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KANSAINV ALINEN JULISTUS MONUMENTTIEN

SUO.JELUST A

Toinen historiallisia monumentteja k!isitellyt arkkitehtien ja teknisten asiantuntijoiden kansainv!ilinen
kongiessi, Venetsia, 1964.
Aikaisempien polvien historialliset monumentit ovat t!iynn!i sanomaa menneestli ja ovat nyky!iiinkin
ikivanhojen perinteiden el!ivi!i todistuskappaleita. Kansat ovat tulossa yh!i tietoisemmiksi inhimillisten
arvojen yhteisyydest!ija pit!iv!it menneisyyden monumentteja yhteisen!i perintôn!i!in. Ymm!irretlilin yhteinen
vastuu niiden s!iilytt!imisest!i tuleville polville. Meidiin velvollisuutenamme on j!itt!i!i ne j!ilkeemme kaikessa
aitoudessaan.
On olennaista, ettii vanhojen rakennusten suojelua ja restaurointia ohjaavat periaatteet sovitaan ja kirjataan
kansainviilisellii pohjalla. 1okainen maa on vastuussaperiaatteiden soveltamisestaoman kulttuurinsa ja omien
perinteidensii puitteissa.
Ateenan julistus vuodelta 1931 miiiiritteli ensimmiiisen kerran niimii perusperiaatteet. Se oli auttamassa
alkuun laajaa kànsainviilistii liikettii, joka on konkretisoitunut kansallisissa asiakirjoissa, ICOMin ja
UNESCOn toiminnassa ja jii1kimmiiisen perustamassaKulttuuriomaisuuden siiilyttiimisen ja entistiimisen
kansainviilisessii tutkimuskeskuksessa (ICCROM). Yhii mutkikkaammiksi ja moninaisimmiksi k!iyneitii
ongelmia on kiisitelty yh!i tietoisemmin ja niit!i on tutkittu kriittisesti. On aika ottaa julkilausuma uuden
tarkastelun kohteeksi, jotta periaatteet voidaan selvitt!iii perusteellisesti ja laajentaa julkilausumaa uudella
asiakirjalla.
Venetsiassa25.-31.5.1964 kokoontunut toinen historiallisia monumentteja kasitellyt arkkitehtien ja teknisten
asiantuntijoiden kansainva1inen kongressi hyvaksyi tassatarkoituksessa seuraavan tekstin:
MliRITELMA

T

1. ARTIKLA
Historiallisten monumenttien k1isite ei sulje sisaiinsa vain yksittaista arkkitehtuuriluomusta, vaan myôs
kaupunkien tai maaseudun rakennusryhmia, joihin liittyy todiste tietystli sivilisaatiosta, merkittâvâstâ
kehityskulusta tai historiallisesta tapahtumasta. Tama ei koske vain huomattavia taiteellisia luomuksia, vaan
myôs vaatimattomampia menneisyyden tôita, joille ajan kuluminen on antanut kulttuurimerkitysta.
2. ARTIKLA
Monumenttien konservoinnissa ja restauroinnissa on turvauduttava kaikkiin tieteen ja tekniikan haaroihin,
joista voi olla apuaarkkitehtuuriperinnôntutkimisessa ja s1iilytt1imisess1i.

TAVOITE
3. ARTIKLA
Monurnenttien konservqinnin ja restauroinnin tarkoituksena on suojella niit!i yhtii hyvin taideluomuksina
k$ historiallisina todistuskappaleina.

SUOJELU
4. ARTIKLA
Monumenttien suojelussa on olennaista, etta niiden boito on pysyviisti j'ârjestetty
5. ARTIKLA
Monumenttien suojelua helpottaa aina se,ettii niitii kiiytetiiiin johonkin yhteiskunnallisesti hyôdylliseen
tarkoitukseen. Tiillainen k!iyttô on siis toivottavaa, mutta se ei saa muuttaa rakennuksen pohjakaavaa tai
taiteellistayleisilmettii. Uuden kiiytôn 'vaatimia muutoksia voidaan tarkastella ja ne voidaan sallia vain niiiss!i
rajoissa.
6. ARTIKLA
Monumenttien suojelu edellyttiiâ senymp'âristôn siiilytt~istii, elleise oIe mitt~aavaltaan liian suuri. los
perinteinen ympiiristôkokonaisuus on siiilynyt, se on aina siiiistettiivii. Monumentin suhteita taI siivyii
mùuttavaauudisrakentamista, purkamista tai muunnosta ei pidii sallia.
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7. ARTIKLA
Monumentiia ei voi irrottaa siita historiasta, josta se on todisteena eika siita ymp'àristosta,johon se kuuluu.
Monumentin tai sen osan siirtamistii ei voi sallia ellei monumentin sailyttamine& sita vaadi tai ellei sita
oikeuta ensiarvoinen kansallinen tai kansainvalinen etu.
8. ARTIKLA
Veistoksen, maalaukseD tai koristeen, joka on olennainen osa monumentista, saa siirtaa paikaltaan vain jos
tama on ainoa keino sen sailyttamiseksi.

RESTAUROINTI
9. ARTIKLA
Restaurointi on pitkalle erikoistunutta toimintaa. Sen tavoitteena on siiilyttaa ja tuoda esiin monumenttien
esteettinen ja historiallinen arvo ja se pohjautuu aIkuperaisen materiaaJin ja autenttisten dokumenttien
kunnioittamiselle. Restauroinnin on piilityttava siina, missa otaksuma aIkaa. Lisiiksi kaiken viilttiimattôman
lis'J.rakentamisenon ero.tuttava arkkitehtonisesta kompositiosta ja silla on oltava nykyajan leima. Ennen ja
jalkeen restauroinnin on aina tehmvii arkeologinen ja historiallinen tutkimus monumentista.
10. ARTIKLA
los perinteinen tekniikka osoittautuu riittamattomaksi, monumenttia voi vahvistaa kayttamalla kaikkea sitii
nykyaikaista konservointi- ja restaurointitekniikkaa, jonka tehon tieteellineri tieto on vahvistanut ja kokemus
koetellut.
11. ARTIKLA
On kunnioitettava monurnenttien rakentamiseen eri aikakausina tehtyjii perusteltuja lisiiyksiii, siIIii tyylin
yhteniiisyys ei oie restauroinnin tavoite. Jos rakennuksessaon piiiiIIe rakennettuja lisiiyksiii eri aikakausilta,
aIla olevan vaiheen paljastaminen on oikeutettua vain poikkeusoloissa ja mikiili poistettava osa on
merkitykseltiiiin viihiiinen, sekii mikiili esiin tuleva materiaali on historiaIliselta, arkeologiselta tai esteettiseltii
arvoltaan huomattavaja mikiili se on siiilynyt kyIlin hyviissii kunnossa,jotta toimenpide on oikeutettu. Tyostii
vastaava henkilo ei voi yksin arvioida kuinka tiirkeitli eri tekijiit ovat eikii piiiittiiii mitii voi hiivittiiii.
12. ARTIKLA
Hâvinneiden osien tiiydentlimisen on lii~va
erotuttava alkuperâisestâ, jotta restauroinnilla

kokonaisuuteen hannonisesti, mutta samalla tâydennysten
ei vaarennetâ taiteellista eik1i historiallista kokonaisuutta.
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13. ARTIKLA
Lisiiykset

voidaan sallia vain elleiviit

kornposition

ne hiiiritse

rakennuksen

mielenkiintoisia

osia, perinteistii

rniljôôtii,

tasapainoa tai sen suhdetta yrnpiiristôônsii.

HISTORIALLISET
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14. ARTIKLA
Monumenttien sijaintipaikkojen on oltava erityisen huolenpidon kohteena, jotta niiden eheys turvataan, sekii
taataan, ettii ne kunnostetaan ja esitetiiiin asianrnukaisesti. Tallaisten paikkojen kunnostuksessa on
noudatettava edellisissa artikloissa esitettyja periaatteita.

KAIVAUKSET
1~. ARTIKLA
Kaivauksissa on noudatettava tieteellisia nonneja ja UNESCOn vuonna 1956 hyviiksymaa suositusta, jossa
maariteIIaiin arkeologisiin kaiva1iksim soveIIettavat kansainvaliset periaatteet. Rauniot on sailytettava ja on
huolehdittava arkkitehtonisten elementtien ja lôydettyjen esineiden pysyviin konservoinnm ja suojelun
vaatimista toimista. EdeIIeen on helpotettava kaikm kemom monumenttien merkityksen ymmiirtiirnista, ja se
on tuotava esiin vaiiristiirnatta.
Kuitenkin kaikki rekonstruoiminen on suljettava pois a priori. Voidaan sallia vain anastyloosi, toisin sanoen
olemassa olevien, mutta irronneiden osien liitt!iminen paikoi"een. Tiiydentiivii materi:aali on voitava aina
tunnistaa ja monumentti on konservoitava ja sen muoto palautettavamahdo"isimman viihii"ii materiaali"a.
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JULKAISUTO

IMINT A

16. ARTIKLA
Kaikessa sailyttamis-, restaurointi- tai kaivaustoiminnassa on aina noudatettava tiismallistii dokumentointia
laatimalla analyyttisia ja kriittisia raportteja, joita havainnollistetaan piirroksin ja valokuvin. Raporttien on
sisallettiiva kaikki kunnostustyôn vaiheet, vahvistaminen. uudet iiiriestelyt ja eheyttaminen seka tyôn
kuluessa todetut tekniset ja,muotoseikat. Raportti on tallennettava julkisen laitoksen arkistoon ja pidettâva
tutkijoiden saatavilla. Raportin julkistaminen on suositeltavaa.
Seuraavat henkilôt osallistuivat monumenttien suojelun ja restauroinnin kansainviilisen julistuksen
valmistelevan komitean tyôhôn:
Piero Gazzola, Italia, puheenjohtaja
Raymond Lemaire, Belgia, sihteeri
José Bassegoda-Nonell, Espanja
Luis Benavente, Portugali
Djurdje Boskovic, Jugoslavia
Hiroshi Daifuku, UNESCO
P.L. de Vrieze, Alankomaat
Harald Langberg, Tanska
Mario Matteucci, Italia
Jean Merlet, Ranska
Carlos Flores Marini, Meksiko
Robert Pane, Italia
S.C.J. Pavel, Tsekkoslovakia
PaQIPhjlippot, ICCROM
Viktor Pimentel, Peru
Harold Plenderleith, ICCROM
Deoclecio Redig de Campos, Vatikaani
Jean Sonnier,Ranska
Francois Sorlin, Ranska
Eustathios Stikas,Kreikka
Gertrud Tripp, Itlivalta
Jan Zachwatovicz, Puola
Mustafa S. Zbiss, Tunisia
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