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EMIL AALTOSEN SÄÄTIÖ
MARIANKATU 40
33200 TAMPERE

Loppuraportti tutkimusryhmän Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis (EPUH) Emil Aaltosen säätiöltä vuosiksi 2010-12 saaman 200.000 euron apurahan käytöstä tutkimushankkeeseen ”Pompejilaiskortteli rakennemuutoksen kourissa – Pompejin Marcus Lucretiuksen talon kortteli taloudellis-sosiaalisena kokonaisuutena”.

Johdanto ja kiitokset

Kiittäen Emil Aaltosen Säätiötä omasta ja johtamani tutkimusryhmän Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis (EPUH) puolesta ryhmälle kolmeksi vuodeksi 2010-12 myönnetystä 200.000 euron apurahasta sen tutkimushankkeelle ”Pompejilaiskortteli rakennemuutoksen kourissa – Pompejin Marcus Lucretiuksen talon kortteli taloudellis-sosiaalisena kokonaisuutena” esitän alla olevan loppuraportin. Allekirjoittaneen lisäksi raportin kirjoittamiseen osallistuneiden tutkijoiden nimet on merkitty (suluissa) heidän kirjoittamiensa osuuksien otsikoiden jälkeen. 
	Raportti pyrkii osoittamaan, että Pompejin kaivauksia valvovan viraston Soprintendenza archeologica di Pompei (SAP), vuodesta 2008 lähtien nimellä Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei (SANP) tutkijoiden, erityisesti sen aiemman johtajan, Soprintendente Pietro Giovanni Guzzon ja kaivausten johtajan (Direttore degli Scavi di Pompei) Antonio Varonen tuella Suomen ensimmäisestä Pompeji-näyttelystä vuodesta 1998 lähtien valmisteltu ja vuonna 2002 toimintansa aloittanut EPUH on Prof. Paavo Castrénin johtaman menestyksellisen ensimmäisen vaiheensa 2002-07 jälkeen, jonka mahdollisti useiden rahoittajien merkittävä tuki (Helsingin yliopisto, Ella ja Georg Ehrnrooths Siftelse, Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto) voinut Emil Aaltosen Säätiöltä vuosiksi 2010-12 saamansa apurahan turvin jatkaa menestykselliseen päätökseen myös toisen vaiheensa 2009-12 tutkimukset. 
	Tämä on mahdollistanut EPUHin jo toimintansa alusta lähtien tekemän kansainvälisen yhteistyön merkittävän lisäämisen ja tiivistämisen, kun EPUHin ja sen kansainvälisten yhteistyökumppanien piirissä on 2010-12 perustettu kaksi yhteistyöprojektia, EPUHin kanssa vuodesta 2004 yhteistyötä tekevän Metropolia ammattikorkeakoulun kemian lehtorin FT Ulla Knuutisen ja Bilbaon Baskimaan yliopiston (Euskal Herriko Unibertsitatea) analyyttisen kemian Prof. Juan Manuel Madariagan perustama suomalais-baskilainen pigmentti- ja laastianalyysihanke Analytica Pompeiana Universitatis Vasconicae (APUV), ja EPUHin kanssa vuodesta 2004 yhteistyötä tehneen englantilaistutkijan James Andrewsin yhdessä tanskalaisen arkeologi Peter Rosen kanssa 2012 perustama englantilais-tanskalainen Pompejin ilmakuvausprojekti Pompeii Aerial Survey Project (PASP) (https://www.facebook.com/pompeiiaerialsurveyproject" https://www.facebook.com/pompeiiaerialsurveyproject ja http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/pompeii-aerial-survey-project/" http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/pompeii-aerial-survey-project/), jonka mahdollisti merkittävän tanskalaisen maanmittausyrityksen Landinspektørfirmaet LE34 A/S sponsorituki. PASPin ja EPUHin ilmakuvausdokumentaation tekemiseen EPUHin tutkittavana olevasta korttelista osallistui myös Vesuviuksen alueen kaivausten käsityön ja työtilojen tutkijan, Rouenin yliopiston Prof. Nicolas Monteixin 2008 perustaman roomalaisia leipomoita erityisesti Vesuviuksen alueen kaivauksilla tutkiva Pistrina-projekti (http://archeoportfolio.efrome.it/pistrina/index.htm" http://archeoportfolio.efrome.it/pistrina/index.htm), joka on vuosina 2009-12 tehnyt kaivauksia EPUHin tutkiman korttelin kaakkoiskulmassa sijaitsevassa nk. Papirius Sabinuksen leipomossa (IX,3,19-20). Näitä kaikkia on EPUHin puolesta ilo kiittää hedelmällisestä yhteistyöstä (näistä enemmän otsikon ”EPUHin kansainvälinen yhteistyö” alla).
	Näiden yhteistyöhankkeiden lisäksi EPUHin työn hedelmällisyyden merkkinä pidän myös sitä, että EPUHin työn piirissä tehty tutkimus on ollut keskeisesti vaikuttamassa työtä laajentavien jatkotutkimushankkeiden syntyyn, joista näkyvin on Emil Aaltosen Säätiön rahoituksen vuosiksi 2011-13 saanut FT Kaius Tuorin johtama tutkimushanke Public and Private in the Roman House (PPRH) (http://blogs.helsinki.fi/romanhouse/" http://blogs.helsinki.fi/romanhouse/) muina tutkijoinaan EPUHin tutkijat ja EPUHin työhön liittyvistä aiheista väitöstutkimuksiaan tekevät FM Laura Nissinen ja FM Samuli Simelius ja 3D-mallinnuksesta vastaava Juhana Heikonen (tästäkin enemmän otsikon ”EPUHin kansainvälinen yhteistyö” alla). 
	On ilo saada kiittää Emil Aaltosen Säätiötä sen ratkaisevan merkittävästä panostuksesta suomalaisen Pompeji-tutkimuksen ja tämän maailman kulttuuriperintökohteen suojelun edistämiseksi. Tämän tuen ansiosta EPUHin työn alulle saattaneesta vajaasta kourallisesta suomalaisen Pompeji-tutkijoiden toisen ja kolmannen sukupolven tutkijoita on kasvatettu määrältään moninkertainen neljäs ja viides tutkijapolvi, kun useat kymmenet nuoret tutkijat ovat saaneet korvaamatonta omakohtaista käytännön kokemusta arkeologisesta tutkimuksesta maailman merkittävimpiin kaivauskohteisiin kuuluvilla Pompejin kaivauksilla ja saaneet mahdollisuuden verkostoitua osaksi kansainvälistä Pompeji-tutkijoiden yhteisöä. Tämä on ollut sitäkin arvokkaampi ja ainutlaatuinen tilaisuus, kun alustaan 1700-luvulta saakka kansainvälinen Pompeji-tutkimus on viimeisen vuosikymmenen uusimmassa kukoistuksessaan luonut yli parinkymmenen kansainvälisen Pompejissa työskentelevän tutkimusryhmän verkoston, jollaista Pompeji-tutkimuksen pitkässä ja värikkäässäkin historiassa ei ole aiemmin nähty. 
	EPUH on tehnyt yhteistyötä useiden Pompeji-tutkimusryhmien kanssa, joista erikseen on yhteistyöstä kiittäen mainittava Prof. Anne-Marie Leander-Touatin ja Margareta Staub Gierowin johtama ruotsalainen Pompeji-projekti Svenska Pompeji-projektet (SPP) ja Napolin l’Orientale-yliopiston (Università degli Studi di Napoli ”l’Orientale”) Prof. Fabrizio Pesandon alkujaan yhdessä Prof. Filippo Coarellin kanssa johtama laaja useiden italialaisryhmien muodostama tutkimushanke Pompei Regio VI sekä Lillen yliopiston Prof. William van Andringan johtamat useat Pompeji-projektit, joissa on ollut mukana myös suomalaisia tutkijoita. 
	EPUHin ensimäisen vaiheen työn tuloksia on alustavassa ja yleistajuisessa muodossa esitelty niin EPUHin ja Metropolia amk:n Amos Andersonin taidemuseoon järjestämän näyttelyn ”Domus Pompeiana – Talo Pompejissa” samannimisessä näyttelyteoksessa (myös ruotsiksi ja italiaksi). Kaikkiaan EPUHin toimintaa sisältäen vuodesta 2008 jatkuvan toisen vaiheen tutkimuksen on esitelty 25 pääosin tieteellisessä ja osin yleistajuisessa julkaisussa, jotka on lueteltu EPUHin verkkosivulla (http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/publications/" http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/publications/) ja tämän loppuraportin lopuksi.  EPUHin työn 2002-12 tekeillä oleva kahden volyymin laajuiseksi arvioitu tieteellinen julkaisu DOMVS POMPEIANA MARCI LVCRETII & INSULA IX,3. The House of Marcus Lucretius (IX,3,5/24) and the Insula IX,3 in Pompeii. Studies by the Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis 2002–2012 pyritään saamaan julkaistavaksi vuosina 2014-15, jota tukee merkittävästi Suomen Kulttuurirahaston EPUHin kymmenhenkiselle julkaisutyöryhmälle vuonna 2013 myöntämä 120.000 € apuraha. 
	Koska EPUHin kaivauksissa 2002-12 kootusta dokumentaatiomateriaalista vain pieni osa mahtuu painettuun julkaisuun, EPUH on kuluvana vuonna 2013 aloittanut materiaalin kokoamisen tietokantaan, jota tekemään on työllistämistukien turvin voitu EPUHin jäljellä olleilla varoilla palkata HuK, datanomi Tommi Vainikainen puoleksi vuodeksi helmikuusta lokakuuhun. Tämän hankkeen loppuun viemiseen arvioimme tarvittavan vielä noin puolen vuoden työn, jota varten on anottu apurahaa Koneen Säätiöltä.
	Edellä kiitettyjen EPUHin tutkimustyön mahdollistaneiden rahoittajien ja yhteistyöprojektien tuen turvin Marcus Lucretiuksen talon korttelin vuosina 1846-70 esiin kaivetut näkyvät rakenteet on EPUHin kahden ensimmäisen vaiheen työllä (2002-12) saatu tutkittua ja dokumentoitua. Marcus Lucretiuksen talon osalta on nk. vuoden 79 jaa. maanpinnan alle suoritetuin kaivauksin (2003-06) selvitetty myös alueen varhaisempaa asutushistoriaa. Korttelin muiden osien osalta niiden varhaisempien vaiheiden selvittäminen tulee jäämään mahdollisten jatkokaivausten varaan. Näiden osalta erityisen mielenkiintoinen alue olisi korttelin koilliskulman muodostava alue, koska se näyttää jääneen korjaamatta ja uudelleen rakentamatta vuoden 62 jaa. maanjäristyksen tuhojen jäljiltä.

Taustana EPUHin ensimmäisen vaiheen 2002-08 tutkimukset Pompejin Marcus Lucretiuksen talossa

Kuten EPUHin hakemuksensa 2009 liitteenä esitetyssä tutkimussuunnitelmassa on todettu, EPUH on ensimmäisenä suomalaisena tutkimusprojektina maailman tunnetuimpiin kuuluvilla Pompejin kaivauksilla saanut vuonna 2002 tutkittavakseen kaivausten maantieteellisessä keskustassa sijaitsevan Marcus Lucretiuksen talon korttelin (IX,3) tavoitteenaan ensinnäkin vuosina 1846-70 esiin kaivetun korttelin kokonaisvaltainen rakennusarkeologinen tutkimus ja dokumentointi nk. vuoden 79 jaa. maanpinnan tason päällä näkyvien rakenteiden osalta sisältäen sen varhaisempien kaivausten ja niiden löytöjen dokumentoinnin, sekä toiseksi rajoitetuin kaivauksin selvittää alueen varhaisempaa asutushistoriaa. 
	Tehtävänasettelultaan EPUH toimii osana em. Pompejin kaivauksia valvovan viraston (SANP) aloitteesta vuodesta 1995 lähtien muodostunutta italialaisten ja kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusryhmien verkostoa, jonka tavoitteena on juuri mahdollisimman kattava ja systemaattinen kortteli korttelilta ja korttelikokonaisuuksittain tehtävä Pompejin jo esiin kaivettujen rakenteiden tutkimus ja toisaalta tähän asti liian vähälle huomiolle jääneen varhaisemman asutushistorian tutkimus rajoitetuin kaivauksin tuon nk. vuoden 79 jaa. maanpinnan alapuolelle (ks. myös alempana otsikon ”EPUHin kansainväliset suhteet” alla). 
	Tällainen kansainvälinen tutkimuksellinen suurhanke on tärkeä useista syistä. 1700-luvulla alkaneet Vesuviuksen tulivuoren 79 jaa. purkauksen hautaamien kaupunkien kaivaukset ovat erityisen tärkeitä, koska ne ovat vaikuttaneet kulttuuri- ja tutkimushistoriallisesti laajasti ja monipuolisesti niin arkeologian kuin uusklassismin kehitykseen. Poikkeuksellisen tuhoutumisensa ja kaivaushistoriansa takia antiikin edustavimmin säilyneinä ja tunnettuina kaupunkikokonaisuuksina Pompeji ja Herculaneum kuuluvat UNESCOn maailman kulttuuriperintökohteisiin. Tästä huolimatta kaivauksia ei ole edelleenkään tutkittu riittävän systemaattisesti eikä niistä ole kyetty pitämään riittävästi huolta, kuten vuonna 2010 sattuneet jo restauroitujenkin rakennusten sortumat osoittivat maailmanlaajuista huomiota herättäen.  On toivottava, että näiden sortumien takia Pompejin kaivausten restauroinnin tehostamiseen osoitetut Euroopan Unionin 105 miljoonan euron varat pystytään SANP:n ohjauksessa käyttämään tähänastista paremmin, mutta EPUH ja muut Pompejissa toimivat tutkimusryhmät ovat joka tapauksessa pyrkineet mahdollisuuksien mukaan tekemään osansa 2000-luvun alussa jäljellä olleiden jäänteiden mahdollisimman kokonaisvaltaiseksi tutkimukseksi ja dokumentoinniksi. Pompejin kaivausten varhaisempien kaivausten dokumentaatio ja kaivaushistorian tuntemus on jäänyt monilta osin puutteelliseksi, jonka vuoksi edes jälkikäteen siitä on yritettävä selvittää vielä jäljellä oleva. Vesuviuksen alueen kaivausten tutkimus ja dokumentointi on tarpeen lopulta myös siksi, että Euroopan mantereen ainoan aktiivisen tulivuori Vesuviuksen tiedetään tulevan joskus purkautumaan, mikä myös saattaa vaarantaa sen ympärillä olevan asutuksen osana myös kaivaukset.
	EPUHin ensimmäisessä vaiheessa 2002-08, jolloin tutkimuksen kohteena oli korttelin suurin ja näyttävimmin koristeltu Marcus Lucretiuksen talo, jonka mukaan kortteli on saanut modernin nimensä, EPUH teki vuosittaisten kuukauden kestävien kenttätyökampanjoiden aikana neljä kaivauskampanjaa näkyvillä olevien rakenteiden dokumentoinnin lisäksi. EPUHin ensimmäisen vaiheen tutkimuksia (2002-08) ja niiden kohteena ollutta Marcus Lucretiuksen taloa esiteltiin edellä jo mainitussa EPUHin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa Amos Andersonin taidemuseossa järjestämässä näyttelyssä ”Domus Pompeiana – Talo Pompejissa” ja sen samannimisessä, myös ruotsiksi ja italiaksi ilmestyneessä näyttelyteoksessa (enemmän alempana otsikon ”EPUHin kansainväliset suhteet alla”). Vuonna 2004 silloisen EVTEK-muotoiluinstituutin, vuodesta 2008 Metropolia amk:n kanssa aloitetun yhteistyön ansiosta on voitu tehdä uraa uurtavaa työtä 3D-mallinnuksen, seinämaalausten pigmenttianalyysien ja tutkimusvalokuvauksen parissa, josta pigmenttianalyysitutkimusta on jatkanut edellä jo mainittu tutkimusryhmä APUV (lisää alempana otsikon ”EPUHin kansainvälinen yhteistyö” alla).


EPUHin toisen vaiheen arkeologiset kenttätyöt 2009–2012 (Eeva-Maria Viitanen) 

Jatkaen EPUHin ensimmäisen vaiheen neljän vuosittaiseen kenttätyökampanjan (2002-06) aikana toimivaksi osoittautunutta käytäntöä EPUHin toisen vaiheen neljään kenttätyökampanjaan (2009-12) on osallistunut vuosittain 13-15 tutkijaa, vaihtuvien uusien jäsenten ansiosta kolmen vuoden aikana kaikkiaan 23 tutkijaa, jotka ovat toimineet seuraavissa tehtävänasettelujen perusteella jaetuissa ryhmissä (suluissa vuodet muiden kuin kaikkina kolmena vuonna osallistuneiden osalta; nämä ja EPUHin ensimmäisen vaiheen osallistujat lueteltu myös EPUHin verkkosivulla: http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/staff/" http://blogs.helsinki.fi/pompeii-project/staff/): 

I) arkeologiryhmä vastuullisina tutkijoina rakennusarkeologisen tutkimuksen osalta 1) FT Eeva-Maria Viitanen ja löytöarkeologian osalta 2) FT Ria Berg ja muina tutkijoina 3) Fil. yo Sanna Aho, 4) PhD Margherita Carucci (2011), 5) HuK Gianluca De Martino (2009), 6) HuK Juha Heikkinen (2011-12), 7) HuK Lotta Laiho-Oliviero (2011), 8) FM Laura Nissinen, 9) Fil. yo Reija Penttinen, 10) Fil. yo Maija Pohjanpalo (2012), 11) HuK Essi Ruuskanen (2010 ja 2012), 12) FM Samuli Simelius, 13) Eeva Vakkari (2009), 14) Fil. yo Anna Ylitalo (2011-12), 15) FM, PhD Heini Ynnilä (2010-11); II) mitta- ja valokuvausryhmä vastuullisina tutkijoina mittausdokumentaation osalta FM, medianomi 16) Nina Heiska (2009) ja 17) HuK, medianomi Maija Holappa sekä valokuvauksen osalta 18) FM Tiina Tuukkanen (2010-11) ja 19) FM Matti Mustonen (2012); III) seinämaalausryhmä vastuullisena tutkijana 20) FM Ilkka Kuivalainen ja muina jäseninä 21) HuK Ville Hakanen, 22) arkkit., HuK Kirsi Murros ja 23) Dos. Antero Tammisto. 

	Lisäksi on mainittava, että EPUHin työhön on vuodesta 2004 osallistunut omalla rahoituksellaan Herculaneumin ja Pompejin kaivausten suurelta osin tuhoutuneina ja huonosti säilyneinä puutteellisesti tutkittujen ylempien kerrosten rakenteiden tutkimukseen erikoistunut James Andrews, joka on avustanut niin arkeologi- kuin mitta- ja valokuvausryhmää ja ollut keskeisesti vaikuttamassa em. ilmakuvaushankkeen (PASP) perustamiseen Peter Rosen kanssa.  
EPUHin toisen vaiheen arkeologisessa työssä vuosina 2010–2012 tavoitteena on ollut tutkimussuunnitelman mukaisesti koko loppukorttelin dokumentaation aikaansaaminen. EPUHin ensimmäisessä vaiheessa (2002-07) täydennettynä vuoden 2009 kenttätöillä työskenneltiin korttelin luoteiskulmassa ja saatiin valmiiksi kolme talon dokumentaatio, yhteensä 59 tilaa. Samaan aikaan tehtiin kaivauksia, minkä takia dokumentaatioprojektissa ei pystytty edistymään kovin nopeasti. EPUHin toisessa vaiheessa (2010-12) jouduttiin käytettävissä olevien varojen ja ajan asettamien rajojen takia luopumaan kaivauksista ja päätettiin keskittyä lopun korttelin näkyvillä olevien osien rakennusarkeologiseen dokumentaatioon. Jäljelle jääneet hiukan alle 100 tilaa 18 talossa jaettiin kolmen kenttäkaudelle siten että 2010 tutkittiin korttelin länsi- ja lounaisosa, 2011 eteläosa ja 2012 itäosa. Suunnitelma pystyttiin toteuttamaan täydellisesti ja koko korttelissa on nyt tehty moderni arkeologinen rakennusdokumentaatio.
Työn toteutti 6–8 henkilön ryhmä, jota veti FT Eeva-Maria Viitanen. Osa ryhmästä oli ollut mukana jo miltei projektin alusta alkaen, mutta joka vuosi rekrytoitiin mukaan uusia arkeologian ja klassillisen opiskelijoita, jotka perehdytettiin rakennusarkeologian metodeihin kenttätöissä. Projektin yhtenä tavoitteena on ollut myös tarjota tuleville tutkijasukupolville mahdollisuus osallistua kenttätöihin Välimeren alueella ja siten saada tärkeää kokemusta ja tietotaitoa opintojaan ja työuriaan varten. 
Työ koostui rakenteiden puhdistamisesta, analyysista ja dokumentaatiosta eri menetelmin. Yksi henkilö oli vastuussa yhden huoneen dokumentaatiosta yhteistyössä ryhmän vetäjän kanssa. Aluksi puhdistettiin osa tai koko lattiapinta niitä peittävistä moderneista maakerroksista sekä kitkettiin rikkaruohot rakenteiden päältä. Tämän jälkeen piirrettiin mittakaavaan kukin seinä, lattia ja muut mahdolliset rakenteet sekä valokuvattiin ne. Seuraavassa vaiheessa jokainen erotettu rakennusyksikkö – esim. eri tekniikoilla tai materiaaleilla toteutetut seinän osat, ikkunat, oviaukot, lattiapinnat – kuvattiin sanallisesti lomakkeelle. Lopuksi puhdistuksissa mahdollisesti löytyneet rakenteet mitattiin takymetrillä osaksi tuottamaamme pohjakaavaa. Kaiken valmistuttua lattiat peitettiin uudelleen maakerroksella. 
Suomessa tehtiin jälkityöt eli syötettiin lomakedata tietokantaan, tarkastettiin ja täydennettiin valokuvaluettelo, piirrettiin kartat puhtaaksi digitaaliseen muotoon. Lisäksi ryhmän vetäjä tarkasti ja viimeisteli kaiken aineiston, kirjoitti rakenteista yhteenvedot ja valmisteli alustavan kaivauskertomuksen – tämä toimii pohjana julkaisun kirjoittamiselle. Kullekin ryhmän jäsenelle pyrittiin varaamaan mahdollisuus noin kuukauden pituiseen jälkityöjaksoon, paitsi vastuulliselle, jonka työaika oli 2–3 kuukautta. 
	Dokumentaatiotyön tuloksena syntyy koko korttelin rakennushistoria, jonka suhteelliset ajoitukset voidaan osin liittää alkuvaiheen kaivausten tuloksiin ja siten absoluuttisiin ajoituksiin. Lopulliset tulkinnat ovat vielä työn alla, mutta selvää on että korttelin pohjoisosissa on nähtävissä sen vanhimpia rakennusosia 200–100-luvuilta eaa. Itäosa edustaa myös vanhempaa rakennuskantaa, mutta tarkempia ajoituksia ei voida antaa – seinämaalaukset viittaavat 1. vuosisadalle eaa. eli seinät on rakennettu ennen sitä. Korttelin lounaisosa sekä sen suurin asuintalo, Marcus Lucretiuksen talo, ovat pääosin myöhäisiä ja ehkä uudelleenrakentamista 62 eaa. maanjäristyksen jälkeen. Koilliskulman rakentamaton tontti on luultavasti jäänyt pois käytöstä samoihin aikoihin. Alueelle kasattiin sen jälkeen talousjätettä ennen kaupungin lopullista tuhoa, sillä puhdistuksissa maan seasta löytyi lähinnä keramiikkaa ja luita. Puhdistuksissa on pystytty löytämään runsaasti uusia rakenteita sekä todentamaan raporteissa ja julkaisuissa mainittujen rakenteiden olemassaolo. Monet lattiatason rakenteista liittyvät veteen, viemäröintiin sekä käymälöihin – useimmista taloista löytyy oma vesisäiliö sadeveden keruuseen sekä mahdollinen käymälä ala- tai yläkerrassa.

Mitta- ja valokuvausryhmän kartografinen ja rakennusarkeologinen työ 2010-12 (Maija Holappa)  

Rakennusarkeologian kartografisesta osuudesta ja rakennedokumentaatioon kuuluvasta mittaamisesta vastaava EPUHin mitta- ja valokuvausryhmä on viimeistellyt korttelin IX,3 kartoitustyötä, mutta pääasiassa työt ovat keskittyneet rakennedokumentoinnin puhdistustöiden aikana paljastuneiden rakenteiden mittaamiseen ja dokumentointiin. Projektin mittausdata on sidottu Pompejin arkeologisen hallinnon käyttämään koordinaatistoon. Mitta- ja valokuvausryhmä on avustanut EPUHin seinämaalausryhmää tekemällä fotogrammetrista dokumentaatiota seinämaalauksista ja lattiakoristeluista ja lisäksi mitta- ja valokuvausryhmä on tehnyt mittauksia ja fotogrammetrista dokumentaatiota Napolin L’Orientale-yliopiston (Università degli Studi di Napoli ”l’Orientale”) Dott. Marco Giglion tutkimusryhmälle tämän tutkimassa korttelissa IX,7. Kortteli IX,7 on Marcus Lucretiuksen talon korttelin IX,3 naapurikortteli kulmittain sen kaakkoispuolella, josta syystä EPUHilla on ollut erityisen paljon yhteistyötä sitä tutkivan tutkimusryhmän kanssa. Dott. Giglion ryhmä työskentelee osana Napolin L’Orientale-yliopiston Prof. Fabrizio Pesandon johtamaa useammasta tutkimusryhmästä koostuvaa Pompei Regio VI-tutkimushanketta (tästä enemmän alempana otsikon ”EPUHin kansainvälinen yhteistyö” alla). Vuoden 2012 kenttäkampanjan aikana EPUHin mittaryhmä avusti edellä jo mainittua Pompejin ilmakuvausprojektia (PASP) ilmakuvasten perusteella suoritetussa kartoitus- ja mallinnustöissä. Kartoituksessa käytettiin ensimmäistä kertaa Pompejin ilmakuvausdokumentaation historiassa neliroottorista kauko-ohjattavaa helikopteria. Ilmakuvien tueksi korttelissa suoritettiin myös laserkeilausta. Kartoitustyön tavoitteena oli tuottaa koko korttelista IX,3 mittatarkka kolmiulotteinen malli.


Seinämaalausten tutkimus 2009-12 (Ilkka Kuivalainen & Ville Hakanen & Antero Tammisto)

EPUHin seinämaalausryhmä on 2010-12 täydentänyt EPUHin ensimmäisessä vaiheessa (2002-2007) Marcus Lucretiuksen talossa tehtyjä tutkimuksia erityisesti Marcus Lucretiuksen talon kaivauksissa löytyneiden varhaisempien tuhoutuneiden seinämaalausfragmenttien osalta (josta enemmän alempana) ja tutkinut sekä dokumentoinut piirtämällä korttelin muiden osien jäljellä olevat maalaukset, jotka luonnollisesti on myös valokuvattu osana rakennearkeologista dokumentaatiota. Maalaukset on mitattu, kuvattu valokuvaamalla ja EPUHin seinämaalausryhmässä alusta saakka piirtäjänä toiminut arkkit. Kirsi Murros on piirtänyt läpi kalvoille kaikki olennaiset yksityiskohdat, joita hyödyntäen hän on mitta- ja valokuvaryhmän fotogrammetrisia valokuvia hyödyntäen tehnyt seinämaalauksista mittakaavan mittatarkan viivapiirrosdokumentaation. Tämä seinämaalausten dokumentaation kannalta keskeisin piirrosdokumentaatio, jonka täydentämistä Kirsi Murros jatkaa varsinaista julkaisua varten käsittää tällä hetkellä 75 mittakaavaan puhtaaksi piirrettyä seinämaalauspiirrosta Marcus Lucretiuksen talosta ja vajaat 100 näihin liittyvää työpiirrosta sekä 622 luonnollisessa koossa läpipiirrettyä kalvoa ja noin 60 näiden sijaintia dokumentoivaa työpiirrosta.
	Seinämaalausryhmän tutkimuksissa on vahvistunut se jo tiedossa ollut, mutta varhemmin vähälle huomiolle jäänyt kiintoisa seikka, että vain korttelin vauraimmassa Marcus Lucretiuksen talossa suoritettiin ilmeisesti melko pian vuoden 62 jaa. maanjäristyksen vaurioiden jälkeen koko talon seinämaalauskoristelun uusiminen vähän aiemmin muotiin tulleen nk. neljännen maalaustyylin maalauksin, luultavasti vielä keisari Neron aikana eli ennen vuotta 68 jaa., kun taas korttelin muissa taloissa on säilynyt varhaisempien seinämaalaustyylien maalauksia. Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että uusimpaan seinämaalaustyyliin tehty renovointi olisi rajoittunut korttelin vauraimpaan taloon vain siitä syystä, että muissa taloissa olisi tarkoituksella haluttu säilyttää vanhempia seinämaalauksia, mikä näyttää todennäköisemmältä vain nk. Papirius Sabinuksen leipomon (IX,3,19-20) myöhäisen nk. kolmannen tyylin maalausten osalta niiden erikoisen aiheen perusteella ja nk. Uboniuksen värjäämön (IX,3,1-2) luultavasti tarkoituksella talon puutarhassa säästetyn ensimmäisen tyylin seinän osalta. Todennäköisemmältä vaikuttaa, että muissa taloissa varhaisempien seinämaalausten säästymisen syynä on ollut se, ettei asukkailla ole ollut varaa maalauskoristelun uusimiseen. 
	Marcus Lucretiuksen talon ja Papirius Sabinuksen leipomon mytologisin aihein koristellun salin maalausten harvinaiset ja temaattisesti toisiaan täydentävät aiheet näyttäisivät viittaavan siihen, että niiden tilaaja halusi tuoda tarkoituksella korostaa ainakin kulttuurista makuaan, Papirius Sabinuksen leipomon osalta myös sen taloudellista funktiota. Laajempaa selvitystä vaatisi sen tutkiminen, olisivatko tällaiset piirteet sittenkin Pompejin seinämaalausten parissa tähän asti arvioitua yleisempää, kuten nämä Marcus Lucretiuksen talon korttelin hienoimmat maalaukset antaisivat aiheen olettaa. Marcus Lucretiuksen talon seinämaalausten dionyysis-teatraalinen temaattisuus ja sen eräät poikkeukselliselta näyttävät yksityiskohdat, sekä siihen poikkeuksellisen runsaan dionyysis-afrodiisisen veistoskoristelunsa ansiosta temaattisesti liittyvä puutarhan veistoskoristelu viittaavat Marcus Lucretiuksen itsensä korostettuun esiin tuomiseen. Marcus Lucretiuksen nimen paljastavan kirjoitusvälineitä esittävän asetelmamaalauksen lisäksi Marcus Lucretius on mahdollisesti antanut esittää itsensä juopuneena juhlista palaavana nuorukaisena talon eteisen toisessa maalauksessa ja runoilijana talon pitosaliin johtavan siipihuoneen kahdessa maalauksessa. Tällainen talon omistajan esiin tuominen vaikuttaa poikkeukselliselta Pompejin seinämaalausten parissa, mutta on silti voinut olla arvioitua yleisempää päätellen siitä, että vastapäätä Marcus Lucretiuksen talo sijaitsevan leipomon sisältäneen talon (VII,2,3-6) isännän vastaanottohuoneesta tablinumista on löydetty Pompejin seinämaalausten tunnetuimpiin muotokuvina pidettyihin maalauksiin kuuluvaa pariskuntaa esittävä maalaus, jota talon perusteella on nimitetty leipuriksi puolisoineen; tämä monta kertaa julkaistu maalaus on valittu Lontoon British Museumissa kuluneen vuoden kesällä olleen suuren Pompeji-näyttelyn näyttelyluettelon kansikuvaksi. Marcus Lucretiuksen talon ja sen vastapäisen leipomon isännät ovat näillä maalauksilla saattaneet kilpailla toistensa kanssa, joka sekin saattaisi olla tähän asti arvioitua yleisempää.  
	Marcus Lucretiuksen talon kaivauksissa löytyneistä seinämaalausfragmenteista on voitu hahmottaa kymmenen todennäköistä seinämaalauskokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu fragmenttimäärä lienee yli kolme tuhatta kaikkien fragmenttien määrän ollessa vähintään 10 000. Mahdollisesti talon ja korttelin varhaisempiin vaiheisiin kuuluvat, puretut maalauskoristelut edustavat kaikkia neljää Pompejista tunnettua seinämaalaustyyliä ja yltävät siten kronologiassaan jopa toiselle vuosisadalle eaa. Maalausfragmentit on dokumentoitu arkeologisen löytökontekstinsa perusteella ja ryhmitelty kontekstin sisällä koristeaiheidensa ja materiaalisen koostumuksensa perusteella samaan alkuperään viittaaviin ryhmiin. Näitä ryhmiä eri kontekstien välillä vertaamalla on ollut mahdollista hahmottaa suurempia koristelukokonaisuuksia.
	Laajin ja käytettyjen väriensä sekä laastikoostumuksensa perusteella arvokkain fragmenttikokonaisuus kuuluu nk. toiseen pompejilaiseen maalaustyyliin. Tämä satojen fragmenttien kokonaisuus on suurimmalta osaltaan dokumentoitu vuosina 2004-2006 silloisen EVTEK-muotoiluinstituutin seinämaalausten pigmenttejä tutkineen työryhmän työnä, jossa konservaattori Helena Wassholm teki opinnäytetyönsä fragmenttien dokumentointiin tehdystä tietokannasta. Vuonna 2011 dokumentoitiin toinen samantyylinen, mutta laadullisesti vaatimattomampi satojen fragmenttien kokonaisuus. Vuonna 2011 dokumentoitiin myös todennäköisesti nk. ensimmäiseen ja varhaisimpaan pompejilaiseen maalaustyyliin kuuluva, suurehkoista fragmenteista koostuva kokonaisuus.
	Vuonna 2010 dokumentoidut kokonaisuudet kuuluvat todennäköisesti myöhempiin, keisariaikaisiin maalaustyyleihin. Seitsemään kokonaisuuteen ja useisiin pienempiin ryhmiin kuuluu kolme yli sadan fragmentin kokonaisuutta, joista suurimpaan kuuluu n. 450 fragmenttia. Kaikki kolme suurinta kokonaisuutta viittaavat koriste-elementtiensä ja laastikoostumuksensa puolesta neljänteen, Pompejin tuhon aikaan muodikkaaseen maalaustyyliin, jota siis oli ehditty vuoden 79 jaa. purkauksen sattuessa jo purkaa ja heittää pois uuden koristelun tieltä.


EPUHin kansainvälinen yhteistyö

EPUHin Emil Aaltosen säätiöltä saama apuraha on ollut erityisen hyödyllinen siitä syystä, että sen turvin on voitu jatkaa ja lisätä niin EPUHille tutkimusprojektina kokonaisuudessaan kuin myös sen yksittäisille tutkijoille tutkijakohtaisesti opettavaisuudessaan hyödyllistä kansainvälistä yhteistyötä muiden Pompejissa toimivien kansainvälisten tutkimusryhmien verkoston ryhmien ja näiden tutkijoiden kanssa. Tällaisen verkostoitumisen hyödyt ovat usein luonteeltaan välillisinä tai vähemmän näkyvinä hankalasti suoraan osoitettavissa, josta syystä niitä on syytä tuoda esiin seuraavassa. Konkreettisena esimerkkinä verkostoitumisen hyödyistä on ensinnäkin mainittava, että Suomen kolmen ensimmäisen Pompeji-tutkijasukupolven Pompeji-aiheisten neljän väitöskirjatutkimuksen ansiosta, jolle ei löydy vertaista ainakaan muista Pohjoismaista, saatiin Suomeen edellä mainittu ensimmäinen Pompeji-näyttely 1998, josta aloitettujen valmistelutöiden ansiosta saatiin perustettua vuonna 2002 toimintansa aloittanut EPUH.  EPUHin perustaminen Prof. Paavo Castrénin johtamista valmisteluista alkaneiden valmistelevien seminaarien tuloksena on siten jo itsessään tulosta suomalaisen Pompeji-tutkimuksen aiemmista pitkistä perinteistä ja sen aikana luoduista kontakteista ja suhteista erityisesti italialaisiin Pompeji-tutkijoihin, kuten EPUHin Emil Aaltosen Säätiölle hakemuksessaan 2009 esittämässä tutkimussuunnitelmassa on todettu. Suomalaisen Pompeji-tutkimuksen perustajana pidetyn Veikko Väänäsen Pompejin nk. vulgaarilatinaa tutkineen väitöskirjan (1937) jälkeen hänen oppilaansa Paavo Castrénin väitöskirja (1975) Pompejin hallinnosta ja prosopografiasta oli sekin aihepiirinsä ensimmäinen laajempi kartoitus. Tällaisia aihepiirinsä ensimmäisiä kattavampia kartoituksia olivat myös allekirjoittaneen väitöskirja (1997) Vesuviuksen alueen kaivausten ja hellenististen mosaiikkien lintuaiheista sekä Liisa Savusen väitöskirja (1997) Pompejin naisten toiminnan näkymisestä Pompejin piirtokirjoitusmateriaalissa. 
	Savusen ja allekirjoittaneen kuukauden sisällä ilmestyneet Pompeji-aiheiset väitöskirjat esiteltiin kansainväliselle antiikintutkijayhteisölle Suomen Rooman-instituutissa keväällä 1997 järjestetyssä tilaisuudessa, jolloin Liisa Savusen väitöskirjan esittelijäksi kutsuttu Pompejin kaivausten silloinen johtaja Antonio Varone kutsuttiin edelleen Helsingin Società Dante Alighieri-seuran esitelmöitsijävieraaksi Suomeen keväällä 1998 järjestetyn em. Suomen ensimmäisen Pompeji-näyttelyn yhteydessä. Varonen kevään 1998 Suomen-vierailusta alkoi yhteistyö, jonka ansiosta Prof. Paavo Castrénin johdolla näyttelyteoksen Pompeji – Venuksen kaupunki (1998) tehneestä kirjoittajaryhmästä Berg ja allekirjoittanut ryhtyivät Castrénin johdolla em. valmisteluihin, joiden osana järjestettyjen useampien Pompeji-seminaarien avulla saatiin koottua riittävästi tutkijoita EPUHin perustamiseen ja kenttätöiden aloittamiseen vuonna 2002.  
	Antonio Varonen ansiosta EPUH sai tutkittavakseen Marcus Lucretiuksen talon korttelin, joka on osoittautunut monella tapaa ennakoituakin mielenkiintoisemmaksi tutkimuskohteeksi.  Ainutlaatuinen tämä tilaisuus on ollut siksi, että viimeistä paria vuosikymmentä voidaan pitää Pompeji-tutkimuksen uusimpana kukoistuskautena, jolloin Pompejin kaivauksia on saatu tutkimaan enemmän kansainvälisiä tutkimusryhmiä kuin koskaan aiemmin Pompeji-tutkimuksen 1700-luvun puolivälissä alkaneen tutkimushistorian aikana, vaikka Pompeji-tutkimus jo alustaan saakka on ollut hyvin kansainvälistä. Suomeakin koskettavana esimerkkinä Pompejin varhaisimmasta tutkimushistoriasta on Kustaa III:n toiminta Pompeji-tutkimuksen edistäjänä suurelta osin hänen suomalaissyntyisen seremoniamestarinsa ja taidekokoelmiensa luojana kunnostautuneen C.F. Fredenheimin ansiosta, jota allekirjoittanut on käsitellyt artikkelissaan (2002) varhaisen Pompeji-tuntemuksen leviämisestä 1700-luvulla ja erityisesti Suomessa. 
	EPUHin toiminnan aikana tuo em. suomalaisten Pompeji-aiheisten väitöskirjojen sarja on kasvanut puoleen tusinaan neljännen Pompeji-tutkijapolven kahdella väitöstutkimuksella, kun EPUHin toimintaan osallistuneet tutkijat Anu Koponen ja Ria Berg ovat väitelleet vuosina 2010-11. EPUHin Emil Aaltosen säätiöllä tekemään tutkimukseen liittyy suoranaisesti jo viidettä suomalaista Pompeji-tutkijapolvea edustavan EPUHin tutkijan Heini Ynnilän Oxfordin yliopistossa vuosina 2008-12 tekemä väitöskirja (Ph.D.) Marcus Lucretiuksen korttelista urbaanina kokonaisuutena erityisesti korttelin infrastruktuurin osalta. Lisäksi EPUHin vuonna 2004 silloisen EVTEK-muotoiluinstituutin ja nykyisen Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa aloittaman yhteistyön osana Pompejin seinämaalausten pigmenttejä kemiallisesti analysoinutta ryhmää johtavan FT Ulla Knuutisen kulttuuriperinnön tutkimukseen eli heritologian alaan kuuluva väitöskirja Jyväskylän yliopistossa perustuu merkittävimmiltä osiltaan Marcus Lucretiuksen talon seinämaalauksien pigmenttianalyyseihin. 
	EPUHin tutkimustyöstä ovat saaneet alkunsa ja siihen liittyvät tutkimusnäkökulmaa laajentaen taustoittavat kaksi tekeillä olevaa ja edellä jo mainittua väitöstutkimusta, joille allekirjoittanut on alkujaan antanut aiheen osana toistaiseksi vain näiden väitöstutkimusten osalta etenevää tutkimushanketta roomalaisen atrium-talon huonetyyppien vertailevaksi tutkimukseksi. Kuten alussa on todettu, FM Laura Nissinen on laajentanut roomalaisten makuuhuoneita (cubicula) käsitellyttä pro gradu –tutkielmaansa (2008) Vesuviuksen alueen roomalaistalojen nukkumisjärjestelyjä koskevaksi väitöstutkimukseksi ja FM Samuli Simelius jatkaa Pompejin peristyylejä sosio-ekonomisen edustamisen välineenä käsitellyttä pro gradu –tutkielmaansa (2010) väitöskirjaksi osana  FT Kaius Tuorin johtamaa tutkimushanketta Public and Private in the Roman House (PPRH), joka myöskin toimii Emil Aaltosen Säätiön 2010 myöntämällä apurahalla. PPRH-tutkimusprojekti on jo järjestänyt kaksi suunnittelemastaan kolmesta kansainvälisestä tutkimusaihettaan käsittelevästä kongressista ja tässä voimakkaan kansainvälisesti suuntautuneessa nuorten tutkijoiden hankkeessa EPUHin toiminnassa saadulla kokemuksella ja verkostoilla on ollut hyötyä. Helsingin kongressin yhdeksi kutsuvierasluennoitsijaksi (Key-note Speaker) oli saatu 1980- ja 90-lukujen Pompeji-tutkimuksillaan ja 2000-luvulla Herculaneum Conservation Projectin johtajana mainetta saanut Andrew Wallace-Hadrill.
	EPUHin työn yhteydessä syntyneenä tutkimushankkeena voi pitää välillisesti sitäkin, että EPUHin tutkijat FT Eeva-Maria Viitanen ja FM Laura Nissinen ovat ryhtyneet tutkimaan Pompejin piirtokirjoitusten ja erityisesti vaalipiirtokirjoitusten topografista levinneisyyttä ja sijoittumista osana Dos. Kalle Korhosen johtamaa Helsingin yliopiston tutkimushanketta Inscribed Text in its Spatial Context in Ancient Rome (ITSC vuosina 2011-13), jonka tuloksia on esitelty Archaeological Instiute of America (AIA) vuosittaisessa kongressissa vuoden 2013 tammikuussa (http://aia.archaeological.org/webinfo.php?page=10096) saaden huomiota julkisessa sanassa (mm. Scientific American) ja PPRH:n Helsingissä järjestämässä kongressissa kuluvan vuoden huhtikuussa. Siinä missä EPUHin arkeologinen tutkimus on ollut uusi aluevaltaus suhteessa suomalaisen antiikintutkimuksen perinteisenä vahvana alana tunnettuun piirtokirjoitustutkimukseen nähden, jota Pompeji-tutkimuksessa ovat edustaneet edellä jo mainitun Väänäsen ja Castrénin lisäksi myös Väänäsen toisen oppilaan Prof. Heikki Solinin tutkimukset, niin tämä Pompejin vaalipiirtokirjoitusten sijaintia tutkiva osa ITSC-tutkimushanketta yhdistää nyt arkeologis-topografis-prosopografisen näkökulman perinteiseen piirtokirjoitustutkimukseen. 
	FT Ulla Knuutinen on lukuisilla Pompejin seinämaalausten pigmenttitutkimuksia koskevilla kongressiesitelmillään ja näihin liittyvillä julkaisuilla saanut Bilbaon Baskimaan yliopiston analyyttisen kemian Prof. Juan Manuel Madariagan kiinnostumaan aiheesta ja perustamaan suomalais-baskilaisen tutkimusryhmän APUV vuonna 2010, jonka ansiosta vuosien 2010 ja 2011 EPUHin kenttäkausien aikana voitiin Pompejin seinämaalauksia tutkia kemiallisia analyyseja tekevällä uusimmalla skannauslaitteistolla, joka vuonna 2010 oli vasta kolmas laitteisto Euroopassa. Tämän yhteistyön ansiosta APUV on onnistunut osoittamaan happosateiden saastevaikutuksen olevan perimmäisenä syynä seinämaalausten tuhoutumiselle. Tätä tulosta esiteltiin alustavasti syksyllä 2010 järjestetyllä EPUH-luennolla, mikä noteerattiin tiedotusvälineissä (YLE Radio 1:n lähetys 2010-11-07 ja Helsingin yliopiston Yliopistolehden verkkoversiossa myös englanninnoksena http://www.helsinki.fi/research/news/2010/week46.html). Vuoden 2010 EPUHin kenttäkauden aikana EPUHin ja APUVin yhteistyö laajeni suomalais-baskilais-ruotsalaiseksi yhteistyöhankkeeksi, kun mukaan saatiin ruotsalainen seinämaalausten laastianalyyseja kehittänyt tutkija Agneta Freccero. Vuoden 2011 kenttäkampanjan aikana APUV on tehnyt pigmenttianalyyseja myös em. Napolin L’Orientale yliopiston Prof. Fabrizio Pesandon johtaman laajan useamman Pompeji-tutkimusryhmän muodostaman Pompei Regio VI –tutkimushankkeen tutkimusryhmille, ja APUV on neuvotellut tutkimusyhteistyöstä myös Herculaneumin kaivauksien tutkimusta ja konservointia amerikkalaisen säätiön Packard Humanities Institute tuella edistäneen monikansallisen tutkimusprojektin kanssa. 
	APUVin toimintaan liittyen Ulla Kunuutinen järjesti yhteistyössä Helsingin yliopiston Prof. Kristiina Wähälän kanssa erityisesti kemian opiskelijoille tarkoitetun kurssin ”Cultural Heritage and Raman Spectroscopy” Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston järjestämässä kansainvälisessä ”kesäkoulussa” Helsinki Summer School elokuussa 2012, jolla APUVin pigmenttitutkimukset olivat keskeisellä sijalla ja jolla A. Tammisto piti luennon Pompejin kaivauksista kulttuuriperintönä ja toisen luennon EPUHin toiminnasta. 
	Konkreettisena esimerkkinä EPUHin tekemästä kansainvälisestä yhteistyöstä on vielä mainittava se, että helmi-lokakuun 2011 aikana Napolin L’Orientale –yliopiston useasta ryhmästä koostuvan hankkeen yhden ryhmän johtajana toimiva tutkija, Dott. Marco Giglio oli Italian ulkoministeriön ja CIMO:n stipendillä EPUHin vierailevana tutkijana pitäen täällä useampia esitelmiä ja yhden Vesuviuksen alueen mutta myös muun Campanian alueen arkeologisia löytöjä esittelevän luentosarjan. Tämä oli ensimmäinen pitempikestoinen italialaisen Pompeji-tutkijan vierailu Helsingin yliopistolla ja Suomessa ylipäätään.  Tämän EPUHin ja sen tutkijoiden verkostoitumisen ansiosta em. EPUHin tutkija FM Samuli Simelius pääsi vastavuoroisesti ensimmäisenä suomalaisena Pompeji-tutkijana Suomen ulkoministeriön ja CIMO:n stipendin turvin suorittamaan jatko-opintojaan em. Napolin L’Orientale-yliopistoon Prof. Fabrizio Pesandon johdolla, joka on roomalaisen asuinkulttuurin johtavia tutkijoita. Simelius on lisäksi lukuvuonna 2012-13 ollut Fullbright-stipendiaattina Cornellin yliopistossa (Cornell University) tekemässä jatkotutkimustaan roomalaiseen puutarha-arkeologiaan erikoistuneen Prof. Kathryn Gleasonin kanssa, jonka johtama ryhmä on tehnyt kaivauksia Stabiaen Villa di S. Marcon puutarhassa. 
	Tässä on EPUHin kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta mainittava, että EPUHin perustamiseksi järjestetyistä seminaareista 1998-2001 lähtien EPUH on toimintansa alusta lukien ollut järjestämässä useiden merkittävien Pompeji-tutkijoiden esitelmävierailuja Suomeen, kuten em. Pompejin kaivausten johtajan Antonio Varonen useat Suomen-vierailut 1998-2001 ja EPUHin vuoden 2008 kevääksi Amos Andersonin taidemuseoon järjestämän EPUHin ensimmäisen vaiheen (2002-2007) tutkimuksia Marcus Lucretiuksen talossa esittelevän näyttelyn ”Domus Pompeiana – Talo Pompejissa” kolme italialaista esitelmöitsijävierasta, SANP:n em. johtajan Pietro Giovanni Guzzon vierailu näyttelyn avajaisiin, Pompejin seinämaalausten johtaviin tutkijoihin kuuluvan Irene Bragantinin esitelmävierailu Tukholmassa järjestetyn kongressin ”Reconstructing Pompeian Interiors” jälkeen, jossa allekirjoittanut ja Metropolia amk:n konservaattori Helena Wassholm sekä Nina Heiska olivat EPUHin edustajina esittelemässä Domus Pompeiana –näyttelyä ja EPUHin toimintaa, sekä näyttelyn päätteeksi Suomessa esitelmöimässä vieraillut Herculaneumin kaivausten johtaja Maria Paola Guidobaldi yhdessä puolisonsa em. Prof. Fabrizio Pesandon kanssa. 
	EPUH on järjestänyt vuosina 2010-12 vuosittaisen kenttäkampanjan tuloksia tuoreeltaan samana syksynä esitelleitä yleisöluentoja. Vuonna 2010 toisen EPUHin järjestämistä yleisöluennoista piti merkittäviin seinämaalaustutkijoihin kuuluva ja Oplontiksen huvilaa tutkivan Oplontis Projectin johtaja Prof. John R. Clarke (University of Texas, Austin), joka vieraili Suomessa em. Anu Koposen vastaväittäjänä, ja 2011 em. Ria Bergin vastaväittäjänä vieraillut Prof. Umberto Pappalardo, joka johtaa Pompejin Insula Occidentalis-korttelia tutkivaa italialaista tutkimusryhmää piti EPUHin yhdessä Helsingin Società Dante Alighierin kanssa järjestämän yleisöluennon.
	PPRH-tutkimusprojektin huhtikuun 2013 kongressin yhteydessä EPUH kutsui Erasmus-ohjelman puitteissa tutkijavieraaksi em. Rouenin yliopiston Prof. Nicolas Monteixin esittelemään Pistrina-projektinsa tutkimusta, jonka kaivauksiin EPUHin tutkiman Marcus Lucretiuksen talon korttelissa sijaitsevassa nk. Papirius Sabinuksen leipomossa (IX,3,19-20) on osallistunut EPUHin tutkija Sanna Aho. Pistrina-tutkimusryhmän tutkimukset ovat osoittaneet, että Papirius Sabinuksen leipomo oli teknisessä mielessä edistyneimpiä Pompejista toistaiseksi tunnetuista leipomoista. Tämä sopii hyvin yhteen EPUHin leipomon seinämaalausten tutkimuksesta vahvistaman tuloksen kanssa, että leipomon luultavasti ruokasalina käytetyn huoneen maalauksen mytologisista aiheista erityisesti Pompejin seinämaalauksissa harvinainen maanviljelyksen myyttistä perustajaheerosta Triptolemosta esittävä maalaus liittyy harvinaisen suoraan ja alleviivaavasti talon leipomon toimintaan.  
	 Edellä (otsikon ”Johdanto ja kiitokset” alla) on jo mainittu, että ensimmäinen Pompejin rakennusten ilmakuvausdokumentaatio käyttämällä kauko-ohjattavaa pienoishelikopteria saatiin toteutettua syyskuussa 2012 tätä varten perustetun Pompeii Aerial Survey Project –tutkimusprojektin, EPUHin ja Pistrina –projektin yhteistyönä, jonka ansiosta EPUHin tutkittavana oleva Marcus Lucretiuksen talon kortteli saatiin dokumentoitua kokonaisuudessaan tavoitteena 3D-mallin tekeminen korttelista.
	EPUHin toiminnan kansainvälisen yhteistyön yhtenä tuloksena voi mainita senkin, että tämän kirjoittaja A. Tammisto pääsi Los Angelesin Getty Research Institutessa olevien Pompeji-arkistomateriaalien tutkimiseksi kesällä 2011 tekemänsä matkan tuloksena osallistumaan ensimmäisen Pompejin ja muita Vesuviuksen alueen arkeologisia löytöjä esitelleiden näyttelyjen luettelon kokoamiseen, joka on julkaistu vuonna 2012 Los Angelesissa esillä olleen Pompeji-reseptiota esitelleen näyttelyn näyttelyluettelossa: Lapatin, K. & Stellings-Hertzberg, N. & Tammisto, A., “Appendix. Pompeii exhibitions. Exhibitions focusing on or prominently featuring material from Pompeii and other Vesuvian sites or their modern reception”, Appendix of the article by K. Lapatin, “Pompeii on Display” in: Gardner Coates, V.C.,  K. Lapatin, and J.L. Seydl, eds. The Last Days of Pompeii: Decadence, Apocalypse, and Resurrection. Los Angeles, 2012, 242-250 and Id., Derniers Jours de Pompéi: Décadence, Apocalypse, Résurrection. Quebec, 2013 catalogue of the exhibition at the J. Paul Getty Museum at the Getty Villa (2012), Cleveland Museum of Art (2013), and the Musée National des Beaux-arts du Québec (2013).
	Tällaista listaa ei Pompeji-näyttelyistä ole aiemmin ollut saatavilla, ja osaltaan tästä syystä Pompeji-näyttelyitä ja niiden tutkimuksellista merkitystä ei ole juurikaan (tutkimus)historialliselta kannalta tutkittu. Listaan kootut tiedot yli 300 näyttelystä osoittavat, että jo pian Vesuviuksen alueen kaivausten alkamisen jälkeen vuodesta 1755 alkavien näyttelyiden historia on aiemmin luultua pitempi ja tutkimuksellisesti tiedettyä kiintoisampi.
	 
EPUHin ja Pompeji-tutkimuksen esittely tiedotusvälineissä 

Suurelle yleisölle EPUHin toimintaa ja sen kautta yleisemminkin Pompeji-tutkimuksen viimeisen vuosikymmenen ennennäkemättömän aktiivista kukoistuskautta on esitelty erityisesti em. EPUHin yhdessä sen kanssa vuodesta 2004 yhteistyötä tehneen Metropolia ammattikorkeakoulun Amos Andersonin taidemuseossa järjestämässä Suomen toisessa Pompeji-näyttelyssä ”Domus Pompeiana – Talo Pompejissa”. Suomeksi, ruotsiksi ja italiaksi julkaistussa samannimisessä näyttelyteoksessa esiteltiin alustavasti ja yleistajuisesti EPUHin ensimmäisen vaiheen tuloksia. Näyttelyyn tehdyssä Marcus Lucretiuksen talon Pompejinkin oloissa harvinaisen näyttävän ja kalliin, sinooperinpunaisella maalatun pitosalin seinämaalausten rekonstruktioiden joukossa olleet maalauksista 1860-luvulla irrotetut originaalikeskuskuvat olivat ensimmäiset Suomessa nähdyt originaalifreskot Pompejista ja näyttelyyn tehdyn Marcus Lucretiuksen talon puutarhan rekonstruktiossa nähdyt 16 veistosta puolestaan ensimmäiset Suomessa nähdyt originaaliveistokset Pompejista. Nuo originaalifreskot nähtiin Domus Pompeiana –näyttelyssä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun ne oli siirretty 1860-luvulla Napolin museon kokoelmiin. Myös Marcus Lucretiuksen talon puutarhan originaaliveistokset nähtiin yhdessä ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun ne vuonna 1967 oli siirretty kaivausten varastoon. 
	Yhteistyössä Metropolia amk:n kanssa tehdyt freskorekonstruktiot ovat Pompeji-tutkimuksen, ja vuodesta 1755 lähtien nähdyn jo runsaan 300 Pompeji-näyttelyn historiassa ensimmäiset myös tieteellistä tutkimusta varten tehdyt ennallistukset. Freskojäljennökset lahjoitettiin Amos Andersonin taidemuseon tuella näyttelyn jälkeen Napolin museoon käytettäväksi museon seinämaalausten edelleen tekeillä olevassa uudessa esille panossa, jonne Marcus Lucretiuksen pitosalin keskuskuvat on tarkoitus panna esille esimerkkinä poikkeuksellisen korkeatasoisesti maalatusta temaattisesta maalauskokonaisuudesta. Edelleen on epäselvää tuleeko uudessa esillepanossa olemaan tilaa freskorekonstruktioiden käyttämiseen.
	Ainoa vertailukohta Domus Pompeiana –näyttelyn freskorekonstruktioille Pompeji-näyttelyiden aiemmin luultua pitemmässä historiassa ovat saattaneet olla Lontoon Crystal Palacen maailmannäyttelyyn 1851 tehtyyn ”pompejilaistaloon” (Pompeian Court) tehdyt pompejilaisten seinämaalausten jäljitelmät, mutta koska niistä ei ole säilynyt dokumentaatiota ei ole tiedossa olivatko nämä jäljitelmät freskoja. EPUHin työtä ja freskorekonstruktioita sivuavana seikkana on mainittava, että noita Lontoon Crystal Palacen maalausjäljitelmiä 1851 tekemään oli kutsuttu Pompejin seinämaalauksien jäljennöksiä työkseen kaivausten johdon toimesta tehneen Giuseppe Abbaten johtama maalariryhmä Italiasta. Giuseppe Abbate oli tehnyt jäljennöksiä tuolloin vielä vasta muutama vuosi aiemmin vuosina 1846-47 esiin kaivetun Marcus Lucretiuksen talon seinämaalauksista ja hänen tiedetäänkin tehneen Lontoossa ainakin yhden Marcus Lucretiuksen talon maalauksen jäljitelmän.
	Domus Pompeiana -näyttelyn näki kolmen kuukauden aikana (1.3.-25.5.2008) yli 30.000 katsojaa, minkä ansiosta näyttely kuuluu museon toistaiseksi menestyneimpiin näyttelyihin. Näyttelyn tekemiseen osallistui opettajia ja opiskelijoita kaikkiaan kahdeksasta oppilaitoksesta lähes 300 henkilöä, joiden työtä on esitelty teoksessa Metropolia amk:n näyttelyn jälkeen julkaisemassa teoksessa Exercitia. Näin näyttely tehtiin (2009). Osana näyttelyn valmisteluja Metropolia amk:ssa tehtiin yhteistyössä EPUHin tutkijoiden kanssa Pompejin ja antiikin historiaan perehdyttävä verkkokurssi ”Pompeji – Avoin oppimisympäristö” Opetusministeriön rahoittamana tutkimus- ja kehityshankkeena ”Kulttuurihanke oppimisympäristönä”. EPUHin tutkija ja medianomi Maija Holapan johdolla vuonna 2009 viimeisteltynä on saatu avoimeen käyttöön verkossa (http://pompeji.metropolia.fi/?q=info" http://pompeji.metropolia.fi/?q=info). Tätä opetukseen soveltuvaa verkkokurssia Maija Holappa ja allekirjoittanut ovat käyneet esittelemässä kouluissa. 
	EPUHin toiminnan ja Pompejin kaivausten tutkimukseen ja konservointiin liittyvien ongelmien esittelystä julkisessa sanassa on mainittava Tiede-lehden 3/2011 Hannu Pesosen artikkeli ”Pompeji tekee uutta kuolemaa” (http://www.tiede.fi/artikkeli/1363/pompeji_tekee_uutta_kuolemaa" http://www.tiede.fi/artikkeli/1363/pompeji_tekee_uutta_kuolemaa) ja kaikilla pohjoismaisilla kielillä (myös suomeksi) ilmestyvässä Historia 2/2013 –lehdessä (Tieteen Kuvalehti) ilmestynyt Niels-Peter Granzow Buschin artikkeli, joka on toistaiseksi EPUHin toimintaa laajimmin esittelevä yleistajuinen aikakauslehtiartikkeli.  Kuriositeettina mainittakoon, että EPUHin toiminta tuli mainituksi myös Yliopisto-lehden 2012 numerossa olleessa artikkelissa ”Siivekkäiden Pompeji”, joka esitteli allekirjoittaneen aikaisempia Pompejin seinämaalausten lintuaiheita koskevia tutkimuksia sen johdosta, että allekirjoittanut oli Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kutsusta esitelmöimässä Pompejin seinämaalausten lintuaiheista Helsingin Eläinmuseolla osana Taiteiden yön 23.8.2012 ohjelmaa. 
	Useat EPUHin tutkijat ovat esitelleet projektin tutkimustyötä pitämiensä yleisöluentojen yhteydessä ja allekirjoittanut on EPUHin toimintaan liittyen ja sitä esitellen pitänyt Helsingin yliopistossa kaksi Pompejia ja sen tutkimusta esittelevää luentosarjaa vuosina 2010 ja 2012. 
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