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1 Johdanto 
 
Utopia. Sana, joka historian saatossa on tarkoittanut sekä hullua unelmointia että 

vaikutusvaltaista toimintaa ja joka jollain tasolla on ollut osa arkkitehtuurin ydinideologiaa jo 

vuosisatojen ajan. Thomas More, eurooppalainen humanisti yhdisteli termin kreikkalaisista 

sanoista outopos (ei-paikka/paikka, jota ei ole) ja eutopos (hyvä paikka). Termi tuli yleisesti 

käyttöön hänen julkaisemansa kirjan Utopia myötä vuonna 1516, ja sen katsotaan 

aloittaneen uuden eurooppalaisen sivistyksen kauden. (Contandriopoulos, 2013, s. 3.) 

Kirjassaan More kuvailee kuvitteellisen saaren, jolla eläminen mukailee hänen ihanteidensa 

mukaista kollektiivista yhteiskuntaa. Hän kuvailee yksityiskohtaisesti saaren arkea, uskontoa, 

koulutusta, jopa pukeutumista ja ruokavaliota, mutta hyvin suurpiirteisesti sitä, millainen 

saaren arkkitehtuuri tai utopistisen yhteiskunnan kaupunki oli. (Morrison, 2013, s. 260.) 

Kirjoitus oli kuitenkin niin vaikuttava, että utopia-käsite nousi yhdeksi lähtökohdaksi 

yhteiskunnan kehityksen suunnittelussa. 

 

Vaikka Moren Utopia oli kuvattu kaukaisena, saavuttamattomana saarena, sen ideologiassa 

oli tarpeeksi vastauksia aikansa ongelmiin saadakseen aikaan reformistisia suunnitelmia 

ihannekaupungista osana yhteiskunnallista hyvinvointia. Renessanssin ajan tunnetuimpiin 

ihannekaupunkisuunnitelmiin kuuluvat Moren innoittamat Aurinkokaupunki, jonka suunnitteli 

Tommaso Campanella, sekä Johann Valentin Andreaen Christianopolis, joissa arkkitehtuuria 

oli melko tarkastikin kuvattu ja se esittäytyi merkittävänä osana yhteiskuntarakennelmaa. 

 

Käytäntöön heijastettuna utopiassa on eri filosofeille korostuneet eri asiat, ja arkkitehtuurilla 

on kussakin utopiasuunnitelmassa ollut sekä aikansa että kyseisen utopian tarpeita vastaava 

rooli. Eri aikakauden utopioita on tutkittu niin humanistisissa tieteissä kuin arkkitehtuurinkin 

näkökulmasta, ja utopia-konseptin muutosta on kartoitettu historian aikajanalle. Tässä 

esseessä pohdin yllä mainittuja esimerkkejä utopioista hyödyntäen, millainen oli 

arkkitehtuurin ja utopian vuorovaikutus renessanssissa. Ensimmäisessä luvussa esittelen 

lyhyesti aikakauden luoman kontekstin, ja sen valossa esimerkeiksi valitut, aikakaudelle 

kuuluvat utopiasuunnitelmat omissa luvuissaan. Pyrin tuomaan esille kunkin ideologian 

pääteemat sekä mahdollisimman tarkasti suunnitelman arkkitehtoniset suuntaviivat. 

Johtopäätöksistä on luettavissa yhteenveto suunnitelmien pääasiallisista eroista ja 

samankaltaisuuksista sekä se, mitä johtopäätöksiä niistä on vedettävissä liittyen 

arkkitehtuurin ja utopian väliseen suhteeseen. 
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2 Thomas More ja renessanssin utopiat 
 
Yleisesti utopiat kuvastavat aina oman aikansa olosuhteita. Puutteen ja epävarmuuden 

aikoina suunnitellaan yhteiskuntarakennelmia, jotka takaavat ennen kaikkea turvaa ja 

perustoimeentuloa, kun taas yltäkylläisyyden aikana tavoitellaan ehkä jo täydellisyyttä ja 

helppoa elämää. Kirjallisuuden tohtorit Alkurdi, Sadeq ja Shalabi (2011) ovat tutkineet 

renessanssin utopioiden pääteemoja. He linjaavat, että renessanssin utopiat ovat 

todennäköisesti saaneet alkunsa kaupunkisivilisaation noususta pääasialliseksi 

elämänmuodoksi, kun ihmisen luontosuhde heikkeni, eikä onnellisuutta löydetty enää 

samoista paikoista kuin ennen. Kaupunkielämän kaoottisuus oli paitsi vaikeasti käsiteltävää, 

myös kulminoitui aivan uudenlaisiin ongelmiin kuten yksilön suhde valtioon, omaisuus ja 

raha, työ ja vapaa-aika, uskonto ja koulutus ja tiede. Renessanssin utopiat vastaavat 

tarpeeseen parantaa näitä osa-alueita, eivätkä ne niinkään keskity siihen, miten utopia 

voitaisi saavuttaa tai miten sitä järjestelmänä ylläpidettäisiin. (Alkurdi, Sadeq & Shalabi, 

2011, s. 136.) Alkurdin, Sadeqin ja Shalabin tutkimus ei myöskään paljasta, että ylätasolla 

infrakstruktuuriin tai kaupungin estetiikkaan olisi kiinnitetty erityisesti huomiota, mutta 

yksittäisissä Moren jälkeisissä utopiakirjoituksissa on kattavasti kuvailtu utopian kaupungin 

fyysisiä rakenteita ja toimintojen sijoittumista. 

 

Se vähä, mitä Thomas Moren Utopia-teoksen kaupunkiarkkitehtuurista selviää, on hyvin 

tiivistetty arkkitehti ja yliopistoluennoitsija Tessa Morrisonin toimesta. Morrison (2013) 

kirjoittaa, että Utopian saarella on 54 kaupunkia, joista jokainen samanlainen. Ne ovat neliön 

muotoisia, jaettu neljään osaan, ja katujen varsilla talot muodostavat kuin yhtenäisen 

yksikön. Kadut ovat suojassa tuulilta ja sopivan leveitä kuljettaa kuormia. Kaupungin 

keskustassa ja talojen takana on puutarhoja, joita kaupunkilaiset hoitavat yhdessä. 

(Morrison, 2013, s. 260-261.) Moren alkuperäisteoksiin perehtynyt englanninkielen professori 

Timothy Wilson (2013) tosin kirjoittaa, että kaikki Moren Utopian kaupungit olivat samanlaisia 

lukuun ottamatta pääkaupunki Amaurotia. Wilsonin mukaan Morrisonin kuvaus Utopian 

kaupungeista koskisi nimenomaan Amaurotia. (Wilson, 2013, s. 15-16.) Molemmista 

teksteistä käy ilmi, että Moren keskeisenä ajatuksena oli, että Utopiaan ihmiset voivat paeta 

oikean elämänsä karuja oloja (Morrison, 2013, s. 261 ja Wilson, 2013, s. 14). Morrison 

luokittelee tällaiset, eskapismiin perustuvat utopiat kristillisiksi utopioiksi (Morrison, 2013, 

s.261). 

 

1500- ja 1600 -lukujen olot olivat erittäin ankarat. Kansan keskuudessa levisi paljon 

kulkutauteja ja syöpäläisiä, hygenia oli huonoa. Jatkuvat kiistat ja sodat pitivät kaupungit 

varuillaan. Lisäksi valtion ja kirkon asemat ja sitä kautta yhteiskunnan yleinen järjestys olivat 
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murroksessa, kun maailmankuva muuttui yhä humanistisempaan suuntaan siirryttäessä kohti 

ihmiskeskeistä maailmankatsomusta. Humanistit ympäri Eurooppaa suunnittelivat ja vaativat 

yhteiskunnan uudistamista. Utopioista alettiin puhua osana humanistista reformia, ja osana 

tätä humanistista liikettä syntyivät Tommaso Campanellan ja Johann Valentin Andreaen 

utopiat (Morrison, 2013, s.261). 

3 Tommaso Campanella: Aurinkokaupunki 
 
Tommaso Campanella (1568-1639) oli italialainen dominikaanisen sääntökunnan munkki, 

joka tuli paremmin tunnetuksi teologina ja filosofina sen jälkeen, kun hänen filosofiansa 

erkani radikaalisti sääntökuntansa ajattelusta. Radikaaliutensa vuoksi Campanella vietti 

vankilassa melkein puolet elämästään, ja kirjoitti siellä myös teoksensa Aurinkokaupunki. 

(Winton, 2015, s. 14.) Tämän lisäksi Campanella kirjoitti peräti 18 kirjaa metafysiikasta, eli 

jumalallisesta säännöstöstä, joka selittää kaiken maailmassa olevan ja tapahtuvan syyt. 

Tuon jumalallisen säännöstön periaatteet johtavat vahvasti myös ajatusta 

Aurinkokaupungista, jonka rakenteisiin Campanellan metafysiikan periaatteiden kaksi osaa – 

pyhä säännöstö ja luonto - heijastuvat toimintojen jakautumisena, symbolisena sekä 

kuvallisena representaationa. Pyhä säännöstö tulee esiin temppelin dominanssissa 

kaupungin yli, kun taas luonto kuvastuu ennen kaikkea kaupungin seinillä olevissa kuvissa. 

(Morrison, 2013, s. 268.) Kuvien kautta oppi ja tieto ovat kaikkien kansalaisten saatavilla, ja 

näiden oppien mukaan toteutetaan kaikki toiminnot kaupungissa – mekaaniset toiminnot 

kaupungin alakerroksissa ja kognitiiviset sekä arkipäivän toiminnot kuten peseytyminen 

yläkerroksissa. Pyhimmän ja arvostetuimman tiedon kansalaiset oppivat temppelissä. 

(Morrison, 2013, s. 262.) 

 

3.1 Aurinkokaupungin arkkitehtuuri 
 

Tessa Morrison (2013), joka on perehtynyt nimenomaisesti utopioiden arkkitehtuuriin, 

kuvailee Aurinkokaupunign seitsemänä sisäkkäisenä kehänä mäen päälle ja ympärille niin, 

että osa uloimmista kehistä on mäkeä ympäröivällä tasangolla. Kaikkein uloimman kehän 

muodostaa kaupungin muuri. (Morrison, 2013, s. 262.) Historian tohtori ja esoterian tutkija 

Peter J. Forshaw (2010) on perehtynyt tarkemmin Aurinkokaupungissa voimakkaana 

vaikuttavaan astrologian teemaan. Hän kirjoittaa, että esimerkiksi kaupungin kehät on 

nimetty senaikaisten tietojen mukaisten seitsemän planeetan mukaan, ja niiden läpi kulkee 

neljä tietä suoraan keskimmäisen kehän keskipistettä kohti pääilmansuuntien mukaisesti. 

Keskipisteessä sijaitsee temppeli. (Forshaw, 2010, s. 186-187.) Kuusi muurin ja temppelin 

väliin jäävää kehää ovat kaikki samanlaisia lukuun ottamatta niiden kokoa, ja ne symboloivat 

luomiskertomuksen päiviä. Kehät koostuvat kahdesta kerroksesta, alakerroksessa on 
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pylväskäytävä, josta johtaa marmoriportaikot ylemmän kerroksen kaarikäytäviin. 

Kaarikäytävien väliin jäävät asuintalot, jotka muodostavat yhtenäisen, kehämäisen 

linnakkeen. Jokaiseen kehään on sijoitettu yhteiskäytössä olevat keittiöt ja varastot. 

(Morrison, 2013, s. 262.) 

 

Arkkitehti ja symboliikan tutkija Tracey Eve Winton (2015) kirjoittaa laajasti Aurinkokaupungin 

seinillä olevista Campanellan metafysiikan luontokomponenttia kuvaavista maalauksista. 

Kirjoituksesta käy ilmi, että kehillä on myös teema, joka kuvastuu niiden seiniin maalatuissa 

kuvissa – esimerkiksi sisimmän kehän toinen seinä on tarkoitettu matemaattisia oppeja 

kuvaaville kuville, toinen maailman kartoille, kun taas toisen kehän kuvasto esittää kaikki 

kivilajit ja vesistöt ja kolmannen kaikki puulajit, yrtit ja kalat. Vastaavalla tavalla ovat 

edustettuina myös muut eläimistön edustajat, sekä ihmisten saavutuksia ilmentävät 

mekaaniset taidot ja keksinnöt keksijöineen. (Winton, 2015, s. 12-13.) Tessa Morrisonin 

(2013) arkkitehtuurin kuvauksesta käy ilmi, että kuvat on jaettu kunkin kehän sisä- ja 

ulkoseinille niin, että molemmilla seinillä on kehän sisällä vielä oma teemansa. (Morrison, 

2013, s. 263-264.) Temppeli Aurinkokaupungin keskipisteessä on kahdesta päällekkäisestä 

kupolista koostuva, pylväiden varassa seisova rakenne. Päällimmäisen kupolin keskellä on 

aukko, jonka alle on sijoitettu alttari. Alttaria ympäröivät pylväät sekä seitsemän alati palavaa 

lyhtyä, joista kukin symboloi yhtä planeettaa. Alttarille on sijoitettu kaksi karttapalloa, joista 

toinen kuvastaa maata ja toinen taivaita. (Morrison, 2013, s. 263.) Kaupunki on raskaasti 

varustettu tunkeilijoita varten ja tarkasti vartioitu. Suojaukseen on käytetty 

maarakennusmenetelmiä, torneja, parapetteja, aseita ja vallihautoja. Lisäksi jokaisen kehän 

sisäänkäynnit on suljettu rautaisin portein. (Morrison, 2013, s. 262.) Morrison on tehnyt 3D-

rekonstruoinnin kaupungista ja liittänyt sen tekstiinsä (kuva 1). 

 
Kuva 1. Rekonstruointi Aurinkokaupungista (Morrison 2013, 263) 
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Kaupungin suojauksen suunnittelussa korostuu aikakauden raaka ja sotaisa ilmapiiri – 

ihanteellinen kaupunki voi olla ihanteellinen ainoastaan, jos yksi sen keskeisistä tehtävistä on 

pitää asukkaansa turvassa hyökkäyksiltä. Campanellan kehä-ajatus on paitsi kätevä 

symboliikan väline, myös kaupungin puolustusstrategiaa tukeva elementti. 

Henkilökohtaisemmalla tasolla Campanella on heijastanut utopiaansa kiinnostuksen 

taivaankappaleita ja maailmankuvaa kohtaan, jossa näkyy erkaantuminen dominikaanisen 

sääntökunnan aristoteelisesta opista ja maakeskeisyydestä – onhan loistava temppeli, 

aurinko, Aurinkokaupungin keskipisteenä. Lisäksi aristoteelisessa opissa metafysiikan, 

eli ”kaiken syyn” periaatteita on neljä (Marmodoro, 2015, s. 14). Campanella korostaa 

kaupunkinsa suunnittelussa omaa uutta metafysiikkaansa, jossa on vain kaksi periaatetta. 

Aurinkokaupungissa korostuu renessanssille tyypillisesti tiede ja opetus. Oppi on tuotu 

kaikille kaupungin kehille, tavallisten ihmisten luo, jotka asuttavat kehän rakennuksia, mikä 

antaa kuvan, että Campanella toivoi tiedon ja koulutuksen olevan kaikkien saatavilla.Toki 

uskonto on edelleen mukana Campanellan ihanteellisessa yhteiskunnassa – esimerkiksi 

temppelin hierarkisessa asemassa kehiin nähden sekä luomiskertomussymboliikassa - mutta 

sen rinnalle vähintään yhtä voimakkaaksi ajuriksi on nostettu koulutus. 

4 Johann Valentin Andreae: Christianopolis 
 
Filosofian tohtori ja professori Miriam Eliav-Feldon (1989) on perehtynyt Andreaen 

kirjoituksiin ja elämään. Hänen rauhan tavoittelua ja siihen liittyvää kaupunkisuunnittelua 

koskevasta kirjoituksestaan Grand Designs – The Peace Plans of the Late Renaissance 

(1989) käy ilmi, että Andreae (1586-1654) oli saksalainen teologi ja aikansa koulutustieteilijä, 

joka toi italialaiset kirjallisuuden tekniikat Saksaan. Tässä yhteydessä hän törmäsi 

Campanellan kirjoitukseen Aurinkokaupungista, ja inspiroitui sen ideoista. (Eliav-Feldon, 

1989, s. 73-74.) Silti Aurinkokaupungissa ja Andreaen Christianopoliksessa on nähtävissä 

myös perustavanlaatuisia eroja. Andreaen kirjoitusten perusteella syntyi ruusuristiläinen 

kulttuurinen ja henkinen liike, mutta Andreaen itsensä päämääränä oli luoda puitteet 

konkreettisemmalle kristilliselle veljeskunnalle, joka asuisi suojatussa ihannekaupungissa 

(Eliav-Feldon, 1989, s. 70-71). Morrison (2013) kirjoittaa konkreettisemmin 

Christianopoliksen arkkitehtuurista, että kaupunki oli muurein suojattu, noin 400 asukkaalle 

suunniteltu neliön muotoinen keskus, jonka kulmissa oli vahvistetut bastionit (Morrison, 2013, 

s. 264). 
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4.1 Christianopoliksen arkkitehtuuri 
 

Kaupungin muurien sisällä oli neljä sisäkkäistä neliön muotoista kehää rakennuksia, joiden 

keskelle jäi aukio (Morrison, 2013, s. 264). Aukiolla oli suuri temppeli, jota Andreae nimitti 

valloittamattomaksi. Ulkomuurien vartiotornien lisäksi Christianopoliksen suojana oli 

kahdeksan massiivista tornia, joiden läpi tiet kulki neljä tietä pääilmansuuntien mukaisesti 

ulkomuureilta keskusaukiolle, sekä 16 pienempää tornia kaikkien sisempien kehien kulmissa. 

Kaupunkia ympäröi 50 jalan (15,24 m) levyinen vallihauta, joka Andreaen suunnitelmissa 

rauhan aikaan kuhisisi kaloja. (Morrison, 2013, s. 265.) 

 

Andreae järjesti kaupunkinsa toimintojen mukaisesti kaupungin eri kehiin. Heti muurin 

sisäpuolella sijaitsivat varastot ja erilaiset tuotantotilat. Kehä oli jaettu neljään osaan niin, että 

etelässä sijaitsivat myllyt ja leipomot, lännessä seppien pajat, pohjoisessa teurastamot, 

keittiöt ja pesutuvat ja idässä maanviljely. Kaupungin keskustaan johtavat neljä tietä jakoivat 

kaikki osastot kahteen sektoriin, ja tien yllä kohoavien tornien alle jäävissä holveissa kunkin 

osaston työntekijät voivat kokoontua. Kahdessa seuraavassa kehässä sijaitsivat asuintalot, 

yhteensä 264 asuntoa, joissa jokaisessa oli keittiö, olohuone ja makuuhuone. Kaikkiin 

asuntoihin suunniteltiin myös kaksi ikkunaa, joista toinen oli lasia ja toinen puuta ja 

molempien talorivistöjen takana oli yhteisvastuuna hoidettava puutarha. (Morrison, 2013, s. 

266.) Sisimmässä kehässä ennen keskusaukiota sijaitsi yliopisto, jonka erotti asuintaloista 

kaksi puutarhaa, toinen asuintalojen takainen puutarha ja toinen kasvitieteellinen puutarha 

(Morrison, 2013, s. 267). Tohtorit Alkurdi, Sadeq ja Shalabi (2011) kuvailevat tarkemmin 

Christianopoliksen koulujärjestelmää. Kuvauksesta käy ilmi, että yliopisto oli hulppea 

nelikerroksinen rakennus, jossa sijaitsi paitsi kahdeksan yliopistollista osastoa, kukin tietylle 

oppialalle omistettu, myös kirjasto, kirjapaino ja laboratorioita luonnontieteiden tutkimista 

varten (Alkurdi, Sadeq & Shalabi, 2011, s. 139). Morrison (2013) luettelee Andreaen 

luonnostelemia yliopiston mittoja, esimerkiksi alin kerros oli yli 3,6 metriä korkea, ja jokainen 

kerros oli edellistä noin 30 senttiä matalampi. Keskusaukiolla sijaitseva temppeli oli yliopiston 

tavoin suunniteltu kuninkaallisen häikäiseväksi, melkein 16 metriä korkeaksi rakennukseksi, 

johon kaikki kaupungin 400 asukasta mahtui samaan aikaan kuuntelemaan puhujaa. Osa 

penkeistä oli suunnitelmassa kaivettu maahan, jotta rakennuksen korkeus pysyi kestävissä 

mitoissa, ja jotta kaikki kuuntelijat olisivat yhtä kaukana puhujasta. (Morrison, 2013, s. 267.) 

Kaupungin rakenteet käyvät ilmi myös Morrisonin 3D-rekonstruoinnista (kuva 2).  

 

Kulkeminen kaupungissa oli pitkälle mietitty. Sisään pääsi vain pääportista, joka avautui 

varastoja kiertävälle tielle. Tältä tieltä erkanivat kaupunkin keskustaa kohti kulkevat neljä 

tietä, joista yksi johti temppelille suoraan pääportilta. Teiltä pääsi kehät muodostaviin 
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rakennelmiin vain massiivisen tornin sisältä, mutta kehän sisällä liikkuminen oli tehty 

vaivattomaksi. Esimerkiksi asuintalot oli yhdistetty toisiinsa pylväskäytävillä ja parvekkeilla, ja 

kaksi asuintaloista muodostuvan kehää yhdisti jälleen tornin ali kulkeva tie. (Morrison, 2013, 

s. 265-266.) Andreae tuntuu painottaneen suunnitelmassaan käytännöllisyyttä ja todella 

miettineen aikalaistensa elämää. Kaupungin suojaus, koulutus ja uskonto korostuvat 

pääteemoina, mutta niiden suunnittelussa on keskitytty esimerkiksi logistisiin ja yhteisöllisiin 

tekijöihin enemmän kuin Campanellan suunnitelmassa. 

 
Kuva 2. Christianopoliksen rekonstruointi (Morrison 2013, 266) 

5 Johtopäätökset 
 

Christianopoliksessa ja Aurinkokaupungissa on paljon samaa. Molemmat ovat symmetrisiä 

luomuksia, ja vaikka ne eroavat suurpiirteisesti muodonannoissaan, ne seuraavat 

samanlaista logiikkaa, jossa rakennukset muodostavat aina edellistä pienempiä, yhtenäiseltä 

massalta vaikuttavia kehiä. Molempia kaupunkeja halkoo neljä pääilmansuuntien 

suuntaisesti kulkevaa tietä, ja molempien keskiössä on temppeli, mitä ei nähty kristillisen 

utopian esikuvassa, Moren Utopiassa. Sekä Christianopoliksessa että Aurinkokaupungissa 

korostuvat samat aikansa realistista kuvaa heijastavat teemat kirkosta ja koulutuksesta, ja 

molemmissa kaupungeissa elämä perustuu yhteisöllisyyteen. Andreaen ja Campanellan 

utopiat ovatkin selkeästi enemmän uudistavia ideoita kuin pakopaikkoja. Pienet erot 

lähestymistavoissa näihin teemoihin kuitenkin kielivät eroista suunnittelijoiden 

ajattelutavoissa. 
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Campanellan Aurinkokaupunki oli selvästi kaikille avoin opin kaupunki, jossa tiede ja taito 

olivat levittäytyneet kaikkialle. Kuka tahansa pääsi ja sai oppia maailman järjestyksestä. 

Vaikka kaupungista itse asiassa puuttuu varsinainen yliopisto, koko kaupunki näyttäytyy 

ikään kuin Campanellan tiedon ja opin kirjastona. Christianopolis taas on perinteisempi 

muodostelma, jossa opiskelulla on sekä fyysiset että suunnitelmalliset rakenteet. On 

epäselvää, kuka oli Andreaen mukaan oikeutettu käymään Christianopoliksen yliopistoa, 

mutta kaupunki itsessään oli tarkoitettu vain kristilliselle veljeskunnalle. Andreae vaikuttaa 

siis jokseenkin Campanellaa tiukemmalta siinä, kuka on oikeutettu elämään utopiassa ja 

kuka ei. Tämä näkyy myös suunnitelmien koossa – Aurinkokaupunki on suunniteltu 548 

kertaa Christianopoliksen kokoiseksi. Mittakaavan hahmottamiseksi kerrottakoon, että 

Aurinkokaupungin keskiössä sijaitsevan temppelin halkaisijan Campanella oli suunnitellut 

lähes kolme kertaa suuremmaksi kuin Pantheonin halkaisija (Morrison, 2013, s. 270). 

Aurinkokaupunki oli siis aikansa mittapuulla kolossaalinen, eikä ihme, ettei Campanella 

vaivautunut pohtimaan suunnitelmansa tarkempia mittoja. Sen sijaan Christianopolis on 

suunniteltu ihmisen mittakaavaan, ja se vaikuttaakin enemmän luostarin kaltaiselta 

yhteisöltä, jonne kyseisen yhteisön oppeihin uskovat voivat hakeutua elämään rauhassa. 

 

Tätä elämäntapaa Andreae on myös selkeästi miettinyt, mikä käy ilmi tarkempana 

mittasuhteiden, välimatkojen ja rakenteiden pohdintana kuin mitä näkyy Campanellan 

suunnitelmassa. Campanella on antanut joitakin mittoja esimerkiksi Aurinkokaupungien 

kehien etäisyydestä toisiinsa (Morrison 2013, s. 262), mutta tuntuu viittaavan näillä 

etäisyyksillä ainoastaan kaupungin puolustettavuuteen, ei niinkään siihen, miten kaupungin 

asukkaat pääsevät hyödyntämään sisemmällä kaupungissa sijaitsevia toimintoja. 

Aurinkokaupungissa kaikki kehät näyttäytyvätkin jokseenkin itsenäisinä kokonaisuuksina, 

joiden asukkaiden tulisi pystyä huolehtimaan arjen toiminnoista oman asuinkehänsä sisällä. 

Kuitenkin yhden kehän sisällä voi kouluttaa itseään vain tietyissä maailmanjärjestyksen osa-

alueissa, joten kaikkialle levittäytyvän tiedon ja opin idea ei toimi, mikäli asukkaat eivät pääse 

vaivattomasti kulkemaan kehältä toiselle. Myös hengellisten rituaalien suorittamiseen on 

varattu vain yksi paikka kaupungin keskellä. Campanella tuntuu pitävän toissijaisena sitä, 

miten ihmiset varsinaisesti elämänsä ratkaisevat, hänelle tärkeintä on ollut tuoda esiin 

ideologiansa ja johtaa oppeihinsa perehtyvät ihmiset metafysiikkansa säännöstön läpi 

kuljettamalla heitä kaupungissaan. Jos Aurinkokaupunki saa aikaan mielikuvan tieteen 

kirjastona, saa se aikaan myös mielikuvan karttana läpi Campanellan maailmanjärjestyksen. 

Christianopolis on jakautunut pitkälti toimintojen perusteella, eikä Andreae ole painottanut 

sen suunnittelussa innovatiivista symboliikkaa, vaan perinteistä kristillisyyttä ja 

käytännöllisyyttä. Andreaeksesta saakin kuvan hyvin vaatimattomana aikansa kehittäjänä, 

jonka ideat olivat hyvin lähellä olemassa olevia realiteetteja. 
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Suhteessaan arkkitehtuuriin molemmat utopiat ovat hyvin yksisuuntaisia. Ne ottavat 

arkkitehtuurilta mitä tarvitsevat toteuttaakseen luojiensa näkemyksen. Arkkitehtuuri oli 

työkalu, jolla ohjattiin ja mahdollistettiin ihmisen toimintoja. Itsenäisenä taiteen tai tieteen 

lajina arkkitehtuuri ei tunnu ottavan mukaansa mitään renessanssin utopioista. Tämän 

yksipuolisuuden arkkitehtuurin ja utopian suhteessa renessanssin aikana toisi vielä 

paremmin ilmi esseen laajentaminen teollisuuden vallankumouksen ja erityisesti 

modernismin aikaan, jolloin näiden kahden konseptin vuorovaikutus oli jo 

molemminsuuntaisempi. Täytyy myös ottaa huomioon, että vaikka Christianopolis ja 

Campanella ovat aikansa tunnetuimpien utopioiden joukossa, ne eivät suinkaan ole ainoat, ja 

voi olla että joukossa olisi utopioita, joissa arkkitehtuurin rooli korostuisi eri valossa. 

 

Verrattuna Thomas Moren alkuperäisajatukseen utopiasta Christianopoliksessa ja 

Aurinkokaupungissa arkkitehtuurilla on kuitenkin paljon merkittävämpi rooli. More ei kuvannut 

kaupunkiensa arkkitehtuuria kovinkaan tarkasti todennäköisesti, koska hänen ajattelussaan 

sillä ei ollut suurtakaan merkitystä. Andreae ja Campanella taas kyllä kuvasivat 

kaupunkiensa rakenteita, mutta varsinaisesti utopialla ei ollut niihin kovin suurta 

vaikutusvaltaa – kaupungit olivat pitkälti samanlaisia kuin mitä ajan arkkitehdit joka 

tapauksessa suunnittelivat. Campanella tosin on lisännyt tähän voimakkaita symbolisia 

viittauksia astrologiaan ja metafysiikkaan. Silti uskon, että utopiat tarvitsivat arkkitehtuuria – 

jos ei muuta, niin konkreettisen kuvan luomiseksi paikasta, joka muuten olisi jäänyt vain 

unenomaiseksi kuvitelmaksi. 

 

5.1 Lähteiden arviointi 
 

Essee viittaa kahdeksaan kirjalliseen lähteeseen sekä yhteen kuvalähteeseen. Yleisesti 

katson lähdekokoelman luotettavuuden olevan varsin hyvä, sillä kaikki tekstit ovat oman 

alansa asiantuntijoiden kirjoittamia ja jokaisessa niistä viitataan tarkasti ja tieteellisesti 

lähdeteoksiin. Kaikki kirjoitukset on myös julkaistu alansa julkaisussa, joiden tekstit 

julkaisuiden verkkosivujen mukaan vertaisarvioidaan. Kaikista teksteistä en tosin saanut 

käsiini kyseisestä julkaisua, vaan tekstiä on lainattu akateemisia kirjoituksia kokoavan 

academia.edu -verkkosivuston kautta. Kaikilla kirjoittajilla on myös useita muita julkaistuja 

kirjoituksia, sekä kirjoitusten ulkopuolisia meriittejä alaltaan. Lukuun ottamatta Eliav-Feldonin 

(1989) kirjoitusta, kaikki tekstit ovat 2010-luvulta, joten niissä on mukana tuoretta 

tutkimustietoa ja nykyaikana oleellisia näkökulmia. Lisäksi olen lainannut teoksia myös 

arkkitehtuurin ja historian alojen ulkopuolelta, jotta näkökulma olisi mahdollisimman laaja.  
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Olen käyttänyt useassa kohtaa Morrisonin (2013) kirjoitusta utopiakaupunkien 

arkkitehtuurista, ja toivoin, että olisin löytänyt useampiakin lähteitä, joissa nimenomaan 

arkkitehtuuria olisi kuvattu paremmin. Näin olisin saanut parempaa vertailutietoa Morrisonin 

tulkintaan. Silti pidän Morrisonia erittäin luotettavana lähteenä, sillä hän on arkkitehtina 

perehtynyt nimenomaan utopiasuunnitelmiin, ja hänen tekstinsä perustuu suoraan Andreaen 

ja Campanellan alkuperäisteoksiin. 
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