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1. Johdanto 

Esseen tarkoitus on perehtyä siihen, miten valta on sanellut 1600-luvun Versaillesin palatsin 

ja puutarhan kaavaa ja kuinka se on toiminut vallan esikuvana monien muiden, tässä 

tapauksessa Washington, D.C.:n ja Pariisin, asemakaavoissa ja kaupunkikuvassa. 

Tarkastelen, millaisia vallan esittämisen keinoja Versaillesissa on käytetty. 

Perehdyn alkuun Barokin tyylikauteen, joka oli vallitsevana 1600-luvulla ja sitten käyn läpi 

Versaillesin, Washington, D.Cn ja Pariisin omina kokonaisuuksinaan ja lopuksi teen 

johtopäätökset siitä, kuinka tavoitteissa oli onnistuttu. Kuinka paljon valta lopulta saneli sitä, 

millaisia asemakaavoista näissä tapauksissa tuli ja kuinka pitkälti Versailles toimi inspiraation 

lähteenä? 

Versaillesin palatsi itsessään on valtavan suuri ja monimuotoinen kompleksi, josta riittäisi 

kirjoitettavaa loputtomiin, mutta tässä esseessä olen halunnut keskittyä pääosin ulkotiloihin, 

kuten palatsiin, geometrista linjaa noudattavaan puutarhaan ja valtaa henkiviin näkymiin ja 

reitteihin. Alue on ajan saatossa täydentynyt muillakin merkittävillä rakennuksilla, 

puhumattakaan kaupungista, joka on rakentunut Versaillesin palatsin ympärille barokin 

aikakaudella. 

2. Aurinkokuninkaan aikakausi  

Barokin aikakausi ajoittuu 1600-luvulle, mutta sen muotoja alkoi Italiassa näkyä jo 1500-

luvulla ja sieltä se laajeni muualle Eurooppaan, jopa Amerikkaan asti (Honour & Fleming, 

1992, s. 579). Tyylisuuntana Barokin ajalle ominaisia piirteitä oli runsas ylellisyyden ja 

upeiden yksityiskohtien korostaminen hyvin ylenpalttisesti koristellulla tyylillä. Symmetria, 

pitkät näkymälinjat, valtavat rakennukset ja erilaisten tilojen sarjat sekä sisä- että ulkotiloissa 

kuuluivat tyyliin. Julkisivu kertoi varakkuudesta. Myös puutarhat olivat olennainen osa tyyliä. 

(The Editors of Encyclopaedia Britannica,1998-2019.) Clifford ja Eckbo kuvailevat 

barokkipuutarhoja perfektionistisiksi. Niiden tilasarjojen kokonaisuudet olivat hyvin 

suunnitelmallisia, yleensä pitkulaisia ja selkeästä keskilinjasta molemmin puolin symmetrisiä. 

Vahva geometrinen tyyli oli tyypillinen ja hyvin hallitseva elementti. (Clifford & Eckbo, 2000-

2019.) Nähtävää riitti, sillä jokainen yksityiskohta oli selvästi tarkkaan harkittu. Patsaita ja 

koristeita käytettiin runsaasti (The Editors of Encyclopaedia Britannica,1998-2020). 

Barokkiajan tyyliä kutsuttiin Ranskassa myös Aurinkokuninkaan tyylikaudeksi. Kuningas 

Ludvig XIV, Aurinkokuningas, oli Ranskan itsevaltias vuosina 1643-1715. Mitkään lait tai 

määräykset eivät koskeneet häntä, vaan hän sai päättää kaikista valtiota koskevista asioista. 

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
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Honour ja Fleming (1992, s. 611) mainitsevatkin, että hänen 

aikanaan Ranskan monarkia saavuttikin loisteliaan huippunsa. 

Toisaalta Farmer (1906, s. 184) kertoo hänen suosionsa olleen 

ristiriitainen, mutta kukaan ei voinut nousta häntä vastaan, koska 

niin vaikuttavasti hän oli roolinsa omaksunut. Hän korosti rooliaan 

nimenomaan rakennuttamalla mahtavia palatseja, kaiken piti olla 

mahdollisimman hienoa ja suurta; se oli hänen ajatuksissaan 

vallan mitta. Hän pyrki siihen, että ihminen tuntisi itsensä pieneksi 

kaiken tuon suuruuden keskellä. (Lablaude, 1995, s. 35-36.) 

Aurinkokuninkaan ajan tyylin ikoniksi muodostui Versaillesin 

palatsi puutarhoineen (Honour & Fleming, 1992, s. 613). Siellä olivat edustettuna juurikin 

nämä vallalle ominaiset piirteet, muun muassa komea julkisivu upeine kunniapihoineen. 

Valtavat suihkulähteet ja tarkasti leikatut puutarhan puut ja pensaat suorastaan kutsuivat 

ihmiset ihannoimaan Versaillesia. 

3. Versaillesin palatsi kohoaa vallan merkiksi 

Versaillesin kaupunki sijaitsee noin 20 kilometriä Pariisista lounaaseen Île-de-Francen 

alueella (Thompson, 2006, s. 1). Palatsin historia alkaa 1600-luvulta, jolloin kuningas Ludvig 

XIII rakennutti alueelle vuonna 1623 vaatimattoman metsästysmajan, jonka sittemmin 

rakennutti uudelleen vuonna 1631. Tästä rakennuksesta lähtivät liikkeelle yhä mittavammat 

laajennukset, pääosin Ludvig XIII:n pojan Ludvig XIV:n toimesta. Ludvig XIV inspiroitui 

alueesta niin paljon, että päätti rakentaa sinne palatsinsa. Hän itse toimi arkkitehtina ja omisti 

koko elämänsä tälle loisteliaan alueen kehittymiselle, valtansa ilmentymälle. (The Reign of 

Louis XIV, 2020.) Tavoitteena oli rakentaa Euroopan hienoin palatsi, jonne hovi sittemmin 

muutti Pariisista (Honour & Fleming, 1992, s. 612-613). 

Versaillesin palatsin etupuolella on kunniapiha, josta lähtee “hanhenjalka”, eli 

kolmiosainen luotisuora katulinjasto kaupungin halki (Thompson, 2006, s. 153-154). Tämä 

henkii vallantunnetta, itselleni ainakin tästä syntyy tunne, että palatsi näin selkeämmin 

kontrolloi koko kaupunkia, kun vallan käsi yltää kauas. Vastaavasti kaupungista päin on 

suorat näkymälinjat kohti vallan ydintä, eli palatsia. 

 

Kuva 1: Ludvig XIV 
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Böök kuvaili palatsin 

pohjakaavan noudattavan 

symmetriaa, keskiosa on 

kuin hevosenkenkä (Böök, 

2020). Palatsi perustuu 

Nicolas Fouquetin Vaux le 

Vicomten palatsiin, joka on 

hyvin samankaltainen. Vaux 

le Vicomte edustaa alkua 

Ranskan barokkityylille, jota 

Versailles toi entistä 

enemmän esille. (Honour & 

Fleming, 1992, s. 611.) 

Rationaalinen, 

horisontaalinen jako 

kuvastaa Versaillesin palatsia, jonne oli suunniteltu myös kupoliaihe. Se ei kuitenkaan 

koskaan toteutunut. (Böök, 2020.) Keskiosan päädyssä puutarhanäkymällä sijaitsee kuuluisa 

upea peilisali, valmistunut vuonna 1684, jossa mm. kirjoitettiin ensimmäisen maailmansodan 

päättänyt Versaillesin rauhansopimus. Keskiosassa sijaitsevat myös kuninkaan ja 

kuningattaren omat siivet makuuhuoneineen, tilojen sarjoina, jotka johdattelevat yhä 

hienompiin ja hienompiin tiloihin. Eteläsiivessä sijaitsee Galerie des Batailles ja 

pohjoissiivessä kuninkaallinen kappeli sekä myöhemmin vuonna 1770 tämän siiven päätyyn 

rakennettu oopperasali. Hoviväelle ja rakastajattarille oli omat lisäsiipensä. (The Editors of 

Encyclopaedia Britannica,1998-2020.) 

Omasta mielestäni on hämmästyttävää, että näinkin merkittävä kokonaisuus on vieläkin 

tallella lukuisten sotien ja mullistusten jälkeen. Sisätilat olivat vaikuttavia, toinen toistaan 

koristellumpia ja tarkkaan mietittyjä, mutta samoin puutarha palatsin ulkopuolella. Palatsin 

loisto soljui pihamaalle ja jatkui silmänkantamattomiin. 

4. Versaillesin puutarhat korostamassa vallan symbolia 
Thompson (2006, s. 4) kertoo, että puutarhan suunnittelusta vastasi maisema-arkkitehti 

André Le Nôtre, Ludvig XIV:n palkkaamana. Hän omisti projektille noin 30 vuotta uudistaen 

koko puutarhan (Berger, 1985, s. 18). Hänen vahva barokkinen, geometrinen tyylinsä on 

mielestäni helposti tunnistettavissa kaikista hänen kohteistaan ja Thompsonin mukaan 

Versaillesin puisto on yksi hänen ikonisimpia luomuksiaan. Symmetria ja millintarkka 

suunnittelu olivat tärkeitä elementtejä hänelle. (Thompson, 2006, s. 5-11.) Puisto oli hänen 

Kuva 2: Versaillesin palatsin ensimmäisen kerroksen pohjakaava 

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
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toinen suurempi projektinsa Vaux le Vicompten jälkeen ja sen myötä hänelle riitti töitä 

muidenkin puutarhojen parissa. Hänen työnsä niittivät hänelle mainetta ja kunniaa, ja hän 

onkin yksi aikansa arvostetuimmista maisema-arkkitehdeista. (Farmer, 1906, s. 81.) 

 

Thompson (2006, s. 1) 

havainnollistaa, että puutarha, tai 

oikeastaan puutarhan ja puiston 

yhdistelmä, koostuu lukuisista 

isommista ja pienemmistä 

puutarhoista ja rakennuksista. 

Kartasta tulkitsenkin, että 

ominaista Versaillesin puutarhalle 

oli selkeä, pitkä luode-kaakko-

suuntainen keskiakseli, joka jakoi 

alueen symmetrisesti kahtia. 

Lähempänä palatsia linja 

muodostuu kävelytiestä, mutta 

luoteisessa päädyssä se muuttuu 

suureksi kanaaliksi. Isoja 

vesialtaita on alueella toinenkin, 

lähellä palatsin eteläsiipeä: 

Sveitsiläiskaartin allas (Thompson, 

2006, s. 243). Geometriset, 

tarkkaan suunnitellut 

muotopuutarhat näyttävät 

suorastaan hypnoottisilta. 

Versaillesin puutarha käsittää varsinaisen puutarha-alueen palatsin tuntumassa ja muuta 

ympäröivää aluetta kutsutaan puistoalueeksi. Upeat muotopuutarhat sijaitsevat suoraan 

peilisalin alla ja muotopuutarhoista vasemmalle jää keittiöpuutarha. (Thompson, 2006, s. 76-

79.) Muuten puutarha-alue on jaettu metsäalueiksi, joiden keskellä kulkee harkittuja 

puistokujia. Jokaisen keskellä on toinen toistaan hienompia patsaita, suihkulähteitä ja 

alttareita kuin kruunuina. (Lablaude, 1995, s.33-34.) Suuri kanaali on selkeästi puisto-osion 

keskeisin elementti; kartalla se sijaitsee luoteisessa päädyssä ja noudattaa keskiakselin 

linjaa muodostaen ristin. 

Kuva 3: Versaillesin puutarhan pohjakaava 1700-luvulla 
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Alueella näkyy myös Trianonin tilukset Suuren kanaalin lähellä, koilliseen päin 

mentäessä. Sanoisin, että se on hieman irrallinen osa tätä muuten niin hiottua kokonaisuutta, 

jossa jokainen palanen tuntuu liittyvän toisiinsa. Trianonin alue koostuu kolmesta osasta, 

joista Grand Trianon on suurin (Thompson, 2006, s. 311). Farmerin (1906, s. 109) mukaan 

se on Ludvig XIV:n itselleen ja rakastajalleen rakennuttama tila, jonne pääsi pakoon hovin 

tiukkoja säännöksiä. Ensin se rakennettiin posliinista vuonna 1672, mutta sen haurastuttua 

nopeasti, määräsi Ludvig XIV tilalle rakennettavaksi uuden kestävämmästä materiaalista, 

marmorista. Se valmistui vuonna 1687. (Thompson, 2006, s. 160.) Tein huomion, että Grand 

Trianonin alue oli kuin pienessä mittakaavassa Versaillesin palatsi puutarhoineen. Siinä 

toistuu samoja elementtejä, kuten keskiakseli, julkisivun tärkeys, puiston geometrisuus ja 

symmetrisyys. Ehkä tämä oli tarpeen, koska se oli niin irrallaan muusta palatsista ja 

vallantunteen ei haluttu katoavan. Tiluksilta löytyy myös Petit Trianon, rakennettu 1700-luvun 

puolivälissä. Se on kuution muotoinen pieni rakennus, joka on ollut lahja Marie Antoinettelle, 

ja jonne vain harvoilla oli pääsy. (Thompson, 2006, s. 313, 320.) Jokainen rakennuksen 

neljästä seinästä edustaa tyyliltään sitä puolta puistosta, jonne se suuntautuu (The Petit 

Trianon, 2020). Myöhemmin Petit Trianonin vierelle rakennettiin vielä englantilainen 

puutarha, kuningattaren kylä, joka on kolmas osa Trianonin tiluksia. Sinne on rakennettu 

11:n englantilaistyyppisen rakennuksen kylä Marie Antoinetten pyynnöstä vuonna 1783 

(Lablaude, 1995, s. 153.) Se on tyyliltään aivan muuta kuin Versaillesin muut osat. Puinen 

viehättävä kylä on mielestäni kuitenkin puutarhan osalta uskollinen geometrisille muodoille, 

vaikka muuten tyyli on siellä aika orgaaninen.  

Tämän loputtomalta tuntuvan puutarhan ja palatsin ulkopuolelle jää vielä Versaillesin 

kaupunki, joka on sekin tärkeä osa tätä kokonaisuutta. 

5. Versaillesin kaupunki palatsin jatkumona 
 

Kuva 4: osa Versaillesin kaupungin asemakaavaa 
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Versaillesin kaupunki on hyvin vauras, palatsin yhteyteen rakentunut kaupunki, jossa vuonna 

1715 asui 30 000 asukasta (The Editors of Encyclopaedia Britannica,1998-2017). Aluksi 

kaupunki oli pieni merkityksetön kylä, mutta Aurinkokuningas halusi tehdä siitä loisteliaan 

jatkeen palatsilleen (Thompson, 2006, s. 153). Kun perehdyn Versaillesin kaupungin 

asemakaavaan, niin olennaisin osa kaupungin hahmoa on tuo jo aiemmin mainitsemani 

hanhenjalka, joka jakaa kaupungin Versaillesin palatsin edustalla kolmeen yhtä suureen 

osaan. Kaupungin linjaukset tulkintani mukaan suunniteltiin tarkkaan, onhan taustalla 

Aurinkokuninkaan suunnitelma. Mielestäni havaittavissa on paljonkin ruutukaavaa ja vehreys 

näkyy myös kaupungin puolella. Nämä ovat peruspiirteitä, jotka korostuvat myös muissa 

kaupungeissa, joiden esikuvana Versailles on ollut. Vallan merkit ovat siis vahvasti ilmassa. 

6. Vaikuttava Versailles inspiraationa muille 

vallantavoittelijoille 

On lukuisia kaupunkikohteita, joissa selkeästi toistuu barokinaikainen Ludvig XIV:n luoma 

vallan kaava. Tässä esseessä käsittelen kahta merkittävää kohdetta, joiden 

inspiraationlähteenä Versailles on ainakin toiminut ja joissa vallan symboliikka oli yhtä lailla 

hyvin tärkeää tuoda esiin. 

          Washington District of Columbian avenuet 

 

Kuva 5: L'Enfantin laatima asemakaava 
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Ensimmäisenä näistä tarkastelen Washington, D.C.tä, joka rakennettiin 1700-luvun lopulla 

varta vasten Yhdysvaltojen pääkaupungiksi (Thompson, 2006, s. 306-307). Jo pelkkä 

käyttötarkoitus henkii vallan tarpeen esittämistä. 

Kaupungin suunnittelijana toimi Pierre Charles L’Enfant, alkujaan ranskalainen 

arkkitehti. Hänet palkkasi itse presidentti George Washington. (Harbaugh, 2013, s. II-66 - II-

67.) Harbaugh (2013, s. II-74 – II-75) kuvailee, kuinka kunnianhimoinen mies tahtoi rakentaa 

kaupungista eurooppalaisten suurkaupunkien kaltaisen, joten hän käytti inspiraationaan jo 

vallan maineen saanutta Versaillesin palatsia puutarhoineen ja myös jonkin verran palon 

jälkeen uudelleenrakennettua Lontoota. 

Kaupungin asemakaavaa tarkastellessa siinä toistuu selkeä ruutukaava, jonka 

keskiössä on keskiakseli puistoineen, samankaltainen, joka löytyy myös Versaillesista. Eli 

myös Washington, D.C.:ssä on keskitetty tärkeimmät rakennukset. Tämän akselin yhdistää 

neljä elementtiä, kongressitalo Capitol hallintorakennuksineen, National Mallin puistossa 

aksiaalisen risteyskohdan keskellä sijaitseva obeliski George Washingtonin muistolle ja 

läntisessä päässä, Potomac-joen varrella, Thomas Jeffresonin ja Abraham Lincolnin 

muistomerkit. Ylellisen puiston risteyskohdan pohjoispäädyssä sijaitsee presidentin virka-

asunto, Valkoinen talo. (Harbaugh, 2013, s. II-67). Jo tämä useamman rakennuksen 

keskittymä itsessään luo vallan tuntua. 

Symmetriaa ja geometrisuutta on havaittavissa läpi koko alueen, myös puistossa. 

Visuaalisuuteen on panostettu monumentein, pitkin näkymälinjoin ja suurten rakennusten 

näyttävin julkisivuin. Hanhenjalka toistuu oman tulkintani mukaan Capitolin molemmin puolin, 

ilmeisesti siis rakennuksen valtaa on haluttu korostaa molemmista suunnista, onhan tässä 

kyse yhdestä koko Yhdysvaltain merkittävimmistä rakennuksista. Yksi näistä linjoista johtaa 

Valkoiselle talolle. Capitolin valtaa on haluttu tuoda esiin myös pitkällä julkisivulla, mutta 

toisin kuin Versaillesin palatsissa, siihen rakennettiin kupoli. (Bigler, 1999-2016). Tuo kupoli 

ja mahtava portaikko luovat yhdessä äärimmäisen arvostetun vaikutelman. 

Muita pitkiä linjoja muodostavat avenuet, jotka halkovat kaupunkia luode-kaakko- ja 

koillis-lounais-suuntaisina. Näiden leikkauskohtiin jää aukioita, joihin on sijoitettu 

monumentteja (Harbaugh, 2013, s. II-67). Tämä muistuttaa minusta Versaillesin puutarhojen 

metsäalueiden keskellä sijaitsevia monumentteja. Washington, D.C.:stä siis löytyi paljon 

yhteneväisyyksiä, mutta samankaltaisia vallan esittämisen keinoja löytyi myös paljon 

lähempää Versaillesia, itse asiassa aivan vierestä. 
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Pariisin bulevardit 
Toisin kuin Versaillesin ja Washington, D.C.:n asemakaavat, Pariisin asemakaavaa ei luotu 

tyhjästä, vaan kaupunkia uudistettiin vuodesta 1852 alkaen Napoleon III:n, Ranskan 

ensimmäisen presidentin, aloitteesta (Arlagh, Daul & Ehrlich, 1998-2019). Tällöin barokin 

aikakausi oli alkanut Ranskassa jo väistyä (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 1998-

2019), mutta selkeästi Versailles oli ansainnut oman paikkansa aikakautensa 

vaikuttavimpana kokonaisuutena, ja mitä karttaa tulkitsee, niin Pariisia alettiin 

modernisoimaan Versailles inspiraation kohteenaan. 

 

 

Arlagh, Daul ja Ehrlich kertovat, että jo aiemmin Pariisiin oli ajan saatossa muodostunut 

sisäkkäin kolme kehää. Sisimpänä suuret bulevardit, jotka olivat alun perin Ludvig XIV:n 

aikana rakennettujen, vuonna 1670 purettujen kaupunginmuurien paikalle valmistuneet 

bulevardit. Keskimmäinen bulevardikehä valmistui vuonna 1780 puretun tullinvalvontamuurin 

tilalle ja vuonna 1840 rakennettiin uloin bulevardikehä Pariisin rajojen puolustusmuurin 

sisäpuolelle. Puolustusmuuri purettiin myöhemmin 1960-luvulla ja sen ja bulevardikehän 

tilalle rakennettiin moottoritie. (Arlagh, Daul & Ehrlich, 1998-2019). 

Pariisista haluttiin uudistuksilla luoda entistä vaikuttavampi kaupunki ja parantaa sen 

toimivuutta esimerkiksi rakentamalla vesijohto- ja viemäriverkosto. Kaupunkiuudistusta johti 

ranskalainen kaupunkisuunnittelija Georges Eugène Haussmann. (Arlagh, Daul & Ehrlich, 

1998-2019). Thompsonin (2006, s. 195) mukaan hänen tavoitteenaan oli luoda 

kaupunkijärjestelmä, jonka avulla kaupungin asukkaat saatiin pidettyä kurissa. Katuja 

Kuva 6: Haussmannin laatima asemakaava 

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
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suunniteltiin lisää. Niistä haluttiin suoria pitkiä linjoja, joten niitä puhkottiin jopa jo olemassa 

olevien rakennusten läpi. Nämä uudet bulevardit keskellä Pariisia olivat leveitä, hyvin 

keskeisiä reittejä. Myös olemassa olevia katuja levennettiin. (Arlagh, Daul & Ehrlich, 1998-

2019). 

McAuliffen mukaan teiden varsilla rakennuksia koskivat tiukat rakennusmääräykset. 

Rakennusten tuli olla loisteliaita, joten hieman turhaankin purettiin rakennuksia hienompien 

alta pois. Osassa uudistettiin vain julkisivu. Haussmann määritteli, että julkisivujen tuli olla 

yhtenäisiä ja koristeellisimpien ja tärkeimpien rakennuksien tuli sijaita mahdollisimman 

näkyvällä paikalla. (McAuliffe, 2020, s. 2.) 

Mielestäni näin on muodostunut onnistunut vallan verkosto. Ulkopuolta kiertää kehä 

viestimässä vallan rajoja, ja sisäpuolella pitkät leveät linjat luovat vaikutelman, että kukaan ei 

ole piilossa valvovalta silmältä. Versaillesissa oli myös suuria näkymälinjoja, mutta Pariisissa 

tämä linjasto on viety uudelle tasolle: siellä mielestäni näkyy esimerkiksi lomittaisia 

hanhenjalkoja ympäri kaupunkia. 

Kuten vallan tuntomerkkeihin kuuluu, koristeellisuus ja vehreys ovat vahvasti läsnä myös 

Pariisissa. Haussmann suunnittelikin runsaasti lisää puistoja ja aukioita. Pariisissa hankkeen 

jälkeen korostui myös rikkaiden ja köyhien alueiden eroavuudet. (McAuliffe, 2020, s. 2.) 

Kuitenkin, kuten muissakin vaikuttavissa kaupungeissa, tästäkin kaupungista löytyy 

selkeä keskiakseli, jota on korostettu arvokkain monumentein. Kaupunkiakseli, ”the 

Triumphal Way”, on kaakko-luode-suuntainen, aivan kuten Versaillesissakin. Huomaan, että 

yhteneväisyytenä Washington, D.C.:n kanssa, tämäkin on muotoutunut joen, Seinen, 

varrelle. Akselin historia alkaa jo 1500-luvulta Tuileriesin puutarhasta ja se on kehittynyt 

nykyiseen muotoonsa vuosisatojen mittaan. Puutarha suunniteltiin Tuileriesin palatsin 

yhteyteen, joka silloin toimi kuninkaallisten palatsina. Se kuitenkin tuhoutui 1800-luvun 

lopulla. (Arlagh, Daul & Ehrlich, 1998-2019.) Hämmästyttävästi tuo puutarha on ollut Le 

Nôtren sukupolvien vastuulla alusta asti ja André Le Nôtre uudisti sen vuonna 1664 

(Thompson, 2006, s. 306). Hänelle tyypilliseen tyyliin puutarha oli valtava, puistossa on 

luotisuorat hiekkakäytävät, geometriset muodot ja tarkka työnjälki. Thompsonin (2006, s. 

306) mukaan puistoa jatkettiin Versaillesin tyyliin rakentamalla akselille puistokatu, nykyinen 

Champs-Élysées, ja tästä linjaa on jatkettu aina La Défensen esikaupunkiin saakka. Akselilla 

sijaitsee tärkeitä monumentteja, kuten kolme riemukaarta (Arlagh, Daul & Ehrlich, 1998-

2019). Kaiken kaikkiaan näistä kolmesta kaupungista Pariisi poikkeaa vallan arkkityypeistä 

eniten, mutta siellä kyseessä olikin uudistus, ei perustaminen kuten Versaillesissa ja 

Washington, D.C.:ssä. 
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7. Vallan merkit jättivät syvän jäljen 

Megalomaanisuus. Tämä sana kulkee mielestäni käsi kädessä sanan “valta” kanssa. Ja 

vallan keinot, joita Versaillesin suunnittelussa käytettiin? Mitä suurempi ja koristeellisempi, 

sen hallitsevampi. Tätä Ludvig XIV haki luodessaan Versaillesin. Palatsin, puutarhan, 

kaupungin. Vallan symbolin koko Ranskalle, koko maailmalle. Itsevaltiaana hän onnistui 

päämäärässään juuri kuten aikoikin. Hän ei halunnut sulkeutua muurien taakse, vaan näyttää 

kaikille mitä hänellä on, kuinka mahtava hän on. 

Vaikuttavasta Versaillesista olivat varmasti kuulleet kaikki. Olennaisia keinoja ilmaista 

valtaa oli hieno päärakennus apurakennuksineen. Rakennuksen valtaa korosti viimeisen 

päälle suunniteltu keskiakselin ympärille symmetrisesti asettuva virtaviivainen puisto ja 

tämän kaiken ympärillä hallittava kaupunki, jonne johti palatsilta pitkät näkymälinjat. Kun 

ihminen koki itsensä pieneksi kaiken sen suuruuden keskellä, kunnioitus heräsi, kynnys 

nousta valtiasta vastaan oli suuri. 

Kun sekä Washington, D.C.:ssä, että Pariisissa hyödynnettiin näitä samoja keinoja mitä 

Versaillesissa käytettiin, niin vallan asema ja kunnioitus oli taattu. Myös näissä kaupungeissa 

tavoitteessa onnistuttiin. Kaikki kolme kaupunkia pohjautuvat satojen vuosien jälkeenkin 

näihin samoihin suunniteltuihin asemakaavoihin ja ovat erittäin suosittuja vierailukohteita 

tänä päivänä. Washington, D.C. ja Pariisi toimivat edelleen pääkaupunkeina ja Versaillesista 

on tullut vuonna 1979 Unescon maailmanperintökohde. 

Lähteiden laatu oli mielestäni hyvää. Kirjat valitsin sen mukaan, että siellä oli merkitty 

hyvin viitteet ja lähteet ja perehdyin myös kirjoittajiin, jotta varmistuin luotettavuudesta. 

Internetin lähteet valitsin myös harkiten. Perehdyin myös niiden kohdalla siihen, että tieto on 

mahdollisimman luotettavaa selvittämällä kirjoittajat ja sivustojen alkuperät. Viralliset sivustot 

ilman kirjoittajaa laskin myös luotettaviksi lähteiksi, sillä uskon, että niissä keskitytään tiedon 

oikeellisuuteen ja sivustoilla mainittiin toisaalla sivustojen kirjoittajista kuitenkin. Keskityin 

tulkitsemaan karttoja, sillä niistä sai tehtyä paljon omia havaintoja, joihin lähteisiin 

perehtymällä löytyi sittemmin vahvistusta tai täydennystä. Kirjat, joihin päädyin, sisälsi 

monipuolisesti tietoa Versaillesista, jokainen hieman eri näkökulmasta, joten ne sisälsivät 

runsaasti myös kirjailijan mielipiteitä ja havaintoja. Näin törmäsin usein ristiriitoihin eri 

tietolähteiden välillä. Pyrin valitsemaan sekä vanhoja että uusia lähteitä, uusimmat vuodelta 

2020 ja vanhin jo vuodelta 1906, jotta tieto olisi monipuolista. Vanhoista lähteistä valitsin 

ainoastaan tietoa, joka ei ajansaatossa muutu. Harmikseni Washington, D.C.:stä ja Pariisista 

minun ei ollut mahdollista enää saada käsiini kattavia kirjoja, jonka koin suureksi puutteeksi. 
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