
Rooma on paljon muutakin kuin miljoonien turistien rakastama 
maailman suurin ulkoilmamuseo. Testaccion, Trasteveren ja Montin 
kortteleissa elämästä nautitaan verkkaiseen tahtiin.
SANNA PÖYRY, KUVAT LASSE LECKLIN

Nautiskelijan 
ikuinen kaupunki

Matkalla

Monte Testaccion 
kupeessa sijaitsevassa 

Flavio al Velavevodettossa 
nautit konstailemattomista, 

tyypillisen roomalaisista 
lounasherkuista 

paikallisten keskellä.
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Keltaisista, oransseista ja punaisista seinistä 
heijastuva alkuillan valo. Mukulakivettyjen 

kujien labyrintti. Ravintola- ja baaritiheys 
vailla vertaa. On Trasteveren syytä,  

että sydän jäi Roomaan.

Vicolo dell’ Atleta 
on Trasteveren 
suloisimpia pikkukujia.
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Matkalla

Pikkuputiikkien lumo
Jos etsit omaleimaisia vaatteita, asusteita, 
laukkuja tai sisustusesineitä, Montia halkova 
Via Panisperna ja sen kanssa risteytyvät Via 
del Boschetto ja Via dei Serpenti ovat hyviä 
osoitteita. Eläväisten katujen varrella on de-
signer-vaateliikkeitä, vintagesisustuskauppoja, 
ompelimoita ja koruliikkeitä moneen makuun. 
Rouhean tyylin nimiin vannova löytää etsimän-
sä Pulpista (Via del Boschetto 140, kuvassa), 
kenkien ja nahkavaatteiden ystävä Pifebosta 
(Via dei Serpenti 141). Retrosisustamisesta  
innostunut piipahtaa Wunderkammerissa (Via 
del Boschetto 100). Mikä parasta, hinnoittelu 
monessa paikassa on ilahduttavan maltillista.

Ihanan arkinen Testaccio
Täysi raitiovaunu kolistaa menemään ja Colosseumin tu-
ristihurlumhei jää taakse. Aitoroomalaista elämänmenoa 
huokuvalla Piazza Testaccio -aukiolla on tilaa hengittää. 

Sanomalehtiä lueskelevia miehiä ja kisailevia lapsia. 
Penkeillä halailevia pareja ja kiivaasti väitteleviä herroja. 
Vanhoja rekisterikilpiä. Autojen pesijöitä. Vastajauhetun 
kahvin tuoksua. Kellään ei tunnu olevan kiire mihinkään.

 Vaikka tavallisten roomalaisten arkista hääräilyä jak-
saisi ihastella loputtomiin, nälkä vie voiton. Onneksi kiven-
heiton päästä löytyy todellinen herkkukeidas. Vuodesta 
1973 toiminut Volpetti kuhisee lounasajan kynnyksellä laa-
tutietoisia pappoja ja näyttäviä roomattaria. 

– Moni Rooman suomalaisista käy meillä ostoksilla, ker-
too kilon painoista talvitryffeliä esittelevä myyjä. 

En ihmettele. Ruuhkapiikistä huolimatta hymyt ovat 
herkässä, ja jokaiselle asiakkaalle tuntuu riittävän aikaa ja 
anekdootteja. Tuttuja koiriakin puhutellaan nimeltä. Deli-
myymälää pyörittävät yhä Umbrian maakunnasta lähtöi-
sin olevat Volpettin veljekset.

Myös uusille kasvoille tarjotaan auliisti maistiaisia. Vii-
nissä kylvetettyä salamia, lukuisia juustoja, eri-ikäisiä bal-
samico-öljyjä. Italialaiset tietävät, että simppeli on kaunis-
ta. Lempeän makuiset friteeratut castagnole-pyörykät ja 
sardinialaiset appelsiininkuori-manteli-hunajaleivonnai-
set vievät kielen mennessään. Suurin osa Volpettin herkuis-
ta on stata fatta a casa, paikan päällä tehtyjä. 

Kesällä nappaisin koriin marinoitua ja makeaa ja suun-
taisin piknikille tien toisella puolella olevaan puistoon. Pa-
lan painikkeeksi sopisi pullo myymälän viinivalikoimasta.
Volpetti, Via Marmorata 47. Metro: Piramide. Raitiovau-
nu3: Marmorata-Gelsomini.

Näe nykytaidetta
Nykytaiteesta kiinnostuneillekin  
on nähtävää Roomassa. Testaccion  
jokirannan entisiin teurastamohallei-
hin perustetussa MACROssa (Piaz-
za Orazio Giustiniani 4) on esillä kii-
teltyjen kansainvälisten taiteilijoiden 
näyttelyitä. Vireä kortteli kahviloi-
neen, ravintoloineen ja ulkoinstallaa-
tioineen toimii muutenkin paikallis-
ten kohtaamispaikkana.

Kumpuileva 
Via Panisperna 

on Montin 
kaupunginosan 

sielu.

Piazza Testaccio 
on oiva paikka 
tarkkailla 
roomalaista arkea.

Volpetti on 
herkkusuiden 
mekka ja 
paikallisten 
kohtaamispaikka.

Isola Tiberinan saari 
sijaitsee Trasteveren 
ja vanhojen juutalais
kortteleiden välissä.

MACROsta 
löytyy tekemistä 

lapsillekin. Nyt 
alkuvuodesta 

pihaa koristaa 
bambuinstallaatio, 

johon voi kiivetä. 
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Vaeltelijan Trastevere
Keltaisista, oransseista ja punaisista seinistä heijastuva al-
kuillan valo. Mukulakivettyjen kujien labyrintti. Ravinto-
la- ja baaritiheys vailla vertaa. Gianicolon kukkulalle kie-
murtelevat vehmaat näköalatiet. On Trasteveren syytä, et-
tä sydämeni jäi viitisentoista vuotta sitten Roomaan. 

Noiden päivien jälkeen entisen työläiskaupunginosan 
asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä ja amerikkalaisten 
määrä moninkertaistunut. Silti alueen kortteleista löytää 
yhä raukean leppoisaa tunnelmaa verrattuna monin pai-
koin raskaasti liikennöityyn Roomaan.

Etenkin valtaväylä Viale Trasteveren joen puolella on au-
kioita, joilla aika tuntuu pysähtyneen. Yksi tunnelmalli-
simpia on Basilica di Santa Cecilia -kirkon barokkijulkisi-
vun dominoima samanniminen piazza. Paikallisten suosi-
man aukion likeltä löytyy kivoja putiikkeja, ravintoloita se-
kä kahviloita, joista viihtyisimpiä on bistrona, baarina ja 
galleriana toimiva B> Gallery. 

Virtaviivaisesti sisustettuun pikkupaikkaan kannattaa 
poiketa brunssille, lasilliselle tai kupposelle. Serviisi on ys-
tävällistä, henkilökunta ilo silmälle ja cocktailit kokeilemi-
sen arvoisia. Nopeimmat valloittavat oven ulkopuolelle 
nostetut nojatuolit, joista on mukava tiirailla paikallisia. 

Jos mielit jatkaa iltaa Trasteveren menevämmällä puo-
lella laajan viinilistan äärellä, astu Enoteca Trastevereen. 
Ruokalista on kattava ja annokset maukkaita. Moni palaa 
enotecaan hiukopalalle vielä Trastevere-illan päätteeksi, 
sillä ovet ovat auki roomalaisittain myöhään – kesäisin kol-
meen ja talvisin puoli kahteen.
B> Gallery, Piazza di Santa Cecilia 16. Raitiovaunu 8: Belli.
Enoteca Trastevere, Via della Lungaretta 86. Raitiovaunu 
8: Mastai.

Viehkeästi kumpuileva Monti
Omaleimaisten designputiikkien, trendikkäiden baa-
rien ja gallerioiden sekä perinteisten ravintoloiden reu-
nustamalla Via Panisperna -kadulla on vaikea uskoa, et-
tä toiseen maailmansotaan asti Monti tunnettiin köyhä-
listön, katutyttöjen ja rikollisten temmellyskenttänä. 
Nykyään kylämäinen kaupunginosa on luovan luokan ja 
boheemin työväestön suosiossa. 

Vilkkaalta kadulta askel vie yhä syvemmälle Montin 
uumeniin, kunnes edessä avautuu pikkuruinen Piazza 
degli Zingari -aukio.  Sen vetonaula on Fatamorgana, jo-
ka myy luonnollisista raaka-aineista valmistettua jääte-
löä kekseliäissä makuyhdistelmissä. 

Herkut nautitaan ulkosalla. Tuoleina toimivat kään-
netyt pullokorit, ja tunnelma on rento. Kupissani on tar-
jolla pala taivasta: verigreipin, inkiväärin, piparjuuren ja 
sitruunankuoren kirpakka yhdistelmä. 

Fatamorganan jäätelöt maistuisivat pidempäänkin, 
mutta ilma viilenee iltaa kohti. Lämmittävä lasillinen 
tuhtia tummanpunaista odottaa vain parinkymmenen 
metrin päässä. Viihtyisän dekadentisti sisustettu Libre-
ria Caffè Bohemien on yhdistelmä viinibaaria, kahvilaa, 
teehuonetta ja lukusoppea. Upottavia vanhan ajan soh-
via ja niillä kuhertelevia rakastavaisia. Taustalla soi juu-
ri sopivan sensuelli jazz. Monipuolisen viinitarjonnan li-
säksi listalla on kiitettävä valikoima eri teelaatuja.

Tarkkojen illallisaikojen Roomassa puoli kuudesta aa-
muyhteen palveleva Caffè Bohemien on virkistävä poik-
keus, jossa hurahtaa helposti tunti jos toinenkin. Eten-
kin jos kainalossa kiehnää oma rakastettu. u
Fatamorgana, Piazza degli Zingari 5. Metro: Cavour.
Caffè Bohemien, Via degli Zingari 36. Metro: Cavour.

Miten matkaan?
Rooman ilmasto on miellyttävä 
ja vähäsateinen ympäri vuoden. 
Viehättävimmillään kaupunki on 
huhti–toukokuussa ja syys–loka-
kuussa. Keskikesällä olosuhteet 
ovat tukalat ja turistivirta loputon. 
Finnair ja Norwegian lentävät  
lukuisia kertoja viikossa Fiumi-
cinon kentälle, josta keskustaan 
Terminin päärautatieasemalle 
liikennöi puolen tunnein välein 
Leonardo Express -juna. Matka 
kestää puolisen tuntia ja maksaa 
14 euroa. Jos majoitut Trasteve-
ressä tai Testacciossa, 8 euron 
paikallisjuna liikennöi lentoken-
tältä Trasteveren asemalle var-
tin välein.

La Boccaccia on 
Trasteveren – ja koko 

Rooman – parhaita 
pizzabaareja. Jono 

ulottuu miltei aina 
ulos asti.

Valoisaan B> 
Galleryyn on 
helppo unohtua 
lasilliselle.

Testaccion 
lumo perustuu 
romanttisen 
rapistuneeseen 
olemukseen.

Tunnelmallisessa 
Libreria Caffè 
Bohemienissa on 
mukava viinilista.

Piazza degli 
Zingari on Montin 
viehkeimpiä 
aukioita.

Enoteca 
Trastevere 
ravintolassa saa 
hyväntuulista ja 
viinit suvereenisti 
osaavaa palvelua.


