Taso 7

N

YLÄKELLARI

VAR
20,5 m2

TERASSI
35,2 m2

Taso 1

13.06.2019

VILLA LANTE Hankesuunnittelu

4

 PääkerrosWSP Finland Oy
PL300, 01055 ISS
(Karvaamokuja 2A, 00380 Helsinki)
p. 0205 155

Lähtötilanne  1:150

+1,200

+1,450

15 - Aula
24 - Harjoittelija ja amanuenssin toimisto
25 - Johtajan toimisto
26 - Intendenttin toimisto
27 - Salonki
28 - Loggia (isot seminaarit ja konserttit, max 70 hlöä)
29 - Kirjasto / seminaari tila

PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

N

Fresko katto maalaus

Fresko katto maalaus

Fresko katto maalaus Fresko katto maalaus

Pu
in

en
 a

la
ka

tto

K
as

et
tik

at
to

± 0,00

Kasettikato

 KIRJASTO
 48,7 m2

 LOGGIA
 59,0 m2

 TSTO
 20,3 m2

 TSTO
 20,5 m2

 TSTO
 19,6 m2

 OLOHUONE
 51,9 m2

 PÄÄSISÄÄN
 11,0 m2
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Taso � –1 � –– � –
alakellarikerros

Taiteilijan tilat

Ateljeen (1.06) suuri teräsikkuna ja ikkunallinen teräsovi ovat vuodelta 1966. Ovesta pääsee taiteilijan terassille ja alapuutarhaan.

1.06
1.05

Taiteilijan tilat sijaitsevat Villa Lanten 
alimmalla kerrostasolla alakellariker-
roksessa. Ateljeen (1.06) ja taiteilijan 
asuintilojen välillä on käytävä (1.01), 
joka jakaa taiteilijan tilat kahteen osaan. 
Ateljeehen ja käytävään on käynti 
suoraan ulkoa alapuutarhan kautta. 
Käytävän portaikkoon pääsee taiteilijan 
terassin lisäksi myös toisen tason alakir-
jastosta (2.08). 

Nykyisin taiteilijan asuntona toimivat 
tilat on alun perin rakennettu 1600-lu-
vun puolivälissä. Käytävä ja ateljeen tila 
puolestaan ovat oletettavasti peräisin 
1700-luvun puolivälistä. Tradition mu-
kaan alakellarissa on ollut 1800-luvulla 
leipomo. Tiloissa on ollut jo pitkään 
kosteusvaurioita ja vuonna 2015 tehtiin 
kosteustutkimus. Vuonna 2016 asennet-
tiin uudet ilmanvaihtolaitteet.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Ateljeessa on laakea tynnyriholvi, johon on kiinnitetty ilmanvaihtolaitteistoa ja loisteputkivalaisimet. 

Ateljee (1.06), 34,4 m2

Nykyisin taiteilijan ateljeena toimiva tila 
on rakennettu mahdollisesti 1700-luvun 
puolivälissä. Korkeaa tilaa kattaa laakea 
tynnyriholvi. 

Aiemmin pesutupana toiminut tila on 
muutettu ateljeeksi vuosien 1965–1966 
aikana Rakel Wihurin myöntämän 
rahoituksen turvin. Itäsivulla sijainnut 
pieni ristikollinen ikkuna on tällöin 
purettu ja korvattu nykyisellä suurella 
ateljeeikkunalla ja ovella, jota kautta 
pääsee alapuutarhan terassille. Teräsik-
kunan ikkunaruudut ovat yksilasisia. 
Ovea ja ikkunaa on kunnostettu. 

Ateljeen lattia ja jalkalistat ovat 
tummaa, keraamista laattaa. Seinät on 
rapattu ja maalattu valkoisiksi. 

Huoneen käytävänpuoleisella seinäl-
lä on vesipiste, tiskipöytä ja lämpöpatte-
ri. Käytävän ovi on vanha kaksilehtinen 
puupeiliovi.

Ikkunoiden edustalla on kiinteä hylly. 
Eteläseinään on lisätty vuonna 2009 
puukuitulevy piirustusten kiinnittämis-
tä varten.

Kattoon kiinnitetyt ilmanvaihto-
laitteistot ja loisteputkivalaisimet on 
asennettu vuonna 2016. 
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Käytävä (1.01), 6 m2

Taiteilijan asunnon käytävä sijaitsee 
taiteilijan terassin ja alakirjaston välissä, 
alakellarin tasolla. Sen länsiosassa oleva 
peperinokiviporras on mahdollisesti 
peräisin 1600-luvun puolivälistä. Tällöin 
se olisi ollut ulkoporras. Samalta ajalta 
on oletettavasti myös käytävän pohjoisen 
puoleinen seinä ja taiteilijan asuntoon 
johtavan peiliparioven kivinen kehys. 
Ne ovat saattaneet olla osa rakennuksen 
1600–luvun jälkipuolen eteläjulkisivua. 
Ateljeehen johtavan peiliparioven 
koristeellinen kehys on travertiinia. Se 
on mahdollisesti peräisin 1700-luvun 
puolivälistä.

Nykyisellään käytävätila on tynny-
riholvattu. Seinät ja katto on rapattu ja 
maalattu valkoisiksi. Käytävä on maa-
lattu vuonna 2009. Lattia on päällystetty 
punaisilla tiililaatoilla. Lattialistat ovat 
harmaata kivilaattaa. Käytävän pohjois-
seinällä on uusi lämpöpatteri vuodelta 
2018 ja eteläsivulla vanha puinen kaappi. 
Seinävalaisimet ovat uusia. Myös por-
taan puiset käsijohteet ovat uusia. 

Käytävän itäpäädyssä on terassille vie-
vä teräsrunkoinen peilipariovi. Sisäpuo-
lelta ovi on maalattu valkoiseksi ja ulkoa 
siinä on vihreäksi maalattu pystylaudoi-
tus. Oven yläpuolella on yksijakoinen 
vanha ikkuna, jonka ulkopuolella on 
hyttysverkko sekä rautaristikko. 

Käytävätila (1.01) oikeanpuoleisesta ovesta pääsee ateljeehen (1.06) 
ja vasemmasta taiteilijan asuntoon (1.02–1.05). Käytävän itäpäädyssä 
on yläikkunallinen teräsrunkoinen pariovi, josta pääsee alapuutarhan 
terassille.

Käytävän (1.01) peperinokivinen suora porras vie ylös alakirjastoon 
(2.08). Porras on mahdollisesti ollut ulkotilaa 1600-luvun puolivälistä 
aina 1700-luvun puoliväliin.
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Taiteilijan asunto, 24,8 m2

Taiteilijan asunto koostuu eteisestä (1.02), 
kylpyhuone/wc:stä (1.03), avokeittiöstä 
(1.04) ja asuinhuoneesta (1.05).

1600-luvun puolivälissä rakennetun, 
entisen kappelin alapuolisen tilan alku-
peräinen käyttötarkoitus ei ole tiedossa. 
1800-luvulla siellä on saattanut sijaita 
leipomo. Kun se vuosien 1965–1966 aika-
na muutettiin taiteilijan asunnoksi, oli se 
ollut varastokäytössä. Tällöin lattiaa on 
kaivettu alemmas, jotta huonekorkeus 
olisi riittävä. Muista kellaritiloista poike-

ten asunnossa on suora katto.
Vielä 1970-luvulla tilajako on ollut 

toisenlainen: nykyisen keittokomeron 
paikalla oli tuolloin suihku ja wc, ja ny-
kyisen kylpyhuoneen paikalla eteinen. 

Nykyinen tilajako ja osa kalustuksesta 
ovat vuodelta 1991. Makuutila, avokeittiö 
ja eteinen ovat yhtä tilaa, joka porrastuu 
kolmeen tasoon. Eteisestä asuinhuonee-
seen laskeutuvassa portaassa on kivias-
kelmat. Lattiat ovat vaaleaa mosaiikkibe-
tonilaattaa ja jalkalistat kivilaattaa. Seinät 
on rapattu ja maalattu valkoisiksi.

Osa keittiökalusteista on vuodelta 1991, 
mutta uunit on uusittu vuonna 2007, 
jääkaappi vuonna 2011. Työtason kivilevy 
on vuodelta 2016. Kaksi porrasaskelmaa 
keittokomeroa alempana on makuutila. 
Keittokomeron ja makuutilan välissä 
on vuonna 2007 uusittu pöytätaso, joka 
toimii myös kaappina. Länsisivulla on 
vaatekomero ja itäsivulla ikkuna. Ikkuna-
aukko on peräisin 1600-luvun puolivälis-
tä. Nykyinen ikkuna on kaksijakoinen, 
vanha teräsikkuna. Ikkunan ulkopuolella 
on teräsristikko ja hyttysverkko. 

Kylpyhuone/wc:ssa (1.03) on vanha 
laakaovi, suihkunurkkaus, marmo-
rilevyin verhoiltu allassyvennys sekä 
wc-istuin. Vesikalusteet, valaisimet ja 
valkoiset kaakelit on uusittu vuonna 
1991 ja korjattu vuonna 2008. Katto on 
suora ja siinä on luukku. 

Taiteilijan asunnon ilmastointilaitteet 
ja kattovalaisimet ja ovat vuodelta 2016. 
Lämpöpatterit on uusittu vuonna 2018.

Taiteilijan asunto koostuu makuutilasta (1.05), avokeittiöstä (1.04), kylpyhuoneesta (1.03) sekä 
eteisestä (1.02). Lattia on eri tasoissa. Ilmanvaihtolaitteisto ja kattovalaisimet ovat vuodelta 2016.

Kylpyhuone/wc (1.03).Itäsivun ikkunan ulkopuolella on teräsristikko. 
Lämpöpatteri on vuodelta 2018.
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Taso � –2 � –– � –
yläkellarikerros

Metalliset arkistohyllyt ympäröivät pitkää tutkijapöytää. Alakirjasto (2.08) on pääosin vuonna 
1999 tehtyjen muutosten mukaisessa asussa. Valaistuskiskot on uusittu vuonna 2014.

2.08

Yläkellarikerroksen eli tason 2 tilat 
ryhmittyvät pääportaan alatasanteen 
(2,07) ja alakirjaston (2.08) ympärille. 
Kerroksen eteläosassa on vierashuone 
(2.12), josta pääsee johtajan asunnon 
pergolaterassille (3.21). Alakirjaston itä-
puoleisissa tiloissa on entinen sisäkön 
asunto, nykyinen tietokonehuone (2.11). 
Pohjoispuolella ovat pääportaikko ja 
koko taloa palvelevat pesutilat sekä enti-
nen viinikellari. Näissä huoltotiloissa ei 
ole ikkunoita.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P



Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 185

–
 � –N

y
k

y
tila � ––

Itäpuolen ovi vie taiteilijan tilojen käytävään 
(1.01). Pergolaterassille (3.21) aukeava puuik-
kuna on uusittu vuonna 2014.

Tutkijapöydän vieressä olevasta ovesta pää-
see talonmiehen asunnon yhteydessä olevaan 
tekniseen tilaan (3.01), jota käytetään myös 
pyykkitilana.

Osaa aineistosta säilytetään kampitoimisissa siirtohyllyissä.

Alakirjasto (2.08), 67,9 m2

Alakirjaston rakentamisajankohdasta ei 
ole täyttä varmuutta. Alakellari on saa-
tettu kaivaa 1700-luvun lopulla, mutta se 
voi olla myös vanhempi. Tilaa käytettiin 
aiemmin varastona ja kellarina. 1960-lu-
vulla tila toimi kirjavarastona ja siellä oli 
myös wc ja liinavaatekaapit, jotka puret-
tiin 1970-luvulla, minkä jälkeen tila on 
toiminut kirjastona. Tilaa on uudistettu 
1990-luvun lopulla.

Alakirjasto on suuri, pohjaltaan 

neliömäinen, laakean tynnyriholvin 
kattama tila, jonka katto ja seinäpinnat 
ovat valkoisia. Seinissä on pieniä kol-
mionmuotoisia ilmanvaihtoventtiileitä. 
Ne on tehty 1970-luvulla seinien väliseen 
tulletuskuiluun, jolla yritettiin parantaa 
ilmanvaihtoa.

Lattian tiililaatat ovat vuodelta 1999. 
Katosta roikkuvat loisteputkivalaisimet 
ovat vuodelta 2015. Huoneen kaikilla 
sivuilla on metalliset kirjahyllyt. Tilan 
keskellä on rivi kammella liikuteltavia 

arkistohyllyjä, jotka ovat 1990-luvun 
lopun korjausvaiheesta. Kirjaston suuri 
työpöytä on koottu useista pienemmistä 
pöydistä.

Alakirjaston pohjoissivun oviaukko 
johtaa pääportaan alatasanteelle (2.07). 
Oviaukon tasoerossa on peperinokiveä, 
travertiinia ja tiililaattaa (1999). 

Länsisivun ovi johtaa L-kirjaimen muo-
toiseen porraskäytävään, jonka kautta 
pääsee talonmiehen asunnon yhteydessä 
olevaan pyykki-/tekniseen tilaan (3.01). 

Etelänpuoleisesta ovesta pääsee 
vierashuoneeseen (2.12) ja idän puo-
leisista ovista tietokonehuoneen (2.11) 
käytävään ja taiteilijan tilojen porras-
käytävään (1.01). Taiteilijan tiloihin 
vievän oven päällä on alakirjaston ainut 
ikkuna, joka sijoittuu johtajan pergolan 
(3.21) tasolle. Ikkuna on uusittu vuonna 
2014. 

Ovet ovat pääosin 1950-luvun laaka-
ovia, joiden heloitusta on uusittu.
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Vierashuone (2.12), 32,4 m2

Parisängyn alapuolinen holvattu tila on toimi-
nut aiemmin mahdollisesti vesisäiliönä. 

Vierashuoneen (2.12) ikkunalliset pariovet 
avautuvat pergolaterassille (3.21). Vasemmalla 
on wc (2.14) ja oikealla suihkutila (2.13).

Tynnyriholvattuun vierashuoneeseen (2.12) on rakennettu 1970-luvulla puinen parvi, jonka alla on 
parisänky ja päällä kaksi erillistä sänkyä sekä kirjoituspöytä.

Vierashuoneen tila on rakennettu 
1700-luvulla. Sen alkuperäisestä käyttö-
tarkoituksesta ei ole yksiselitteistä tietoa. 
Helbigien aikaan 1800-luvulla tilassa on 
sijainnut kanala. Vuosien 1963–1965 aika-
na tilaa on käytetty ateljeena. 1970-luvun 
alussa siitä tehtiin vierashuone ja raken-
nettiin parvi ja märkätilat.

Vierashuoneeseen pääsee sisäkautta 
alakirjastosta (2.08) tai ulkokautta johtajan 
pergolaterassilta (3.21). Huoneen lattiapin-
ta on neljä porrasaskelmaa korkeammalla 
kuin alakirjasto. Portaan askelmat ovat 
kalkkikiveä. Oven yläpuolella seinäpinnas-

sa on säilynyt vanha kipsireliefi, jossa on 
ihmishahmoja. 

Vierashuoneesta pergolaterassille 
nouseva puinen porras on rakennettu 
1970-luvun alkupuolella. Portaiden ylä-
päässä olevan puisen parioven yläosissa on 
ikkunat. Oven sisäpuoliset pinnat on maa-
lattu valkoiseksi, ulkopuolella on ruskeat 
pinnat ja ovilehtien alaosissa on profiloidut 
peilit. Oven ulkopuolella on erillinen vanha 
rautaportti. Ulko-oven sisäpuolinen edusta 
ovi on kiveä. Kynnys on marmoria.

Vierashuoneen lattiat ja jalkalistat ovat 
tiililaattaa (1999). Huoneessa on laakea 

tynnyriholvi, joka on rapattu ja maalattu 
valkoiseksi. Myös seinät ovat valkoiset. 

Vierashuoneessa on 1970-luvulla raken-
nettu puinen parvi, jonka alla on parivuode 
ja päällä kaksi yhden hengen vuodetta ja 
pöytä. Parisängyn alla on luukku, josta pää-
see holvattuun kellariin, jota ei ole merkitty 
piirustuksiin. Tila on toiminut aiemmin ve-
sisäiliönä (cistern). Sen onkalomaista tilaa 
on jossain vaiheessa vahvistettu keskelle 
rakennetulla tiilipilarilla.

Pohjoissivulla on valurautainen lämpö-
patteri (1926). Huoneessa on myös irtonai-
nen sähköpatteri lisälämmitystä varten.

Suihkutila (2.13) ja wc (2.14)

Vierashuoneen itäsivulla, pihalle johtavan 
portaan vasemmalla puolella on wc-tila 
ja oikealla suihkutila.1 Märkätilat on 
rakennettu 1970-luvun alussa, mutta tilat 
on uudistettu vuonna 1999. Suihkukaappi 
on vuodelta 2009. Märkätilojen putkisto, 
laatoitukset ja wc-istuin on uusittu vuon-
na 2011 putkiston uusimisen yhteydessä. 
Valkoiset laakaovet ovat mahdollisesti 
1970-luvulta.

1 Tilat on esitetty piirustuksissa väärässä 
järjestyksessä.

Vierashuoneen länsi-
päädyn alapuolella on 
holvattu, vesisäiliönä toi-
minut tila. Kammion alue 
ja sinne johtava luukku on 
väritetty piirustukseen 
punaisella. Piirustus: 
teoksesta Carunchio & 
Örmä 2005, 53.

2.12

2.132.14

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku
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Tietokonehuoneen tilat

Itäsivua vasten sijaitseva tietokonehuone (2.11) on aiemmin ollut sisäkön asunto.

Holvattu katto ja alakerrok-
sen paksut muurit muodos-
tavat itäpuolen ikkunoille 
näyttävät kehykset.

Käytävän (2.09) tiililattia on 
peräisin vuodelta 1999. 

Wc:n (2.10) sisustus ja vesi-
kalusteet ovat 1990-luvun 
lopulta.

Yläkellarin idänpuoleiset tilat ovat 
aiemmin toimineet Villa Lanten sisäkön 
asuntona. Tilat on remontoitu vuosien 
1998–1999 aikana. Tilat on holvattu. 
Seinät ja katot on tasoitettu ja maalattu 
valkoisiksi.

Tietokonehuone (2.11), 22,1 m2

Entinen sisäkön asuinhuone toimii 
nykyisin kirjaston aputilana.

Tilassa on laakea tynnyriholvi. Itäsi-
vulla on yksi kaksijakoinen teräsikku-
na, joka on mahdollisesti 1950-luvulta. 
Ikkunan ulkopuolella on hyttysverkko ja 
vanha teräsristikko. Lattiatiilet ja tiiliset 
jalkalistat ovat vuodelta 1999.

Kaikilla seinillä on metallisia kirja-
hyllyjä. Tilan keskellä on neliosainen 
tietokonepöytä. Huoneen laakaovi on 
1950-luvulta. Valaisimet on uusittu 
vuonna 2018.

Käytävä (2.09), 3,8 m2

Yläkellarin käytävä rajautuu alakirjas-
toon, wc-tilaan ja tietokonehuoneeseen. 
Käytävän ja alakirjaston välillä on 
kaksi kivistä porrasaskelmaa. Katto on 
ristiholvattu. Eteläsivulla on 1950-luvun 
kiintokomero. Lattiatiilet ja tiiliset jalka-
listat ovat vuodelta 1999.

Wc (2.10), 3,0 m2

Wc-tilassa on segmenttiholvi, joka on 
rapattu ja maalattu. Lattian ja seinäpin-
tojen laatat, wc-istuin ja käsienpesuallas 
on uusittu vuonna 1999. Laakaovi on 
1950-luvulta. Wc-tilaan on asennettu 
uusi poistoilmapuhallin vuonna 2009.

2.11

2.10 2.09

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku
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Huoltotilat

Holvattua viinikellaria (2.01) käytetään nykyisin juomavesivarastona. Osassa tilaa on maalattia, 
jossa on hienoa hiekkaa.

Alakellarin huoltotilat sijaitsevat tason 2 
pohjoislaidalla. Niihin kuljetaan pääpor-
taan alimman tason portaiden sivustalle 
sijoitetusta ovesta. Huoltotilat ja pää-
portaan alin taso (2.07) on rakennettu 
mahdollisesti 1500-luvun alkupuolella, 
mutta tilojen itäsivun maanvastaisissa 
seinärakenteissa voi olla vanhempiakin 
osia. Tilat 2.02–2.06 ovat alun perin olleet 
yhtä holvattua tilaa.

Yhteisiä piirteitä

Tilat ovat pääosin vuoden 1999 muu-
tosten mukaisessa asussa. Lattioissa on 
vaaleanruskea keraaminen neliölaat-
ta, jalkalistat ovat samaa materiaalia. 
Seinät on maalattu valkoisiksi. Tiloissa 
ei ole ikkunoita. Valkoiset laakaovet ovat 
mahdollisesti 1970-luvulta, kun aiemmin 
yhtenäisenä ollut tila on jaettu väliseinil-
lä varasto- ja pesutupatiloiksi. 1990-luvun 
lopun korjaustöissä talon pesulatilat 
keskitettiin tänne. Pesulatiloissa on ollut 
vesivahinkoja ja viemäriputkistoja on 
jouduttu uusimaan vuosina 2011, 2013 ja 
2015. Ilmastointilaitteet on uusittu vuon-
na 2018. Ilmanvaihtokanavat on jätetty 
monin paikoin näkyviin. 

Viinikellari (2.01), 10,3 m2

Huoltotilojen perällä on tynnyriholvattu 
viinikellari, joka sijaitsee muita tiloja 
alemmalla tasolla ja eri koordinaatistos-
sa. Viinikellariin johtaa liinavaatehuo-
neesta (2.02, 2.03) kivilaatoilla päällys-
tetty tiilirakenteinen porras. Ovena on 
teräsrakenteinen, uusi kalteriportti. 

2.01

2.02
2.03

2.04
2.05

2.06

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku
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Kuivaushuoneen (2.04) ilmankier-
toa on tehostettu lattiatuuletti-
milla. 

Liinavaatehuoneessa (2.02/2.03) huolletaan ja säilytetään liinavaatteita, mutta 
siellä sijaitsee myös serveri. Alaslasketun katon laatat on uusittu vuonna 2013. 
Huoneen perällä on viinikellari, jonka oviaukossa on kalterit.

Pesulatilat palvelevat koko taloa. Pesulassa (2.05) on pyykkikoneita, siivousvä-
lineitä ja vesipiste. 

Viinikellari poikkeaa pintojensa 
puolesta muista huoltotiloista. Kellarin 
ajoittaminen vaatisi lisätutkimusta. Se 
voi olla viereisiä tiloja vanhempi. 

Osa lattiasta on laatoitettu, osa maa-
pohjainen ja lattialla on hienoa hiekkaa. 
Kellarin seinät ovat osin tiilipintaisia, 
osin rapattuja. Seinillä on kaksi komeroa, 
joissa on saatettu pitää kynttilää. 

Viinikellarissa säilytetään nykyisin 
vesikanistereita.

Liinavaate- ja serverihuone (2.02, 
2.03), 21,3 m2

Pohjaltaan neliömäinen huone toimii 
liinavaatteiden huolto- ja säilytystilana. 
Siellä sijaitsee myös tietokoneserveri. 
Huoneen keskeltä on 1990-luvulla purettu 

1970-luvun pitkittäinen väliseinä. 
Huoneessa on laakea tynnyriholvi, 

mutta se on piilotettu alaslasketulla 
katolla, jonka laatat on uusittu vuonna 
2013. Alakattoon on upotettu ilman-
vaihtolaitteiston lisäksi loisteputkivalai-
simia. Nykyinen ilmanvaihtolaitteisto 
on vuodelta 2018. 

Huoneen kulmassa on muutama ki-
vinen porrasaskelmaa alas viinikellarin 
portille.

Kuivaushuone  (2.04), 6,0 m2

Kuivaushuone on kapea suorakaiteen 
muotoinen vaatteidenkuivatustila, joka 
on kaikkien talossa majoittuvien käy-
tössä. Katossa on osa laakeasta tynnyri-
holvista, joka jatkuu viereisissä tiloissa. 

Tilan läpi kulkee katon tasossa paljon 
talotekniikan kanavistoa. Huoneessa on 
pyykinkuivausnarut ja irtotuulettimet. 
Päätyseinän lämpöpatterissa on suora 
suojalevy vanhanmallisen valurautapat-
terin edessä.

Pesula (2.05), 6,9 m2

Tila on toiminut pesulana jo ainakin 
1970-luvulta alkaen. 1990-luvun lopulla 
opiskelijapesula siirrettiin ullakolta 
(7.03, 7,02) tähän tilaan ja pesukoneiden 
määrää lisättiin. Nykyinen pesula on 
sekä siivoajien että vieraiden käytössä. 

Tilan etelälaidalla on neljä pesuko-
netta, joiden päällä on marmorilaatta 
työtasona. Pohjoissivulla on allas ja 
pesukone. Seinäpinnat on kaakeloitu 

valkoisella neliölaatalla (1999). Katto on 
osa tynnyriholvia, joka jatkuu viereisis-
sä tiloissa. Katossa on LVI-laitteistoa. 
Pesulan ilmastointilaitteet on uusittu 
vuonna 2018.

Pesulakäytävä (2.06), 4,7 m2

Käytävän eteläpäädyssä on kivinen 
porras ja akkuhuonekomero. Muus-
sa osassa käytävää on lattialla suuret 
neliönmuotoiset tiililaatat (1999). Osa 
kattopinnoista on holvattu. Käytävän 
seinässä on uudenmallinen lämpöpat-
teri.
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Taso � –3 � –– � – � –
pohjakerros, � –
scantinati, � –
pianterreno
Johtajan asunto

Suomen Rooman-instituutin johtajan 
asunto sijaitsee pohjakerroksen poh-
jois- ja itälaidalla. Pääasiallinen kulku 
johtajan asuntoon on pääportaan (3.10) 
kautta. Pergolaterassille (3.21) ja sitä 
kautta johtajan puutarhaan on kulku 
eteläpuolen käytävästä (3.16). Ruokasa-
lista ja keittiöstä on yhteys myös huolto-
pihalle. Olohuoneen (3.15) itäsivulla on 
balustradikaiteinen ulokeparveke, jolta 
avautuu näkymä yli Rooman.

Yhteisiä piirteitä

Aiemmin johtajan asunnon tilat ovat ol-
leet pitkiä ja suuria yhtenäisiä, matalien 
tynnyriholvien kattamia tiloja: olohuone 
(3.15) ja makuuhuone (3.18) ovat mah-
dollisesti olleet alun perin yhtä tilaa; 
ruokasali (3.12), keittiö (3.11) ja talon-
miehen keittiö (3.08) ovat muodostaneet 
toisen tilan ja eteinen (3.13) ja tv-huone 
(3.14) kolmannen tilan. Näiden tilojen 
vanhimmat seinät ovat 1500-luvun 
alkupuolelta. 1650-luvulla eteläpuolelle 
on rakennetu kappeli, jonka paikalla 
sijaitsevat nykyisin makuuhuone (3.20) 
ja kylpyhuone (3.18). Huonetiloja on 
jaettu 1800- ja 1900-luvulla pienemmiksi 
uusilla väliseinillä. Syksyyn 1954 asti 
asunto oli kenraali Demetrio Helbigin 
käytössä. Tilat kunnostettiin vuosien 
1954–1955 aikana. Keittiötä on suuren-
nettu 1980-luvun lopulla.

Johtajan asunnon seinä- ja kattopin-
nat on pääosin tasoitettu ja maalattu val-
koisiksi vuonna 2017. Useissa huoneissa 
profiloidut stukkokattolistat, joissa on 

Olohuoneesta (3.15) pääsee itäsivun parvekkeelle, josta on näkymät kohti Rooman keskustaa. 
Parvekeovi on uusittu vuonna 2015.

3.15

3.12

3.11

3.13 / 3.14
3.16

3.18 3.203.19
3.17

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)
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1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku
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marmorijäljitelmämaalaus. Entisessä 
kappelissa on säilynyt myös aiemman 
rakennusvaiheen fragmentteja. 

Suurimmassa osassa tiloja on kalan-
ruotokuvioinen sauvaparketti. Ainakin 
osa parketeista on asennettu vuonna 
1976. Parkettilattioita on korjattu vuoden 
2010 lämpöputkikorjaustöiden yhtey-
dessä sekä vuonna 2013. Lattialistat ovat 
puuta. 

Johtajan asunnon ovet ovat peräisin 
useasta eri muutosvaiheesta. Makuu-
huoneosaston valkoiset laakaovet ovat 
1950-luvulta. 

Olohuone (3.15)
Olohuoneen ulkoseinät ovat peräisin 
1500-luvulta. Tilassa on laakea tynny-
riholvi. Pohjois- ja itäsivuilla on pie-
net kaksijakoiset teräsikkunat, joiden 
ulkopuolella on rautaristikot. Itäsivulla 
on kivinen ulokeparveke 1500-luvulta. 
Sen edustalla on neljän askelman kor-
kuinen sisäporras, jonka kivilaatat ovat 
uudet. Myös parvekkeen puupariovi on 
uusi (2015) ja siinä on eristyslasit. Oven 
yläpuolella on ikkuna. 

Seinät ovat valkoisia ja niiden ylä-
osassa on profiloitu stukkolista, jossa 
on marmorijäljitelmämaalaus. Pohjois-
sivulla on kivinen avotakka. Takka on 
renessanssityylinen ja se on mahdolli-
sesti siirretty piano nobile -kerroksen 
salonesta (4.03) ennen Suomen omis-
tuksen aikaa. Etelänpuoleinen väliseinä 
on 1800-luvulta. Siinä ollut oviaukko on 
muurattu umpeen 1950-luvulla.

Johtajan asunnon olohuone (3.15) marraskuussa 2019.

Olohuoneen (3.15) takka on siirretty 
mahdollisesti salonesta (4.03) ennen 
Suomen omistusaikaa eli ennen 
vuotta 1950. 

Ylimpänä on kuva kohti olohuoneen pohjoispäätyä, 
alla kohti etelää vuonna 1952. Kenraali Demetrio 
Helbig asui pohjakerroksen asunnossaan kuolemaan-
sa eli syksyyn 1954 saakka. Tämän jälkeen huoneisto 
muutettiin instituutin johtajan asunnoksi. Tällöin 
kirjahyllyseinän ovi on muurattu umpeen. Itse seinä 
on 1800-luvulta. Kuvat: teoksesta Carunchio & Örmä 
2005, 58.
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Eteinen ja tv-huone (3.13, 3.14)

Johtajan asunnon tv-huone/eteinen 
on jaettu 1980-luvulla kahdeksi tilaksi 
korkealla kiintokomerolla. Tiloissa on 
yhtenäinen tynnyriholvattu katto.

Huone on ollut alun perin yhtä tilaa. 
Vuoden 1807 jälkeen mutta ennen 
vuotta 1926 tila on jaettu kevyellä oviau-
kollisella seinällä kahdeksi huoneeksi. 
1940-luvun kiinteistörekisteriotteen pii-
rustuksen mukaan väliseinä oli tällöin 
purettu ja tila toimi Helbigin keittiönä. 
1950-luvulla on suljettu makuuhuonee-

seen (3.18) kulkeva aukko rakentamalla 
siihen komero, jonka ovet sijaitsevat 
makuuhuoneen puolella.

Pohjoispuolinen osa toimii eteis-
tilana. Pääportaaseen johtavaan 
tummaan puuoveen liittyy avattava 
sivupieli. Ovi on peräisin vuoden 1999 
muutosvaiheesta. Samassa akselissa 
oven kanssa on olohuoneeseen (3.15) 
johtava peilipariovi, jonka aukkoa kier-
tävä travertiinikehys on 1500-luvulta. 
Porrashuoneen ovelta on näkymä etei-
sen läpi olohuoneen (3.15) parvekkeelle.

Tv-huone on eteisen eteläpuolella. 
Sen seinät ovat 1500-luvulta. Seinän ylä-
osan profiloitu lista on stukkoa ja siinä 
on samanlainen marmorijäljitelmämaa-
laus kuin olohuoneessa (3.15). 

Tilasta on ollut alun perin suora yhte-
ys eteläpuolen pihalle, nykyisin ovi joh-
taa käytävälle (3.16). Entisen ulko-oven 
aukon travertiinikehys on 1500-luvulta. 
Ovi on yksilehtinen puupeiliovi, jonka 
yläpeileissä on lasit ja rautaristikot.  

Eteläseinän yläosassa on kaksi 
päällekkäistä pientä puuikkunaa, joista 

ylempi näkyy eteläjulkisivussa ja alempi 
jää yläpihan maantason alapuolelle. 
Alemmassa ikkunassa on lasitiilet. Ul-
kopuolella on rautaristikot. Ikkunat on 
uusittu vuonna 2015.

Tv-huone (3.14) on sisustettu pääasiassa Artekin kalusteilla. Kuva on otettu kohti pohjoista. Tilas-
sa oli vuoteen 1954 asti Helbigin keittiö.

Eteinen (3.13) ja tv-huone (3.14) on erotettu 
toisistaan komerolla. 

Porrrashuoneesta (3.10) on suora näkymä 
eteisen ja olohuoneen läpi parvekkeelle.
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Käytävä (3.16)

Johtajan asunnon tynnyriholvattu käy-
tävä sijaitsee tv-huoneen eteläpuolella. 
Tila on rakennettu 1650-luvulla kappelin 
rakentamisen yhteydessä. Käytävästä 
pääsee pergolaterassille (3.21) ja ma-
kuuhuoneiden väliseen käytävään (3.17). 
Terassin oviaukossa on kaksinkertai-
set ovet. Ulompi on pariovi, joka on 
ulkopuolelta terästä, sisäpuolelta puuta. 
Oven yläosassa on ikkunat ja sisäänpäin 
aukeavat luukut. Sisempi ovi on yksileh-
tinen puupeiliovi, jonka yläpeileissä on 
lasit ja rautaristikot. Oven yläpuolella 
on lunetti-ikkuna, jonka ulkopuolella on 
säteittäinen teräsristikko. 

Tilassa on parkettilattia. Käytävän 
länsiseinässä on kiintokomero. 1940-lu-
vulla länsisivulla on ollut pieni wc, joka 
on purettu vuosien 1954–1955 aikana. 

Makuuhuoneosastolle johtava vanha 
peiliovi on tummaa puuta ja toiselta 
puolelta sileä. 

Käytävä (3.17)

Makuuhuoneiden välisessä käytävässä 
on suora katto ja muista tiloista poike-
ten lautaparketti eikä kalanruotokuvioi-
tu parketti. Käytävä (3.17), makuuhuone 
(3.20) ja kylpyhuone (3.19) ovat olleet 
osa 1650-luvulla rakennettua kappelia, 
jonka koristeellisesta kattolistasta on 
säilynyt käytävän nurkassa on pieni 
fragmentti. 

Käytävän on pyöreäkulmainen pui-
nen kiintokomero, joka on 1950-luvulta.

Tynnyriholvatusta käytävästä (3.16) pääsee pergolaterassille (3.21). Kattolistafragmentti ja 1950-luvun kiintokomero käytävässä (3.17).
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Makuuhuone (3.20)

Johtajan asunnon eteläisempi makuu-
huone on osa 1650-luvulla rakennettua 
kappelia, jonka koristeellisia kattolistoja 
on säilynyt fragmentteina.

Tilassa on laakea tynnyriholvi. 
Vanhassa valokuvassa näkyy kappelin 
koristeellinen katto, joka on mahdolli-
sesti säilynyt nykyisen holvipinnan alla 

(Örmä, suullinen tieto 15.11.2019).
Itäsivulla on kaksi päällekkäistä 

ikkunaa, joista alempi on uusi eristysla-
sillinen metalli-ikkuna. Eteläsivulla on 
uusi metalli-ikkuna, joka suuntautuu 
terassille. Ikkunat on uusittu vuonna 
2014. Eteläisen ikkunan paikalla oli vie-
lä vuonna 1954 terassille johtava ulko-
ovi, joka muutettiin ikkunaksi vuosien 

1954–1955 korjaustöiden aikana.
Makuuhuoneen ovi ja kiintokomeron 

pariovet ovat 1950-luvulta. Komeron 
heloitus on alkuperäinen. Ovet on tehty 
abete-puusta (pihta) ja ovenkahvan 
alueella on rautatammiupotus. 

Länsisivulla on valurautainen läm-
pöpatteri vuodelta 1926, kun taloon 
asennettiin keskuslämmitys. 

Johtajan asunnon toinen makuuhuone (3.20) on ennen ollut osa 1650-luvulla rakennettua kappelia. 

Kappelina toimineen huoneen kuva kohti 
etelää ennen vuotta 1952. Vuonna 1954 
eteläsivun oven paikalle tehtiin ikkuna. Kuva: 
teoksesta Carunchio & Örmä 2005, 58.

Makuuhuoneen (3.20) abete-puusta valmis-
tetut komeron ovet ovat säilyneet alkuperäi-
sessä, 1950-luvun asussaan heloituksineen ja 
rautatammiupotuksineen.
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Makuuhuoneiden ovet ja osa kiintokalusteista ovat osin peräisin 1950-luvulta.  Kuvassa on tila 
(3.18). Ikkuna on uusittu vuonna 2016.

Reliefi makuuhuoneen (3.18) ikkunasyvennyk-
sessä.

Kylpyhuone/wc (3.19)

Myös johtajan asunnon kylpyhuone 
on ollut osa 1600-luvun puolivälissä 
rakennettua kappelia. Ulkoseinällä on 
säilynyt fragmentti kappelin koristeelli-
sesta kattolistasta. 

Kylpyhuone on rakennettu tälle 
paikalle vuosien 1954–1955 aikana. Sen 
nykyinen ilme ja ainakin osa vesikalus-
teista on 1990-luvulta. Tilaa on korjattu 
vuonna 2008 ja wc-istuin on uusittu 
vuonna 2013. Seinäpintaa kiertää laatta-
rivi, jossa on tummanvihreästä kivestä 

tehty kierukkanauha, niin kutsuttu 
juokseva koira -kuvio. Kylpyhuoneessa 
on korotettu lattia. Osassa tilaa on alas-
laskettu katto. Seinä- ja kattopinnat on 
huoltomaalattu vuonna 2017.

Itäsivulla on kaksi päällekkäistä, 
vuonna 2016 uusittua puuikkunaa, 
joissa on eristyslasit. Ylemmän ikkunan 
ulkopuolella on rautaristikko. 

Kylpyhuoneessa on 1950-luvun laa-
kaovi. Oven yläpuolella on sisäikkuna. 
Kynnys on kiveä.

Makuuhuone (3.18)

Johtajan asunnon pohjoisemman ma-
kuuhuoneen itäseinä ja osa eteläseinäs-
tä ovat 1500-luvun alkupuolelta. Makuu-
huoneen ja olohuoneen (3.15) välisessä 
seinässä ollut oviaukko on muurattu 
umpeen viimeistään vuosien 1954–1955 
aikana. 1940-luvun kiinteistörekisteriot-
teen piirustuksen mukaan makuuhuo-
neen paikalla sijaitsi ennen 1950-luvun 
korjaustöitä Helbigin kylpyhuone/wc.

Makuuhuoneen katto on tynnyrihol-
vattu. Kattolista on samanlainen kuin 

Kylpyhuoneen tila  (3.19) on ollut osa alun perin  
1650-luvulla tehtyä kappelia. Ulkoseinällä 
näkyy kappelin kattolistan fragmentti.

olohuoneessa, se on stukkoa, jossa on 
marmorijäljitelmämaalaus. Itäseinän 
yläosassa on yksijakoinen, vuonna 2016 
uusittu puuikkuna, jossa on eristyslasi. 
Ikkunan alapuoliseen seinäpintaan on 
kiinnitetty reliefi. Ikkunasyvennyksessä 
on myös puinen laatikosto. Länsisivulla 
on valurautapatteri ja kiintokomero, 
joka on rakennettu vuosien 1954–1955 
korjaustöiden yhteydessä entisen sisä-
oven paikalle. Ovi johti tilaan, jossa on 
nykyisin eteinen ja tv-huone (3.13, 3.14).
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Keittiön (3.11) nykyinen tilahahmo ja marmorilattia ovat vuodelta 1989. Työtason marmorilevy on 
vuodelta 2017.

Keittiö (3.11)

Keittiön nykyinen tilajako on peräisin 
1980-luvun lopun muutostöistä, jolloin 
viereinen wc ja eteinen purettiin ja yh-
distettiin keittiötilaan. Kiintokalusteet 
ja marmorilattia on suunniteltu Raken-
nushallituksessa ja ne ovat vuodelta 
1989. Keittiötä on kunnostettu tämänkin 
jälkeen ja huoltomaalattu vuonna 2017. 

Pohjoisen ja etelän puoleiset seinät 
ovat 1500-luvulta. Länsi- ja itäsivujen vä-
liseinät ovat mahdollisesti 1800-luvulta. 
Pohjoissivulla on mahdollisesti jo alun 
perin ollut huoltopihalle johtava ovi. 
Nykyinen teräksinen pariovi on uusit-
tu vuonna 1995. Siinä on eristyslasit ja 
kalteriristikko. Ulko-oven yläpuolella on 
teräsikkuna, jonka sisäpuolella on luu-
kut. Ulko-oven sisäpuolelle on 1950-lu-
vulla rakennettu tuulikaappi, jossa on 
ikkunallinen ja valkoiseksi maalattu 
peilipariovi.

Osassa tilaa on tynnyriholvattu katto, 
osa katosta on suora. Kattolistoja ei ole. 
Keittiöstä on ovi pääportaaseen (3.10). 
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Ruokasalin (3.12) ikkunalliset pariovet aukeavat pohjoiseen huoltopihalle. Professori Carunchio on 
rekonstruoinut tilaan vuosien 1998–1999 aikana tynnyriholvin. Aiemmin katto oli suora.

Ruokasali (3.12)

Ruokasali sijaitsee keittiön ja olohuo-
neen välissä. Tila on erotettu nykyisestä 
keittiöstä (3.11) väliseinällä 1800-luvulla.  
Muilta osin seinät ovat 1500-luvulta. 

Ruokasalissa on tynnyriholvattu 
katto, joka on rekonstruoitu vuosien 
1998–1999 aikana. Aiemmin katto oli 
tasainen. Salissa on kalanruotoparketti.

Pohjoissivulla on kaksi huoltopihalle 
vievää ovea. Lännenpuoleinen oviauk-
ko on puhkaistu seinään 1970-luvulla. 
Idänpuoleinen uloskäynti on muokattu 
puhkaistu 1800-luvun aikana. Ulko-
seinän syviin oviaukkoihin on tehty 
puurakenteiset tuulikaapit. Sisäpuoliset 
ikkunalliset peilipariovet ovat mahdol-
lisesti 1990-luvulta. Teräksiset ulko-ovet 
ovat vuodelta 1995 ja niissä on eristysla-
sit, ristikot ja sisäpuoliset luukut. Ovien 
yläpuolella on vanhat rautaikkunat, 
joiden ulkopuolella on rautaristikot. 
Yläikkunat muodostavat katon tynnyri-
holviin suippoja muotoja.

Olohuoneen ja ruokasalin välisen sei-
nän alkuperäinen oviaukko on jossain 
vaiheessa muurattu umpeen. Nykyinen 
oviaukko on tehty entisen komeron 
paikalle. 

Seinillä ei ole maalauskoristeluita 
eikä kattolistoja. Maalaustöitä on tehty 
viimeiseksi vuonna 2017.
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Talonmiehen asunto

3.08 3.06

3.013.043.05

Talonmiehen asunto sijaitsee pohja-
kerroksen (taso 3) länsiosassa, osittain 
pääsisäänkäynnin edessä olevien ulko-
portaiden alapuolella. Tiloihin pääsee 
sisäkautta pääportaasta (3.10) ja ulko-
kautta suoraan huoltopihalta keittiön 
(3.08) ovesta.

Talonmiehelle on muokattu asuintilat 
pohjakerroksen länsiosaan 1950-luvun 
restauroinnin yhteydessä, mutta asunto 
käsitti tällöin vain osan nykyisistä 
tiloista. Vielä 1940-luvulla länsipäädyssä 
oli hiilivarasto ja osittain maanalai-
nen, tyhjä tila. Asuntoa on laajennettu 
1970-luvulla, kun eteläsivun instituutin 
keittiötila yhdistettiin talonmiehen 
asuntoon ja muutettiin olohuoneeksi. 
1980-luvulla asunto laajeni jälleen, kun 
entinen vesisäiliötila muutettiin kylpy-
huoneeksi. Samalla pohjoissivua vasten 
olevat makuuhuone- ja keittiötilat järjes-
teltiin uudelleen. Tilamuutokset on 
tehty kevyillä väliseinillä.

Yhteisiä piirteitä

Osa talonmiehen asunnon kantavista 
seinistä on peräisin 1500-luvun alku-
puolelta. On mahdollista, että asunnon 
läntisin, ulkoportaan alle jäävä osa on 
rakennettu 1550-luvulla kenties kellariti-
loiksi, sillä sen muoto noudattaa 1550-lu-
vulla rakennettua, sittemmin purettua 
terassiporrasta. Laajennus on myös voitu 
tehdä vasta 1800-luvulla. Näitä rakenteita 
tulisikin tutkia rakennusarkeologisin 
avauksin. Laajennusosan tiloja yhdistää 
tilasta toiseen jatkuva loiva tynnyrihol-

Keittiöstä (3.08) on 
käynti ulos talon-
miehen terassille ja 
huoltopihalle.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

vattu katto. Länsiosan lattiaa on laskettu 
17 senttimetriä 1980-luvulla. Talonmie 
hen asunnon nykyinen tilajako, pinnat 
ja ulkoasu ovat pääosin peräisin 1980-lu-
vun muutosvaiheista, mutta lattioita on 
uusittu vuonna 2010, kun lattian alapuo-
liset lämpöputket jouduttiin uusimaan 
vesivahingon jälkeen. 

Asunnon itäpuoleisen osan lattiat 
ovat mosaiikkibetonilaattaa ja lännen-
puoleisten huoneiden lattiat kivikuvioi-
tuja, neliönmuotoisia laminaattilaattoja. 
Lattialistat ovat kivilaattaa. Seinät ja ka-
tot on tasoitettu ja maalattu valkoisiksi.
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Keittiö (3.08)

Keittiö sijaitsee 1500-luvulla rakennetus-
sa huvilan osassa. Tynnyriholvattu tila 
on erotettu johtajan asuntoon nykyisin 
kuuluvista tiloista 1800-luvun aikana. 
Alkuperäisessä suuressa tilassa oli alun 
perin stufetta eli kylpylä. Keittiön paikalla 
sijaitsi 1950-luvulta 1970-luvulle talon-
miehen olohuone ja 1970-luvulta 1980-lu-
vulle makuuhuone. Nykyinen tilajako on 
1980-luvulta.

Keittiön pohjoissivulla on huoltopihalle 
johtava teräspariovi, jonka ulkopuolella 
on puuverhous. Ovilehtien yläosassa on 
ikkunat, joiden ulkopuolella on koriste-
ristikot ja sisäpuolella luukut. Oven ylä-
puolella on jo alun perin ollut ikkuna, 
mutta itse oviaukko on puhkaistu sei-
nään mahdollisesti vasta 1970-luvulla.

Länsiseinällä oleva keittiökaapisto on 
1980-luvulta, kun keittiö siirrettiin nykyi-
selle paikalleen. Työtasot ovat marmoria. 
Itäsivun seinän alaosassa on valkoinen 
kaakelilaatoitus. Eteishallin (3.07) oviau-
kossa on puinen liukuovi.

Apukeittiö (3.09)

Apukeittiö, makuuhuone (3.06) ja eteishalli 
ovat olleet alun perin yhtä tilaa. Huone on 
jaettu 1950-luvulla kahdeksi ja 1970-luvulla 
kolmeksi tilaksi. Pääportaan (3.10) länsi-
sivulla sijaitsevaa apukeittiötä käytetään 
talossa järjestettävien tilaisuuksien 
tarjoilukeittiönä. Porraskäytävän tumma 
puinen ovi on mahdollisesti vuodelta 1989. 
Apukeittiön katossa on tynnyriholvi, joka 
jatkuu viereisten tilojen puolella. Keit-

tiökalusteet ovat 1980-luvulta. Niissä on 
marmoritasot. Apukeittiön läpi kuljetaan 
eteishalliin. Ovi on puinen laakaovi.

Eteishalli (3.07)

Holvattu eteishalli sijaitsee keittiön ja 
makuuhuoneen (3.06) välissä. Kattolista 
on profiloitu ja maalattu valkoiseksi. 
Keittiöön johtavassa aukossa on 1980-lu-
vun liukuovi. Makuuhuoneeseen (3.06) 
ja apukeittiöön (3.09) vievät ovet ovat 
1950-luvun mallisia. Makuuhuoneen 
ovessa on ikkuna. Eteishallista laskeu-
dutaan asunnon länsiosaan kahden 
marmorisen porrasaskelman verran. 
Eteishallin ja alemman tason aukossa 
on 1980-luvun puinen liukuovi.

Makuuhuone (3.06)

Eteläseinää vasten oleva makuuhuone on 
neliömäinen, tynnyriholvattu tila, jossa 
sijaitsi aiemmin instituutin keittiö. Län-
siseinässä on sijannut alun perin ikkuna, 
joka on 1550-luvulla muutettu oviaukoksi, 
kun laajennusosa  ja sen yläpuolinen 
ulkoporras on rakennettu. Aukko on 
muurattu umpeen 1980-luvulla. Nykyisin 
paikalla on korkea puinen vaatekaappi. 
Itäseinässä on valkoiseksi maalattu pro-
floitu kattolista. Eteläseinän yläosassa on 
kaksi ikkuna-aukkoa, joissa molemmissa 
on kaksi ikkunaa päällekkäin. Ylemmät 
ikkunat näkyvät eteläjulkisivussa, alem-
mat jäävät pihatason alapuolelle. Valokui-
lut on rakennettu 1950-luvulla. Ikkunoissa 
on eristelasit ja niiden ulkopuolella on 
rautaristikot.

Porrashuoneen (3.10) yhteydessä olevaa 
apukeittiötä (3.09) käytetään instituutissa 
järjestettävien tilaisuuksien aikana. 

Eteishalli (3.07) yhdistää talonmiehen asunnon 
itä- ja länsiosat toisiinsa.

Makuuhuoneen (3.06) paikalla sijaitsi aina 1970-luvulle asti instituutin keittiö. Eteläsivun ikku-
noiden ulkopuolelle on 1950-luvulla kaivettu valokuilut ja vain ikkunoiden yläosat sijaitsevat 
pihatason yläpuolella. 
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Makuuhuone (3.05)

Talonmiehen asunnon toinen makuu-
huone sijaitsee huoltopihan puolella, 
pohjoissivua vasten. Makuuhuoneessa 
on laakea tynnyriholvattu katto, johon 
ikkuna-aukot ja itäseinään upotettu ko-
mero leikkaavat erikoiset lovet. Kome-
ron paikalla on 1500-luvun alkupuolelta 
aina 1550-luvulle asti sijainnut ikkuna, 
joka on sittemmin muutettu oviaukoksi. 
Aukko on suljettu komerolla 1980-luvul-
la. 

Pohjoissivun yläosassa on kaksi yksi-
jakoista ja yksinkertaista puuikkunaa, 
joiden ulkopuolella on teräsristikot.
Luukkuja ei ole. Ikkuna-aukkoja on suu-
rennettu 1950-luvulla, kun tilaan tehtiin 
keittiö ja kylpyhuone. Tila on muutettu 
makuuhuoneeksi 1980-luvulla, jolloin 
purettiin kevyitä väliseiniä. Ikkunoiden 
alapuolella on seinään lämpöpatterit. 

Kevytrakenteista eteläseinää vasten 
on vaatekaappeja. Seinän yläosassa on 
alkovin sisäikkunat. 

Alkovi (3.04)

Hovlikattoinen talonmiehen asunnon 
alkovi sijaitsee huvilan pääsisäänkäyn-
nin ulkoportaiden alapuolella. Alkovissa 
ei ole ikkunaa, mutta länsipuolella on 
holvin alaosassa alumiininen luukku, 
josta lähtevä ilmakuilu johtaa pääsi-
säänkäynnin portaan sivun alaosaan, 
marmoripenkin alle. Alkovissa on 
yhden hengen sänky.

Kevytrakenteisen pohjoisseinän 
yläosassa on sisäikkunat, joiden kautta 

alkoviin tulee edes hieman luonnonva-
loa. Seinää vasten on rivi vaatekaappeja. 
Alkovissa ei ole ovea, vaan se on erotet-
tu käytävästä (3.03) verholla.

Makuuhuoneen (3.05) ikkunat ovat pohjoiseen. Rakennusrungon keskellä oleviin tiloihin saadaan 
jonkin verran päivänvaloa väliseinien yläikkunoiden kautta.

Alkovi (3.04) sijaitsee huvilan ulkoportaan alapuolella.

Alkovin (3.04) ja kh.w/wc:n (3.02) katoissa on 
tuuletuskuilut, jotka aukeavat pääsisäänkäyn-
nin portaan penkin alla.
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Teknistä tilaa (3.01) käytetään myös talonmiehen pyykki- ja kuivaustilana.Holvikattoinen kapea käytävä (3.03) yhdistää 
länsipäädyn asuintiloja.

Kylpyhuoneen (3.02) katossa on pääportaan 
alaosaan vievä tuuletuskuilu.

Käytävä (3.03)

Länsiosan käytävän keskiosassa on 
ristiholvi ja sivuilla on osa tynnyri-
holvista. Tila on matala ja länsisivulla 
oleva lasikaappi kaventaa sitä. Käytävän 
lattiassa on tasoero. Pohjoisosa sijaitsee 
askelman verran muita tiloja alempana. 

Käytävän eteläpäädyssä on tekniseen 
tilaan (3.01) vievä teräsovi. Länsisivul-
la on kylpyhuoneen (3.02) laakaovi. 
Käytävän pohjoispäässä on seinäsyven-
nykseen sijoitetu vanha valurautainen 
lämpöpatteri.

Kylpyhuone/wc (3.02) 

Talonmiehen asunnon kylpyhuone/
wc on tynnyriholvattu tila pääsisään-
käynnin ulkoportaan alapuolella. 
Kylpyhuone on rakennettu entisen 
vesisäiliötilan paikalle 1980-luvulla. 
Katossa on samanlainen tuuletuskuilu 
kuin alkovissakin (3.04). Se joka johtaa 
ulkoportaan seinämän alasivuun. Kylpy-
huoneen puoleinen alumiiniluukku on 
uusi, kuilun yläosassa on teräsikkuna. 
Kylpyhuoneessa on lattia- ja seinäkaa-
kelit, kylpyamme ja kaapisto, johon on 
upotettu käsienpesuallas. Suihkukaappi 
on uusittu vuonna 2012.

Tekninen tila / pyykkitila (3.01)     
14,7 m2 

Maanalainen tila on toiminut kattila-
huoneena vuodesta 1926 aina siihen 
asti, kun uusi kattilahuone valmistui 
vuonna 1986 huoltopihalle. Tilassa 
on huvilan LVI-laitteistoa. Talonmies 
käyttää huonetta vaatteidenpesu- ja 
kuivaustilana. 

Holvikatossa on rosoinen ja tasoitta-
maton kattopinta. Katto- ja seinäpinnat 
ovat talotekniikan täyttämiä ja putkistot 
jatkuvat alakirjastoon (2.08) johtavaan 
portaaseen. Lattialla on kahdentyyppis-
tä laatoitusta ja lattiakaivo. Ikkunaa ei 

ole. Talonmiehen asunnon käytävään 
(3.03) johtaa teräsovi.
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Taso � –4 � –– � –pääkerros, � –
piano � –nobile

Neljäs taso eli piano nobile on huvilan 
edustuskerros, jonka tilat ovat säilyttäneet 
alkuperäisen hahmonsa ja tilajakonsa. 
Tilat ovat pääosin peräisin 1500-luvun al-
kupuolen ensimmäisestä rakennusvaihees-
ta. Pääkerros kasvoi 1860-luvulla, kun sen 
eteläpuolelle tehtiin ateljeelaajennus, jossa 
nykyisin sijaitsee kirjasto. Piano nobilen 
suuret huoneet ovat keskenään eri korkui-
sia, mikä näkyy myös niiden päällä olevien 
tilojen lattiakoroissa. Eteisessä ja loggiassa 
on tynnyriholvit, muissa tiloissa on peili-
holvit. Kirjastossa on suora kasettikatto. 

Kerroksen tiloihin on kolme sisäänkäyn-
tiä. Pääovi ja pääeteinen (4.01) ovat länsi-
julkisivun keskellä. Pääovi on 1500-luvun 
alkupuolelta. Eteläjulkisivun puoleinen 
sisäänkäynti on vaatimattomampi. Se vie 
pääportaaseen (4.07), jota noustaan puolen 
kerroksen verran ylöspäin piano nobileen. 
Kirjastolaajennukseen on oma sisäänkäyn-
tinsä yläpihan eteläosasta. Nykyisin tämä 
sisäänkäynti ei ole käytössä. 

Yhteisiä piirteitä

Piano nobilen tiloja on korjattu ja 
restauroitu huvilan suomalaisen omis-
tuksen aikana useassa eri vaiheessa ja 
usean eri restaurointifilosofian mukaan. 
Restauroinnit on tehty pääosin kunkin 
tilan yksilölliset ominaisuudet huomi-
oon ottaen, ja toisin kuin useissa muissa 
kerroksissa, varsinaisia koko piano nobi-

lea koskevia käsittelyitä on vain vähän.
Vuosien 1952–1953 restauroinnin yh-

teydessä loggian kaksi umpeen muurat-
tua arkadiaukkoa purettiin ja sekä itä- 
että pohjoissivuille asennettiin uudet 
ikkunat. Stukkokoristeluita ja freskoja 
restauroitiin. Eteisen tiililattia uusittiin. 
Myös ikkunat uusittiin ja osa kalusteista 
on hankittu tällöin. Vuosien 1970–1972 
restauroinnissa tutkittiin ja palautettiin 
loggian (4.04) alkuperäisiä väripintoja. 
Esimerkiksi 1800-luvulla pilastereihin 

tehdyt marmorijäljitelmämaalaukset 
poistettiin. Lisäksi loggian lämpöpatte-
rit ja ikkunat uusittiin.

Vuosina 1974 ja 1975 restauroitiin 
kaikkien piano nobilen huoneiden 
holvit kattomaalauksineen ja kipsi- sekä 
stukkokoristeineen. Eri-ikäisiä kerros-
tumia pyrittiin jättämään esiin. Salonen 
(4.03) tiililattia uusittiin.

Villa Lanten viimeisin merkittä-
vä muutosvaihe toteutettiin vuosina 
1998–1999. Suurin osa muissa kerroksis-

sa olevista pinnoista on peräisin tältä 
ajalta. Piano nobilessa uusittiin tässä 
yhteydessä salonen lattia. Muiden huo-
neiden lattioita paikattiin ja korjattiin 
tarpeen mukaan. Samalla vahvistettiin 
stukkokoristeluja sekä puhdistettiin ja 
konservoitiin maalauksia.

Leikkauspiirusus A-A kohti pohjois-
ta. Piano nobilen tilat on väritettu 
violetilla: vasemmalla pääeteinen 
(4.01), keskellä peiliholvikattoinen 
salone (4,03) ja oikealla loggia (4.04).  
Piirustus: Carunchio & Örmä 2005, 
38.  Kuvankäsittely: Livady.

4.01 4.03 4.04
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4.01

Pääsisäänkäynnin eteistilasta (4.01) on suora näkymä koko rakennuksen läpi salonen (4.03) ja 
loggian (4.04) kautta.

Pääsisäänkäynnin eteinen on suorakai-
teen muotoinen, symmetrinen, korkea 
ja tynnyriholvattu tila. Kun sisäovet ovat 
auki, voi pääovelta asti ihailla Rooman 
silhuettia eteisen, salonen (4.03) ja 
loggian (4.04) läpi. Eteinen on säilynyt 
alkuperäisessä hahmossaan, mutta 
1800-luvun alun pohjapiirustuksen 
perusteella sivuseinien oviaukot olisi 
puhkaistu vasta myöhemmin. 

Ulko-ovi on alkuperäinen, 1510-luvun 
kunnostettu puinen pariovi, jossa on 
taotut ja koristeelliset saranalehdet, luk-
kolevy ja lukkosalpoja. Toisessa ovileh-
dessä on luukku, jonka avaamalla näkee 
sisään pyrkivän vieraan. Ovi on korkea 
ja sen yläpuolella on lunetti-ikkuna, 
joka on uusittu. Ikkunan ulkopuolella 
on säteittäiset kalterit.

Tynnyriholvin stukkokuviointi muo-
dostuu kahdeksankulmaisista kaseteis-
ta, joissa on ruusukkeet ja pienemmistä 
nelikulmaisista kaseteista. Alimmissa 
kaseteissa on leijonien ja satyyrien 
naamioita.

Lattian suorakaiteen muotoiset 
tiililaatat on uusittu vuosien 1998–1999 
restauroinnin yhteydessä. Lattialistoja 
ei ole. 

Eteisen seinät on maalattu kalk-
kimaalilla valkoiseksi. Salonen oven 
yläpuolisesta päätyseinästä (tympanon) 
on vuosien 1974–1975 restaurointitöiden 
yhteydessä otettu esiin Borghese-suvun 
vaakuna, joka viittaa paavi Paavali V:n 
vierailuun Villa Lantessa vuonna 1608. 
Ovikehyksen yläpuolinen marmorilaat-

Pääeteinen (4.01), 11 m2

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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ta on puolestaan muistona paavi Pius 
VII:n vierailusta vuodelta 1807. Laatan 
latinankielisen tekstin mukaan paavi 
pystyi lepäämään villassa Napoleonin 
levottomien aikojen aiheuttamista 
huolistaan.

Eteisen pohjoissivulla on instituutin 
johtajan toimistohuoneen (4.02) pariovi, 
eteläpuolella instituutin toimiston (4.08) 
ovi. Oviaukot on puhkaistu vuoden 
1807 jälkeen. Ovet ovat samanlaisia 
1800-luvun peiliovia, joissa on ristiai-
heiset kuviot. Ovien puiset ovikehykset 
on muutettu leveiksi ja profiloiduiksi 
travertiinikehyksiksi vuosien 1998–1999 
restaurointi- ja korjaustöiden yhteydes-
sä. Saloneen johtava ovi on sivuhuonei-
den ovia korkeampi ja sen travertiinista 
tehty ovikehys on leveämpi.

Sivuseiniin on kiinnitetty tynnyrihol-
via kohden suunnatut loisteputkivalaisi-
met. Pohjoissivulla on uudentyyppinen 
lämpöpatteri. Eteisen kalusteina on 
neljä antiikkituolia, sivupöytä, naulakko 
ja kaksi peiliä.

Pääsisäänkäynnin ovessa on metalliritiläinen 
luukku sisäänpyrkivien tunnistamista varten. 

Huvilan pääovi on alkuperäinen kaksilehtinen 
puuovi, jonka toisessa ovilehdessä on erillinen 
pikkuovi. Oven yläpuolella on lunetti-ikkuna.

Toimistojen ovet ovat peräisin 1800-luvulta. Inten-
dentin toimiston oven vieressä on koristeellinen peili.

Viereisellä sivulla: Pääeteisen koristeellinen 
tynnyriholvattu katto koostuu on kahdeksan-
kulmaisista ja nelikulmaisista kaseteista.

Saloneen (4.03) vievän oven päällä oleva maalattu Borghese-suvun vaakuna viittaa paavi Paavali 
V:n vierailuun Villa Lantessa vuonna 1608. Maalaus on otettu esiin vuosien 1974–1975 restau-
roinnin yhteydessä.
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Salone (4.03), 51,9 m2

4.03

Salone eli salonki on Villa Lanten pääti-
la. Sen tilahahmo ja runsas maalaus- ja 
reliefikoristelu ovat säilyneet hyvin. Tila 
on muita huoneita korkeampi ja sitä 
kattaa peiliholvi.

SEINÄT

Salonen koristemaalausten vanhimmat 
kerrostumat ovat 1520- ja 1530-lukujen 
marmorijäljitelmät, jotka on otettu osit-
tain esiin 1950-luvun restauroinnissa ja 
osittain vuosien 1974–1975 restauroinnin 
yhteydessä. Ne ovat alkuaan peittäneet 
seinäpintoja korniisiin asti. Marmorijäl-
jitelmät on korvattu Valadier’n uusklas-
sisissa korjaustöissä pastellisävyisillä 
värikentillä. Seinäpintojen nykytilassa 
ovat näkyvissä sekä 1950- että 1970-luvun 
restaurointiperiaatteet, joissa vuorottele-
vat esiin otetut alkuperäiset marmorijälji-
telmäpinnat ja Valadier’n värikentät.

Kaikki seinäpinnat on koristeltu joko 
marmorijäljitelmillä tai reliefeillä. Etelä-
sivun seinän keskiosassa on akryylilaatan 
alla suojassa kaiverrus vuodelta 1527 
(s. 27). Seinäpintojen ja holvatun katon 
rajapinnassa on veistoksellinen kattolista, 
jonka taakse on piilotettu holveihin päin 
suunnatut valaisimet. Muita kiinteitä 
valaisimia tilassa ei ole vaan lisävalaistus 
hoidetaan jalkalamppujen avulla. Ulkosei-
nän puolella kattolistan yläpuolella tilan 
läpi kulkee vetotanko, jonka Giuseppe 
Valadier on asennuttanut vuonna 1807 
loggian holvin vaakavoimien tukemiseksi. 
Seinien alaosissa on sähköpistorasioita ja 
eteisen ovenpielessä valokatkaisin. Salone (4.03) on Villa lanten päätila. Sen alkuperäinen tilahahmo on säilynyt hyvin.

Salonen alkuperäinen takka. Kuva: teoksesta 
Lilius 1981 osa 2, tavola 36.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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KATON MAALAUKSET JA KORISTEOSAT

Peiliholvin maalaukset ja stukkokoristelut 
on toteutettu todennäköisesti vuosina 
1524–1525. Ne ovat säilyneet vain osin, sil-
lä holvin neljässä keskeisimmässä kentäs-
sä olleet alkuperäiset freskot on irrotettu 
vuonna 1837 ja ne ovat nykyään Palazzo 
Zuccarissa. Holvin muut stukkokoristelut 
ja maalaukset ovat säilyneet alkuperäisinä, 
lukuun ottamatta holvin keskellä olevaa 
paavi Paavali V:n vaakunaa. Paavi vieraili 
huvilassa vuonna 1608. Salonen nurkissa 
olevat vaakunat ja kattokoristelu on lisätty 
kardinaali Marcello Lanten (k. 1652) ajalla. 

Holvin maalaukset on restauroitu 
vuosien 1974–1975 aikana sekä puhdistettu 
1990-luvun lopulla. Salonen seinäpintoi-
hin on sijoitettu kuusi Antonio Canovan 
kipsireliefiä vuonna 1807. Samalla lienee 
suljettu salonesta loggiaan (4.04) johtanut 
ikkuna-aukko. Koristeellisesta holvista on 
kuvia sivulla 37.

LATTIA

Salin lattia on uusittu kauttaaltaan vuosi-
en 1998–1999 restauroinnissa. Edellinen 
lattia oli 1970-luvulta. Lattiassa on sekä 
neliön että suorakaiteen muotoisia tiili-
laattoja. Jalkalistana on leveä marmoroin-
tijäljitelmänauha. 

IKKUNAT, OVET JA LÄMPÖPATTERIT

Salonen pohjoissivulla on kolme korkeaa 
kaksijakoista ikkunaa, joiden luukut ovat 
sisäpuolella. Ikkuna-aukot ovat alkuperäi-
siä. Ikkunapenkkeinä on kapeat marmo-
rilaatat (1950-l.). Myös ikkunasmyygeissä 

Salonen seinien marmorointeja on restauroitu. 
1970-luvulla. Uuden ja vanhan marmoroinnin 
ero on jätetty selvästi näkyviin. 

Loggiaan (4.04) päin auennut itäseinän ikkuna-
aukko on peitetty ja paikalla on nykyään 
komero. 

Salonen vanha takka on korvattu nykyisellä  
1950-luvun restaurointitöiden yhteydessä.

on marmorijäljitelmämaalauksia. Ikku-
noiden alapuolelle vuonna 1926 asennetut 
valurautapatterit on korvattu 1970-luvulla 
ikkunasyvennysten alaosan kivilaattoihin 
teräsritilän alle upotetuilla pattereilla, 
jotka nekin on sittemmin vuoto-ongelmien 
takia jouduttu poistamaan ja salonessa ei 
ole enää lämmitystä. 

Salone on alun perin saanut luonnonva-
loa myös idästä, mutta loggian puoleinen 
ikkuna on muurattu umpeen ja tällä koh-
din on nykyisin seinäsyvennyksessä kapea 
ja korkea komero. Komerossa on säilynyt 
vanhaa lattiapintaa. Komeron puinen 
peilipariovi on samantyyppinen kuin tilan 
muutkin ovet. 

Itäsivun toinen ovi johtaa loggiaan 
(4.04), joka on alun perin ollut ulkotilaa. 
Eteläsivun toinen ovi johtaa pääportaik-
koon (4.07). Toinen eteläsivun ovi on alun 
perin johtanut tilaan, joka on nykyisin 
intendentin toimisto (4.06), mutta 1860-lu-
vulla aukkoon on tehty komero. Länsisei-
nällä on pääeteisen (4.01) ja instituutin 
johtajan toimiston (4.02) ovet. Kaikkia ovia 
kiertää leveä, profiloitu kivinen kehys. 
Kehyksiä on erityyppisiä ja -muotoisia. 
Peperinokehyksissä on alun perin saatta-
nut olla stukkopinta. Salonen eteläsivun 
idänpuoleista oviaukkoa kiertävässä 
kivikehyksessä on sekä peperinokiveä että 
huokoista kalkkikiveä. Porrashuoneen ovi-

aukon kehys on peperinoa, loggian, toisen 
komeron ja johtajan huoneen oviaukkojen 
kehykset ovat huokoista kalkkikiveä.

TAKKA JA KALUSTEET

Salonen länsisivun keskellä ollut, ehkä 
alkuperäinen 1500-luvun takka on mahdol-
lisesti siirretty johtajan asunnon olohuo-
neeseen (3.15) ennen Suomen omistuksen 
aikaa (s. 191). Nykyinen salonen avotakka 
on asennettu paikoilleen 1950-luvulla. 
Myös se voi olla muualta siirretty. 

Takan sivustat ja ylätaso ovat marmo-
ria. Tulipesän pohjalla on kivilaatat ja 
pystypinnat ovat muurattua tiiltä. Hormi 
toimii, mutta takka ei ole Suomen valtion 
omistuksen aikana ollut käytössä. Takan 
yläpuoleisessa seinäpinnassa on suuriko-
koinen Valentin de Boulognen maalaus, 
joka restauroitiin vuoden 1989 kesän ja 
syksyn kuluessa. 

Salonessa on vanhat puukalusteet.
Tapahtumia varten tilaan voi tuoda tait-
totuolit, jotka ovat Rakennushallituksen 
ajalta 1970-luvulta.
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Kolme korkeaa ikkunaa avautu pohjoisen puoleiselle huoltopihalle päin.Länsiseinällä on Valentin de Boulognen maalaus, joka on restauroitu vuonna 1989.

Eteläseinän vasemmanpuoleinen ovi on vienyt intendentin toimistoon (4.06).  Oven takana on 
nykyisin komero. Oikeanpuoleisesta ovi johtaa pääportaaseen (4.07).

Salonessa järjestetään usein erilaisia yleisötilaisuuksia, joita varten  tilaan voidaan tuoda siirrettä-
viä kalusteita. Salonen lattia on uusittu vanhan mallin mukaan vuosien 1998–1999 aikana.
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Loggia (4.04), 59 m2

Loggia on ollut alun perin kahdelta sivulta suojattua ulkotilaa. Kaksi itäsivun aukkoa oli vuonna 
1807 muurattu umpeen ja avattu vuonna 1952.  Itäsivun nykyiset ikkunat ovat vuodelta 1972. 

4.04

Loggia on ollut alun perin näköala ja 
vilvoittelupaikka, josta avautuu häi-
käisevät näkymät Rooman. Loggia on 
valmistunut vuonna 1531. Vuosi on 
kirjoitettu loggian seinäpintaan. 

Loggian pylväät ovat antiikin aikai-
sia kierrätettyjä marmoripylväitä eli 
spolioita. Balustradikaide on 1500-luvul-
ta. Loggia on ollut alun perin ulkotilaa, 
joka oli suojattu länsi- ja eteläsivuiltaan. 

Loggian eteläpuolelle rakennettiin 
1860-luvulla alun perin ateljeeksi tar-
koitettu laajennus, joka toimii nykyisin 
kirjastona (4.05). Samalla loggian etelä-
sivuun puhkaistiin oviaukko. 

Vuodesta 1807 aina vuoteen 1952 asti 
kaksi etelänpuoleista kaariaukkoa oli 
muurattuina umpeen ja muut aukot 
oli lasitettu. 1950-luvun restauroinnin 
yhteydessä aukot palautettiin ja ikkunat 
uusittiin. Nykyiset teräsikkunat ovat 
vuodelta 1972, jolloin loggia on viimeksi 
restauroitu. Tästä muistutuksena on 
kaiteen alapinnan kiveen tehty kaiver-
rus. Ikkunoiden alaosat ovat sisään 
päin aukeavia kippi-ikkunoita, yläosat 
ovat kiinteitä. Ikkunalaseihin on tullut 
rakenteiden liikkumisen myötä halkea-
mia.

Loggian arkkitraavissa on käytetty 
travertiinia. Loggian ja salonen (4.03) 
välisessä oviaukossa on huokoisesta 
kalkkikivestä tehdyt leveät, profiloidut 
kehykset. Kynnyksessä on sekä travertii-
nia että tiiltä.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Loggian lattian tiililaatat on uusittu 
vuonna 1972. Seinäpinnat ovat valkoiset 
ja ala- sekä yläosistaan voimakkaasti 
profiloidut. Seinissä on toscanalaisia 
pilastereita. Peperinokivestä tehdyt 
jalustat ja kapiteelit on 1990-luvun lopulla 
peitetty stukolla.

Loggiassa on tynnyriholvi, joka on 
jaettu erimuotoisiin vyöhykkeisiin, joissa 
on esitetty antiikin mytologian aiheita. 
Seinien yläosissa on reliefikoristeita, 
joiden alapuolella on seuraavat tekstit 
kohokirjaimilla: 
• kirjaston oven yläpuolella ”HANC 
IANVS PATER HANC SATVRNVS CON-
DIDIT VRBEM” (Tänne Janus-isä pe-
rusti Kaupungin, toisen Saturnus) sekä 
vuosiluku ”MDCCCVII” (viitaten loggian 
restaurointiin vuonna 1807, kun kaksi 
loggian arkadin aukkoa muurattiin um-
peen);
• salonen oven yläpuolella ”HINC TOTAM 
LICET AESTIMARE ROMA” (Täältä voi 
ihailla Roomaa) ja loggian valmistumis-
vuosi ”MDXXXI” (1531);
• pohjoispäädyn ikkunan yläpuolella 
”INSTITVTVM ROMANVM FINLANDAIE 
ANNO MDCCCCLIII” viitaten Institutum 
Romanum Finlandiae:n toiminnan alka-
miseen Villa Lanten restaurointitöiden 
valmistuttua vuonna 1953.

Pohjoispäädyssä on alun perin ollut 
vain aukko, joka on sittemmin muutettu 
suureksi ikkunaksi. Vuosien 1952–1953 
restauroinnin yhteydessä ikkuna-aukkoa 
pienennettiin nykyisen kokoiseksi.

Holvin alareunan tasolla on ylös 

Loggian tynnyriholvattu katto on jaettu erimuotoisiin reliefikoristevyöhykkeisiin, joiden aiheet on saatu antiikin mytologiasta.

kohdistettuja valaisimia. Päätyseinissä on 
sähköpistorasiat. Osa on 1950-luvulta, osa 
on asennettu vuonna 2011. 1920-luvun 
valurautapatterit on korvattu 1970-luvulla 
nykyisillä pohjois- ja länsisivujen syven-
nysten levypattereilla. Länsisivun pat-
terisyvennyksen kohdalla on ollut alun 
perin ikkuna, joka on liittynyt nykyiseen 

intendentin toimistoon (4.06). Myös salo-
nen vastainen ikkuna on pantu umpeen. 
Itäsivun ikkunan alapuolisiin kivilaattoi-
hin on vuonna 1972 tehty teräsristikoiden 
alle syvennykset lämpöpattereille. 

Holvissa on ollut halkeamia, joita on 
korjattu vahvistamalla rakenteita vuonna 
1807 ja 1950-luvulla. 

Kohdekäynnin aikana loggiassa säily-
tettiin vuonna 1989 tehtyä Villa Lanten 
pienoismallia, joka esittää rakennuksen 
oletettua alkuperäisvaihetta. Loggian 
flyygelin on lahjoittanut säveltäjä Franz 
Liszt. 
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Loggian teräsikkunat aukeavat alaosastaan. 
Ikkunat ovat vuodelta 1972.

Loggian eteläpuolinen kirjastolaajennus (4.05) on rakennettu 1860-luvulla. Samalla eteläsivuun 
puhkaistiin oviaukko. 

Ikkunoiden teräskarmit mukailevat marmori-
pylväiden muotoja.

Kaiteen alaosan kivessä on kaiverrus vuoden 
1972 restauroinnin muistoksi.

Viereisellä sivulla: Loggiaa kantavat kierrä-
tetyt marmoripylväät ovat peräisin antiikin 
ajoilta. Balustradikaide on 1500-luvulta. 

Itäsivun kivilaattoihin on vuonna 1972 upo-
tettu teräsritilän alle lämpöpatterit. Kivien 
kylkeen on vuonna 1974 lisätty reiät ilmankier-
ron vuoksi. 
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Kirjasto (4.05), 48,7 m2

1860-luvulla rakennettu kirjastolaajennus (4.05) on loggian eteläpuolella. Etelä- ja länsisivuilla olevat korkeat kirjahyllyt ovat peräisin 1950-luvulta.

4.05

Kirjaston sisältävä laajennusosa on raken-
nettu loggian (4.04) eteläpuolelle 1860-lu-
vulla ateljeeksi. Tila on pohjamuodoltaan 
suorakaide. Kirjaston koristeellisin osa on 
sen kasettikatto, jooka on mahdollisesti 
siirretty paikalleen jostain muualta, mutta 
sen alkuperästä ei ole varmuutta (Örmä 
2019, suullinen tiedonanto). 

Itäsivulla on suuri 10-jakoinen ikkuna, 
josta avautuu näkymä yli Rooman. Kak-

sinkertaiset ikkunat ovat lakattua puuta ja 
ne on uusittu 1970-luvulla Paolo Marco-
nin aikana ja kunnostettu vuonna 2016. 
Edellinen ikkuna oli Suomen omistusta 
edeltävältä ajalta.

Eteläsivulla on kaksi yksinkertaista, 
kaksijakoista puuikkunaa, joiden ulko-
puolella on ikkunaluukut. Ikkunalaudat 
ovat valkoista marmoria ja ne on asennet-
tu vuonna 1963. Ikkunasyvennyksiin on 

asennettu vuonna 1926 valurautapatterit, 
joiden edessä on metallisäleiköt. Myös 
lännenpuoleisessa seinässä on patteri.

Seinät ovat valkoisia. Loggian vastai-
nen seinä on ollut alun perin ulkoseinä ja 
siinä on toscanalaisia pilastereita, joiden 
peperinokiviset jalustat ja kapiteelit on 
jätetty ilman stukkoa 1950-luvun restau-
roinnin tapaan. Seinään on 1860-luvulla 
tehty avotakka, jossa on marmorikehys 

ja tiilestä muurattu tulipesä. Avotakan 
nykyinen asu lienee 1950-luvun restau-
roinnista. Takan yläpuoliseen seinäpin-
taan on sijoitettu instituutin perustajaa 
Amos Andersonia esittävä Felix Nylundin 
tekemä, vuonna 1964 seinään kiinnitetty 
reliefi, jonka alla on kohokirjaimin teksti 
”AMOS ANDERSON FVNDATOR INSTITV-
TI ROMANI FINLANDIAE”.

Etelä- ja länsisivuilla on lähes kattoon 

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Koristeellinen kasettikatto saattaa olla siirretty kirjastoon jostain toisesta 
rakennuksesta.

Pohjoissivun avotakan nykyinen asu lienee 1950-luvun restau-
roinnista. Takan yläpuoliseen seinäpintaan on sijoitettu instituutin 
perustajaa Amos Andersonia esittävä reliefi ja teksti. Loggiaan 
johtava koristeellinen peilipariovi on mahdollisesti 1860-luvulta. 
Pilastereiden peperinokiviosat on jätetty paljaiksi. Seinä on ollut 
1860-luvulle asti osa eteläistä ulkoseinää.

Itäsivun suurten ikkunan puuosat on uusittu 1970-luvulla. Ikkuna 
on kunnostettu vuonna 2016.

Suuren pöydän päälla roikkuu Yki Nummin vuonna 1960 suunnittelemia kupa-
risia Outokumpu-valaisimia. Huoneen nurkassa on 1970-luvun työpöytä.

asti ulottuvat puiset kirjahyllyt, joiden 
alaosissa on suljetut kaapit. Kirjahyllyt 
ovat 1950-luvulta. 

Länsisivulla on alkuperäinen 1860-lu-
vun ulko-ovi, joka johtaa etupihalle. 
Sisään aukeavan oven ovilehtien sisäpin-
nat ovat rautaa ja ulkopinnat on verhoiltu 
pystylaudoilla, edessä on verho. Ovi on 
lukittu sisäpuolelta vaakaraudalla. Painike 
ja lukko on uusittu. Ovea on kunnostettu 
ainakin vuosina 1952 ja 2009. Ovea käy-
tetään lähinnä vain poikkeustilanteissa, 
kuten puutarhajuhlissa.

Loggiaan johtava koristeellinen peili-
pariovi on mahdollisesti 1860-luvulta. Sen 
paikalla julkisivussa on alun perin ollut 
syvennys, ei aukkoa. Toinen pohjoissivun 
koristeellinen peilipariovi johtaa inten-
dentin toimistohuoneeseen (4.06). Myös 
tällä kohdin julkisivussa on alun perin ollut 
syvennys. Syvennykseen on puhkaistu 
ovi-aukko 1860-luvulla, kun laajennusosa 
rakennettiin.

Mosaiikkibetonilaattalattiassa on 
kahdenaikaisia osia: reunavyöhykkeiden 
koristeellinen osa on 1950-luvulta, keski-
osan laatat ovat 1990-luvun lopun restau-
rointivaiheesta.

Kirjastossa on pitkä osista muodostuva 
pöytä 1990-luvulta ja 1970-luvun tuolit. 
Kattoon kiinnitetystä kiskosta roikkuu 
kolme Yki Nummen vuonna 1960 suun-
nittelemaa Outokumpu-valaisinta, jotka 
on asennettu 1970-luvulla.
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Instituutin johtajan toimisto (4.02) on säilyt-
tänyt alkuperäisen 1500-luvun hahmonsa. 
Peiliholvissa on 1500-luvun freskoja. Yläpuo-
listen tilojen vesivahingot ovat vaurioittaneet 
freskoja ainakin vuosina 1986 ja 2012. Freskot 
restauroitiin vuosina 1987 ja 2013.

4.02

4.06

4.08

Taso 4 – toimistot Villa Lanten toimistotilat sijoittuvat hu-
vilan päätilan, salonen (4.03) ympärille 
Niitä kutsutaan myös sivuhuoneiksi. 
Johtajan toimisto (4.02) ja instituutin 
toimisto (4.08) ovat rakennuksen länsi-
sivulla, pääsisäänkäynnin eteisen (4.01) 
molemmin puolin. Intendentin toimisto 
(4.06) puolestaan on pääportaan (4.07) 
itäpuolella.

Yhteisiä piirteitä

Kaikki toimistoina käytettävät huoneet 
ovat säilyttäneet alkuperäisen 1500-lu-
vun hahmonsa. Pohjakaavaltaan ne-
liömäiset tilat muistuttavat toisiaan. 
Peiliholvatuissa katoissa on 1500-luvun 
freskoja. Toimistohuoneiden freskot 
ovat säilyneet salonesta (4.03) vuonna 
1837 siirrettyjä maalauksia huonommin, 
sillä osa niistä peitettiin tai tuhottiin 
nunnajärjestön toimiessa rakennuksessa 
vuosina 1837–1842. Osa maalauksista 
palautettiin vuosina 1953–1954 ja osa 
vuosien 1974–1975 holvien restauroinnin 
yhteydessä, jolloin alkuperäisiä väripin-
toja paljastettiin ja vahvistettiin. Vuosina 
1998–1999, jolloin freskojen yhteydessä 
olleet loisteputket poistettiin, stukkoko-
risteluja vahvistettiin, maalauksia puh-
distettiin ja konservoitiin sekä suojattiin 
mahdollisilta vesivahingoilta. Kattomaa-
laukset on esitelty sivuilla 38–40.

Toimistotiloissa on kaksijakoiset, 
korkeat puuikkunat, joiden sisäpuolella 
on luukut. Osa lattian tiililaatoista on uu-
sittu 1998–1999. Lattioita on kunnostettu 
viimeksi vuonna 2014.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Länteen ja pohjoiseen 
avautuvien korkeiden 
ikkunoiden luukut 
avautuvat sisäänpäin. 

Johtajan toimiston 
peiliovet ovat mahdolli-
sesti 1800-luvulta. Ku-
vassa näkyy saloneen 
(4.03) vievä pariovi.

Johtajan toimisto (4.02), 19,6 m2

Instituutin johtajan työhuone sijaitsee 
villan luoteiskulmassa. Siitä on yhteys 
sekä pääsisäänkäynnin eteiseen (4.01) 
että saloneen (4.03). Tila on säilyttänyt 
alkuperäisen 1500-luvun hahmonsa.

Johtajan toimiston freskot ovat säily-
neet muita toimistotiloja paremmin, sillä 
nunnat eivät peittäneet niitä 1800-luvulla. 
Freskot kuitenkin vaurioituivat vuonna 
1986 yläpuolisen vesijohdon hajoamisen 
vuoksi ja ne restauroitiin vuonna 1987. 
Vuonna 2012 tapahtui uusi vesivahinko ja 
freskot restauroitiin vuonna 2013.

Seinien yläosassa ja saloneen johta-
van oven sekä ikkunoiden ympärillä on 
ollut maalatut kehykset, joista on otettu 
fragmentteja esiin. Kattolista on koristeel-
linen, friisi on mahdollisesti 1700-luvulta. 
Seinät on maalattu valkoisiksi. 

Lattiassa on sekä vanhoja, mahdollises-
ti 1700-luvun tiililaattoja että paikoin 1950- 
ja 1990-luvuilla uusittuja laattoja. Lattiaa 
on kunnostettu vuonna 2014. 

Eteisen puupariovessa on ristiaiheiset 
syvennykset, salonen ovi on peiliovi. 
Ovia kiertävät puulistat ovat profiloituja. 
Ovet ovat mahdollisesti 1800-luvulta. 
Eteisen oviaukkoa ei ole piirretty 1800-lu-
vun aluun pohjapiirustukseen, joten on 
mahdollista, että aukko on puhkaistu 
vasta tämän jälkeen 1800-luvulla. Ikkunat 
antavat länteen ja pohjoiseen. Pohjoisen 
puolen ikkunasyvennykseen on asennettu 
lämpöpatteri, joka on 1990-luvun lopulta. 
Huoneessa on siirrettäviä jalkalamppuja. 
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Intendentin toimisto / Vatikaanin 
suurlähetystö (4.06), 20,3 m2

Intendentin toimistohuone toimii myös Va-
tikaanin suurlähetystön kansliana. Tila on 
saanut alun perin luonnonvaloa vain epä-
suorasti loggian (4.04) puoleisen ikkunan 
kautta, joka on muurattu umpeen 1860-lu-
vulla. Eteläsivulle on ennen vuotta 1807 
puhkaistu ikkuna. Kun kirjaston (4.05) 
sisältävä laajennusosa on tehty 1860-luvul-
la, on eteläsivun ikkuna muutettu kirjas-
toon johtavaksi oviaukoksi ja puhkaistu 
uusi ikkuna sen viereen. Oviaukon edessä 
oleva kiviporras on 1950-luvulta. Ikkuna 
on nelijakoinen ja sen sisäpuolella on 
suuret teräsluukut. Ikkunan alapuolisen 
syvennyksen lämpöpatteri on 1990-luvun 
lopulta. 

Tilasta on ollut yhteys saloneen (4.03), 
mutta oviaukko on muutettu komeroksi. 
Pääportaan oviaukko on puhkaistu mah-
dollisesti 1860-luvulla. Sen yksilehtinen 
peiliovi on tyyliltään yksinkertaisempi 
kuin muut piano nobilen ovet.  

Osa lattian keraamisista laatoista on 
vanhoja, mahdollisesti 1700-luvulta, osa on 
uusittu 1970-luvulla. Lattiaa on kunnostet-
tu viimeksi vuonna 2014. Seinäpinnoissa ei 
ole maalauksia. Kattolista on koristeellinen 
stukkolista. Peiliholvin freskoissa näkyy 
sekä 1500-luvun että 1800-luvun maalauk-
sia. Nunnien osittain peittämiä freskoja on 
otettu esiin 1970-luvulla. 

Huoneessa ei ole kiinteitä valaisimia. 
Jalkalampun valo on kohdistettu freskoi-
hin. Kalusteina on toimistopöytä, kaksi 
nahkasohvaa, pöytä ja kaappeja.

Intendentin toimiston eteläsivulla on yläkirjas-
toon johtava sisäovi (1860-luvulta) sekä ikku-
na, joka on puhkaistu mahdollisesti 1860-lu-
vulla. Ikkunassa on 1950-luvun teräsluukut.

Tilahahmoltaan neliön muotoinen intendentin toimisto muistuttaa sekä johtajan toimistoa (4.02) 
että instituutin toimistoa (4.08). Kattomaalaukset on esitelty sivulla 39. Muotokuvat esittävät 
firenzeläisen perinteen kuuluisia miehiä: Dantea, Polizianoa ja Raffaelloa.

Huoneesta on aiemmin ollut yhteys saloneen 
(4.03). Nykyisin oviaukossa on komero. 
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Instituutin toimistossa (4.08) on nykyisin kaksi  työpistettä. Vasemmanpuoleinen ovi vie pääsi-
säänkäynnin eteistilaan (4.01) ja oikeanpuoleinen pääportaikkoon (4.07). Kattomaalaukset on 
esitelty sivulla 40.

Instituutin toimisto (4.08), 20,5 m2

Eteisen etelänpuoleisessa sivuhuonees-
sa on nykyisin instituutin toimisto, jossa 
on kaksi työpistettä. Tilassa työskente-
levät instituutin amanuenssi ja harjoit-
telija. 

Peiliholvissa on sekä 1500-luvun 
freskoja että maalattuja reliefejä. Katon 
suorakaiteen muotoisissa kentissä on 
antiikin rakkaustarina-aiheita: Amor ja 
Psykhe, Bacchus ja Ariadne sekä Orfeus 
ja Euridike. Kattolistana on profiloitu ja 
koristeellinen kipsilista.

Lattiassa on sekä neliön että suora-
kaiteen muotoisia tiililaattoja, joista osa 
on uusittu 1990-luvun lopun restauroin-
nin yhteydessä. Lattiaa on kunnostettu 
vuonna 2014. Lattialistoja ei ole. Seinä-
pinnoissa ei ole koristeaiheita. Etelä-
seinässä on upotettu komero. Huoneen 
ainut ikkuna antaa länteen. Ikkuna on 
yksinkertainen ja siinä on sisäpuoliset 
luukut. Ikkunapenkkinä on kapea mar-
morilevy. Ikkunan alapuoliseen syven-
nykseen on asennettu lämpöpatteri, 
joka on 1990-luvun lopulta.

Pääportaaseen (4.07) johtava peiliovi 
on oletettavasti 1800-luvulta ja se on 
pääeteisen (4.01) ristikuvioista peiliovea 
korkeampi.

Huoneessa ei ole kiinteitä valaisimia. 
Tilassa on kaksi siirrettävää valaisinta, 
jotka valaisevat ylöspäin. Eteläsivua vas-
ten on uusia teräsrakenteisia kaapistoja. 

Toimiston eteläseinässä on seinään upotettu 
komero. Huoneen ainoa ikkuna antaa länteen.

Pääeteiseen (4.01) johtava ristikoristeinen ovi 
on mahdollisesti 1800-luvulta.
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Taso � –5 � –– � –1. � –asuin-
kerros, � –primo � –piano

5.09

5.10

Taso 5 eli primo piano sijoittuu piano 
nobilen yläpuolelle. Pääkerroksen tilat 
ovat keskenään eri korkuisia. Salonen 
(4.03) ja loggian (4.04) korkeat holvit 
nousevat viidennen tason korkeuteen 
ja tasossa 5 on huoneita ainoastaan 
neljännen tason toimistotilojen ja pääsi-
säänkäynnin eteisen (4.01) päällä. Tason 
6 huoneet sijaitsevat puolestaan loggian 
ja salonen yläpuolella, puoli kerrosta 
tason 5 lattiatasoa korkeammalla. Tason 
6,5 huoneet ovat jälleen puoli kerrosta 
ylempänä, tason 5 tilojen päällä.

Tason 5 tilat jakautuvat pääportaan 
(5.8) molemmin puolin ja niihin on 
käynti portaan etelänpuoleiselta tasan-
teelta. Portaan itäpuolella on olohuone 
eli parlatorio (5.09) ja kirjastolaajennuk-
sen (4.05) päällä sijaitseva kattoterassi 
(5.10). Eteläpuolella on kolme pientä 
asuinhuonetta pesutiloineen. 

Parlatorio (5.09) on Villa Lanten vieraiden yhteinen olohuone, joka on kalustettu pääasiassa 
Artekin huonekaluilla. Parlatoriossa on myös pieni kirjakokoelma ja televisio. Lattialaatat ovat 
vuodelta 1999.

Parlatoriosta pääsee parioven kautta kirjasto-osan päällä olevalle kattoterassille (5.10). Tasojen 5 
ja 6 välinen välipohja on uusittu 1950-luvulla ja tilan sivulla näkyy katossa palkki.

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Parlatorio (5.09), 20,3 m2

Parlatorio on Villa Lantessa yöpyvien 
vieraiden yhteinen olohuone, jossa on 
sohva, istuinryhmä, pieni kirjasto ja tele-
visio sekä yhteys kattoterassille (5.10). 
Tilan eteläsivulla on alun perin ollut 
kaksi ikkunaa. Kun kirjaston sisältävä 
laajennusosa rakennettiin 1860-luvulla, 
muutettiin toinen ikkunoista parioveksi, 
jolta pääsee laajennuksen kattoterassille. 
Muutos näkyy ulkopuolella julkisivussa. 
Oven ympärillä oleva entisen ikkunan 
koristelista on katkaistu alaosastaan. 
Kattoterassin pariovi on uusittu vuonna 
1987. Se on valkoiseksi maalattu peiliovi, 
jonka yläosissa on ikkunat ja luukut, ala-
osat ovat umpinaisia. Kynnys on valkois-
ta marmoria. Myös ikkuna on uusittu 
vuonna 1987.

Parlatorion lattian ja jalkalistojen 
tiililaatat ovat vuodelta 1999. Aiemmin 
huoneessa on ollut kalanruotoparketti. 
Seinät on rapattu ja maalattu valkoi-
siksi. Tasojen 5 ja 6 välinen välipohja 
on uusittu 1950-luvulla ja huonetilan 
länsireunassa näkyy katossa betonipalk-
ki. Porrashuoneeseen johtavassa ovessa 
on ristikuvioita. Ovi on mahdollisesti 
1800-luvulta. Painike on metallinen 
ja siinä on koristekuvioita. Ovilehden 
parlatorion puoleinen pinta on huonom-
massa kunnossa kuin portaan puoleinen 
pinta. Pääportaan puolella ovella on 
alkuperäinen, leveä ja voimakkaasti pro-
filoitu huokoisesta harmaasta kalkkiki-
vestä tehty kehys. Parlatorion puolella on 
uusitut puiset karmilistat.

Terassilta (5.10) on esteetön näkymä Rooman keskustaan. Terassi on alun perin rakennettu kir-
jastolaajennuksen päälle 1860-luvulla. Terassin kaide oli ollut alun perin umpinainen, mutta se on 
muutettu 1950-luvun aikana osittain kevyemmäksi pinnakaiteeksi. Kaiteen teräksiset osat ovat 
vuodelta 1999.

Ikkunan alla on 1920-luvun valurau-
tainen lämpöpatteri. Kiintokalusteita ei 
ole. Sohva, pyöreä pöytä ja tuolit ovat 
Artekin mallistosta. Valaisimet on uusit-
tu vuonna 2018.

Kattoterassi (5.10), 49,0 m2

Kattoterassi sijaitsee 1860-luvulla ra-
kennetun kirjaston päällä, rakennuksen 
eteläsivulla. Sieltä avautuvat näkymät 
yli Rooman. Terassille pääsee parlato-
rion (5.09) kautta ja se palvelee talossa 
majoittuvia. 

Kattoterassin rakenteet on avattu 
1950-luvulla, kun vedeneristystä on 
parannettu ja alapuolisen kasettikaton 
rakenteita on vahvistettu. Nykyinen 
tiililaatoitus on vuodelta 2014, kun vede-
neristystä on parannettu. Terassin kaide 
on ollut alun perin umpikaide, mutta 
1950-luvulla kaiteen itä- ja länsisivuil-
le on tehty aukkoja, joihin on laitettu 
teräksiset pystypinnakaiteet. Nykyiset 
teräspinnakaiteet on uusittu vuonna 
1999 ja kaiteen korkeutta on samalla 
lisätty asentamalla matalat teräskaiteet 

myös suljettujen muurikaiteiden päälle. 
Umpikaideosat on rapattu ja maalattu 
ja niiden päällä on kivilaatat huokoista 
kalkkikiveä. Terassilla on kaksi irtonais-
ta istutusallasta ja pöytä sekä metalli-
tuolit. 

Parlatorion toinen ikkuna on muutettu oveksi 
1860-luvulla, kun kirjasto ja kattoterassi 
rakennettiin. Ikkunaa kiertänyt koristelista on 
katkaistu oven kohdalta. Ovi on vuodelta 1987.
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Asuintilat (länsi)

Appartamentino 1:n (5.01) ikkuna on etelään 
päin. Länsisivun ikkuna on muutettu 1700-lu-
vulla parvekkeen oveksi.

Appartamentino 2 (5.02) on pieni yhden 
hengen majoitushuone. Kalustukseen kuuluvat 
sänky, yöpöytä, työpöytä, kaappi ja kaksi 
tuolia.

5.06 5.02 5.01

Yhteisiä piirteitä

Primo pianon eli tason 5 länsipäädyssä 
on alun perin ollut asuintiloja. Länsisi-
vun kolme ikkunaa ja pohjoissivun yksi 
ikkuna on 1700-luvulla muutettu oviksi ja 
niiden eteen on rakennettu metallikaitei-
set parvekkeet. 1940-luvulla länsipäädyssä 
sijaitsi asuinhuoneen lisäksi pitkä käytävä 
ja luoteiskulmassa suuri kylpyhuone/wc. 
Tilat on uudistettu täysin 1950-luvulla, 
jolloin tasojen 5 ja 6 välinen puurakentei-
nen välipohja korvattiin betonirakentei-
sella ja sen tasoa laskettiin, jotta tason 6 
länsiosaan pystyttiin rakentamaan uusia 
asuinhuoneita. Pohjoissivun parveke 
purettiin ja oviaukon paikalle palautettiin 
ikkuna. Tilajakoa on muutettu uudestaan 
1970-luvulla, jolloin kylpyhuone- ja tiloja 
on uudistettu. Niitä on uudistettu myös 
1990-luvulla.

Nykyisin länsiosassa on kolme yhden 
hengen asuinhuonetta ja kaksi kylpyhuo-

ne/wc-tilaa. Käytävän marmorilaattalat-
tia on 1990-luvun lopulta. Asuintiloissa 
on vanhat kalanruotokuvioiset sauvapar-
kettilattiat (rovere) ja puiset lattialistat. 
Märkätiloissa on keraamiset laatat.

Seinät ja katot on tasoitettu ja maalattu 
valkoiseksi. Katot ovat suoria. Kattovalai-
simet ovat uusia (1999). 

Käytävään (5.07) aukeavat valkoi-
set laakaovet ovat 1950-luvun mallia. 
Ovenpainikkeet on uusittu ja aiemmin 
paljaat rautatammiupotukset on maa-
lattu valkoiseksi. Parvekkeiden ikkunal-
liset pariovet ovat 1950-luvulta. Ovien 
sisäpuolella on umpinaiset valkoiseksi 
maalatut luukut. 

Asuinhuoneiden kalustus on niukkaa. 
Sängyn lisäksi huoneissa on lähinnä 
työpöytä, laatikosto, muutama tuoli ja 
vaatekomero. Huoneissa ei ole vesipis-
teitä. Yksittäisiä valurautapattereita on 
uusittu.

Asuinhuone Appartamentino 1 
(5.01), 12,1 m2

Stipendiaattien yhden hengen asuin-
huone appartamentino 1 sijaitsee talon 
lounaiskulmassa. Sen eteläseinällä on 
kaksijakoinen, kaksinkertainen luukul-
linen ikkuna, jonka ikkunapenkkinä 
on kivilevy. Länsisivulla on 1700-lu-
vulla rakennettu parveke, jonka ovi on 
1950-luvulta.

Asuinhuone Appartamentino 2 
(5.02), 12,1 m2

Appartamentino 2 sijaitsee pääsisään-
käynnin yläpuolella, länsijulkisivun 
keskilinjalla. Sen edessä oleva parveke 
on viereisiä huoneita leveämpi. Par-
vekkeen teräskaiteeseen on kiinnitetty 
lipputanko. Lämpöpatteri on uusittu 
1990-luvun lopulla.

Kylpyhuone/wc (5.04, 5.05), 3,1 m2

Kylpyhuone/wc-tila palvelee asuinhuo-
neita 1 ja 2. Tilahahmo on 1990-luvulta, 
mutta laatoitus on uusittu vuonna 2012 
kiireellisten lämpöputkien uusimisen 
yhteydessä. Tilassa on pesuallas, wc-is-
tuin ja suihkutila. Alaslaskettu levykatto 
piilottaa poistoilmalaitteiston. Valkoi-
seksi maalattu laakaovi on 1950-luvulta. 
Kynnystä ei ole.

Asuinhuone Appartamentino 3 
(5.06), 15,7 m2

Talon luoteiskulmassa sijaitsevan yhden 
hengen asuinhuoneen appartamentino 
3 paikalla on vuoden 1926 piirustuksen 

5.03

5.07

5.04/5.05

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Appartamentino 3 (5.06) on tason 5 majoitushuoneista parhaiten varusteltu. Sillä on oma kylpy-
huone/wc -tila (5.03) ja jääkaappi sekä länsisivulla parveke.

Käytävän (5.07) lattialaatat ovat Rietin mar-
moria. Eteläpäädyssä on tuuletusikkuna.

mukaan sijainnut tuolloin kylpyhuone, 
mutta huone oli tällöin jopa nykyistä 
suurempi. 

Nykyisin huoneen itäosa on kaksi por-
rasaskelmaa länsiosaa korkeammalla. 
Huoneessa on kalanruotoparketti.

Länsisivun ja pohjoissivun ikkunat 
on muutettu 1700-luvun loppupuolella 
ranskalaisten parvekkeiden oviaukoik-
si. Vuosien 1952–1953 restauroinnin 
aikana länsisivun parveke säilytettiin, 
mutta pohjoissivun parveke palautettiin 
ikkunaksi. Parvekkeen oven kynnys on 
valkoista marmoria. Pohjoissivulla on 
yksinkertainen, kaksijakoinen 1950-lu-
vun ikkuna, jossa on puuluukut. Ikku-
napenkkiä ei ole. Huoneen itäsivulla on 
suuri puinen vaatekaappi. Huoneessa on 
kaksi 1990-luvun lämpöpatteria. Vie-
reisistä asuinhuoneista poiketen tilaan 
liittyy oma kylpyhuone/wc-tila (5.03). 
Huoneessa on myös oma jääkaappi. Käy-
tävänpuoleisessa ovessa ei ole kynnystä.

Kylpyhuone/wc (5.03)

Appartamentino 3:n oma kylpyhuone/wc 
sijaitsee länsisivua vasten. Sen lattia on 
asuinhuonetta korkeammalla. Valkoinen 
laakaovi on 1950-luvulta. Korkea kyn-
nys on Rietin-marmoria (1999). Tila on 
uusittu 1990-luvulla, mutta lattialaatat on 
uusittu vuonna 2012 lämpöputkien uusi-
misen yhteydessä. Tilassa on pesuallas, 
wc-istuin, suihkutila. Kylpyhuoneesta ei 
ole ovea toiseen kylpyhuone/wc-tilaan, 
toisin kuin WSP:n piirustuksiin on mer-
kitty. 

Käytävä (5.07)

Asuinhuoneiden ja pääportaan (5.08) 
välisen käytävän tilajako on 1950-lu-
vulta. Käytävän leveys on sama kuin 
ennen 1950-luvun muutostöitä, mutta 
aiempaa pidempi. Käytävä palvelee 
kolmea asuinhuonetta, joissa on valkoi-
seksi maalatut 1950-luvun laakaovet ja 
vaaleat, lakatut puukynnykset. Tila on 
pitkä ja kapea, katto on suora, rapattu ja 
maalattu. Seinät on rapattu ja maalattu 
valkoisiksi. Lattialla on vaaleanpunai-
set, Rietin-marmorilaatat vuodelta 1999. 
Jalkalistat ovat korkeat ja samaa Rietin-

marmoria kuin lattia. Käytävän pohjois-
osan lattiataso on kahden porrasaskel-
man verran eteläosaa korkeammalla. 
Porras on samaa kiveä kuin muukin 
lattia.

Porrashuoneen ja käytävän välisessä 
oviaukossa ei vuonna 1952 ollut ovea. 
Tällöin aukkoon on lisätty samanlainen 
1800-luvun ristikoristeellinen peiliovi 
kuin parlatoriossa (5.09). Porrashuo-
neen puoleinen ovikehys on vaaleanhar-
maata, huokoista kalkkikiveä mahdolli-
sesti 1500 luvulta. 

Käytävän seinävalaisimet on uusit-

tu vuonna 1999. Eteläpäädyn seinän 
yläosassa on 1950-luvulla tehty kuiluik-
kuna, jonka kapea, julkisivun pilasterin 
kapiteelin yläpuolelle tehty ilmarako tuo 
käytävään myös hieman luonnonvaloa. 
Sisäpuolella on kuviolasinen luukku. 

Käytävän itäseinässä on huoltoluuk-
ku, jonka takana kulkee vesiputkia. 
Käytävän länsisivun syvennyksessä on 
vanha puukaappi, peili ja peilipöytä. 
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Taso � –6 � –– � –2. � –asuin-
kerros, � –foresteria, � –
secondo � –piano

Asuintilat 6. taso (itä, pohjoinen)

Kuudennen tason toista asuinkerrosta 
eli secondo pianoa kutsutaan myös 
keittiökerrokseksi. Kerros jakautuu 
kahteen osaan. Pohjois- ja itäpuolella on 
asuinhuoneet Verde (6.11), Rossa (6.13), 
Gialla (6.14) ja Azzurra (6.15), kaksi 
kylpyhuonetta sekä kaikkia Villa Lanten 
vieraita palveleva keittiö (6.10). Lännen- 
ja etelänpuoleiset tilat sijoittuvat puoli 
kerrosta ylemmälle tasolle ja niihin on 
kulku pääportaan välitasanteelta. Luoteiskulman kahden hengen asuinhuone (6.13) on nimetty Rossaksi (punainen). Tunnusväri 

näkyy sänkypeitteissä. 

6.13

6.11

6.10
6.07

6.14

6.12

6.15

Yhteisiä piirteitä

Pohjoisen ja idän puoleinen tilajako on 
osittain peräisin vuoden 1984 muutoksista, 
joissa purettiin väliseiniä, rakennettiin ai-
empaa suurempi keittiö (6.10) ja järjesteltiin 
kylpyhuoneet (6.08, 6.09) uusiksi. Itäosan 
asuinhuoneiden tilajako on peräisin 1950-lu-
vulta, jolloin on myös korvattu lattiaraken-
teen puupalkit teräspalkeilla ja rakennettu 
teräspilarit uuden väliseinän sisään. Myös 
vanha sisäkatto on tällöin purettu ja korvattu 
uudella, betonirakenteisella välipohjalla.

Tilojen pinnat ja ulkoasu ovat pääosin 
perua 1990-luvun muutoksista. Kylpyhuone/
wc-tiloja lukuun ottamatta kaikissa huoneis-
sa on samanlainen tiililaattalattia, tiiliset 
jalkalistat, tasoitetut ja valkoiseksi maalatut 
seinät sekä suorat, rapatut ja maalatut katot. 
Kattovalaisimet ovat niin ikään 1990-luvulta. 
Myös kylpyhuoneet on remontoitu vuonna 
1999. Niitä on kunnostettu myös 2000-luvul-
la.

Kerroksen ikkunat ovat 1950-luvulta, 
jolloin osaa ikkuna-aukoista on suurennettu 
alaosastaan. Ikkunakarmit ja puitteet on 
tehty kastanjapuusta. Heloituksia on uusittu 
vuonna 1990-luvun lopulla. Kaikki ikkunat 
ovat kaksijakoisia ja ne aukeavat sisäänpäin. 
Ikkunoissa on yksinkertaiset lasit ja puiset 
luukut. Kapeat ikkunapenkit on päällystetty 
sisäpuolelta valkoisella marmorilla, ulko-
puolella on käytetty travertiinia.

Laakaovet ja profiloidut, puiset ovilistat 
ovat ainakin osittain 1950-luvulta. Asuinhuo-
neiden valkoisiksi maalatut laakaovet voi-
daan kuitenkin ajoittaa yksinkertaisempien 
ovilistojensa perusteella uudemmiksi.

6.08
6.09

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P
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Halli (6.07) 

Halli on pääportaan yhteydessä oleva 
leveä käytävä, jonka kautta kuljetaan 
tason muihin tiloihin. Hallin tilahahmo 
on 1950-luvulta. Tätä edeltävä käytävä oli 
huomattavasti kapeampi. Porrashuoneen 
ovi on 1950-luvun ikkunallinen puuovi, 
jossa on kuviolasit. Hallin kanssa samas-
sa lattiakorossa olevia tilaan rajoittuvia 
huoneita ovat kaksi kylpyhuone/wc-tilaa, 
yhteiskeittiö sekä asuinhuone Verde. 
Kaksi porrasaskelmaa korkeammalla on 
itäpäädyn asuinhuoneiden käytävä (6.12). 
Askelmissa on kellertävät marmorilaatat 
vuodelta 1999. Asuinhuone Verden kyn-
nys on puuta, keittiön ja kylpyhuoneiden 

ovien kynnykset ovat vaaleanpunaista 
marmoria vuodelta 1999. Hallin etelä-
seinässä on syvennys, jossa on vanha 
valurautapatteri. Vuosien 1998–1999 
korjaustöiden yhteydessä käytävälle 
on asennettu hälytin, joka hälyttää, jos 
loggian yläpuolisiin holveihin ilmaantuu 
kosteutta.

Kylpyhuone/wc:t (6.08 ja 6.09),     
2,7 m2 ja 3,2 m2

Asuinhuoneita Verde, Rossa, Gialla ja 
Azzurra palvelevat kylpyhuoneet on 
järjestelty uudelleen vuonna 1984. Niiden 
lattiat ja seinäkaakeloinnit, käsienpesu-
altaat, suihkualtaat ja valaisimet on uu-

sittu vuonna 1999. Wc-istuimet on uusittu 
vuonna 2011. Vuonna 2015 on asennettu 
huippuimuri, jonka laitteisto on alaslas-
kettujen kattojen yläpuolella. Kylpyhuo-
neiden ovet ovat valkoisia laakaovia.

Vuodesta 1953 aina vuoteen 1973 asti 
opiskelijoiden keittokomero sijaitsi sillä 
paikalla, missä on nykyisin kylpyhuone 
6.08. Vuonna 1973 keittiötilat siirrettiin 
pohjoissivua vasten, missä on nykyisin 
kylpyhuone 6.09.

Keittiö (6.10), 19,8 m2 

Yhteiskeittiö on rakennettu vuonna 1984 
yhdistämällä yksi asuinhuone ja vanha 
keittokomero. Keittiön pohjoissivulla on 

kaksi ikkunaa. Ikkunasyvennyksissä on 
marmorilaatat ja muista pattereista poik-
keavat hieman profiloidut levypatterit. 

Länsi- ja eteläsivujen keittiökaapistot 
ovat vuodelta 1984. Oven vieressä on 
kiintokomero. Itäseinän alaosassa on 
valkoiseksi maalattu levy.

Opiskelijakeittiön sähkölevy on 
vuodelta 2015. Pesuallas, liesituuletin ja 
valaisimet on uusittu vuonna 2016.

Villa Lantessa yöpyvien vierailijoiden yhteiskeittiö (6.10) on rakennettu vuonna 1984.Halli (6.07) yhdistää asuintilat, keittiön ja 
kylpyhuoneet. 

Yhteiskäytössä oleva tason 6 kylpyhuone/wc 
(6.08).
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Asuinhuone Verde (6.11), 10,7 m2

Verde (suomeksi vihreä) on kapea 
yhden hengen asuinhuone. Itäseinän 
syvennyksen käsienpesuallas ja pohjois-
sivun ikkunasyvennyksen alapuolinen 
Rietin-marmorilaatta ovat vuodelta 
1999. Ikkuna antaa pohjoiseen. Ikkuna-
syvennyksessä on lämpöpatteri. Vuo-
teen lisäksi huoneen kalustuksena on 
kirjoituspöytä ja puinen kiintokomero.

Käytävä (6.12) 

Itäpäädyn asuinhuoneiden Rossa, Gialla 
ja Azzurra edustalla oleva lyhyt käytävä 
on kaksi porrasaskelmaa hallia (6.07) 
korkeammalla. Huoneisiin johtavat laa-
kaovet ovat valkoiseksi maalattuja laa-
kaovia. Kynnykset ovat ruskeaa puuta. 

Asuinhuone Rossa (6.13) 20,8 m2

Koilliskulman kahden hengen asuin-
huonetta kutsutaan Rossaksi (punai-
nen). Huoneen ikkunat ovat itä- ja 
pohjoissivuilla. Eteläsivulla on käsien-
pesuallas vuodelta 1999. Kiintokalusteita 
ei ole, mutta huoneessa on kaksi vanhaa 
vaatekaappia. Katto on pääosin suora, 
mutta luoteisnurkassa näkyy pieni osa 
1950-luvun betonista kattopalkkia. Tilas-
sa on ollut ennen 1950-luvun restauroin-
tia koristeellinen stukkokatto, joka on 
purettu. Vuoden 1952 valokuvassa (s. 76) 
näkyy tilanne, kun vanha kattoraken-
ne oli vielä olemassa ja huonejako on 
ollut erilainen. Länsiseinällä on vanha 
1920-luvun valurautapatteri. 

Yhden hengen asuinhuone Verde (vihreä) (6.11) on pohjoissivulla keittiön (6.10) vieressä.

Itäsivun asuinhuoneisiin pääsee käytävän 
(6.12) kautta. 
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Asuinhuone Gialla (6.14) 11,7 m2

Itäpäädyn keskimmäistä yhden hen-
gen asuinhuonetta kutsutaan Giallaksi 
(keltainen). Itäsivun ikkunan kautta 
aukeaa näkymä yli Rooman. Väliseinät 
ovat 1950-luvulta. Huoneessa on kaksi 
vanhaa vaatekaappia, kiintokalusteita 
tai vesipistettä ei ole. Ikkunan alla on 
vanha 1920-luvun valurautainen lämpö-
patteri. Huoneessa ollut käsienpesuallas 
on poistettu turvallisuussyistä vuonna 
1998, sillä vettä oli päässyt valumaan 
alapuolisen loggian stukkoihin vuonna 
1991.

Asuinhuone Azzurra (6.15) 22,1 m2

Itäpäädyn kaakkoiskulman kahden hen-
gen asuinhuonetta kutsutaan Azzurrak-
si (sininen). Huoneen ikkunat antavat 
itään ja etelään. Eteläsivun ikkuna 
on idänpuoleista ikkunaa matalampi. 
Sen aukkoa on suurennettu alaosasta 
1950-luvun restaurointitöiden yhteydes-
sä. Pohjoissivun puinen kiinteä vaateko-
mero on uusi. Länsisivulla on syvennys, 
jossa on 1920-luvun valurautapatteri. 
Pohjoissivulla on käsienpesuallas (1999).

Itäsivun keskimmäinen asuinhuone (6.14) on nimeltään Gialla (keltainen). Yhden hengen huonees-
sa ei ole vesipistettä. Huone sijaitsee loggian yläpuolella, rakennuksen keskiakselissa.

Kaakkoiskulman kahden hengen asuinhuonetta kutsutaan (6.15) Azzurraksi (sininen).
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Asuintilat 6,5 taso (länsi, etelä)

Wihuri-säätiön stipendiaatin asuinhuone Gavina (6.16) on saanut nimensä Villa Lantessa 
1950–1960-luvuilla työskennelleen sisäkön Gavina Bittin mukaan.

Gavina-huoneessa on oma 
keittokomero (6.17) ja wc/
kylpyhuone (6.18).

6.03 6.02

6.05

6.01

6.16

Tason 6 etelän- ja lännenpuoleiset asuin-
tilat sijaitsevat keittiökerrosta korkeam-
malla ja niihin kuljetaan pääportaan 
etelän puoleiselta välitasanteelta. Tässä 
selvityksessä tasosta on käytetty nimi-
tystä 6,5. 

Kolme yhden hengen asuinhuonetta, 
Cameretta (6.01), Di Mezzo (6.02) ja Della 
Doccia (6.03) ovat ryhmittyneet yhteisen 
käytävän (6.05) varrelle. Wihurin säätiön 
stipendiaatin asuinhuone eli Gavina 
(6.16) aputiloineen (6.17, 65.18) sijaitsee 
porrashuoneen toisella puolella. 

Yhteisiä piirteitä

Tason 6,5 asuinhuoneet on rakennettu 
1950-luvun restauroinnin yhteydessä 
aiemmin rakentamattomaan osaan 
(Steinby 1953, 103). Tasojen 5 ja 6 välinen 
välipohja on 1950-luvulta ja se sijaitsee 
aiempaa matalammalla. Kaikissa asuin-
huoneissa on vino katto ja lähes lattian-
rajasta lähtevät matalat ikkunat, jotka on 
puhkaistu entisiin valeikkunoihin vuon-
na 1953. Ikkunat ovat kaksijakoisia, niissä 
on sisäpuoliset luukut ja ikkunapenkit 
valkoisesta marmorista. Heloitusta on 
ainakin osittain uusittu. Valkoiseksi maa-
latut laakaovet ovat peräisin 1950-luvulta. 
Myös ovien heloitusta on uusittu 1990-lu-
vulla. Lännen puoleisten asuinhuoneiden 
ovissa on puukynnykset.

Kerroksen pinnat ja ulkoasu on kaut-
taaltaan remontoitu vuosien 1998–1999 
restaurointitöiden yhteydessä. Näistä 
muutoksista ovat peräisin asuinhuo-
neiden ja käytävän tiililaattalattiat ja 

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P



Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 229

–
 � –N

y
k

y
tila � ––

jalkalistat, seinävalaisimet, vesikalusteet 
ja kylpyhuoneiden pinnat ja varusteet. 
Yksittäisiä kalusteita on uusittu ja huolto-
maalauksia on tehty myös 2000-luvulla.

Asuinhuone Gavina (6.16) 
aputiloineen (6.17, 6.18), 20,1 m2 

Wihuri-säätiön stipendiaatin asuin-
huone on saanut Gavina-nimensä Villa 
Lantessa 1950–1960-luvuilla työsken-
nelleen sisäkön Gavina Bittin mukaan. 
Tilaa esittävässä vanhassa valokuvassa 
(s. 77) vanha puurakenteinen katto, joka 
korvattiin betonirakenteisella katolla 
vuosien 1952–1953 restaurointitöiden 
aikana. Tässä muutosvaiheessa eteläsi-
vun vanha hormi on muurattu umpeen 
ja huoneesta tehtiin liinavaatevarasto.

1990-luvun muutosten yhteydessä 
Gavina-tila on jaettu asuinhuoneeksi 
(6.16), keittokomeroksi (6.17) ja kylpy-
huone/wc:ksi (6.18). Samalla parannet-
tiin seinien ääneneristystä. Asuinhuone 
on pohjaltaan L-kirjaimen muotoinen. 
Sänky on sijoitettu nurkan taakse alko-
viin. Yläosastaan hieman kaareva katto 
laskee etelään päin. Ikkunoiden väliin 
on sijoitettu matala hyllykkö. Matalat 
ikkunat on varustettu ulkopuolisilla hyt-
tysverkoilla. Kiintokomero on sisään-
käynnin sivulla. Gavinan ja porrashuo-
neen välisessä ovessa ei ole jalkalistaa.

Keittokomeron kalusteet sekä kylpy-
huoneen kaakelit ja vesikalusteet ovat 
pääosin 1990-luvun lopulta. Keittokome-
ron ja kylpyhuoneen välillä on puinen 
liukuovi.

Lounaiskulman asuinhuone Camerettan (6.01) katto on kahteen suuntaan vino

Länsisivun asuinhuoneiden ikkunat ovat matalat ja ne sijoittuvat lattianrajaan. Kuvassa on kes-
kimmäinen huone Di Mezzo (6.02).

Asuinhuone Cameretta (6.01),      
11,8 m2 

Lounaiskulman asuinhuone Cameretta 
on rakennettu 1950-luvulla. Sen katto on 
kahteen suuntaan vino ja katon poikki 
kulkee kulmasta kulmaan betonipalkki. 
Huoneen itäsivulla on käsienpesuallas 
ja kiintokomero. Sängyn lisäksi huo-
neessa on työpöytä, tuoli ja yöpöytä. 
Lämpöpatteri on uusittu 1990-luvulla.

Asuinhuone Di Mezzo (6.02), 11,6 m2

Länsipäädyn keskimmäinen asuinhuo-
ne Di Mezzo on pohjaltaan neliömäi-
nen. Tila on rakennettu 1950-luvulla. 
Pohjoisseinällä on vesipiste ja kiintoko-
mero. Länsiseinän syvennyksessä on 
lämpöpatteri. Di Mezzo on kalustettu 
samalla tavalla kuin viereinen Cameret-
takin. Komero on kuitenkin suurempi ja 
huoneessa on Artekin nojatuoli.
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sijaitsevat pitkän käytävän (6.05) varrella.

Della Doccian (6.03) pesualtaan vieressä olevan matalan ikkunan toinen puoli ulottuu yhteiskäy-
tössä olevaan kylpyhuone / wc:hen (6.04).

Asuinhuone Della Doccia (6.03), 
13,3 m2

Asuinhuone Della Doccia sijaitsee 
rakennuksen luoteiskulmassa. Se on 
rakennettu 1950-luvulla. Huoneen 
katto laskee kahteen suuntaan ja katon 
betonipalkki on näkyvissä. Itäsivulla on 
kiintokomero ja vesipiste. Pohjoissivulla 
on syvennys ja lämpöpatteri. Lavuaarin 
vieressä oleva pohjoissivun matalan 
ikkunan toinen puite sijaitsee kylpyhuo-
neen (6.04) puolella. Kalustus ei poikkea 
viereisistä asuinhuoneista.

Kylpyhuone/wc (6.04), 3,9 m2

Käytävän pohjoispäädyssä sijaitseva 
kylpyhuone/wc on asuinhuoneiden 
Cameretta, Di Mezzo ja Della Doccia 
yhteiskäytössä. Lattia- ja seinäpintojen 
kaakelit sekä suihkutila, wc-istuin ja 
käsienpesuallas ovat vuodelta 1999. Poh-
joisseinän alaosassa on pieni luukulli-
nen ikkuna, jonka toinen puoli ikkunas-
ta jää asuinhuoneen Della Doccia (6.03) 
puolelle. Alaslaskettu levykatto viettää 
ulkoseinään päin. Valkoiseksi maalatun 
laakaoven yläosassa on kuviolasinen 
ikkuna. Kynnystä ei ole. Alumiininen 
lämpöpatteri on 1990-luvun lopulta.

Käytävä (6.05)

Länsipuolen asuintiloja yhdistävä 
pohjois-eteläsuuntainen pitkä käytävä 
on rakennettu 1950-luvulla. Käytävän 
itäseinässä on sisäikkuna, jota kautta 
käytävä saa hieman epäsuoraa valoa 
porrashuoneen puolelta. Käytävän katto 
on osittain vino. 

Itäseinän yläosassa on pieni puuluuk-
ku. Sen kautta pääsee ullakkotasolla (7) 
olevaan ullakkotilaan, jossa on ilman-
vaihtoputkia. Länsisivulla on 1950-luvun 
siivouskomero. Käytävän katkaisee poh-
joisosassa yläikkunallinen ovi ennen 
kylpyhuonetta. Eteläpäädyn seinään on 
kiinnitetty alumiininen lämpöpatteri.

Myös luoteiskulman Della Doccia -huoneessa (6.03) on kahteen suuntaan kalteva katto ja näky-
vissä oleva 1950-luvun betonipalkki. 
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Taso � –7 � –– � –ullakko, � –
sottotetto

Tutkijalehtorin työhuone (7.03) on rakennettu vuonna 1999 paikalla aiemmin olleen pyykinpesuti-
lan paikalle. Huvilan aiempi puurakenteinen katto purettiin vuonna 1952. Tilalle rakennetun katon 
betonipalket ovat näkyvissä ullakolla.

Matalan ullakkovaraston (7.05) kattorakenteet 
on peitetty eristyslevyillä.

Varastotilan (7.04) paikalla sijaitsi aiemmin 
liinavaatevarasto.

7.03

7.05

7.04

Ullakolle 1950-luvulla tehty vesisäiliö-
varasto on purettu 1970-luvulla, jolloin 
pitkä, suorakaiteen muotoinen tila 
jaettiin uudella väliseinällä liinavaate-
varastoiksi ja mankeli/silityshuoneeksi. 
Vuonna 1990 portaan viereinen huo-
ne muutettiin pyykinpesuhuoneeksi. 
Pyykinpesutilat keskitettiin vuosien 
1998–1999 muutostöiden yhteydessä 
yläkellarin pesulaan ja ullakkotilan toi-
nen huone muutettiin tutkijalehtorin 
työhuoneeksi (7.03) ja liinavaatehuo-
neesta tehtiin varasto (7.04.)

Yhteisiä piirteitä

Tutkijalehtorin työhuoneen (7.03) ja 
varaston (7.04) ulkoasu ja pinnat vastaa-
vat muistakin kerroksista tuttua 1990-lu-
vun mallia. Niissä on tiililaattalattiat ja 

valkoiseksi maalatut seinät ja katot. Tilat 
sijoittuvat rakennusrungon keskelle. 
Katon harjan kohdalla kulkee huoneesta 
toiseen jatkuva 1950-luvun betoninen 

Tasavallan aika (n. 

100 eaa)

1518–1534

1550-luku

1600-luvun puoliväli
1700-luku

1860-luku

1900-luvun alkupuoli
1950-luku

1960-luku

1980-luku

1990-luku

1970-luku

P

palkki. Kattopinnat viettävät pohjoiseen 
ja etelään. Tiloissa on laakaovet, joiden 
alaosassa on ritilät ilmanvaihtoa varten. 
Lämpöpatterit ovat 1990-luvulta.

Tutkijalehtorin työhuone (7.03),  
9,9 m2 

Tutkijalehtorin työtila sijaitsee porras-
askelman verran ylempänä kuin por-
rashuoneen ylätasanne (7.02). Tilassa 
on pohjoiseen suuntautuva kattoikku-
na, jonka kautta pääsee katolle. Ikkuna 
on uusittu 2000-luvulla. Kalustuksena 
on pitkä työpöytä lokerikkoineen, 
toimistotuoli ja kirjahyllyt kahdella 
seinällä. 

Varasto (7.04), 10,1 m2 

Pohjaltaan neliömäisen varastohuoneen 
kolmelle sivulla on avohyllyt. Myös 
varastotilasta on kattoikkuna pohjoiseen. 
Matalan valkoisen laakaoven kautta 
pääsee viereiseen varastoon (7.05). 
Etelänpuoleisen numeroimattoman 
varastotilan ovi on metallisen laitekaapin 
takana ja tilaan ei ollut pääsyä kenttätiö-
den aikana.

Varasto (7.05), 24,1 m2

Matalassa varastotilassa rakennuksen 
pohjoissivulla on polystyreenimuo-
vilevyillä vuorattu katto ja harmaa 
linoleumlaattalattia. Oviaukon alaosa 
on ummessa ja tilaan tullaan ikään kuin 
seinässä olevan aukon kautta. Tasoitta-
mattomat seinät on maalattu valkoisik-
si. Lännen puoleinen seinä on peitetty 
rakennuslevyillä.
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Pääporras Alkuperäinen pääporras on ollut 
peperinokivestä tehty U-porras, jonka 
askelmat oli päällystetty puulla. Väli- ja 
kerrostasanteissa oli ristiholvit. Por-
rassyöksyjen keskellä oli seinä. Porras 
oli huonokuntoinen villan siirtyessä 
Suomen valtiolle vuonna 1950. Vuosien 
1952–1953 aikana vanha porras purettiin 
ja korvattiin uudella U-portaalla, joka 
tehtiin raudoitetusta betonista ja teräs-
palkeista ilman keskiseinää. Portaan 
syöksysuunnat vaihdettiin. Porras on 
saanut uuden ilmeen vuosien 1998–1999 
restauroinnin yhteydessä.

Porras alkaa alakellarin tasosta (2.07) 
ja ulottuu aina ylimmälle ullakon tasolle 
asti (7.02). Pohjakerroksen (taso 3) ja 
piano nobilen (taso 4) välisellä väli-
tasanteella on ulko-ovi, josta pääsee 
yläpihalle. Ulko-ovi on vuodelta 1999. 
Sen yläpuolella ollut ulokeparveke on 
purettu vuonna 1952 ja parvekeoven 
paikalle on tehty nelijakoinen porras-
huoneen ikkuna. 

Piano nobilen (taso 4) holvit ovat 
keskenään eri korkuisia. Tämä on johta-
nut ylemmissä kerroksissa siihen, että 
lännen ja etelän puoleiset tilat ovat puoli 
kerrosta idän ja pohjoisen tiloja mata-
lammalla. Tasosta 4 tasoon 5 on kolme 
porrassyöksyä, kun taas tasosta 5 tasoon 
6 ja tasosta 6 tasoon 6,5 on ainoastaan 
yksi porrassyöksy. Toisiin tiloihin kulje-
taan etelän puoleiselta kerrostasanteelta 
ja toisiin pohjoisen puoleiselta.



Livady Villa Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys 233

–
 � –N

y
k

y
tila � ––

Yhteisiä piirteitä

Porrashuoneen nykyinen ilme vastaa 
pääosin 1990-luvun lopun restauroinnin 
jälkeä. Porrasaskelmien, jalkalistojen ja 
välitasojen nykyiset, vaaleanpunaiset, 
kuviolliset marmorilaatat ovat vuosien 
1998–1999 aikana asennettua Rietin-
marmoria. Myös pystypinnakaiteet, 
joissa on soikioita ja puinen käsijohde, 
ovat peräisin samasta muutosvaiheesta. 
Seinäpinnat on tasoitettu ja maalattu 
valkoisella kalkkimaalilla, koristemaala-
uksia tai reliefejä ei ole. Portaan alim-
man tason eli yläkellarin käytävän (2.07) 
tiililattia on mahdollisesti 1700-luvun 
lopulta.

Ylimpien kerrosten porrashuoneen 
ovet ovat 1950-luvun puuovia, mutta 
parlatorion (5.09) tasosta alaspäin por-
rashuoneen ovet ovat pääosin 1800-lu-
vun tummia puuovia, joiden kiviset 
ovikehykset ovat 1500-luvulta.

Porrassyöksyjen alapinnat ovat suo-
ria, rapattuja ja valkoiseksi maalattuja. 
Johtajan ja talonmiehen asuntojen tasol-
la (3) porrashuoneen kerrostasanteessa 
on ristiholvattu katto.

Pääporras saa luonnonvaloa eteläsi-
vun ikkunoista, joita on tasojen 4 ja 6 vä-
lillä. Muut paitsi ylimmän tason ikkuna 
ovat kaksinkertaisia. Portaan sivuseini-
en neljäsosapallon muotoiset valaisimet 
ja kerrostasanteiden kattovalaisimet 
ovat pääosin vuodelta 1999. Pääportaas-
sa on eriaikaisia lämpöpattereita, joista 
osa sijaitsee ikkunoiden alla, osa seini-
en syvennyksissä tai seinäpinnassa.

Käytävä (2.07), 13,6 m2

Pääportaan alatasannetta kutsutaan myös 
käytäväksi. Sieltä pääsee sekä yläkellarin 
alakirjastoon (2.08) että huoltotiloihin. 
Osa käytävän lattiatiilistä on mahdollisesti 
1700-luvulta, mutta ne eivät välttämättä 
ole alkuperäisillä paikoillaan, sillä porras 
ja sen alimman tason hahmo on uusittu 
1950-luvulla. Lattiassa on myös myöhem-
min asennettuja tiiliä. Alatason lattialista 
on valkoista marmoria, porrassyöksyn 
lattialista taas Rietin marmoria. Seinät 
on tasoitettu ja maalattu. Kattopinnat 
ovat suoria muutoin paitsi porrassyöksyn 
kohdalta. Käytävän sivuilla on kiintoko-
meroita ja sähköpääkeskus. Tilassa on 
yksi uudenmallinen lämpöpatteri. 

Tason 3 kerrostasanne (3.10)

Pääportaan pohjakerroksen kerrosta-
santeesta pääsee johtajan ja talonmie-
hen asuntoihin. Tilassa on ristiholvi, 
jonka keskelle on kiinnitetty moderni 
valaisin. Asuntoihin johtavat ovet ovat 
tummia ja yksilehtisiä puuovia, joihin 
liittyy avattavat pielet. Vastakkaisissa 
ovissa on huokoisesta kalkkikivestä 
tehdyt leveät ja suorat kehykset ovat 
alkuperäisiä, mahdollisesti 1500-luvul-
ta. Kivet on sidottu toisiinsa teräsvahvis-
tein. Pohjoisenpuoleisessa ovessa ei ole 
kivikehystä ja voi olla, että oviaukko on 
lisätty myöhemmin, kuitenkin viimeis-
tään 1800-luvun alkupuolella.

Yleisö wc (3.22, 3,23)

Pohjakerroksen ja yläkellarin välillä 
portaasta haarautuu erillinen syöksy, 
joka johtaa yleisö-wc -tilaan (3.22+3.23). 
Wc ja sille johtava porrassyöksy on lisät-
ty 1990-luvulla korvaamaan eteläsivun 
sisäänkäynnin yhteydestä vuonna 1998 
purettua pientä wc:tä, jonka paikalla 
sijaitsee nykyisin ryhmäkeskuskaappi. 
Uudessa yleisö-wc-tilassa on tumma, 
puinen liukuovi. Siniset lattia- ja seinä-
laatat sekä wc-istuin ja käsienpesuallas 
ovat vuodelta 1999. Katto on suora ja 
valkoiseksi maalattu. Katon nurkassa on 
pieni kotelorakenne. 

Porrashuoneen alimman tason (2.07) porrasta-
santeen lattia on ainakin osin 1700-luvulta.

Yleisö wc:hen (3.22, 3.23) vievä porrassyöksy 
on 1990-luvulta. 

Yleisö-wc:n (3.22, 3.23) pinnat ja kalusteet 
ovat vuodelta 1999.
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Piano nobilen kerrostasanne (4.07)

Pääportaan piano nobilen kerrosta-
santeelta on yhteys saloneen (4.03), 
instituutin toimistoon (4.08) sekä 
intendentin toimistoon (4.06). Saloneen 
johtaa korkea pariovi, muut ovet ovat 
yksilehtisiä ja salonen ovea matalampia. 
Ovissa on peperonikivestä tehdyt, profi-
loidut ja leveät ovikehykset. Intendentin 
toimiston (4.06) oviaukko on puhkaistu 
mahdollisesti vasta 1860-luvulla, mutta 
sitäkin kiertää samanlainen peperino-
kivikehys. Porrashuoneen eteläsivun 
parveke on purettu vuonna 1953 ja 
parvekeoven paikalle on asennettu 
nelijakoinen, kaksinkertainen puuikku-
na. Sen edessä oleva teräspinnakaide on 
vuodelta 1999.

Tason 5 kerrostasanne (5.08)

Viidennen tason kerrostasanteelle 
noustaan kolmen porrassyöksyn verran 
piano nobilen tasosta. Eteläpuolen 
tasanteelta pääsee parlatorioon (5.09) ja 
viidennen tason asuintiloihin. Tummis-
sa 1800-luvun puuovissa on ristikoris-
teet. Asuinhuoneiden puoleinen oviauk-
ko on vuoteen 1952 asti ollut ilman ovea. 

Porrashuoneen eteläseinässä on kak-
sijakoinen, kaksinkertainen 1950-luvun 
puuikkuna, jonka edessä on valkoinen 
valoverho. Ikkunan alla on valurauta-
patteri. 

Pääportaan neljänneltä tasolta (4.07) on ovet 
instituutin toimistoon (4.08), saloneen (4.03) 
ja intendentin toimistoon (4.06). Salonen ovi 
on muita korkeampi. Oviaukkoja kiertävät ke-
hykset ovat peperinokiveä. Salonen oviaukon 
kynnys on puuta.

Porrashuoneeseen tulee valoa etelänpuolen ikkunoista. Alemman ikkunan paikalta on vuonna 
1953 purettu parveke, jossa oli pieni wc. Ylhäällä näkyy parlatorion (5.09) ovi.

Pääportaan uloskäynti on kolmannen ja neljän-
nen tason välitasanteella etelän puolella.
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Tasojen 6 ja 6,5 kerrostasanteet 
(6.06)

Kuudennen tason kerrostasanne sijait-
see porrashuoneen pohjoispuolella. Se 
on puoli kerrosta tason 5 porrastasan-
netta korkeammalla. 1950-luvun ikku-
nallinen puuovi vie keittiökerroksen 
asuinhuoneisiin. 

Tason 6,5 tasanne on porrashuoneen 
etelälaidalla, puoli kerrosta ylempänä. 
Tasanteelta pääsee Wihuri-säätiön sti-
pendiaatin asuinhuone Gavinaan (6.16) 
sekä länsipuolen asuinhuoneisiin Ca-
meretta (6.01), Di Mezzo (6.02) ja Della 
Doccia (6.03). Laakaovet ovat 1950-luvun 
tyylisiä ja valkoisiksi maalattuja.
Eteläseinässä on matala kaksijakoi-
nen ja yksinkertainen ikkuna, jossa 
on valkoiset luukut. Ikkunalauta on 
Rietin-marmoria (1999). Ulkopuolella on 
käytetty travertiinia.

Pääporrashuone on 1990-luvun lopun asussa. Askelmat ovat vaaleanpunaista Rietin marmoria. 
Mustaksi maalatussa pystypinnakaiteessa on soikioita ja puinen käsijohde. Kuva on kuudennelta 
tasolta (6.06).

Pääportaan ylätasanteelta (7.09) pääsee tut-
kijalehtorin työhuoneeseen (7.03). Alemmallla 
tasolla (6.06)  näkyy 1950-luvun ikkunallinen 
puuovi kuudennen tason asuintiloihin.

Ullakon kerrostasanne (7.01)

Porrashuoneen katto on vino, rapattu 
ja valkoiseksi maalattu betonikatto 
1950-luvulta. Tutkijalehtorin työhuo-
neen (7.03) valkoinen laakaovi on 
1950-luvun mallinen. Ylimmän porras-
nousun länsiseinällä on käytävään (6.05) 
aukeava kaksijakoinen sisäikkuna, jossa 
on kuviolasi. Ikkuna on l950-luvulta.
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Ikkunat, � –
ikkunaluukut � –ja � –
ovet

Ikkunat
Villa Lantessa on ollut alun perin väli-
puitteellisia ruutuikkunoita. Lukumää-
rältään ikkunoita oli nykyistä vähem-
män. Alkuperäiseen arkkitehtuuriin 
kuului myös runsas määrä valeikkunoi-
ta sekä kehystettyjä seinäsyvennyksiä. 

Loggiassa ei alun perin ollut ikkuna-
laseja vaan pylväiden väliset aukot sekä 
pohjoispäädyn aukko olivat avoimia. 
Nykyiset loggian itäsivun teräsikkunat 
ovat vuodelta 1972. Niiden metalliosia 
on korjattu muun muassa vuonna 2011. 
Pohjoispäädyn puuikkuna on 1950-lu-
vulta, jolloin aukon kokoa pienennet-
tiin.

Suuri osa ikkunoista uusittiin vuosi-
en 1952–1955 aikana. Vuonna 1952 on 
restaurointitöiden yhteydessä otettu 
mustavalkoisia valokuvia, joissa nä-
kyy vanhoja ikkunarakenteita. Ei ole 
tiedossa, miltä ajalta nämä 1950-luvulla 
puretut ikkunat olivat. 1950-luvulla puh-
kaistiin myös uusia ikkunoi-ta, esimer-
kiksi tason 6 länsisivun valeikkunoiden 
paikalle. Osaa tason 6 länsi- ja itäsivujen 
ikkunoista on suurennettu alaspäin 
1950-luvulla. 1950-luvulla tehdyt tasojen 
5 ja 6 uudet ikkunakarmit ja -puitteet 
tehtiin kas-tanjapuusta ja osa sisäpuo-
lisista ikkunapenkeistä tehtiin marmo-
rista. Ikkunoihin tehtiin sisäpuoliset 
puuluukut ja vain kirjaston ja johtajan 
asunnon eteläsivun ikkunoihin jätettiin 
ulkopuoliset luukut. 1950-luvun ikkunat 
ovat yksilasisia ja pääosin kaksijakoi-
sia, avattavia ikkunoita. Piano nobilen 

kirjaston itäsivun suurta puista ruutuik-
kunaa ei uusittu 1950-luvulla vaan vasta 
vuosien 1973–1975 aikana. Tämä ikkuna 
on kunnostettu vuonna 2016.

Alakellarin taiteilijan ateljeen (1.06) 
itäsivun suuri teräsikkuna on asennettu 
vuosien 1965–1966 aikana. Tätä edel-
tävä ikkuna-aukko oli huomattavasti 
pienempi. Teräsikkunan ruostetta on 
puhdistettu ainakin vuonna 2006.

Parlatorion (5.06) eteläsivun ikkuna 
on uusittu vuosien 1987–1988 korjaustöi-
den yhteydessä.

Pääportaan eteläsivun ikkunat ovat 
1950-luvulta. 

Osassa ikkunoita on ulkopuoliset 
vanhat takorautaiset tai uudemmat 
teräksiset ristikot. Esimerkiksi johtajan 
asunnosta pergolaterassille johta-van 
ulko-oven yläpuolisen ikkunan teräs-
ristikko asennettu vuosien 1987–1988 
aikana.

Yläkirjaston (4.05) eteläsivun ikkunat 
on uusittu vuonna 1965. Niiden ulko-
puoliset puiset ikkunaluukut on maalat-
tu vuonna 2010.

Alakirjastosta (2.08) pergolaterassille 
aukeava puuikkuna on uusittu vuonna 
2014. Johtajan asunnon televisiohuo-
neen (3.14) eteläsivun puuikkunat on 
uusittu vuonna 2015. 

Pohjoisjulkisivun alimman kerroksen 
(taso 3) länsireunassa on talonmie-hen 
asunnon makuuhuoneen seinä, jossa on 
kaksi rautaristikoin varustet-tua puuik-
kunaa. 

Johtajan asunnon ikkunoita on uusit-

tu vuosien 2014–2016. Osassa on eristys-
lasit. Johtajan asunnon makuuhuoneen 
(3.20) eteläsivulla on pergolaterassille 
suuntautuva metalli-ikkuna ja itäsivul-
la kaksi päällekkäistä ikkunaa, joista 
alempi on uusi metalli-ikkuna. Nämä 
ikkunat ovat vuodelta 2014. Kylpyhuo-
neen (3.19) itäsivulla on kaksi päällek-
käistä, vuonna 2016 uusittua puuikku-
naa, joissa on eristyslasit. Ylemmän 
ikkunan yläpuolella on rautaristikko. 
Johtajan asunnon makuuhuoneen (3.18) 
itäseinän ylä-osassa on yksijakoinen, 
vuonna 2016 uusittu puuikkuna, jossa 
on eristyslasi. 

Huoltopihan pohjakerroksen ulko-
ovien yläpuolella on vanhat rautaikku-
nat, joiden edessä on rautaristikot. 
Myös johtajan asunnon olohuoneen 
(3.14) takan yläpuolisen ikkunan edessä 
on rautaristikko. Ovia ja yläikkunoita 
kiertävien peperinokivestä tehtyjen, 
suorien kehysten päällä on alun perin 
saattanut olla stukkopinta.

Talonmiehen asunnon pohjoissivua 
vasten olevassa makuuhuoneessa (3.05) 
on kaksi yksijakoista ja yksinkertaista 
puuikkunaa, joiden ulkopuolel-la on 
teräsristikot. Luukkuja ei ole. Ikkuna-
aukkoja on suurennettu 1950-luvulla. 
Talonmiehen asunnon makuuhuoneen 
(3.06) eteläseinän yläosassa on kaksi 
ikkuna-aukkoa, joissa molemmissa 
on kaksi ikkunaa päällekkäin. Ylem-
mät ikkunat näkyvät eteläjulkisivussa, 
alemmat jäävät pihatason alapuolelle. 
Valokuilut on rakennettu 1950-luvulla 
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ja niiden vaakapinnoissa on lasitiiliä. 
Ikkunoissa on eristelasit ja niiden ulko-
puolella on rautaristikot. 

Ullakolla (taso 7) on kaksi pohjoisen 
puoleista kattoikkunaa. Ainakin tutki-
jalehtorin työhuoneen ikkuna (7.03) on 
uusittu 2000-luvulla.

Ikkunaluukut
Ikkunoiden ulkopuolella on aiemmin 
ollut säleiköllisiä ja puisia luukkuja. 
Esimerkkejä näistä näkyy muun muassa 
1870-luvun valokuvissa.

1950-luvun restauroinnissa useimpi-
en ikkunoiden ulkopuoliset ikkunaluu-
kut poistettiin. Kun ikkunat uusittiin, 
sijoitettiin uudet luukut sisäpuolelle. 
Suurin osa luukuista tehtiin puusta. Pia-
no nobilen intendentin toimiston (4.06) 
ikkunan luukut tehtiin teräksestä. Ny-
kyiset sisäpuoliset luukut ovat ainakin 
suurelta osin 1950-luvulta, mutta niitä 
on kunnostettu.

Rakennuksessa on joitakin ulkopuo-
lisia ikkunaluukkuja. Piano nobilen 
kirjaston (4.05) eteläsivun kahdessa 
ikkunassa on ulkopuoliset säleikölliset 
puiset ikkunaluukut. Ne on uusittu 
vuosien 1987–1988 aikana ja maalattu 
ainakin vuonna 2010. Johtajan asunnon 
pergolaterassin ikkunan luukut on kor-
jattu vuonna 2017. 

Rakennuksessa on myös pieniä ikku-
noita, joissa on ulkopuoliset teräksiset 
luukut.

Ovet

Ulko-ovet

Länsijulkisivun pääovi on alkuperäinen, 
1500-luvun alkupuolen korkea ja leveä 
puinen pariovi, jonka toisessa ovileh-
dessä on erillinen pienempi ovi. Ovi on 
restauroitu vuonna 2009. Muut raken-
nuksen ulko-ovet ovat myöhempiä. 

Alun perin länsijulkisivun tasossa 5 
oli kolme ikkunaa. Näiden edustalle on 
1700-luvulla tehty parvekkeet. Parveke-
ovissa oli ulkopuoliset luukut. Nykyiset 
ikkunalliset puupariovet ovat 1950-lu-
vulta. Niissä on sisäpuoliset puuluukut. 
Ovet on kunnostettu.

Huvilan pääportaaseen johtava 
eteläjulkisivun ikkunallinen teräsovi 
on 1990-luvun lopulta. Eteläsivun tason 
5 kattoterassille parlatoriosta johtava 
ikkunallinen puupariovi on uusittu vuo-
sien 1987–1988 aikana.

Piano nobilen kirjaston (4.05) 
länsisivulla on vanha, mahdollisesti 
1860-luvun rautaovi, joka on restauroitu 
vuonna 2009.

Johtajan pergolaterassille johtaa 
kaksi ovea. Vierashuoneessa on ikkunal-
linen puinen pariovi, jonka edessä 
on uusi teräsportti. Johtajan asunnon 
käytävän (3.16) ovi on ikkunallinen 
puupariovi.

Johtajan pergolaterassille johtaa 
kaksi ovea. Vierashuoneessa on ikkunal-
linen puinen pariovi, jonka edessä 
on uusi teräsportti. Johtajan asunnon 
käytävän (3.16) ovi on kaksinkertainen. 

Ulkopuolinen pariovi on ulkopuo-lelta 
terästä, sisäpuolelta puuta. Oven ylä-
osassa on ikkunat ja sisäänpäin aukea-
vat luukut. Sisempi ovi on yksilehtinen 
puupeiliovi, jonka yläpeileissä on lasit ja 
rautaristikot.

Johtajan asunnon itäjulkisivun ulo-
keparvekkeelle johtava puupariovi on 
vuodelta 2015. 

Pohjoisjulkisivun pohjakerroksessa 
(taso 3) on kolme huoltopihalle johta-
vaa johtajan asunnon ulko-ovea ja yksi 
talonmiehen asunnon ovi. Alun perin 
ovia on ollut korkeintaan yksi. Kaksi 
ovea on puhkaistu ikkunoiden alle 
mahdollisesti jo 1800-luvulla ja neljäs 
1970-luvulla. Ovet uusittiin 1950-luvul-
la. Nykyiset ovet ovat teräsrakenteisia. 
Ainakin osa ovista on uusittu vuonna 
1995 ja johtajan asunnon ovissa on eris-
tyslasit. Talonmie-hen keittiön ovessa 
on yksinkertaiset lasit ja ulkopuoliset 
puuverhoukset. Kaikkien ovien lasien 
edessä on ulkopuolella verkkomaiset 
teräskalterit ja sisäpuolella luukut.

Huoltopihan teknisissä tiloissa ja 
autotallissa on uudet teräksiset ulko-
ovet. Alapuutarhan varastorakennuksen 
ikkunallinen teräsovi on 1990-luvun lo-
pulta. Yläpihan tonttia kiertävää muuria 
vasten olevan rakennuksen yleisö-wc:n 
teräsovi on 1990-luvun lopulta, teknisen 
tilan ovi on hieman vanhempi.

Sisäovet

Villa Lantessa ei ole säilynyt alkupe-
räisiä sisäovia. Osa oviaukoista on 

puhkottu myöhemmin. Oviaukoissa on 
peperinokivestä, travertiinista, puusta 
tai teräksestä tehtyjä kehyksiä. Villa 
Lantessa on useita 1800-luvun koris-
teellisia puuovia. Ainakin osa näistä 
on siirretty muualta tai ne eivät sijaitse 
alkuperäisellä paikallaan. 

Rakennuksessa on säilynyt useita 
1950-luvun restauroinnissa tehtyjä val-
koisia laakaovia. 8.10.1952 päivätyn Villa 
Lanten restauroinnin neljännen käsit-
telykerran pöytäkirjan (IRF:n arkisto, 
KA) mukaan esimerkiksi tasojen 5 ja 6 
sisäovet suunniteltiin tehtävän mahdol-
lisimman yksinkertaisiksi abete-puusta 
(pihta) ja ovenpainikkeen alapuolelle 
suunniteltiin rautatammiupotukset. 
Osa 1950-luvun ovista on sittemmin 
uusittu 1970-luvulla tai vuosien 1998-
1999 restauroinnin yhteydessä. Moniin 
1950-luvulta säilyneisiin sisäoviin on 
uusittu ovenpainikkeet ja niissä ei ole 
enää rautatammiupotuksia. Sen sijaan 
johtajan asunnossa esimerkkejä tällai-
sista on säilynyt. Villa Lantessa on myös 
uusia 1900-luvun jälkipuolen teräsovia. 
Johtajan asunnon ruokasalin (3.12) huol-
topihalle johtavien ulko-ovien sisäpuo-
lelle on rakennettu tuulikaapit, joissa 
on ikkunalliset peilipariovet, jotka ovat 
mahdollisesti 1990-luvulta.
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Rakennusrunko Tässä � –luvussa � –kuvaillaan � –Villa � –

Lanten � –keskeisiä � –rakenteita, � –

rakennusosia � –ja � –talotekniikkaa � –

pääpirteittäin. � –Kyseessä � –ei � –

ole � –kuntotutkimus � –eikä � –

rakennustekninen � –selvitys, � –vaan � –

pääpaino � –on � –rakennushistorian � –

kannalta � –olennaisissa � –rakenteissa. � –

Villa � –Lantesta � –ei � –ole � –saatavilla � –

rakenteita � –kuvaavaa � –kattavaa � –

piirustusmateriaalia � –ja � –kirjalliset � –

kuvaukset � –ovat � –yksittäisiä. � –

Torsten � –Steinby � –kuvailee � –

1950-luvun � –aikana � –tehtyjä � –

muutoksia � –kirjassa � –Villa Lante � –

(1953) � –sekä � –vuosien � –1952–1953 � –

restaurointi- � –ja � –korjaustöiden � –

aikaisten � –suunnittelukokousten � –

pöytäkirjoissa � –ja � –koosteissa. � –

Nämä � –tiedot � –on � –pääasiassa � –koottu � –

lähinnä � –Institutum � –Romanum � –

Finlandiaen � –arkistossa � –(KA, � –IRF) � –

säilytettävistä � –asiakirjoista. � –

Villa � –Lanten � –rakennetyypeistä � –

on � –vaikeaa � –luoda � –luotettavaa � –

kokonaiskuvaa � –ilman � –

kohdennettuja � –rakenneavauksia, � –

sillä � –rakenteita � –käsittelevä � –

lähdeaineisto � –on � –puutteellista. � –

Tämä � –luku � –perustuu � –

pääosin � –marraskuussa � –2019 � –

tehdyn � –kohdekäynnin � –

aikana � –rakennuksesta � –

tehtyihin � –havaintoihin � –

yhdistettynä � –arkisto- � –ja � –

kirjallisuustutkimuksen � –

kautta � –saatuihin � –tietoihin. � –

Rakennusrunko � –ei � –ole � –

paljaaltaan � –näkyvissä � –juuri � –

missään. � –Tulevien � –restaurointien � –

suunnittelussa � –tullaan � –

tarvitsemaan � –rakenneavausten � –

perusteella � –saatavaa � –tietoa.

Perustukset ja perusmuuri
Vanhin osa Villa Lanten perusmuurista 
on Rooman keisariajan alussa rakennet-
tua opus concretum -muuria. Opus concre-
tum on roomalaisten ennen ajanlaskun 
alkua kehittämä rakennustekniikka, 
jossa on vuoroin pikkukivikerroksia 
(caementa) ja vuoroin laastia (materia). 
Tämä vanhin osa näkyy itäjulkisivun 
alaosassa, johtajan asunnon alapuoli-
sessa seinäpinnassa. Vanhinta perus-
muuria on otettu esiin 1990-luvun lopun 
restauroinnin yhteydessä poistamalla 
sen päällä ollut rappaus. Nämä raken-
teet ovat paikalla aiemmin sjainneen 
rakennuksen jäänteitä, joita 1500-luvul-
la käytettiin hyväksi nykyistä huvilaa 
rakennettaessa. Alue, jolta näitä raken-
teita löytyy, sijaitsee alakellarin (taso 1) 

ja yläkellarin (taso 2) itäosassa. Pääosin 
huvilan 1500-luvulla rakennetun osan 
perusmuuri on rapattua ja kalkkimaa-
lattua tiilimuuria, jonka seassa saattaa 
olla myös luonnonkiveä. 1600-luvun 
puolivälillä rakennetun kolmikerroksi-
sen laajennusosan kellertävistä tiilistä 
muurattu perusmuuri on nähtävissä 
itäjulkisivulla 1500-luvun osan etelä-
puolella. Etelä-, länsi- ja pohjoissivujen 
perusmuurit sijaitsevat maanpinnan 
alapuolella.

Rakennuksen luoteiskulmaa on vah-
vistettu vuosien 1952–1953 korjaustöiden 
yhteydessä.

Alapohja
Alapohjarakenteena on alun perin ollut 
todennäköisesti maanvarainen, eris-
tämätön lattia, jossa on ollut hiekan 
päälle asennetut lattiakivet. Yläkellarin 
(taso 2) viinikellarissa (2.01) on maalat-
tia sekä jonkin verran kivetystä. Vuosien 
1973–1975 korjaustöiden yhteydessä 
kellarien maanvaraisia rakenteita uusit-
tiin. Alakellarin kaikki lattiat purettiin 
ja niiden alle kaivettiin ja sijoitettiin 
pohjaviemärit, minkä jälkeen lattiapin-
nat uusittiin. 

Nykyisin suuressa osin kellaritiloja 
on vuosien 1998–1999 aikana asennetut 
punatiililaatat lukuun ottamatta taitei-
lijan tiloja, joissa on toisenlaiset laatat, 
sekä pääportaan alatasannetta (2.07), 
jonka lattiatiilet saattavat olla 1700-lu-
vulta.
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Tuuletuskuilut
Kellaritiloissa on esiintynyt kosteusvau-
rioita, joista osa johtuu hienojakoisen 
maan maakosteudesta. Kellaritiloja 
kiertää maan sisään kaivettuja katettuja 
tuuletuskuiluja, joihin kosteuden on 
tarkoitus tiivistyä ja toisaalta tuulettua 
ulkoilmaan, jotta se ei jäisi huvilan 
rakenteisiin.

 Yläkellarin (taso 2) vierashuoneen 
(2.12) eteläseinän ulkopuolelle maahan 
kaivettu tuuletuskuilu on tehty mahdol-
lisesti vuosien 1952–1953 restaurointi- ja 
korjaustöiden yhteydessä. Tuuletus-
kuilun sisäänkäynti sijaitsee johtajan 
puutarhan länsimuurissa. Noin kahdek-
san metriä korkeaan tunneliin kuljetaan 
kalteriovella varustetusta aukosta, josta 
laskeudutaan alas tunnelin pohjalle 
irtotikkailla.

Vuonna 1977 pääsisäänkäynnin edus-
tan ja pohjoisseinän kosteusongelmia 
oli yritetty ratkaista rakentamalla myös 
huvilan länsi- ja pohjoispuolelle uudet 
tuuletuskuilut. 

Vuonna 1986 kellaritilojen kuilun 
puoleisiin seinäpintoihin on lisätty bi-
tumisively pinnoitteeksi. Bitumisiveluä 
ei välttämättä ole tehty kaikille näille 
pinnoille, ja osasta pintoja sively on 
irronnut ja tipahtanut pois suolarapau-
tumisen seurauksena, kun kosteus on 
puskenut rakenteista ulospäin. Ilmei-
sesti tässä vaiheessa on tukittu myös 
ilmanvaihtokanavia. Bitumisivelyn 
kosteustekninen toiminta on erittäin 
kyseenalainen rakenteiden kuivana 

pysymisen kannalta. Lisäksi voidaan to-
deta, että kuilujen ja maan tai yläpihan 
alaisten huoneiden yläpuolelta valuu 
kuiluihin ja rakenteisiin vettä etenkin 
rankoilla sateilla, sillä pihakansi ei ole 
tiivis. 

Länsisivun tunneli yhdistyy ete-
läsivun tunneliin sen jatkeeksi. Poh-
joissivun kuilutunneliin on erillinen 
pääsy alapuutarhan länsimuurin aukon 
kautta. Tämä tunneli sijaitsee muita 
tunneleita korkeammalla tasolla. Poh-
joistunnelista on johdettu yhdysputkia 
aiemmin mainittuihin tunneleihin, 
joita kautta ilma pääsee rajoitetusti 
kiertämään kehämäistä reittiä kuilujen 
lävitse.

Vuosien 1998–1999 aikana tehtyjen pi-
hatöiden yhteydessä yläpihan laatoituk-
seen tehtiin tarkistus- ja kulkuluukut, 
joita kautta pääsee kuilutunneleihin. 
Tunneleita tyhjennettiin sinne kerty-
neestä rakennusjätteestä ilmanvaihdon 
parantamiseksi.

Vuonna 2015 tapahtuneen putkivuo-
don vuoksi eteläsivun kuilun kulman 
vanha valurautainen viemäriputki 
korvattiin uudella PVC-putkella. Vuonna 
2018 tehtiin tuuletuskanavatöitä pesula-
kerroksen ilmastointilaitteiden uusimi-
sen yhteydessä.

Marraskuussa 2019 Livadyn tekemän 
kenttätutkimuksen yhteydessä havait-
tiin etelä- ja länsisivujen kuilun pohjalle 
kasaantuneen vettä. Vettä todettiin 
valuvan kuiluun yläpihan yleisö-wc:n 
viemäristä ja viemäriä korjattiin heti.

Kuilun pohjalla oli marraskuussa 2019 vettä. 
Oikealla näkyy vierashuoneen (2.12) seinän 
bitumisiveltyä pintaa.

Rakennuksen eteläpuoliseen tuuletuskuiluun pääsee johtajan puutarhan länsisivun muurin aukos-
ta, jossa on kalteroitu ovi. Kahdeksan metriä syvään kuiluun laskeudutaan irtotikkaita pitkin.

Rakennuksen länsipuolisen kuilun päätysei-
nässä on putkia, joiden kautta pohjoissivun 
tunnelin ilma kiertää.
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Ulkoportaan länsipuolisen ja rakennuksen pohjoispuolisen kuilutunnelin sijainnit pohjapiirustuk-
sessa ja leikkauksessa. Piirustus: Rakennushallitus 1977 / Villa Lanten alakirjaston arkisto.

Rakennuksen pohjoispuoliseen kuilutunneliin pääsee alapuutarhan länsisivun muurin aukosta, 
jossa on teräsportti. Tunneliin ei tarvitse laskeutua vaan se on aukon tasolla. Kuilu on rakennettu 
mahdollisesti vuonna 1977 ja siellä on muun muassa uusia pesulatilojen ilmastointilaitteita.

Yläpihalla on maanalaisten tuuletuskuilujen 
tarkistus- ja kulkuluukkuja sekä sadevesivie-
märeitä.
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Ulkoseinät
Villa Lantessa on eri vuosisatojen aika-
na rakennettuja ulkoseiniä, jotka kaikki 
ovat kantavia ja muurattuja kiviseiniä. 

Vuosien 1518–1527 aikana rakennetut 
ulkoseinät on muurattu tiilestä. Tiilien 
seassa saattaa olla myös luonnonkiveä. 
Seinät on rapattu ja kalkkimaalattu. 
Julkisivuja on jäsennelty ja koristeltu 
pilastereilla, listoilla ja kehyksillä, jotka 
on tehty stukosta tai peperinokivestä. 
Alimpien kerrosten seinät ovat muita 
paksumpia. Itäjulkisivussa on kantavina 
rakenteina myös arkadiaukkojen neljä 
spoliota eli kierrätettyä antiikin aikaista 
marmoripylvästä. 

Ulkoseiniä on korotettu yläosastaan 
jossain vaiheessa 75 cm:llä. Vuonna 
1952, kun vanha katto purettiin, tämän 
korotusosan todettiin olevan heikkora-
kenteinen ja sitä vahvistettiin.

Huvilan kaakkoiskulmaan on 1600-lu-
vun puolivälissä rakennettu kolme 
kerrosta korkea laajennusosa, jonka 
ylimmässä tasossa (3) sijaitsi kappeli. 
Tämän laajennuksen etelän ja lännen 
puoleiset tiiliseinät ovat maata vasten ja 
itäjulkisivussa on alin osa rappaamaton-
ta pintaa. Tasojen 2 ja 3 osalta pinnat on 
rapattu ja kalkkimaalattu.

1700-luvulla rakennetun laajennus-
osan, jossa nykyisin alakellarin tasossa 
sijaitsevat ateljee (1.06) ja käytävä (1.01) 
ja yläkellarin tasossa vierashuone (2.12), 
on idän puolella tiilestä muurattu, ra-
pattu ja kalkkimaalattu ulkoseinä. Etelä- 
ja pohjoisseinät ovat osittain maata, 

osittain kuilutunnelia vasten.
1860-luvulla rakennetun kirjastosii-

ven ulkoseinät ovat myös rapattuja ja 
kalkkimaalattuja tiiliseiniä.

Vuosien 1998–1999 aikana yläpihan 
pohjoisosan alle rakennetun kahden 
auton tallin sekä lämmönjakohuoneen 
maata vasten olevat ulkoseinät ovat 
mahdollisesti betonia. Ulkopinnat on 
rapattu ja kalkkimaalattu. Rakennel-
man länsipuolella on kuilu, johon on 
sijoitettu huvilaan johtavia lämmitys- ja 
vesijohtoputkistoja.

Kantavat väliseinät
Villa Lanten kantavat alkuperäiset 
1500-luvun alkupuolen väliseinät on 
muurattu tiilestä, rapattu ja kalkkimaa-
lattu. Lukuun ottamatta pääporrashuo-
neen porrassyöksyjen välistä keskisei-
nää ei 1500-luvun kantavia väliseiniä ei 
ole ainakaan suuressa määrin purettu, 
mutta sen sijaan niihin on paikoin puh-
kaistu oviaukkoja.

Kaikissa kerroksissa on myös 
myöhemmin eri vuosisatojen aikana 
rakennettuja väliseiniä. 1950- ja 1970-lu-
kujen restaurointitöiden yhteydessä on 
purettu kevyitä väliseiniä, jotka eivät ole 
olleet alkuperäisiä.

Tason 6 länsiosaan on vuosien 
1952–1953 restaurointi- ja korjaustöiden 
yhteydessä lisätty teräspilarit, jotka 
sijaitsevat asuinhuoneiden Rossa (6.13), 
Gialla (6.14) ja Azzurra (6.15) väliseinien 
sisällä. Nämä pilarit siirtävät yhdessä 
huoneiden alapuoliseen välipohjaan li-

sättyjen teräspalkkien kanssa yläkerros-
ten kuormia pois rasittamasta alapuoli-
sen loggian tynnyriholvia.

Välipohjat ja holvit
Villa Lanten vuosien 1518–1534 aikana 
rakennetussa osassa on erityyppisiä 
kantavia ja alapuolisia huoneita kattavia 
holveja:

• Tynnyriholveja on esimerkiksi pia-
no nobilen eteisessä (4.01) ja loggiassa 
(4.04), jossa on myös arkadikaaret ja pyl-
väät. Näiden molempien tilojen tynny-
riholveissa on myös runsas stukkokoris-
telu. Pohjakerroksen (taso 3) tiloissa on 
laakeat tynnyriholvit. Yläkellarin viini-
kellarin (2.01) sekä sen viereisten pesula- 
ja liinavaatehuonetilojen ajoituksesta ei 
ole varmuutta, mutta ne saattavat kuulua 

1500-luvun alkuperäisvaiheeseen. Myös 
näissä tiloissa on matalat tynnyriholvit. 
Liinavaate/serverihuoneessa (2.02, 2.03) 
on alaslaskettu katto, jonka laatat on 
uusittu vuonna 2013.

• Pääporrashuoneen pohjakerroksen 
kerrostasannetta (3.10) ja yläkellarin 
käytävää (2.09) kattavat ristiholvit.

• Piano nobilen salonessa (4.03) sekä 
toimistotiloissa (4.02, 4.06 ja 4.08) on 
peiliholveja1. Holveissa on rikas fresko- 
ja stukkokoristelu.

1 Peiliholvi on yhdistelmärakenne, jossa holvin 
alaosa on pitkin seiniä kiertävä pienisäteisen 
tynnyriholvin puolikas eli kovero, ja laen 
muodostaa matala luostariholvi eli peili. Kaikki 
seinät ovat vastikemuureina. Peilin holvin 
näkyvä alapinta voi olla oikaistu erilaisella alle 
kiinnitetyllä rakenteella tasopinnaksi. 

Adriano Prandin aksonometrinen piirustus 
Villa Lanten piano nobilen holveista. Loggi-
assa ja eteisessä on tynnyriholvit, salonessa 
ja kolmessa pienemmässä sivuhuoneessa on 
peiliholvit. Piirustus esittää huvilaa alkupe-
räisasussaan ennen kirjastosiiven rakentamis-
ta ja muita muutostöitä. Piirustus: teoksesta 
Prandi 1954, sivu 54.
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yläpuolisen tason 6 välipohja loggian 
holvista. Vanhat puupalkit korvattiin uu-
silla teräspalkeilla, jolloin tason 6 lattia 
kannatettiin seinärakenteiden eikä enää 
holvin varaan.

• Vuosien 1974–1976 aikana piano nobi-
len (taso 4) holvien rakenteita vahvistet-
tiin restauroinnin yhteydessä ja halkea-
mat paikattiin.

• Piano nobilen johtajan työhuoneen 
(4.02) holvin freskoja on jouduttu res-
tauroimaan yläpuolisten tilojen putki-
vuotojen vuoksi useaan otteeseen, vii-
meksi vuonna 2013. Vuosien 1986–1989 
korjaustöiden yhteydessä holvit pyrittiin 
suojaamaan mahdollisilta uusilta vesi-
vahingolta, mutta vaurioita on ilmennyt 
tämänkin jälkeen.

Villa Lanten suorat eli ei-holvatut 
välipohjat ovat olleet alun perin puu-
rakenteisia, mutta vuosien 1952–1953 
restauroinnin yhteydessä ylempien 
kerrosten vanhat puiset välipohjat 
purettiin  ja muutettiin rakenteiltaan 
toisenlaiseksi perustellen tätä sillä, että 
niiden todettiin notkuvan ja puupalkeis-
sa oli lahovaurioita. Puiset välipohjat 
korvattiin teräspalkeilla2 ja raudoitetulla 
betonilla.

• Tasojen 5 ja 6 välinen puinen välipohja 

2 Torsten Steinby käyttää vuosien 1952–1953 
asiakirjalähteissä ruotsinkielistä termiä 
järnbalk, rautapalkki.

purettiin länsiosaltaan ja uusi teräspal-
kein tuettu betoninen välipohja raken-
nettiin aiempaa alemmas, jotta uudet ta-
son 6 länsiosan tilat saatiin mahtumaan 
uuden betonirakenteisen vesikaton alle.

• Tason 6 itäosa huoneiden lattia oli 
tähän asti levännyt alapuolisen loggian 
katon holvirakenteen päällä. 1950-luvul-
la nämä erotettiin toisistaan holvin suo-
jelemiseksi. Vanhat puupalkit purettiin 
ja itäosaan asennettiin teräspalkit, jotka 
tuettiin seinämuurien päälle. Teräsra-
kenteet ankkuroitiin uusien väliseinien 
sisään sijoitettujen teräspilareiden 
avulla pystysuunnassa uuden katon 
betonipalkkeihin.

Yläpohja ja vesikatto
Villa Lanten nykyinen betonirakenteinen 
ja tiilikatteinen aumakatto on rakennettu 
vuosien 1952–1953 muutosten yhteydes-
sä.

Alkuperäisessä puurakenteisessa 
katossa oli kastanjapuiset kattotuolit ja 
tiilikate. Puuosiin oli tehty eriaikaisia 
paikkauksia ja osa palkeista oli pahasti 
lahonnut. Katto todettiin vuonna 1952 
niin huonokuntoiseksi, että se päätettiin 
purkaa kokonaan. Uudet kantavat katto-
rakenteet tehtiin raudoitetusta betonista. 
Osa yläpohjarakenteista tehtiin beto-
nista, osa kevyemmillä materiaaleilla. 
Vesikatossa hyödynnettiin 80 % van-
hoista kattotiilistä, loput kerättiin muilta 
korjaustyömailta. Samassa yhteydessä 
muurattiin tarvittavat piiput ja hor-

Villa Lanten leikkaus 
A–A’ kohti pohjoista. 
Alimmissa kerroksissa 
on matalia tynnyriholve-
ja, piano nobilessa (taso 
4) peili- ja tynnyriholveja. 
Ylimmissä kerroksissa 
on suorat välipohjat. Pii-
rustus: Università Degli 
Studi di Firenze 2018.

Tasojen 1 ja 4 välisissä holvatuissa 
välipohjissa on saattanut säilyä lattiara-
kenteiden alla vanhoja puupalkkeja.

Pohjakerroksen (taso 3) länsiosassa, 
joka sijaitsee ulkoportaan alapuolella ja 
on nykyisin osa talonmiehen asuntoa, 
on laakeat tynnyriholvit.

1600-luvun puolivälissä rakennetussa 
kolmikerroksisessa laajennusosassa on 
laakeat tynnyriholvit. Pohjakerroksen 
holvissa oli alun perin runsas koristelu. 
Nykyisin johtajan asunnon makuu-
huonena (3.20), kylpyhuoneena (3.19) 
ja käytävänä (3.17) toimivassa tilassa 
sijaitsi aiemmin kappeli.

1700-luvulla rakennetussa käytävässä 
(1.01) sekä yläkellarin vierashuonees-
sa (2.12) on laakeat tynnyriholvit, sen 
sijaan taiteilijan asuintiloissa (1.05) on 
suora katto. Alakirjaston (2.08) ajoituk-
sesta ei ole varmuutta, mutta myös se 
on mahdollisesti rakennettu 1700-luvul-
la ja siinäkin on laakea tynnyriholvi.

Holveja on restauroitu, korjattu ja 
vahvistettu eri aikoina:

• Vuonna 1807 loggian (4.04) holvissa 
oli halkeamia ja arkkitehti Valadier 
muurautti kaksi arkadiaukkoa umpeen. 
Holvia pyrittiin myös vahvistamaan 
lisäämällä vetotankoja loggian ja salo-
nen (4.03) seinämuurien välille salonen 
huonetilan yläosaan holvin aiheuttami-
en vaakavoimien hallitsemiseksi sekä 
rautakoukkuja ankkureiksi loggian 
yläpuoliseen välipohjarakenteeseen.

• Vuosien 1952–1953 restauroinnin 
yhteydessä loggian tynnyriholvissa ja 
seinissä olleita halkeamia korjattiin. Ar-
kadin kaksi umpeen muurattua aukkoa 
avattiin. Loggian ulkoseinän pylväiden 
väliin asennettiin uudet teräskarmilliset 
ikkunat. Karmit vahvistivat heikoiksi 
todettuja pylväitä ja holvia. Tynnyri-
holvia vahvistettiin myös irrottamalla 
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Vanha kastanjapuusta rakennettu tiilikatteinen kattorakenne purettiin vuonna 1952 ja uuden 
katon kantava rakenne tehtiin raudoitetusta betonista. Kuitenkin 80 prosenttia vanhoista 
kattotiilistä pystyttiin käyttämään uudestaan ja loput tiilet hankittiin muista kohteista vanhoina. 
Viimeisten vuosikymmenten aikana kattoa on korjailtu tarpeen mukaan ja yksittäiset, vaihdetut 
tiilet erottuvat vanhempien tiilien joukosta. Kuva on otettu ullakon pohjoispuolisen työhuoneen 
(7.03) ikkunasta.

mit, mutta neljä ”tarpeetonta” piippua 
jätettiin palauttamatta. Katon pohjois-
lappeella on kaksi lyhtymäistä ullakon 
kattoikkunaa.

Räystäiden alapinnassa näkyvät 
puuosat eivät ole rakenteellisia palkkeja, 
vaan ne kuvastavat aiemmin paikalla 
olleita palkkeja.

Vesikattoa on korjattu 1950-luvun 
jälkeisinä vuosikymmeninä aina tarpeen 
mukaan ja yksittäisiä rikkinäisiä kattotii-
liä on uusittu useaan otteeseen. Samalla 
on myös poistettu tiilien päälle ja välille 
kasvanutta sammalta ja muuta kasvilli-
suutta. Vuonna 2013 kahta savupiippua 
on korjattu. Kupariset räystäskourut ja 
syöksytorvet on uusittu vuosien 1998–
1999 restauroinnin yhteydessä.

Koska nykyinen betoninen kattora-
kenne on alkuperäistä puurakennetta 
raskaampi, on sen suuremman painon 
katsottu aiheuttaneen enenevästi hal-
keamavaurioita seinärakenteille (Hanni 
Sippo, suullinen tiedonanto 27.2.2020).

Kirjaston yläpohja ja kattoterassi

Piano nobilen 1860-luvulla rakennetun 
kirjaston (4.05) koristeellisen puisen ka-
settikaton rakennetta on vahvistettu vuo-
sien 1952–1953 restauroinnin yhteydessä. 
Samalla sen yläpuolisen kattoterassin 
(5.10) lattia on purettu ja siihen on lisätty 
uusi vedeneristys, minkä jälkeen terassi 
on laatoitettu uudelleen. Laatoitus on 
uusittu viimeksi vuosien 1998–1999 res-
tauroinnin yhteydessä.

Pääporras 
Läpi talon, yläkellarin (taso 2) tasosta 
ullakolle (taso 7) kulkeva pääporras on 
esitelty laajemmin sisätilainventoinnin 
yhteydessä (s. 232–235). Tässä sitä on käsi-
telty rakenteelliselta kannalta. 

Porrashuoneen seinät on rakennettu 
vuosien 1518–1527 aikana. Ne ovat kanta-
via, rapattuja ja kalkkimaalattuja tiilimuu-
riseiniä. Alkuperäisen portaan syöksyt 
oli tehty peperinokivestä ja askelmat 
oli päällystetty puulla. Porrassyöksyjen 
välissä oli kantava keskiseinä ja välitasan-
teiden alla holvit. Vanha porras purettiin 
vuonna 1952 huonokuntoisena. Uusi 
porras tehtiin raudoitetusta betonista vuo-
sien 1952–1953 aikana. Pohjakerroksen 
porrastasanteen (3.10) ristiholvi säilytet-
tiin. Uuden portaan syöksyjen suunnat 
kiertävät vastakkaiseen suuntaan kuin 
aikaisemmin. Uuteen portaaseen ei tehty 
keskiseinää ja porrastasanteet lepäävät 
seinämuureille ulottuvien teräspalkkien 
päällä. Vanhaan maanvaraiseen seinä-
muuriin lisättiin betoniperustus.

Nykyiset porrasaskelmien vaalean-
punaiset Rietin-marmoriset laatat ja 
teräspinnakaiteet on asennettu vuosien 
1998–1999 aikana, mutta kantavat raken-
teet ovat edelleen 1950-luvun raudoitettua 
betonia ja teräspalkkeja.

Räystään alapinnassa näkyvillä puuosilla ei 
ole rakenteellista merkitystä. Puuosat on 
kyllästetty. Kupariset sadevesikourut ovat 
1990-luvun lopulta.
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Talotekniikka Villa Lantella on yli 500 vuoden historia. 
Erityisesti 1900- ja 2000-luvuilla tiloilla 
on ollut moninaisia käyttötarkoituksia, 
joiden on katsottu vaativan paljonkin 
lisää modernia talotekniikkaa, kuten 
sähköä, lämmityslaitteistoa, uusia 
vesijohtoja ja viemäröintiä sekä tehoste-
tumpaa ilmanvaihtoa ja ilmastointia. Ta-
lotekniikan vaatimat tilavaraukset ovat 
nykyisin haastavan suuria, erityisesti 
kun laitteistot pitää asentaa näinkin 
vanhaan ja arvokkaaseen, suojeltuun 
rakennukseen, jossa johdot ja kana-
voinnit tulisi sijoittaa mahdollisimman 
huomaamattomasti mutta toisaalta mer-
kittäviä vanhoja rakenteita vahingoitta-
matta ja poistamatta.

Suomalaiset toivat erityisesti 1970-lu-
vun korjaustyön yhteydessä omia Suo-
messa käytettyjen tyyppien mukaisia 
laitteistojaan italialaiseen järjestelmään, 
mistä seurasi ongelmia. Esimerkiksi 
roomalainen vesijohtovesi on kalkki-
pitoisempaa kuin suomalainen, mikä 
aiheutti vesilaitteiden nopeaa vaurioi-
tumista. Myös varaosien hankkiminen 
Suomesta oli vaikeaa ja hidasta. Vir-
heitä pyrittiin korjaamaan viimeisim-
pien 1990-luvun lopun restaurointi- ja 
korjaustöiden yhteydessä, jolloin talon 
vaaralliseksi arvioitu sähköjärjestelmä 
ja vesijohdot uusittiin ja ilmanvaihtoa 
parannettiin.

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän historiaa

Villa Lante on alun perin rakennettu 
kesähuvilaksi eikä siellä ollut tarkoitus 
asua ympärivuotisesti. Yksittäisissä huo-
neissa on ollut puulämmitteisiä takkoja 
tai uuneja. Nykyisin rakennuksessa on 
vain kolme avotakkaa: salonessa (4.03), 
johtajan asunnon olohuoneessa (3.15) 
ja kirjastossa (4.04). Ei ole tiedossa, 
ovatko takat käyttökunnossa. Purettujen 
takkojen hormeja on muurattu umpeen 
vuosien 1952–1953 restauroinnin yhte-
ydessä. Nykyisin takkojen hormit ovat 
ainakin osittain auki.

Vuonna 1926 huvilaan asennettiin 
keskuslämmitysjärjestelmä. Vesikiertoi-
set lämpöjohdot ja valurautapatterit on 
merkitty vuoden 1926 lämpöjohtosuun-
nitelmaan (s. 48–49). Kylpyhuoneisiin 
tuli lämmintä käyttövettä. Lämpökattila 
laitteistoineen sijoitettiin pohjakerrok-
sen lounaiskulmaan, jossa nykyisin on 
tekninen varasto (3.01).

Vuonna 1951 kattilahuoneeseen asen-
nettiin uusi hiilikäyttöinen lämpökattila 
ja kenraali Helbigin asunto, joka on 
nykyisin instituutin johtajan asuntona, 
yhdistettiin uuden kattilan lämpöjärjes-
telmään. Vuosien 1952–1953 restaurointi 
ja korjaustöiden yhteydessä tasoihin 5 ja 
6 tehtiin uusia asuintiloja, joihin sijoitet-
tiin uusia, aiempaa pienempiä lämpö-
pattereita. Osa liian suuriksi todetuista 
vanhoista valurautapattereista siirrettiin 
käyttöön toisiin tiloihin. 

Vuonna 1972 loggian (4.04) ja salonen 
(4.03) valurautapatterit poistettiin ja 
uudet patterit sijoitettiin seinäsyven-
nyksiin levyjen taakse sekä upotettiin 
itäsivun ikkunoiden alapuolelle ritilöi-
den alle. Villa Lanten lämpöjärjestelmää 
uusittiin myös vuosien 1973–1975 korja-
ustöiden yhteydessä muissakin tiloissa 
ja osa valurautapattereista vaihdettiin 
levypattereiksi.

Vuosien 1986–1987 aikana pohja-
kerroksessa (taso 3) sijainnut vanha, 
öljykäyttöinen kattila purettiin ja uusi, 
metaanikaasukäyttöinen1 kattila sijoitet-
tiin uuteen huoltopihalle muuria vasten 
rakennettuun kattilahuoneeseen. Järjes-
telmä yhdistettiin Rooman kaupungin 
kaasuverkkoon. Kattilahuoneesta vedet-
tiin siirtoputkistot huvilaan maanalai-
sen kuilun kautta. Vuosien 1998–1999 
korjaustöiden yhteydessä kattila- ja läm-
mönjakohuonetta uudistettiin, kun sen 
viereen rakennettiin autotalli ja päälle 
yläpihan kansi. Lämpökattila uusittiin. 
Sisätiloissa uusittiin yksittäisiä lämpö-
pattereita. Uudet patterit ovat pääosin 
alumiinisia lamellijaokeradiaattoreita.

Vuonna 2009 lämmitysjärjestelmää 
kohennettiin ja patteriverkoston venttii-
leitä vaihdettiin. Vuonna 2010 uusittiin 
entisessä kattilahuoneessa (nykyinen 
tekninen varasto 3.01) sijainneita läm-
pöputkia. Vuonna 2018 uusittiin lämpö-
putkisto, joka johtaa lämpökattilahuo-
neesta kiinteistön sisätiloihin.

1 Metaania on esimerkiksi maakaasu.
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Lämmitysjärjestelmän nykytila

Villa Lantessa on edelleen vesipatteri-
keskuslämmitys ja lämpökeskus sijait-
see rakennuksen ulkopuolella, pohjoi-
sen huoltopihan kannen alla. Nykyinen 
pieni ja kompakti lämpökattila on 
uusittu aivan äskettäin ja se käyttää ai-
kaisempaan tapaan Rooman kaupungin 
kaasuverkosta saatavaa metaanikaasua. 
Sama kattila tuottaa sekä patteriverkos-
tossa tarvittavan lämmön että käyttöve-
den lämmityksen. 

Huvilassa on edelleen käytössä 
jonkin verran vanhoja vuoden 1926 
valurautapattereita, mutta suuri osa 
pattereista myöhemmin asennettuja, 
uusimmat ovat vuodelta 2018 (taiteilijan 
asunto). Vanhat valurautapatterit ovat 
hyvin kestäviä, joten niiden säilyttämis-
tä käytössä voidaan suositella käytettä-
väksi edelleen. Lämmönjakohuoneessa 
ovat myös käyttöveden kalkinpoistolait-
teisto ja teknisen tilan sähköpääkeskus.

Johtajan toimiston (4.02) uusi, 1990-luvun 
lopun alumiinipatteri.

Loggian (4.04) vanhat valurautapatterit on korvattu 1970-luvulla uusilla levyjen taakse piilotetuil-
la sekä itäsivun ikkunoiden alle kiveen upotetuilla pattereilla. 

Lämmönjakohuone sijaitsee yläpihan kan-
nen alla ja sinne on käynti huoltopihalta. Villa 
Lanteen on äskettäin hankittu uusi, pienikokoi-
nen lämpökattila. Se on yhdistetty kaupungin 
kaasuverkkoon.

Huoltopihan teknisen tilan piiput sijaitsevat 
yläpihan kannella.

Johtajan asunnon (taso 3) vanha, vuoden 1926 
valurautapatteri.
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Ilmanvaihto
Osa Villa Lanten tiloista sijoittuu 
osittain tai kokonaan maan alle, mikä 
on ollut osaltaan aiheuttamassa lähes 
jatkuvasti sisäilmaongelmia. Rakentei-
den kuivana pysymistä ja huoneiden 
ilmanlaatua on pyritty parantamaan 
rakentamalla 1950- ja 1970-luvuilla 
tuuletuskuiluja maanalaisten tilojen 
ympäri. Rakenteiden ja tuuletustunne-
leiden toimintaa on tosin ymmärretty 
eri vuosikymmeninä eri tavoilla. Esi-
merkiksi kuilujen ilmanvaihtokanavia 
on syystä tai toisesta tukittu, mitä voi 
rakenteen kestävyyden ja ilmanvaihdon 
toimivuuden kannalta pitää riskinä.

Alun perin huvilassa on ollut vain 
painovoimainen ilmanvaihto, jota uuni-
en ja takkojen hormit ovat vahvistaneet.

Nykyisin pääosassa tiloja on edel-
leen painovoimainen ilmanvaihto ja 
ikkunatuuletus. Yksittäisissä tiloissa 
on kuitenkin koneellinen ilmanvaihto. 
Alakellarin (taso 1) ateljeen ja taiteilijan 
asuntoon on asennettu vuonna 2016 uu-
det ilmanvaihtolaitteet, joihin hankittu-
ja ilmasäleikköjä näkyy itäjulkisivussa. 
Vuonna 2009 yläkerroksiin sekä yläkel-
larin pesulatiloihin ja alakirjaston wc-
tilaan (2.10) on asennettu uudet poistoil-
mapuhaltimet. Myös vierashuoneessa 
(2.12) on koneellista ilmanvaihtolaitteis-
toa. Vuonna 2018 yläkellarin pesulatilo-
jen ilmastointilaitteet uusittiin, ja myös 
pohjoispuolen tuuletuskanavassa tehtiin 
korjaustöitä. Koska yläkellarin pesulati-
loissa kuivataan pyykkiä huoneilmassa, 

Ateljeen (1.06) ja taiteilijan asunnon (1.02–
1.05) ilmanvaihtolaitteistot on uusittu vuonna 
2016.

Yläkellarin pohjoissivun kuivaushuoneessa 
(2.04) ja sen viereisen pesulan (2.05) ilmas-
tointilaitteet on uusittu vuonna 2018.

Yläkellarissa sijaitsevan alakirjaston (2.08) lännenpuoleisen seinän yläosassa on yksi kolmion-
muotoinen ja kaksi pyöreää ilmanvaihtoventtiiliä. Seinän takana on tuuletuskuilu. Vastaavanlaisia 
1970-luvulla tehtyjä kolmionmuotoisia reikiä on tehty myös alakirjaston (2.08) ja vierashuoneen 
(2.12) väliseen seinärakenteeseen. Näillä toimenpiteillä on yritetty huonolla menestyksellä paran-
taa ilmanvaihtoa.

kehittyy sinne paljon ilmankosteutta. 
Kosteutta on pyritty vähentämään uu-
silla jäähdytyslaitteilla, jotka poistavat 
ilmasta kosteutta kondenssiveteen.
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Vesijohdot ja viemäröinti

Vesijohto- ja viemärijärjestelmän 
historiaa

Villa Lantessa ei ole alun perin vanhoina 
aikoina ollut vesijohtoja eikä viemäröin-
tiä. Vedet on kannettu sisään ja ulos. Ta-
loon on asennettu vesijohdot viimeistään 
vuonna 1926, jolloin kylpyhuoneisiin 
johdettiin kylmän käyttöveden ohella 
myös lämminvesijohdot.

Vuosien 1952–1953 korjaustöiden yhte-
ydessä uusiin tasojen 5 ja 6 tiloihin asen-
nettiin vesijohdot ja viemäröinnit. Pa-
remman vedenpaineen saavuttamiseksi 
rakennettiin ullakolle (taso 7) vesitankit, 
jotka yhdistettiin talon vesijärjestelmään. 
Kosteus oli vahingoittanut rakennuksen 
perustuksia ja alimpien kerrosten tiloja, 
joten rakennuksen ympäri piti rakentaa 
kunnollinen sadevesiviemäröinti. Kai-
vettiin syviä kanaaleja, uusia viemäreitä 
muurattiin ja tehtiin eristystöitä.

Vuosien 1973–1975 korjaustöiden aika-
na talotekniikkaa uudistettiin kokonais-
valtaisesti. Ullakon vesitankit purettiin 
1970-luvulla, kun ullakkotila muutettiin 
pesulaksi. Vesisäiliöt sijoitettiin pohja-
kerroksen länsiosaan. Alakellarin kaikki 
lattiat poistettiin ja niiden alle kaivettiin 
tilat pohjaviemäriä varten.

1970-luvulla asennettujen putkien 
vuodot aiheuttivat vaurioita johtajan toi-
mistohuoneen freskoihin, jotka korjattiin 
vuonna 1987.

Vuosien 1986–1989 aikana talotek-
niikkaa uusittiin ja korjattiin. Pihalle 

asennettiin uudet likakaivot ja jätevesi-
pumput. Kun uusi lämmönjakohuone oli 
valmistunut vuonna 1988 huoltopihalle 
pohjoista muuria vasten, pohjakerroksen 
entinen vesisäiliötila liitettiin talonmie-
hen asuntoon ja siihen rakennettiin 
kylpyhuone (3.02).

Vesijohtojärjestelmä uusittiin vuosina 
1998–1999. Vanhat 1970-luvulla asennetut 
vesiputket reistailivat ja holvien suojauk-
seen vesivahingoilta yritettiin kiinnittää 
erityishuomiota.

2000-luvun aikana on tehty lähes 
vuosittain huolto- ja korjaustöitä sekä 
yksittäisten tilojen putkitöitä erilaisten 
vuotokohtien korjaamiseksi. Esimerkik-
si:
• Vuonna 2007 uusittiin käyttöveden ja 
lämmityksen kiertovesipumput, jäte-
pumppu korjattiin, asennettiin uusi pai-
neenkorotusastia ja vedenpehmennin.
• Vuonna 2010 uusittiin yksi kiertovesi-
pumppu. Talonmiehen makuuhuonei-
den lattiat olivat vaurioituneet lämmitys-
verkon putkien vuodettua ja ne uusittiin. 
Samalla uusittiin myös johtajan asunnon 
lattioiden lämpöverkon putket.
• Vuonna 2011 pesulakerroksen (taso 2) 
viemäriputkistot täytyi uusia. Alapihalle 
(taso 1) rakennettiin uusi sadevesiviemä-
röinti.
• Vuonna 2012 tason 5 kylpyhuoneiden 
(5.03, 5.04) lämpöverkon putket vuosivat 
ja ne täytyi uusia kiireellisesti. Vahin-
gossa vaurioituneet alemman kerroksen 
johtajan työhuoneen (4.02) kattofreskot 
restauroitiin vuonna 2013.

• Huoltopihan kattilahuoneessa sijaitseva 
vesisäiliö uusittiin vuonna 2012.
• Vuosina 2013 ja 2015 yläkellarin pesu-
lassa tehtiin jälleen viemäriputkiston 
vuodoista aiheutuneita töitä.

Vesijohto- ja viemäröintijärjestel-
män nykytilasta

Villa Lanten nykyinen käyttövesijohtojär-
jestelmä on pääosin vuosien 1998–1999 
korjausvaiheesta, mutta osa yksittäisten 
tilojen vesijohdoista ja viemäröinnistä on 
uusittu 2000-luvulla. Kohdekäynnillä ei 
selvinnyt, kerätäänkö pihojen ja kattojen 
hulevedet erillisiin kaivoihin vai samaan 
muun viemäröinnin kanssa. Märkäti-
lojen kalusto on pääosin joko 1990- tai 
2000-luvulta. Järjestelmän keskuslait-
teistot sijaitsevat huoltopihan teknises-
sä tilassa, jonne vesi tulee kaupungin 
verkostosta. Käyttöveden kalkinpoisto- ja 
suodatinlaitteet muodostavat suuren 
osan tästä laitteistosta. Kalkinpoistossa 
tarvitaan huomattavia määriä ruoka-
suolaa ioninvaihtosuodatusprosessissa. 
Suolavarasto sijaitsee nykyisellään epä-
käytännöllisesti teknisen tilan käytävällä 
ja tekee tiloista ahtaat. 

Yläpihan muuria vasten sijaitsevassa 
rakennuksessa (aiemmin tunnettu Villa 
Margherita -nimellä) on tekninen tila, 
jossa on vesisäiliö erillisine pumppui-
neen.

Yläpihan portin sivulla on tonttia 
kiertävässä muurissa kokonaan muusta 
vesijärjestelmästä erillinen vesipiste, jos-
ta saa akveduktin puhdasta juomavettä.

Edelleen käytössä olevia kiertovesipumppuja, 
venttiileitä ja säätölaitteistoa pohjakerroksen 
(taso 3) teknisessä varastossa (3.01), joka on 
1980-luvun puoliväliin asti ollut kattilahuone.

Kalkinpoistolaitteistoa huoltopihan teknisessä 
tilassa.
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Sähköjärjestelmä

Sähköjärjestelmän historiaa

Villa Lantessa vuosina 1877–1922 eläneen 
Nadine Helbigin elämästä kirjoittaneen 
Maija Väisäsen (2004) mukaan huvilaan 
asennettiin sähköjä ja puhelin jo todella 
varhain, jo 1800-luvun puolella.1 

Vuosien 1952–1954 restauroinnin yh-
teydessä Villa Lanteen asennettiin oma 
sähkölinja, joka yhdistettiin pohjaker-
roksen keittiöön, piano nobilen (taso 
4) toimistoon, tason 6 keittokomeroon 
ja kylpyhuoneeseen. Uusiin tiloihin 
asennettiin valaisinjohdot, sähköpisto-
rasioita ja sähkönjakopisteitä. Uusien 
sähköjohtojen asennuksessa huoleh-
dittiin erityisesti hyvästä eristystasosta 
ja vanhat asennukset tarkistettiin.2 
1950-luvun korjaustöiden myötä Villa 
Lantessa oli käytettävissä kahta eri-
laista sähköä: italialaisen järjestelmän 
mukaista pistorasia- ja valaistssähköjän-
nitettä 127 V ja suomalaisen, silloisen 
yleisen järjestelmän mukaista 220 V 
vaihtojännitettä.

Vuosien 1973–1975 korjaustöiden aika-
na talotekniikkaa uudistettiin kokonais-
valtaisesti ja sähkötöitä tehtiin kaikkialla.

Vuonna 1984 luovuttiin kahden erilai-
sen sähköjännitejärjestelmän käytöstä ja 
koko rakennuksessa siirryttiin Suomessa 

1 Museoviraston ohjausryhmän sähköposti 
9.7.2020.

2 Torsten Steinbyn kirjoittama 10.1.1953 päivätty 
Villa Lanten restaurointia koskeva raportti. IRF, 
KA.

käytettävän kaltaiseen järjestelmään. 
Pistorasioiden, valaistuksen sekä muun 
huonetilojen sähkön käytössä olevat 
sähköasennukset oli toteutettu Suomessa 
tavanomaiseen tapaan 220 voltin vaihto-
jännitteellä. Pistorasiat olivat Suomessa 
käytettävän pistotulppatyypin mukaisia. 
Teknisissä tiloissa voitiin käyttää 220 V 
yksivaihejännitettä ja 380 V kolmivaiheis-
ta pääjännitettä, mikä oli myös tavalli-
siimmin Suomessa käytettyjen sähkö-
asennusten mukaista. Tässä ratkaisussa 
ei kuitenkaan päästy sähköjärjestelmien 
konstikkuudesta lopullisesti eroon. 

Villa Lanten koko sähköjärjestelmä  
on uusittu vuosien 1998–1999 restauroin-
nin yhteydessä, sillä 1970-luvulla asenne-
tut sähkölaitteet eivät täyttäneet Italian 
vaatimuksia tai käytetyt asennustavat 
eivät saaneet hyväksyntää. Taloon asen-
nettiin tuolloin ajanmukainen sisäinen 
tietoverkko. Linja- ja kaapelivedoissa 
pyrittiin käyttämään vanhoja johtojen 
pääreittejä. 

Instituutin sähköistyksen uusimisessa 
Lanten liittymiseksi Rooman jakeluverk-
koon sisältyy oma pieni siirtomuuntaja, 
jollaista ei tavallisesti missään käytetä, 
kun jännitetaso on jakeluverkossa sama 
kuin talossakin on käytössä. Pääkes-
kuksen muuntajan laitteistoon sisältyy 
porrastettu jännitekontrolli. Rooman 
jakeluverkon jännitteen vaihtelu onkin 
voinut vaikuttaa siihen, miksi liittymis-
muuntajaa on käytetty. Aiemmin kau-
pungissa on ollut heikohko sähköverkko 
kuormitukseen nähden. 

Loggiaan on vuonna 2011 asennettu uusia 
sähköpistorasioita.

Loggiassa on säilynyt myös vanhoja, mahdol-
lisesti 1950-luvulla asennettuja sähköpistora-
sioita.

Vuonna 2011 loggiaan (4.04) tehtiin 
pieniä sähköasennusten parannuksia 
ja uudet sähköpistorasiat. Vuonna 2016 
asennettiin taiteilijan ateljeehen (1.06) 
ja asuntoon uudet sähköalakeskukset ja 
valaisimet. 

Sähköjärjestelmän nykytila

Villa Lanten nykyisin käytössä oleva 
220 voltin sähköjärjestelmä on vuosi-
en 1998–1999 korjausvaiheesta, mutta 
yksittäisiin tiloihin on tämänkin jälkeen 
tehty uusia asennuksia ja kohennuksia. 
Myös sähköjärjestelmän vikoja on kor-
jattu ja huollettu lähes vuosittain. Järjes-
telmä on kolmivaiheinen, joten pääjän-
nite on 380 V vaiheiden välillä. Nollan 
(N) ja vaiheiden (L) välillä jännite on 
nykyisin 220 V tai 230 V. Tämä vastaa 
Suomessa käytössä olevaa järjestelmää.

Huvilarakennuksen sähköpääkes-
kus sijaitsee pääportaan alatasanteella 
(2.07). Ryhmäkeskuksia ja alakeskuksia 
on useita ja niitä sijaitsee jokaisella ker-

rostasolla sekä eri huoneryhmien yhtey-
dessä. Lämmönjakokeskuksella on oma 
sähköpääkeskuksensa. Sekä huvilan 
että lämmönjakokeskuksen pääkeskuk-
sissa on muuntaja, jonka ensiöpuolelle 
johdetaan italialaistyyppisestä sähkön-
jakeluverkosta paikallisen jännite- ja 
kytkentäjärjestelmän mukainen syöt-
töjännite paikallisesta sähköverkosta. 
Villa Lanten pääkeskuksissa olevista 
muuntajista saadaan toisiopuolelta 230 
V / 400 V kolmivaiheinen jännite insti-
tuutin sähköverkkoon. Syynä tällaiseen 
poikkeavaan sähkönsyöttöjärjestelyyn 
lienee suomalaisten ja italialaisten säh-
köjärjestelmien erilaiset suunnittelu- ja 
kytkentäjärjestelmien standardit sekä 
mahdollisesti jännitteen tasaisuuden 
vakauttamispyrkimys. Päärakennuk-
sen yläkellarissa olevan pääkeskuksen 
muuntajan näennäisteho on 50 kVA. Ta-
lon sisäisessä verkossa jännite vaihtelee 
huomattavasti nykytilanteessa.
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Jännitteenvakautusjärjestelmän 
laitteita.

Villa Lanten sähköpääkeskus sijaitsee pääportaan alatasanteen (2.07) itäsivulla.Pääportaan alatasanteen (2.07) eteläsivulla on kaappi, jonka yläosassa on pääsulakekotelo ja sen 
alla muuntaja. Suomalaisten ja italialaisten taloverkkojen suojausjärjestelmien eli maadoitusten 
standardit saattavat olla osasyy siirtomuuntajan käyttöön.

Ukkosenjohdatin talon kulmassa.Pääportaan ulko-oven viereisessä 
kaapissa sijaitsee ryhmäkeskus.

UKKOSENJOHDATTIMET

Katolle ja rakennuksen ulkokulmiin on 
asennettu ukkosenjohdattimia, joista on 
johdettu maadoitusjohtoja talon kul-
milla alas. Nämä johdot on puolestaan 
kytketty maadoitukseen. 

PALOHÄLYTYSJÄRJESTELMÄ

Villa Lantessa on kattoon asennettuja 
savunilmaisimia, jotka kuuluvat palohä-
lytysjärjestelmään. Sprinklereitä ei ole. 
Palohältysjärjestelmä uusittiin digitaali-
seksi loppuvuodesta 2019.
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1500-luvun � –alun � –huvila-
arkkitehtuurin � –aatteet � –ja � –

ideat � –näkyvät � –täyspainoisina � –
Villa � –Lantessa.
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Arkkitehtuurihisto-
riallinen � –merkitys � –ja � –
konteksti

Villa Lante al Gianicolo on yksi mer-
kittävimmistä Rooman kaupungin 
liepeille 1400- ja 1500-luvun taitteessa 
rakennetuista renessanssihuviloista. 
Huvilan arkkitehtuuri ja maisemallinen 
asemointi edustavat Roomaan 1400-lu-
vun lopulla Toscanasta, ennen kaikkea 
Firenzen seudulta omaksuttua, antiikin 
ihanteiden pohjalta luotua rakennus-
tyyppiä, villa suburbanaa. Esikaupunki-
huviloiden rakentaminen liittyi Roo-
massa myös 1400-luvun jälkipuoliskolla 
alkaneeseen kaupunkikuvan uudistami-
seen, jossa katolisen kirkon asema oli 
merkittävä. Tärkeät toiminnot painottui-
vat aiempaa enemmän Tiberin molem-
min puolin, ja kehityksen painopiste 
oli kirkon kannalta keskeisissä osissa 
Vatikaanin ja Borgon alueilla. 

Kaikki Rooman varhaiset esikau-
punkihuvilat rakennettiin kaupungin 
länsi- ja luoteispuolisille kukkuloille. 
Valmistumisensa aikaan Villa Lante 
sijoittui lähes rakentamattoman Gia-
nicolo-kukkulan laelle. Sen maisemal-
linen asema osana kaupungin itäistä 
silhuettia on yhä vieläkin nähtävissä 
siitä huolimatta, että etenkin 1800-luvun 
aikana kaupunki söi suuren osan sitä 
ympäröineistä puutarhoista. Villa Lante 
sijaitsee Rooman 1400- ja 1500-lukujen 
taitteessa rakennetuista esikaupunkihu-
viloista näkyvimmällä paikalla.

Villa Lante al Gianicolon arkkitehto-
ninen kokonaisuus on Rooman renes-
sanssiarkkitehtuurissa poikkeukselli-
nen. Rakennuksen muodonanto erosi 

muista varhaisista huviloista. Ensin-
näkin se oli näitä pienikokoisempi. 
Kuutiomaisen rakennusmassan, ja osin 
myös pohjaratkaisun, taustalla olivat 
Rooman keisariajan alussa rakennetun 
huvilan jäänteet. Nämä muodonannon 
reunaehdot olivat aikakauden huvilois-
sa harvoin käytetyn epäsymmetrisen 
tilajaon taustalla.

Julkisivujen jäsentely ja orna-
mentiikka edustavat käännettä myö-
häisrenessanssiin ja manierismiin. 
Rakennuksessa on nähtävissä myös tos-
canalaisvaikutteita, joita mahdollisesti 
selittää myös rakennuttaja Baldassare 
Turinin kotiseutu. Rakennuksen maise-
mallinen asema, pohjana oleva keisa-
riajan alun perustus, tila- ja julkisivujä-
sentelyt sekä maalaukset muodostavat 
arkkitehtonisen kokonaisuuden, jossa 
1500-luvun alun huvila-arkkitehtuurin 
aatteet ja ideat näkyvät täysipainoisina. 
Erityisesti maalauskoristeluissa arkki-
tehtuuri limittyy sekä huvilan sijainnin, 
Gianicolo-kukkulan antiikin mytolo-
giasta ammentavaan historiaan että 
Medici-paavien ja heitä lähellä olleen 
Baldassare Turinin henkilöhistoriaan ja 
valtapropagandaan 1520-luvun Roomas-
sa.

Giorgio Vasarin taiteilijaelämäker-
tojen mukaan Villa Lanten arkkiteh-
tuurihistoriallinen merkitys kietoutuu 
todennäköisesti myös huvilan toden-
näköiseen suunnittelijaan, Rafaelin 
oppilaaseen Giulio Romanoon, joka 
oli suunnitelmien laatimisen aikaan 

alle kahdenkymmenen. Villa Lante 
on hänen 1520-luvun taitteen Rooman 
nuoruudentöistään tunnetuin ja arkki-
tehtuuriltaan omaperäisin. Sittemmin 
Mantovassa pitkän uran luoneen ja juuri 
ennen kuolemaansa Pietarinkirkon ra-
kennustöiden johtoon kutsutun Roma-
non tuotannossa Villa Lante on tärkeä ja 
omintakeinen kohde.

Rakennusta on aiemmin tutkittu kat-
tavasti ennen kaikkea taidehistoriallisen 
kontekstin, julkisivujen ja piano nobilen 
osalta. Tässä selvitystyössä on pereh-
dytty kattavasti koko huvilan rakennus-
historiaan 1510-luvulta aina vuoteen 
2020 asti. Tämä ajanjakso kattaa huvilan 
rakentamisen, useiden vuosisatojen 
aikana toteutettuja muutosvaiheita 
sekä 1950-luvulta alkavan restauroin-
tien vaiheen. Tutkimuksellisesti uudet 
havainnot ja tiedot keskittyvät pääsään-
töisesti uusimpaan aikaan, mutta uusia 
havaintoja ja tarkennuksia tehtiin myös 
vanhempiin muutostöihin liittyen.

Villa Lanten arkkitehtuurihistorian 
hahmottamiseksi on olennaista tarkas-
tella rakennusta koko sen olemassaolon 
ajalta. Arkkitehtuurihistoriallisten arvo-
jen ymmärtämiselle on tärkeää hahmot-
taa, paitsi alkuperäisen rakennuksen 
piirteitä, myös vuosisatojen aikana 
toteutettuja muutosvaiheita sekä sitä, 
millä tavoin eri vuosikymmenten res-
tauroinneissa on suhtauduttu rakennuk-
sen ja sen ympäristön aikakerrostumiin.



LivadyVilla Lante al Gianicolo | Rakennushistoriaselvitys252

–
 � –Y

h
te

en
v

et
o

 � –j
a � –

jo
h

to
p

ää
tö

k
se

t � –
–

Restaurointihistoria � –
ja � –kerrostumat

Villa Lanteen toteutettiin vuodesta 1550 
aina 1900-luvun alkupuolelle runsaas-
ti laajennuksia, sisätilauudistuksia ja 
julkisivumuutoksia. Erityisesti huvi-
lan puutarha-alueet ovat vuosisatojen 
kuluessa muuttuneet ja pienentyneet, 
ja nykyinen 2 350 neliömetrin laajuinen 
tontti on vain fragmentti siitä aluees-
ta, joka on aiemmin kuulunut huvilan 
yhteyteen. Huvilan käyttö on muuttunut 
vapaa-ajan asunnosta ympärivuotiseksi 
asuinrakennukseksi ja lopulta suurlähe-
tystön toimipisteeksi sekä tiedeinstituu-
tiksi, jossa asutaan ja työskennellään. 
Muutostyöt ovat palvelleet näitä käyt-
töjä. 

Huvilan rakennusmassa ja julkisivu-
jen jäsentely on säilynyt pääpiirteittäin 
1520-luvun asussa lukuun ottamatta 
1860-luvun ateljeelaajennusta. Sisäti-
lojen osalta Turinin rakennuttaman 
alkuperäisen huvilan hahmo on kuiten-
kin hämärtynyt vuosisatojen kuluessa 
monin paikoin näkymättömiin. Raken-
nuksen historiassa siirryttiin restauroi-
vaan vaiheeseen 1950-luvun alussa, jol-
loin Suomen valtio hankki Villa Lanten 
omistukseensa. Tässä vaiheessa korja-
ustöiden pohjaksi otettiin ensi kertaa 
rakennuksen historian aikana taidehis-
torian, rakennusarkeologian ja restau-
roinnin lähtökohdat. Tämän taustalla 
olivat sekä Suomen valtion intressit että 
huvilan saama. Villa Lanten suojelu- ja 
restaurointihistoria ulottuu kuitenkin 
epäsuorasti 1950-lukua edeltävään ai-
kaan, sillä salonen vuonna 1837 irrotetut 

kattofreskot kiinnitettiin taidekeräilijä 
Henriette Hertzin toimesta vuonna 1891 
roomalaisen Palazzo Zuccariin niitä 
varten rakennettuun holvikattoon.

Huvilan restaurointihistoria 1950-lu-
vulta 2020-luvulle muodostaa 70 vuoden 
jakson. Tämä aikakausi kuvastaa 
havainnollisesti 1900-luvun restaurointi-
ideologioissa tapahtuneita muutoksia, 
ja 1950-, 1970-, 1980- ja 1990-luvulla to-
teutetut restauroinnit erilaisine kerros-
tumineen ovat irrottamaton osa huvila-
rakennuksen fyysistä kokonaisuutta ja 
rakennushistoriaa. 

Eri aikoina toteutettujen restauroin-
tien periaatteet ovat eronneet toisis-
taan merkittävästi, ja niiden keskeiset 
periaatteet ovat tavoitettavissa niin 
korjausvaiheita koskevista julkaisuista, 
raporteista, työselityksistä, piirustusai-
neistoista ja arkistovalokuvista kuin itse 
rakennuksestakin. 1950-luvun palaut-
tava, ulospäin näkyvää monumenttia 
korostava linja vaihtui 1970-luvulla 
eriaikaisia kerrostumia korostavaan 
käsittelytapaan. 1990-luvulla taas 
pyrittiin rakennushahmon integriteet-
tiä tavoittelevaan linjaan ja toisaalta 
korostettiin arkkitehtonisen luomuksen 
kokonaisuutta ja sen eri aikakerrosten 
yhdenvertaista arvoa. Restaurointitöi-
den ohella on tehty myös talotekniikan 
uudistamiseen ja ajanmukaistamiseen 
liittyviä korjaustöitä.

1950-luku
Professori Adriano Prandin johtamas-
sa, vuosina 1952–1955 toteutetussa 
restauroinnissa toteutettiin palauttavia 
muutostöitä ja osin myös rekonstrukti-
oita. Prandin jopa puristiseksi luonneh-
ditussa lähestymistavassa tavoitteena 
oli alkuperäisen renessanssihuvilan 
ulkomuodon palauttaminen. Tämän 
linjauksen mukaisesti rakennus tuli 
tutkia perinpohjaisesti ja palauttaa 
mahdollisimman lähelle sen alkupe-
räistä, 1520- ja 1530-luvun asua. Tämän 
restauroinnin lähtökohdat juontavat 
juurensa 1800-luvun Euroopassa synty-
neisiin, alkuperäisyyttä ja tarvittaessa 
rekonstruktioita korostaviin lähtökoh-
tiin, jotka murtuivat 1960-luvulta lähtien 
erityisesti Venetsian julistuksen (1964) 
siivittäminä.

Myöhemmät lisäykset – erityisesti 
1860-luvun ateljeelaajennus eli nykyi-
nen kirjasto, joka lisäksi rikkoi huvilan 
itäjulkisivun symmetrian – oli Prandin 
näkemysten mukaan purettava. Pää-
määränä oli alkuperäisen monumentin 
paljastaminen vuosisatojen aikana 
kertyneiden uudistusten alta, tarvitta-
essa myös rekonstruktioin. Restaurointi 
kohdistui näin ollen ennen kaikkea jul-
kisivuihin ja piano nobilen sisätiloihin. 
Rakennuksen muut tilat olivat miltei 
täysin toissijaisia.

Tärkeänä osana 1950-luvun restau-
roinnissa oli ajanmukaisten ja toimivi-
en tilojen sisustaminen rakennuksen 
maanalaisiin ja piano nobilen yläpuoli-
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siin kerroksiin. Erityisesti yläkerrosten 
mahdollisesti alkuperäisiä seinära-
kenteita ja uuden ajan alun stukkoko-
risteluita purettiin uusien majoitus-
huoneiden tieltä. Tiettävästi niistä ei 
tehty minkäänlaista dokumentointia. 
Merkittävin rakennustekninen toimen-
pide oli todennäköisesti 1520-luvun 
kastanjapuisten vesikattorakenteiden 
purkaminen ja korvaaminen raudoite-
tulla betonilla. Näiden toimenpiteiden 
toteuttaminen oli 1950-luvulla vallin-
neiden restaurointiperiaatteiden ja 
rakennusteknisen asiantuntemuksen 
oloissa ymmärrettävää, etenkin kun 
kysymyksessä oli rakennusosa, joka ei 
ollut ulospäin näkyvä, monumentin 
muodonannollinen rakennusosa. Myös 
vanha kivirakenteinen pääporras sekä 
ylempien kerrosten puisia välipohjara-
kenteita purettiin ja korvattiin betoni- ja 
teräsrakenteilla. Kuitenkin julkisivujen 
ilmeeseen vaikutti esimerkiksi se, että 
vanhat ikkunat ja pohjoissivun ulko-
ovet sekä länsi- ja eteläsivujen parveke-
ovet korvattiin uusilla ja niiden luukut 
sijoitettiin aiemmasta poiketen sisäpuo-
lelle. 

Rakennuksen aikakerrosten ja niiden 
arvojen näkökulmasta 1950-luvun res-
tauroinnin massiiviset rakennustekniset 
uudistukset ovat joiltain osin peruut-
tamattomia, eivätkä ne täytä vasta 
myöhemmin 1960-luvulla luotujen res-
taurointiperiaatteiden poistettavuuden 
kriteereitä. Restaurointiratkaisut ovat 
kuitenkin osa rakennuksen historiaa, ja 

niiden mahdollisessa poistamisessa ja 
korvaamisessa tulisi punnita ensisijai-
sesti rakennusrunkoa kuormittavia ja 
rakennusteknisesti vahingollisia ratkai-
suja. Puhtaasti esteettiset ja 1950-luvun 
restaurointikäsityksistä ja -arvoista 
kertovat ratkaisut ovat sinällään kiin-
nostava osa Villa Lanten rakennushisto-
riaa, ja ne limittyvät erottamattomasti 
huvilan historian laajimpaan käyttötar-
koitusmuutokseen asuintalosta instituu-
tiksi ja asuntolaksi.

1970-luku
Professori Paolo Marconin vuosien 
1970–1972 loggian ja vuosien 1974–1975 
piano nobilen laajamittaisessa fresko-
jen ja holvien restauroinnissa näkyvät 
vuosikymmenessä tapahtuneet kään-
teentekevät muutokset restauroinnin 
teorioissa ja käytännöissä. Piano nobi-
len maalauskoristeluiden restauroin-
nin pyrkimyksenä oli havainnollistaa 
pinnoista löytyviä eri-ikäisiä kerros-
tumia ja maalauskoristeluita. Seiniin 
eri vaiheissa toteutetut maalauspinnat 
pyrittiin saamaan edustavasti esiin. 
Piano nobilen ajallisten kerrostumien 
kokonaisuutta on pidetty havainnolli-
sena. Tämänhetkisen restaurointinäkö-
kulman valossa sen arvot liittyvät sekä 
alkuperäisiin kerrostumiin että 1970-lu-
vulla esiin ottamisen tuloksena syn-
tyneeseen konservoinnin tuottamaan 
kokonaisuuteen. 

Vuosina 1973–1975 toteutettiin myös 
laaja Rakennushallituksen johtama 

peruskorjaus. Suunnitelmat laadittiin 
Rakennushallituksessa professori Mag-
nus Malmbergin rakennuskatselmuksen 
pohjalta. Tavoitteena oli tilankäytön 
tehostaminen, kellarien maanvaraisten 
rakenteiden uusiminen ja talotekniikan 
kokonaisvaltainen uudistus. Muissa 
paitsi pääkerroksessa tehtiin tilaja-
komuutoksia. Lattioita ja kalustusta 
uusittiin useissa tiloissa, opiskelijoiden 
märkätilat uusittiin ja ikkunat kunnos-
tettiin. Kaikki sisäpinnat maalattiin. 
Ulkona uusittiin pihalaatoitusta vedene-
ristystöiden yhteydessä.

Vuosien 1974–1975 aikana kunnostet-
tiin ja maalattiin myös julkisivut. Vauri-
oitunut rappaus poistettiin ja korjattiin 
kalkkisementtilaastilla ja kalkkilaastilla. 
ja maalattiin kalkkimaalilla aiempaa 
tummempaan sävyyn.

1980-luku
Julkisivujen väritystä vaihdettiin vuo-
sien 1980–1981 julkisivurestauroinnin 
yhteydessä vaaleampaan sävyyn Paolo 
Marconin suunnitelmien mukaan. 
Restauroinnissa korostettiin alkuperäis-
ten kerrostumien arvoa. Marconi tutki 
julkisivuja alkuperäisten rappauskerros-
tumien jäljittämiseksi. Rappauspinnois-
ta otettiin esiin vanhempia osia.
Julkisivuissa toteutettua eriaikaisten 
kerrostumien esiin ottamista pidettiin 
sittemmin, erityisesti 1990-luvun restau-
roinnissa, ongelmallisena. 

1990-luku
Huvilan viimeisimmän, 1990-luvun 
lopussa toteutetun restauroinnin suun-
nitteli professori Tancredi Carunchio. 
Tämän restauroinnin periaatteet ja taus-
tat ovat huvilan kolmesta restauroin-
nista parhaiten hahmotettavissa, kiitos 
Carunchion laatimien raporttien ja 
julkaisujen. 1990-luvun restauroinnissa 
oli Carunchion sanoin olennaista ”arkki-
tehtonisen kokonaisuuden yhtenäisyys” 
eli integriteetti. Restauroinnin toteu-
tuksessa palattiin nyt jossain määrin 
1950-luvulle ominaiseen, alkuperäistä 
rakennushahmoa palauttavaan linjaan, 
johon kuului muun muassa julkisivun 
peperinokivisten osien valkaisemi-
nen. Tässä restauroinnissa käytettiin 
laajamittaisesti epoksihartsia stukko-
koristeluineen ja julkisivurappausten 
kiinnittämiseen. Kokonaisvaltainen ote 
merkitsi myös maisema-arkkitehtuurin 
näkökulman mukaantuloa. Professori, 
maisema-arkkitehti Franco Zagari laati 
huvilan piha-alueelle yksityiskohtaisen 
istutus- ja pintamateriaalisuunnitelman. 
Lisäksi yläpihaa suurennettiin ja tehtiin 
kansirakennelma, jonka alle sijoitettiin 
uusi autotalli ja lämpökeskus. Ylä- ja 
huoltopihoille laitettiin uudet tiililaatat. 

1990-luvun restauroinnin jättämät 
jäljet eivät ole rakennuksessa yhtä selke-
ästi nähtävissä ilman laajamittaisempaa 
muutostöiden tuntemusta, jos muutok-
sia vertaa 1950- tai 1970-luvun muutok-
siin. Näkyvimpiä muutoksia ovat muun 
muassa pääportaan uudet vaaleanpu-
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naiset Rietin-marmoroipinnat, useiden 
tilojen uudet, yhteneväiset tiililaattalat-
tiat sekä uudistetut märkätilat. Tärkeän 
osan 1990-luvun lopun kunnostustöistä 
muodosti talotekniikan uudistaminen. 

Restaurointikerrostumat
Restaurointihistorian merkitys tulevien 
restaurointien suunnittelussa hahmot-
tuu sekä 1) näiden neljän toteutuksen 
jättämien aikakerrosten materiaalises-
sa lähdearvossa1 osana rakennuksen 
historiaa että 2) restaurointeja edeltävän 
ja niiden myötä muokatun rakennus-
rungon ja rakenteiden kokonaisuuden 
teknisistä ominaisuuksista. Huvilan 
500-vuotiaisiin perinteisiin materiaalei-
hin ja rakenteisiin lisätyt uudet raken-
nusosat ja restauroinneissa käytetyt 
modernit yhdisteet, kuten betoni ja 
epoksihartsi, ovat useissa kohteissa 
osoittautuneet, ja saattavat myös Villa 

1 Villa Lanten aikakerrostumissa on säilynyt 
paljon tietoa, josta ei ole todistusaineistoa 
niin kirjallisissa kuin muissakaan lähteissä. 
Voidaan puhua fyysiseen rakennukseen 
itseensä kertyneestä lähdearvosta. 
Restaurointihistorian merkitys tulevien 
korjausten ja muutosten suunnittelussa 
hahmottuu toisaalta 1950-luvun jälkeisten 
muutosten jättämien aikakerrosten 
materiaalisessa lähdearvossa osana 
rakennuksen pitkää historiaa, ja toisaalta 
restaurointeja edeltävän ja niiden myötä 
muokatun rakennusrungon ja rakenteiden 
kokonaisuuden teknisistä ominaisuuksista.

Lantessa osoittautua ajan mittaan on-
gelmallisiksi. Muun muassa juoksevan 
veden johtaminen huvilan yläkerroksiin 
on johtanut vuosina 1979, 1986, 1991 ja 
2012 vesivahinkoihin, jotka ovat turmel-
leet piano nobilen kattomaalauksia.
Joka tapauksessa on selvää, että jokai-
sena aikakautena yleisesti ammatti-
yhteisön jakamat restaurointiteoriat 
ja -käytännöt vanhenevat. Siitä syystä 
restauroinnin toteutuksiin ei ole selvi-
tystyössä viisasta ja edes mahdollista 
muotoilla yksiselitteisiä ja aikaa kestäviä 
periaatteita.
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Keskeiset � –
arkkitehtuuri- � –
ja � –kulttuuri- � –
historialliset � –arvot

Villa Lante al Gianicolon arkkiteh-
tuuri- ja kulttuurihistorialliset arvot 
pohjautuvat rakennuksen laajempaan 
arkkitehtuurihistorialliseen merkityk-
seen, rakennuksen ja rakennusrungon 
aikakerrostumien lähdearvoon, mai-
semalliseen ja kaupunkikuvalliseen 
asemaan sekä historiallisiin ja henkilö-
historiallisiin arvoihin lähes katkeamat-
ta 1510-luvulta nykypäiviin.

Villa Lanten arvot osana Rooman 
myöhäisrenessanssin arkkitehtuuria 
liittyvät erityisesti arkkitehtonisen 
muodonannon poikkeuksellisuuteen, 
alkuperäisyyteen, maalauskoristeluihin, 
maisemalliseen asemointiin sekä huvi-
lan suunnittelijoiden, rakennuttajien ja 
asukkaiden henkilöhistoriaan. Huvilan 
alkuperäiseen arkkitehtuuriin, muo-
toon ja sisätiloihin liittyvät arvotekijät 
hahmotettiin ja tunnustettiin laajasti jo 
1950-luvulla annetun suojelustatuksen 
aikaan. Ne myös toimivat ensimmäi-
sen restauroinnin pohjana. Seitsemän 
vuosikymmentä ensimmäisen restau-
roinnin jälkeen arkkitehtuurishistorial-
lisiin arvoihin voidaan, ja on syytä lukea 
myös viime vuosikymmeninä ja kenties 
vasta tulevaisuudessa laajemmin esiin 
nousevia ja yleisesti jaettuja arvoteki-
jöitä.

Rakennuksen lähdearvo käsittää 
tällä hetkellä säilyneen rakennusrun-
gon kaikkine eriaikaisine osineen ja 
koristeluineen. Jo laajasti tunnettujen 
ja erittäin merkittävien rakennuksen 
kokonaishahmon, arkkitehtonisten 

tyylipiirteiden, detaljien ja maalausten 
ohella olennaisia ovat myös rakennus-
rungon tekniset toimintaperiaatteet, 
eriaikaiset talotekniikan historian 
kerrostumat rakennuksen alkuajoilta 
1900-luvulle mukaan lukien painovoi-
maisen ilmanvaihtojärjestelmän säily-
neet jäänteet.

Rakennuksen arkkitehtuurihistorial-
liset arvot käsittävät myös rakennusrun-
gon muuntojoustavuuden ja toiminnan 
jäljet. Useat 1600- ja 1700-lukujen maan 
alle tai rinteeseen ja sittemmin 1950-lu-
vulla yläkerroksiin toteutetut laajen-
nukset muodostavat poikkeuksellisen 
yhtenäisen laajennusten kokonaisuu-
den. Erityistä on, kuinka monimuotoi-
siin ja erilaisiin käyttötarkoituksiin Villa 
Lanten tilakokonaisuus on taipunut vii-
meisen viiden vuosisadan aikana. Tästä 
kertovat jäljet aivan viime aikoihin asti 
ovat yksi keskeinen arkkitehtuurihisto-
riallinen arvotekijä.

Rakennukseen liittyvät merkittä-
vimmät historialliset arvot kytkeytyvät 
myös huvilan omistajiin sekä yleisem-
min 1400–1500-lukujen taitteen Roo-
man kaupunkikuvalliseen kehitykseen. 
Huvilan maalauksissa ja epigrafiikassa 
esiintyvät henkilönimet ja -symbolit 
sekä mahdolliset epävarmat attribuu-
tiot painottuvat 1800-lukua edeltävään 
aikaan. Merkittävimmät historialliset 
piirteet, jotka näkyvät huvilan säilyneis-
sä koristeluissa, liittyvät rakennuttaja 
Baldassare Turiniin, Rafaelin koulu-
kuntaan, arkkitehti Giulio Romanoon ja 

hänen oppilaisiinsa sekä Medici-paavei-
hin. Huvilan omistushistoria, asukkaat 
ja vierailijat 1500-luvulta aina 2020-lu-
vulle muodostavat hyvin poikkeukselli-
sen kokonaisuuden valtaeliittiin, kirkon 
piiriin, tieteeseen ja kulttuurielämään 
kytkeytyneitä henkilöitä. Tämä itse 
rakennuksessa suurelta osin näkymätön 
kulttuurihistoriallinen ulottuvuus ja 
tulevaisuus, yhdessä maltillisen res-
tauroinnin ja korjaamisen kanssa, on 
tulevien vuosisatojen takuu Rooman 
silhuetissa säilyvästä, omalaatuisesta 
toscanalaisvaikutteisesta huvilasta.
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Näkökulmia � –
tulevaan � –
kunnostukseen � –ja � –
restaurointiin

Tähän lukuun kootut huomiot ja suosituk-
set on laadittu yhteistyössä Museoviraston 
kanssa.

Rakennushistoriaselvitystä varten tehty 
tutkimus- ja inventointityö on tuonut 
esiin monia Villa Lanten kunnostus- ja 
restaurointityön haasteita:
• Villa Lante on monimutkainen ko-
konaisuus, joka koostuu useista ajalli-
sista kerrostumista. Tästä syystä koko 
tehtäväkentän kattavien yleispätevien 
restaurointiperiaatteiden asettaminen 
on hyvin vaikeaa.
• Eri aikoina tehdyt rakenteet lomittuvat 
toisiinsa. Yksittäinen rakennekokonai-
suus, esimerkiksi välipohja, saattaa si-
sältää lukuisia erilaisia alueita ja kohtia, 
joiden alkuperä on erilainen. Huvilan 
rakennusvaiheista ja tehdyistä muutok-
sista on saatavilla hyvin puutteellisesti 
kirjallista tietoa ja dokumentteja. Tarvit-
tava informaatio on itse rakennuksessa.
• Näin ollen huomattava osa restauroin-
tisuunnitteluun tarvittavasta tiedosta 
saadaan vasta, kun rakenteisiin liittyvät 
työt ovat jo käynnissä. Tämä on otetta-
va huomioon kunnostustöiden kulkua 
suunniteltaessa.
• Suomen omistuksen ajalla tehdyis-
sä korjauksissa on ollut vaihtelevia 
käytäntöjä suomalaisen ja paikallisen 
suunnittelun sekä työtapojen käytössä. 
Eri rakentamiskulttuurien ja asiantun-
temuksen vahvuuksia tulee tarkastella 
kriittisesti käytännön restaurointi- ja 
rakennustöissä ja Villa Lanten ylläpi-
dossa. Aiemmat korjaustyöt on tehty 
vuoroin Italiassa, vuoroin Suomessa 
vallinneita restaurointitapoja soveltaen. 
Tulee esimerkiksi pohtia, missä määrin 

1) kulttuurihistoriallisesti merkittävien 
rakenteiden ja käsityön sekä 2) teknis-
ten järjestelmien erityisasiantuntemus 
ja suunnittelun lähtökohdat kannattaa 
ottaa paikalliselta pohjalta ja missä 
määrin Suomesta.

Villa Lanten tontti on Suomen 
maaperää ja ulkoministeriön kannan 
mukaan tulevissa korjaustöissä pyritään 
noudattamaan Suomen lakia.

Rakennetutkimukset 
ja suunnittelun sekä 
kunnostustyön organisoiminen
On olennaista varata riittävästi aikaa 
ensimmäisten rakenneavausten ja 
työmaan varsinaisen käynnistymisen 
välille. Suunnittelun tulee ulottua 
sopivalla tavalla tälle jaksolle. Tulee 
pyrkiä etukäteen varmistamaan, että 
rakenteista työn aikana saatava tieto ei 
tuo mukanaan sellaisia yllätyksiä, jotka 
vaikeuttaisivat kohtuuttomasti suunnit-
telua tai restaurointi- ja rakennustyötä. 

Rakenteiden avaamisessa tulee pyr-
kiä saamaan heti alkuvaiheessa mahdol-
lisimman paljon informaatiota mah-
dollisimman vähäisillä toimenpiteillä. 
On olennaista, että avaukset tehdään 
arkkitehdin ja konservaattorin valvon-
nassa. Ensimmäiset toimenpiteet tulisi 
kohdistaa puutteellisimmin tunnettujen 
rakenteiden selvittämiseen. Niistä saatu 
tieto myös ohjaa jatkotutkimuksia ja ra-
kenteiden tutkimista seuraaviin tarkoi-
tuksenmukaisiin kohteisiin.

Edellä mainittu tiedon hankinnan 
tarve koskee yhtä lailla:
• rakennuksen rakentamistavasta ja 
historiasta saatavaa tietoa;
• olemassa olevien rakenteiden on-
gelmia, kuten toimivuutta rasitusta 
vastaan, likaantumista, sekä sisäilman 
ja rakenteiden terveyden ja kestävyyden 
näkökulmaa.

Myös talotekniikasta tulisi teettää 
kuntotutkimukset erikoissuunnitteli-
joilla yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. 
Olisi esimerkiksi selvitettävä käyttöve-
den ja viemäröinnin asennusten tila 
sekä ennen kaikkea putkivetojen reiti-
tys, jotta saataisiin selville, minkälaisten 
rakenteiden kautta putket ja johdot 
kulkevat.

Villa Lanten arvokkaita pintaraken-
teita, muun muassa seinä- ja kattomaa-
lauksia, on restauroitu ja konservoitu 
eri aikoina eri tavoin. Niitä koskevista 
konservointiraporteista tulisi koostaa 
erillinen yhteenveto sisäpinnoilla käy-
tetyistä menetelmistä ja materiaaleista. 
Italian konservointimenetelmät poikke-
avat Suomessa käytetyistä ja siksi niihin 
täytyy tutustua huolellisesti. Tulisi 
selvittää, ovatko konservointikertomuk-
set vain italiaksi, sekä onko aiemmista 
korjaustyömaista saatavilla täydentävää 
valokuvadokumentointia nyt käytössä 
olleiden ulkomionisteriön ja Kansallis-
arkiston aineistojen lisäksi.
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rakenteille
Uusien rakenteiden tekotavassa ja 
restauroinnissa tulee pitäytyä mahdolli-
suuksien mukaan aina sellaisiin raken-
nusaineisiin ja tekotapoihin, joista on 
pitkäaikainen kokemus, ja joita voidaan 
hoitaa ilman mittavia kertakunnostus-
vaiheita. 

Rakennustavassa tulisi tähdätä 
siihen, että rakenteet mahdollistavat 
jatkuvan kunnossapidon periaatteen 
niin laajalti kuin mahdollista. Sellaista 
tilannetta, jossa jotain yksittäistä tilaa 
jouduttaisiin korjaamaan toistuvasti 
laajoina kertakorjauksina, tulisi välttää 
niin paljon kuin suinkin mahdollista. 
Tämä tulee kyseeseen esimerkiksi mär-
kätilojen vedeneristyksen kohdalla.

Villa Lanten maata vasten olevat 
rakenteet ja ilmanvaihdon ratkaisut 
ovat erityisen haasteellisia. Massiiviset 
rapatut ja kalkkimaalatut, ulkoilmaa 
vasten olevat kivimuurit sen sijaan ovat 
rakenneperiaatteensa puolesta ongel-
mattomia. 

Muidenkin huvilan rakenteiden tulisi 
noudattaa seuraavia periaatteita: 
• Rakenteet voivat sisältä päin kuivua 
kauttaaltaan niin sisä- kuin ulkoilmaan-
kin päin.
• Rakenteissa ei ole veden ja kosteuden 
kulkua läpäisemättömiä ainekerroksia, 
ellei siihen ole erityinen rakenteen 
toiminnallinen syy kuten esimerkiksi 
märkätilan lattiassa. Muuten ei tällaista 
pidä sallia lainkaan. Toisin sanoen esi-

merkiksi tasoitteet ja maalit on valittava 
tätä periaatetta noudattaen ja erityisellä 
huolella ja asiantuntemuksella.
• Rakenteessa ei saa, edes paikallisesti, 
olla useita kosteutta patoavia kerroksia. 
Yksi ainoa kerros, esimerkiksi veden-
eriste, voi kuitenkin olla paikoitellen 
välttämätön.
• Vuotojen ja ongelmien havaitsemisen 
tulee olla esteetöntä. Rakenteisiin ei 
tule muodostaa onteloita, rakoja tai 
rakennekerroksia, joiden puhtautta ja 
kuntoa ei pääse tarkistamaan ja hoi-
tamaan. Jos tällaisia on, pitää miettiä, 
kuinka niiden hoito ja puhtaana py-
syminen järjestetään pitkäikäisellä 
tavalla. Tällaisten rakenteiden toimintaa 
mietittäessä tulee käyttää esimerkke-
jä, joista on pitkäaikaista kokemusta 
rakennushistoriallisesti merkittävissä 
kohteissa.

Rakennusaineina tulee käyttää 
materiaaleja, joista on pitkä kokemus 
historiallisissa kohteissa ja vanhassa 
hyvin kestäneessä rakennuskannassa. 
Paikallisia pitkäaikaisesti tunnettuja ra-
kentamistapoja on käytettävä ohjaavina 
esimerkkeinä ja esikuvina suunnittelus-
sa ja käsityössä.

Moderneja rakennusmateriaaleja ei 
tule käyttää historiallisesti arvokkaisiin 
rakennusosiin muuten kuin harvinai-
sessa poikkeustilanteessa, ja ainoastaan 
siinä tapauksessa, jos muuta ratkaisua 
antikvaaristen arvojen säilyttämiseksi 
ei ole.

Ilmanvaihdossa on noudatettava 
seuraavia periaatteita:
• Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa sitä, että 
rakenteet likaantuisivat enemmän kuin 
painovoimaiseen ilmanvaihtoon, eli 
hormeihin ja ikkunatuuletukseen pe-
rustuvassa ratkaisussa tapahtuu.
• Käytetään vain luonnollista poisto- ja 
tuloilmanvaihtoa kaikkialla, missä se on 
mahdollista. 
• Koneellisesti tehostettuun ilmanvaih-
toon tulee turvautua vain aivan erityisis-
sä poikkeustapauksissa. Luonteeltaan 
teknisempien koneiden ja laitteiden 
sekä kanavistojen on oltava yksinker-
taisia, pienikokoisia ja helppohoitoisia. 
Niiden on myös sovittava arvokkaaseen 
rakennukseen.
• Jos ilmanvaihtoa toteutetaan koneel-
lisesti, ei voida sallia, että rakenteiden 
eripuoliset ilmanvaihtolaitteista johtu-
vat paine-erot ovat laitteiden toiminnan 
aikana merkittävästi suurempia kuin 
luonnonvoimaisessa ilmanvaihdon 
toiminnassa.
• Ilmanvaihtolaitteiden häiriöihin tulee 
varautua siten, etteivät paine-erot 
tilojen välillä nouse häiriötilanteessa 
suuremmiksi kuin kohtalainen ulkona 
vallitseva tuuli voi luonnollisesti aihe-
uttaa. Käytettävien koneiden puhallin-
ten synnyttämän nimellispaine-eron 
on oltava niin matala, että suurempaa 
paine-eroa ei voi syntyä.

Talotekniikka
Taloteknisten järjestelmien suunnitte-

lussa ja sijoittamisessa on oltava lähtö-
kohtana, että ne eivät saa vaarantaa tai 
haitata olennaisesti Villa Lanten raken-
nushistoriallisten arvojen säilymistä.

Teknisissä ratkaisuissa käytettävien 
osien tulee olla laadultaan niin korkea-
tasoisia, että vahingon vaara on mah-
dollisimman vähäinen. Materiaalien on 
oltava paikallisessa käytössä ja käytän-
nössä kestäviksi havaittuja. Huollon 
on oltava mahdollisimman helppoa ja 
vikojen havaitsemisen vaivatonta.

Teknisten järjestelmien asennuksien 
tilantarve pitää minimoida niin, että 
niiden sijoittamisessa kunnioitetaan 
historiallisen rakennuksen arvoja ja 
kestävää käyttöä.

Säilyttämisen 
hallintasuunnitelma
Tulisi harkita, että Villa Lantesta 
laaditaan säilyttämisen hallintasuunni-
telma (SHS) – englanniksi Conservation 
Management Plan (CMP). Siinä tarkastel-
laan kohteen säilymisen edellytyksiä ja 
esitetään säilymisen toteutumiseksi tar-
vittavat periaatteet sekä toimintatavat. 
Suunnitelman tarkoituksena on toimia 
kohteen hallinnan, käytön ja ylläpidon 
pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apu-
välineenä. Säilyttämisen hallintasuun-
nitelmassa voidaan määrittää suunnit-
telua ohjaavat suojelun toteuttamisen 
periaatteet esimerkiksi tilaryhmittäin ja 
rakennusosittain sekä ohjeistaa raken-
nuksen ylläpitoa.
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Lähteet Alkuperäisaineistot

Kansallisarkisto, Helsinki (KA)

IRF:n arkisto (KA, IRF), käytetyt arkisto-
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• Diaarit 2, Lähetettyjen kirjeiden diaari 
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• Pöytäkirjat, Hallitus 4, Hallituksen pöy-
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• Kiinteistö 1, Sopimukset (1950–1987). 
• Kiinteistö 2, Korjaukset, (1952–1970). 
• Kiinteistö 3, Korjaukset (1971–1975).
• Kiinteistö 4, Korjaukset (1976–1989). 
• Kiinteistö 5, Korjaukset (1990–1999).
• Kiinteistö 6, Restaurointipiirrokset 
(1971–1974).
• Kiinteistö 7, Restaurointipiirros 
(1950–1999). 
• Kirjeistö 4, Kirjeenvaihto (1953–1954).
• Kirjeistö 5, Kirjeenvaihto (1955–1957). 
• Kirjeistö 6, Kirjeenvaihto (1958–1963). 
• Muu aineisto 8, Lehtileikkeet (1955–
2001).
• Valokuvat 1, Tilaisuudet, vierailut ja 
juhlat (1960–1970). 
• Valokuvat 2, Tilaisuudet, vierailut, juhlat 
ja muotokuvat (1962–1976).
• Valokuvat 3, Tilaisuudet, vierailut, juhlat 
ja kurssit(1983–1999). 
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ja kurssit (1985–1989).
• Valokuvat 5, Tilaisuudet, vierailut, juhlat 
ja kurssit (1950–1999). 
• Valokuvat 6,  Villa Lante (1970–1990). 
• Valokuvat 7, Villa Lante -näyttelyn valo-
kuvat 1979 (1950–1970). 
• Valokuvat, Suomen Rooman instituutin 
25-v. juhlat 1979.
• Valokuvat, Amici di Villa Lante -yhdis-
tyksen jäsenten muotokuvia.
• Valokuvat, Institutum Romanum Finlan-
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Villa Lanten alakirjaston arkisto
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• Suunnitteluasiakirjoja ja muistioita 
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Villa � –Lante � –al � –Gianicolo � –on � –Suomen � –valtion � –omistama � –renessanssihuvila � –Gianicolo-kukkulan � –

laella � –Roomassa. � –Rakennus � –on � –ollut � –Institutum � –Romanum � –Finlandiaen � –eli � –Suomen � –Rooman-

instituutin � –ja � –Suomen � –Vatikaanin � –suurlähetystön � –käytössä � –vuodesta � –1950. � –Villa � –Lantessa � –

järjestetään � –tieteellisiä � –kursseja, � –seminaareja, � –yleisöluentoja � –ja � –konsertteja. � –Huvilassa � –

majoittuu � –vuosittain � –yli � –sata � –opiskelijaa, � –tutkijaa � –ja � –taiteilijaa. � –Rakennuksen � –omistamisesta � –ja � –

hallinnoinnista � –vastaa � –Ulkoministeriön � –Kiinteistö- � –ja � –hankintapalveluyksikkö.

Villa � –Lante � –on � –yksi � –huomattavimmista � –Rooman � –1500-luvun � –alun � –esikaupunkihuviloista. � –Sen � –

rakennutti � –Medici-paavien � –luotettu � –ja � –korkea � –virkamies � –Baldassare � –Turini. � –Suunnittelijana � –

toimi � –nuori � –arkkitehti � –Giulio � –Romano, � –yksi � –Rafaelin � –oppilaista. � –Huvilan � –rakentaminen � –

aloitettiin � –1510-luvun � –lopulla � –ja � –se � –valmistui � –kokonaisuudessaan � –vuonna � –1534. � –Nimi � –Villa � –

Lante � –vakiintui � –käyttöön � –Lante-suvun � –omistusaikana � –vuosina � –1550–1817.

Villa � –Lantea � –ja � –sen � –taideteoksia � –on � –tutkittu � –useaan � –otteeseen � –taidehistorian � –ja � –

kulttuurihistorian � –näkökulmasta. � –Julkaistu � –tutkimuskirjallisuus � –on � –lähes � –poikkeuksetta � –

italiankielistä. � –Tämä � –selvitys � –on � –ensimmäinen � –laajempi � –suomenkielinen � –esitys � –huvilan � –

arkkitehtuurista, � –rakentamisesta � –ja � –muutosvaiheista.
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