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Tutkimuksen tehtävänä on selvittää onko Varkaudesta nähtävissä urbaanin kaupungin piirteitä 
Jänisten valokuvaajasuvun valokuvia tarkastelemalla. Tarkoituksena on tarkastella kuinka 
Varkaus-nimisestä tilasta on kehittynyt itsenäinen Varkauden kaupunki ja peilata Jänisten 
valokuvaajasuvun kuvien kautta sen kaupungistumista. Keskeisiä kysymyksiä ovat: Onko 
Varkaus urbaani kaupunki? Kuinka se näyttäytyy valokuvissa? Onko urbaani todellista, vai 
onko se vain kuvaajan näkemys tai mielikuva?  
 
Työn tutkimusmateriaalina ovat Jänisten valokuvat sekä suvun jäsenten että Jänisten kanssa 
yhteistyötä tehneiden haastattelut. Mukana on ollut myös Rehellinen Varkaus teoksen pohjana 
olleita varkautelaisten haastattelunauhoja (1980). Varkauden museossa sijaitsevan Jäniksen 
valokuvakokoelman negatiiveja on arviolta noin 200.000 kappaletta. Näistä tarkastelun 
kohteena on ollut 13. 
 
Tutkimusmenetelmä on laadullinen, haastatteluihin ja kuvien analysointiin perustuva 
tarkastelu, jossa pyritään löytämään urbanisaatioteorioiden ja valokuvien välinen suhde. 
Kuvien tulkinnassa on käytetty Roland Barthesin kehittämää tulkintaa studiumista ja 
punctumista.  
 
Kuvia tarkastellessani olen lähestynyt niitä kolmen kaupunkiteoreettisen teeman kautta: 
kaupungin hahmon, kaupunkilaisten ja teknologian näkökulmista. Jänisten valokuvista löysin 
studiumin ja usein myös silmään pistävän punctumin, Löysin Jänisten kuvista tiiviin ja 
urbaanin Varkauden, jonka elämänsyke on ollut voimakas. Valokuvien urbaani kaupunki 
lupaa enemmän, kuin mitä todellinen Varkaus on, mutta silti Varkaudessa on myös urbaani 
todellisuus. 
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1. JOHDANTO 

 

1.1 JÄNISTEN JÄLJILLÄ VARKAUDESSA 

 

Pro graduni aihe "Jänisten jäljillä Varkaudessa" syntyi, kun yhdistin kaksi 

kiinnostukseni kohdetta; valokuvan ja urbanisoitumisen. Valokuvaus ja valokuvat 

ovat kiinnostaneet minua jo kauan, olen harrastanut itse valokuvausta ja tehnyt 

aiemmin kansanrunoudentutkimuksen seminaarityön onnen illuusiosta Jänisten 

vihkikuvissa. Varkauden kaupunki on kiehtonut mieltäni, koska se on synnyin- ja 

kotikuntani Leppävirran naapuri kaupunki ja siitä aikoinaan osittain muodostettu. 

Olen seurannut naapurin kehittymistä ja työskennellyt siellä sekä opiskeluaikanani, 

että sen jälkeen. Varkauden kaupungilla on suuri merkitys koko Itä-Suomelle, se on 

ollut pitkään alueen merkittävin teollisuuspaikkakunta. Kaupungin kansainvälisen ja 

globaalin teollisuuden osuus on koko Pohjois-Savon viennistä noin 50 %. 

 

Aloitin työn tekemisen 1980-luvun lopulla, tein sen liki valmiiksi mutta työelämä veti 

minua puoleensa ja pro gradu työn loppuun saattaminen jäi kahdeksi 

vuosikymmeneksi. Tehdessäni työtäni 1980- luvulla rakennemuutoksen kourissa 

ollut Varkaus oli juuri yrityskauppojen myötä siirtynyt yhden omistajan kaupungista 

kansainvälisten suuryritysten sijaintipaikkakunnaksi. Näiden kahden vuosikymmenen 

aikana kaupunki on kokenut suuria työpaikkamenetyksiä sekä uuden jo taittuneen 

nousukauden korkean teknologian myötä. 2000- luvun alusta alkoi yhä meneillään 

oleva aikakausi, jonka aikana väestö on vähentynyt ja kaupungin talous on ajautunut 

pahasti alijäämäiseksi. Globaali talous on tiivis osa Varkauden menneisyyttä ja 

tulevaisuutta. Tuotannollisen toiminnan siirtyminen pois Suomesta on haastanut 

kaupungin ja siellä toimivat yritykset etsimään uusia keinoja menestyä globaalissa 

kilpailussa. Osaamiseen perustuvasta liiketoiminnasta on tullut tämän päivän 

Varkauden tärkein menestystekijä. Uusina aloina ovat tulleet energiateknologia, 

metsäklusteri ja niiden rajapintatoimialat. 

 

Tutkimusaineistoni on koottu 1980-luvulla ja se heijastaa sen ajan käsitystä 
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Varkaudesta. Nyt tehdessäni työtäni loppuun joudun tarkastelemaan aineistoa tämän 

päivän viitekehityksellä ja kokemustaustalla. 

 

Kaupunki 

Urbaani kaupunki ei ole vain rakennusten muodostama kasauma, erikoistumisen ja 

työnjaon organisaatio eikä myöskään fyysinen kehys, vaan kaupunki on inhimillisen 

kulttuurin luomisen tulos, samoin sen rakentuminen on ihmisenä olemisen tulkintaa. 

 

Lewis Mumfordin mukaan kaupungin perimmäinen tehtävä on edistää ihmisen 

tietoista osallistumista kosmiseen ja historialliseen tapahtumiseen. Kompleksisen ja 

kestävän rakenteensa kautta kaupunki laajentaa ihmisen kykyä tulkita tätä tapahtu-

mista ja ottaa siihen aktiivisesti osaa. Ihmiselämän kaikkien ulottuvuuksien 

kehittäminen on ollut historiallisen kaupungin suurin ansio. Tämä on tapahtunut 

tunnesitein, rationaalisen viestin ja teknologisen tahdon edistämisen kautta, mutta 

ennen muuta myös dramaattisen kuvaamisen kautta (Mumford 1961, 576). Kaupun-

gissa on olemassa hyvin paljon inhimillisiä ja yksityiskohtaisia piirteitä, jotka hyvin 

usein sekoittuvat yleiseen kaupungin tarkasteluun ennen kaikkea sen fyysisiin 

ilmentymismuotoihin, kuten fyysiset rakennukset, ihmiset ja yleinen kiire. 

 

Varkauden kaupunki kiehtoi minua paitsi siksi, että se on ollut Itä-Suomen 

teollistunein paikkakunta myös siksi, että sen historia ja poliittinen tausta ovat olleet 

mielenkiintoisia. Tutkiessani Varkauden historiaa, kiinnostukseni kohteena ollut valo-

kuva ja kaupunki alkoivatkin yhtäkkiä lähentyä toisiaan, sillä olin valo-

kuvausharrastuksen ja monin tavoin aiemman työni kautta ollut tekemisissä Jänisten 

valokuvaajasuvun kanssa ja saanut heiltä Varkautta koskevaa materiaalia käyttööni. 

Näistä elementeistä aloin ajatuksissani muokata Varkautta, valokuvaa, 

urbanisoitumista ja Jänistä yhdistäviä kysymyksiä.  

 

Jänisten valokuvaajasuku kuvasi Varkautta lähes 100 vuotta. Valokuvaamalla he 

ovat tallentaneet kaupunkia ja sen ympäristön lähihistoriaa monipuolisesti. Kehitel-
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lessäni valokuvan ja kaupungin yhteyttä  päädyin seuraamaan Jänisten jälkiä Var-

kaudessa, eli kuinka he ovat nähneet ja kuvanneet kaupungin. 

 

1.2. TYÖN TAVOITE 

 

Työni tavoitteena on esittää, kuinka Varkaus-nimisestä tilasta on kehittynyt 

itsenäinen Varkauden kaupunki ja peilata Jänisten valokuvaajasuvun kuvien kautta 

kaupungistumista. Onko Varkaus urbaani kaupunki? Kuinka se näyttäytyy 

valokuvissa? Onko urbaani todellista, vai onko se vain kuvaajan näkemys tai 

mielikuva? 

 

 Urbaaniin kaupunkiin kytketään mielikuvat elämän sykkeestä, toimintojen 

eriytymisestä, tiivistä kaupunkirakenteesta, kulutuksesta ja työstä. Jänisten 

valokuvissa Varkaus näyttäytyy houkuttelevana ja kehittyvänä. Miten paljon kuvissa 

on todellisuutta? Mitkä tekijät ovat kuvien ottamiseen vaikuttaneet? 

 

1.3. TUTKIMUSMATERIAALI JA TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Työni tutkimusmateriaalina käytän Jänisten valokuvia sekä suvun jäsenten että 

Jänisten kanssa yhteistyötä tehneiden haastatteluja. Mukana on ollut myös 

varkautelaisten haastattelunauhoja, joiden pohjalta on julkaistu teos: Rehellinen 

Varkaus (1980).  

 

Jänisten suvusta olen haastatellut Vieno, Elli ja Paavo Jänistä, jotka ovat olleet 

valokuvaajia. Jänisten sukulaisista olen haastatellut Teppo Jänistä sekä Ali Pelkosta. 

Lisäksi olen käynyt haastattelemassa Elina Pohjaa, joka on ollut Jäniksillä 

laboratoriossa avustajana ja saanut heillä koulutuksensa valokuvausalalle. Näiden 
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haastattelujen lisäksi olen ollut yhteydessä ja keskusteluissa useiden varkautelaisten 

kanssa, jotka ovat olleet asiakkaina tai muuten yhteistyössä Jänisten kanssa. 

 

Jänisten valokuviin tutustuin heidän omissa arkistoissaan, joissa kuvat ovat 

pääasiallisesti negatiiveina. Negatiivit on luetteloitu siten, että niissä on numero ja 

vuosiluku, jotka viittaavat kuvauspäiväkirjaan. Päiväkirjassa on tieto siitä milloin kuva 

on otettu, kuka on ollut tilaaja ja kuka tai keitä on kuvassa. Varsinaiset negatiivit ovat 

laatikoissa ryhmiteltyinä vuosiluvun mukaan. Nämä vuosiluvun mukaan ryhmitellyt 

kuvat ovat studiokuvia, mutta ns. ulkokuvaukset eli kuvat, jotka on otettu studion 

ulkopuolella, ovat omissa laatikoissaan eikä niitä ole ryhmitelty vuosiluvun mukaan. 

Negatiiveja on arviolta noin 200.000 kappaletta. Paavo Jänis on lahjoittanut negatiivit 

Varkauden museon arkistoon säilytettäväksi. Kuvat ovat Varkauden museon kuva-

arkiston Valokuvaamo Jäniksen kokoelmassa. Alun perin kokoelma muodostui siitä, 

kun Paavo Jänis lahjoitti valokuvaamosta valmiiksi kehitettyjä valokuvia Varkauden 

museoon. Museossa valokuvat luetteloitiin, tunnistettiin (museo-opas Irene 

Loikkanen teki erittäin suuren tunnistamistyön) ja liimattiin valokuvakartonkeihin.  

 

Tutkimusmenetelmänäni on lähinnä laadullisella menetelmällä yhteen sovittaa 

urbanisaatioteorioiden ja valokuvien välinen suhde. Työssäni käyn ensiksi lävitse 

valokuvateoriaa ja valokuvan todistusvoimaa, joka pohjautuu pääosin Roland 

Barthesiin. Tämän jälkeen tarkastelen teoreettisia pohdintoja ja metodeja ur-

banisoitumisesta länsimaisesti ajateltuna. Näiden kahden teoriataustan pohjalta pyrin 

tarkastelemaan sitä millainen suhde Jänisten valokuvilla on Varkauden kaupungin 

urbanisoitumiskehitykseen.  

 

Tarkastelen sitä, onko Varkaudessa havaittavissa urbaaneja piirteitä tai kehi-

tyslinjoja, joiden voidaan katsoa olevan urbanisoitumisteorian mukaisia eli täyttääkö 

Varkauden kaupunki urbaanin kaupungin piirteet. Toisaalta käyn läpi Jänisten 

valokuvia tarkastellen niitä valokuvateorian kannalta, onko niissä nähtävissä selviä 

suuntalinjoja ja onko niissä olemassa tietty Jäniksen näkökulma. Edellisten pohjalta 

pyrin tarkastelemaan rakentavatko Jänisten valokuvaaja suvun kuvat Varkaudesta 
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urbaania kaupunkia ja onko valokuvien ja urbanisoitumisen välillä nähtävissä tiettyä 

kehityskaarta ja yhtymäkohtia. 

 

Kuvia tulkitessani käytän Roland Barthesin teoreettista lähestymistapaa, kuten 

sisällön lukemisen apuna hänen kehittämäänsä tulkintaa studiumista ja punctumista. 

Oman leimansa kuvien tulkintaan tuo se, että kuvat ovat vuosikymmenten takaa ja 

tänään tarkastelen niitä oman elämäntilanteeni ja kokemukseni tuoman tietämyksen 

pohjalta. Valokuvien tulkinnalle antaa haasteen se, millainen on tulkitsijan 

elämänhistoria ja maailmankuva. Samat valokuvat katsoja voi nähdä hyvin 

erilaisena. Haastetta lisää vielä se, mitkä kuvat tulkintaan valitaan. Työssäni olen 

pyrkinyt tekemään valinnan siten, että valitut kuvat edustavat kokoelman kuva-

aiheiltaan tyypillisimpiä. Näistä kuva-aiheen valokuvista olen valinnut visuaalisesti 

onnistuneimmat. 

     

2. VALOKUVA 

2.1. VALOKUVAN TODISTUSVOIMA 

 

Vuonna 1839 Ranskan hallitus lunasti Joseph Nicephore Niepcen  ja Louis Jagues 

Mande Daguerren keksimän valokuvausmenetelmän ja lahjoitti sen ihmiskunnan 

vapaaseen käyttöön, tieteen ja taiteen edistämiseen. Tällöin toteutui pitkään ihmistä 

kiehtonut todellisuuden todenmukainen tallentaminen pysyväksi. Pariisin Obser-

vatorion johtaja Dominique Francois Arago piti puheen 3.7.1839, jossa hän kertoi 

mihin he olivat kiinnittäneet huomiota keksinnön tutkimisessa.   

1. Onko herra Daguerren menetelmä ilman minkäänlaisia epäilyksen 

mahdollisuuksia alkuperäinen keksintö?  

2. Onko tämä keksintö sellainen, joka tarjoaa arvokkaita palveluja arkeologialle ja 

taiteelle? 

3. Onko tällä keksinnöllä mahdollisuuksia käytännöllisiin sovellutuksiin? Ja lopuksi: 
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4. Onko odotettavissa, että tieteet voisivat sen kautta saada hyötyä? 

Hänen esitelmässään kaikkiin kohtiin saatiin myönteinen vastaus (Lintunen1984, 15-

30). 

 

Valokuvan keksiminen juuri 1830-luvulla ei ollut sattuma. Renessanssista alkaen 

keksinnön tarve ja edellytykset olivat jatkuvasti voimistuneet, ja teollisen 

vallankumouksen myötä ne saavuttivat kypsyytensä (Saraste 1980, 17). Valokuvaa 

kehitti 1800-luvun alkupuolella samanaikaisesti ainakin kolmella taholla: Ranskassa 

Niepce ja Bayard sekä Englannissa Talbot.  

 

Kameroiden ja valokuvauksen toimintaperiaate ei ole juurikaan muuttunut 

keksimisensä jälkeen 170 vuoteen. Kuvattavasta kohteesta heijastuva valo läpäisee 

sulkimen aukon ja osuu valoherkälle levylle tai filmille. Filmi säilöö valon jäljet 

kemiallisen käsittelyn seurauksena. Näistä jäljistä valmistetaan valokuvat 

kemiallisten prosessien avulla.  

 

Digitaalinen valokuvaus on mullistanut valokuvausta valtavasti, koska ei enää tarvita 

kemiallista prosessia kuvan tekemiseen. Samalla on noussut voimakkaasti esille se, 

kuinka käy valokuvan totuuden digitaalisen kuvankäsittelyn aikakaudella. 

Samanlaista keskustelua käytiin jo 1800-luvulla onko retusoitu ja muokattu valokuva 

totta vai ei. (Seppänen 2001, 150-151) 

 

Digitaalista valokuvaa on helppo muokata ja siksi tänään haetaan rajaa sille, mihin 

päättyy valokuvan teknisen laadun parantelu ja mistä alkaa kuvan merkityksiä 

muuttava manipulointi. Tänään on jo kehitteillä uusi tietokoneohjelma, jolla voidaan 

varmistaa digikuvan aitous. Lewis W. Hine totesi jo sata vuotta sitten. ”Valokuvat 

eivät valehtele, mutta valehtelijat voivat valokuvata”. (Helsingin Sanomat 2006, D6) 
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Valokuvan keksimisen taustana olivat tieteen ja opetuksen tarpeet nousivat voimak-

kaasti esille. Kaivattiin tarkkoja lajinkuvauksia. Taiteilijat kaipasivat menetelmää 

luonnonmukaiseen kuvaamiseen, todellisuuden tutkimiseen ja luonnosten 

tekemiseen. Todellisuus oli kaiken taiteen mitta ja päämäärä, mutta ilman uutta 

apuneuvoa sen toteuttaminen oli vaikeaa. Perinteiset, käsityömäiseen ja ainut-

kertaiseen tuotantoon perustuvat kuvaamisen muodot eivät siis enää yksinomaisina 

voineet tyydyttää uuden, teollistuvan yhteiskunnan tarpeita. Nyt tarvittiin rinnalle 

entistä joustavampia, nopeampia, tarkempia menetelmiä, joiden avulla olisi 

mahdollista hankkia, säilyttää ja edelleen välittää tietoja ihmisestä, yhteiskunnasta ja 

luonnosta (Saraste 1980, 19). 

 

Camera obscura (pimeä huone) menetelmässä ikkunaluukkuun tehdään pieni reikä, 

jolloin ikkunan edessä voimakkaassa valossa oleva näkymä kuvautuu nurinpäin 

huoneen peräseinälle. Aristoteles kuvasi tämän ilmiön kirjoituksissaan jo yli 2000 

vuotta sitten, mutta tieto unohtui Euroopassa vuosisadoiksi, koska kirkon hallitsema 

tiede ei ollut kiinnostunut maanpäällisestä todellisuudesta. Tieto camera obscurasta 

tuli uudelleen esille renessanssinaikana, jolloin oltiin kiinnostuneita todellisuuden 

tutkimisesta ja kaikista apuvälineistä sen kuvaamiseksi. Camera obscura oli väline, 

jonka avulla katsottiin saatavan luotettavia kuvia jotka vastasivat todellisuutta 

tieteellisen tarkasti (Saraste 1980, 19-20).  

 

Valokuvan keksimisvuonna 1839 sosiologi August Compte lopetteli teostaan Cours 

de Philosophie Positive. Positivismi, kamera ja sosiologia kasvoivat yhdessä. 

Käytäntöinä niitä kaikkia elätti uskomus, että havainnoitavissa ja kvantifioitavissa 

olevat tosiasiat, joita tiedemiehet ja asiantuntijat taltioisivat, voisivat jonakin päivänä 

tarjota ihmiselle niin täydellisen tietämyksen luonnosta ja yhteiskunnasta, että hän 

kykenisi hallitsemaan niitä molempia. Compten mukaan yhteiskunnassa ei ole tilaa 

kokemukselle. Jokaisen ihmisen kokemus pysyy yksilöllisenä ongelmana. Per-

soonallisuuden psykologia korvaa filosofian maailman selityksenä. Tuollaisessa 

yhteiskunnassa ei ole hänen mukaansa tilaa subjektiivisuuden sosiaaliselle 

tehtävälle, vaan kaikkinaista subjektiivisuutta käsitellään yksityisenä, ja sen ainoa 
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(väärä) muoto, joka on sallittu, on yksilöllisen kuluttajan unelma (Berger 1987, 47-

49). 

  

Valokuva ei ole vain tulos tapahtuman ja valokuvaajan kohtaamisesta: valokuvan 

ottaminen on tapahtuma itsessään, tapahtuma jolla on itsevaltaisempia oikeuksia - 

sekaantua tilanteisiin, olla tunkeileva tai välinpitämätön siitä mitä tapahtuu. Kameran 

osallisuus määrittelee tilannetajuamme. Kameroiden läsnäolo kaikkialla houkuttelee 

meitä uskomaan, että aika koostuu kiinnostavista tapahtumista joita kannattaa 

valokuvata. Tästä taas puolestaan seuraa helposti käsitys, että käynnistyttyään 

jokaisen tapahtuman, riippumatta sen moraalisesta sisällöstä, on sallittava toteutua 

loppuun asti - jotta jokin muu, valokuva, voitaisiin saada aikaan. Tapahtuman 

päätyttyä siitä on jäljellä kuva, ja se antaa tapahtumalle eräänlaisen 

kuolemattomuuden (ja merkityksen), jota se muuten ei voisi mitenkään saada. 

Samanaikaisesti kun todellisia ihmisiä tapetaan tai he tappavat muita todellisia 

ihmisiä, valokuvaaja pysyy kameransa takana ja luo toisen maailman pientä osasta: 

kuvamaailmaa, joka näyttää säilyttävän hengissä meidän kaikkien jälkeen (Sontag 

1984, 17).  

 

Valokuvauksessa kohteen läsnäolo (tietyllä menneellä hetkellä) ei ole koskaan 

vertauskuvallista; ei myöskään elävien olentojen, heidän elämänsä läsnäolo, ellei 

sitten ole kuvattu ruumiita: ja sittenkin: jos valokuvasta näin tulee kauhistuttava, niin 

siksi että se niin sanomaksemme todistaa ruumiin eläväksi, nimittäin ruumiina: se on 

kuolleen esineen elävä kuva. Valokuvan liikkumattomuus on tavallaan tulosta 

kahden käsitteen, todellisen ja elävän, perverssistä sekoittumisesta: todistamalla, 

että kohde on ollut todellinen valokuva, salaisesti yllyttää meitä uskomaan, että tuo 

kohde on elossa. Tämä johtuu siitä, että harhaisesti annamme todellisuudelle 

ehdottomasti ylemmän, jollakin tapaa ikuisen arvon; mutta siirtämällä tämän 

todellisuuden menneisyyteen ("tämä on ollut") valokuva vihjaa, että kohde onkin jo 

kuollut. Siksi voisi olla parempi sanoa, että valokuvan jäljittelemätön piirre (sen 

noema) on siinä, että joku on nähnyt referenssin (olkoon esineenkin) ilmielävänä tai 

jopa omana itsenään. Valokuvaus alkoikin historiallisesti henkilötaiteena: identiteetin, 
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yhteiskunnallisen aseman ynnä muun sellaisen taiteena, jota sanan kaikissa 

merkityksissä voimme kutsua ruumiin muotoseikoiksi. (Barthes 1985, 84-85) 

 

Valokuvilla on osuutensa niin yhteisen kuin yksityisen muistin luomisessa ja 

ylläpitämisessä. Esimerkkejä yhteiseksi muistiksi kiteytyneistä valokuvista ovat mm. 

pienen juutalaispojan kasvot Varsovassa, Hiroshimassa 6.8.1945 klo 1.15 

pysähtynyt kello, napalmin polttama tyttö vietnamilaisella tiellä. Niissä dokumentoitu 

hetki tiivistää itseensä jotakin tavalla, joka luo kollektiivista muistia. Ne ovat yhteistä 

omaisuutta myös niille ihmisille, jotka ovat syntyneet kauan näiden kuvien ottamisen 

jälkeen. Ihmiset ja tapahtumat, joista meillä ei ole henkilökohtaista kokemusta tai 

mielikuvaa, tehdään osaksi omaa muistiamme. (Sinnemäki 1999, 133- 134) 

 

Valokuvan synty ja kehitys on muokannut muistin mekanismeja Steven Rosen 

(1992) mukaan seuraavasti: ”Modernit teknologiat, valokuvaus, elokuva, video, 

ääninauha ja ennen kaikkea tietokone muuttavat tajunnan ja muistin rakennetta 

vieläkin syvällisemmin ja asettavat maailmaa koskevan ymmärryksemme ja sen 

aiheuttamat toimet uudenlaiseen järjestykseen. Toisaalta nämä teknologiat 

jäädyttävät muistot yhtä ankarasti kuin viktoriaanisen ajan perhepotretit, minkä 

johdosta muistojen ulkoinen tukiranka estää niitä kypsymästä ja muuttumasta 

samalla tavalla kuin ne tekisivät sisäisissä muistijärjestelmissämme 

kahlehtimattomina ja ilman jatkuvia ulkoisia vihjauksia. Toisaalta ne liuottavat 

todellisuuden ja fiktion väliset esteet varsin salakavalilla tavoilla”. 

 

Nykyisessä, luku-, kirjoitus- ja valokuvaustaitoisessa yhteiskunnassa yksityinen 

ihminen saattaa jättää itsestään runsaastikin ”jälkiä” muistissa ”kahlitsemattomina” 

liikkuvien lisäksi. Edellinen sukupolvi kohdataan paitsi tarinoiden, myös valokuvien, 

kirjeiden ja päiväkirjojen välityksellä. Tällaiset mahdollisuudet kohdata menneisyys – 

niin henkilökohtainen kuin yleinenkin – kertovat osaltaan siitä ajan ja tilan 

uudelleenjärjestymisestä, jonka katsotaan leimaavan omaa aikaamme. (Sinnemäki 

1999, 134) 



13 
 

2.2. VALOKUVAN LUKEMINEN JA KIELIOPPI 

 

Valokuvan todistusvoima on kiistaton, mutta sen merkitysten ymmärtäminen on 

vaikeampaa. Valokuvan lukemiseen vaikuttavat monet tekijät, eikä sen lukemiseen 

ole olemassa yksiselitteistä kielioppia.  

 

Valokuva on kiinnostava merkitysten maailma. jonka sisältöjä katsoja pohtii milloin 

tarkemmin, milloin pelkkään kuvauksen kohteeseen kiinnittäen. Kuvan luettavuuteen 

vaikuttavat sen antama informaatio, kuvaan liitetty teksti tai vaikkapa se, kuinka 

tuttuja ja ymmärrettävää aihetta siinä kuvataan. Kuva toimii paitsi taidetuotteena 

myös kuvaamisen helppouden ja monistettavuuden vuoksi käyttötuotteena, 

dokumentointivälineenä, jonka avulla pyritään tallentamaan tapahtunutta tuleville 

polville, henkilökohtaiseksi muistoksi, tutkimusaineistoksi, mainosvälineeksi tai 

tiedostusmateriaaliksi. Valokuvan lähestyminen tutkimuksen keinoin on osoittautunut 

usein yllättävän vaikeaksi. Valokuvalle on ominaista monimerkityksisyys, koska 

kuvaa voidaan käyttää useiden eri tieteenalojen tutkimusaineistona, muistin tukena 

tai vaikkapa voimakkaana vaikutusvälineenä. Valokuvaan käyttäjä voi lisätä 

informaatiota, joka ohjaa katsojaa. Esimerkiksi kuvaan, jossa lapsi itkee – 

köyhyyttään, äidin ikävää, nälkää, lelun katoamista jne. (Moisander 2000, 74- 75) 

 

Päästessään kuvaa tarkastelevan henkilön tajuntaan kuvan ilmaiseman 

todellisuuden voi ajatella olevan jo kolmella eri tasolla suodattunutta. Ensimmäisen 

asteen suodattuminen tapahtuu kuvaajan tavassa nähdä todellisuus. Toisen asteen 

suodattuminen merkitsee niitä valintoja, joita valokuvaaja kuvaustapahtumassa tästä 

esiymmärryksensä suodattamasta todellisuudesta tekee: mitä hän katsoo 

kuvaamisen arvoiseksi sekä minkä hetken, miten hän valitsee ilmaisutapansa ja mitä 

piilomerkityksiä hän antaa kohteelleen. Kuvan piilomerkitykset kuuluvat jo osittain 

kolmannen asteen suodattamisen piiriin, joka tapahtuu kuvan tullessa jonkun muun 

kuin kuvaajan havainnon kohteeksi. Hermeneuttisen tietoteorian termein ilmaistuna: 

havainto käsitteellistää kohteensa (Juntunen ja Mehtonen 1977, 121-125), kuva saa 

tarkastelijan/tutkijan oman elämysmaailmaan ja intresseihin kytkeytyvän merki-
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tyksen, joka voi oleellisesti poiketa kuvaajan sille antamasta merkityksestä (Aaltonen 

1986, 10-11). 

 

Valokuvaaja valitsee valokuvaamansa tapahtuman. Tätä valintaa voidaan pitää 

kulttuurisena rakennelmana. Tila tälle rakennelmalle luodaan ikään kuin niiden 

asioiden hylkäämisestä joita kuvaaja ei päättänyt valokuvata. Itse rakennelma on 

kuvaajan luenta silmiensä edessä olevasta tapahtumasta. Juuri tämä luenta, joka on 

usein intuitiivista ja erittäin nopeaa, määrää sen silmänräpäyksen valinnan joka tulee 

kuvatuksi (Berger 1987, 38-39). Ammattivalokuvaajan valintaan vaikuttaa 

merkittävästi myös kenelle hän on ottamassa valokuvaa ja mihin tarkoitukseen (tilaa-

jan aiheuttama suodattava tekijä). 

 

Yhtälailla tapahtuman valokuvattu hahmo, milloin se esitetään valokuvana, on myös 

osa kulttuurista rakennetta. Se liittyy erikseen sosiaaliseen tilanteeseen, 

valokuvaajan elämään, väitteisiin, kokeiluun, tapaan selittää maailmaa, kirjaan, 

sanomalehteen, näyttelyyn (Berger 1987, 39). 

 

Valokuvan tulkinnallisuutta todellisuudesta korostaa myös se, että kuva on aina 

tietoisen valinnan tuote. Valokuva heijastaa todellisuuden lisäksi myös kuvaajan 

käsityksiä siitä. Silloinkin, kun kuvaajat luulevat toimivansa spontaanisti ja valikoi-

matta, heitä ohjaavat aikakauden aatetaustojen ja henkilökohtaisten mieltymysten 

sanelemat ehdot. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 1930-luvulla valtion määräyksestä 

toteutettiin suurprojekti, Farm Security Administration (FSA-projekti), jonka 

tarkoituksena oli koota objektiivista kuva-aineistoa vuokraviljelijöiden elämästä. 

Projektiin palkatut kuvaajat tavoittelivat mielestään objektiivista tulosta. Kuitenkin he 

ottivat samoista henkilöistä yleensä kymmenittäin kuvia, kunnes olivat tavoittaneet 

filmille esimerkiksi juuri oikean ilmeen; "ilmeen, joka tuki heidän omia käsityksiä 

köyhyydestä, valosta, arvokkuudesta, rakenteesta, riistosta ja kuvasommittelusta" 

(Sontag 1984, 12). 
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Roland Barthes (1985) tutkiessaan valokuvaa havaitsi, että valokuva voi olla 

kolmenlaisen toiminnan (tai kolmenlaisen tunteen tai kolmenlaisen aikomuksen) 

kohteena: tehdä, olla kohteena, katsoa. Valokuvaaja toimii Operaattorina. Me kaikki, 

jotka selailemme valokuvakokoelmia sanomalehdissä, kirjoissa, albumeissa ja 

arkistoissa, olemme Spektaattoreita. Valokuvattu henkilö tai asia taas on maalitaulu, 

referenssi, eräänlainen pieni varjokuva, kohteen säteilemä eidolon, jota Barthes 

tahtoisi kutsua valokuvan Spektrumiksi, sillä tämä sana on kantasanan kautta "spe-

ktaakkeliin" ja lisää siihen erään hieman kammottavan kaikkeen valokuvaukseen 

sisältyvän seikan: kuolleen paluun. 

 

Barthes (1985) kokee tietyissä vakokuvissa tunteen, joka syntyy keskinkertaisesta 

liikutuksesta. Tällaista inhimillistä kiinnostusta hän nimittää studiumiksi. Valokuvan 

toinen osatekijä rikkoo (tai keskeyttää) studiumin. Tätä ei tarvitse hakea tai etsiä 

kuvasta (kuten studiumia), vaan se nousee kuvasta kuin nuoli ja pistää häntä. Tätä 

toista, studiumia häiritsevää osatekijää hän kutsuu punctumiksi, joka pistää 

Barthesia (mutta myös ruhjoo ja kirvelee silmiä). Studium on aina koodattu, punctum 

ei taas ole.  

 

Roland Barthes tuo esille studiumin ja punctumin Lewis H.Hinen vuonna 1924 

ottamassa valokuvassa, jossa New Jerseyn laitoksen kaksi kehitysvammaista lasta 

seisoo puistossa. Barthes ei näe kuvassa lasten hirviömäisiä päitä ja säälittäviä 

profiileja, jotka kuuluvat kuvan studiumiin, vaan hän näkee yksityiskohdat: pikku 

pojan jättimäisen dantonkauluksen ja tytön sormessa olevan siteen (nämä ovat 

Barthesille punctumeita). Valokuvalta tuntuu puuttuvan ensisilmäyksellä elokuvan 

"sokea kenttä", valkokangas ei ole vaan piilopaikka; siitä poistuva henkilö jatkaa 

elämistään; "sokea kenttä" kahdentaa jatkuvasti meidän osittaisen näkökenttämme. 

Kun taas miljoonien valokuvien edessä, mukaan lukien ne joilla on hyvä studium, 

Barthes ei aisti minkäänlaista sokeaa kenttää: kaikki kuvan reunojen sisällä 

tapahtuva kuolee reunojen tuolla puolen täydellisesti. Kun valokuva määritellään 

liikkumattomaksi kuvaksi, sen esittämät henkilöt eivät liiku eivätkä he myöskään pois-

tu kuvasta. He ovat huumattuja ja paikoilleen naulittuja kuin perhoset. Kuitenkin heti 

kun kuvassa on punctum, sokea kenttä syntyy. (Barthes 1985, 30-66). 
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Valokuvan tutkimukseen on kehitetty useita lähestymistapoja, joista yksi 

tunnetuimpia ja käytetyimpiä on Barthesin semioottinen tutkimusmenetelmä, jossa 

käsiteparit denotatiivinen (varsinainen) ja konnotatiivinen (sivu-,lisä-) merkitykset 

liitetään valokuviin. Valokuvan denotaatio viittaa sen ilmeisiin merkityksiin. Kuvan 

jänis tunnistetaan jänikseksi. Jänis ei ole kuitenkaan pelkkä jänis vaan myös 

hellyttävä, pehmeä olento. Konnotaatio perustuu tähän merkityksen ylijäämään. 

(Seppänen 2001, 182 ja Moisander 2000, 75) 

 

Fisken mukaan Barhesin teoria perustuu ajatukseen merkillistämisen kahdesta 

tasosta ja mallin avulla pystyttiin analysoimaan merkitystä neuvottelu- ja 

vuorovaikutusprosessina. Hänen mukaansa konnotaatio kuvaa vuorovaikutusta, joka 

syntyy kun merkki kohtaa käyttäjiensä tuntemukset tai mielenliikkeet sekä kulttuuriset 

arvot. (Fiske 1993, 112-113) 

 

Kirsi Moisanderin tutkimuksessa (Moisander 2000, 83) Ekströmin Metsäkansaa 

kokoelman valokuvat näyttäytyvät denotaatiiviselta viestiltään maisemakuvilta, 

ihmiskuvilta ja työtavoilta. Samoin Jänisten valokuvien kohdalla joudumme 

pohtimaan, arvottamaan ja hahmottamaan kysymyksiä kuvista. Millaista elämä oli 

silloin?  

 

Konnotaatio syntyy valokuvan tuottamisen eri tasolla ja on samalla valokuvan 

analogian koodaus. Barthes erottelee konnotaatiotapoja seuraavasti: 

1) Trikit, joiden mielenkiintoinen puoli on, että ne tunkeutuvat varoittamatta 

denotaation alueelle käyttäen hyväkseen valokuvan erityistä uskottavuutta. 

2) Poseeraus, jossa lukija vastaanottaa poseerauksen yksinkertaisena 

denotaation, vaikka kyseessä on tosiasiassa denotatiivis - konnotatiivinen 

kaksoisrakenne. 

3) Esineissä on kiinnitettävä huomiota siihen mitä voidaan kutsua esineiden 

”poseraamiseksi”, koska konnotatiivinen merkitys syntyy kuvatuista esineistä. 
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4) Valokuvauksellisuudessa konnotatiivinen viesti on itse kuvassa 

”kaunistuneena” valaistuksen, painatuksen ja vedostuksen keinoin. 

5) Estetismistä valokuvassa puhuttaessa on ristiriitoja, valokuva esiintyy 

maalauksena tai tietoisen ”maalailevana” visuaalisena aineksena, itsenä 

taiteena esittämisenä tai tavanomaisen merkin pakottamisena 

taidokkaammaksi ja monimutkaisemmaksi, kuin muilla konnotaatiotavoilla olisi 

mahdollista. 

6) Syntaksi. Esimerkiksi esinemerkkien irrallinen tulkinta yhdessä valokuvassa 

tai useiden valokuvien muodostaman sarjan muuttuminen kokonaisuudeksi. 

(Barthes 1984, 125 -130) 

 

Konnotaatio liittyy läheisesti myytin käsitteeseen. Fiske määrittelee myytin Barthesiin 

nojautuen seuraavasti: ”myytti on kertomus, jonka avulla kulttuuri selittää tai 

ymmärtää luonnon tai todellisuuden joitain puolia (Fiske 1993, 116). Alkukantaisissa 

yhteisöissä myyteillä selitettiin elämää ja kuolemaa, hyvää ja pahaa, luonnonvoimien 

mahtia ja jumalaluutta ylimalkaan. Nykyiset myytit koskettavat enemmän vaikkapa 

naisen ja miehen rooleja; myyttien kautta roolit asettuvat paikalleen, muuttuvat 

enemmän tai vähemmän itsestään selviksi. Myytin pääasiallinen tehtävä onkin 

muuttaa historiallista luonnolliseksi, ja myytin vahvin piirre on sen itsestäänselvyys. 

Tämä tekee myytistä myös läpinäkyvän, sitä on vaikea havaita. (Seppänen 2001, 

183) 

 

Hannu Sinisalo (1985) pitää kaiken valokuvatutkimuksen edellytyksenä kykyä 

analysoida kuvaa. Pääasia on erottaa kuvan pintarakenteen (kuvassa suoranaisesti 

nähtävät esineet, henkilöt ja miljöö) alta kuvan syvärakenne. Syvärakenteen 

oivaltaminen edellyttää tietoa paitsi kuvan pintarakenteesta myös kuvaa 

käyttäneestä yhteisöstä ja itse kuvauksesta. Tällöin voidaan parhaiten paljastaa 

kuvan sisällön todelliset merkitykset ja niiden väliset suhteet: mikä tehtävä kuvalle on 

saatettu antaa jo kuvaushetkellä ja mitä merkityksiä siihen on latautunut 

vuosikymmenien kuluessa. 
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John Berger (1987) kertoo Andre Kerteszin valokuvasta "Punainen husaari lähdössä, 

kesäkuu 1919, Budapest", jossa hän näkee draaman. Kuvassa lasta sylissään pitävä 

nainen katsoo tarkkaavaisesti sotilasta. Nainen on juuri astunut ulos heidän ko-

distaan ja palaa pian lapsen kanssa yksin takaisin. Hetken draama ilmenee heidän 

vaatetuksensa eroissa. Miehen vaatteet on tehty matkaa, ulkona nukkumista ja 

sotimista varten, naisen kotona pysymistä silmälläpitäen. Kuvateksti voi herättää 

myös toisia ajatuksia. Habsburgien monarkia oli kumoutunut edellisenä syksynä. 

Talvella vallitsi erityisen kova pula (Budapestissä varsinkin polttoaineista) ja se-

kasorto. Maaliskuussa kaksi kuukautta aikaisemmin oli julistettu Sosialistinen 

Neuvostotasavaltojen Tasavalta. Pariisissa majaansa pitävät länsiliittoutuneet 

pelkäsivät venäläisten ja sittemmin myös unkarilaisten vallankumousyritysten 

laajentuvan koko Itä-Euroopan ja Balkanin, siksi ne suunnittelivat kumoavansa 

uuden tasavallan. Kesäkuun kahdeksantena Clemenceeu sähkötti viimeisen 

vaatimuksen Bela Kunille ja unkarilaisten joukkojen vetäytymistä, joka olisi jättänyt 

romanialaisten miehitysvallan alle eteläisen kolmanneksen Unkarista. Unkarin 

Punaisen armeijan taistelu jatkui vielä kuusi viikkoa, mutta lopulta se muserrettiin. 

Katsoessamme hahmoja menneisyydestä ja tahtoessamme asettaa ne johonkin 

yhteyteen itsemme kanssa meidän täytyy tietää jotakin tuon menneen historiasta. 

 

Janne Seppänen teoksessaan Katseen voima korostaa kuinka tärkeä on katse. 

Voimme suunnata katseemme mihin haluamme, valikoida näkemäämme ja sulkea 

silmät. Tähän on tosin lisättävä, että katseen tiedostamaton suuntaaminen 

kohteeseen ja katsomisen halun sietämätön pakottavuus voivat joskus ohittaa 

tietoisen kontrollin. Katsomme vaikka emme haluaisikaan. (Seppänen 2001, 98-99) 

 

Simmel (1968, 486) on todennut, että pieniin kaupunkeihin verrattuna 

kanssakäyminen suurissa kaupungeissa painottuu paljon enemmän toisten 

näkemiseen kuin kuulemisen varaan. Tämä ei johdu pelkästään siitä, että pienen 

kaupungin kadulla voi tavata suhteellisesti enemmän tuttuja, joiden kanssa voi 

vaihtaa sanan tai joiden katse rekisteröi meidät kokonaisina, ei vain näkyvinä 

persoonallisuuksina. 
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3. KAUPUNKI/URBANISOITUMINEN  

 

3.1. KAUPUNKI 

 

George Simmel tuo esille teoksessaan The Metropolis and Mental Life 

suurkaupunkiympäristöön liittyvänä elämän yksilöllisyyden ja autonomisuuden. 

Suurkaupunkielämä tarjoaa aikaisemmin näkemättömän mahdollisuuden 

yksilölliseen vapauteen ja itsensä kehittämiseen, mutta toisaalta liiallinen yksilöllisyys 

sisältää huomattavan määrän vieraannuttavia piirteitä. Nämä ilmenevät mm. 

urbaanin persoonallisuuden muita ihmisiä kohtaan osoittamana 

välinpitämättömyytenä ja tympääntyneenä asenteena. Suurkaupunkilaiset reagoivat 

aivoillaan sydämensä sijasta (Rannikko 1982, 10). 

 

Lewis Mumfordin mukaan kaupungin perimmäinen tehtävä on edistää ihmisen 

tietoista osallistumista kosmiseen ja historialliseen tapahtumaan. Kompleksisen 

kestävän rakenteensa kautta kaupunki laajentaa ihmisen kykyä tulkita tätä 

tapahtumista ja ottaa siihen aktiivisesti osaa. Ihmiselämän kaikkien ulottuvuuksien 

kehittäminen on ollut historiallisen kaupungin suurin ansio. Tämä on tapahtunut 

tunnesiteiden, rationaalisen viestinnän ja teknologisen taidon kehittämisen kautta 

sekä ennen muuta dramaattisen esittämisen kautta. (Mumford 1961, 576). 

Muinainen kaupunki ei osoittautunut vain keinoksi ilmaista konkreettisella tavalla 

yhteisön uskonnollisia käsityksiä ja maallisen mahdin suuruutta. Kaupunki laajensi 

kaikkia elämän ulottuvuuksia. Maailmankaikkeuden kuvana, keinona tuoda taivas 

maan päälle kaupungista tuli mahdollisen symboli. Mumfordin mielestä ihmiselämän 

kaikkien ulottuvuuksien viljely on edelleenkin kaupungin olemassa olon tärkein 

motiivi. (Mumford 1961, 31,576). 
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Ferdinand Tönnies tuo esille Gemeinschaft und Gesellschaft käsitteet vuonna 1887. 

Ne ovat ideaalityyppejä, joita voidaan käyttää kuvaamaan sekä muutosta että 

ryhmien välisiä eroja jonakin yhtenä ajankohtana. Ne ovat kaksi mahdollista tapaa, 

joilla ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikki läheinen, yksityinen ja 

jakamaton eläminen on ymmärrettävissä elämiseksi Gemainschaftissa (tyypillisiä 

tällaisia suhteita ovat sukulaisuus, naapuruus ja ystävyys). Gesellschaftissa ihmiset 

ovat olemukseltaan toisistaan riippumattomia ja jäävät vaille läheisiä keskinäisiä 

suhteista. Tönnies ei halua samaistaa maalaiskylää Gemeinschaftiin ja kaupunkia 

Gesellschaftiin, vaan kuvata urbanisoitumisella laaja-alaisempaa yhteiskunnallista 

muutosta (Rannikko 1982, 11). 

 

Chicagon koulukunnan omaksumassa lähestymistavassa (Robert Park) kaupunki on 

tavallaan riippumaton, selittävän muuttujan asemassa. Kaupunkiympäristöön 

liittyvillä tekijöillä pyritään selittämään uuden urbaanin kulttuurin syntymistä ja 

yleistymistä Park korosti Simmelin tavoin sitä, että kaupungin erottaa pienestä 

yhdyskunnasta yksilön suurempi vapaus sen antaessa enemmän liikkumatilaa 

yksilöllisille ominaisuuksille. Toinen piirre kaupunkimiljööseen liittyvä Parkin mukaan 

oli yhteisöelämän disorganisoituminen. Kaupungissa asukkaiden väliset yhdyssiteet 

ovat paljon löyhemmät kuin maaseudulla, mikä johtaa erilaisten alayhdyskuntien 

muodostumiseen. Näihin alayhdyskuntiin viittaa Parkin luonnolliset alueet - käsite, 

joita pitävät koossa yhteinen elämän tyyli ja yhteisön edut. (Rannikko 1982, 12) 

 

Louis Wirth määrittelee kaupungin kolmen komponentin, nimittäin suuren koon, 

suuren väentiheyden ja väestön heterogeenisuuden avulla. Näiden tekijöiden 

liittyessä kaupunkirakenteeseen ne tuottavat uuden kulttuurin ja elämäntavan, jota 

hän kutsuu urbanismiksi. Wirth korostaa, ettei ole löydettävissä selviä vas-

takohtaisuuksia maaseudun ja kaupungin välillä, koska urbaanin elämäntavan 

piirteet leviävät kaupunkien ja niiden instituutioiden vaikutuksen alaisina olevien 

pariin myös pitkälle kaupunkien ulkopuolelle. Selvimmillään ja luonteenomaisessa 

muodossa urbanismi esiintyy alueilla, jotka parhaiten täyttävät edellä esitetyn 

kaupungin ekologisen ja demografisen määritelmän, ennen muuta suurkaupungissa 

(Rannikko 13, 1982). 
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Wirth näkee (maaseutu - kaupunki- jatkuma) idealisoidessaan kaupunkielämän 

ongelmien puuttuvan maaseudulta. Kaupunkiin liitettävät määreet: toisen 

hyväksikäyttö sekä pirstoutunut ja persoonattomat ihmissuhteet aiheuttavat 

kaupunkien sosiaalisen rappeutumisen. Kuitenkin maaseutuun liitetty Gemeinschaft-

myytti veljellisine, läheisine ja ristiriidattomineen ihmissuhteineen on enemmänkin 

moraalinen idylli kuin historiallinen realiteetti. Kyläelämä oli erityneempää, 

ristiriitaisempaa ja luokkatietoisempaa kuin Gemainschaft-myytti edellyttää (Smith 

1980, 202- 203). 

 

Urbanisoitumisen on yleisesti katsottu todella vähentävän primaarikontakteja ja 

aiheuttavan privatisoitumista ja näin yksityiselämän merkitys korostuu vastapainona 

ydinperheen ulkopuolella koetulle voimattomuudelle ja hallitsemattomuudelle. Smith 

(1980, 172- 182) tuo esille, etteivät tutkimukset ole osoittaneet urbanisoitumisen 

välttämättä aiheuttavan perustavanlaatuisia muutoksia sosiaalisten suhteiden 

luonnossa ja laadussa. Smithin mukaan mitä persoonattomimmiksi taloudellinen 

järjestelmä kehittyy, sitä suurempi tarve ihmisillä on ystävyyden, sukulaisuuden ja 

naapuruuden tapaisiin suhteisiin. Näin ihmiset käyttävät sukulaisuus- ja 

ystävyysverkostoja perhe-elämän tavoin pakopaikkoina, joihin he pakenevat 

kilpailuyhteiskuntaan ja hierarkkiseen työelämään liittyviä toisten hyväksikäyttöä ja 

ylivaltaa. Niin kauan kuin primaareilla kontakteilla on tämä psykologinen funktio, ne 

pikemminkin jatkavat olemassaoloaan persoonattomien markkinasuhteiden rinnalla 

ja puskureina, kuin näivettyvät. 

 

Nurmen mukaan pinnallisuus on kaupunkilainen ilmiö, joka liittyy urbaanin elämän 

epävarmuuteen. Julkisuudessa tarjotaan pinnallisuuden mallia aivan toisella tavalla 

kuin ennen. Pinnallisuus kytkeytyy valtaan ja vallankäyttöön. Ihmiset on ajettu 

elämäntilanteeseen, jossa heidän päätehtävänsä on kuluttaa. Yksityisistä asioista on 

tullut julkisia ja samalla pinnallisia ja mainokset toimivat pinnallisuuden 

evankeliumina. (Nurmi 1987, 12) 

 



22 
 

Georg Simmel (1986) esitti esseesään Philosophie der Mode vuonna 1905, että 

moderni suurkaupunki on massakulutuksen maailma, jossa ihmiset ovat ennen 

kaikkea kuluttajia. Hänen käsityksensä mukaan keskiluokka oli ottanut kuluttamisen 

omakseen. Kun kaupungin keskiluokasta tuli kulutuksen "kuninkaita", muodin täytyi 

halventua ja samalla myös muodin vaihtelut nopeutuivat. Vaikka Simmel kirjoittaa 

vaatteista niin on täysin mahdollista käsitellä niiden sijalla aate- ja kulttuurimuoteja. 

Olisikin tärkeää selvittää mitkä ilmiöt liittyvät erityisesti kaupunkihistoriaan. 

 

Walter Benjamin käsittelee teoksessaan Silmä väkijoukossa Charles Baudelairen 

runotuotantoa suurkaupungin elämästä. Baudelairen suurkaupungin kaduilla elää 

aina valveilla, aina liikkeellä oleva hahmoton väkijoukko ja Baudelaire katse on 

ihmisvirtaan sulautuneen kuljeksijan katse. Vertaa katse Jäniksellä varkautelaisiin 

ihmisiin. 

 

Nykyään kaikki haikailevat perinteistä eurooppalaista kaupunkia. Camillo Sitte, eräs 

ensimmäisistä joka on verrannut keskiaikaista kaupunkia nykyaikaiseen, varoitti jo 

vuonna 1889 väistämättömyyksistä jotka eivät ole väistämättömiä: ”Voidaanko”, hän 

kysyy, ”satunnaisuuksia, sellaisia kuin historia on vuosisatojen mittaan tuottanut, 

keksiä ja konstruoida itse laaditun suunnitelman mukaisesti? Olisiko mahdollista 

tuntea todellista, vilpitöntä iloa moisesta tekaistusta naiiviudesta, moisesta 

teennäisestä luonnollisuudesta? Länsimainen kaupunki sellaisena kuin Max Weber 

on sen kuvannut, eurooppalaisen porvariston kaupunki myöhäiskeskiajalla, 

renessanssiaatelin kaupunki Pohjois-Italiassa, ruhtinaallisten 

barokkirakennusmestarien uudistamat pääkaupungit – kaikkien näiden historialliset 

jäljet ovat meidän mielissämme juoksettuneet diffuusioksi ja moniaineksiseksi 

kaupungin käsitteeksi. Se kuuluu niihin käsitteisiin, jotka Wittgenstein on jäljittänyt 

yhteisön arkikäytännön tottumuksiin sekä itseymmärrykseen: käsitteessämme 

kaupungista kehkeytyy elämänmuoto. (Habermas 1986, 128 – 129) 

 

 



23 
 

3.2. SUOMALAINEN KAUPUNKIKEHITYS 

 

Suomeen syntyi keskiajalla kaupunkikäsite, joka oli voimassa 1800-luvun 

loppupuolelle asti. Kaupunkivaltuuden perusteet olivat kaupunkien hallinnon, 

taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan erityisjärjestelyissä. Kruunu myönsi kaupungille 

nämä privilegiot eli erioikeudet joita ei maaseudulla ollut. Kaupunkilaitos oli osa kruu-

nun koneistoa.  

 

Suomessa tapahtui 1600-luvulla kaupunkilaitoksessa muutos, jonka seurauksena 

kaupunki sai selvempiä fyysisiä piirteitä. Hyvinvoiva ja arkkitehtonisesti edustava 

kaupunkilaitos oli hyvinvoivan suurvallan tavoite. Fyysinen kaupunki-ihanne oli re-

nessanssihengen mukainen, ja se perustui säännölliseen ruutuasemakaavaan 

suorine, tilallisesti suljettuine katuineen. 

 

Kaupungeissa ruutukaava oli hallitsevana aina 1800-luvun loppuun saakka, jolloin 

itävaltalaisen Camillo Sitten uudet asemakaava ihanteet levisivät myös Suomeen. 

Uudelle näkemykselle olivat tunnusominaisia puutarhakaupunginosat sekä 

teollisuusalueet omine kokonaisuuksineen. Tähän liittyi myös vanhojen kaupunkien 

ja rakennusten ihannointi. Suomessa tähän liittyi jugendarkkitehtuurin ohella 

kansallisromantiikka. Suuresti uuden asemakaavoituksen kehittymiseen vaikutti 

teollistuminen, joka tuotti perinteiseen kaupunkirakenteeseen ongelmia, joita ei 

aikaisempi rakennussuunnittelu pystynyt ratkaisemaan. Teollisuuden myötä kau-

pungit alkoivat muodostua sekaviksi ja järjestelemättömiksi. 

 

Teollisen vallankumouksen aiheuttamasta kaupunkikehityksestä alkoi 1800-luvulla 

teoreettinen keskustelu. Tämän pohjalta ryhdyttiin kiinnittämään huomiota 

kaupunkien asukkaiden elinolosuhteisiin ja asumiseen. Näin syntyivät kaupunkien 

ulkopuolelle ylemmän keskiluokan asuinalueet, kun he pakenivat teollisuuden 
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aiheuttamaa melua, liikennettä ja saastehaittoja. Vastaavasti teollisuuslaitosten 

ympärille syntyivät työväen asuinalueet. (Pfeifer 1979, 206-213) 

 

Tämä alkoi ennakoida työn ja asuinpaikkojen toisistaan erottumista, sillä ennen tätä 

kaupunki oli rakenteellisesti yksiulotteisempi (Siirilä 1985, 10).  

 

Samoihin aikoihin myös käsitteet työ ja vapaa-aika alkoivat muodostua ja erottua 

toisistaan (yksityiselämä syntyy), samaan aikaan elinkeinot vapautuivat ja työläiset 

pääsivät tehtaanjohdon holhouksesta (suojelusta). Urbaanin, teollisen ja 

kaupunkilaisen ympäristön peruselementeiksi muodostuivat asunnot, työtilat, julkiset 

rakennukset ja niiden välinen tila, jossa toiminta tapahtuu (Suojanen 1985, 41).   

 

Keisari Aleksanteri II kehotti 1856 Suomen senaattia ryhtymään toimenpiteisiin maan 

taloudellisten olojen kohentamiseksi. Tämän seurauksena Suomeen ryhdyttiin 

perustamaan uusia kaupunkeja. Samanaikaisesti vapautettiin maakauppa ja käsityö, 

ammattikuntalaitos lakkautettiin ja näin myös maaseudulla kauppa ja käsityö tulivat 

sallituksi. 

 

Matti Räsänen (1985, 79- 80) esittää eri yhteiskuntatyyppien taksonomian (lähinnä 

ekologiselta, alueelliselta pohjalta lähtevä) seuraavassa muodossa: 

 

1. Vanha esiteollinen kaupunki  

 a. joka on muuttumaton, 

 b. joka on teollistuva ja kasvava. 

2. Esikaupunkimuodostus         

 a. joka syntyy kaupungin rajojen sisäpuolelle suunnitellusti, 
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 b. joka syntyy kaupungin rajojen ulkopuolelle suunnittelemattomasti 

(spontaanisti). 

3. Erillinen taajamanmuodostus  

 a. teollisuus- ja tehdasyhdyskunta, joka on syntynyt 

  1) perustettuna 

  2) spontaanisti (ei kaupunki statusta), 

 b. kaivoskaupunki, 

 c. liikenne- ja palvelukaupunki, asemanseutu, 

 d. muut paikallisyhteisöt 

4. Kaupunkisulauma (conurbation) useiden kaupunkien yhteen kasvaminen. 

Varkaus edustaa tyypillisesti mallia teollisuus- ja tehdasyhdyskunnasta, joka on 

syntynyt spontaanisti. 

 

4. JÄNIS 

 

4.1. JÄNIKSEN SUKU 

 

Juho Nikolainpoika Jänis syntyi Salmin kunnan Mantsinsaaressa kalastajan poikana 

5.8.1877. Nikolai Sofroinpojalla oli neljä poikaa Aleksei (Aleksi), Irodion (Rodi), Ivan 

(Juho) ja Stepan (Teppo). Sukunimenä Jänis esiintyy ensimmäisen kerran Nikolai 

Sofroinpojan kohdalla Salmin kunnan vuoden 1902 henkikirjassa. Uskonnoltaan 

Jänikset olivat kreikkalaiskatollisia ja entisen Mantsinsaaren kreikkalaiskatollisessa 

seurakunnan pääkirjoissa ei mainita muita Jänis-nimisiä henkilöitä kuin Nikolai 

Sofroinpoika Jänis. 
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Juho Jänis lähti opiskelemaan Pietariin, jossa hän suoritti maanmittarin tutkinnon. 

Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli pankkiiri Bejlinin palveluksessa eripuolilla 

Venäjää. Työnsä yhteydessä Juho Jänis kiinnostui valokuvauksesta ja kävi 

Pietarissa valokuvauskurssin, koska valokuvauksesta oli hyötyä maanmittarin 

työssä. 

 

Juho ja Siviä Jänis V. Shapovalovin kuvaamana Pietarissa  
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Juho Jänis avioitui Säkkijärveltä kotoisin olevan Siviä Kupiaksen kanssa (1.2.1904). 

Heille syntyi poika Tuttu Aaro Rafael (26.10.1905), jolloin he asuivat vielä Pietarissa. 

Vuoden 1906 alkupuolella Juho muutti perheineen Krimille, jossa hän mittasi 

paikallisen ruhtinaan valtavia tiluksia. Krimillä olo jäi lyhyeksi sillä Juho Jänis muutti 

samana vuotena Amerikkaan ensiksi yksinään Siviä ja Tuttu tulivat myöhemmin 

perässä. Amerikassa Juho Jänis toimi aluksi kaivosmiehenä, mutta avasi 

valokuvaamon ns. Hännisen talossa Michiganin Hancocissa. Amerikan visiitti jäi 

ainoastaan kahteen vuoteen. Siviä palasi takaisin Suomeen Viipurin maalaiskuntaan 

Tutun kanssa vuonna 1909, jolloin hän odotti toista lasta. Lauri Veikko Jänis syntyi 

11.2.1909. Myöhemmin myös Juho Jänis palasi Suomeen ja meni jälleen pankkiiri 

Bejlinin palvelukseen, mutta perusti valokuvaamon Säiniöön Viipurin 

maalaiskuntaan. Näihin aikoihin Juho osallistui muotokuvauskursseihin.  

 

 

  Visiittikuvassa oleva Juho Jäniksen logo Yhdysvalloista. 

 

Juho Jänis muutti perheineen Joroisiin 11.7.1911 Viipurin maaseurakunnasta. Hän 

asettui asumaan Kerisalon Immolan taloon, joka oli Anton ja Lydia Kupiaksen 

omistuksessa. Anton Kupias oli Siviän veli, joka osti ja vaihtoi maatiloja sekä 

kartanoita.  
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Juho Jänis perusti Joroisten kirkolle Savon Atelier valokuvaamon nimellä vuonna 

1912. Jäniksille oli syntynyt kolmas poika Pauli Johannes 9.10.1911 Joroisissa. 

Valokuvaamotoimintaa Juho Jänis harjoitti kesäaikaan, sillä hän työskenteli talvet 

edelleen maanmittaustöissä Venäjällä. Jänis harjoitti valokuvausta runsaasti myös 

lähi pitäjien alueilla, jonne tehtiin pyhinä kuvausmatkoja. Asiakkaille Jänikset 

toimittivat valmiit valokuvat jo seuraavana sunnuntaina. Näin sunnuntaisin kuvattiin 

valokuvaamon ulkopuolella, joskin samanaikaisesti tehtiin kuvauksia myös 

valokuvaamossa, jossa kuvaukset suoritti Siviä Jänis ja pojat, jotka olivat olleet 

auttamassa aivan pienestä lähtien. 

 

  Visiittikuva Siviä Jäniksestä 

 

Kerisalossa Jänikset asuivat vuoden 1914 loppuun saakka, jolloin he muuttivat 

Varkauteen, joskin vielä tuolloin Joroisten kunnan alueeseen kuuluneelle 

Taulumäelle. Muuttoon on ollut useitakin syitä, joista merkittävimmät olivat Anton ja 



29 
 

Lydia Kupiaksen muuttaminen Rantasalmelle, Varkauden teollisuuden kehittyminen 

ja paikkakunnan vaurastuminen sekä marraskuussa 1914 avattu rautatierata 

Pieksämäeltä Varkauteen.  

 

Joroisten kunnan puolella Varkauden Taulumäellä sijainnut valokuvaamo sai uuden 

nimen, Valokuvaamo Juho Jänis. Luonteenomaista oli, että tähän aikaan 

valokuvaamon seinät ja katto olivat suurelta osin lasia, jotta sinne saatiin riittävästi 

valoa. Juho Jänis oli myös taitava maalaaja, sillä hän maalasi itse 

valokuvaamossaan käyttämänsä fondit eli taustakankaat. Hänen maalaamia fondeja 

käyttivät useat muutkin kuvaamot. Tämä ensimmäinen Varkaudessa sijainnut 

valokuvaamo sijaitsi Kauppakadulla, mutta siirtyi melko pian kauppias Emmanuel 

Muhosen taloon ja vuonna 1917 Hiltusen kaupparakennukseen Rajakadulle. 

Vuonna 1934 valokuvaamo siirtyi jälleen Kauppakadulle Rovamon taloon. Vuonna 

1951 avattiin toinen liike Ahströminkadulle. 

 

Juho, Tuttu, Lauri ja Pauli Jänis, taustalla on valokuvaamo 

kangaskattoineen ja seinineen. 
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4.2. JÄNISTEN VALOKUVAUS 

 

Juho Jäniksen vaimo Siviä Jänis valokuvasi runsaasti ja hän hoitikin valokuvaamoa 

talvisin. Samoin lapset Tuttu, Lauri ja Pauli Jänis olivat valokuvaamossa 

työskentelemässä pienestä pitäen. Tätä kautta pojat saivat opin valokuvaajiksi. Tuttu 

Jänis kertoo Kameralehden haastattelussa vuonna 1977, että ammattiniksit ja 

valokuvauksen tietotaito opetettiin mielellään oman perheen jäsenille, jotta ammatti 

perityisi isältä pojalle. Näin syntyi valokuvaajasukuja kolmanteen ja neljänteen 

polveen. Naisväki erikoistui pääasiassa muotokuvauksiin ja miesväki sen lisäksi 

ateljeen ulkopuolisiin tehtäviin, arkkitehtuurikuvauksista hautajaisiin.(Kamera 1/77, 

12) 

 

Pauli Jänis kuvaa lapsuusvuosien työskentelyä valokuvaamossa seuraavasti: "Me 

pojat teimme työtä kuin hihnalla. Vanhin veli liimasi kuvan pahville, keskimmäinen 

levitteli kultavärin koristeisiin ja minä pyyhin liian värin pois". Pauli Jänis sai 

ensimmäisen oman kameransa jo viisivuotiaana.(Warkauden Lehti 1980) 

 

Suomen valokuvaajainliitto perustettuiin vuonna 1919. Liittoa oli perustamassa myös 

Juho Jänis. Yhdistys on valokuvaustyötä ammatikseen tekevien aatteellinen yhdistys 

ja se tarkoituksena oli edistää valokuvaajien osaamista ja ammattitaitoa, koska 

Suomessa ei ollut varsinaista valokuva koulutusta. 
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Suomen Valokuvaajain Liitto Ry:n perustavakokous 

Jyväskylässä 1919, kuvassa keskellä takarivissä Juho Jänis. 

  

Juho Jänis kuoli jo 27.10.1923 ja Valokuvaamoa jatkoi hänen jälkeensä muu perhe. 

Juho Jänis oli hyvin taiteellinen ja hän halusi valokuvauksen puolella kokeilla uutta ja 

olla kehityksessä mukana. 
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   Juho Jäniksen omakuva valokuvatutkielma. 

 

Vanhin pojista Tuttu Jänis lähti Tyyne Savian oppiin Helsinkiin Atelier Parisiin vuonna 

1923. Tyyne Savia antoi ensimmäisenä opetusta valokuvaajille, sillä vasta vuonna 

1928 järjestettiin Suomen ensimmäinen valokuvauskurssi Am-

matinedistämislaitoksella. Tuttu Jänistä Tyyne Savia kutsui lempinimellä "Pikku 

pupu".  

 

Jänisten Valokuvaamo toimi samaan aikaan Varkaudessa. Jäniksillä oli liikkeessään 

useita apulaisia. Heille tuli apulaiseksi 1920-luvun puolivälissä myös Elli Nurmi, joka 

oli Anton Kupiaksen vaimon sisar. Ellistä tuli vuonna 1929 Tuttu Jäniksen vaimo (Elli 

Jänis 1989).  

 

Vuonna 1926 Siviä Jänis osti omiin nimiinsä Kuopiosta entisen Schuffertin 

Valokuvaamoliikkeen, jonne Tuttu Jänis siirtyi kuvaajaksi. Schufferin valokuvaamo oli 

Kannon omistuksessa, mutta se toimi edelleen Aug. Schufferin nimellä. Tutun 

omistukseen liike siirtyi vuonna 1927 ja valokuvaamon nimiksi vaihtui Valokuvaamo 

Jänis.  
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Kuopiossa sota-aika oli hyvin kiireistä kuvausaikaa ja Elli Jänis muistelee, että 

yhtenä sunnuntaina viittä vaille kolme, liike oli auki myös sunnuntaina kello kolmeen 

saakka, saapui nuori nainen, joka halusi saada itsestään ja miehestään vielä 

valokuvan muistoksi. Elli sanoi, että kyllähän se käy, ettette ole vasta kuin 

kuudeskymmenes kuvaus tänä sunnuntaina. 

 

Henkilökuvien lisäksi Tuttu Jänis kuvasi teollisuutta ja liikelaitoksia, tapahtumia, 

urheilukilpailuja ja messuja sekä tuotekuvia. Tuttu oli myös Pohjois-Savo –lehden 

pääkuvaaja, joka ilmestyi vuosina 1926 – 41. Lehti oli uutislehti. 

 

Vuonna 1948 Tuttu Jänis sekä hänen vaimonsa Elli Jänis suorittivat valoku-

vaajamestari arvot. Elli Jänis oli Suomen ensimmäinen valokuvamestarintutkinnon 

suorittanut naiskuvaaja. Tuttu ja Elli Jänis lahjoittivat arvokkaat negatiivinsä Kuopion 

museolle vuonna 1977. Tuolloin luetteloituja negatiivejä oli yli 300.000. Tuttu Jänis 

kuoli 18.2.1980. Jänikset myivät Kuopion liikkeensä heidän työntekijälleen Ansa 

Vaskolle ja valokuvaamo toimi kuitenkin vuoteen 1989 asti nimellä Valokuvaamo 

Jänis.  

 

Veljeksistä keskimmäinen Lauri Jänis työskenteli Varkauden liikkeellä aina 1930-

luvun puoleenväliin saakka, jonka jälkeen hän hakeutui ilmavoimien palvelukseen 

Sortavalaan. Toukokuussa 1939 Lauri Jänis osti Savonlinnasta Saimi Valtaselta 

valokuvaamon. Valokuvaamo L. Jänis toimi Savonlinnassa Olavintorin varressa, 

josta se muutti tulipalon jälkeen Viisikulman kautta Kyrönkartanoon.. Lauri Jäniksen 

työ jäi lyhyeksi sillä hän kuoli äkillisesti jo 21.10.1947. Lauri Jäniksen liikettä jatkoi 

hänen puolisonsa Kerttu Jänis. Kerttu hoti valokuvausliikettä vuoteen 1971 saakka, 

jolloin hän kuoli. Tämän jälkeen liikkeestä vastasi Kerttu Jänis-Kankkusen puoliso 

Antti E. Kankkunen kuolemaansa saakka. Vuodesta 1977 valokuvausliikettä johti 

Antin ja Kertun poika Eero Kankkunen.  Valokuvaamo toimi Savonlinnassa 

valokuvaamo vuoteen 2005 saakka. 
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4.3. Pauli ja Paavo Jänis Varkaudessa 

 

Työni kannalta keskeisin ja tärkein veljeksistä on Pauli Jänis, sillä hän jäi Juho 

Jäniksen pojista jatkamaan valokuvausta Varkauteen. Valokuvaamo Juho Jänis 

siirtyi Paulin omistukseen vuonna 1934, jolloin liikkeen nimi muuttui Valokuvaamo 

Jänikseksi. Pauli Jänis avioitui Vieno Tolvasen kanssa 1935. Vieno meni Kuopioon 

Tuttu Jäniksen oppiin, sillä Pauli katsoi, että hänen oli parempi saada 

valokuvausoppi muualta kuin omasta liikkeestä. 

 

Pauli Jänis sai ensimmäisen valokuvaajan koulutuksen isältään, jonka lisäksi hän 

osallistui lukuisille valokuvauskursseille sekä kotimaassa, että ulkomailla. 1930-

luvulla hän oli useaan otteeseen Ruotsissa opiskelemassa. Pauli Jänis oli hyvin 

kokeiluhaluinen ja hän oli kehittelemässä uutta. Hän rakensi itse ja rakennutti 

runsaasti valokuvauskoneita. Osittain tämä johtui siitä, että laitteita oli vaikea saada 

Suomeen ja toisaalta siksi, että hän halusi tehdä ja suunnitella niitä itse. Kuvaajana 

hänen taitonsa ja tunnettavuutensa koko ajan kasvoi ja jo vuonna 1926 Pauli 

Jäniksen tinttamareskikuva oli Suomen Kuvalehdessä (Suomen Kuvalehti 1925).  

 

Valokuvaamossa kaikki työt tehtiin itse aina kemikaaleista lähtien negatiivien 

retusointiin saakka 1930-luvulla. Jäniksilläkin oli töissä liikkeellä 20 työntekijää, joista 

suurin osa oli ns. kopisteja. Kopistit olivat pääasiallisesti naisia, jotka Pauli Jänis itse 

koulutti työhön. (Eila Pohja 1989) Vaihtuvuus oli suurta, koska työntekijät olivat 

nuoria ja he lähtivät muualle tai menivät naimisiin. Jäniksillä oli kuitenkin myös hyvin 

pitkäaikaisia työntekijöitä, joista monet saivat myös koulutusta valokuvauksesta ja he 

toimivat valokuvaajina liikkeellä. Jäniksillä opin saaneista moni perusti myöhemmin 

oman valokuvaamon. Jäniksen työntekijöistä perusti kuusi oman valokuvaamon. 

(Vieno Jänis 1987) Varkauteen mm. Riitan kuva, Kuopioon Kuvaamo Raili ja 

Helsinkiin Salme Simanainen, joka on valtakunnallisesti hyvin arvostettu 

muotokuvaaja. 
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   Pauli Jänis sodassa. 

 

Salme Simanainen vertaa Jäniksen Valokuvaamoa entiseen työpaikkaansa Enson 

Taiteeseen sanoin, että ero on huomattava, sillä Jänis on tunnettu Varkaudessa ja 

kahden sukupolven ajan ja mm. laboratoriossa on kunnon pesupöydät, valaistus ja – 

ennen kaikkea – juokseva vesi. Varkaudessa Salme kehittyy valaistuksessa ja 

pääsee Jäniksillä ottamiensa kuvien ansiosta pääkaupunkiin (Saves 1999, 14). 

 

Henkilö- ja juhlakuvausten lisäksi Jänikset kuvasivat teatterilla ja A.Ahlströmin 

tehtailla. Teatterikuvaukset kuuluivat Jäniksillä naisille, jotka oli aloittanut Siviä ja niitä 

jatkoi Vieno Jänis. Vienon jälkeen teatterikuvaukset suoritti hänen poikansa Paavo 

Jänis. Pauli ja Vieno Jänikselle syntyivät kaksi lasta Paula vuonna 1936 ja Paavo 

1939.  

 

Sodan sytyttyä marraskuussa vuonna 1939 Tuttu, Lauri ja Pauli Jänis joutuivat 

lähtemään sotaan TK - komppaniaan (tiedotuskomppania). Talvisodassa Pauli Jänis 
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toimi TK- kuvaajana lentolaivue 16:ssa Kannaksella ja jatkosodan aikana hän oli 

Rukajärven suunnalla. TK- Jänis jolla nimellä Pauli Jänistä kutsuttiin, kuvasi Manner-

heimin 75- vuotismerkkipäivän vierailun. Mannerheimille oli rakennettu synty-

mäpäivälahjaksi Lieksajärven rannalle Repolaan mahtava metsästysmaja. Pauli 

Jänis teki Mannerheimille ja useille seurueeseen kuuluneelle jäsenelle 

kuvakokoelmat. Tällaisesta kuvakokoelmasta Mannerheim lähetti TK-Jänikselle 

seuraavansisältöisen postisähkeen: " Luutnantti Jänis, Vastaanottakaa omat ja 

matkaseurani parhaat kiitokset meille muistoksi valmistamistanne aistikkaista 

valokuvakokoelmista, joiden erittäin onnistuneet ja kauniit kuvat herättivät täällä 

yleisen ihailun, kuvastuen parhaiten erään katsojan lausumasta: ´tämä valokuvaaja 

voi todellakin olla ylpeä työstään´. Mannerheim.” 

 

Pojat arkisissa touhuissa ja lukemassa rintamalehti Korven 

Kaikua kenttävartion kämpässä Rukajärvellä. SA-kuva/Pauli 

Jänis 
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Sota on päättynyt. Jalkaväenrykmentti 52:n joukot marssivat 

Rukajärven rintamalta Muujärveltä kohti Suomen rajaa. SA-

kuva/Pauli Jänis 

 

Talvisodassa valokuvaus oli ollut vielä kovinkaan järjestäytynyttä, mutta 

jatkosodassa se oli. Päämajan Tiedotusosaston ohjekäskyn 23.6.1941, kaksi päivää 

ennen jatkosodan alkua, määrättiin propagandakomppanioiden keskeiseksi 

tehtäväksi ”elävöittää ja kertoa rintamantakaiselle väestölle kirjoitusten, valokuvien ja 

elokuvien avulla kenttäarmeijan toimintaa etulinjataisteluissa ja lepohetkistä ja 

terästämään kansan voitontahtoa”. Sotilaallinen, sotahistoriallinen ja 

kansatieteellinen kuvaus kuuluivat toimeen. Ilmoittipa kenraali Erik Heinrichs nuoren 

TK-kuvaajan Erkki Viitasalon Punkaharjun asemalla näin: ”Suomen armeijan uusi 

aselaji, Herra Sotamarsalkka”. (Keskinen ja Pekari 2002, 9-14) 

 

Sota-aika oli valokuvaamossa kiireistä aikaa, koska silloin kotijoukot halusivat 

ikuistaa itsensä valokuvaan ja lähettää sen rintamalle sotilaalle. Samoin perheet 

kävivät runsaasti valokuvassa yhdessä miehen ollessa kotona. Kuvaukset hoiti 

pääasiallisesti Vieno Jänis kokonaan yhdessä Salmen kanssa. Kuvauksia oli 

keskimäärin 20 päivässä ja parhaimpina yli kolmekymmentä. (Vieno Jänis 1996) 
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Ja töitä riitti, rintamalle menijät kuvauttivat itsensä ja lähettivät kuvansa 

tyttöystävilleen, morsiamille, vaimoilleen. Kun eivät tienneet, onko retkeltä 

palaamista, niin halusivat jonkin muiston lähimmilleen jättää. Joinakin aamuina 

sotapoikia seisoskeli pitkässä jonossa ovella jo ennen studion avaamista. Lomillaan 

myös sotapojat menivät naimisiin, oli hääkuvien aika. Sitten tuli lapsikuvausten vuoro 

(Saves 1999, 15). 

 

Vuodet olivat kiireisiä ja rankkoja. Vuonna 1941 sattui valokuvaamon tulipalo, jonka 

yhteydessä suurin osa negatiiveistä tuhoutui, ei niinkään tulesta johtuen, vaan 

vedestä, joka liimasi negatiivit yhteen. Tulipalo oli tahallaan sytytetty, mutta 

palopomminheittäjää ei koskaan saatu kiinni. 

 

Sotien jälkeen 1940-luvulla valokuvauksessa ryhdyttiin käyttämään väritekniikkaa ja 

niinpä Pauli ja Tuttu lähtivät Saksaan Agfan tehtaille opiskelemaan. Tehtailta 

palattuaan he tekivätkin ensimmäiset värivalokuvansa vuonna 1946. Valokuvaamo 

Jänis sai uudet ja ajanmukaiset toimitilat Päiviönsaaresta Ahlströminkadulta vuonna 

1951, jolloin Kauppakadulle jäi toinen liike. 

 

Paulin poika Paavo osallistui myös jo nuorena valokuvaamon toimintaa. Hän toimi jo 

1950-luvun alussa kuvausapulaisena Kämärillä olleissa A. Ahlström Oy:n 

ansiomerkkien jakotilaisuudessa, jossa otettiin useita tuhansia valokuvia. Paavon 

tehtävänä oli myös kuljettaa filmit liikkeelle kehitykseen. (Paavo Jänis 1986) Hän 

palasi takaisin Varkauteen vuonna 1968, jolloin hän otti hoitaakseen Kauppakadun 

liikkeen. Paavo ajanmukaisti liikkeen. Paavo oli ollut harjoittelemassa ja 

opiskelemassa valokuvausta Helsingissä. Paavo Jänis oli toiminut valokuvauksen 

ohessa myös muusikkona ja kiertänyt Suomea 1960-luvulla.  (Warkauden Lehti 

25.8.1968).  
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Paavo oli mennyt Helsinkiin harjoittelemaan valokuvausta eli hän edelleen toisti sen, 

että omassa liikkeessä ei pelkästään saatu oppia vaan sitä haettiin myös muualta. 

Hän työskenteli Helsingissä Foto Oy:ssä, Mainoskuvaamossa, Tesvisiossa, kirojen 

kuvitustehtävissä ja TV-elokuvaproduktioissa ennen kuin siirtyi takaisin Varkauteen. 

Hän toimi myös muusikkona 6,5 vuotta, soittaen useissa eri yhtyeissä ja säestäen 

monia artisteja mm. Lasse Liemolaa. (Paavo Jänis 1986) 

 

 

 

  Jänisten valokuvausliikkeiden logoja vuosien varrelta. 

 

Jäniksillä oli vielä kaksi liikettä Varkaudessa 1970-luvun loppupuolelle saakka. 

Jäniksen valokuvaamotoiminta päättyi Varkaudessa, kun Paavo Jänis jäi eläkkeelle 

vuonna 1999. Hän on koonnut eläkkeellä ollessaan Jänisten valokuvaajasuvusta 
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näyttelyn ja työstänyt suvun valokuvausta käsittelevän DVD:n yhdessä tyttärensä 

Matleena Jäniksen kanssa vuonna 2004. Jänisten alkuperäisnegatiivit ovat tallessa 

vuodesta 1943 lähtien ja niistä on muodostettu Varkauden museoon Valokuvaamo 

Jäniksen kokoelma. 

 

Seuraavana on kaksi Pauli Jäniksen valokuvaa Varkauden Päiviönsaarelta 

Ahlströminkadulta, jotka on kuvattu lähes samalta paikalta. Kuvat osittavat sen hyvin, 

kuinka kattavasti Jänikset ovat kuvanneet Varkautta.  Ei ainoastaan vuosien 

kuluessa vaan myös eri vuorokauden- ja vuodenaikojenaikana. Kuvaustoiminta on 

ollut järjestelmällistä ja suunniteltua. Kuvauksia on tehty kaduilta, katoilta, piipuista ja 

lentokoneesta, joten filmille on piirtynyt kattava kuva kaupungista.  

  

 

    Talvinen Ahlströminkatu. 
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    Kesäinen Ahlströminkatu. 

 

 

GFL-koepaperikone. Kuvassa vas. Sinikka Massinen ja Aini Piipponen.  
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A.Ahlström Oy:n kuvauksia Jänikset ovat tehneet vuodesta 1926 lähtien, yhdessä 

tehtaitten omien kuvaajien kanssa. Tämä takasi kiireen Pauli Jänikselle. Aina työ ei 

ollut taiteen tekemistä, useimmiten koneellisen makuista kaavioiden ja käyrien 

kuvaamista diasarjoiksi. Ylhäällä tyypillinen dokumentaatio kuva uudesta laitteesta ja 

sen vierellä työskentelevistä ihmisistä A. Ahlström Oy:n tarpeita varten. 

Mieluisimmaksi kuvaamiseksi Pauli Jänis myönsi 70-vuotishaastattelussaan ajan-

vietekuvaamisen. Kun hän otti kuvia vain omaksi ilokseen, kohteena olivat ihmiset. 

Eivät muotokuvina, vaan osana ympäristöään ja elinpiiriään. Kuvaa arvostellessaan 

Pauli Jänis piti tärkeimpänä valon hyväksikäyttöä, sitten sommittelua, tasapainoa ja 

rytmiä. Pitkän uran kokemuksesta ja uusia haasteita olisi ollut mielenkiintoista 

kokeilla harrastajana kameraseuroissa, mutta liikkeen työtahti ei sopinut yhteen 

harrastuksen kanssa (Warkauden Lehti 9.10.1981). 

 

 

   Vännin Lassi mainostamassa kesäkisoja. 
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    Paula ja Pauli Jänis 

 

Pauli Jänis oli Varkaudessa hyvin arvostettu henkilö ja hänen valokuvaamossa 

kävivät kaikki varkautelaiset. Varkaus on iso ja varakas paikka, Ahlströmien suku 

vaurauden takana. Enson Taiteessakin kävi paikkakunnan kermaa, mutta Jäniksellä 

käy kuvauttamassa itsensä ”kaikki” aina yhtiön ylintä johtoa myöten (Saves 1999, 

15).  

 

Pauli kuvasi myös Varkautta kaitafilmeille, jotka kuvastavat myös kaupungin 

kehittymistä ja muuttumista. Pauli Jänis sai Valtion taitelijaeläkkeen vuonna 1981 

tunnustuksena mittavasta elämäntyöstään valokuvaajana. Pauli Jänis kuoli 6.9.1984 

ja häneltä jäi toteuttamatta oma näyttely, joka oli hänellä pitkäaikaisena haaveena 

(Warkauden lehti 10.9.1984).  Pauli oli hyvin pidetty herrasmies ja hänen 

toimintaansa kuvasi hyvin säntillisyys ja nopeus. Hänen yksi tavaramerkkinsä oli 

rusetti. Mikäli, joku siitä hänelle ivaili, hän vain totesi, ”mitä siitäkin tulisi jos hänen 

työskennellessään kravatti roikkuisi kehitysaltaassa”. (Eila Pohja, 1987)  
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Pauli Jäniksen viimeinen tilausvalokuva Varkaudesta. 

 

Paulin työ ja harrastus olivat yksi ja sama. Hän liikkui aina yksi tai useampi kamera 

mukanaan ja kuvasi runsaasti. Hänen lapsenlapsensa Matleena Jänis totesikin 

pienenä, että Pauli on syntynyt kamera kädessä. Hän olisi halunnut omistautua ja 

tehdä haluamiaan valokuvia, eikä vain tilauskisa ja tätä varten hän valmisti oman 

laboratorion kotiinsa, mutta sairauden vuoksi hän ei ennättänyt toteuttaa haavettaan. 

Paulin jo ollessa vakavasti sairas, hän sai luvan viikonloppuvapaan kotiin, kunhan 

hän vain lepäilee. Levollisen viikonlopun aikana hän kuitenkin suoritti vielä viimeiset 

ilmavalokuvaukset.  (Vieno Jänis 1986 ja Eila Pohja 1989).  
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   Vieno Jänis Waltterin puistossa 1930-luvulla 

Paavo korostaa, että valokuvaus on käsityötä ja se on aina sitä ollutkin ja muutokset 

ovat olleet hyvin pieniä. Samoin Salme Simanainen on todennut, että ”jos et tee itse 

kuviasi alusta loppuun saakka, niin ethän niihin mitään omaa ilmettäkään saa”. 

 

   Paavo Jänis pystyttämässä teatterivalokuva- näyttelyä. 

 



46 
 

Matleena Paavon tytär Jänis on 4. polven kuvaaja. Hän on syntynyt vuonna 1968, 

valmistunut Turusta ja ohjannut kymmenkunta elokuvaa. 

 

Jänisten kuvissa on paljon mukana myös valokuvia omaista perheenjäsenistä. 

Haastatteluissa esille tullut toteamus, että Paulilla on ollut aina kamera mukana pitää 

paikkansa ja hän on tallentanut runsaasti luontoa, kaupunkia, ihmisiä ja tapahtumia 

omasta mielenkiinnosta. Jänisten kohdalla ei pidä paikkaansa vanha toteamus, ettei 

suutarin omilla lapsilla ei ole kenkiä.  

 

5. VARKAUS 

 

Varkaus on perustettu Leppävirran ja Joroisten kunnista lohkaistuista alueista 

vuonna 1929, jolloin siitä syntyi Varkaudesta kauppala. Vuoden 1962 alusta Varkaus 

sai kaupunkioikeudet. 

 

5.1. VARKAUS - kotipaikka ja ammatti sama 

 

Varkauden seutu on ollut vanhaa eränkäyntialuetta, jota kivikautiset löydöt tukevat. 

Varkaus nimen katsotaan tulevan saamenkielisestä vuörkä sanasta, joka tarkoittaa 

kätköpaikkaa (Soikkanen 1963, 14). Muutenkin seudun nimikanta on 

mielenkiintoinen. Sieltä löytyvät niin koiruus, konnuus kuin varkauskin (Koirus - järvi, 

Konnus - kanva ja kosket, Varkaus). Varkautelaiset ovatkin käyttäneet heiltä 

kysyttäessä, mistä olette kotoisin, vastausta Varkaus on kotipaikka ja ammatti sama. 

 

Virallisissa asiakirjoissa Varkauden nimi alkaa esiintyä 1500- luvun alkupuolella 

virallisissa asiakirjoissa. Tällöin nimeä käytettiin tarkoittamaan sekä tilaa että 

paikkakuntaa. Keriharjun neljänneskunnassa Rantasalmen pitäjässä mainitaan 
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Varkaus-niminen kymmenyskunta 1500- luvulla. Varkaus tila puolestaan esiintyy 

ensimmäisen kerran vuonna 1526, jolloin Pekka Kolehmainen ilmoitti myyneensä 

Varkaus nimisen tilan Erik Flemingille, joka sai nykyisen kaupungin alueisiin kuuluvat 

Puurtilan, Kopolan (Kopolanniemen) sekä Lehostensaaren (Käärmrniemen) käsittä-

vän tilan.(Soikkanen 1963, 19). 

 

Varkaus sijaitsee kodassa missä Saimaan ylemmän altaan vedet purkautuvat 

koskina alempaan altaaseen. Varkauden kaksi koskea Huruskoski ja Ämmäkoski 

olivat sekä eränkävijöille että myöhemmin teollisuuden kehityksen käynnistäjiä. 

 

5.2 KALASTUSTA JA KAUPUNKI HAAVEITA 

 

Varkauden kosket olivat rikkaita kalavesiä, joista myös Ruotsin kuningaskuntakin 

kiinnostui alueesta. Kustaa Vaasan julistuksen mukaan erämaat kuuluivat jumalalle, 

kuninkaalle ja Ruotsin kruunulle, joten Varkauden koskienkin kalastusoikeus kuului 

"kruunulle". Varkauden kruununkalastamo mainitaan jo vuonna 1535 ja se kuului 

Olavinlinnan alaisuuteen. Linnanvouti huolehti kalastuksen järjestelyistä ja 

Varkauteen rakennettiin Pirtinniemelle pirtti, kala-aitta ja navetta. 1600- luvulla 

kalastamo annettiin vuokralle. (Soikkanen 1963, 44-46)  

 

Olavinlinnan linnanvouti Kustaa Fincken vuonna 1556 antama selostus, joka 

käsittää Savonlinnan läänin koskikalastusta – ”Legenheter till Ström fiske wdi 

Nijslåtz Länn” –  kalastusoikeus kuului kruunulle. 

 

”Ittem warkaus äre 2 weldige fårsser, huar iemthe wiid annen, och i döm både är 
gått stelle till Laxe kaar, som han och passelig wancker der, Männ ther iempte wed 
är 6 eller 7 små strömer, ther mann måthe försöktet met åle kiister eller små 
wrakhus, Thy ther wancker wthan tuill både åll och mycken annen wtgångs fiisk, 
männ i the store fårsser skall icke well kunne bygges någre wrkhus”.  
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Käännös: Varkaudessa on kaksi mahtavaa koskea, joissa molemmissa on hyviä 
lohenpyyntipaikkoja, ja siellä lohi liikkuu niissä. Mutta sen lisäksi on siinä kuusi tai 
seitsemän pientä virtaa, joissa voi koettaa ankeriaan pyyntiä arkulla tai pienillä 
padoilla, sillä niissä liikkuu sekä ankerias että moni muu kala. Isoihin koskiin ei 
voine patoja rakentaa. (Warkauden tehdas 1926, 9-10) 

 

Varkaudesta muodostui vesiliikenteen solmukohta, kun asutus Pohjois-Savossa 

lisääntyi ja asukkaiden oli ryhdyttävä hankkimaan mm. suolaa sekä toimitettava 

veroviljaa. Savolaisten kauppa suunnaksi tuli Lappeenranta ja Viipuri. Matkan 

hankalimmaksi kohdaksi muodostuivat Varkauden kosket, joissa veneiden lasti täytyi 

purkaa ja kuljettaa maitse. Kosket perattiin 1670- ja -80 - luvuilla, että kevyempiä 

veneitä oli mahdollista kuljettaa koskien läpi. (Soikkanen 1963, 48-50) 

 

Vesiteiden toimiessa reitteinä Savon sydänmaille kulkivat tärkeät tiet Varkauden 

kautta, joka jo kauan oli tunnettu myös markkina- ja kauppapaikkana. 1700-luvun 

lopulla tiedetään siellä sijainneen kruununmakasiini, asehuoneineen ja 

sisävesilaivaston tukikohdan toimineen linnoituksen.(Kivinen 1966, 11) 

 

Uudenkaupungin rauhan jälkeen savolaisten kauppa ja liikkuminen vaikeutuivat 

koska Viipuri jäi venäläisille. Tällöin kauppa Savosta alkoi suuntautua pohjoiseen 

Oulua kohti. Itäisiin kaupunkeihin kaupankäynti päättyi lopullisesti Turun rauhan sol-

mimisen seurauksena, kun Lappeenranta, Savonlinna ja Hamina joutuivat Venäjän 

omistukseen. (Soikkanen 1963, 51-52) 

 

Savoon syntyi ongelmallinen tilanne, joka vuoksi asukkaat ryhtyivät vaatimaan ja 

puuhaamaan oman kaupungin tai kauppalan perustamista, jossa he voisivat ostaa ja 

myydä tuotteita. Vuonna 1744 Savon kauppala tuli esille. Ehdokkaina olivat 

Rantasalmi, Mikkeli, Ristiina, Puumala ja Leppävirta (Varkaus). Seuraavan vuoden 

valtiopäivillä Savon kauppalaa käsiteltiin, mutta hanke ei onnistunut vaan Loviisan 

kaupunki perustettiin ja kauppala hanke syrjäytettiin.(Itkonen 2004, 23 ja Soikkanen 

1963, 51) 
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Vuonna 1754 maaherra A. J. Nordenskiöld ehdotti kaupungin perustamista 

Warkauteen, koska alueesta oli muodostunut vilkas markkinapaikka. (Vesterinen 

1929, 10) 

 

Vuonna 1775 päätettiin perustaa Savon ja Pohjois-Karjalan lääni. Tässä yhteydessä 

ratkaistiin läänin pääkaupunki ja koko Savon kaupunkiongelma. Ehdokkaina olivat 

Kuopio, Varkaus ja Nilsiä, joista Kustaa III valitsi Kuopion, ja Varkaus sai 

markkinaoikeudet. Näin Varkauden liikennemaantieteellinen asema tunnustettiin 

(vesitiet, maantiet). (Soikkanen 1963, 53-54) 

 

5.3 KOSKENNIEMEN KAUPUNKI 

 

Valistunut kotimaan kulkija Zacharis Topelius tunnusti 1840-luvulla Varkauden 

muista Suomen pienistä ruukkiyhdyskunnista pitkän sillan ansiosta. Sillan takana 

metsän peitossa oli saha, joka kuului maan suurimpiin ja oli ”kuin pieni 

kaupunkinsa”. Pienen järviruukin ja kaksisulkuisen kanavan sijainti saarella oli 

”mitä ihanin”. Leppävirran kanavien ja Saimaan kanavan valmistuttua nopeat 

vesitiet avautuivat merelle asti, ruukin tuotanto laajeni ja sen vierelle syntyi uusia 

tehtaita. (Kovanen ja Saraste 1989, 71-73) 

 

Saimaan kanava valmistui vuonna 1856. Näin avattiin yhteydet merelle ja luotiin 

elinkeinoelämälle mahdollisuus nousuun ja edelleen kehittymiseen. Tällöin 

heräsivät myös uudelleen kaupungin perustamisajatukset. (Kivinen 1966, 11) 

Yhdessä Saimaan kanavan ja Savon taloudellisen kehityksen seurauksena 1850-

luvulla oli jälleen ajankohtaista keskustella kaupungin perustamisesta Varkauteen.  
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Keisari Aleksanteri II allekirjoitti 7.9.1856 käskykirjeen, jossa määrättiin Suomeen 

perustettavaksi seitsemän maanviljelykoulua ja viisi kaupunkia. Kaupunkien 

perustamiseen liittyviä alakohtia oli: "Jotta maan tuotteiden ja valmisteiden menekkiä 

voitaisiin maassa edistää, sekä maamiehille ja käsityön harjoittajille lisäksi valmistaa 

paremmin tilaisuutta välttämättömien tarvikkeittensa hankkimiseen, on alla 

mainittuihin paikkoihin perustettava ja rakennettava kaupunki, nimittäin Varkauden 

Kosken varteen Leppävirran pitäjässä, Savonsaareen Kemijoen suun alapuolella 

Oulun läänissä, Salonsillan viereen Uskelan pitäjässä ja Ikaalisten pitäjään Turun ja 

Porin läänissä". (Soikkanen 1963, 103) 

 

Kuopion läänin kuvernöörin mielestä Varkauden Kosken kaupungille oli kaksi 

sopivaa paikkaa, ensimmäinen oli Pirtinniemi ja toinen Taipaleen kanavan ympäristö. 

Pirtinniemeä puolsivat seuraavat seikat: siellä maa kuului kruunulle joka voisi lah-

joittaa sen tulevalle kaupungille. Tämä siksi, että tällöin vielä katsottiin, että 

kaupungin on omistettava alueensa. Vastaavasti alueen huonoja puolia olivat ne, 

että Pirtinniemi oli syrjässä yleiseltä laivareitiltä ja rannat olivat matalia. Kuvernööri 

asettui kannattamaan Taipaleen aluetta, koska siellä laivareitti kulkisi alueen läpi, 

rannat olivat syvemmät ja maasto siten terveellisempää. Alueen huonot puolet olivat 

maaston louhikkoisuus ja mäkisyys. Lisäksi alue kuului Pitkälänniemen tilaan, jonka 

omisti Paul Wahl ja sijainnista johtuen alueelle jouduttaisiin rakentamaan useita 

uusia siltoja.  Elokuussa 1857 läänin maanmittari Karl Rehnström sai tehtäväkseen 

asemakaavan laatimisen perustettavalle Koskenniemen kaupungille. Vuonna 1856 

annetussa asetuksessa kaupunkien järjestämisestä ja rakentamisen perusteista oli 

etusija annettu paloturvallisuudelle. Koskenniemen asemakaava oli tuon ajan 

tyypillinen tuote, kadut olivat suoria ja korttelit säännöllisiä. (Soikkanen 1963, 104-

106 ja Itkonen 2004, 23) 

 

Asemakaavan valmistumisen jälkeen ryhdyttiin kuitenkin pohtimaan kaupungin 

perustamiskustannuksia, joiden epäiltiin tulevan kalliiksi. Samalla ryhdyttiin 

pohtimaan tulevan kaupungin muitakin elinmahdollisuuksia. Nähtiin kaupungin ja 

ruukin sijaitsevan liian kaukana toisistaan niin, että ne alkaisivat kilpailla keskenään. 

Lisäksi oli odotettavissa, että kaupunkien rivilegiot poistettaisiin ja maakauppa tulisi 



51 
 

vapaaksi. Näillä perusteilla haettiin vuonna 1865 lykkäystä kaupunkisuunnitelmille, 

joka tiesi Varkauden kaupunkihankkeen hautautumista. Varkauden kanssa yhtä 

aikaa esille nousseiden muiden kaupunkihankkeiden kävi huomattavasti paremmin. 

Kemistä ja Iisalmesta tuli kaupunkeja sekä Salosta ja Ikaalisista kauppaloita. 

(Soikkanen 1963, 107-109) 

 

5.4. LAAJENTUMINEN JA ITSENÄISTYMINEN 

 

Varkauden paikallishallinto kehittyi kolmea linjaa pitkin 

1. ruukin johdon harjoittama ruukin hallinto 

2. ruukin seurakunnan harjoittama itsehallinto 

3. Leppävirran ja Joroisten kunnanelinten suorittama Varkauden hallinto. 

Varkauden ja varkautelaisten asioista päättivät monet tahot. Näin ollen ajatus 

itsenäistymisestä nousi 1920-luvulla hyvin voimakkaasti esille. Soikkasen (1963) 

mukaan tehdas huolehti monista julkisista tehtävistä. Se oli perustanut kansakoulun 

1862, hankki oman tehtaanlääkärin, perustanut sairaalan, kustansi poliisin, rakensi 

taloja, ylläpiti vanhainkotia ja palolaitosta. Näin ollen vuoden 1865 

kunnallisasetuksessa määritellyistä kunnan tehtäviin kuuluvista palveluista lähes 

kaikista tehdas huolehti. Teollisuuden tuotantotapojen 1920-luvulla, tehdas kuitenkin 

halusi pikkuhiljaa päästä eroon näistä tehtävistä. 

 

Niinpä vuonna 1923 tehtaan aloitteesta varkautelaiset lähtivät ajamaan rinnakkain 

kunnan ja seurakunnan perustamista. (Soikkanen 1963, 390) 

 

Vuonna 1926 A. Ahlström Oy jätti valtioneuvostolle anomuksen Varkauden 

muodostamisesta itsenäiseksi kauppalaksi. Keskiviikkona 27.6.1928 presidentti 

vahvisti valtioneuvoston istunnossa Varkauden kauppalan perustamisen. Samana 

päivänä kello 15.44 saapui vihdoin Warkauteen odotettu sähkösanoma: 
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”Warkauden kauppala perustettu, Malinen”. Kauppala sai alueita Leppävirrasta ja 

Joroisista ja sen ensimmäiset kunnallisvaalit pidettiin 4. ja 5. joulukuuta 1928. 

Vaalissa Varkauteen valittiin 29 valtuutettua, joista oli 19 sosiaalidemokraattia, 6 

porvaria ja 4 kommunistia. Kauppala aloitti toimintansa 1. p:nä tammikuuta 1929, 

jolloin sen asukasluku oli 8200 henkeä. (Vesterinen 1929, 62) 

 

5.5 TEOLLISTUMINEN - VARKAUS EROTTUU MUUSTA 

YMPÄRISTÖSTÄ 

 

5.5.1. ESITEOLLINEN AIKA 

 

Varkauteen perustettiin vuonna 1789 kruununmakasiini, jonka tuli ensisijaisesti 

turvata armeijan huolto ja torjua katovuosien tuomat ongelmat. Makasiiniin koottiin 

lähialueiden talonpoikien veroviljaa. Makasiinin yhteyteen kuului kiinteästi 

myllytoiminta. Varkauden Huruskoskessa oli ollut pieniä ja vaatimattomia myllyjä, 

mutta vuonna 1792 Huruskoskeen perustivat Varkaus- tilan omistajat suuren myllyn. 

Varkauden teollisen kehityksen ensimmäisen vaiheen voidaan katsoa alkaneen tästä 

myllytoiminnasta. (Soikkanen 1963,71) 

 

Varkauden sotilasmaantieteellinen asema oli myös huomattu ja niinpä oli 

luonnollista, että kuninkaallisella asetuksella perustettiin 12.5.1792 Laivalinnan 

laivastotukikohta puolustamaan itärajaa. Tukikohta rakennettiin Päiviönsaarelle, 

jonne rakennettiin varuskunnan lisäksi leipomo, valtion paja, majatalo ja vii-

nanpolttamo. Laivalinnan miehistön vahvuus oli noin 50 henkeä ja heidän mukanaan 

paikkakunnalle ilmaantui käsityöläisiä kuten välskäri, räätäli, satulaseppä, 

lasimestari, karvari, vyöntekijä, suutari, sorvari ja useita seppiä. (Soikkanen 1963, 

62-63) 
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Laivalinnan pienoisyhdyskunta käsitti 1792-1808 kaikkiaan 120 henkeä. Varuskunta 

hävitettiin Suomen sodan aikana, mutta osa käsityöläisistä ja sotilaista jäi 

Varkauteen tarjoten palveluksiaan ympäristön talonpojille. Laivalinnan perustaminen 

edesauttoi pienen keskuksen muodostumisessa, jonka ansiosta markkinat vil-

kastuivat ja tiestöä parannettiin.  

 

5.5.2 RUUKKI 

 

Suomen sodan seurauksena Suomi siirtyi vuonna 1809 Venäjän alaisuuteen. Tämä 

avasi Savolle jälleen luonnolliset kauppayhteydet Viipuriin ja edelleen Pietariin.  

 

Yleinen kiinnostus Savon järvissä olevaan rautamalmiin heräsi 1800 – luvun 

alkuvuosina ja yrittäjiä alkoi siirtyä sisämaahan. Kiinnostusta lisäsivät Savon 

puuvarat sekä hallituksen myötämielinen suhtautuminen ruukkiyrityksiin. Vapaaherra 

Gustaf Wrede, joka omisti Kosulanniemen tilan, kiinnostui Varkauden seudusta ja 

koskista. Wrede anoi maaliskuussa 1814 senaatilta lupaa ruukin perustamiselle 

Päiviönsaarelle Huruskosken rantaan. Lähiseutujen sahojen omistajat vastustivat 

hanketta, koska pelkäsivät puun loppuvan alueelta. (Soikkanen 1963, 73-75) 

 

Vastustuksesta huolimatta senaatti myönsi 20.3.1815 Wredelle luvan perustaa ruukki 

Varkauteen. Ruukin alkuvaikeudet olivat suuret ja tuotanto jäi vähäiseksi, jonka 

vuoksi Gustaf Wrede anoi oikeutta perustaa Varkauteen sahan. Sahan 

perustamisoikeuden hän sai vuonna 1830, mutta Wrede kuoli jo samana vuonna. 

Perilliset hoitivat ruukkia ja sahaa, mutta holhoojahallituksen toimista johtuen ne eivät 

menestyneet, joten ne myytiin. Ostajina olivat suurliikemies Erik Johan Längman ja 

kauppahuoneen omistaja Paul Wahl Viipurista. Heillä oli suuret pääomat 

käytettävissä ja sen ansiosta Varkauden tehdaslaitosten kasvu alkoi (Soikkanen 

1963, 77-81, Moilanen 1991, 18-19). 
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Savon kaupan vilkastumisen ja teollisuustuotteiden viennin seurauksena Varkauden 

kosket aiheuttivat liikenteellisen ongelman, jonka ratkaisemiseksi ryhdyttiin 

rakentamaan kanavaa Taipaleen alueelle vuonna 1835. Taipaleen kanava valmistui 

heinäkuun 6.päivänä 1840 ja vuotta myöhemmin Leppävirran Konnuksen kanava. 

Nämä mahdollistivat liikenteen Saimaalle. 

 

Laivalinna oli muodostanut Varkauteen pienoisyhdyskunnan, jonka piirissä työ, 

sosiaaliset suhteet, arvomaailma ja tavatkin alkoivat poiketa ympäröivästä 

maatalousyhteisöstä. Ruukin tulo merkitsi tämän kehityksen voimistumista. Ruukille 

syntyi uusien ammattien ja sosiaalisten "arvoasteikkojen" verkosto, jonka huipulla oli 

ruukin patruuna ja muina työntekijöinä inspehtori, vasaraseppä, seppä sekä 

ruukinrenkejä. Nimitykset otettiin maatalouden piiristä ja johtajan asema nähtiin 

suuren talon isäntänä. Erityisammattimiehiä ei asetettu tähän katekoriaan vaan 

heidän kohdallaan olivat teollisen yhteiskunnan nimitykset alkaneet murtautua läpi 

(Soikkanen 1963, 64). 

 

Ruukki käsitettiin suurena maalaistalona ja näin on ymmärrettävissä palkan 

maksaminen lähestulkoon yksinomaan luontaistuotteina. Toisaalta myös kauppa oli 

hyvin säännöstelyä ja näin olikin osittain välttämätöntä maksaa palkat suolana ja 

jauhoina. Ammattimiehillekin maksettiin näillä välttämättömyystarvikkeilla palkkaa 

mutta heille annettiin myös tupakkaa, paloviinaa ja olutta. Ruukin säätyläisillä tileissä 

näkyvät myös rommi, kahvi, sokeri, paperi ja silli. Jo 1800-luvun alussa täytyi 

houkutella ammattitaitoisia työntekijöitä Savon sydänmaille suurilla palkoilla 

(Soikkanen 1963, 116). 

 

 

 

 

Ruukin palveluksessa olevien määrä: 
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Vuosi henkilömäärä 

1820   28 

1830   18 

1840   69 

1850  78  

 

Soikkasen (1963) alueella asui lisäksi ruukin suojelukseen kuulumattomia perheitä. 

Ruukkiyhdyskunnan kokonaisväkiluku oli vuonna 1850 242 henkeä. Ruukilla oli omat 

säätyläisensä, ammattimiehet (usein ruotsalaisia), työmiehet, jota nimitystä heistä 

käytettiin ensimmäisen kerran ruukin tilikirjoissa vuonna 1838 (arbetskarlen) sekä 

käsityöläiset jotka eivät kuuluneet ruukin tuotantoprosessiin. 

 

5.6 TEOLLINEN VALLANKUMOUS 1860-LUVULLA     

 

 Soikkasen (1963) mukaan1860-luvun loppupuolella Varkauden sanottiin olevan 

Paul Wahlin keisarikuntaa. Tehtaan johdon ja työntekijöiden suhteet olivat samalla 

pohjalla kuin suuren talon isännän ja hänen lukuisten renkiensä. Maatalouden piiristä 

peräisin olevat asenteet hallitsivat Varkauden pienessä teollisuusyhdyskunnassa. 

Tehdas täytti tuolloin lähes kokonaan tavallisen työläisen elämän, ruukki antoi leivän, 

asunnon ja pienen maapalan perunanviljelyyn. Ruukin patriarkaalisuuden 

murtuminen on pitkän tapahtumasarjan seuraus, johon vaikuttivat useat seikat. Yksi 

merkittävä tekijä oli 1850-luvulla tullut asetus, joka sanoi, ettei tehtaan työntekijä ollut 

enää tehtaan omistajan suojeluksessa kuten ennen. 

 

Suomessa alkoi 1860-luvulla yhteiskunnallinen kulttuurinen murros, joka ilmeni:  

1. uskonnollisena, poliittisena ja sivistyksellisenä liikehtimisenä 

2. yksilöitymisenä 

3. työnantajan ja työntekijän suhteen muuttumisena 
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4. tuotantotoiminnan ja ympäristön muuttumisena. 

 

Teollistumisen hidas tahti ja kaupunkien maalaisuus lievensivät, kuitenkin 

teollistumisen sosiaalisia haittavaikutuksia. Teollisen ja taloudellisen kehityksen 

lisäksi sääty-yhteiskunnan murentuminen 1800-luvun jälkipuoliskolla sisälsi myös 

henkisen ja maailmankuvallisen muutoksen. Kirkon sisällä syntyneet 

herätysliikkeet murensivat vanhoillisia ajattelutapoja ja lähensivät samalla kirkon 

sisällä eri yhteiskuntaryhmiä toisiinsa: uskonnollisuus tavallaan ”demokratisoitui”. 

Vielä vahvemmin perinteisen maailmankuvan murentumiseen vaikutti liberalismin 

aate, joka jyrkästi vastusti ajan henkisiä auktoriteetteja. Liberalismi luotti tieteen ja 

ihmisjärjen voimin saavutettavaan edistykseen. (Nevala 2003, 13) 

 

Syyskuussa 1862 aloitti Varkaudessa tehtaan kansakoulu, joka oli koko Leppävirran 

kunnan ensimmäinen. Koulun aloittamiseen vaikuttivat paitsi ajan aatteet myös 

ruukilla esiintyvä jatkuva tappelu, juopottelu, kortinpeluu ja muu käyttäytymisen höl-

tyminen. Koulutus katsottiin lääkkeeksi epäsiveellisyyttä vastaan. 

 

Varkauden ruukille muutettiin eniten Leppävirralta ja Joroisista, joiden alueella 

teollisuusalue sijaitsi. Ammattitaitoisia työntekijöitä tuli pääasiallisesti muista 

kaupungeista ja jonkin verran myös Ruotsista saakka. Vastaavasti Varkaudesta 

muutettiin kaupunkeihin tai ainakin teollisuuspaikkakunnille. Varkauteen siis tultiin 

maatalouden palveluksesta, mutta sieltä lähdettiin teollisuuden palvelukseen. 

Voidaan katsoa, että moni maaseudun poika ja tyttö on muuttanut suurempiin 

kaupunkeihin Varkauden kautta, jossa he olivat opetelleet sopeutumaan 

kaupunkimaiseen elämään.(Soikkanen 1963, 300-304) 

 

 

 

Varkauden kaupungin käsittävällä alueella väkiluku on kehittynyt seuraavasti: 
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 1850 1.107 

 1860 1.161 

 1870 1.578 

 1880 1.892 

 1890 2.110 

 1900 2.546 

 1910 3.407 

 1920 4.715 

 1930 8.548 

 1940     11.801 

 1950     17.234 

 1960     21.577 

 1970     24.307 

 1980     24.633 

 1990     24.646 

 2000 23.437 

 2007 23.392 

 

 

5.7. VARKAUDEN TEHTAAT AHLSTRÖMIN OMISTUKSEEN 

 

Paul Wahlin liike oli 1890-luvun alussa suuruudeltaan viides maan 

teollisuuslaitoksista. Wahlien perheyhtiö joutui kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin 

1900-luvun vaihteessa, mutta yhtiön pelasti venäläis-japanilainen sota, joka toi 

mukanaan runsaasti tilauksia Venäjälle. Kuitenkin vuonna 1907 alkanut laskukausi ja 

Venäjän ministerineuvoston kielto, ettei valtio saanut tehdä tilauksia suomalaisilta 

konepajoilta, johti Paul Wahl & Companyn vararikon partaalle. Yhtiöllä oli runsaasti 

velkaa ja luotonantaja Kansallispankki vaati perillisiä maksamaan velkansa, tai 

myymään yrityksen. Perilliset ryhtyivät etsimään yritykselle ostajaa, ensimmäisenä 

ostotarjouksen teki norjalainen V. Gutzeit & Co. Tarjous oli 6 milj. mk ja useat 

perilliset olivatkin tähän tyytyväisiä, mutta heistä osa halusi vielä kuulla kilpailevaa 

ostajaa, joksi ilmaantui A. Ahlström Oy. Marraskuun 9. päivänä vuonna 1909 

Ahlström ja Gutzeit pääsivät sopimukseen ja Ahlström sai suurimman osan Paul 

Wahl & Co Oy:n osakkeista ja vuonna 1910 Ahlström osti itselleen koko 

osakekannan ja lopetti sen sulauttamalla sen Ahlström yhtiöön. (Schybergson 

1992, 100-103) 

 

Omistajan vaihdoksen jälkeen Varkaudessa alkoi voimakas laajentuminen. Ensin 

uusittiin saha ja konepaja ja telakka korjattiin. Uutena suunnitelmana oli rakentaa 
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höyryvoimalaitos josta saisivat voimansa saha, konepaja sekä telakka. Vesivoima 

suunniteltiin käytettäväksi kokonaan puuhiomon tarpeisiin, joka voisi käyttää 

pienempää puutavaraa, jota oli runsaasti metsissä. Vuoden 1912 alussa alkoivat 

voimakeskuksen rakennustyöt. Lyhyessä ajassa pienestä suljetusta ruukin 

yhdyskunnasta oli kasvanut suuri teollisuustaajama (Soikkanen 1963, Norrmén 

1927). 

 

5.8 RAKENNUSTOIMINTA JÄSENTYY 

 

Varkauden yhdyskunta kasvoi villisti ja vapaasti aina vuoteen 1913 saakka. Jo 

Laivalinnan aikana Varkauteen oli muodostunut pienimuotoinen taajama, jonka 

rakennukset ryhmittyivät lähinnä Kuopioon menevän tien varteen. Ruukin 

perustamisen jälkeen asutus tihentyi ruukin ja sahan ympärille Huruskosken rantaan 

(nykyisen voimakanavan lähelle). Varkauden rakennusten sijaintiin vaikutti 

merkittävästi suuri tulipalo vuonna 1854. Sen johdosta ruukki hajotettiin ja konepaja 

rakennettiin Ämmänkosken rantaan ja laivaveistämö Pirtinniemeen. Nämä tekijät 

levittivät asutusta laajemmalle ja enemmän Pirtinvirran länsirannan suuntaan. 

 

Ruukin alueella asunnoista oli pula, niinpä Taulumäen puolelle syntyi runsaasti 

pieniä mökkejä, koska Järvelän virkatalon vuokralainen antoi vuokralle tontteja 

mökkejä varten. Taulumäelle asutus etsiytyi 1890-luvulta lähtien. Tällaisen villin 

rakentamisen vuoksi tehtaan piirissä ryhdyttiin 1910-luvulla pohtimaan kuinka 

rakentamista tulisi jatkaa Varkauden alueella. (Soikkanen 1963, 356) 

 

Ahlström Oy päätti rakentaa 1910-luvulla Varkauteen suuret tehdaslaitokset 

(selluloosa, kartonki ja paperitehtaat) oli samalla välttämätöntä luoda suunnitelma 

tehtaan välittömän ympäristön rakentamiselle. A. Ahlström Oy:n toimitusjohtaja 

Walter Ahlströmillä oli vahva näkemys Varkauden tulevaisuudesta, jota varten hän 

tilasi arkkitehtiveljeksiltä Valter ja Ivar Thomenilta Varkauden keskustan asemakaa-

van, joka valmistui 1913. (Soikkanen 1963, 357) 
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Asemakaavan selkärankana oli ruukinraitti, Ahlströminkatu, jonka varrella 

sijaitsivat tehtaat, konttorit ja palvelulaitokset. Kaavan muodosti akseli, jonka 

toisena päänä pohjoisessa oli kirkko ja keskivaiheilla kaksi aukiota, kauppatori ja 

puistoaukio, akselin toisessa päässä oli Pirtinniemen telakka. Päiviönsaaren 

ruukinraitin katkaisi vasta Joensuuntie, jonka yli Ahlströminkatu on edelleen 

linjattu. Ruukinaika määräsi kaupungin sijainnin, ja tämän vuosisadan 

puunjalostusteollisuus on puolestaan muokannut kaupungin siluetin ja 

kaupunkikuvan. Sillan takana avautuu nyt rakennettu teollisuusmaisema: taivasta 

vasten siinä on piippujen, tornien ja kuljettimien ylämaailma, saaren jatkeena 

tuotantorakennusten katumaailma, joka on paikoitellen mittakaavaltaan 

suurkaupunkimainen. Ympäristön saarilla ja niemissä leviää järvisuomalainen 

pikkukaupunkiasutus tehtaan omine mallitaloineen ja lähiöineen. Tehtaiden 

arkkitehtuurissa on nähtävissä koko vuosisadan teollisuusarkkitehtuurin kirjo. 

(Kovanen ja Saraste 1989, 72) 

 

A.Ahlströmin Osakeyhtiön pääomin pienessä savolaisessa yhdyskunnassa 

toteutettiin mittavat teollisuusinvestoinnit. 1910-luvulla uutta työvoimaa tarvittiin 

jatkuvasti. Teollisen rakentamisen ripeydestä kertovat vuoteen 1914 mennessä 

koskeen sijoitetut 3 miljoonaa silloista markkaa sekä 1909, 1912 ja 1916 

valmistuneet saha, voimalaitos ja puuhiomo. Rakenteilla oli myös 

selluloosatehdas. Väestömuutokset vaikuttivat aina myös sosiaalisiin suhteisiin 

(Itkonen 2004, 98). 

 

Tehdas laajeni 1910-luvulla rakentamisen jälkeen ja se alkoi olla enemmän 

puunjalostus- kuin konepajateollisuutta. Vuonna 1916 tehtiin päätös rakentaa 

Varkauteen paperikone, joka valmistui sitten vuonna 1921. Myöhemmin 1920-luvulla 

päätettiin rakentaa vaneritehdas ja toinen paperikone. Paperikone 2 valmistui 

vuonna 1926 ja vaneritehdas vuonna 1927. Myös konepajateollisuuden puolella 

tehtiin uudistuksia, Ahlström osti Lehtoniemen konepajan, joka oli ajautunut 

konkurssiin 1920-luvun lopulla. 
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5.9 TEHTAAN TOIMINTA YHDYSKUNNAN MUOVAAMISESSA 

 

Thomenien asemakaavan valmistumisen jälkeen asemakaavaa ryhdyttiin to-

teuttamaan 1920-luvulla Päiviönsaaren osalta, mutta Varkauden taajama laajeni ja 

kasvoi nopeasti ja tehtaan hallitseman alueen ulkopuolella rakentaminen oli 

rönsyilevää. Vuonna 1927 arkkitehti Bertel Jung laati Walter Ahlströmin toimesta 

Varkauteen entistä laajemmalle alueelle asemakaavan. Siitä piti tulla muo-

dostettavan kauppalan asemakaava. Asemakaavassa oli Päiviönsaaressa 

puutalojen ympärille piirretty suuria kivitaloja, jotka olisivat luoneet paikkakunnalle 

"suurkaupungin leiman".  Bertel Jungin asemakaava ei toteutunut, mutta se vaikutti 

myöhempiin kaavoihin, koska kauppalan perustaminen ja uusi asemakaavalaki toivat 

uudet velvoitteet kaavoitukseen. Vuonna 1934 Carolus Lindbergiltä tilattiin 

rakennussuunnitelma "asemakaavan takaisille alueille" ja Bertel Jungilta kaava 

Järvelän virkatalon ranta-alueelle vuonna 1933. (Soikkanen 1963, 360-364) 

 

5.10. ASUNTOTUOTANTO 

 

Ruukin kasvaessa 1860- ja -70-luvuilla tehtaille jouduttiin rakentamaan paljon uusia 

asuinrakennuksia. Laivalinnan aikaiset vanhat "hökkelit" saivat väistyä ja niiden tilalle 

rakennettiin uusia hirsisiä asuinrakennuksia. 

 

Soikkasen (1963) tehtaan säätyläiset asuivat erillisissä taloissa omilla alueillaan. 

Metallimiehet (ammattimiehet) asuivat 3 - 14 huonetta käsittävissä taloissa, joissa 

heillä oli erillisellä uunilla varustetut huoneet. Hyvin monet työläiset asuivat "loisina" 

maanviljelijöiden, torppareiden ja mäkitupalaisten nurkissa. 

 



61 
 

Vaikka Varkauden seudun asunto-olot olivatkin parantuneet, niin silti asuttiin hyvin 

ahtaasti. Varsinkin 1910-luvulla kun rakennustoiminta tehtaalla oli suurta ja 

paikkakunnalle muutti runsaasti uutta työvoimaa. Alueen asunto-olot huononivat 

entisestään. Tehtaan omistuksessa olevia asuintaloja oli vuonna 1909 56 kpl ja 

niissä huoneistoja 211. Talonrakennustoiminta oli vilkasta 1910-luvulla ja taloja 

rakennettiin 21 kpl, joissa asuntoja oli 224. (Warkauden asuntoreformiyhdistys 1937) 

 

Vaikka tehdas rakensikin uusia asuintaloja, niin silti asuntopula oli ankara ja korkeat 

vuokrat lisäsivät mökkien ja hökkeleiden rakentamista Taulumäelle. Täällä talot olivat 

huonoja ja surkeasti rakennettuja. 

 

Merkille pantavaa on myös se, että asunnoissa oli runsaasti alivuokralaisia. 

Tutkimuksen mukaan 124:ssä yhden huoneen asunnossa oli alivuokralaisia, 102:ssa 

kahden huoneen asunnossa ja vain 4:ssä kolmen huoneen asunnoissa. (Vuoden 

1919 asuntotutkimus).   

 

Tehtaan toimesta rakennettiin 1920- ja 30-luvuilla 305 huoneistoa. Nämä huoneistot 

olivat jo suurempia, koska ihmiset eivät enää halunneet asua yhden huoneen 

asunnoissa. 1920- ja 30-luvun vaihteessa muuttoliike hidastui laman vaikutuksesta ja 

näin kyettiin vanhoja taloja muuttamaan siten, että kahdesta erillisestä 

hellahuoneesta tehtiin kahden huoneen asunto. Laman väistyttyä ryhdyttiin sekä 

tehtaan että kauppalan taholta ratkaisemaan kipeää asunto-ongelmaa ja perustettiin 

yhdessä Varkauden asuntoreformiyhdistys, jonka aloitteesta luotiin Luttilan omako-

tialue, jolle vuoden 1934 syksyllä valmistuivat ensimmäiset mallitalot (tutkimus 1936). 

Asuntotutkimuksen tekijän kanslianeuvos G. Modeenin "mukaan suurin ongelma oli 

Varkauden asunto-oloissa hellahuoneiden liiallinen käyttö lapsivilkkaiden perheiden 

asuntona". (Soikkanen 1963, 465) 

 

Ennen kuin asumistaso nousi, Varkaudessa koettiin muuttotappioitakin joinakin 

vuosina. Kauppala ja tehdas järjestivät entistä enemmän tontteja ja edullisia lainoja 
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asukkaille. Sotavuodet olivat jälleen takaisku rakentamiselle ja asumistason 

nousulle. Sodan jälkeen tuettiin omakotirakentamista ja näin syntyivät tehtaan 

tukemana Könönpellon ja Savonmäen omakotiasuntoalueet sekä kauppalan 

Kuoppakankaan asuinalue. Varkauden tehtaat olivat perustaneet 1940 talotehtaan, 

joka valmisti tyyppitaloja. (Soikkanen 1963, 465-468) 

 

Soikkasen (1963) mukaan Varkauden kauppala alkoi kuitenkin hidastaa 

omakotirakentamista, sillä se pelkäsi asutuksen leviävän liian laajalle alueelle. Näin 

matkat pidentyisivät sekä kunnallistekniikan rakentaminen tulisi kalliiksi (vesijohto, 

viemäri ja katutyöt). Kauppalan taholta nähtiin, että kerrostaloja rakentamalla 

voitaisiin luoda kaupunkimainen asutuksen keskittymä. Ensimmäinen vaatimaton 

yritys kerrostalolinjasta kauppalan taholta oli kaksikerroksisten puisten ns. 

pienasuintalojen rakentaminen Joutenlahteen. Jo vuonna 1948 ryhdyttiin 

rakentamaan Villankujalle kuusikerroksista asuintaloa. Taulumäen maamerkiksi 

rakennettiin vuonna 1954 vesitorni, jossa oli myös asuntoja. Vesitorni oli aikanaan 

Suomen korkein asuinrakennus. 

 

5.11. VUODEN 1918 TAPAHTUMAT VARKAUDESSA 

 

Vuoden 1918 tapahtumista on kulunut vuonna 2008 yhdeksänkymmentä vuotta ja 

tapahtumat ovat jälleen nousseet ihmisten mieliin. Varkaudessa vuoden 1918 

tapahtumat ovat vaikuttaneet voimakkaasti, koska ne koskettivat monien ihmisten 

elämää. Tapahtumista on osittain vaiettu tai oltu puhumatta. Jälkipyykki oli pitkään 

pesemättä, eikä sitä uskallettu käsitellä ennen vuotta 1998, jolloin aiheesta pidettiin 

seminaari ja Varkauden museon näyttely. (Moisander 2008) 

 

 Varkaus eli vuonna 1917 murroskautta, koska paikkakunnan nopea kasvu oli vain 

pahentanut asuntopulaa, elintarvikkeista oli puutetta ja elintarvikkeiden hinnat olivat 

kohonneet jatkuvasti. Varkauteen oli perustettu suojeluskunta syyskuussa 1917 ja 

vastaavasti oli muodostunut punakaarti. Marraskuun suurlakko 1917 tiesi uutta 



63 
 

tilannetta, koska punakaarti ryhtyi aktiiviseen toimintaan. Sysäys näihin tapahtumiin 

tuli Varkauden ulkopuolelta. 

 

Varkaudesta tuli punaisten keskus (sillä vasemmistopuolueet olivat voittaneet 

syyskuun vaaleissa). Tältä pohjalta selittyy usko punakaartin menestykseen. 

Kuitenkin ympäristön torpparit ja tilattomat eivät osallistuneet aktiiviseen toimintaan 

siinä määrin kuin oli oletettu. Punakaartin valtakausi muodostui lyhyeksi 

Varkaudessa, mutta tänä aikana tapahtui sellaista, mikä vaikutti pitkälle 

tulevaisuuteen. Punakaartin henkisenä taustana oli luja usko ja innostus uuden 

yhteiskunnan luomiseen ja toisaalta yhteiskunnallinen katkeruus, johon vaikuttivat 

yleiset olot ja lehdistä saadut tiedot. (Soikkanen 1963, 618-632) 

 

Vuoden 1918 alussa varkautelainen yhdyskunta oli täydellisesti punaisten 

hallinnassa ja valta siirtyi kokonaan Punaisille 27. – 28.1.1918. Punaisten hallinta 

kesti Varkaudessa 20. – 21.2.1918 saakka, jollin valkoiset onnistuivat valtaamaan 

punaisten hallitseman viimeisen ”saarekkeen” Savossa ja jonka viimeinen taistelu 

käytiin Varkauden massatehtaassa. 

 

Synkin luku Varkauden kansalaissotatapahtumissa olivat massatehtaan 

antautumisen jälkeiset tapahtumat. Tämän kivirakennuksen suojiin oli siis 

kerääntynyt runsaasti muitakin kuin punakaartilaisia. Miehet asetettiin riveihin ja 

joka kymmenes määrättiin ammuttavaksi (Itkonen 2004, 93-94). 

 

Usein on pohdittu, mitkä tekijät aiheuttivat sen, että Varkaudessa tehtiin niin 

runsaasti väkivallan- ja veritekoja. Yhtenä syynä on esitetty sitä, että 

kunnallishallinnon puuttuminen johti osaltaan kansalaissodan osapuolet kovien 

otteiden käyttöön. Paikallisen teollisuusjohdon ja työväenjärjestöjen edustajien 

neuvottelut eivät voineet estää tilanteen kiristymistä. Sovittelujen ja neuvottelujen 

kariutuessa osapuolet valitsivat tahoillaan aseellisen varustautumisen tien. 

(Itkonen 2004, 96) 
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 Kunnallisen vallan puuttuminen vaikeutti myös Varkauden ja sen lähiympäristön 

teollisuusväestön ja maaseudun talollisten välisten suhteiden muotoutumista. 

Jaakko Paavolainen on osittanut, että terroritekoja tehtiin runsaasti juuri niillä 

alueilla, joilla työväki ja talonpojat joutuivat avoimesti vastakkain. Varkaudessa ja 

sen ympäristössä muotoutui juuri tällainen tilanne. Punaisten vierailut – varsinkin 

kuolemankomppanian retket – lähiympäristöön olivat omiaan herättämään 

maaseutuväestön pelkoa ja kostonhalua, mikä purkautui valkoisten valloitettua 

Varkauden. Vuoden 1918 kuvauksissa on myös korostunut yhdyskunnan 

ulkopuolelta tulleiden henkilöiden vaikutus ilmapiirin kiristymiseen ja 

väkivaltaisuuksiin. Sosiaalisia suhteita ja toimintatapoja tuntemattomien tulijoiden 

oli helpompi panna kova kovaa vastaan, jolloin viime kädessä ajauduttiin 

väkivallantekoihin (Itkonen 2004, 96-97). 

 

Presidentti Urho Kekkonen on todennut muistelmissaan Varkauden tapahtumista 

seuraavaa: ”Kun menimme jäälle (Huruslahti), oli siellä teloitettuja vieri vieressä. 

En ole selvillä, kuinka monta vainajaa oli, mutta nyt kun muistelen tuota aamua, on 

mielessäni kuva, että niitä oli sadan tienoilla. Minun ei tarvinne sanoa, että 

nuoreen 17-vuotiaaseen poikaan näky Huruslahden jäällä jätti lähtemättömän 

vaikutelman” (Itkonen 2004, 103). 

 

Varkauden valloituksen jälkeen alkoi tehdas toimia sotatila-asetuksen nojalla ja kaikki 

olivat velvollisia työskentelemään siellä. 

 

 

 

 

5.12 VARKAUDEN KASVU 1920-LUVUN JÄLKEEN 
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Varkaudessa kehitettiin 1930-luvulla ennen kaikkea sahateollisuutta ja uusi 

saharakennus valmistui 1939, jonka suunnitteli arkkitehti Alvar Aalto. Saha rakennus 

purettiin 1970-luvulla, joka edusti yhtä hienoimmista Aallon teollisuusarkkitehtuuria. 

Varkauden tehtailla 1930-luvulla ei muita suuria rakennustöitä ollutkaan.  Sotien 

sytyttyä tehtaalla toiminta hidastui, mutta ne pyörivät koko ajan. Heti välirauhan 

solmimisen jälkeen Varkauteen rakennettiin uusia tehdasyksiköitä.  Varkaudessa 

aloitettiin kemian teollisuus ja myös talotehdas aloitti toimintansa.  Talotehtaan syn-

tyyn vaikutti merkittävästi se, että sotaveteraaneille ja siirtolaisille täytyi saada 

nopeasti uusia asuinrakennuksia ja sahatavaraa haluttiin hyödyntää sekä 

jatkojalostaa. Alvar Aalto suunnitteli Varkauden talotehtaan ensimmäiset tyyppitalot, 

joita ryhdyttiin rakentamaan A. Ahlströmin mailta myydyille tonteille. (Moisander, 

2008) 

 

Varkauden kasvaminen, varttuminen ja kaunistuminen nostettiin 1950-lopulta 

alkaen eri yhteyksissä jatkuvasti esille. Kiistämättä vuosikymmenen aikana 

toteutettu kiihkeä rakentaminen oli muuttanut kauppalan yleisilmettä etenkin 

keskusta-alueiden osalta täydellisesti. Vanha oli saanut väistyä. Vilkkaan 

rakentamisen vuodet, kunnallishallinnon kasvu ja yrityselämän laajeneminen olivat 

osoittaneet kauppalan elinkelpoisuuden. (Itkonen 2004, 285) 

 

Warkauden lehden pääkirjoituksessa 29.10.1960 nostettiin esiin paikkakunnan 

halu nousta kaupungiksi kaupunkien joukkoon: Kaupunkina oleminen tarjoaa 

kuitenkin eräitä ”lisäetuja”, jos niin voi sanoa. Niiden merkitystä ei voi etukäteen 

tarkalleen arvioida, mutta missään tapauksessa ne eivät ole väheksyttäviä. 

Tarkoitamme kaupungin ulkopäin tapahtuvaa arvostusta ja sen merkitystä 

kaupunkiyhteisölle. Tässä riittäköön toteaminen, että kaupungit tunnetaan 

kaikkialla paremmin. Kaupunki merkitsee ulospäin myös eräänlaista dynaamista 

voimaa. (Itkonen 2004, 286) 
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Metalliteollisuuden rakennemuutos näkyi 1960-luvulla Varkaudessa, kun 

perinteikäs Pirtinniemen laivatelakka lakkautettiin vuonna 1965. Telakalla oli 

valmistettu 771 alusta. Yhdessä Lehtoniemen telakalla valmistuneiden 205 

aluksen kanssa Varkaudessa rakennettiin kaikkiaan 976 laivaa. Tunnetuimpia ja 

näkyvimpiä olivat sisävesien valkokylkiset matkustajalaivat, joita on runsaasti 

vieläkin liikenteessä. (Itkonen 2004, 310, Moilanen 1991, 59) 

 

Seuraavina vuosikymmeninä Ahlström- yhtiöiden investoinnit Varkauden 

teollisuuteen jatkuivat voimakkaana. Paperikone 3 valmistui vuonna 1961, 

vaneritehtaan laajennus 1960-luvun puolivälissä ja vuonna 1977 valmistui 

suurinvestointi PK 4 (paperikone 4). (Itkonen 2004, 309-310) 

 

1980-luku oli Varkauden teollisuudessa suurten muutosten ja murrosten aikaa jolloin 

ryhdyttiin puhumaan yleisesti rakennemuutoksesta, joka kohdistui myös Varkauteen 

erittäin voimakkaana.  Varkaus on ollut merkittävä teollisuuspaikkakunta ja oli 

aikoinaan myös Suomen teollistunein paikkakunta, mutta on yhä Itä-Suomen suurin 

viejä. Varkaudessa teollisuus on aina ollut suurteollisuutta, johon 1980-luvun lama 

ennen kaikkea vaikutti.  Ahlström ryhtyi saneeraamaan teollisuuslaitoksiaan 

Varkaudessa.  Ensimmäiseksi se myi vaneritehtaan Rauma-Repolalle vuonna 1985.  

Näin A. Ahlström Oy:n teollinen yksinvalta kaupungissa alkoi mureta.  

 

Vuonna 1986 Varkaudessa tapahtui vielä suurempi yrityskauppa, jonka seurauksena 

A. Ahlström Oy:n omistukseen jäi vain metalliteollisuus. Jo vuonna 1909 Ahlström ja 

Gutzeit olivat kilpailleet Varkauden tehtaiden omistuksesta ja Ahlström voitti kilpailun.  

Historian toistaessa itseään, Varkauden puunjalostusteollisuuslaitokset siirtyivät 

Enso-Gutzeitin omistukseen keväällä 1987.  Näin Varkauteen oli syntynyt kaksi yhtä 

suurta teollisuusyritystä työntekijämäärien suhteen, sillä niin Enso-Gutzeitilla kuin 

Ahlströmilläkin oli palveluksessa noin 1700 työntekijää.   
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Tässä vaiheessa Varkauden suurimmaksi työnantajaksi tuli Varkauden kaupunki.  

Tämä muutos 1980-luvun lopulla oli merkittävä, sillä nyt ei enää voitu puhua yhden 

yhtiön kaupungista vaan kaupungissa oli useampia merkittäviä teollisuusyrityksiä. 

Muiden teollisuusyhdyskuntien tavoin Varkauteen ei ollut syntynyt voimakasta pien- 

ja keskisuurta yritysverkostoa vaan kaupunki on pyörinyt suuryritysten voimin. 

 

Kun teollisuuslaitoksilla Varkaudessa alkoi mennä huonosti, se heijastui ihmisten 

jokapäiväiseen elämään. Työttömyys kasvoi 1990- luvulla voimakkaasti ja oli ajoittain 

jo yli 20 %:n. (Varkauden työvoimatoimisto). Paikkakunnalla tapahtui rajuja 

tuotannon vähennyksiä, kuten mm. vaneritehtaan ja Eiser´in tekstiilitehtaan 

lakkautukset. 

 

Varkaus oli kehittynyt 1980-luvulla voimakkaasti uuden teknologian alueella, jota oli 

eteenpäin viemässä Ahlströmin omistama Altim Control Oy (perustettu 1979), joka 

keskittyi paperiteollisuuden ohjelmien kehittelyyn ja sanomalehtipainojen 

ohjelmointiin. Vuonna 1992 Altin Controlin omistajaksi tuli yhdysvaltalainen 

Honeywell Oy, joka siirsi automaatiotoiminnan Kuopioon vuonna 2007, vieden 

mukanaan 300 työpaikkaa.  

 

Ahlströmin metalliteollisuuden osalta yrityskaupat alkoivat seulalevytehtaan myynnillä 

kanadalaiselle CAE:lle vuonna 1992. Nykyisin tehtaan omistus on siirtynyt 

japanilaisille. Kattilateollisuusyksikön osti amerikkalainen Foster Wheeler vuonna 

1995. Konepajateollisuuden (selluloosateollisuuden kone- ja laitevalmistus) osti 

vuonna 2001 itävaltalainen Andritz. Näin 20 vuoden aikana tapahtuneiden 

yrityskauppojen seurauksena, kaupungin rakentanut ja kaupunkilaiset työllistänyt A. 

Ahlström Oy katosi Varkaudesta. Viimeisenä yhtiön työntekijänä Varkaudessa oli 

metsänhoitaja Aarno Koukkula eläkkeelle siirtymiseen saakka.  Positiivista näissä 

yrityskaupoissa on ollut se, että niissä ei ole ostettu kilpailijaa markkinoilta vaan 

osaamista. Kansainväliset yhtiöt ovat kehittäneet toimintojaan Varkaudessa ja 

panostaneet tuotekehitystoimintaan.  
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Varkauden tehtailla on historiansa aikana aina ollut merkittäviä arkkitehtejä 

suunnittelemassa teollisuuslaitoksia ja kaavoitusta. Heitä ovat olleet Ivar ja Walter 

Thomé, Karl Lindahl, Bertel Jung, Alvar Aalto, Yrjö Lindegren, Keijo Ström, Viljo 

Revell, Kristian Gullichsen, Erkki Kairamo ja Timo Vormala. Rakennukset ja 

tuotantolaitokset ovat saaneet lukuisia kunniamainintoja ja palkintoja. 

Tuotantolaitokset ovat Varkauden näkyvin tunnusmerkki piippuineen ja ympärillä 

olevine asuinrakennuksineen keskellä kaupunkia. Näitä rakennuksia ja kehitystä ovat 

Jänikset ikuistaneet omasta mielenkiinnosta ja tehtaiden tilauksesta. Kuvat luovat 

kattavan dokumenttimateriaalin Varkauden kehityksestä. Kuvat tuovat meidän 

eteemme menneen maailman ja osittavat millainen oli varkautelaisten elämä, työ ja 

keskinäinen kanssakäyminen. 

 

6. URBAANI UNELMA 

 

Tarkastelleessani Jäniksen kuvakokoelmaa, olen pohtinut kysymystä; voiko Pauli ja 

Paavo Jäniksen kuvakokoelman kuvien kautta löytää vastauksen siihen, onko 

Varkaus urbaani kaupunki?   

Kuten Robert Park, pyrin löytämään kaupunkikuvista piirteitä, joiden kautta voisin 

tarkastella Varkautta urbaanina toimintaympäristönä, josta löytyvät alayhdyskunnat 

ja niitä koossapitävät yhteiset tekijät. Louis Wirthin määritelmän mukainen kaupunki 

Varkaus ei voi olla, suurkaupunki, jossa on suuri koko ja väentiheys. 

Teollisuuskaupungille ominaisesti kaupungin väestö on heterogeeninen, muodossa 

jollaista perusmaaseudulle ei koskaan ole muodostunut, mutta suurkaupunkiakaan 

Varkaudesta ei tullut. Varkauden väestömäärä on kasvanut Laivalinnan muutamasta 

sadasta hengestä 24 000:een kahdessasadassa vuodessa. Varkaudelle on 

leimaavaa se, että kaupunki on pinta-alaltaan pieni ja vesistöjen rikkoma, joten 

väestötiheys on ollut kaupunkimainen (yli 200 h/km2). Viime vuosien (2005- 2008) 

kuntaliitosten johdosta suomalaisten kaupunkien pinta-alat ovat kasvaneet ja 

väestötiheys on laskenut, koska laajapinta-alaiset maaseutukunnat ovat liittyneet 
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keskuskaupunkeihin. Myös Varkaudessa kuntaliitos Kangaslammin kanssa vuonna 

2005, on kasvattanut kaupungin kokonaispinta-alaa, niin että väestötiheys on 

laskenut 61,2 h/km2 (Tilastokeskus).  

 

Arkkitehtonisesti Varkauden kaupunkisuunnitelmat olivat aikakautensa huippua. 

Moderni puutarhakaupunkikäsitys 1900- luvun alkuvuosikymmeninä toteutui 

kaupungissa työväen, virkamiesten ja johtajien kaupunginosien ja asuinympäristöjen 

rakentamisessa Päiviönsaarella ja Kommilassa, kun samalla kaavoittamaton 

Taulumäen asuinalue rakentui nopeasti kasvavan teollisuuspaikkakunnan reuna-

alueelle sekavasti ilman asemakaavaa. 

Jänikset kuvasivat Varkautta ja sen virallista unelmaa. Kuvasivatko he myös 

todellista Varkautta? Miten urbaani unelma ja todellisuus kuvissa kohtaavat?  

 

6.1 KAUPUNKI 

 

Hannu Sinisalon (1989, 46- 47) mukaan valokuvat heijastavat identiteettiä kehittäin. 

Sisimpänä yksityisimpänä kehänä on yksilön, minän, identiteetti. Seuraavana kehänä 

on ryhmäidentiteetti, josta esimerkkeinä ovat ydinperhe, koulu, kylä ja armeijan 

joukko-osasto. Uloimman kehän muodostavat kansallinen ja etninen identiteetti. 

Sisimpien kehien kuvat henkilöistä ja lapsuuden kodista ovat mitä yksityisintä 

omaisuutta, eikä niillä yleisesti ottaen ole suurtakaan kollektiivista merkitystä tai 

käyttöä. Seuraavien kehien kuvilla on merkitystä havainnollistavana kaupungin-, 

maakunnan- ja kotimaanidentiteetin suhteen. Esimerkkejä näistä ovat kuvakirjat 

kunnista ja maakunnista, joita tehtiin 1930-luvulta alkaen. Näiden avulla haluttiin 

viestittää alueiden kehittyneisyydestä ja menestyksestä.  

 

Varkaudesta samankaltaisia teoksia julkaistiin 1950 ja 1970 luvuilla. Teosten 

valokuvista vastasi 1950-luvulla Pauli ja 1970-luvulla Paavo Jänis. Varkauden 30-
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vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1958 valmistuneen teoksen nimi oli hyvin kuvaava: 

”Varkaus varttuu ja vaurastuu”. 

 

 

  

Ensimmäinen kuva on otettu vuonna 1938.  Kuvaajana on ollut Pauli Jänis.  Kuvassa 

näkyy vasemmalla kauppahallit ja niiden takana hiukan Längmannin talon kattoa, 

taustalla vasemmalla näkyvät A. Ahlströmin Oy:n tehtaat piippuineen. Piippujen 

vasemmalla puolella ovat voimalaitoksen tornit ja niiden edessä on hiukan 

nähtävissä sahaa.  Piippujen oikealla puolella näkyy selvästi 1920-luvulla rakennettu 

selluloosatehdas.  Ahlströminkadun oikealla puolella taustalla on paloasema.  

Oikealla edessä ensimmäisenä Pohjoismaiden Yhdyspankin rakennus, joka 

valmistui vuonna 1931 arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelemana.  Yhdyspankin 

takana on Talous-Osuuskaupan rakennus, joka valmistui vuonna 1936. 

 

Valokuvasta voi nähdä, että Ahlströminkatu on selväpiirteinen ja suoralinjainen ja 

sen varrelle on istutettu lehmuksia. Kadusta on haluttu tehdä bulevardimainen.  

Syntynyt katuvaikutelma on Ahlström-yhtiöiden aikaansaannoksia.  Ars Suomen 



71 
 

taide 5:ssä mainitaan Varkaudesta ja  Ahlströmin vaikutuksesta Varkauteen 

seuraavaa: Walter Ahlströmin toiminta Varkauden kehittäjänä on sekä toteutuneelta 

että varsinkin toteutumatta jääneeltä osaltaan huikein teollisen yrittämisen mo-

numentti Suomen 1920-luvulta (1990, 142).   

 

Taloushistorioitsija Per Schybertson on puhunut "yksityisen imperiumin luomisen 

unelmasta ja tahdosta" (1998, 40- 57).  Taidehistorioitsija voi nähdä Walter 

Ahlströmin toiminnassa halun luoda Stringelin tapaan ilmaistuna yksityinen "kaupunki 

taideluomana".  Varkaus oli muovautunut ruukkiyhdyskunnan aikana vapaasti aina 

vuoteen 1913 saakka.  Tuolloin Walter Ahlström tilasi Walter ja Iivar Thomelta 

asemakaavasuunnitelman, koska A. Ahlström Oy oli päättänyt rakentaa Varkauteen 

suuret teollisuuslaitokset.  Vuosina 1913- 16 laadittu ensimmäinen kaava antoi 

kehityslinjat Varkauden keskustalle.  Se oli otteeltaan selkeä ja väljä.  Asunnot oli 

sijoitettu hierarkisesti: johto, virkamiehet, mestarit ja työläiset kaikki omille alueilleen.  

Lehmuksin istutettavat avarat bulevardit antoivat kokonaisuudelle urbaanin leiman 

(Ars Suomen taide 5, 1990, 142).   

 

Thomen veljekset paitsi kaavoittivat, he myös suunnittelivat Varkauteen suuren 

sulfiittiselluloosatehtaan, myös paljon erilaisia rakennuksia hallinnon ja 

sosiaalihuollon tarpeisiin sekä asuinrakennuksia, osittain tyyppipiirustuksina. 

 

Thomen veljesten jälkeen eniten suunnitelmia Varkauden rakentamiseksi laati Karl 

Lindal (1874- 1930).  A. Ahlström Oy:n arkistossa Noormarkussa on hänen 

laatimansa luettelo vuosien 1918- 30 välisenä aikana tehdyistä piirustuksista.  Siinä 

on 70 eri kohdetta ja lisäksi niihin liittyen toistakymmentä pienehköä 

asemakaavasuunnitelmaa.  Rakennussuunnitelmista suurimmat ovat kokonaisia 

liiketalokatuja.  Ahlströminkadun varteen on luonnosteltu 7-8-kerroksisten 

umpikortteleiden ketjuja, todellista suurkaupunkia lähinnä italialaiseen malliin 

obeliskimaisine veistoksineen.  Pienemmästä päästä ovat teollisuuslaitosten 

eräänlaiset pienimmät yksiköt ja lukemattomat kasvamaan suunnitellun kaupungin 

elämään liittyvät rakennukset torin myymäläkojuista puiston penkkeihin.  Walter 
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Ahlström suunnittelutti Lindalilla ja muilla tunnetuilla arkkitehdeilla oman 

teollisuusyrityksensä tarpeiden lisäksi myös suuren joukon sellaisia rakennuksia, 

joilla ei kuvittelisi olevan paljonkaan tekemistä yrityksen tarpeiden kanssa. Urho 

Åberg laati pelastusarmeijan talon piirustukset, Karl Lindal Pohjoismaiden 

Yhdyspankin toimitalon ja Martti Paalanen kirkon piirustukset (Ars Suomen taide 5, 

1990, 142). 

 

Walter Ahlström halusi luoda Savoon uuden todellisen kaupungin, mahdollisimman 

täydellisen yhdyskunnan, joka rakennettaisiin kokonaan hänen haluamallaan tavalla.  

Lukuisat rakennussuunnitelmat liittyivät toisiinsa järjestelmällisessä 

asemakaavoituksessa.  Walter ja Ivar Thomen keskustan kaavassa v.1917 keskeistä 

toria kiertävät jo klassistiset pylväskäytävät, jotka yhdistävät toisiinsa kunnalle 

merkityt rahatoimikamarin ja kirjaston talot, kansankeittiön ja tallin sekä hotellin ja 

asuin- ja liiketalon.  Kolmikerroksiset rakennukset ovat piirustuksissa kartanomaisia, 

jyrkästi nouseva säterikatto kokoaa julkisivujen klassistiset vertikaaliaiheet.  Lindalin 

jo mainitut keskustan suunnitelmat olivat hengeltään kotoisin suoraan Euroopan 

metropoleista.(Ars, Suomen taide 5, 1990, 143) 

 

Suurimman kaavatyön sai v.1927 tehtäväkseen Bertel Jung.  Walter Ahlström 

tarkoitti siitä tulevan kauppalan asemakaavaa.  Suunnitelma ulottui laajalti ohi 

tehdasalueen, keskustan täyttivät suurkaupunkimaiset korkeat kivitalot, keskeisin 

ranta oli muotoiltu istutuksiksi bulevardiksi.  Monumentaalisen keskustan suurien 

kortteleiden takana levisivät laajat asuntoalueet osin rivitaloja, mutta enimmäkseen 

omakotitaloja varten kaavoitettuna.  Kaavan valmistuttua Varkaudesta tuli kauppala, 

mutta valtioneuvosto ei vahvistanut Jungin suunnitelmaa.  Kauppalan perustaminen 

ja vuoden 1932 alusta voimaan tullut uusi asemakaavalaki muuttivat tilannetta.  

Jatkossa kaavoja laativat kauppalan tarpeisiin Karolus Lindberg ja tehtaan alueelle 

Alvar Aalto.  Ennen toista maailmansotaa kauppalan rakentaminen jäi kuitenkin 

erilaisten rakennussuunnitelmien varaan. (Ars, Suomen taide 1990, 143). 
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Walter Ahlströmiä seurasi yhtymän johdossa Harry Gullichsen.  Hän tilasi Alvar 

Aallolta 1936 Varkauden asemakaavan lisäksi rakennussuunnitelmia, tärkeitä olivat 

uudenaikaiset tyyppitalot.  Syksyllä 1936 uudenaikaisen asumisen ihanteet tuotiin 

voimalla esille järjestämällä Varkauden asunto- ja rakennuspäivät.  Päätilaisuudessa 

Alvar Aalto piti esitelmän uuden asuntorakentamisen periaatteista ja esitteli 

suunnittelemiaan omakotitaloja ja kaksikerroksisia lamellitaloja.  Jatkossa Aalto 

suunnitteli Varkauteen monia erilaisia rakennuksia ja kehitti Ahlströmin tehtaille 

standardisoituja tyyppitaloja. (Ars Suomen taide 5 1990, 143) 

 

Pauli Jäniksen vuonna 1938 ottama kuva on tarkoitettu postikortiksi Varkaudesta.  

Kuvalla oli kaupallinen tavoite.  Kuten Paavo Jänis haastattelussa kertoi, heillä ei 

ollut mahdollisuutta toteuttaa itseään ja tehdä "ns. taidekuvia", koska kuvaajien täytyi 

saada elantonsa valokuvien myynnistä ja valokuvilla.   

 

Postikortti kuuluu suurempaan postikorttikokoelmaan, joka käsitti kuvasarjan 

Varkaudesta 1930-luvulla.  Kuvan studium on se, että kuvalla halutaan viestittää 

Varkauden nykyaikaisuudesta ja teollistuneisuudesta.  Kuva näyttää kuinka 

paikkakunta on kehittyvä, taustalla näkyvät suuret teollisuuslaitokset. Kadut ovat 

selväpiirteiset ja rakennukset hyvässä järjestyksessä, mutta vasemmalla taustalla on 

vielä nähtävissä vanhaa ruukin ajan rakennuskantaa, joka on syntynyt vapaasti ja 

hajalleen.  Kuvan tarkoituksena on ollut saada ihmiset ostamaan sen, haluamaan 

kuvan itselleen ja lähettämään sen ystävilleen, sukulaisille. Kuva voi viestittää 

lähettäjänsä uudesta kotipaikasta tai syntyperäiset varkautelaiset ovat voineet 

lähettää valokuvan sukulaisilleen ja ystävilleen kertomaan, kuinka kauppala on 

kasvanut ja kehittynyt. Kuvassa on nähtävissä uuden ajan esiinmarssi, koska 

keskeisenä kuvassa on auto, joita alkoi esiintyä myös Varkauden kauppalassa.  Auto 

on selvä statussymboli, koska sen hankkimiseen oli vain harvoilla varaa ja se kuvasti 

vauhdin ja muutoksen ihailua. Auto nousee kuvasta esille punctumina, huomion 

pistona, joka johdattaa katseen kuvaan laajemmin. Taustalta nousee esille savuavat 

piiput ja niitä ympäröivät teollisuuslaitokset. Auton olemassaolon mahdollistaa 

kaupunki ja sen teollisuus, se että kadut on rakennettu autoja varten ja vieressä 
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kävelevillä jalankulkijoilla on oma kävelytie. Urbaanille kaupungille ominaisesti 

toiminnot on eriytetty ja jäsennelty. 

 

Valokuvasta on nähtävissä Varkauden urbanisoituminen ja kaupungistuminen. 

Kaupunkimaisen kuvasta tekee bulevardimainen katu, taustalla näkyvät 

tuotantolaitokset ja funktionalistista tyylisuuntaa edustavat kivikerrostalot kadun 

varrella. 

 

Varsinaista funktionalismin kulta-aikaa Suomessa oli 1930-luku. Funktionalistisilla 

arkkitehdeillä oli sosiaalisia päämääriä, he kokivat olevansa tärkeässä asemassa 

uuden ja humaanin maailman luomisessa, heidän tehtävänsä oli antaa konkreettinen 

muoto visiolle onnellisemmasta maailmasta. Yhteiskunnalliset ongelmat olivat 

ratkaistavissa arkkitehtuurin keinoin, ja arkkitehtien tehtävänä oli antaa konkreettinen 

muoto noille visioille. Funktionalistisissa rakennuksissa piti olla ainakin teoriassa sitä, 

mitä kaupunkirakentamisesta oli aikaisemmin puuttunut: valoa, ilmaa, hygieniaa ja 

järkevää suunnittelua. Ne pyrkivät palvelemaan suuria massoja, noudattamaan 

teollista rakennustapaa unohtamatta korkeatasoisia esteettisiä vaatimuksia. 

Suomessa funktionalistiset rakennukset edustivat modernia unelmaa, tulevaisuuden 

uljasta maailmaa, joka tuli saada aikaan pieniin kirkonkyliinkin. (Onnela 1990, 163) 

 

Kauppalaksi muuttuneen yhdyskunnan ulkoista ilmettä kohensivat julkiset 

rakennukset, kuten posti 1931, teollisuuskoulu 1934, poliisiasema 1932 ja kirkko 

1939. Varkaudesta tuli 1930-luvulla uudella tavalla talousalueen keskus, jota 

osoittivat osuusliikkeiden tekemät hallinnolliset ratkaisut. Osuusliike Työnvoima 

rakensi uuden liike- ja asuinrakennuksen Savontielle vuonna 1930. Talous-

Osuuskaupan toimipaikka siirtyi Varkauteen vuonna 1936 ja Leppävirran 

Osuusmeijerin muutti sinne vuonna 1940. Taloudellinen vaurastuminen näkyi 

entistä kookkaampina liikerakennuksina. Päiviönsaarelle rakennettiin kolme 

modernia liikerakennusta, joista ensimmäisenä vuonna 1931 Pohjoismaiden 

Yhdyspankin konttori, jonka klassistiset piirteet ilmenevät ornamenteista ja 

medaljongeista. Sen kylkeen kiinnittyi vuonna 1936 Talousosuuskaupan liiketalo, 
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jota voidaan pitää Varkauden ensimmäisenä tavaratalona. Kadun toiselle puolelle 

nousi Keskushotelli vuonna 1937, joka edustaa tyylipuhdasta 

funktionalismia.(Itkonen 2004, 197- 204) 

 

 

Toinen valokuva on Pauli Jäniksen 1950-luvulla ottama kuva Ahlströminkadulta 

Keskus- Hotellin edestä. 

 

Valokuva antaa Varkaudesta esteettisesti kauniin ja kehittyneen kuvan ja se 

kuvastaa Ahlströmin luoman unelman mukaista kuvaa kaupungista. Kuva on osoitus 

siitä, millaisen mielikuvan valokuvaaja haluaa välittää kaupungista. Samalla se 

esittää kuvaajan illuusion Varkauden urbanisoitumisasteesta. Kuvassa ei näy mitään 

vanhaa, vaan kaikki on uutta ja modernia. Kaksikymmentä vuotta aiemmin 

Varkaudessa asuneen ja sieltä muualle muuttaneen henkilön on ollut varmasti 

vaikea tunnistaa Ahlströminkatua samaksi kaduksi, mitä se oli aiemmin ollut. 

Muutokset olivat nopeita kasvavassa ja vaurastuvassa kaupungissa.   
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Seppo Knuuttilan mukaan paikkaa koskevan tulkinnan opetus on myös siinä, että 

”tiettyihin sijanteihin” liittyvät, vaihtelevat kokemukset ovat kuuluneet myös 

edellisille sukupolville. Heidän kauttaan me emme tietenkään voi ymmärtää 

nykypäivää, mutta nykyisen avulla me voimme tehdä ymmärrettäväksi heidän 

kokemuksiaan heidän ajastaan, mikä onkin esimerkiksi mentaliteettien 

tutkimuksen keskeinen haaste. Käsitteelliset ja teoreettiset pohdinnat niin 

menneissä kuin nykyisissä ja epäilemättä tulevissakin paikallistutkimuksissa ovat 

monimuotoisen ja -äänisen empirian ohella elintärkeitä, sillä olennaisesti niihin 

perustuu kyky tarrautua uusiksi luonnehdittuihin ilmiöihin ja vanhasta tuleviin, 

meneillä oleviin prosesseihin.(Knuuttila, 1998, 26) 

 

Pauli Jäniksen Keskus-Hotellin edestä ottama kuva mielestäni kiteyttää kaikkein 

parhaiten kuvaajan halun ja näkemyksen siitä, millainen on urbaani, kehittyvä ja 

vauras Varkaus. Kuvassa on kaikki yksityiskohdat ja sommittelu on onnistunut. 

Kuvan studium on unelma toimivasta kaupungista, mahdollisuuksineen elämiseen, 

kanssakäymiseen, kuluttamiseen ja työskentelyyn.  

Kuvan punctum on Keskus-Hotellin ”lippa”, joka nousee ohikulkevan kävelijän 

yläpuolella olevaksi kuvaksi yhteisestä ajanviettopaikasta. Punctum tuo kuvaan 

häiriötekijän, kun tarkastelen kuvaa tämän päivän näkökulmasta omalla 

kokemuksellani. Katson kuvaa Ahlstrminkadun menneenä suuruutena. Kuvan 

ottopaikasta on tullut kaupungin toimintojen takapihaa. Hotellin pääsisäänkäynti on 

muuttunut rakennuksen takapuolelle valmistuneeseen uuteen osaan ja 

Ahlstöminkadun liikehuoneistot ovat jääneet osittain tyhjiksi. Edelleen katu on 

kaupungin urbaaneinta arkkitehtuuria mutta epäonnistuneen 1980-90- luvulla 

toteutetun kaupunkisuunnittelun vuoksi jäänyt toimistoalueeksi, josta kaupungin 

syke on kadonnut. 
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Kauppakatu 

 

 

   Kauppakadun eteläpuoleinen pää 1950- luvulla 

Kauppalanarkkitehti Kalevi Väyrysen kaavoittamalle Taulumäen kaupunginosalle on 

tyypillistä pieni mittakaavaisuus, matalat rakennukset ja selkeä muotokieli. Väyrynen 

toimi myös monien Kauppakadun rakennusten suunnittelijana. Ahströmien 

kaavoittama suurkaupunkimainen teollisuusyhdyskunta alkoi muotoutua kunnallisen 

suunnittelun myötä tyypilliseksi pikkukaupungiksi. Unelma urbaanista ja 

ainutlaatuisesta alkoi väistyä sodanjälkeiseen taloudellisuuteen. 

 

Kuvasta on edelleen nähtävissä kuvaajan käsitys kaupungista, leveitä katuja, uusia 

liike- ja asuinrakennuksia ja autoja suuren taivaan alla. Kuvassa on 

monumentaalisuutta mutta ei ihmisvilinää. Kuvan tavoitteena on yhtä aikaa 

esteettisyys ja uskottavuus, dokumentti ajasta ja sen ilmiöstä. 

Kuvan studium on Kauppadun rakentaminen ja kehittyminen kaupan keskukseksi. 

Punctum on Rautakaupan kulma. Huolimatta siitä, että kuvan on haluttu kertovan 

kaupungin ja  kadun menestyksestä, kuvassa kiinnittyy huomio siihen, että muut 
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kaupat eivät erotu ja talojen mataluus ei nosta aluetta Ahlströminkadun tasolle 

kaupunkikeskuksena. Kuvasta tulee mielikuva tasapaksusta pikkukaupungista. 

 

Muutos 

 

 

 

Lehtoniemen laivatelakka Joroisten kunnan puolella, kilometrin päässä Varkauden 

keskustasta, oli A. Ahlström Oy:lle kilpailija.  Yhtiö ostikin teollisuuslaitoksen 

Varkauden kauppalan perustamisen jälkeisenä vuonna 1930, lakkautti telakan 

toiminnan ja kuljetti koneet ja laitteet pois. Paikalle jäivät vanhan 

teollisuusyhdyskunnan asuinrakennukset alueelle joka oli liitetty Varkauden 

kauppalaan sen perustamisen yhteydessä ja joka sai jatkaa omaa hiipuvaa 

elämäänsä ilman kaavoittajan ohjailevaa kättä. Paavo Jäniksen kuva Lehtoniemestä 

1970- luvulta tuo uuden polven kuvaajan kantaaottavamman näkökulman kaupungin 
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puolesta. Kuvan punktum on vasemmanpuoleinen korkea savupiippu, joka kuvaa 

kaupungin teollista historiaa. Piippu on jäänne joka muistuttaa joskus olleesta 

asuinalueen menestyksestä ja kasvusta. Rakenne on kyhäelmä nykyistä ja mennyttä 

rakennustekniikkaa. 

 

Kuvassa on yhtä aikaa menetystä ja odotusta uudesta. Pauli Jäniksen Varkaus oli 

kasvava, kehittyvä ja vaurastuva. Paavo Jäniksen voi löytää juuret ja poismuuton 

mahdollisuuden. Korjaamaton ja hoitamaton asuinalue oli rakennuskiellossa 

vuosikymmeniä. Talot rapistuivat, eikä nuori kaupunki osannut päättää mitä se 

alueelle tekisi. Katsoja tietää, että nämäkin nuoret joutuvat muuttamaan pois.   

 

Kaupungilla on historiansa; monimuotoisuus ja kerroksisuus. Urbaaniin kuuluvat 

nousevat, kasvavat ja katoavat alueet ja kokonaisuudet. Urbanisoitumiseen liittyy 

myös negatiivinen kehitys. Joskus se merkitsee taantumista ja toisinaan taas uuden 

rakentamista vanhan kadotessa kaupunkikuvasta.   

 

 

 

 Joutenlahden kaupunginosan kerrostalot valmistuvat. Paavo Jäniksen vuonna 1978 

ottama kuva kiersi yhdessä muiden kuvien kanssa Jäniksen Varkauden asumista 

esittelevässä valokuvanäyttelyssä eri puolille Eurooppaa. 
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Kuvan studiumiksi nousee kysymys valokuvan tarkoituksesta. Kuvan edessä oleva 

varasto on merkkinä väistyvästä ajasta. Punctumina vanha varasto on uudistuvan 

Joutenlahden kerrostalolähiön varjossa, joka ei ehdoitta ihaile kasvavaa kaupunkia, 

vaan haastaa samalla uudet sukupolvet taisteluun menneen puolesta. Uudet 

rakennukset ovat yksinäisiä paaluja pellolla, jotka samalla tuovat modernin 

yhteiskunnan jokaisen ulottuville. Unelma omasta kodista, suihkusta ja wc:stä 

toteutui. Vanha vapaasti kasvanut kaupunginosa väistyi järjestelmällisen 

kaupunkisuunnittelun alta.    

 

Lähiöiden rakentaminen 1970- luvulla johti erilaisiin ongelmiin, joita mm. Matti 

Kortteinen käsitteli Lähiö- tutkimuksessaan (1982). Kortteinen ( 231-233) kirjasi 

lähiöille kolme keskeistä ongelmaa 1) alueen työpaikkaomavaraisuuden puute, 2) 

perhe-elämän murros naisten siirryttyä työelämän palkkatyöläistymisen myötä sekä 

3) kulttuurinen murros, jonka tuloksena ydinperhe eriytyy erilliseksi yksiköksi. 

Lähiöille tyypillisesti Joutenlahti sijaitsee keskusta-alueen ulkopuolella, vaikkakin sen 

välittömässä läheisyydessä. Alueella oli sosiaalisia ongelmia erityisesti 

valmistumisensa jälkeen, mutta ongelmat ovat lieventyneet. Tästä nousee 

mielenkiintoinen kysymys; onko lähiöistä tullut kiinteä osa kaupunkia ja ihmiset 

oppineet elämään kaupungissa vai onko elämä lähiöissä muuttunut etenkin 

lähiöasukkaiden ikäluokan vanhetessa? 
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6.2. KAUPUNKILAINEN 

 

Työpäivä on päättynyt. Kuvassa työntekijöitä kotimatkalla 1950 – 

luvulla. 

Urbaaniin liitetään elämän syke ja väenpaljous, joita ei ole runsaasti Jänisten 

kaupunkikuvissa. Ihmiset ovat läsnä enimmäkseen tapahtumissa ja 

urheilukilpailuissa. Päivittäisessä elämässä kaupungilla on rauhallista. Poikkeuksen 

on tehnyt työpäivän alkaminen ja päättyminen, jolloin kaduilla on ollut vilkasta. 

Varkaudessa on aina työmatkat tehty polkupyörällä mutta se tapa on viimevuosina 

vaihtunut autoiluun. 

 

Pauli Jäniksen ottamassa pyöräilykuvassa on nähtävissä taustalla tuotantolaitokset, 

jotka ovat keskeinen osa Varkautta. Varkaudessa ei voi olla näkemättä tehtaita ja 

varsinkaan korkeita savupiippuja, koska niiden ohitse kuljetaan päivittäin työ- ostos- 

ja vapaa-ajanmatkat.  

 

Kuvan studium on matka tehdastyöstä kotiin. Työt päättyivät kultakin vuorolta yhtä 

aikaa. Tehdas tuo kuvaan työn sisällön. Punctumina on ruututakkinen mies. Hänen 
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vaatetuksensa ja ajotapansa poikkeaa muista. Hänellä ei ole eväslaukkua, hän 

näyttää myös vanhemmalta, kuin muut. Onkohan hän eläkeläinen, joka on vain 

sattunut paikalle? Katse siirtyy muihin pyöräilijöihin. Kuvasta löytyy vain yksi nainen, 

kuvastaako se tehtaan henkilökuntarakennetta? Edelleen Varkauden ongelmana on 

ns. naistyöpaikkojen puute. 

 

 

  

  Muotokuva Lauri Vännisestä vuodelta 1959 kuvaajana Pauli Jänis  

Varkautelaiset tuntevat Lauri Vännisen paremminkin nimellä Vännin Lassi. Hän oli 

hyvin tunnettu henkilö Varkaudessa.  Vännin Lassista on säilynyt runsaasti erilaisia 

kaskuja ja kertomuksia vanhempien kaupunkilaisten keskuudessa.  Muotokuva on 



83 
 

poikkeuksellinen, koska siinä on haluttu tuoda esille henkilön luonnetta.  Tähän ovat 

vaikuttaneet niin Vännin Lassin luonne, kuten myös Pauli Jäniksen halu tuoda esille 

henkilön originellin persoonan. Muotokuvasta aistii ensimmäiseksi sen, että 

kyseessä on vanha mies, jonka kasvot ovat hyvin ryppyiset ja uurteiset, mutta 

kontrastin kasvoihin antaa vahva käsi. Mielenkiintoisen yksityiskohdan kädessä tuo 

tumma ja uurteinen peukalo.  Kuvasta voi aistia, että kuvattavaa on haluttu esittää 

mietteliäänä ja syvällisenä henkilönä.  Pauli Jänis on kuvannut Lauri Vännistä hyvin 

useaan otteeseen eri näkökulmista. Vännisen ja Jäniksen yhteistyö onkin ollut 

enemmän mallin ja taiteilijan kuvaussuhde, kuin dokumentaristin suhde kohteeseen. 

 

Vännin Lassista on säilynyt runsaasti erilaisia kertomuksia Varkaudessa, joita on 

kerätty esimerkiksi Rehellinen Varkaus -teokseen.  Lassi oli ns. kiertäjä, hänellä ei 

ollut vakituista asuntoa, mutta kuitenkin hän asusti Varkauden alueella hyvin pitkää, 

sillä ensimmäiset muistikuvat hänestä ovat jo 1920-luvun taitteesta.  Hänen arvellaan 

saapuneen Varkauteen Juankoskelta. Varkaudessa hän toimi kulkukauppiaana 

elättäen myöhemmin itsensä erilaisilla työtehtävillä, kuten esimerkiksi toimimalla 

teatterissa juoksupoikana, vaikka olikin jo hyvin iäkäs henkilö. Hän myös kantoi 

mainostauluja.  Kuuluisuutta hän sai ennen kaikkea siitä, että hän osallistui ja meni 

mukaan kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin, kuten häihin, hautajaisiin, 

harjannostajaisiin, joissa hän esiintyi mm. huuliharppua soittaen.  Lisäksi hän 

saavutti kuuluisuutta omilla urheilutempauksillaan. 

 

Sehän ol kova urheilumies, narrasivatten sitä, se juoks viittätuhatta, juoks ja tul 

kakkahätä kova, se kesken juoksun juoks sinne käymälään.  Lehtosen Onni oli 

kuuluttajana, kuulutti, että Vänninen keskeytti.  Vänninen huus vessasta: Ei oo 

keskeyttänyt, ja tul takas juoksemaan.  .  Jos ol hautajaiset kenne, että se vuan 

suinnii ties, niin vaikka se ei ois ollu yhtään tunnettu, niin se sinne män.  Ja niin ku 

nuo harjannostajaiset ja kaikki niin se ol aina ensimmäisenä siellä, ihan niin ku 

piällysmiehenä alottamassa aina ohjelmoo, huuliharppua se soitti.  Ja sitten se oli 

siitä se Vännin Lassi hyvä niin, että parempaa reklaamin välittäjää ei tarvinnu 

Varkauden urheiluseurat kun oli Vännin Lassi.  Se kun puki ittesä, sillä oli niin ku 

säkistä tehtynä vaate, että se oli eistä ja takkoo, ja siinä oli semmoset hihnat vaan.  
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Ja se pani sen päälleen ja siihen ilmoitukset etteen ja selekään.  Ja se oli liikkuva 

mainos.  Ja sitä se poika teki sitten vähän monet vuodet perättäin.  Kuta isommat 

mänöt ol, niin Vännin Lassi se kulki sillon pitkin näitä Varkauden katuja ja ympäristöjä 

ja ne sano, että ei ou parempaa ilmotustaulua kun tuo Vännin Lassi. (Kirja-Varkaus 

ry:n äänitekokoelma 14/1977) 

 

Vännin Lassi piti kortteeriaan eri puolilla Varkautta ja loppujen lopuksi A. Ahlström Oy 

antoi hänelle mökin vanhainkodin luota.  Vännin Lassi on mielenkiintoinen persoona, 

joka rikkoo kaupungin ja maaseudun rajoja, sillä vaikka Varkaus olikin teollistunut ja 

hyvin kaupunkimainen paikkakunta, niin yhä siellä oli sijaa tällaiselle kylähullulle, 

josta kaikki ihmiset pitivät huolta ja myös vastapainoksi pilailivat hänen 

kustannuksellaan. 

 

Kaupunkilaisten kuvaaja 

Valokuvaamo Jäniksen kautta ovat kulkeneet lähestulkoon kaikki varkautelaiset.  

Jänikset ovat nähneet varkautelaisten vaiheet kehdosta hautaan, sillä he ovat 

kuvanneet niin lasten ristiäiset, häät kuten myös hautajaiset.  Varsinkin Pauli ja Vieno 

Jänis ovat nähneet monen varkautelaisen perheen koko elämänkaaren.   

Studiokuvaukset olivat valokuvaajien tärkeimpiä kuvauksia.  Jo 1880-luvulla oli tullut 

tavaksi, että valokuvaamossa täytyi käydä kaikissa elämän tärkeissä vaiheissa.   

Lapset olivat yksi tärkeimmistä kuvauskohteista.  Tyttö- ja poikaystävät vaativat 

käyntejä kuvaajan ateljeessa, samoin ylioppilaaksi tulo, kihlajaiset sekä 

naimisiinmeno, syntymäpäivät ja viimeisenä kamera tallensi hautajaiset.  Tämä on 

hyvin ymmärrettävää, koska ihmisellä on tarve jatkaa olemassaoloaan muodossa tai 

toisessa.   

Muotokuvaus on aina ollut riippuvainen kuvaajan ja kuvattavan keskinäisestä 

suhteesta.  Näin ollen on helppo ymmärtää teatterikuvaaja Agnus Magtiinin kirjoitus 

muotokuvaustilanteesta: "Arka ihmisolento on armoillasi, ja kyseessä on kaiken 

lisäksi hänen kaikkein arin kohtansa, hänen ulkonäkönsä...  Tee kaikki voitavasi, jotta 

hän tuntisi olonsa vapautuneeksi."  (Hirn, 1977, 12; Aalto, 1984, 9) 
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Jäniksille ajatuksen tulevasta muoto-, kihla-, vihki- tai muusta studiokuvasta ovat 

antaneet kuvattavan kasvot, käytös, puhe ja vaatteet, mikäli he eivät ennestään 

kuvattavaa tunne.  Paavo Jänis kertookin, että hänellä olisi enemmän halua tutkia ja 

miettiä kuvattavien ihmisten luonnetta ja vasta tämän jälkeen ottaa heistä valokuva, 

jotta kuvasta tulisi enemmän henkilön luonnetta ilmentävä.  Hän myöntää sen 

tosiasian, ettei kuvausten yhteydessä tällaiseen pitkälliseen tutkiskeluun ole aikaa, 

sillä niin kuvaajalla kuin kuvattavallakin on usein kiire.  Tällöin kuvasta tulee 

luonteeltaan samantyyppisiä.  (Paavo ja Vieno Jäniksen haastattelut).  Kuvattavien 

poikkeavat asusteet ja pienet yksityiskohdat kiinnittävät kuvaajan huomion ja ovat 

muuttamassa kuvakulmaa.  Samoin kuvan ilmeeseen vaikuttaa voimakkaasti se, 

miten avoimia tai sulkeutuneita kuvattavat ovat.   

Muotokuva-valokuva on suljettu voimakenttä.  Neljä kuvitteellista hahmoa kohtaavat 

toisensa, iskevät yhteen, muuttavat muotoaan.  Objektin edessä on yhdellä kertaa 

sekä se jota luulen olevani, se joksi haluaisin minua luultavan, se joksi valokuvaaja 

minua luulee sekä se jota hän käyttää hyväkseen esittääkseen taidettaan. (Barthes, 

1985, 19).  Jänisten valokuva-arkistosta ja niissä olevista negatiiveista voi nähdä, 

ettei muotokuva ole muuttanut muotoa vuosien varrella. Vaikka ihminen ja 

elämäntavat ovat muuttuneet vuosien aikana, se ei ole vaikuttanut itse kuviin. 

Jänisten muotokuvista ei ole nähtävissä Varkauden urbanisoitumiskehitystä, vaan 

pikemminkin suomalaisen yhteiskunnan kaupungistuminen ja yhteisen elämäntavan 

omaksuminen. 
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6.3. URBAANI ELÄMÄ 

Työ 

 

Pauli Jäniksen kuvassa on paperimies Varkauden paperitehtaalla. Kuvaa on käytetty 

kaupunkia esittelevässä kuvateoksessa ja on esimerkkinä työnteosta tehtailla. Kuva 

viestii työstä ja sen tekijästä ja samalla kertoo millaista tehtaan sisäpuolella on, joka 

ei ole kaikille avoin. 

Kuvan studium on massiivinen paperirulla ja yksi sen tekijöistä. Työn luonteesta saa 

kuvan, että tehtävä on puhdasta ja inhimillistä. Punctumina nousee esiin miehen 

kädet. mitä hän on tekemässä? Tarkastaako hän paperin laatua, vai onko hän vain 

poseeraamassa kuvausta varten? Urbaani on kuvassa läsnä: kone, teknologia, tuote 

ja ihminen. 
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Kuvassa on Varkauden tehtaan paperikone 2:n 

uudistajat ja koekäyttäjät vuonna 1957. 

Työpaikka on ensisijaisesti tuotantoyksikkö, mutta se on myös sosiaalinen yhteisö. 

Sosiaalista yhteisyyttä määräävät tuotantoprosessille alisteiset hierarkiset säännöt ja 

normit: jokainen tietää työtehtävän säätelemän paikkansa ja asemansa. Tehtaaseen 

kokoontuu työvuoron alkaessa joukoittain ihmisiä, mutta sosiaalinen kommunikaatio 

ei sinänsä ole kokoontumisen tarkoitus. (Ahponen ja Järvelä 1983, 209- 210) 

 

Pauli Jäniksen vuonna 1957 ottamassa kuvassa poseeraavat paperikone 2:n 

remontoijat ja koekäyttäjät yhdessä Varkauden paperiteollisuuden teknisen johtajan 

Lars Mikanderin kanssa. Kuvaan on poseerattu ja sen tarkoituksena on esittää ja 

dokumentoida PK 2:n ajanmukaistaminen sekä se ketkä ovat olleet sitä käytännössä 

toteuttamassa. Tällaiset Jäniksiltä tilatut kuvaukset ovat olleet tyypillisiä ja näitä kuvia 

löytyy arkistoistoista valtavasti. Paavo Jänis kertoi haastattelussaan, että he kävivät 

kuvaamassa ja dokumentoimassa tehtailla jokaisen uudistuksen, muutoksen ja 
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tapahtuman. Kuvan punctum pistää keskellä olevana puhtaan valkoisena paitana. 

Yhteiskuvaan on selvästi koottu yhteen ihmisryhmä, joka on jäykkä ja jopa 

pelokaskin. Valokuvaukseen suhtauduttiin vakavasti. 

 

Gideon Sjöbergin mukaan esiteollinen kaupunki nojaa ympäröivään takamaahan, 

maaseutuun, joka puolestaan nojaa ihmis- ja eläinenergiaan ruoan tuottamiseksi 

kaupungin väestölle.  Tarve keskittyä takamaiden kontrollointiin antaa kaupungille 

feodaalisen luonteen, johon kuuluu selvä ero sosiaalisten luokkien välillä, vähäinen 

sosiaalinen liikkuvuus ja selvä työnjako.  Pieni eliitti pyrkii keskittymään keskustaan 

ja maksimoimaan vallankäytön.  Sukulaisuudella ja perheellä on tärkeä merkitys. 

Varkauden syntyyn vaikutti sen sijainti vesistöjen varrella, mutta kuitenkin sen 

kehittyminen ja vaurastuminen ovat olleet kiinni paikkakunnalla toimineesta 

teollisuudesta.  

 

Kuvaus esiteollisesta kaupungista osuu hyvin Varkauteen, koska paikkakunnalla 

tapahtui voimakas työnjako ja liikkuvuus 1800-luvun alkupuolella, jolloin perustettiin 

rautaruukki.  Gideon Sjöbergin (1960) mukaan teollinen kaupunki puolestaan on 

riippuvainen konetekniikasta ja elottomista energianlähteistä.  Teollistuminen 

korostaa sellaista yksilön asemaa, joka on saavutettu oman kyvykkyyden ja 

koulutuksen avulla, ei henkilökohtaisten suhteiden eikä syntyperän avulla.  

Luokkajärjestelmä on joustavampi, ydinperhe toimii suhteellisen riippumattomana 

suvusta tai suuremmista perheyhtymistä.  Lisääntyvä taloudellinen vapaus päästää 

niin miehen kuin naisenkin suvun holhouksesta ja naiset saavat työtä samalta 

pohjalta kuin miehet.  

 

Varkauden teolliseen kaupunkivaiheeseen ei Sjöbergin malli ole täysin 

sovitettavissa. Vaikkakin teollinen kaupunki Varkaus on ollut riippuvainen 

konetekniikasta ja elottomista energianlähteistä, on kaupungin asukkaiden 

elämäntapa vielä vahvasti sukukeskeistä ja mm. A. Ahlström Oy ottanut töihin 

sukupolvesta toiseen samojen perheiden jäseniä. 
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Pauli Jäniksen valokuva Alvar Aallon suunnittelemasta 

sahasta 1950-luvulta 

Varkauden suurteollisuus on ollut luomassa kaupungille omaleimaista kuvaa, joka on 

ollut sekä positiivinen että negatiivinen.  Positiivista se on ollut siinä mielessä, että 

kaupunki on kehittynyt yhtenäisesti ja saanut kauniit ja mahtavat mittasuhteet. 

Negatiivista taas on ollut se että kaupungissa on ollut alkuaikoinaan vain yksi 

suurtehdas, joka on huolehtinut kaikesta ja tarjonnut niin työtä kuin vapaa-

ajanviettomahdollisuuksiakin asukkaille.  Tällainen "valmiina saaminen" on ollut 

edesauttamassa sitä, etteivät kaupunkilaiset ole omatoimisesti ryhtyneet 

kehittämään pienteollisuutta ja yritysverkostoja siinä määrin kuin muilla 

paikkakunnilla on tapahtunut.   
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Pauli ja Paavo Jäniksen ottamat kuvat teollisuuslaitoksista ja niissä työskentelystä 

ovat luonteeltaan monumentaalisia. Kuville on leimaavaa niiden tilaustyön luonne. 

Jäniksen työkuvissa tehtailla ei ole havaittavissa samaa intensiteettiä kuin 

esimerkiksi muotokuvissa ja muissa vapaa-aikaan liittyvissä kuvissa. Tehdaskuvia ja 

työkuvia Jänikset ovat käyneet kuvaamassa tehtailla tapahtuneiden tuotantolinjojen 

muutosten, uusien rakennusten, uusien koneiden, erilaisten muiden tapahtumien ja 

tehdasvierailujen yhteydessä. Näin heille on syntynyt kattava valokuva- ja ennen 

kaikkea negatiivikokoelma rakennuksista, henkilöistä, tehdastyöstä ja prosessien 

vaiheista eri vaiheista.  

 

Jänisten kuvakokoelman kautta katsoja/kokija pääsee Varkauteen, varkautelaisten 

elämään ja suomalaisen teollisuuskaupungin elämään. Urbaani Varkaus ja sen 

asukkaat on ollut mahdollista kuvata siksi, että Varkauden tehtaat ja sen omistajat 

ovat halunneet tallentaa kaupungin kehitystä ja muutosta. Kaupunki ja sen urbaanin 

elämän piirteet ovat mahdollistaneet elämänmuodon, jossa kaupunkilaiset ovat 

voineet seurata omaa historiaansa ammattikuvaajan kokemana. Tulevaisuus ja sen 

rakentaminen on ollut teollisuuden viesti työntekijöilleen ja asiakkailleen. Sen avulla 

etsittiin pysyvyyttä ja sitoutumista teollisuuspaikkakuntaan. 
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Vapaa-aika 

 

 

     Kalakukko-risteily 

Kesäviikonloppuisin 1950-luvulla Ahlströmin tehtaan työntekijöille järjestettiin ns. 

kalakukkoretkiä.  Kalakukko oli asuntolotja, jossa oli mahdollisuus yöpyä.  Kuvassa 

Ahlströmin hinaaja Varkaus 7, joka vetää perässään Kalakukkoa jonka jatkeeksi on 

kytketty ketjuilla useita kymmeniä veneitä.  Kalakukkoretkellä kalastettiin, 

sienestettiin ja marjastettiin  ja niin saatiin kerättyä ylimääräisiä elintarvikkeita 

jokapäiväistä elämää varten. Kalakukkoretket alkoivat Varkaudesta ja suuntautuivat 

lähivesistöjen saariin ja rannoille, jossa vietettiin yö ja palattiin sunnuntaipäivänä 

takaisin Varkauteen.  Tällainen ohjelmoitu vapaa-ajan viettäminen on selvä jäänne 

holhoavan yhtiön patriarkaalisuudesta, jossa tehtaan taholta haluttiin ohjelmoida niin 

työntekijöiden työpäivä kuten myös vapaa-ajan viettokin.    Tämä 1950-luvulla ta-

pahtunut kalakukkoretkeily oli jatketta sille elämäntavalle mikä oli vielä 1940- ja, jopa 

-50-luvun alussakin hyvin yleistä Varkaudessa.  Jopa kauppalan keskustassa 

pidettiin omia kanoja, sikoja ja muita kotieläimiä, joista saatiin ylimääräisiä ansioita. 

Oman työelämässä saadun kokemukseni mukaan omavarainen elämäntapa on 
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leimannut Varkauden elinkeinoelämää pitkään, sillä kaupungissa ei edelleenkään 

käytetä palveluita siinä suhteessa, kuin muissa samankokoisissa suomalaisissa 

kaupungeissa. Kaupungissa pyritään tekemään kaikki itse ja vasta viime hädässä 

ostetaan palvelut, josta syystä pienten palveluyritysten toiminta on kaupungissa 

vähäistä.  

 

Varkaudessa vapaa-aika on ollut tärkeä, koska se on antanut vastapainoa 

teollisuustyölle.  Teoksessa Varkaus (1978) todetaan varkautelaisten vapaa-ajasta: 

”Varkautelaisten vapaa-aika, jos nyt jätetään tuo kansallinen harrastus - television 

katselu - pois, kuluu suurelta osin luonnon parissa.  Tuo elementti voi olla oma 

pihapiiri, jossa möyritään maata heti lumien sulettua tai sitten ympäröivä luonto 

vesistöineen.  Luonto on monessa muodossa varkautelaisen henkireikä - keuhkot, 

josta hän saa voimaa arkiselle aherrukselleen.  Se on pilkillä jököttämistä talvisena 

pakkaspäivänä, se on hikistä hiihtoa vaihtelevassa maastossa tai laskettelua 

pujottelurinteessä.  Se on verkkojen kokemista kesäiltaisin, purjehdusta kanavien 

kehystämillä vesillä, saunan lämmittämistä omalla kesämökillä”. 

 

Varkauden ympäröivä luonto on luonut paljon vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia, 

mutta merkittävä osa varkautelaisten vapaa-ajanvietossa on perinteisesti ollut 

liikunta- ja urheiluharrastukset eri muodoissaan.  Varkaudessa on harrastettu monia 

urheilulajeja ja eikä ainoastaan itse ole liikuttu vaan on oltu aktiivisia 

penkkiurheilijoita.  Tunnetuimmat varkautelaiset seurat ovat Varkauden Pallo 35 

jääpallon puolella ja Varkauden Tarmo nykyisin Keski-Savon Pateri lentopallossa.  

Jukka Itkosen ja Harri Erosen teoksessa Varkaus laulun arvoinen kaupunki vuodelta 

1989 on esimerkiksi runo Tarmosta, joka alkaa näin:  

 

Ne, jotka mieltynnä on lentopalloon 

tuassiin on suapunna liikuntatalloon, 

nostamaan ommiinsa puolesta halloon. 

Kentällä pelloo nyt Tarmo. 
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Kulttuuriharrastukset ovat olleet merkittävä osa kaupunkilaisten vapaa-aikaa. Teatteri 

on kaupunkilaisten ylpeys, museoita kaupungissa on ollut välillä enemmän kuin 

kolme kertaa suuremmassa Kuopiossa ja kirjallisuus sekä taideyhdistykset ovat 

kukin vuorollaan nousseet kaupunkilaisten suosikeiksi. Kulttuuritapahtumien 

järjestäminen teollisuuskaupunkiin on ollut haaste, jossa ei aina ole menty 

vaikeuksista voittoon. Niin Laulu Varkaus, kuin moni muukin tapahtuma on saanut 

väistyä uudempien tieltä. Viime vuosina merkittävimmäksi kulttuuritapahtumaksi on 

noussut Vekara-Varkaus seikkailusaarineen ja Lehtevine - miehineen. Tapahtumaan 

osallistuu vuosittain 20.000 kävijää. 

 

Kaupungissa vapaa-aika ja kaupunkitila kytkeytyvät toisiinsa. Aukiot ja torit ovat 

olleet ruutukaupunkien kohtaamispaikkoja. Varkauden kaksi toria ovat koonneet niin 

ympäröivän maaseudun viljelijöitä, torikauppiaita kuin markkinaväkeäkin myymään 

tuotteitaan.  Vesistöjen särkemän kaupungin rakenne on hajanainen eikä 

kaupunkitila itsessään toreja lukuun ottamatta ole haastanut kaupunkilaisia kaduille 

käyskentelemään. Varkautelaiset ovat nauttineet vesistöstään ja rannoistaan. Vain 

vappu on koonnut väen kadulle marssimaan ja tapaamaan toisiaan.  
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6. 4 TEKNOLOGIA 

  

 
Kattiloiden hitsausta. 

 

Paavo Jäniksen kuvassa tulee hyvin esille niiden kappaleiden mittasuhteet jollaisia 

Varkauden tehtailla valmistetaan.  Kuva on esteettinen ja siinä pyritään taide-

elämykseen enemmän kuin pelkkään dokumentaatioon. Kuvassa on tuotu 

sopusointuisasti esille valot ja varjot. Monet Jänisten teollisuudesta ottamat 

valokuvat päästävät meidät työpäivän sisälle. Seppo Knuuttilan (1990, 100) on 

todennut valokuvat johdattavat katsojat nykyaikaisiin linnoituksiin, tehtaisiin ja 

työpaikoille, jotka olivat ulkopuolisilta suojattuja, paikallisuudesta vapaita, 

markkinatalouden lakien alaisia tuotantolaitoksia. 

 

Valokuvan studium on teknologinen osaaminen ja mittasuhteet. Me osaamme 

tehdä suuria kokonaisuuksia, meillä on ammattitaitoa. Katsoja tarvitsee kuvan 

tunnistamiseen tekstin, muuten hän ei voi tunnistaa mitä kuvassa valmistetaan. 
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Kuvan punctum on mies, joka on viimeistelemässä höyrykattilan hitsaussaumaa.  

Mies pistää silmään, koska hän on niin pieni suhteessa suureen kattilaan. 

Höyrykattilan valmistus on erittäin vaativa prosessi, joka edellyttää tekijöiltä 

korkeaa ammattitaitoa, koska kattilat joutuvat suuren paineen alaisiksi, eivätkä 

niiden saumat voi revetä. Suuret kattilat kuljetetaan osina voimalaitoksiin, jossa ne 

kasataan paikoilleen.  

 

Ajatellessamme kolmikantaa taide, tiede ja teknologia – jäsentäminen tapahtuu 

lähes aina muodossa taide, tiede–teknologia. Teknologiaa pitäisi tarkastella laaja-

alaisesti sosiaalisesti ja kulttuurisesti muokkautuneena ilmiökenttänä – eikä vain 

yksinkertaistettuna tieteellisenä kehityksen sovelluksena. Teknologialla on 

lukemattomia vaikutuksia, äärimmäisessä tapauksessa ne voidaan erottaa 

tarkoituksellisiin ja tarkoittamattomiin vaatimuksiin. Näkymättömimmät teknologian 

sivuvaikutukset ovat usein sosiaalisia. Teknologia voi aiheuttaa hitaasti tapahtuvia 

vaikutuksia ihmisiin, instituutioihin ja yhteiskuntaan. 

 

Olli Sotamaan (2008) mukaan teknologia ja yhteiskunta ja niiden kehittyminen ovat 

sidoksissa toisiinsa. Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat teknologian 

kehityksen suuntaan. Myös teknologian kehittymisellä on vaikutusta yhteiskunnan 

toimintaan. Näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, varsinkaan kun teknologialla ei 

tarkoiteta vain tieto- ja viestintäteknologiaa, ns. huipputeknologiaa (high tech), 

vaan rakennettua ympäristöä yleensäkin. Termi teknologia koostuu kreikankieleen 

pohjautuvista sanoista techne (taito) ja logos (tieto, ajattelu). Teknologiaan kuuluu 

siis sekä taitoa että ajattelua ja tietoa. Teknologia esiintyy ympärillämme ihmisen 

tarpeisiinsa kehittämänä ja rakentamana maailmana. Teknologia on merkittävä 

osa kulttuuriamme. 

 

Kulttuuria pidetään sukupolvelta toiselle välitettävänä ja muuttuvana ihmisen 

toiminnan ilmenemismuotona joka se sisältää myös teknologian; asumukset, 

välineet kommunikoida ja liikkua, vaatetuksen jne. (National Geographic, 1999; 
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Pytlik ym, 1985). Teknologia ei ole meistä irrallista ja etäistä, vaan luonnollinen 

osa jokapäiväisiä yksilöllisiä ja sosiaalisia toimintojamme ja pyrkimyksiämme. 

Emme käytännöllisesti katsottuna tule toimeen ilman jo “arkiympäristöksemme“ 

muodostunutta teknistä todellisuutta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varkauden paperitehtaalle asennettiin 1968 prosessitietokone. Sille rakentui Suomen ensimmäinen 
varsinaisesti kokonaisvaltainen paperitehtaan tuotannonsuunnittelu-, ohjaus-, säätö- ja 
raportointijärjestelmä. (Schybergson 1992, 238) 

Jäniksen kuvassa studiumina on uuden teknologian käyttöönotto Varkauden 

tehtailla. Siinä näkyy hyvin kokonaan uusi työtekijäryhmä, tietotekniikkainsinöörit, 

jotka edustavat valkokaulustyöntekijöitä. Kuvassa on hyvin intensiivinen ja 

tutkimuksellinen ote, mutta silti kuvan punctum on fil.lis. Olavi Lehtikosken 

jalkateränasento, joka pistää silmään ennen muita kuvan merkityksiä. Jalan 

asento ei tuo kuvan sisällölle lisätietoa mutta keventää sitä. Tämä ryhmä kuvaa 

miehiä, jotka olivat tuomassa kehittämässä teollisuuden tietoteknistä osaamista. 

Kuva laajenee reunojensa ulkopuolelle, sillä nyt tiedämme, että kymmenen vuotta 

myöhemmin Lehtikoski kumppaneineen oli käynnistämässä Altim Conrol Oy:tä 
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joka oli alku prosessiautomaatioteknologiateollisuuden käynnistymiselle 

Varkaudessa. 

 

Teknologian välineellinen määrittäminen, toisin sanoen sen tulkitseminen ihmisen 

keinoksi vaikuttaa todellisuuden muotoon ja luonteeseen, on arkipäiväisessä 

keskustelussa suosittu ja hyväksytty tapa ymmärtää teknologian olemus. Tämä 

instrumentaalinen näkemys teknologiasta on kaikessa yksiulotteisuudessaankin 

oudolla tapaa toimiva, sillä se näyttäisi pätevän niin käsityötekniikkaan kuin suuriin 

teknologisiin järjestelmiin. Näkemys teknologiasta välineenä pitää sisällään 

ajatuksen ihmisen kyvystä hallita teknologiaa. Samaten se sisältää oletuksen siitä, 

että teknologia asettuu ihmisen ja luonnon väliin yhtäältä liittäen ja toisaalta 

erottaen nämä toisistaan. (Sotamaa) 

 

Monet Suomen teollisuuspaikkakunnat ja laitokset ovat eläneet varsin eriytynyttä 

elämää. Jouko Siiven mukaan teollisuuden ruotsinkielisellä virkailijakunnalla oli 

vähän yhteyksiä oman piirinsä ulkopuolelle. Porvarillinen yhteistoiminta 

suojeluskuntien piirissä mursi jo tätä muuria viime vuosisadan alkukymmeninä. 

Venäjän markkinoiden sulkeutuminen pakotti kuitenkin teollisuuden 

sopeuttamistoimintaan, jossa teknisen kyvykkyyden kysyntä kasvoi. Tekniikan 

opiskelun arvostus kasvoi ja takasi tekniikan alan osaajille varman työpaikan. 

Tämä teknisesti koulutettu osaajajoukko poikkesi maaseutupaikkakuntien 

koulutetusta väestä harrastuksissaan ja elämäntavaltaan ja levitti uusia tapoja 

uusille asuinpaikkakunnilleen. Heidän myötään alkoi 1920-luvulla kirjallisuudessa 

ihailla tekniikkaa. Käytännöllinen ja tekninen elämänasenne julistettiin uudeksi, 

moderniksi. ”Kone on uusi jumalamme.”  (Siipi 1967, 74- 75). 

 

Moderni sanalla ilmaistaan eroa ja jännitettä uuden ja vanhan sekä nykyisen ja 

tulevan välillä. ”Tälle sanalle ja siinä kiteytetylle kokemukselle voidaan löytää monta 

alkuperää ja tarinaa, mutta tutuimmat niistä näyttävät aina jollakin tavalla liittyvän 

kaupunkiin, läntisiin suurkaupunkeihin, ennen muuta Pariisiin. Sen ilmapiirissä, 
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kahviloissa ja katukuvassa monet eurooppalaiset sukupolvet, joukossa myös 

suomalaiset, ovat innon ja inhon tuntein olleet aistivinaan jotakin merkillepantavan 

uutta ja ”modernia”.” (Kotkavirta ja Sironen 1986, 7). 

 

Teknologia on toiminut modernin yhteiskunnan kehityksen moottorina. Varkaus on 

ollut eturintamassa kehittämässä teknologiaa ja sen käyttöönottoa. Olihan 

teknologisella kehitystyöllä jo pitkät perinteet. Esimerkkinä tästä on mm. tekniikan 

opiskelija Gottfried Strömberg, joka valmisti vuonna 1881 Varkaudessa Suomen 

ensimmäisen dynamon ja järjesti koko ruukkiyhdyskunnan väelle näytöksen, jossa 

hän antoi virtaa kolmeen lamppuun. Tämä kehitystyö johti sähkötehtaan 

perustamiseen Varkauteen. Tehdas, kuten monet myöhemminkin Varkaudessa 

kehitetyt toiminnot, siirrettiin kannattavuussyistä jo seuraavana vuonna Viipuriin. 

(Soikkanen 1963, 140-141). 

 

Valokuvan todistusvoiman mukaan Jänisten kuvaama Varkaus on ollut urbaani 

kaupunki, mutta mikä on kuvien totuus? Valokuva käy kolmen suodattimen lävitse, 

joista ensimmäisenä on kuvaajan tapa nähdä todellisuus, toiseksi mitä kuvaaja 

katsoo kuvattavan arvoiseksi ja miten sen rajaa ja kolmanneksi kuva saa katsoja 

oman elämysmaailman merkityksen. Kuvissa on nähtävissä urbaaneja piirteitä, 

jotka ovat olleet tuottamassa uutta kulttuuria ja elämäntapaa kaupunkiin. Oman 

käsitykseni mukaan on olemassa yhtäläisyyttä kuvan ja todellisen välillä.  

 

Viime vuosisadan alussa Varkauden rakentajilla oli halu olla osana urbaania ja 

rakentaa kaupunkimainen yhteisö tavoitteellisesti. Myöhemmin kehitys on ollut 

yleisen kaupungistumisen mukaista. Unelma suuresta muuttui keskinkertaisuudeksi.  
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7. PÄÄTÄNTÖ 

 

Työssäni olen pyrkinyt löytämään Varkauden urbanisoitumisen Jänisten valokuvien 

kautta.  Jänikset ovat kuvanneet kaupungin muuttumista ja sen tapahtumia kolmessa 

sukupolvessa, lähes yhden vuosisadan ajan. Valokuvan käyttäminen 

tutkimusaineistona on haasteellista, koska kuvasta saatavaan tietoon on liittynyt 

suhde aikaan, todellisuuteen, kuvaajaan ja tutkijaan, sekä kysymys siitä, miksi kuva 

on otettu. Näiden tekijöiden tiedostaminen on kuitenkin kyettävä huomioimaan 

tutkimuksessa. 

 

Varkauden kehittyminen ympäristöstään poikkeavaksi teollisuusyhdyskunnaksi alkoi 

1790-luvulla Laivalinnasta, joka toi paikkakunnalle ammattihenkilöitä ja sotilaita. 

Kehitys jatkui rautaruukin ja sahaustoiminnan käynnistymisen myötä. Varkauden 

kehittyminen oli 1800-luvulla nopeaa. Varsinainen kasvu käynnistyi A. Ahlström Oy:n 

ostettua Varkauden tehtaat vuonna 1909. Suurten investointien ja teollisuuslaitosten 

rakentamisen tuomien työpaikkojen ansiosta Varkauteen muutti runsaasti ihmisiä 

muualta Suomesta ja ulkomailta.  

 

Walter Ahlström halusi luoda Varkaudesta Savoon uuden todellisen kaupungin, 

mahdollisimman täydellisen yhdyskunnan, joka olisi hengeltään Euroopan 

metropoleja muistuttava. Kauppalan perustaminen muutti Varkauden 

urbanisoitumista ja kaupungistumista. Kauppalan kehittäminen ei ollut enää toteuttaa 

yhden ihmisen unelmaa, vaan siitä tuli demokraattista kunnallista toimintaa. 

 

Varkauden seudulla Jänisten valokuvaamo aloitti Joroisissa vuonna 1912. Toiminta 

päättyi Varkaudessa Paavo Jäniksen jäätyä eläkkeelle vuonna 1999. Jänikset ovat 

kuvanneet monen varkautelaisen elämän kastetilaisuudesta hautaan saakka. Heidän 

ottamansa valokuvat ovat muokanneet maailmalle Varkaudesta välittynyttä 

mielikuvaa postikorttien ja kuvateosten välityksellä. Voi aivan perustellusti sanoa, 
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että Jänikset ovat tallentaneet Varkauden kehityksen ja urbanisoitumisen filmilleen. 

Roland Barthesin näkemyksen mukaan valokuvasta voi löytää keskinkertaista 

kiinnostusta aiheuttavan studiumin ja nuolen lailla silmään pistävän punctumin, joka 

rikkoo studiumin. Jänisten valokuvista löysin studiumin ja usein myös silmään 

pistävä punctumin, joita olen tulkinnut urbaanin ja kaupunkiteorioiden kautta. 

Valokuvat ovat selkeästi realistisia ja dokumentaarisia mutta kuten Barthes kuvaa 

kuvan tulkitsija rakentaa kuvan maailman omien kokemustensa ja näkemystensä 

pohjalta. Olen siis toiminut spktaattorina tulkitessani kuvien Varkautta sen suhteessa 

omaan todellisuuteeni. 

 

Jänisten valokuvia ei ole vielä virallisesti löydetty ja niiden tutkimustyötä tulisi jatkaa, 

jotta niissä oleva dokumentaatio saataisiin hyödynnettyä. Jänisten valokuvaajasuku 

on merkittävä Suomessa, koska suvun valokuvaajia on ollut neljässä sukupolvessa 

kaikkiaan yksitoista ja valokuvaamoja seitsemällä eri paikkakunnalla. Valitettavaa on 

se, että vanhimmat negatiivit Varkaudesta ovat tuhoutuneet.  

 

Louis Wirth määrittelee kaupungin kolmen komponentin, suuren koon, suuren 

väentiheyden ja väestön heterogeenisuuden avulla. Näiden tekijöiden liittyessä 

kaupunkirakenteeseen ne tuottavat uuden kulttuurin ja elämäntavan, jota hän kutsuu 

urbanismiksi. Löysin Jänisten kuvista tiiviin ja urbaanin Varkauden, jonka 

elämänsyke on ollut voimakas. Varkaus on toiminut monille ensimmäisenä 

kosketuksen kaupunkimaiseen elämään, mistä on ollut helppo lähteä maailmalle. 

Urbaaneinta Jänisten valokuvissa Varkaudesta on vanha keskusta ja teollisuus.  

 

Valokuvien urbaani kaupunki lupaa enemmän, kuin mitä todellinen Varkaus on. 

Varkaudessa on kuitenkin myös urbaani todellisuus, joka kohtaa valokuvien 

Varkauden. Walter Ahströmin unelma kaupungista toteutui Päiviönsaarella 

kaupunkikeskuksena ja tehdasalueena, joka on ollut yksi maamme tyylikkäimmin 

suunnitelluista. Asumisen, työn ja vapaa-ajan erottautuminen omiksi toiminnoikseen 

toteuttavat urbaanin kaupungin piirteitä. Kaupungistumiskehityksen edetessä 

Varkaudesta muodostui yhä enemmän naapuriseuduistaan poikkeava keskus, jossa 

yhteisöllisyyden merkitys alkoi vähentyä ja yksityisen rooli kasvoi. 
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Varkautta on tutkittu paljon ja monipuolisesti, kuten Hannu Itkonen Varkautelaisten 

vuosisata teoksessa on todennut. Tämä osoittaa, että kaupungista on kehittynyt 

mielenkiintoinen ja merkittävä teollisuuskaupunki, vaikka sen itsenäinen historia 

alkaakin vasta vuodesta 1929. Pro gradu työtä tehdessäni ja oman nykyisen 

ammattini johdosta kiinnitin huomion siihen, että vaikka Varkaudessa toimineesta 

suurteollisuudesta on runsaasti tutkimuksia, niin Varkautelaista kaupan ja pk-

yritysten toimintaa ja merkitystä kaupungin kehittymiseen ei ole tutkittu. Jänisten 

valokuvissa on löydettävissä myös niihin runsaasti materiaalia. Työn yhteydessä 

heräsi myös kysymys siitä, kuinka urbaanina varkautelaiset kokevat oman 

kaupunkinsa? Nämä molemmat huomiot voisivat tutkijan tarkastelussa tuoda yhden 

lisäelementin kykyyn ymmärtää entistä selkeämmin suomalaisen 

teollisuuskaupungin luonnetta. 
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