
 

Jasmina Kauta 

KUN LEHTIKUVAAJA TULI  
TOIMITUKSEEN 

Sisällönanalyysi Aamulehden  
valokuvista vuosilta 1927–1931  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Pro gradu -tutkielma 

Maaliskuu 2021   



 

     

TIIVISTELMÄ 
Jasmina Kauta: Kun lehtikuvaaja tuli toimitukseen. Sisällönanalyysi Aamulehden valokuvista 
vuosilta 1927–1931 
Pro gradu -tutkielma 
Tampereen yliopisto 
Visuaalisen journalismin maisteriohjelma 
Maaliskuu 2021 
 
 
Selvitän tutkimuksessa, millaisiin aiheisiin Aamulehti on kuvallisesti panostanut omalla 
kuvatuotannollaan vuosina 1927–1931 ja millaisia eri käyttötarkoituksia Aamulehden 
kuvaajien ottamille kuville voi aineistosta löytää. Käytän analyysimenetelmänä sisäl-
lönanalyysia, joka sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysia.  
 
Käytän tutkimuksen aineistona Aamulehden kuvauspäiväkirjamerkintöjä vuosilta 1927–
1931, Aamulehden valokuvaajien ottamia valokuvia vuosilta 1927–1931 ja Aamulehden 
vuosikertoja samalta ajanjaksolta. Tutkimuksessa käytetyt kuvauspäiväkirjamerkinnät 
määräytyvät sen mukaan, löytyvätkö niitä vastaavat kuvanegatiivit tai kuvat Vapriikin 
kuva-arkiston fyysisestä arkistomateriaalista tai Tampereen museoiden sähköisestä Siiri-
kokoelmatietokannasta. Aamulehden vuosikerroista mukaan valikoituivat pääasiassa ne 
numerot, joissa julkaistiin tutkimusaineiston kuvia.  
 
Tutkimuksen teoreettinen osa koostuu tutkimusaineiston historiallisen kontekstin avaa-
misesta, visuaalisten järjestysten käsitteestä ja visuaalisen kulttuurin tutkimukseen liit-
tyvistä käsitteistä ja menetelmistä, joita käytetään analyysissa. Tutkimuksen lähestymis-
tapa on konstruktivistinen: Kuvien representaatioita lähestytään siitä näkökulmasta, 
että kuvat eivät esitä todellisuutta vaan ovat osa sitä. 
 
Sisällönanalyysi toteutettiin yhden muuttujan ja koko aineiston läpikäynnin aikana teh-
tyjen huomioiden avulla. Muuttujaksi valikoitui kuvaustoimeksiantojen eli päiväkirja-
merkintöjen ensisijainen aihe, jolle rakennettiin 13 eri arvoa. Tuloksista erottuu viisi 
kuva-aihetta, jotka hallitsevat Aamulehden oman tuotannon kuvastossa ja joiden arvo-
jen määrä kattaa 73,6 prosenttia kaikkien yksiköiden määrästä. 23,6 prosenttia aineis-
ton kuva-aiheista liittyi maisemiin, kaupunkikuviin ja rakennuksiin. 14,9 prosenttia kuva-
aiheista liittyy urheiluun ja liikuntaan ja 14,6 prosenttia taiteeseen ja kulttuuriin. 10,5 
prosenttia kuvista on tapahtumista, juhlista ja merkkipäivistä ja 10 prosenttia liittyy elin-
keinoon ja työhön. Kuva-aiheiden analyysin lisäksi käsittelen muita tutkimuksen aikana 
esiin tulleita huomioita visuaalisista järjestyksistä. Aamulehden valokuvat sijoittavat alu-
een tärkeimmät kuvalliset aiheet kotien ja yksityiselämän ulkopuolelle. Lopuksi analy-
soin kvalitatiivisesti neljää tapausesimerkkiä, jotka olen valinnut aineistosta tutkimuksen 
syventämiseksi. Tapausesimerkeissä käsitellään kuvatekstin ja kuvien suhdetta, luon-
nehtivaa henkilökuvaa uutiskuvana, pehmeää uutiskuvaa ja kovaa uutiskuvaa. 
 
Avainsanat: Aamulehti, historia, journalismi, kuvajournalismi, lehtikuva, sanomalehti, 
Tampere, uutiskuva, valokuva, 1920-luku, 1930-luku 
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1 JOHDANTO JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Vuoden 1929 Aamulehti on peräti huvittava nykysilmin. Vanhahtava kieli, juttujen asia-

sisällöt, täyteen ladotut sivut, oudot ilmoitukset ja typografian ja kuvituksen käyttö saa-

vat 2020-luvun selailijan virnistämään. Miltei sadan vuoden takaista Aamulehteä selai-

lemalla voin lukea paikallisista sensaatioista, aikansa uusista keksinnöistä, kadonneista 

käsilaukuista, arvovaltaisista vierailijoista, ulkomaiden tapahtumista, junien kulusta ja 

paikallisista urheilukilpailuista ja teatterinäytöksistä, mutta sen sivut paljastavat myös 

esimerkiksi silloisen painotekniikan mahdollisuudet ja rajoitteet.  

Lehtien ehdottomia katseenkerääjiä ovat valokuvat, jotka näyttävät meille tutun kau-

pungin elämää yli 90 vuotta sitten. Valokuva on tekstiä vahvempi ja vaikuttavampi to-

diste, joka – kliseisesti – avaa ikkunan menneeseen maailmaan, josta meillä on edelleen 

jäljellä esimerkiksi osa Tampereen säilyneestä kaupunkiympäristöstä. 

Aamulehti oli edelläkävijä sanomalehtien valokuvien tuotannossa. Se palkkasi ensim-

mäisen päätoimisen valokuvaajansa kuvalaattalaitosinvestointinsa yhteydessä vuonna 

1927. Lehteen palkattu Arvo Tamminen oli sanomalehden omana kuvaajana lähes ainoa 

laatuaan Suomessa: vain Uusi Suomi oli palkannut Aamulehden lisäksi päätoimisen va-

lokuvaajansa. (Seppälä 2004, 24.) Tammisen palkkaaminen Aamulehteen oli tärkeä 

hetki, jona valokuva otettiin mukaan säännölliseksi osaksi journalistista työprosessia. 

Ensimmäisen viiden vuoden aikana Aamulehdessä työskenteli yhteensä kolme päätoi-

mista valokuvaajaa. Vain ensimmäinen eli Tamminen oli koulutettu valokuvaaja ennen 

Aamulehteen tuloa: hän oli harjoitellut valokuvausta kaksi vuotta kolmen eri ammatti-

laisen johdolla ja kuului Suomen Valokuvaajain Liittoon (Suomen Valokuvataiteen mu-

seo). Martti Staf ja Veikko Kanninen olivat oppineet valokuvaamaan itse (Seppälä 2004, 

48). Näppäilijöiden eli harrastelijoiden maailmasta tulleiden valokuvaajien oli opittava 

työssään monipuoliset valokuvaustaidot, kuten tapahtuma-, potretti-, esine- ja urheilu-

kuvaus ja tietenkin nopeaa reagointia vaativa uutiskuvaus. 
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Aamulehden valokuvaaja oli yhdeksänkymmentä vuotta sitten suurten valintojen ää-

rellä: kuvaustoimeksiannolta oli selvittävä mahdollisimman vähillä otoksilla. Muuten oli 

valmistauduttava kuuntelemaan toruja isännöitsijä Arajärveltä, joka ei voinut sietää kal-

liiden tarvikkeiden tuhlausta. Kuvia sai periaatteessa ottaa vain sen verran kuin niitä  

aiottiin julkaista. (Seppälä 2004, 38.)  

Aamulehti on lahjoittanut valokuvakokoelmansa Vapriikin kuva-arkistolle, joka on digi-

toinut valokuvia sähköiseen arkistoonsa sekä digitoinut Aamulehden kuvauspäiväkirjoja 

ensimmäisestä merkinnästä alkaen helposti käsiteltävään Excel-muotoon. 

Jo ensimmäisenä vuonna kuvauspäivämerkintöjä on tehty yli sata kappaletta, ja negatii-

veja on kertynyt yhteensä 747 kappaletta. Mutta mitä kaikkea on kuvattu, millaisia leh-

tikuvia Aamulehteen on otettu ja kuinka niitä on käytetty? Näitä asioita selvitän kol-

mesta eri aineistosta: kuvauspäiväkirjoista, valokuvista ja Aamulehdistä. Tutkin aineis-

toja sekä kvantitatiivisesta eli määrällisestä että kvalitatiivisesta eli laadullisesta näkö-

kulmasta. Olen muotoillut tutkimuskysymykset seuraavaan muotoon: 

1) Millaisiin aiheisiin Aamulehden omassa tuotannossa on kuvallisesti panostettu vuo-

sina 1927–1931? 

2) Millaisia eri käyttötarkoituksia Aamulehden lehtikuville vuosilta 1927–1931 löytyy? 

Aloitan tutkielman teoriaosuuden tutkimusaiheen historiallisesta kontekstista. Käyn toi-

sessa luvussa läpi valokuvan ja lehtikuvan historiaa Suomessa, esittelen Aamulehden 

historiaa yleisesti ja lehtikuvan suhteen ja käyn lyhyesti läpi Aamulehden toimintaympä-

ristön historiaa eli Tampereen historiaa vuosilta 1927–1931. Kolmannessa luvussa käyn 

läpi keskeisiä käsitteitä ja esittelen tutkimusaineiston ja -menetelmät. 

Analyysi on jaettu kahteen osaan neljännessä luvussa. Ensimmäisessä osassa teen sisäl-

lönanalyysin sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysia käyttäen Aamulehden ku-

vaustoimeksiantojen ensisijaisesta aiheesta. Näin saadaan selville, millaisia visuaalisia 

järjestyksiä toistuu Aamulehden paikallisen kuvasisällön tuotannossa. Esittelen tuloksia 

edustavia valokuvia ja analysoin niiden erityispiirteitä ja käyttöä. Pyrin kontekstoinnin 
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avulla löytämään selityksiä tutkimustuloksille. Teen lisäksi yleisiä huomioita visuaalisista 

järjestyksistä ja yksityiskohdista, jotka koskevat koko aineistoa. 

Toisessa analyysiosassa tutustutaan Aamulehden lehtikuvan erilaisiin muotoihin kevyen 

lajityypittelyn ja kvalitatiivisen analyysin keinoin. Käyn läpi neljä tapausesimerkkiä erilai-

sista visuaalisen ilmaisun tavoista Aamulehdessä. Aamulehti oli aineiston perusteella 

monipuolinen valokuvan käyttäjä. Siksi on vielä hyvä rikastaa aineistoa ja nostaa esiin 

lehden onnistumisia, erilaisia tapoja käyttää ja hyödyntää valokuvaa ja lehtikuvan eri 

rooleja, jotka muuten jäisivät tutkimuksen rajojen ulkopuolelle. 
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2 SUOMALAISESTA VALOKUVASTA  
TAMPERELAISEEN LEHTIKUVAAN 

Tässä luvussa käyn läpi valokuvan ja kuvajournalismin historiaa maailmalla, Suomessa ja 

Tampereella. Tarkoituksena on rakentaa tutkimuksen ympärille mahdollisimman tarkka   

konteksti eli asiayhteys, johon tutkimusaineisto voidaan sijoittaa. Tutkimusaiheen histo-

riallisen kontekstin tunteminen auttaa ymmärtämään aineistoa ja tutkimustuloksia pa-

remmin. 

Käyn seuraavissa alaluvuissa ensin läpi lyhyesti valokuvausta Suomessa 1920–1930-lu-

kujen vaihteessa ja käyn läpi lehtikuvan historiaa Suomessa ja maailmalla 1930-luvun 

alkuun asti. Sen jälkeen käsittelen lyhyesti Aamulehden historiaa, tarkennan sitten Aa-

mulehden lehtikuvan historiaan ja esittelen Aamulehden lehtikuvaajat vuosina 1927–

1931. Lopuksi esittelen vielä lyhyesti Aamulehden toimintaympäristön eli Tampereen 

1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa. 

Tätä tutkielmaa varten oli haastavaa löytää tutkimustietoa, joka olisi käynyt läpi tieteel-

lisen arvioinnin. Ajanjaksoon liittyvä suomalaisen valokuvan ja siihen liittyvän kulttuurin 

tieteellinen tutkimus käsittelee enemmänkin taidevalokuvausta ja valokuvauksen kult-

tuuria yleensä kuin suoraan lehtikuvaa, eikä tätä aiempaa tutkimusta voi soveltaa suo-

raan omaan aiheeseeni. Suomalaista lehtikuvaa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä käsit-

televä kirjallisuus taas tarjoaa lähinnä näkökulmia aikansa lehtikuvaukseen yksittäisten 

kuvien, kuvaajien tai kertomusten kautta. Nämä ovat kuitenkin ainoita aiheesta tarjolla 

olevia lähteitä, joten minun on turvauduttava niihin. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei 

osaa lähteistä ole kriittisesti arvioitu. Mainitsen asiasta tarpeen mukaan vielä erikseen 

myöhemmissä luvuissa. 

2.1 Suomalainen valokuva 1920-luvulla 

Valokuva oli 1920-luvulla jo Suomessakin tuttu 80 vuotta vanha keksintö, jolle oli löy-

detty monia eri käyttötarkoituksia. Valokuva oli suomalaisille apu tieteellisessä ja kan-

sallisperinnön dokumentoinnissa, osa sosiaalista kanssakäymistä esimerkiksi käyntikort-
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tien muodossa, muistoesine, keräilykohde, hauska eliitin harrastus, henkilödokumen-

toinnin väline ja paljon muuta. Suomalainen valokuvaaja otti maisemasarjoja, muotoku-

via, taidekuvia, lehtikuvia, kuvia arjen elosta ja dokumentoi. 

Valokuvat olivat tiedonjanoisille kansalaisille tiedonvälittäjiä ja ikkuna tuntemattomaan. 

Esimerkiksi maisemakuvasarjat esittelivät suomalaista luontoa ja syrjäkylien elämää. 

Tänä päivänä kuuluisimpia kansalliskuvaajia lienee I. K. Inha, jonka Suomi kuvissa -kuva-

teos on lajissaan ensimmäinen kuvallisesti täysipainoinen suomalainen teos. (Kukkonen 

ja Vuorenmaa 1999, 37–38.) 

Suomessa kameraa käyttivät monipuolisesti ammattivalokuvaajien lisäksi myös monien 

eri alojen ammattilaiset. Valokuvaa hyödynnettiin esimerkiksi poliisiasemilla rikollisten 

dokumentoinnissa, ja kansantieteilijät tallensivat retkillään kansanperinnettä kuvien 

muotoon. (Kukkonen ja Vuorenmaa 1999, 30.) Myös kuvataiteessa hyödynnettiin valo-

kuvaa. Taiteilijat saattoivat ottaa valokuvia osana työprosessia. Esimerkiksi Hugo Sim-

berg ja Albert Edelfelt kuvauttivat mallejaan ja tekivät valokuvaluonnoksia. (Porkka 

1999, 43–44, 55.) 

Valokuvaaminen ei jämähtänyt vain kaupunkilaisten huviksi. Suomessa oli ennen toista 

maailmansotaa arviolta 5 000 kyläkuvaajaa, jotka keskittyivät maaseudun elämän doku-

mentoimiseen (Sinisalo 1995, 64). Kyliä kuvasivat samoihin aikoihin myös esimerkiksi 

Helsingin yliopiston osakunnat, jotka ikuistivat katoamassa olevaa kulttuuriperinnettä. 

Kyläkuvaajat taas keskittyivät kuvaamaan kylien modernia elämää: polkupyöriä, muotia, 

moottoripyöriä ja gramofoneja. (Sinisalo 2005, 210.) 

Hannu Sinisalo on eritellyt suomalaisen valokuvaamisen tasoja harrastuneisuudesta am-

mattikuvaukseen 1900-luvun ensimmäisellä neljällä vuosikymmenellä. Ammattimaisia 

kuvaajia, jotka valokuvasivat päätoimisesti, olivat ateljeekuvaajat ja kiertävät kuvaajat, 

jotka kävivät valokuvaamassa lähipitäjissä. Kyläkuvaaja valokuvasi sivutoimisesti oman 

ja lähikylien tapahtumia ja ihmisiä omatoimisesti ja pyynnöstä. Harrastelijat taas rajasi-

vat valokuvausalueensa lähinnä perheensä ja oman lähialueensa tapahtumiin. (Sinisalo 
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1995, 62–63.) Tämän kaiken aiemmin mainitsemani keskellä syntyi ja kehittyi myös suo-

malainen lehtikuva ja lehtikuvaajan ammatti. 

2.2 Lehtikuvan historia maailmalla ja Suomessa 

Maailman ensimmäiset uutiskuvat on tiettävästi kuvattu Saksassa vuonna 1842. Her-

mann Biowin ja Ferdinand Stelznerin valokuvaamista Hampurin suurpaloa esittävistä 

varhaisista valokuvan muodoista, dagerrotyypeistä, tehtiin kaiverruksia saksalaisiin leh-

tiin. Neljästäkymmenestä dagerrotyyppilevystä on säilynyt kolme tähän päivään asti. 

(Saraste 2010, 98.) 

Valokuva löysi tiensä sanomalehtien ja kuvalehtien sivuille 1890-luvulla, kun toimiva 

kemigrafiamenetelmä saatiin kehitettyä (Kukkonen ja Vuorenmaa 1999, 38). Lehteen 

tulevat kuvat rasteroitiin eli niistä otettiin uusi kuva rasterointikalvon läpi. Näin harmaan 

eri sävyt saatiin toistettua eri kokoisten pisteiden avulla, joista rasteroitu kuva muodos-

tui. Rasterikuva eli autotypia syövytettiin laimennetun typpihapon avulla sinkkilaatalle, 

josta kuvaa saatettiin vedostaa ja monistaa. (Linna, 2016.) Ensimmäinen autotypioita 

tekevä kemigrafinen laitos, F. Tilgmann, perustettiin Suomeen vuonna 1891 (Saraste 

2010, 99). 

Ennen toimivan autotypian keksimistä valokuvista tehtiin lehtiin kaiverruksia, jotka jäl-

jittelivät valokuvaa mahdollisimman tarkasti. Tärkeistä tapahtumista tehtiin kuvia puu-

kaiverruksina myös kansainväliseen levitykseen. Vaikka valokuvista tehdyt kaiverrukset 

olivatkin piirroksia lähempänä totuutta, niitä oli hankala erottaa toisistaan. Ennen valo-

kuvaa ja valokuvan puuttuessa uutistapahtumia saatettiin kuvittaa piirroksilla. Kuvien 

tehtävänä oli toimia koristuksina tai esitellä ”sensaatioita” eli merkittäviä tapahtumia, 

jotka herättävät lukijoissa uteliaisuutta. (Saraste 2010, 98–99.) 

Vuoden 1912 jälkeen autotypiat alkoivat syrjäyttää fototypioita eli viivapiirroksia ja piir-

roksia Suomessa. Ennen ensimmäistä maailmansotaa esimerkiksi suurin osa Helsingin 

Sanomien toimituksellisista kuvista oli jo autotypioita. On arvioitu, että kuvien lisäänty-

minen johtui teknisestä kehityksestä, kiristyvästä kilpailusta ja kuvan tekstiä elävöittä-
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vän voiman ymmärryksestä. Malli lehtien visuaaliseen kulttuuriin tuli myös muualta Eu-

roopasta. Valokuvat olivat lehdissä alussa lähinnä henkilö- ja rakennuskuvia. (Nygård, 

Tommila ja Salokangas 1987, 123–124.) 

Maailmalla valokuvattiin Krimin sotaa 1850-luvulla ja Yhdysvaltain sisällissotaa 1860-lu-

vulla, mutta lehdet joutuivat käyttämään tapahtumista tietenkin kaiverruksia. (Janhu-

kainen, Uimonen, Valkonen ja Vuoristo 1989, 10.) Maailmalla tartuttiin myös yhteiskun-

nallisiin aiheisiin valokuvaamalla. 1880-luvulla yhteiskuntakriittisen valokuvauksen edel-

läkävijä Jakob Riis valokuvasi siirtolaisväestöjä New Yorkin slummeissa. Lewis W. Hine 

valokuvasi 1900-luvun alussa lapsityövoiman käyttöä Yhdysvalloissa. Valokuvat auttoi-

vat päättäjille esiteltyinä parantamaan huonoja oloja. (Janhukainen ym. 1989, 14.) 

Suomessa ensimmäiset uutiskuvan kriteerit täyttävät valokuvat otettiin Aleksanteri II:n 

patsaan paljastamistilaisuudessa toukokuussa 1984 (Janhukainen ym. 1989, 10), mutta 

ensimmäisiksi suomalaisiksi julkaistuiksi uutiskuviksi voidaan katsoa Helsingin Sanomien 

vuonna 1912 julkaisemat kuvat Hyvinkään ja Pyhäjärven välisen rautatien avajaisista. 

Kuvien sarja voidaan luokitella jopa kuvareportaasiksi. Ensimmäinen varsinainen lehti-

kuvaaja Suomessa lienee Harald Rosenberg, joka sai elantonsa 1900-luvun vaihteessa 

kokonaan lehdille myymistään kuvista. (Runeberg 1985, 7.) 

Vaikka sanomalehdet käyttivätkin valokuvia julkaisuissaan, varsinainen valokuvien hyö-

dyntäjä oli aikakauslehdistö. Kuvalehtiä, kuten Kyläkirjaston Kuvalehti ja Uusi Kuvalehti, 

perustettiin Suomeen jo 1800-luvun lopulla. (Kukkonen ja Vuorenmaa 1999, 38.) Helsin-

gin Kaiku perustettiin vuonna 1903. Ensimmäinen Suomen Kuvalehden nimeä kantava 

lehti perustettiin jo vuonna 1873. (Janhukainen ym. 1989, 12.) 

Kuvalehtien aihetarjonta oli varsin monipuolista jo 1800-luvun viimeisinä vuosina. Ku-

vissa esiteltiin vieraita maita ja niiden kansoja sekä erilaisia kaupunkeja ja rakennuksia. 

Ajankohtaiset aiheet käsittelivät lähinnä merkkihenkilöitä, politiikkaa ja erilaisia näytte-

lyitä esimerkiksi teollisuusalalla. (Janhukainen ym. 1989, 12.)  
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Vaikka valokuva teki vahvasti tuloaan, kaikkialla toimituksessakaan ei valokuvaa arvos-

tettu. Työnantajille oli Runebergin mukaan hankala vakuutella lehtikuvaajan tarpeelli-

suutta, ja kuvat nähtiin lähinnä palstantäytteinä. (Runeberg 1985, 18.) Lehtien kuvitus ei 

aluksi herättänyt konservatiivisessa, tekstiä ja sanaa arvostavassa yleisössäkään suurta 

ihastusta, vaikka esimerkiksi Aamulehti oli oletettavasti varsin kiinnostunut erilaisista 

kuvitusmahdollisuuksista 1920-luvulla. Se kirjoittaa sanomalehtien kuvituksista oman 

kuvalaattalaitoksensa toiminnan alkuun liittyvässä jutussaan 1.12.1927 seuraavasti: 

”Kuvitus muodostaa erittäin tärkeän ja nykyisin jo olennaisen puolen ny-
kyaikaisessa sanomalehdessä. Vielä muutama vuosi sitten pidettiin joka-
päiväisen sanomalehden tekstissä olevaa kuvaa jotakuinkin tarpeetto-
mana, ellei suorastaan outona ilmestyksenä. >>Sana on sanomalehden 
ase>>, sanottiin, ja kuvaa pitivät monet suorastaan pahasta olevana. 

Lehden kuvituspuoli kehittyi ensimmäiseksi voimakkaimmin niin sano-
tuissa >>sensatiolehdissä>>, ja tästä johtuneekin se seikka, että vanhoilli-
sempi osa jokapäiväistä sanomalehdistöä verraten hitaasti seurasi sen ke-
hityksen mukana, joka pyrki m. m. kuvituksen avulla saamaan lehden ulko-
asun miellyttävämmäksi ja hauskemmaksi sekä samalla sen sisältöä moni-
puolisemmaksi. Nyttemmin on kuitenkin jo vanhoillisinkin osa Europan 
lehdistöä tunnustanut sen merkityksen, mikä kuvituksella sanomalehdelle 
on.” (Aamulehti 1.12.1927, 8.) 

Kuten ensimmäisten uutiskuvien, modernin kuvajournalisminkin voidaan katsoa synty-

neen saksalaisten käsissä. Uusi teknologia mahdollisti yhä nopeamman ja kätevämmän 

valokuvauksen, ja esimerkiksi kinofilmiä käyttävällä taskukokoisella Leica-kameralla sai 

peräti 36 kuvaa nopeasti ja filmiä vaihtamatta. (Janhukainen ym. 1989, 16.) Saksalainen 

Erich Salomon on tunnettu varhainen kuvajournalisti, joka kuvasi politiikka-aiheisia ku-

vareportaaseja. Saksalaiset viikkolehdet olivat suosittuja, ja sotien välisenä aikana Eu-

roopan suurimman lehden, Berliner Illustrierte Zeitungin, levikki ylitti yli 2 miljoonaa leh-

teä vuonna 1930. (Janhukainen ym. 1989, 18.) 

Suomalaisista lehtivalokuvista 1920–1930-luvuilla ei ole tehty paljoakaan lehtikuvia erit-

televää tutkimusta Valokuvataiteen museon kokoelmien intendentti Anni Walleniuksen 

(henkilökohtainen tiedonanto 19.11.2019) mukaan.  
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Käsitykset ja tieto ajanjaksolla eläneiden ihmisten suhteesta lehtikuvaan on nojattava 

varsinaisten tieteellisten tutkimusten sijaan aikalaisten julkaisemiin kirjoituksiin, lehtien 

historiikkeihin ja valokuvausoppaisiin. Esimerkiksi suomalainen arkeologi, tutkimusmat-

kailija, kansatieteilijä, kirjailija ja valokuvaaja Sakari Pälsi kirjoitti vuonna 1930 julkaistun 

valokuvausoppaan Näppäilkää hyviä kuvia. Pälsi kertoo kirjassaan harrastusvalokuvauk-

sen lisäksi lehtivalokuvauksesta ja hyvän lehtivalokuvan ominaisuuksista silloisen Suo-

men Kuvalehden päätoimittajan tarkastamana. Pälsin teos ei ole tieteellinen julkaisu. 

Sakari Pälsi puhuu kirjassaan näppäilijästä eli valokuvaukseen jo jonkin verran perehty-

neestä harrastelijasta, jonka tarkoituksena ei ole ottaa taidevalokuvia vaan olla pikem-

minkin elämänahne valokuvausurheilija, joka ottaa ”käyttökelpoisia kuvia” erilaisista ti-

lanteista. (Pälsi 1930, 7.) Pälsi kirjoittaa myös lehtikuvien ottamisesta ja siitä, millaisia 

kuvia ja kuva-aiheita näppäilijän kannattaa hakea. 

Pälsi korostaa tekstissään kuvien toiminnallisuutta: Lehtikuvissa pitää tapahtua jotain, 

mikä herättää huomiota ja mielenkiintoa lukijoissa. Pälsi kehottaa näppäilijöitä uskalta-

maan ottamaan kuvia uudenlaisista kuvakulmista ja eri tavalla kuin ammattilaiskuvaajat, 

jotka anastavat Pälsin mukaan muutenkin eri tapahtumien pääkuvausaiheet. Esimerkiksi 

tapahtumia kuvaamaan tulleet lehtimiehet ottavat tilannetta valaisevia yleiskuvia väki-

joukosta, mutta näppäilijän tehtävänä on Pälsin mukaan mennä väkijoukkoon etsimään 

kuva-aiheita, joissa ”suuri asia ja aate ikään kuin astuu alas kunniajalustaltaan ja toteut-

taa voimansa yksityisissä ihmisissä”. (Pälsi 1930, 130–133.) 

Pälsi kirjoittaa myös havaintojaan lukijoiden suhteesta kuvaan. Hänen mukaansa ihmi-

selle on yleistä olla ”kiintynyt pikkuseikkoihin” (Pälsi 1930, 133). Hän myös kirjoittaa, 

että koska toimittajat ostavat valokuvia niin paljon, on valokuvilla myös oltava lehdissä 

kysyntää. Pälsi kirjoittanee lähinnä kuvalehdistä, sillä myöhemmin hän kritisoi päiväleh-

tien valokuvien käyttöä. Hän nostaa esiin huomion siitä, että lehdet käyttävät valokuvina 

usein henkilökuvia, jotka saattavat olla jopa 20 vuotta vanhoja sen sijaan, että henkilöstä 

olisi käyty ottamassa uusi kuva, joka jäisi aiheeseen liittyvänä lukijalle mieleen. (Pälsi 

1930, 142–143.) 
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Voisiko 1920-luvulla syntyneen tuoreen uuden ammatin edustajan, lehtikuvaajan, rin-

nastaa näppäilijään? Aamulehden kuvaajat sijoittuvat myöskin taustaltaan enemmänkin 

näppäilijöiden joukkoon kuin esimerkiksi ammattimaisten ateljeekuvaajien. Esimerkiksi 

Veikko Kanninen tai Martti Staf olivat vain harrastelijoita ennen ammattiinsa astumista 

(Seppälä 2004, 48), mikä näkynee myös uuden ammatin muodostumisessa. Nopeasti ti-

lanteisiin reagoiva ja elämännälkäinen valokuvaaja on hyvä luonnehdinta myös lehtiku-

vaajasta. 

Jorma Blomqvist kirjoittaa Suomen lehtikuvaajat ry:n historiikissa Kuvaus, kehitys ja 

hämmästys, että ammatikseen valokuvaavat ateljeekuvaajat eivät pitäneet lehtikuvaajia 

yhtä arvokkaina valokuvaajina, ja lehtikuvaajia kutsuttiinkin pilkallisesti juoksupoika-ul-

kokuvaajiksi. Vuonna 1919 perustetun Suomen Valokuvaajain liiton huono asenneilma-

piiri johti lopulta Blomqvistin mukaan lehtikuvaajien oman yhdistyksen perustamiseen, 

tosin vasta vuonna 1947 kuvaajien määrän kasvettua tarpeeksi suureksi. (Blomqvist 

2005, 39.)  

2.3 Aamulehti suomalaisen journalismin kentässä  

Aamulehti on vuonna 1881 perustettu tamperelainen maakuntalehti. Ponne lehden syn-

tyyn tuli halusta saada kaupunkiin ja maakuntaan Tampereen Sanomia suomenmieli-

sempi lehti. Tampereen Sanomat suhtautui fennomaanien mielestä liian varoen kielelli-

siin kysymyksiin. Fennomaanit eivät onnistuneet yrityksistään huolimatta ostamaan 

Tampereen Sanomia itselleen, joten ratkaisuna suomenmielisen paikallisen lehden tar-

peeseen perustettiin Tampereen Kirjapaino Oy eli Aamulehti. (ks. esim. Aalto, Ekman-

Salokangas ja Salokangas 1988, 13.) 

Aamulehti saavutti alueensa päälehden tittelin jo 1880-luvulla, ja levikki kasvoi tasaiseen 

tahtiin 1920- ja 1930-luvun vaihteeseen saakka. Lehden levikki oli esimerkiksi vuonna 

1882 1 400 kappaletta, vuonna 1899 8 135 kappaletta, vuonna 1927 jo 26 900 kappa-

letta ja vuoteen 1931 mennessä 28 000 kappaletta. (Aalto ym. 1988, 14.) Aamulehti oli 

vuonna 1930 palstatilaltaan Suomen viidenneksi suurin. Lehti on ilmestynyt vuodesta 

1926 asti seitsemänä päivänä viikossa (Pietilä 2011, 82, 441).   
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Tampereella ilmestyi vuosien 1927–1931 aikana Aamulehden lisäksi yhdeksän sanoma-

lehteä. Lisäksi säännölliset radiouutiset alkoivat Tampereella ensimmäisenä Suomessa 

vuonna 1923. Osa sanomalehdistä oli lähinnä suppeille kohderyhmille suunnattuja, ku-

ten Suomen Pienviljelijä ja Tammerfors Aftonblad. Varsinainen vakavasti otettava kilpai-

lija levikin suhteen oli sosiaalidemokraattinen Kansan Lehti, jonka painosmäärä oli silti 

vuonna 1930 vain vähän yli puolet Aamulehden painosmäärästä eli 15 000 kappaletta. 

Porvarillisen Tampereen Sanomien, joka oli Tampereen ensimmäinen sanomalehti, le-

vikki oli samaan aikaan vain muutamia tuhansia kappaleita. Lehden tarina on surullinen: 

Peräti viiden eri elinkaaren jälkeen lehti lakkasi kokonaan ilmestymästä talvisodan alka-

essa, koska kaikki lehden toimittajat kutsuttiin asepalvelukseen. (Pietilä 2010, 126, 145, 

238; Pietilä 2011, 92.) 

Aamulehti oli suomalaisen puolueen linjalla autonomian loppuun asti, ja vuoden 1918 

joulukuun puoluejaossa se siirtyi kokoomuspuolueen äänenkannattajaksi, jota se oli 

myöskin 1920–1930-luvuilla (Aalto ym. 1988, 14). Aamulehden päätoimittajana toimi 

vuodesta 1927 vuoden 1931 alkuun Vilho Osonen ja sen jälkeen Jaakko Tuomikoski. 

2.4 Valokuva Aamulehdessä 1900-luvun alkupuolella 

Lehdillä ei ollut vielä 1920-luvun alussa omia lehtikuvaajiaan, mutta kuvia saatettiin ti-

lata tärkeistä tapahtumista ammattivalokuvaajilta. Myös edistyneet ja valokuvaukseen 

perehtyneet harrastelijat tarjosivat valokuviaan julkaistaviksi. (Komulainen 2000, 7.) 

Aamulehden entinen päätoimittaja Raimo Seppälä on kirjoittanut kirjan Aamulehden 

lehtivalokuvaamisesta 1900-luvulla. Seuraavat tiedot on saatu lähinnä Seppälän teok-

sesta Historia sormenpäässä. 1900-luku Aamulehden kuvaajien tallentamana, jota ei ole 

tieteellisesti arvioitu. 

Aamulehden ensimmäinen toimituksellinen kuva oli viivapiirroskuva J. V. Snellmannista 

tämän syntymän satavuotispäivänä 12.5.1906 ilmestyneessä lehdessä. Samana vuonna 

julkaistiin vain kolme toimituksellista kuvaa: yksi piirros toimituksen uudesta latomoko-

neesta elokuussa ja piirros valtiopäivämies Agathon Meurmanista tämän 80-vuotissyn-

tymäpäivänä 9. lokakuuta. (Seppälä 2004, 9.) 
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Ensimmäiset toimitukselliset valokuvat julkaistiin seuraavana vuonna. Kuvat esittävät 

Hämeen pohjoisen vaalipiirin suomalaisen puolueen kansanedustajaehdokkaita. Studio-

kuvissa esiintyvät Ernst Nevanlinna, Eino Sakari Yrjö-Koskinen ja Hedvig Gebhard. 

Vuonna 1907 valokuvia julkaistiin yhteensä neljä kertaa. Ensimmäiset ulkomaiset kuvat 

oli saatu samana vuonna Ruotsista kuvalaattoina. Kuvissa ovat muun muassa Ruotsin 

kuningas Oskar II ja hänen tuore seuraajansa Kustaa V vaimoineen. (Seppälä 2004, 9.) 

Toimituksellisten piirros- ja valokuvien käytön määrä kasvoi Aamulehdessä vuosien var-

rella nopeasti. Kun vuonna 1910 julkaistiin yhteensä 23 valokuvaa ja 33 piirrosta, vuonna 

1912 valokuvia oli jo 450 ja piirroksia 116. Suunta ei tosin ollut kasvava, sillä esimerkiksi 

vuonna 1915 valokuvia julkaistiin vain 277 ja piirroksia 17 kappaletta. (Seppälä 2004, 

10.) 

1920-luvulla valokuvien käyttö lähti taas voimakkaasti uuteen nousuun. Kun vuonna 

1921 valokuvia julkaistiin 142 kappaletta, vuonna 1925 niitä julkaistiin jo 1253 kappa-

letta (Seppälä 2004 10). Aamulehden 50-vuotiskirjassa mainitaan vuoden 1926 olleen 

ulkoasullisten muutosten vuosi. Lehden lisääntynyt levikki antoi suurempia taloudellisia 

mahdollisuuksia, mikä johti sunnuntailiitteen perustamiseen, otsikoinnin paranteluun ja 

oivallukseen kuvien tehokkuudesta lehden ulkoasun ja sisällön kohottamisessa. Aamu-

lehti alkoi 50-vuotiskirjan mukaan käyttää ”eräiden kuvatoimistojen apua ulkomaan ta-

pahtumia esittävien kuvien saamiseksi”. (Aamulehti 1931, 44.) 

Aamulehti käytti paljon ulkomaisten toimitusten valokuvia, sillä niitä oli edullista käyttää 

ja ne sai lehden käyttöön valmiina kuvalaattoina tai matriiseina. Myös arkistokuvia ja 

niiden valmiita kuvalaattoja käytettiin uudelleen tuoreiden kuvien sijaan. (Seppälä 2004, 

10–11.) Helppous voitti paikallisten uutisaiheiden tärkeyden esimerkiksi vuoden 1918 

sisällissodan aikana. Vaikka Tampere toimi tapahtumien olennaisena näyttämönä, suu-

rin osa 102 julkaistusta valokuvasta oli saatu ulkomailta (Seppälä 2004, 10). 

Aamulehden oman kuvatuotannon toteuttaminen oli vielä 1920-luvullakin hankalaa, ja 

kotimaisten ja paikallisten uutisaiheiden yhteydessä julkaistujen kuvien huonot ja hitaat 
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tuotantomahdollisuudet selittävät niiden vähäistä määrää. Aamulehti osti paikallisia va-

lokuvia ammattivalokuvaajilta ja avustajilta (Seppälä 2004, 11), mutta Tampereella ei 

ollut mahdollisuutta tehdä kuvalaattoja lehteä varten. Negatiivit oli lähetettävä junalla 

Hämeenlinnaan, jossa oli lähin kuvalaattalaitos. Valmiit kuvalaatat lähetettiin junakyy-

dillä takaisin. Vuonna 1925 Aamulehti hankki oman auton ja sille kuljettajan, joka toimi 

myös lehden palkkaamana ajo-opettajana maakunnan eri pitäjien asiamiehille. Valoku-

vaamisesta kiinnostunut kuljettaja Martti Staf otti maakuntamatkoiltaan valokuvia, joita 

julkaistiin Aamulehdessä aina silloin tällöin. (Seppälä 2004, 17.) 

Vuosi 1927 oli käännekohta Aamulehdelle ja sen valokuvien käytölle. Lehtiyhtiö eli Tam-

pereen Kirjapaino-Osakeyhtiö rakennutti Tampereen keskustaan Kuninkaankadun ja 

Hallituskadun kulmaan uuden toimitilarakennuksen uusine painokoneineen ja perusti 

samana vuonna lehdelle oman kuvalaattalaitoksen, joka teki lisäksi tilaustöitä muille leh-

dille, kirjapainoyrityksille ja yksityisille asiakkaille. (Pietilä 2011, 78–79, 82.) Samana 

vuonna palkattiin myös lehden ensimmäinen valokuvaaja, ja valokuvauksen kirjanpito 

otettiin käyttöön (Seppälä 2004, 18). Aamulehti oli ensimmäisiä lehtiä, jotka palkkasivat 

käyttöönsä kokopäiväisen valokuvaajan. Ensimmäisen valokuvaajan, Arvo Tammisen, li-

säksi Uusi Suomi palkkasi samoihin aikoihin Paavo Poutiaisen (Suomen valokuvataiteen 

museo). 

Aamulehdellä oli vuonna 1928 kaksi eri kameraa. Toinen kamera oli jo vuonna 1924 han-

kittu ulko- ja matkakuvaukseen tarkoitettu Nettel, jossa oli verhosuljin ja kaksi eri objek-

tiivia eri kuvaustilanteita varten. Vuonna 1928 lehtikuvaajan käyttöön hankittiin toinen 

kamera, saksalainen Goerz yhdellä objektiivilla. (Seppälä 2004, 34.)  

Aamulehdessä kuvattiin 1920-luvun lopussa lasilevyille ja pakkafilmille, joista jälkim-

mäistä pyrittiin välttämään sen hintavuuden vuoksi (Seppälä 2004, 38). Lasilevyn katsot-

tiin myös olevan varmempi valinta sen taipumattomuuden vuoksi. Pakkafilmin uuden 

levyn vaihto saattoi epäonnistua niin, että levy valottui vain osittain. 
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Aamulehden valokuvaajat saattoivat käyttää myös omia kameroitaan kuvien ottamiseen 

tilanteen mukaan. Esimerkiksi Martti Staf kuvasi välillä omalla Nettel-kamerallaan fil-

mille ja Veikko Kanninen jopa takin taskuun mahtuvalla pienoiskamerallaan (Seppälä 

2004, 38, 55). 

Vaikka kamerateknologia kehittyi merkittävästi 1920-luvulla esimerkiksi uuden filmika-

mera Leican myötä, Aamulehdellä ei tehty uusia kamerahankintoja (Seppälä 2004, 38). 

2.5 Aamulehden valokuvaajat vuosina 1927–1931 

Arvo Tamminen oli Aamulehden ensimmäinen päätoiminen valokuvaaja ja samaan ai-

kaan toinen Suomen ensimmäisistä päätoimisista lehtivalokuvaajista. Tammisen ura Aa-

mulehdessä oli lyhyt: hän aloitti työnsä keväällä 1927 ja lopetti alkuvuonna 1928 siirty-

essään Helsinkiin elokuvatuotantoon töihin. (Seppälä 2004, 24.) Tamminen harjoitteli 

valokuvausalaa kaksi vuotta kolmen eri ammattikuvaajan ohjaamana ennen Aamuleh-

teen tuloaan (Suomen Valokuvataiteen museo). 

Itse kuvaamaan oppinut Veikko Kanninen palkattiin Tammisen lähdettyä, ja hän työs-

kenteli lehden valokuvaajana vuosina 1928–1936 (Vapriikin kuva-arkisto.) Kanninen pal-

kattiin itse oppineena valokuvaajana, joka ei ollut saanut alan koulutusta (Seppälä 2004, 

34). Kanninen on itse kertonut Aamulehden haastattelussa vuonna 1982, että hänestä 

piti tulla alun perin maanviljelijä. Hän kertoi myös lähteneensä lehden palveluksesta ma-

teriaalin tuhlailevan käytön vuoksi – isännöitsijä Wäinö Arajärvi ei hyväksynyt sitä, että 

vain puolet otetuista kuvista päätyi lehteen. (Aamulehti 22.8.1982.) Kanninen kuvasi Aa-

mulehden uransa aikana kuvia myös tamperelaiselle sosiaalidemokraattiselle Kansan 

Lehdelle (Seppälä 2004, 56). Lähtönsä jälkeen Kanninen perusti oman valokuvausliik-

keen ja jatkoi esimerkiksi Kansan Lehdelle kuvaamista (Seppälä 2004, 56). 

Martti Staf (myös E. M. Staf) aloitti Aamulehdellä autonkuljettajana ja asiamiesten ajo-

opettajana vuonna 1925 ja sai valokuvauksesta kiinnostuneena tehdä seutumatkoillaan 

kuvauksia, jotka edistivät lehden levikkiä. Staf neuvotteli itselleen vuonna 1926 parem-

man palkan, johon kuului korvaus valokuvaajan työstä. Staf kuvasi samaan aikaan myös 

Suojeluskuntajärjestön Hakkapeliitta-lehdelle ja Tampere-Seuralle. Vuonna 1931 Staf 
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hakeutui Helsinkiin Aarne Pietisen studioon lisäoppiin. Staf kuvasi harjoittelun aikana 

muun muassa Uuden Suomen ja Kansan Kuvalehden kuvaukset. Hän palasi vuoden jäl-

keen takaisin Tampereelle yrittäjäksi. Yksi Stafin asiakkaista oli Aamulehti. (Seppälä 

2004, 17; Runeberg 1985, 28–30.) 

Muita ajanjaksolla satunnaisesti kuvanneita valokuvaajia toimittajien lisäksi olivat muun 

muassa Aamulehden kuvalaattalaitoksen johtaja K. O. Lumme (Seppälä 2004, 26) ja 

kemigrafi Sulo Markkanen (Seppälä 2004, 70), mutta heidän ottamiaan valokuvia ei kä-

sitellä tutkimuksessa. 

2.6 Tampere 1920–1930-luvuilla 

Tampere oli 1920–1930-luvuilla Suomen suurin teollisuuskaupunki, ja yli puolet kaupun-

gin asukkaista sai toimeentulonsa teollisuudesta ja rakennustoiminnasta (Keskinen, Pel-

tola ja Suodenjoki 2005, 12). 

Suomen sisällissodan jälkeen Tampereen väkiluku kasvoi tasaisesti. Vuonna 1920 henki-

kirjoitetun väestön määrä oli 41 150 ja vuonna 1925 45 279. Vuonna 1930 Tampereen 

koko taajaman väkiluku oli väestönlaskennan mukaan 61 284 asukasta (Keskinen ym. 

2005, Liite 1). Kaupungissa asui sisällissodan miestappioiden ja naisvaltaisten teollisuus-

alojen, kuten tekstiiliteollisuuden, vuoksi huomattavasti enemmän naisia kuin miehiä 

(Keskinen ym. 2005, 13). 

Vaikka Tampere tarjosi tehdastöitä maan kasvaneen ostovoiman ansiosta, Tampereella 

oli kauppoja keskimäärin vähemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa osuusliikkeiden 

verkostojen laajenemisesta huolimatta. (Peltola, 1999a.) 

1920-luvulla Tampere toipui vielä kansalaissodan jättämistä jäljistä. Osin tuhoutunut 

Tampere jätti kaupunkiin valtavan asuntopulan, ja sodan jälkeinen inflaatio vei työläi-

siltä ostokyvyn. Kaupunki ehti elpyä hetkeksi sotaa edeltävälle tasolleen vuosina  

1926–1927, ja rakentaminen vilkastui. 1930-luvun suuri lamakausi heijastui kuitenkin 

myös Tampereelle, ja liki kolmasosa vuoden 1928 teollisuustyöpaikoista katosi vuoteen 
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1932 tultaessa. Myös työtunteja vähennettiin ja palkkoja laskettiin. Rakennustoiminta 

lamaantui 1930-luvun alussa. (Peltola, 1999a.) 

Ensimmäinen automobiili nähtiin Tampereella vuonna 1906. 1920-luvulla autot olivat jo 

tuttu näky Tampereen katukuvassa, vaikka oma auto olikin harvinainen hankinta. Jul-

kista liikennettä kehitettiin Tampereen asuinalueiden levittäytyessä yhä kauemmas kes-

kustasta, ja työläiset kulkivat kauempaa töihin kaupungin sisäisellä omnibussilla eli linja-

autolla. (Peltola, 1999b.) 

Vuosien 1919–1932 kieltolaki vaikutti myös Tampereella. Tampereelle perustettiin Suo-

men ensimmäinen raittiuslautakunta, jonka tehtävänä oli rikosten ehkäisy ja raittiusaat-

teen levittäminen. Lautakunta nimitti kaksi raittiusvalvojaa, jotka toimivat yhteistyössä 

poliisilaitoksen siveysosaston kanssa, jonka tehtäväksi kieltolakirikollisuus katsottiin. Ku-

ten kaikkialla Suomessa, kieltolakirikollisuus työllisti viranomaisia kohtuuttomasti re-

sursseihin nähden. Esimerkiksi raittiusvalvojat saivat kaupungilta työnsä tekoon vain sa-

detakit ja polkupyörät, ja vain murto-osa rikollisista tuomittiin. Vuosien 1920–1932 vä-

lillä takavarikoitiin lähes 300 pulloa hienompia juomia ja 15 700 litraa spriitä ja pidätet-

tiin 1244 epäiltyä. Rikollisuus kiihtyi vuosien 1928–1930 aikana. (Vähäpesola, 1999.)  
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3 TÄRKEÄT KÄSITTEET, TUTKIMUSAINEISTO 
JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

Valokuvan tutkimiseen on olemassa lukuisia erilaisia tulokulmia, joista tutkija voi valita 

ja yhdistellä itselleen ja tutkimusaiheelleen ja -aineistolleen sopivan kokonaisuuden. 

Teen tässä tutkimuksessa sisällönanalyysia, joka yhdistelee kvantitatiivista ja kvalitatii-

vista analyysia. Koko tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia visuaalisia järjes-

tyksiä Aamulehden oman tuotannon valokuvissa on. Analysoin tuloksia kontekstoinnin 

avulla ja pohdin kuvien representaatioita konstruktivistisesta näkökulmasta. Lisäksi tar-

koituksena on löytää ja esitellä kuvien käytöstä esiin nousevia erityispiirteitä ja tunnis-

tettavia lajityyppejä tapausesimerkkien avulla. 

Tässä luvussa esittelen ensin kaksi tutkimuksen kannalta tärkeää käsitettä, joiden poh-

jalle tutkimus rakentuu. Sitten käyn läpi lehtikuvan lajityypillisiä piirteitä, jotka tutkimuk-

sessa otetaan huomioon. Sen jälkeen esittelen tutkimusaineistoni, siihen käyttämäni 

tutkimusmenetelmät ja lisätyökalut kuvien kvalitatiiviseen analyysiin. 

3.1 Representaatio 

Representaation käsite on vakiintunut osaksi visuaalisen kulttuurin tutkimuksen käsit-

teistöä (Seppänen 2005, 77), ja sen avulla myös tässä tutkimuksessa voidaan luoda hyvä 

pohja sille, millaisista lähtökohdista valokuvaa aiotaan tarkastella. Representaation kä-

sitettä käytetään laajalti eri tutkimusaloilla, ja tavat tulkita ja käyttää käsitettä eroavat 

toisistaan varsin paljon. Käsittelen representaation käsitettä suhteessa valokuvaan ja vi-

suaaliseen kulttuuriin sekä siihen, millaisia näkökulmia käsite tarjoaa omaan tutkimuk-

seeni. 

Mikä siis on representaatio? Sanan alkuperä tulee latinan kielestä sanasta repraesenta-

tio, jonka kantasanalla repraesentare on kaksi eri merkitystä: 1) havainnollistaa, asettaa 

silmien eteen, kuvailla mielessään tai kuvailla ja 2) tehdä heti tai toteuttaa. Nykypäivänä 

representaation käsitteen yksinkertainen ja yleinen määritelmä seurailee samankaltai-

sia suuntia kuin alkuperäisen sanan merkitys. Se on 1) jonkin asian edustamista tai jonkin 
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asian tai jonkun tilalla olemista tai 2) jonkin asian muotona tai kuvana olemisena tai jon-

kun tilalla merkitsemisenä. Kontekstista riippuen representaatio voi merkitä, edustaa, 

kuvata, havainnollistaa ja niin edelleen. (Knuuttila ja Lehtinen 2010, 10.)  

Ajatus representaatiosta edustussuhteena on yleisin. Jokin poissa oleva kohde korva-

taan jollakin uudella läsnäolon muodolla. Uusi läsnä oleva edustaa tai esittää poissa ole-

vaa, mutta ei toimi sen täydellisenä korvaajana. Representaatio on siis objekti, ominai-

suus tai tila, joka viittaa johonkin itsensä ulkopuoliseen asiaan. (Knuuttila ja Lehtinen 

2010, 10–11.) Englannin kielen sana represent kääntyy suoraan sanoiksi kuvata, edustaa 

ja esittää. Representaation voi suomen kielessäkin tulkita yksinkertaisesti esitykseksi 

(Seppänen 2005, 77). Valokuva on esitys eli representaatio. Valokuva henkilöstä esittää 

ja edustaa kuvassa olevaa henkilöä, mutta valokuva ei ole kyseinen henkilö. Valokuvan 

tehtävänä on viitata kuvassa olevaan henkilöön. Kun katsomme valokuvaa ihmisestä, 

emme ehkä ajattelekaan enää itse valokuvaa objektina vaan henkilöä siinä. Näin repre-

sentaatio toimii yksinkertaisimmillaan. Yksinkertainen ei vielä kuitenkaan riitä selittä-

mään kuvan sisältämiä merkityksiä. 

Sosiologi ja kulttuurintutkija Stuart Hall pureutuu representaation käsitteeseen toimit-

tamassaan teoksessa Representation: Cultural Representations and Signifying Practices 

ja toteaa, ettei oikotietä representaation käsitteen koukeroiden avaamiseen oikein ole. 

Hän kuitenkin yrittää ja kirjoittaa representaatiosta mahdollisimman tyhjentävän virk-

keen, jonka käänsin vapaasti seuraavaan muotoon suomeksi: ”Representaatio tarkoittaa 

kielen käyttämistä jonkin merkityksellisen asian sanoittamiseen tai esittämiseen maail-

masta merkityksellisesti muille ihmisille.” (Hall 1997, 15.)  

Hall tuo representaation käsitteen keskiöön merkitykset, joita ilman kaikenlainen kom-

munikaatio olisi mahdotonta. Esimerkiksi kaikki ympärillämme oleva ja aistein havait-

tava merkitsee meille jotakin, mutta miten ja miksi? Tätä Hall avaa representaation kä-

sitteellä. Representaatio on myös sitä, että luomme merkityksiä mielissämme olevien 

käsitteiden avulla (Hall 1997, 17). 
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Kun Stuart Hall puhuu kielestä, hän tarkoittaa puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi myös 

kaikenlaisia muita ilmaisumuotoja, kuten kuvia, kehon kieltä, ilmehdintää, musiikkia ja 

niin edelleen (Hall 1997, 18–19). Valokuva käyttää visuaalista kieltä. Jotta valokuvia voi-

daan tulkita, tarvitaan myös taito lukea erilaisia merkityksiä, joita kuviin kätkeytyy. Tä-

män taidon me opimme kasvamalla omassa kulttuurissamme. 

Hallin mukaan representaatioon liittyy kaksi eri prosessia eli representaation järjestel-

mää, jotka avaavat käsitettä vielä paremmin. Ensimmäinen järjestelmä on merkitysten 

löytäminen mentaalisten representaatioiden eli merkityksellisten mielikuvien avulla. Sa-

nat, kuvat ja äänet ovat merkkejä, jotka yhdistetään mentaalisiin representaatioihin 

koodin avulla (Seppänen 2005, 87). Esimerkiksi kirjainyhdistelmä k-i-r-j-a yhdistyy suo-

menkielisen mielessä esineeseen, jossa on sivuja ja kannet ja näin edustaa esinettä 

merkkinä eli sanana. Yhtä lailla liikennevaloissa vihreä valo tarkoittaa ”saa mennä” ja 

punainen ”pysähdy”. Näin on koodattu kulttuuriimme. Kuten on huomattavissa, ajatus 

representaatiosta edustussuhteena on omalla tavallaan yhdistettävissä myös Hallin teo-

riaan: Sana edustaa esinettä, valo edustaa liikennesääntöä. 

Voimme kuvitella olemassa olevien asioiden lisäksi myös asioita, joita ei voi suoraan 

nähdä, kuten rakkauden, tai asioita, joita ei ole olemassa, kuten keijut ja yksisarviset. 

Kykenemme luokittelemaan, vertailemaan ja yhdistelemään käsitteitä ja kannamme 

aina mukanamme käsitteiden hyvin järjesteltyä varastoa tai karttaa, joka on varmasti 

meillä kaikilla erilainen, mutta riittävän samanlainen, jotta voimme kommunikoida ja 

ymmärtää toisiamme. Hallin mukaan kulttuuri voidaan kuvata jaetuiksi merkityksiksi ja 

jaetuiksi käsitteiden kartoiksi (Hall 1997, 17–18). 

Toinen representaation järjestelmä liittyy kieleen ja kommunikaatioon merkitysten ra-

kentumisessa. Jotta merkityksillä olisi, no, jotakin merkitystä, ihmisten on kyettävä vies-

timään toisilleen yhteisen kielen avulla. Sanat, äänet ja kuvat ovat merkkejä, jotka linkit-

tyvät mielemme käsitteistöön ja näin luovat kulttuurimme merkitysjärjestelmän (Hall 

1997, 18–19.) Representaation käsitteen avulla valokuvien eri merkitykset nivoutuvat 

osaksi kulttuuria, merkkijärjestelmiä ja ihmisten välistä vuorovaikutusta (Seppänen 

2005, 85–86). Merkityksiä voi analysoida esimerkiksi semiotiikan eli merkitysopin avulla. 
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Hall jakaa representaation ymmärtämisen tavat kolmeen erilaiseen lähestymistapaan, 

refleksiiviseen, intentionaaliseen ja aiemmin mainittuun konstruktivistiseen. Näillä kol-

mella tavalla voidaan eri näkökulmin määritellä se, millaisiin kysymyksiin esimerkiksi va-

lokuva voi vastata katsojalleen. (Hall 1997, 24.) 

Refleksiivisessä lähestymistavassa voimme kysyä valokuvalta, vastaako se todellisuutta. 

Etenkin journalistisissa valokuvissa, kuten uutiskuvissa, tämä on luonnollisesti kysymys, 

jonka vastaus kiinnostaa kuvan katsojaa. Kysymys on kuitenkin tutkimuksessa ongelmal-

linen. Mikä on se todellisuus, johon valokuvan tapahtumaa verrataan? (Seppänen 2005, 

94.)  

Ranskalainen semiootikko Roland Barthes tiivistää valokuvan todenmukaisuuden lau-

sahdukseen siitä, että valokuva on kiistaton todiste valokuvauksen kohteen läsnäolosta 

kuvanottohetkellä (Barthes 1980, 82, 88, 93). Hän kumoaa ajatuksen siitä, että valokuva 

olisi suora kopio todellisuudesta. Valokuva ei myöskään ole kiistaton todiste siitä, onko 

kuvassa esitetty tapahtuma todellinen. Se voi olla esimerkiksi uskottavasti lavastettu. 

Journalismi perustuu kuitenkin totuuden tavoitteluun, ja sekä tekstin että kuvan toden-

mukaisuudesta huolehtiminen on Journalistin ohjeidenkin perusta. Jo journalistin ohjei-

den ensimmäisessä versiossa, Etikettisäännöissä Suomen sanomalehtimiehille, puhu-

taan oikeista ja vääristä uutisista ja siitä, että saadut tiedot on aina tarkistettava. Vaikka 

säännöt julkaistiin vasta vuonna 1957, totuus on eittämättä ollut pyrkimyksenä läpi sa-

nomalehden elinkaaren. (Julkisen sanan neuvosto.) 

Valokuvan totuutta voi etsiä lukuisin eri tavoin ja näkökulmin, mutta tässä tutkimuk-

sessa valokuvien todenmukaisuutta tarkastellessa otetaan huomioon journalismin lain-

alaisuudet, multimodaalisuus ja journalistisen kuvan lajityypit, joita käsitellään tässä tut-

kielmassa hieman myöhemmin. 

Kun pohdimme, mitä kuvan tekijä itse tahtoo valokuvallaan kertoa, lähestymme kuvaa 

intentionaalisesti (Seppänen 2005, 94–95). Tämä tapa on myös tutkimuksen kannalta 
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ongelmallinen jo lähtien siitä, että kaikki tutkimusaineistoni valokuvaajat ovat jo kuol-

leet. Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kannalta intentionaalinen lähestymistapaa voi-

daan käyttää yhtenä representaation mahdollisena kontekstina (Seppänen 2005, 95), 

mutta se ei kanna tutkimusta itsenäisesti. Intentionaalisuus voidaan tässä tutkielmassa 

jättää sivuun. 

Kolmas lähestymistapa on tutkimukseni kannalta hedelmällisin. Konstruktivistinen lä-

hestymistapa tavoittaa ajatuksen siitä, että valokuva ei heijasta todellisuutta vaan on 

osa sitä. Se ei pohdi, onko valokuva totta, vaan pohtii, millaista todellisuutta valokuva 

itse rakentaa ja miten. (Seppänen 2005, 95.) Kuvan välittämä tieto ei ole puhtaasti yksi-

selitteistä, vaan kuva on otettu jostakin näkökulmasta, se on otettu tiettyä käyttötarkoi-

tusta varten ja sen tulkinta ja merkitykset ovat tulkitsijasta ja kulttuurista riippuvaisia. 

Tämä yhdistyy ajatukseen todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta, sosiaalisesta kon-

struktionismista. Yhdysvaltalainen sosiologi Peter L. Berger ja slovenialaissyntyinen so-

siologi Thomas Luckmann julkaisivat vuonna 1966 tiedonsosiologisen yhteisteoksen, 

joka määrittelee pohjan sosiaalisen rakentumisen käsitteelle. Sen mukaan ihminen tuot-

taa jatkuvasti jokapäiväistä todellisuuttaan itse omalla toiminnallaan ja ajattelullaan. 

(Berger ja Luckmann 1997, 30.) 

Perustodellisuudeksi kutsutun jokapäiväisen todellisuutemme toimivuus on pitkälti riip-

puvainen siitä, että voimme ylläpitää lajimme määrittelemiä koodistoja, kuten kieltä, ja 

luoda asioille uusia merkityksiä yhdessä toisten ihmisten kanssa eli intersubjektiivisesti 

(Berger ja Luckmann 1997, 33–34). Mielenkiintoista on konstruktivistisesta näkökul-

masta se, kuinka valokuvissa rakennettu todellisuus linkittyy perustodellisuuteemme: 

Millaiset asiat ja merkit kuvassa saavat meidät ajattelemaan, että se esittää todelli-

suutta? 

Konstruktivistinen lähestymistapa on näistä kolmesta ainoa, jota ei ole sidottu tiukasti 

jo menetettyyn aikaan. Emme voi enää haastatella kuolleita ihmisiä tai palata ajassa yh-

deksänkymmentä vuotta taaksepäin hetkeen, jona kuva on otettu. Valokuvan esittämät 
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tapahtumat luovat meille vaikutelman todellisuudesta, joka on kuvanottohetkellä val-

linnut. 

Tutkimukseni kannalta yksi tärkeimpiä ajatuksia valokuvan ominaisuuksista on sen in-

deksinen suhde hetkeen, jona se on otettu. (Tinkler 2013, 5–6.) Indeksisyys on semioot-

tinen käsite, joka tarkoittaa jonkin suoraa kytköstä kohteeseensa. Esimerkiksi jalanjäljet 

hiekassa ovat indeksisiä merkkejä, jotka viittaavat suoraan siihen, että joku tai jokin on 

kulkenut hiekassa. (Seppänen 2005, 125.) Yhteys on usein kausaalinen eli sillä on syy-

seuraussuhde. Myös valokuvalla ja sen kohteella on kausaalinen yhteys: kuvaa ottaessa 

valonsäteet ovat piirtäneet kuvan kohteesta valoherkän filmin pintaan. (Seppänen 2006, 

178.) Valokuva on aina myös metonyyminen: Se on pala, joka on otettu tapahtumasta ja 

joka on jäänyt edustamaan tapahtumaa (Seppänen 2005, 126). 

Aamulehden valokuvat esittävät siis väistämättä juuri sitä, mitä kameran edessä on ollut 

kuvanottohetkellä, ja tämän ominaisuutensa vuoksi ne tulevat osaksi tieteenalan kes-

kustelua totuudesta eli totuuden diskurssia. Kuva on kuitenkin syntynyt ihmisen – sekä 

tietoisten että tiedostamattomien – päätösten ja toiminnan tuloksena. Tämä ajatus an-

taa tilaisuuden kysyä valokuvilta juuri ne kysymykset, joiden vastaukset avaavat valoku-

vien konstruktivistista ja tuotannollista puolta.  

3.2 Visuaaliset järjestykset 

Analysoin kuvauspäiväkirjan kuva-aiheita ja kuvia joukkona, ja otan siksi analyysin tueksi 

visuaalisten järjestysten käsitteen. Se on hyödyllinen käsite oman tutkielmani aiheen 

kaltaisessa tutkimuksessa, jossa tutkitaan suuressa aineistossa esiintyvää toisteisuutta. 

Visuaaliset järjestykset ovat katseella havaittavia säännönmukaisuuksia todellisuudes-

samme (Seppänen 2006, 14), joita tulkitsemalla katsoja saa työkaluja häntä ympäröivän 

kulttuurin ja niissä piilevien ja ilmeisten merkitysten ymmärtämiseen. Valokuvien koh-

dalla visuaalisten järjestysten käsitettä voisi myös kutsua yleisesti kuvastoksi. 

Kuten aiemmin mainitsemani konstruktivistinen lähestymistapa representaatioon, visu-

aaliset järjestykset liittyvät myös todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen. Ihminen 
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syntyy maailmaan, joka on jo valmiiksi tietynlaisessa järjestyksessä. Lajimme on jo anta-

nut esineille ja ilmiöille nimet, luonut valtasuhteet ja rakentanut koko yhteiskunnan ko-

konaisuudeksi, jonka hahmottamiseen tarvitaan vain yhteinen kieli sekä ihmisen kyky 

oppia ja omaksua tietoa kaikesta rakentamastamme. Rakenne ei ole vain verbaalinen, 

vaan se on myös esimerkiksi visuaalinen. Visuaaliset järjestykset ovat luonnollinen osa 

yhteiskuntamme rakenteita, joka nivoutuu kaikkiin ympärillämme oleviin visuaalisiin esi-

tyksiin ja niiden keskinäisiin suhteisiin – sekä tiedostetusti että tiedostamattomasti ra-

kennettuihin. 

Koska visuaaliset järjestykset ovat kulttuurissamme syntyviä tuotoksia, niistä on myös 

mahdollisuus tulkita kulttuurimme vakiintuneita ja jaettuja merkityksiä (Seppänen 2006, 

36). Visuaaliset järjestykset voivat toistaa kulttuurissamme vallitsevia valta-asetelmia, 

jotka saattavat olla hyvinkin eriarvoisia, mutta joita kenties pidämme itsestään selvinä 

ja luonnollisina asioina. Visuaaliset järjestykset eli esimerkiksi tietyn kuvaston samankal-

taisuus ja toistuvuus voivat olla tuloksellinen analyysin kohde esimerkiksi erilaisten nor-

mien havaitsemiselle visuaalisessa kulttuurissa – ja sille, toistavatko nämä havaitut nor-

mit eriarvoisuutta tai epäoikeudenmukaisuutta. Siksi käsitteen huomioon ottaminen 

tässä tutkimuksessa on merkityksellistä. 

Aamulehden valokuvat toistavat erilaisia visuaalisia järjestyksiä. Tutkimuskysymys Aa-

mulehden kuvien aiheista on kysymys, johon vastataan selvittämällä, millaisia visuaalisia 

järjestyksiä kuvista löytyy, sillä kuva-aiheiden toistuminen on visuaalisten järjestysten 

toistumista. Visuaaliset järjestykset toistuvat kuvissa silti kuvien sisällössä muutenkin 

kuin siinä, mitä kuvat ensisijaisesti esittävät. Siksi käsite antaa mahdollisuuden laajentaa 

tutkimuksen analyysia kuva-aiheita syvemmälle.  

3.3 Genrepiirteitä ja moodeja – lehtikuvaa pohtimassa 

Yksi erillinen asia, jota käsittelen analyysissani, on lehtikuvan moninaisuus ja ominaisuu-

det Aamulehden kuvissa. Esimerkiksi lehtikuvaukseen yhdistettävä uutiskuva on yksi 

journalistisen kuvan lajityypeistä eli genreistä. Genren tutkimuksesta voi olla hyötyä esi-

merkiksi sisällön, tuotannon ja vastaanoton näkökulmien erittelyssä ja johtopäätösten 
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tekemisessä näiden erittelyiden perusteella. Etenkin journalistisen kuvan genren tunnis-

taminen on kuvan katsojalle keino löytää oikea tapa suhtautua valokuvan sisältöön ja 

siihen, millaista tietoa kuvasta kannattaa etsiä ja millaisiin kysymyksiin se voi vastata. 

Tässä tutkimuksessa genren tutkiminen auttaa eritoten tuotannon näkökulman pohti-

mista. Sen avulla voidaan nostaa esiin esimerkiksi valokuvan suunnitelmallisuutta, suun-

nittelemattomuutta ja kuvan aiheen uutisarvoa. Nostan alaluvussa 4.3 esiin aineistosta 

löytämiäni tapausesimerkkejä, jotka ilmentävät Aamulehden uutiskuvien piirteitä ja tuo-

tantoon liittyviä seikkoja.  

Genren määrittely jakaa mielipiteitä, eikä sillä ole suoraan vakiintuneita käyttötapoja 

(Pienimäki 2013, 97). Journalistisen kuvan lajityypittely on tänä päivänäkin niin haja-

naista ja mielipiteitä jakavaa, etten kokenut löytäväni sopivaa lajityypittelyä tutkimuk-

seeni, joihin kaikki kuvat sopisivat ja jotka voisin perustella tarpeeksi hyvin. Tänä päivänä 

käyty genrekeskustelu koskee lähinnä nyt ja lähihistoriassa otettuja journalistisia kuvia, 

eikä olisi oikein tarkastella oman aineistoni kuvia nykypäivään asti kehittyneen lajityypi-

tyksen kriteereillä. En tutkimuskirjallisuutta lukiessani löytänyt todisteita siitä, että leh-

tikuvalle olisi ehtinyt kehittyä vielä nimettäviä genrejä vuosina 1927–1931. Kuvat olivat 

vain esimerkiksi ”lehtikuvia”, ”uutiskuvia”, ”teatterikuvia” ja ”potretteja”. 

Olen tutustunut Aamulehden oman tuotannon kuviin ja niiden mahdollisiin genrevaih-

toehtoihin ja tullut siihen tulokseen, että vaikka olisikin mahdollista tehdä määrällinen 

tutkimus genreistä, jotka olen itse määritellyt omaa työtäni varten, en koe sitä tarpeeksi 

kantavaksi vaihtoehdoksi. Tein ennen tätä päätelmää kokeilun, jossa jaoin kuvaustoi-

meksiannot neljään eri journalistisen kuvan genreen, mutta huomasin pian, että yksi ku-

vaustoimeksianto saattoi sisältää jopa kolmen eri genren kuvia. Tulokset olisivat epäta-

sapainossa, sillä kuvien määrää ei käsitellä koodauksessa ja ne vaihtelevat suuresti eri 

kuvaustoimeksiantojen välillä. Olisi virheellistä merkitä kaksi kuvaa sisältävään kuvaus-

toimeksiantoon kaksi eri genreä ja 12 kuvaa sisältävään kuvaustoimeksiantoon yksi 

genre. Jos tahtoisin selvittää kaikkien kuvien genret, minun tulisi ottaa koodattavaksi 

havaintoyksiköksi vain yksittäinen kuva, eikä se ole työn laajuuden huomioon ottaen 

mahdollista aineiston kuvamäärän ollessa tuhansissa. 
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Kuvaustoimeksiantojen ensisijaisen aiheen muuttujan sisällönanalyysin tulosten perus-

teella huomasin kuitenkin, että tutkimusta voisi vielä täydentää analyysilla, joka tarken-

tuu Aamulehden uutiskuviin. Kuvaustoimeksiantojen aiheet antavat kyllä kuvan siitä, 

millaisia visuaalisia järjestyksiä Aamulehden kuvissa on, mutta uutisten kuvasisältö ja 

kuvien käyttö jää kuitenkin tutkimuksessa ilman toista analyysia mielestäni liian hämä-

räksi. Uutiskuvien analyysissa nostan esiin niiden aikaan ja hetkellisyyteen, kuvien tar-

joaman tiedon laatuun, tulkinnallisuuteen ja kuvan käyttöön liittyviä asioita. Näissä tul-

kinnoissa auttaa kuvien lajityypin käsittely. 

3.3.1 Vuosien 1927–1931 lehtikuvien lajityypittelyä 

Tampereen yliopiston nykyinen tutkimuspäällikkö, medianlukutaitoon ja kuvanlukutai-

toon erikoistunut tutkija Mari Pienimäki (2013) on jakanut väitöskirjassaan journalistis-

ten kuvien genret neljään eri kategoriaan ja niiden eri alalajeihin. Pienimäki korostaa 

medianlukutaitoa, mikä myös korostuu tutkimuksissa, joissa tutkitaan esimerkiksi jour-

nalistista kuvaa. Liki sata vuotta vanhat valokuvat antavat lisäksi tutkimukseen oman 

haasteensa, sillä kuvien ajattelu journalistisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta on ol-

lut erilaista ja vasta kehittymässä. Esittelen seuraavaksi Pienimäen väitöskirjassa ehdo-

tetun genremallin lajityypit ja keskityn niistä tarkemmin uutiskuvaan ja sen kahteen ala-

lajiin, jotka otan mukaan tutkimukseeni. 

Pienimäki on luonut mallin, joka jakaa journalistiset kuvat seuraaviin genreihin: uutisku-

vat ja niiden alla pehmeät ja kovat uutiskuvat, kuvitusvalokuvat, henkilökuvat ja niiden 

alla näköiset ja performatiiviset henkilökuvat ja lopuksi tunnistevalokuvat. Hän on pää-

tynyt jaotteluunsa kuvien funktion eli käyttötarkoituksen perusteella. Pienimäki perus-

telee genrejen määrän rajoittamista käsitteen voiman säilyttämisellä. Jos genreiksi mää-

riteltäisiin esimerkiksi maisema-, urheilu- ja katuvalokuvat, kategorisointi menettäisi te-

honsa (Pienimäki 2013, 97). 

Uutiskuva perustuu sen esittämän tapahtuman uutuuteen ja ajankohtaisuuteen. Se on 

dokumentaarinen otos, joka kuvittaa uutista, joka niin ikään on ajankohtainen juttu äs-
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kettäin tapahtuneesta tai tietoon saadusta asiasta. Stuart Hallin mukaan sanomaleh-

dessä julkaistun jutun, reportaasin tai kuvan on täytettävä vähintään kolme peruskritee-

riä, jotta se voi viestiä uutista. Sen ”täytyy olla kytkeytynyt tai kytkettävissä tapahtu-

maan, sattumaan tai tapaukseen, tapahtuman täytyy olla tapahtunut äskettäin, jos mah-

dollista eilen, mieluiten tänään muutamia tunteja sitten, ja tapahtuman tai henkilön on 

’uutisissa’ saatava uutisarvoinen aste” (Hall 1972, 174). Salon mukaan dramaturgi voisi 

kuvata uutista ”kohtaloksi, joka äkisti katkaisee normaalin tarinankulun ja muuttaa sen 

ehkä kokonaan toiseksi” (Salo 2000, 14). 

Aiemmin mainittuja kriteereitä voidaan luonnollisesti soveltaa uutiskuvaan. Sen tär-

keimpiä erityispiirteitä ovat sen autenttisuus ja ainutlaatuisuus: Uutiskuvaan on tallen-

tunut merkittävä hetki, jonka uudelleen kuvaaminen myöhemmin sellaisenaan voi olla 

mahdotonta.  

Sanomalehden lukijalle uutiskuva on tärkeä todistusaineisto (Salo 2000, 14). Kaikki uu-

tisaiheet eivät täytä uutisen kriteeriä odottamattomuudesta. Monet uutistapahtumat 

ovat ennalta tiedossa olevia tapahtumia, kuten esimerkiksi vaalit tai urheilukilpailut. Ta-

pahtumaan itseensä kuitenkin sisältyy odotus yllätyksestä, joka voi määräytyä uutisai-

heen kärjeksi. (Salo 2000, 12.) Uutiskuvaan yritetään tallentaa tapahtuman ennalta-ar-

vaamattomat erityiset hetket, kuten yllätykset ja tapahtumien käänteet. 

Jaan Mari Pienimäen tavoin uutiskuvat koviin ja pehmeisiin uutiskuviin. Kovien ja peh-

meiden uutisten olennainen ero on niiden uutisarvossa ja suunnitelmallisuudessa. Kova 

uutisaihe ikään kuin määrää itse itsensä kuvattavaksi, kun taas pehmeää uutista käsitel-

lessä pohditaan, miten kuva tuotetaan, vaikka varsinaista kuva-aihetta ei suunniteltaisi-

kaan valmiiksi ennen kuvan ottoa (Pienimäki 2013, 108).  

Valokuvien uutisarvo on yksi hyvä mittari kovan ja pehmeän uutiskuvan välillä. Siinä, 

missä kova uutinen on tärkeä ja uutisarvo on korkea, pehmeä uutinen on kiinnostava. 

Kun valokuva ja sen aihe katsotaan yleisesti merkittäväksi ja tärkeäksi, se saa korkean 

uutisarvon. Mielenkiintoiset, esimerkiksi kovaa uutista taustoittavat tai niihin liittyvät 

uutiset ovat pehmeitä uutisia – niissä ei uutisoida kovan uutisen päätapahtumasta vaan 



 

27 

 

jostakin siihen liittyvästä. Pehmeillä uutiskuvilla on useita erilaisia tyylillisiä vaihtoehtoja. 

(mts. 116.) Kun kuvalla on lievä uutisarvo tai ei uutisarvoa lainkaan, sitä voidaan kutsua 

kuvituskuvaksi. 

Aamulehden 1920–1930-lukujen kova uutiskuva on voinut teknologian ja ajankäytöllis-

ten seikkojen puitteissa käsitellä tapahtumaa, joka on voitu kuvata edellisenä päivänä 

niin, että valokuva on saatu ajoissa lehteen. Kuvan tapahtuman on siis täytynyt tapahtua 

tarpeeksi lähellä Aamulehden toimitiloja niin, että kuva on ehditty kehittää, rasteroida 

ja saattaa painolevylle ja painoon. Määritelmä kovasta ja pehmeästä uutisesta on hie-

man erilainen kuin tänä päivänä. Aamulehden kovia uutiskuvia voivat olla esimerkiksi 

kuvat erilaisista tärkeistä tapahtumista, kuvat onnettomuuksista ja niiden jäljistä ja peh-

meitä kuvat, jotka näyttävät tärkeiden uutisaiheiden erilaisia näkökulmia tai tilanteita ja 

asioita, joiden valokuvaaminen ei ole vaatinut kiireellistä reagointia. 

3.3.2 Moodit journalistisen kuvan lajityypittelyn apuna 

Pienimäki on ottanut genremalliinsa vaikutteita elokuvatutkija Bill Nicholsin kuvaile-

mista moodeista, jotka hänen mukaansa ”ovat löysiä kehyksiä, joiden puitteissa tekijät 

voivat toimia ja jotka tuottavat spesifejä odotuksia, jotka katsojien ennakoidaan täyttä-

vän” (Pienimäki 2013, 104). 

Pienimäen mukaan Susanna Helke näkee moodien painottuvan kysymykseen siitä, mi-

ten tietoa voidaan todellisuudesta saada ja ”millaisin keinoin historiallista, yhteiskunnal-

lista tai sosiaalista todellisuutta voidaan lähestyä, tavoittaa tai paljastaa” (2013, 105). 

Moodeissa keskitytään siis vahvasti tuotannon rooliin genren synnyssä. Bill Nichols on 

alun perin luonut moodit dokumentaristisen elokuvan tutkimukseen, mutta Pienimäki 

esittää, että ne voivat tuoda kriittistä näkökulmaa esimerkiksi valokuvaajan ja kuvatta-

van valtasuhteisiin. Dokumentaristinen elokuva ja journalistinen kuva eivät loppujen lo-

puksi ole kovinkaan erilaisia: ne ovat indeksistä kameralla otettua kuvamateriaalia. Pie-

nimäki perustelee väitöskirja-artikkelissaan moodien käytön journalistisen kuvan tulkin-

nassa mielestäni hyvin. Moodit selittävät ja sanoittavat sellaisia asioita, joille ei ehkä ole 
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löytynyt nimiä valokuvantutkimuksen kentältä. Moodien luomia tulkinta-asetelmia käsi-

tellään myös tässä tutkimuksessa, joten koen hyödylliseksi ja tarpeelliseksi ottaa osan 

Nicholsin moodeista analyysin avuksi.  

Nicholsin representoimisen moodeja on kuusi: runollinen, selittävä, havainnoiva, osal-

listava, refleksiivinen ja performatiivinen. Pienimäki hyödyntää journalistisen kuvan gen-

remalliinsa vain havainnoivaa, osallistavaa ja performatiivista moodia. Oman tutkimus-

aineistoni kannalta havainnoiva ja osallistava moodi ovat näistä kolmesta selvästi käyt-

tökelpoisia.  

Havainnoiva moodi pyrkii mahdollisimman autenttiseen kuvasisältöön. Kenneth Kobrén 

(2008, 21) mukaan todellisia emootioita tavoitellakseen kuvajournalistin on lähestyttävä 

tilannetta niin, että kuvattavat ovat siitä mahdollisimman tietämättömiä. Kuvan olisi 

näytettävä siltä, kuin tilanteessa ei olisi kuvaajaa lainkaan – puhutaan puuttumattomuu-

den periaatteesta (Pienimäki 2013, 106). 

Usein tätä moodia hyödynnetään esimerkiksi kovien uutisten, kuten katastrofitilantei-

den uutisoinnissa. Puuttumattomuuteen liittyy usein objektiivinen, ”näköinen” kuvaus-

tyyli, joka antaa katsojalle mielikuvan todellisuutta suoraan peilaavasta tavasta kuvata. 

On kuitenkin otettava huomioon, että myös objektiivinen kuvaustyyli on näkökulma, 

joka on valikoitu. Pelkästään näennäisesti objektiivinen kuvaustyyli ei riitä arvioimaan 

kuvan totuudenmukaisuutta, vaan sen määrittelee lopulta kuvan konteksti. Objektiivi-

nen kuvaustyyli voi etäisenä ja näkymättömänä tyylinä kuitenkin antaa katsojalleen tun-

teen otoksen todenmukaisuudesta. (mts. 106–110.) 

Puuttumattomuuden periaatteella otettuja valokuvia voi tunnistaa myös muista tyylilli-

sistä valinnoista ja ilmaisukeinoista. Esimerkiksi kuvien onnistuneisuus ei ole riippuvai-

nen niiden teknisistä ominaisuuksista, kuten kuvan tarkkuudesta. Epätarkka ja rosoinen 

kuva voi päinvastoin ilmaista kuvaustilanteen autenttisuutta jopa paremmin kuin selkeä, 

heilahtamaton kuva (mts. 110). 

Osallistavassa moodissa valokuvaaja astuu esiin ja osallistuu kuvan luontiin sosiaalisella 

toiminnalla (mts. 108). Vuorovaikutteisuuden periaate näkyy kuvattavan yhteistyössä 
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valokuvaajan kanssa. Esimerkiksi henkilökuvat ovat usein osallistavan moodin valokuvia. 

Osallistavan moodin kuvat voivat käsitellä niin kutsuttuja pehmeitä uutisia. Kuvaustyyli 

on vapaa, eikä osallistavalla moodilla kuvattuja kuvia kohtaan ole samanlaisia odotuksia 

toden tunnusta kuin havainnoivassa moodissa. Tunnistettavassa osallistavan moodin 

kuvassa sosiaalisen toiminnan vaikutusta kuvaan ei ole peitelty, ja se itsessään luo oman 

totuutensa, jos totuus tahdotaan määritellä (mts. 108). 

Raja havainnoivan ja osallistavan moodin välillä voi olla hyvinkin liukuva. Eroja voi etsiä 

esimerkiksi siitä, kuka tai mikä kuvaa tehdessä luo siinä esitettävän todellisuuden. Ha-

vainnoivan moodin mukaan kuvattujen kohteiden mahdollisuudet vaikuttaa kuvaan 

ovat pienemmät kuin osallistavan moodin mukaan kuvatuissa kuvissa. Osallistavassa ku-

vassa kuvan ottamisesta tietoinen kuvattava voi ”luoda itsensä” esitettäväksi kuvaan eri 

lailla kuin silloin, kun kuvattava ei ole tietoinen tai ei välitä valokuvaamisesta. Myös ku-

vaaja itse voi vaikuttaa kuvan luontiin osallistavassa moodissa enemmän kuin havain-

noivassa moodissa. (mts. 111–112.)  

Kaikissa kuvissa niihin vaikuttavat asiat eivät kuitenkaan ole silmin havaittavissa. Objek-

tiivisella tyylillä kuvattu valokuvan synty on saattanut olla kuvaajan ja kuvattavan yhteis-

työn tulos, vaikka se ei näkyisikään kuvassa. On kuitenkin mielenkiintoista tutkia, millai-

sia merkkejä kuvaajan läsnäolosta ja tuotannollisista seikoista kuvista voi löytää. Omassa 

tutkimuksessani minulla on tukenani kuvan tarjoamien merkkien lisäksi myös Aamuleh-

den kuvatuotantoa käsittelevää kirjallisuutta, joka toimii tärkeänä osana erilaisten merk-

kien löytämistä ja tunnistamista. 

On tärkeää muistaa, että journalististen valokuvien genre ei välttämättä kerro journalis-

tisen jutun genrestä mitään. Esimerkiksi henkilökuva voi kuvittaa kovaa uutista, jos ko-

vaa uutiskuvaa ei ole saatavilla. Aamulehden kuvissa 1927–1931 lehtikuvaaja on toden-

näköisesti harvoin päässyt paikalle yllättävään tapahtumaan sen huippuhetkenä, vaikka 

nykyajan valmiudet ja teknologia sellaisen kuvan voisivatkin tuottaa. Tutkimusajankoh-

tani tärkeätkään uutiset eivät välttämättä edes ole kuvitettuja, vaan jutun tärkeys ja 

merkittävyys on korostettu muilla visuaalisilla keinoilla, kuten typografialla. 
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3.4 Aineisto ja sisällönanalyysi 

Käytän tutkimuksessani kolmea eri aineistoa: Aamulehden kuvauspäiväkirjamerkintöjä 

vuosilta 1927–1931, Vapriikin kuva-arkiston Aamulehden kuvakokoelman kuvanegatii-

veja ja niille itse kirjoittamiani sisältökuvauksia vuosilta 1927–1931 sekä Aamulehden 

vuosikertoja 1927–1931.  

Aineistooni kuuluu siis Aamulehden oman kuvatuotannon ja lehden omien valokuvaa-

jien ottamat valokuvat ja niiden konteksti. Tutkimus ei keskity kaikkiin Aamulehdessä 

julkaistuihin kuviin, vaikka valokuvia ostettiin julkaistavaksi myös lehden ulkopuolelta. 

Keskityn vain niihin kuviin, joihin viitataan kuvauspäiväkirjassa ja jotka olen itse nähnyt 

arkistoituina. En myöskään tutki sitä, kuinka suuren osan oman kuvatuotannon kuvat 

muodostavat lehden julkaistusta kuvasisällöstä. Myös esimerkiksi yleisön vastaanotto 

rajataan tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Keskityn tutkimuksessani kuvien tuotanto-

prosessiin eli niihin journalistisen työprosessin vaiheisiin, joissa Aamulehden omaa ku-

vatuotantoa toteutetaan ja kuvia sovitetaan lopputuotokseen. Juuri tähän näkökulmaan 

aineisto sopii mielestäni parhaiten. 

Aineiston tarkempi avaaminen tuntuu luontevalta samalla, kun esittelen käyttämiäni 

tutkimusmenetelmiä ja niiden muotoutumista yhteen aineiston kanssa. Valitsin tutki-

musmenetelmäkseni sisällönanalyysin tutkimusaineiston tarjoaman tiedon perusteella. 

Aineisto käsittää satoja kuvauspäiväkirjamerkintöjä, tuhansia kuvia ja satoja lehtijuttuja. 

Sisällönanalyysi auttaa järjestelemään aineistoa niin, että se voi kertoa tutkitusta ai-

heesta mahdollisimman selkeästi. Kun aineisto on järjestelty tutkimusta ja tutkimusky-

symyksiä varten, siitä voi tehdä luotettavampia johtopäätöksiä, joita on helpompi pe-

rustella. (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 89.) 

Teen sisällönanalyysin rakentamalla yhden muuttujan, jonka avulla vastaan ensimmäi-

seen tutkimuskysymykseen: Millaisiin aiheisiin Aamulehdessä on kuvallisesti panostettu 

vuosina 1927–1931? On siis selvitettävä, millaisia kuvallisia aiheita Aamulehdessä on ja 

kuinka paljon niitä on. Muuttuja on aineistossa se tekijä, jonka mukaan aineiston sisäl-
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tämää tietoa voidaan jakaa eri luokkiin eli arvoihin. Muuttujaksi valikoitui kuvaustoimek-

siantojen eli kuvauspäiväkirjamerkintöjen ensisijainen kuva-aihe. Eri kuva-aiheet jae-

taan eri arvoihin. 

Varsinainen vastaus tutkimuskysymykseen saadaan kvantifioinnilla eli laskemalla, 

kuinka monta kertaa kukin muuttujan arvo esiintyy aineistossa ja mikä on arvojen esiin-

tymien prosentuaalinen osuus aineistossa (Tuomi ja Sarajärvi 2018, 98). Tulosten perus-

teella jatkan analyysia tyypittelemällä suosituimpia kuva-aiheita eli jaan arvoihin kuulu-

via kuvia edelleen ryhmiin niiden sisällön perusteella ja käyn läpi kuville yhteisiä piirteitä 

niitä edustavien valokuvien ja lehtileikkeiden avulla. Kvalitatiivisella analyysilla saadaan 

vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen: Millaisia eri käyttötarkoituksia Aamulehden 

lehtikuville vuosilta 1927–1931 löytyy? 

Analyysi on osin aineistolähtöistä ja osin teoriaohjaavaa. En etsi kuvista ensisijaisen 

kuva-aiheen lisäksi mitään muuta ennalta määriteltyä, vaan kuvat ja niiden käyttö saavat 

itse kertoa sen, mitä niillä on kerrottavaa. Teoria kuitenkin on osa tutkimuksen punaista 

lankaa: Ensisijaisen kuva-aiheen taustalla vaikuttaa ajatus visuaalisista järjestyksistä, ja 

aineiston kvalitatiivisessa analyysissa teen tyypittelyn rinnalla tulkintoja käsitteiden ja 

historiaan liittyvän tiedon avulla. 

Olen rajannut tutkimukseni vuosiin 1927–1931 aineiston laajuuden perusteella. Aloitus-

vuosi on looginen valinta, sillä se on vuosi, jona Aamulehden oma kuvatuotanto aloitet-

tiin. Viiden vuoden kuvauspäiväkirjamerkinnät ja valokuvat ovat vielä hallittavissa oleva 

määrä pro gradu -tutkielman laajuuteen nähden. 

Aamulehden kuvauspäiväkirjat ovat vapaasti ladattavissa Vapriikin kuva-arkiston tutki-

muspankin verkkosivuilta Excel-tiedostomuodossa. Kuvauspäiväkirjaan on merkitty va-

lokuvausajankohta, valokuvien aihe, valokuvaaja, merkinnän alkuperäinen kirjoitusasu 

ja negatiivien määrä, koko ja laatu. Kuvauspäiväkirjat on digitoitu vuodesta 1927 vuo-

teen 1974. 
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Taulukko 1. Kuvauspäiväkirjamerkintä. 

Aamulehden kuvauspäiväkirjamerkintä 

PVM: Maaliskuu 1928 

NRO: 133 

Valokuvan aihe: Auto-onnettomuus Pispalassa 

Valokuvaaja: Veikko Kanninen 

9x12 levy: 4 

9x12 filmi: 1 

Negatiiveja yhteensä: 5 
Kuvien sisältö: Kuvia auto-onnettomuudesta. Kaksi ku-
vaa takarenkaan seudulta, kaksi kuvaa tapahtumapai-
kasta eli kadulta, joista toinen yläviistosta (katolta tai 
ikkunasta kuvattu). Yksi kuva auton edestä. Monessa 
kuvassa ihmisiä katselemassa. 

Käytän esimerkkinä yhtä kuvauspäiväkirjamerkintää maaliskuulta 1928. Olen koostanut 

taulukkoon 1 ne merkinnän osat, joista on ollut hyötyä tutkimuksessa. Päivämäärä on 

merkinnöissä kirjoitettu tarkimmillaan päivän tarkkuudella, mutta merkintöjä on myös 

kirjattu jopa kolmen kuukauden tarkkuudella. Merkinnän numero on samalla kuvanega-

tiivien arkistointinumero, eli merkinnässä mainitut negatiivit löytyvät Aamulehden ko-

koelman laatikoista numerolla 133.  

Valokuvan aihe kertoo, mitä kuvat merkitsijän mukaan esittävät. Valokuvaaja on mer-

kitty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin merkintöihin. Lehdissä ei julkaistu 

valokuvaajien nimiä, joten kuvauspäiväkirjamerkintöjen tieto on paikka, josta kuvaajan 

saa selville. Kuvaustoimeksiannolla valotetut negatiivit merkittiin päiväkirjaan tarkkaan 

niiden koon ja laadun mukaan. Kuvien sisältö -teksti on minun lisäämäni muistiinpano 

merkintään kuvien katsomisen aikana. 

Suuri määrä kuvauspäiväkirjamerkintöjä on hyvä pohja määrälliseen tutkimukseen, ja 

päädyin rakentamaan merkintöjen perusteella muuttujan kuvaustoimeksiantojen ensi-

sijaisesta aiheesta. Muuttujan perusteleminen on mielestäni helppoa. Tieto kuva-aihei-

den jakautumisesta on tärkeä 1920–1930-lukujen vaihteen lehtikuvauskulttuurin tunte-

muksen kannalta. Se antaa suuntaviivoja sille, millaisia asioita Aamulehden toimituk-

sessa pidettiin yleisesti kuvaamisen arvoisina. Tämä taas antaa tietoa paitsi aikansa ”aa-

mulehteläisen” journalismin intresseistä, myös lehteä ympäröivästä yhteiskunnasta ja 
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sen esittämisestä lehdessä. Oma tutkimukseni kertoo ainoastaan Aamulehden kuvien 

käytöstä, mutta se antanee hyvän esimerkin tulevaisuudessa tehtäviin lehdistöhistorian 

ja lehtikuvan tutkimuksiin. Sisällönanalyysin voisi katsoa olevan induktiivista, eli tahtoes-

sani voisin yleistää joitakin tutkimustuloksiani koskemaan lehtikuvaamista laajemmin. 

Aamulehden kuvauspäiväkirjoihin on kirjattu vuodesta 1927 vuoden 1931 loppuun yh-

teensä 832 kuvausaihetta, jotka on listattu aikajärjestyksessä vanhimmasta kuvausajan-

kohdasta uusimpaan. Kymmenen kuva-aihetta on kirjattu kahteen kertaan, joten ku-

vausaiheita on toisteiset merkinnät pois lukien kaikkiaan 822. Joissakin merkinnöissä on 

useampia eri kuva-aiheita, jotka on saatettu kuvata samana kuvauspäivänä, samalla va-

lokuvaustoimeksiannolla tai jotka on jostakin muusta syystä kirjattu samaan merkin-

tään. 

Negatiiveja on päiväkirjamerkintöjen mukaan kaikilta viideltä vuodelta yhteensä 6299 

kappaletta. Ne jakautuvat taulukossa 2 vuosittain seuraavasti: 

Taulukko 2. Negatiivien lukumäärä vuosittain ja yhteensä. 

Vuosi Negatiivit 
1927 747 
1928 1100 
1929 1131 
1930 1480 
1931 1342 
1927–1930* 499 
Yhteensä 6299 
* Erikseen listatut tältä ajalta 

Kaikissa merkinnöissä ei ole kuvauspäivämäärää, vaan osa kuvausaiheista on esimerkiksi 

ajoitettu kuukauden tai vuosineljänneksen tarkkuudella. Siksi tarkastelen kuvauspäivä-

kirjoja vuositasolla, enkä esimerkiksi tee tulkintoja kuukausien tai vuodenaikojen perus-

teella. Vuoden 1927 merkinnät alkavat toukokuusta, joten merkintöjen vähäisempi 

määrä voi osin selittyä sillä. 
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3.5 Aamulehden kuvaustoimeksiantojen ensisijainen aihe 
muuttujana 

Katson Aamulehden kuvauspäiväkirjoista sisällönanalyysin avulla, millaisia aiheita on ku-

vattu ja millaiset aiheet kuvissa toistuvat. Analyysin tarkoituksena on hahmottaa, millai-

set aiheet nousivat Aamulehdessä visuaalisesti esiin tutkimallani aikavälillä ja miten – eli 

millaisia visuaalisia järjestyksiä Aamulehdessä oli, mistä tulokset voisivat johtua ja mil-

laisia johtopäätöksiä tuloksista voi tehdä. Tärkeää on myös ottaa huomioon esimerkiksi 

se, millaiset aiheet eivät näyttäydy Aamulehdessä visuaalisesti.  

Kun tässä tutkimuksessa puhutaan kuva-aiheesta, kuvausaiheesta ja kuvaustoimeksian-

non aiheesta, niillä tarkoitetaan samaa asiaa eli muuttujan arvoa, jonka yksittäinen ha-

vaintoyksikkö antaa. Käytännössä tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi on siis kuva-ai-

heiden tunnistamista ja luokittelua eli koodausta arvoihin, jotka olen etukäteen määri-

tellyt, ja luokittelun antamien tulosten analysointia. 

Sisällönanalyysin havaintoyksikön määritteleminen osoittautui monimutkaiseksi. Ha-

vaintoyksikkö on aineiston yksikkö, jonka ominaisuudet erottavat yksikön muista yksi-

köistä tai yhdistävät sen muihin samankaltaisiin yksiköihin määritellyssä laatueroas-

teikossa. Ne ovat siis yksiköitä, jotka yksitellen luokiteltuina eri arvoihin muodostavat 

tutkimustuloksen. Esimerkiksi kuvauspäiväkirjamerkinnät voisivat olla tutkimuksessa 

havaintoyksiköitä, mutta Aamulehden kuvauspäiväkirjamerkinnät ovat sellaisinaan so-

pimattomia sisällönanalyysiin ja vaativat täydennystä. Esittelen seuraavaksi tutkimuk-

seni havaintoyksiköiden syntyprosessin. 

Kuvien sisältöjen tarkastelu oli olennaista kuva-aiheiden selvittämisen suhteen, sillä ku-

vauspäiväkirjojen merkintöjen täsmällisyys ja merkintätapa vaihtelevat huomattavasti. 

Esimerkiksi kuva-aiheen ”Tammerkoski kuivana” vuodelta 1927 kuvien voi olettaa esit-

tävän Tammerkoskea kuivana, kuten ne esittävätkin. Sen sijaan kuva-aihe ”Sekalaisia” ei 

kerro negatiivien sisällöstä mitään. Tällä otsikolla kirjattu merkintä vuodelta 1929 sisäl-

tää kuvia taiteilijasta, taidenäyttelystä, kaupungilla kulkeneesta kulkueesta ja kulkueen 

hollantilaisesta vaunusta.  
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Katsoin Vapriikin kuva-arkistossa yksitellen läpi kaikki omilla paikoillaan laatikoissa ole-

vat negatiivit näiden viiden vuoden ajalta saadakseni yleiskäsityksen kuvien sisällöistä. 

Negatiivit on laitettu laatikoihin numerojärjestykseen kuvauspäiväkirjamerkintöjen pe-

rusteella. Negatiiveja kertyi katseltavaksi arviolta 1800 kappaletta eli noin 29 prosenttia 

kaikista kuvista. Kuvien negatiivit kattoivat 822 kuvausaihemerkinnästä yhteensä 304 

merkintää eli noin 37 prosenttia. Katsoin myös läpi kaksi laatikkoa, joihin oli sijoitettu 

sekalaisia negatiiveja. Merkintöjä vastaavien negatiivien lisäksi laatikoista löytyi yh-

teensä 20 listaamatonta kuva-aihetta, joita ei laskettu aineistoon mukaan. 

Lisäksi selasin läpi Tampereen museoiden Siiri-kokoelmatietokannasta löytyvät digi-

toidut kuvat, sillä etenkin vuoden 1931 kuvia löytyi alkuperäisinä negatiiveina muihin 

vuosiin verrattuna merkittävästi vähemmän. Aamulehden kokoelman kokoelmatunnuk-

sella D/682 löytyi vuosilta 1927–1931 yhteensä 710 osumaa, tunnuksella AL löytyi 227 

osumaa ja tunnuksella Aamulehti löytyi 1434 osumaa. Tarkensin vielä vuoden 1931 ku-

viin, jotta tutkimusaineisto tulisi tasapuolisesti katsottua joka vuodelta. Näitä kuvia löy-

tyi tunnuksella AL 56 osumaa, tunnuksella Aamulehti 407 osumaa ja kokoelmatunnuk-

sella D/682 39 osumaa. Tarkastelin läpi tarkemmin nämä 407 osumaa ja täydensin vuo-

den 1931 kuvauspäiväkirjamerkintöjen muistiinpanoja. 

Digitoitujen kuvien läpikäynnin jälkeen kuvat kattoivat 822 merkinnästä yhteensä 418 

merkintää eli noin 50,9 prosenttia. Negatiiveja katsoin noin 2 110 kappaletta eli noin 34 

prosenttia. Merkinnät jakautuvat tasaisesti kaikille vuosille ja kaikille vuodenajoille, jo-

ten koen saaneeni edustavan otoksen. Rajallinen aineiston saatavuus kuitenkin antaa 

vain suuntaa-antavia tuloksia. 

Kirjoitin jokaisen päiväkirjamerkinnän kohdalle kuvailun kuvaustoimeksiannon kuvien si-

sällöstä. Joskus kuvasisältöjen tulkintaan tarvittiin avuksi Aamulehden vuosikertoja eli 

esimerkiksi niitä juttuja, joissa kuvauspäiväkirjamerkintään kirjatut kuvat esiintyvät.  

Havaintoyksiköksi rakentui lopulta eri osista rakennettu kokonaisuus, johon kuuluvat ku-

vauspäiväkirjamerkinnät, itse kirjoittamani kuvaukset merkinnän kohdalle arkistoitujen 

kuvien sisällöistä, merkinnässä mainitut kuvanegatiivit ja kuviin liittyvä välitön konteksti 
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eli juttu. Vaikka havaintoyksikkö vaikuttaakin monimutkaiselta, siihen kuuluvien osien 

avulla sisällönanalyysi on mielestäni ongelmatonta ja yksiköiden jakaminen arvoihin 

helppoa. Havaintoyksiköiden muodostama aineistokokonaisuus on samalla oman ai-

neistoni rajaus. Mukaan valikoituivat siis vain ne kuvauspäiväkirjamerkinnät ja lehden 

numerot, joiden valokuvat ovat vielä tallessa. 

Tein kaikille kuvauspäiväkirjamerkinnöille ensin koeluokituksen. Loin taulukon, johon 

luokittelin jokaisen kuvauspäiväkirjamerkinnän kuva-aiheita. Lisäsin kuva-aiheita sitä 

mukaa, kun huomasin sopivan kuva-aiheen puuttuvan. Kokeiluluokitukseen kertyi kuva-

aiheita yli 30 kappaletta, ja yksi päiväkirjamerkintä saattoi sisältää useita eri kuva-ai-

heita. Esimerkiksi Aamulehden ensimmäinen kuvaustoimeksianto Liuksialan kirkko-

kaivauksista kuului muun muassa luokituksiin ”seutu”, ”kirkko ja uskonto” ja ”työmaat”. 

Koeluokitusten ja kuvanegatiivien tarkastelun jälkeen päädyin luomaan yhden selkeän 

muuttujan, joka antaa mahdollisuuden eritellä kuvaustoimeksiannot niiden ensisijaisen 

kuva-aiheen perusteella vain yhtä arvoa kerrallaan käyttäen. Kaikki kuvaustoimeksian-

not on mutkatonta sovittaa seuraaviin arvoihin taulukkoon 3: 

Taulukko 3. Kuvaustoimeksiannon ensisijainen aihe muuttujana. 

Muuttuja Arvo 
1 Kuvaustoimeksiannon ensisijainen aihe 1.1 Urheilu ja liikunta 
  1.2 Elinkeino ja työ 
  1.3 Vapaa-aika ja harrastukset 
  1.4 Tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät 
  1.5 Maisemat, kaupunkikuva ja rakennukset 
  1.6 Onnettomuudet 
  1.7 Taide ja kulttuuri 

  1.8 Politiikka ja yhteiskunta 
  1.9 Koulutus 
  1.10 Maanpuolustus 

  1.11 Kirkko ja uskonto 
  1.12 Ei selvillä 
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Arvojen selitteet:  

1.1 Urheilu ja liikunta: Kaikki urheilukilpailut, urheiluharjoitukset, urheilutapahtumat ja 

kuvat urheilijoista. 

1.2 Elinkeino ja työ: Kaikki kuvat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on näyttää työnte-

koa ja yritysten toimintaa. Esittää usein tekijyyttä. Esimerkiksi kuvat tehdastyönteki-

jöistä työssään, peltotyöt ja kahvila täynnä asiakkaita ovat työhön ja elinkeinoon liittyviä 

kuvia. Myös työhön ja talouteen liittyvät esineet ja selkeästi työolosuhteita, esimerkiksi 

tehdasinteriöörejä, esittävät kuvat. 

1.3 Vapaa-aika ja harrastukset: Lasten leikit ja puuhat, vapaa-ajan vietto, harrastusker-

hot, leirit, partiotoiminta. 

1.4 Tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät: Kaikki tapahtumat, joissa on paikalla ihmisiä joko 

yleisössä tai osallistumassa tapahtuman aktiviteetteihin tai joihin saa tulla ihmisiä kat-

somaan. Julkisia tapahtumia: paraatit, markkinat, julkistustilaisuudet, erilaiset näyttelyt 

ja näyttelytilat, kansanjuhlat, juhlapyhät, erilaiset näytökset, merkittävät hautajaiset ja 

muistotilaisuudet. 

1.5 Maisemat, kaupunkikuva ja rakennukset: Kuvat, joiden päällimmäisenä tarkoituk-

sena on esitellä paikkoja: seutureissuilla otetut maisemakuvat, uudet rakennukset, ka-

tukuvat, rakennusten sisätiloja esittelevät kuvat, monumentit, kaikenlaiset rakennusku-

vat, myös kirkkokuvat, jotka esittelevät rakennusta. Kuvat rakennustyömaista, kesken-

eräiset rakennukset, kuvat työntekijöistä tekemässä rakennustyötä. 

1.6 Onnettomuudet: Tulipalot, auto-onnettomuudet, laivojen uppoamiset ynnä muut 

vastaavat tapahtumat, jotka lasketaan onnettomuuksiksi. 

1.7 Taide ja kulttuuri: Taidenäyttelyt, taiteilijat, musiikkiesitykset, veistokset, taulut, ku-

vat teatteriesitysten kenraaliharjoituksista, kuvat näyttelijöistä. 
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1.8 Politiikka ja yhteiskunta: Poliitikot, kokoukset, vaalimainokset, vaalitilanteet, sosi-

aali- ja terveydenhuolto, kuvat yhteiskunnallisista ongelmista, kuten köyhyys ja työttö-

myys. 

1.9 Koulutus: Opiskelijat, oppilaat ja opettajat, kuvat kouluilta, kuvat ylioppilaista. 

1.10 Maanpuolustus: Kuvat sotilaiden harjoituksista, retkiltä ja marsseilta. Lähinnä suo-

jeluskuntalaisista. 

1.11 Kirkko ja uskonto: Kuvat uskonnollisista menoista, kuten jumalanpalvelukset ja pap-

pisvihkimiset. Kuvat kirkon virkaapitävistä, kuten pastori tai piispa. 

1.12 Ei selvillä: Kuvat, jotka eivät sovi aiempiin arvoihin. Lähinnä henkilökuvat ihmisistä, 

joiden henkilöllisyys ei ole selvillä. 

3.6 Lisätyökaluja kuvien analyysiin 

Kvalitatiivisen analyysin tarkoituksena on nostaa aineistosta esiin esimerkkejä, jotka 

edustavat muuttujan arvoja ja sen myötä suurempaa kuvajoukkoa. Edustavan otoksen 

avulla analysoidaan arvoon kuuluvien kuvien yhdenmukaisuutta, erityispiirteitä ja käyt-

tötapoja. Analyysi on kuvakohtaista, ja jokainen kuva tarjoaa tutkimukseen eri näkökul-

mia. Kaikki kuvat ovat esimerkkejä jostakin, oli se sitten esimerkki visuaalisista järjestyk-

sistä tai valokuvaajan luovuudesta. Siksi saatan keskittyä analysoimaan joitakin kuvia 

enemmän kuin toisia ja nostaa joistakin kuvista myös kuvajoukkojen yhdenmukaisuu-

teen liittymättömiä huomioita, jotka auttavat ymmärtämään aineistoani entistä parem-

min. Tällaista analyysia varten otan vielä muutamia lisätyökaluja.  

Manchesterin yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Penny Tinkler (2013) on kirjoitta-

nut tutkijan oppaan Using Photographs in Social and Historical research, joka on tarkoi-

tettu kuvia työssään käyttäville tutkijoille. Sovellan omaan tutkimukseeni Tinklerin erit-

telemiä metodeja, joita hän opastaa käyttämään historiallisten kuvien kanssa.  
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Brittisosiologi John Scott on määritellyt neljä eri kriteeriä, joiden perusteella sosiaalitie-

teiden tutkimuksessa aineistoa kannattaa arvioida: autenttisuus, luotettavuus, esittä-

vyys ja merkitykset (Tinkler 2013, 19). Näitä kriteerejä on hyödyllistä soveltaa myös va-

lokuvan tutkimukseen. Penny Tinkler ottaa Scottin kriteeristön luontevaksi osaksi valo-

kuvan tutkimusta ja erittelee teoksessaan viisi eri ”polkua”, joita voi seurata valokuvan 

ollessa tutkimuksessa keskiössä niitä yhdistellen ja niiden välillä vaihdellen. Näitä pol-

kuja ovat perustiedot, kuvan lähiluku, käyttö ja materiaalisuus, taustatutkimus ja merki-

tykset. Tinkler mainitsee teoksessaan vielä pohtimisen arvoiseksi kysymyksen siitä, miksi 

kuva on otettu. 

Käyn nämä polut seuraavaksi läpi peilaten niitä omaan tutkimusaineistooni. Lisään itse 

mukaan myös kuudennen polun. Käytän omassa tutkimuksessani näitä polkuja kunkin 

kuvan kohdalla sen verran kuin arvoa edustavan kuvan analyysissa on tarpeellista. Polut 

on silti hyvä esitellä, sillä ne määrittelevät representaation käsitteen lisäksi myös muita 

lähtökohtia kuvien katsomiseen. 

1) Perustiedot. Kuten kaiken aineiston kanssa, ensin on määriteltävä aineiston perustie-

dot. Näin varmasti tiedetään, millaisen materiaalin ja lähtökohtien kanssa ollaan teke-

misissä (Tinkler 2013, 20). Aamulehden valokuvissa helposti saatavia tärkeitä perustie-

toja jo määritellyn yleisen kontekstin lisäksi ovat muun muassa kuvausaika ja -paikka, 

valokuvaaja, valokuvaustoimeksiannolla otettujen negatiivien määrä ja kuvan saate-

teksti tai kuvan nimi, jotka kaikki käyvät ilmi Aamulehden kuvauspäiväkirjan merkin-

nöistä.  

2) Lähiluku. Yksittäisten kuvien erittäin yksityiskohtainen tarkastelu on olennainen tapa 

irrottaa kuvasta kysymyksiä, vastauksia ja uutta tietoa. Tinkler neuvoo suorittamaan lä-

hiluvun kahdella eri tavalla, jotka vastaavat eri kysymyksiin: mitä kuvassa näkyy ja millä 

tavalla näkyvä esitetään (Tinkler 2013, 21). 

Ensin keskitytään siihen, mitä kuvassa on. Tutkija voi suhtautua kuvaan ikään kuin teks-

tiin, jota luetaan kirjain kirjaimelta ja sana sanalta. Jos kuvassa on jotakin yllättävää, tut-

kija voi ensisijaisesti ajatella sen kertovan hänen omasta tietämyksestään aiheesta, jota 



 

40 

 

kuvassa käsitellään. (Tinkler 2013, 21.) Lähiluvussa voidaan puhua esimerkiksi syntag-

masta eli tavasta, jolla kuvassa esiintyvät asiat ovat suhteessa toisiinsa. 

Lähiluvussa keskitytään myös kuvan ilmaisuun eli päätöksiin ja valintoihin, joita valoku-

vaaja on tehnyt valokuvatessaan. Kuvasta voi tarkastella muun muassa valon käyttöä ja 

hyödyntämistä, kuvakulmaa, rajausta, geometristä perspektiiviä, kuvan tarkennusta ja 

muita kameran säätöjen mahdollistamia ilmaisun keinoja. (Tinkler 2013, 21.) 

3) Kuvan käyttö ja materiaalisuus. On muistettava, että valokuvat ovat myös objekteja, 

joilla on oma elinkaarensa ja omat käyttömahdollisuutensa. Siksi on pohdittava valoku-

van käyttöä ja sitä, mitä tiedot käytöstä voivat kertoa. Jokaisesta valokuvasta olisi poh-

dittava Tinklerin teoksen mukaan ainakin seuraavia asioita: kuvan muoto, esitystapa, 

fyysiset käytön jäljet ja kuvan elämänkaari (Tinkler 2013, 22–23). 

Valokuvien formaatti tulee tärkeäksi osaksi analyysia vasta silloin, kun tutkin sitä ylei-

sölle esiteltävässä muodossa eli Aamulehdessä. Tällöin mukaan tulee myös esitystavan 

tarkastelu. Aamulehden valokuvissa ja niiden käytössä on luonnollisesti yhteneväisyyk-

siä esimerkiksi kuvien painotekniikassa ja -jäljessä, mutta jokaisen kuvan yksilöllinen si-

sältö ja esimerkiksi kuvien yksityiskohtien määrä sanelevat sen ilmaisumahdollisuudet. 

Voin ottaa esitystavan tarkasteluun mukaan myös sen, kuinka kuvaa on hyödynnetty 

lehdessä. Tähän kuuluu esimerkiksi taiton, kuvan sijainnin ja koon tarkastelu ja pohdinta 

siitä, kuinka hyvin kuva, kuvateksti, otsikko ja leipäteksti keskustelevat keskenään. Valo-

kuva jutun sisällä yhdessä tekstin kanssa on multimodaalinen representaatio. On myös 

mahdollista pohtia suhdetta muihin kuviin samassa lehdessä ja sivulla tai aukeamalla. 

Elämänkaari voi olla mielenkiintoinen tarkasteltava ulottuvuus. Seuraan kuvien tietä 

vain lehden sivuille päätymiseen asti, enkä esimerkiksi selvitä, mitä kaikkea Aamulehden 

valokuvilla on tehty myöhemmin esimerkiksi Vapriikin käyttämänä. Aamulehden valo-

kuvaa on voitu tussata jo negatiiviin, sitä on voitu rajata lehteä varten ja siitä on voitu 

syvätä irti yksittäisiä ihmisiä tai esineitä. Toivotunlainen elämänkaari kulkee kuvan otta-
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misesta lehden sivulle, mutta elämänkaari saattaa päättyä myös suoraan arkistointilaa-

tikkoon. Silloin on hyvä pohtia, miksi kuva ei valikoitunut lehdessä julkaistavaksi ja sitä, 

miksi jokin tietty kuva on valittu. 

4) Taustatutkimus. Valokuvien ja yhteiskunnan yhteyden löytäminen on olennainen osa 

kuvien analyysia. Konteksti antaa mahdollisuuden entistä tarkempiin kysymyksenaset-

teluihin, vahvistaa luotettavuutta, autenttisuutta ja esittävyyttä ja antaa eväitä analyy-

siin kuvan merkityksestä (Tinkler 2013, 24). 

Aamulehden kuvien kohdalla konteksti voi tarkoittaa kahta eri asiaa. Se voi tarkoittaa 

valokuvan tuotantoon liittyviä asioita ja kuvassa tapahtuvan syitä tai jopa osallisuutta 

johonkin suurempaan yhteiskunnalliseen ilmiöön. Tuotantoon liittyvässä analyysissa kä-

sitellään valokuvaajan tekemiä valintoja, kuten kuvan lähiluvussakin. Tässä osiossa pyri-

tään ottamaan mukaan myös valokuvaajan omat käsitykset siitä, millaisia kuvia hänen 

tulee ottaa, jotta ne voi esimerkiksi hyväksyä tarkoitettuun genreensä kuuluviksi (Tinkler 

2013, 25). Tässä tapauksessa kuvaajan intentioita voi toki vain olettaa, sillä valokuvaajat 

ovat jo kuolleet. 

Tuotantoon lasketaan myös esimerkiksi valmistelut, jotka on tehty ennen kuvan otta-

mista, kuten esimerkiksi kuvausaiheen, kuvauspaikan ja kuvakulman valinta, ihmisten 

mahdollinen asettelu kuvaan ja kuvattavien ohjeistaminen. Aamulehden kuvista voi tar-

kastella, onko niissä merkkejä valmistelusta. 

Kuvista voi yrittää löytää havaintoja avaruudellisesta (spatial) ja ajallisesta tai hetkelli-

sestä (temporal) editoinnista eli siitä, millaisia päätöksiä valokuvaaja on tehnyt kuvaus-

ajan ja -paikan suhteen (Tinkler 2013, 5).  

Omassa tutkimuksessani kuvien sisältöön liittyvässä kontekstoinnissa tarkastellaan Aa-

mulehden kuvien suhteen myös historiaa ja yhteiskuntaa: Miten kuvan esittämä ilmiö 

kiinnittyy sen ajan Tampereeseen ja elämään 1920–1930-luvuilla? Samalla voi pohtia 

sitä, miksi Aamulehdessä on tahdottu panostaa juuri tähän aiheeseen visuaalisesti ja 

mistä visuaalinen panostus kertoo. Onko esimerkiksi aiheen painoarvo ollut Tampereella 

niin suuri, vai onko aihe vain visuaalisesti mielenkiintoinen? 
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5) Merkitykset. Mitä kaikkea kuva voi katsojalleen tarkoittaa? Valokuvan tulkintaan on 

monenlaisia erilaisia lähtökohtia ja apukäsitteitä, joista valitsen omaan analyysiini vain 

omasta mielestäni olennaisimmat. Valokuvat herättävät meissä välttämättä mielikuvia 

ja tuntemuksia, eikä niitä voi sivuuttaa. Tutkijan tulkinnat kuvasta saavat tuulta alleen 

kuvan kontekstoinnista. 

Tutkijan objektiivisuus on kuvien tulkinnassa tärkeää. Aamulehden kuvia tarkasteltaessa 

voi etsiä vastauksia myös siihen, millaisia viestejä ja tuntemuksia valokuvilla oli mahdol-

lisuus välittää Aamulehden lukijalle 90 vuotta sitten ja millä keinoilla. Myös sitä, ketkä 

mahdollisesti katselivat kuvia, on hyvä miettiä, vaikka heidän tulkintojaan onkin mahdo-

tonta saada enää selville (Tinkler 2013, 30). 

Semiotiikka eli merkkioppi on yksi keino tulkita valokuvaa. Erilaisten merkkien tulkinnan 

työvälineiksi on määritelty erilaisia käsitteitä, jotka auttavat tulkintojen luokittelussa ja 

ymmärtämisessä. Semiootikko Roland Barthes toi tutkimuskentille 1960-luvulla 

denotaation ja konnotaation käsitteet, jotka ovat vakiinnuttaneet paikkansa muun  

muassa valokuvatutkimuksen kentällä (Seppänen 2006, 182). Barthes puhuu denotaati-

osta ja konnotaatiosta merkityksellistämisen kahtena eri tasona kuvan ja tulkitsijan neu-

vottelu- ja vuorovaikutusprosessissa (Fiske 1992, 112). 

Denotaatio liittyy tarkasteltavan asian, kuten kuvan, ilmeisiin merkityksiin (Fiske 1992, 

113). Valokuvassa denotaation voi tulkita vastaukseksi kysymykseen ”Mitä on valoku-

vattu?”, kun taas varsinaiset katsojan ja kuvan väliset neuvottelut siitä, ”Kuinka on ku-

vattu?” käydään konnotaation avulla toisella tasolla (Fiske 1992, 114). Denotaatiota ja 

konnotaatiota voi myös kutsua pintatasoksi ja syvätasoksi (Sinisalo 2005, 210). 

Konnotaatio on tulkinta, jonka katsoja tekee pohjautuen esimerkiksi omiin tunteisiinsa, 

historiaansa ja kulttuuriinsa (Seppänen 2006, 182). Esimerkiksi ihminen, jota koira on 

purrut kipeästi lapsuudessa voi nähdä koiran hyvin eri tavoin kuin ihminen, joka pitää 

kenneliä ja viettää koirien kanssa suuren osan ajastaan. Koira voi olla uhka, pehmeä, 

suloinen, pelottava, ystävä tai vaikkapa työkaveri. 
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6) Miksi tämä on kuvattu? Valokuvien analyysissa on nostettava vielä yksi pohdinnan 

arvoinen kysymys esiin: Miksi tämä on ollut valokuvan arvoinen tapahtuma? Se, miksi 

jokin kuva on otettu, on tärkeä kysymys kuvan historialliselle merkitykselle (Tinkler 

2013, 46). 

Kuvan käyttötarkoitus voi antaa sen sisällölle uusia merkityksiä. Aamulehden valokuvilla 

on yksi selkeä yhteinen tarkoitus, ja motiivi niiden ottamiseen on ollut yhteinen. Ne ovat 

lehtikuvia, jotka on tarkoitettu painettavaksi lehteen juttujen yhteyteen tai irtokuviksi 

tuomaan visuaalista todistusarvoa sille, mitä on tapahtunut tai miltä jokin asia näyttää. 

Sen sijaan yksittäisten valokuvien kohdalla tehtyjen päätösten pohtimisella voi olla he-

delmällinen lopputulos. 
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4 KEHITTYVÄ KAUPUNKI, URHEILUKAUPUNKI, 
TEATTERIKAUPUNKI, VALKOINEN KAUPUNKI  

Tässä luvussa käyn ensin läpi kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia eli sitä, miten ensisi-

jaiset kuva-aiheet jakautuvat aineistossa. Sen jälkeen analysoin tarkemmin läpi selkeästi 

yleisimmät kuva-aiheet ja pyrin kontekstoinnin, Aamulehtien tarkastelun ja oman poh-

dintani avulla löytämään vastauksia sille, miksi tietyt kuva-aiheet nousevat esiin niin sel-

keästi. Nostan esiin tuloksia edustavia valokuvia ja lehtileikkeitä ja teen niille kevyttä 

kvalitatiivista analyysia. 

Valokuvaustoimeksiantojen ensisijaisten kuva-aiheiden selvittäminen on vain yksi keino 

visuaalisten järjestysten selvittämiseksi. Käyn kuva-aiheiden analyysin jälkeen vapaasti 

läpi erilaisia huomioita visuaalisista järjestyksistä, jotka nousevat aineistosta esiin liit-

tyen kuvien sisältöihin ja luonteeseen. Pyrin myös pohtimaan syitä löytämilleni visuaali-

sille järjestyksille.  

4.1 Ensisijaiset kuvausaiheet lukuina 

Tässä alaluvussa käyn läpi muuttujan eli kuvaustoimeksiannon ensisijaisen aiheen ai-

kaansaamia tuloksia. Vaikka tutkimusaineistoksi valikoituneita merkintöjä on yhteensä 

418, kuva-aiheiden luokittelu on tehty kuvauspäiväkirjan merkintöjen yksittäisten kuva-

aiheiden ja sisällönkuvausten perusteella. Yhteen merkintään on voitu sisällyttää yhden 

sijaan kahden tai kolmen eri toimeksiannon kuvia. Esimerkiksi vuoden 1928 heinä–elo-

kuulle on merkitty yhdelle riville kolme eri kuva-aihetta: ”Latvialaisia. Kirjastokokous. 

Muotokuva.” Nämä kolme eri aihetta lasketaan eri kuvatoimeksiannoiksi ja merkitään 

kuva-aiheissa erikseen. Siksi kuva-aiheita luokiteltiin arvoihin yhteensä 478 kappaletta 

seuraavin tuloksin taulukossa 4: 
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Taulukko 4. Muuttujan arvojen jakauma suuruusjärjestyksessä. 

Muuttuja Arvo Määrä % 
1 Kuvaustoimeksiannon  
ensisijainen aihe 

1.5 Maisemat, kaupunkikuva ja 
rakennukset 113 23,6 

  1.1 Urheilu ja liikunta 71 14,9 

  1.7 Taide ja kulttuuri 70 14,6 

  
1.4 Tapahtumat, juhlat ja merkki-
päivät 50 10,5 

  1.2 Elinkeino ja työ 48 10,0 

  1.8 Politiikka ja yhteiskunta 32 6,7 

  1.6 Onnettomuudet 26 5,4 

  1.3 Vapaa-aika ja harrastukset 24 5,0 

  1.10 Maanpuolustus 16 3,3 

  1.9 Koulutus 10 2,1 

  1.11 Kirkko ja uskonto 9 1,9 

  1.12 Ei selvillä 9 1,9 

Yhteensä   478 100,0 

 

Tuloksista nousee selkeästi esiin muutama enemmän kuvattu aihe. Ylivoimaisesti eni-

ten, 23,6 prosenttia eli lähes neljäsosa, on valokuvattu arvoon Maisemat, kaupunkikuva 

ja rakennukset (1.5). Toisena on 14,9 prosentilla arvo Urheilu ja liikunta (1.1). Taide ja 

kulttuuri (1.7) on kolmanneksi yleisin aineiston kuva-aihe 14,6 prosentilla. Tapahtumat, 

merkkipäivät ja juhlat (1.4) ovat aineiston neljänneksi kuvatuin ensisijainen aihe 10,5 

prosentilla. Seuraavana joukosta korostuu esiin Elinkeino ja työ (1.2) 10,0 prosentilla. 

Tämän jälkeen sijoitus on tasainen, ja ero neljän eri kuva-aiheen välillä on alle kolme 

prosenttiyksikköä: Politiikka ja yhteiskunta (1.8) 6,7 prosenttia, Onnettomuudet (1.6) 

5,4 prosenttia, Vapaa-aika ja harrastukset (1.3) 5,0 prosenttia ja Maanpuolustus (1.10) 

3,3 prosenttia. 
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Kaavio 1. Kuvaustoimeksiannon ensisijaisen aiheen (muuttuja) arvojen jakauma numerojärjestyksessä. 

 

Selkeästi vähiten, 1,9 prosenttia, on valokuvattu ensisijaisena aiheena kirkkoon ja us-

kontoon liittyviä kuvia. Myös koulutus on ensisijaisena aiheena esiintynyt tutkimusai-

neistossani hyvin vähän, 2,1 prosentin verran. Epäselviä kuva-aiheita on 1,9 prosenttia. 

Kaavio 1 auttaa hahmottamaan arvojen jakaumaa paremmin. 

4.1.1 Kehittyvää kaupunkia ja maalauksellisia maisemia 

Kuva-aiheiden ehdotonta kärkisijaa pitää arvo Maisemat, kaupunkikuva ja rakennukset 

(1.5): 113 arvoon luokiteltua kuva-aihetta ja 23,6 prosentin osuus kuva-aiheiden koko-

naisluvusta. Tähän arvoon on luokiteltu kuvat, joiden päällimmäisenä tarkoituksena on 

esitellä paikkoja. Niitä ovat esimeriksi seutumatkoilla otetut maisema- ja rakennuskuvat, 

uudet rakennukset, katukuvat, rakennusten sisätiloja esittelevät kuvat, monumentit ja 

rakennusten työmaat. Kuva-aiheen määritelmä saattaa vaikuttaa laajalta ja löyhältä, 

mutta myös arvon sisältä löytyy selkeitä visuaalisia järjestyksiä. 
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Ensin on todettava, että maisemat ja rakennukset ovat helppo kuva-aihe, eikä tutkimus-

tulos yllättänyt, vaikka varsinaisia hypoteeseja ei ollut. Valokuvauksen kohteet, kuten 

talot, pysyvät paikoillaan, niiden muutos on kuvanottoon vaadittavaan aikaan nähden 

olematonta ja niitä kuvatessaan valokuvaaja on riippumaton monesta eri muuttujasta, 

kuten muista ihmisistä ja tapahtumien aikatauluista. Täysin paikallaan pysyvä rakennus 

on hyvässä päivänvalossa ja kamerajalustaa käyttäen pomminvarma kuvauskohde mil-

laiselle kameralle tahansa. On loogista päätellä, että varhaisimmat lehtikuvat esittivät 

usein rakennuksia osin helppouden ja varmuuden vuoksi.  

Tähän arvoon kuuluvat kuvat eivät esittele aktiivista toimintaa tai tapahtumia. Kuvan 

kohde vain ’on’, eikä kuvan ottamiseen ole tarvittu millisekunteja vaativaa tarkkuutta. 

Kuvissa on harvoin ihmisiä, ja jos on, heidän läsnäolonsa on kuvien erittelyn yhteydessä 

tulkittu merkityksettömäksi kuvan kuva-aiheen kannalta. Jos kuvassa on esimerkiksi lii-

kennettä, yksittäisten autojen kulku on kuvan kannalta yhtä lailla yhdentekevää – vain 

paikallaan pysyvä ja pysähtynyt on tulkittu valikoituneen valokuvan sisällöksi ennen ku-

vaustilannetta. 

Veikko Kannisen ottama valokuva Teknillisen seuran talosta vuonna 1929 (kuva 1) on 

tyypillinen tutkimusaineistoni rakennuskuva. Kuvaa on käytetty uutisessa, joka kertoo 

Teknillisen seuran talon valmistuvan lähipäivinä. Kuvan keskiössä on ainoastaan raken-

nus, jonka ympärillä oleva kaupunkielämä, rakennukset ja muuta kuva-aihetta ”häiritse-

vät tekijät” on pyritty häivyttämään kuvakulman ja kuvan rajauksen avulla. Kuvassa nä-

kyy merkkejä harkitusta sommittelusta, joka antaa jopa postikorttimaisen vaikutelman. 

Heijastus talon edessä olevan lammen pinnassa saa pystykuvassa tilaa ja antaa näky-

mälle tyynen ja pysähtyneen tunnelman. Kuva on kuin lyijykynäpiirros, johon taiteilija 

on tahtonut piirtää mallista vain olennaisimmat asiat edustavasta kulmasta. 

Arvoon kuuluvien rakennuskuvien visuaalinen linja on hyvin yhdenmukainen: Rakennus-

kuva on katutasolta otettu kuvauksen kohdetta mahdollisimman hyvin edustava otos, 

joka häivyttää rakennuksen suhteen sen ympäristöön. 
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Kuva 1: Teknillisen Seuran talo, elokuu 1929. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Rakennuskuvia käytettiin monenlaisissa jutuissa, ja uutinen Teknillisen Seuran talon 

valmistumisesta on yksi tyypillisistä rakennuskuvan käyttökohteista. Vastikään valmis-

tuneita rakennuksia valokuvattiin ja laitettiin esimerkiksi irtokuvina lehtiin näyttämään 

uusia palasia Tampereesta, kuten kuva 2 esittää.  

Näiden kuvien ja juttujen yleisyys kertoo myös tutkimastani ajanjaksosta. 1910-luvun 

taantuman ja kansalaissodan jälkeen rakennustoiminta alkoi kasvaa voimakkaasti  

1920-luvun alusta aina 1930-luvun maailmanlaajuiseen lamaan saakka, joka tyrehdytti 

lopulta myös rakennusalan toiminnan (Liuttunen 2018, 70). Kansalaissodan jälkeiseen 

asuntopulaan vastattiin rakennuttamalla yhä korkeampia ja suurempia asuinrakennuk-

sia. Uudet, kuusikerroksiset talot olivat mittavia hankkeita kaupungissa, jossa oli totuttu 

muutamien kerrosten korkuisiin rakennuksiin. 
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Kuva 2: Lehtileike Aamulehden etusivulta. Irtokuvat esittelevät uusia rakennuksia Tampereella. Kesän 

aikana valmistuneita rakennuksia esiteltiin myös lehden sivulla 8. Aamulehti, 07.07.1929, nro 182, s. 1. 

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Uuden rakentaminen tarjosi myös mahdollisuuksia, jotka korostuivat lehdissä: Kuvat uu-

sista, aiempia hienommista ja suuremmista rakennuksista nykyajan mukavuuksineen 

kertoivat kaupungin toipumisesta ja kehittymisestä entistäkin ehommaksi, modernim-

maksi ja mahtavammaksi. Kuvatodisteet ovat voineet antaa luottamusta siihen, että 

kaupungin suunta on nouseva. 

Vastaus kysymykseen, miksi kuva-aihe on ollut niin yleinen, on todennäköisesti myös 

ainakin osin aiheen visuaalisuus ja valokuvan tarjoaman informaation arvo. Tapahtumia 

on helppo kuvata tekstin keinoin, mutta kun aiheessa olennaisinta onkin ulkomuoto, va-

lokuvan tarjoamalla tiedolla on erityisen suuri merkitys. 

Kuvien suhde aikaan herättää mielenkiintoa. Arvoon kuuluvat kuvat ovat vuodenaikaa 

lukuun ottamatta melko ajattomia. Siinä, missä merkittävän uutisjutun yhteydessä jul-
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kaistun kuvan tehtävänä on toimia todisteena jo menneestä hetkestä, rakennus- ja mai-

semakuvien kaltaisten lehtikuvien funktiona on näyttää, millaista jossakin voi olla tällä-

kin hetkellä. Lukija ei ehkä kuvia katsoessaan miettinyt ”tällaistako siellä oli”, vaan kuvan 

tarkoitus saattoikin sen sijaan luoda katsojalle ajattomuuden tunteen: ”Tällaistako siellä 

on?” Kuvat toivat lukijan lähelle jotakin, joka saattoi olla muuten tavoittamattomissa 

aikana, jona matkustaminen paikasta toiseen esimerkiksi vapaa-ajan viettona on ollut 

rajallista. 

Aamulehti on voinut ottaa mallia rakennuskuvien käyttöönsä ulkomaisilta kuvatoimis-

toilta, jotka toimittivat erilaisia maisema- ja rakennuskuvia muiden maiden lehtiin  

– myös Aamulehteen. Olen käynyt läpi Aamulehden vuosikertoja vuosilta 1927–1931 ja 

voin selailun perusteella todeta, että ulkomainen arkkitehtuuri ja rakennusteollisuus 

ovat olleet Aamulehdessä näkyvä aihe. Eurooppalaiset vanhat kaupunginosat, New  

Yorkin pilvenpiirtäjät ja idän erikoinen arkkitehtuuri esitellään lehdissä esimerkiksi sun-

nuntailiitteessä pitkien artikkeleiden yhteydessä tai irtokuvina. 

Kiinnostus ulkomaisia rakennuksia ja arkkitehtuuria kohtaan on voinut syntyä kuvama-

teriaalin runsaasta tarjonnasta, ja samaan aikaan kiinnostus myös paikallista rakennus-

taidetta kohtaan on saanut mahdollisuuden kasvaa – paikallisnäkökulma on alueellisille 

lehdille tärkeää, ja oma kuvalaattalaitos antoi mahdollisuuden näyttää alueen omaa ra-

kennustaidetta, etenkin, kun rakennustoiminta oli aktiivista. 

Kaupungin muutos luonnollisesti vaikuttaa kaupunkilaisten elämään ja arkeen. Eritoten 

Tampereen keskustassa liikkumiseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia rakennustyömaita 

valokuvattiin ja julkaistiin lehdessä. Suurten paikallisten rakennushankkeiden etenemi-

sen seuraaminen ja siitä tiedottaminen on itsestäänselvyys alueelliselle lehdelle. Histo-

riallista muutosta esittävät kuvat kaupungin selvästi keskeneräisestä ulkomuodosta 

saattoivat esiintyä lukijoille kiehtovina, etenkin heille, jotka harvoin käyvät kaupungissa. 

Esimerkiksi vuonna 1929 valmistunut uusi Hämeensilta ja sen rakennustyöt olivat tois-

tuva valokuvauksen kohde. Uuden sillan syntyprosessia seurattiin valokuvin yli vuoden 
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verran vanhan sillan purkuprosessista alkuvuodesta 1928 Hämeensillan patsaiden pys-

tytykseen saakka syksyllä 1929. Kuvissa näytetään rakennusprosessin aikana muun mu-

assa rakennustyömaata eri kulmista ja väliaikaisen varasillan liikennettä. 

Kaupungin pääkadun vähintään vuodeksi katkaisevalla työmaalla oli melkoista vaiku-

tusta sekä arjen liikkumiseen että kaupunkikuvaan. Jo pari vuosikymmentä suunnitteilla 

ollut silta oli myös odotettu uudistus vanhan sillan tilalle, joka ei vastannut enää aikansa 

vaatimuksia (Raevuori 1958, 114). 

 

Kuva 3: Lyhyt kuvallinen juttu Hämeensillan rakennustöiden edistymisestä. Lehtileike. 

 04.11.1928 Aamulehti no 303 s. 4. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Kuvassa 3 on tyypillinen lyhyt juttu tai irtokuva Hämeensillan rakennustöiden vaiheista. 

Veikko Kannisen kosken länsirannalta ottama valokuva näyttää lukijalle sillan hiljalleen 
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muodostuvan hahmon, joka on osittain piilossa rakennustelineiden takana. Kuva ja sen 

tarjoama informaatio on kokonaisuuden selvä julkaisemisperuste. Otsikko ”Uuden Hä-

meensillan komea kaari näkyvissä.” ohjaa lukijaa kuvan sisällön pariin. Leipätekstissä tar-

kennetaan lyhyesti työn edistymisen vaihe ja aikataulu. 

Otsikkoon ujutettu adjektiivi ”komea” on hyvä esimerkki tavasta, jolla Aamulehdessä 

esitetään suuret rakennusprojektit, sillä vastaavanlaista kielen käyttöä on myös muissa 

rakentamiseen liittyvissä jutuissa. Adjektiivit antavat vihjeitä siitä, millä tavalla lukijoiden 

odotetaan suhtautuvan aiheeseen. 

Uuden rakentaminen nähdään Aamulehdessä ylpeyden aiheena ja positiivisena muutok-

sena kaupungissa – tämä voi myös olla yksi syy sille, miksi kaupunkikuvaan liittyviä kuvia 

on niin paljon. Tässä tapauksessa adjektiivi antaa katsojalle ohjeita kuvan katsomiseen. 

Kuvan työmaa saattaa antaa telinerakennelmineen keskeneräisen ja sekavan kuvan kes-

kustan maisemasta, mutta tärkeää onkin huomata, että osa uutta monumenttia on jo 

hahmollaan – työ edistyy, ja jo nyt saadaan pieni herkkupala tulevasta maisemasta. 

Vuosien 1927–1931 Aamulehtiä selaillessani tein huomion siitä, että lehdessä kaupun-

kikuvasta käytiin jonkinlaista vuoropuhelua lukijoiden, asiantuntijoiden ja lehden toimi-

tuksen välillä uusien rakennusten ja monumenttien noustessa katukuvaan ja uusien 

asuinalueiden muovautuessa. Kuvat saattoivat hyvinkin olla myös keskustelun herättä-

jiä. Lehti esitteli uutta kaupunkia kuvin ja pitkin, jopa ylistävin esittelyin, kaupunginark-

kitehti Bertel Strömmer kirjoitti Tampereen kaupunkikuvaan liittyviä, jopa kriittisiä ar-

tikkeleita ja nimimerkkien takaa palstoille sanailevat anonyymit kirjoittivat omia näke-

myksiään kaupunkikuvasta ja yksittäisistä uusista rakennuksista ja rakennelmista. Esi-

merkiksi eräs kaupunkikuvasta huolestunut kirjoittaja nimimerkillä Jaakko kirjoitti Aa-

mulehden Nähtyä ja kuultua -palstalla julkisivulautakunnan tarpeesta vuonna 1928 seu-

raavasti: 

”Luulen monen tuntevan kanssani pelkoa siitä, miksi kaupunkimme tuleva 
ulkonäkö muodostuu. Meillähän ei ole mitään suunnitelmia, jotka varjelisi-
vat meitä edes täydelliseltä julkisivujen sekasorrolta, saati sitten sellaisia, joi-
den avulla luotaisiin eheitä, kokonaisia ja kauniita rakennusryhmiä. --  
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Kaupungissammehan on vielä rakennettavia tontteja, jotka sijaitsevat siksi 
julkisilla ja kaupungin ulkomuotoon määräävästi vaikuttavilla paikoilla, ettei 
ole ensinkään yhdentekevää, rakennetaanko niille korkea vai matala raken-
nus, vuokrakasarmi tai monumenttaalinen muistomerkki. Todellinen kau-
punkilainen rakastaa kaupunkiaan niin kuin maaseutulainen maisemiaan 
eikä salli sitä ehdoin tahdoin rumennettavan.” (Aamulehti 22.4.1928, 4.) 

Maisema- ja rakennuskuvien ottaminen ja käyttäminen lehdessä saattoi olla myös keino 

vahvistaa tai luoda yhteisöllisyyden tunnetta. Tampere ei ole ainoa kaupunki tai paikka, 

jossa Aamulehden kuvaajat valokuvasivat. Aamulehti on maakuntalehti, jota lukivat 

1920-luvulla muutkin lähipitäjien asukkaat kuin tamperelaiset. 

Tutkija Kyösti Lamminpään Aamulehden arkistomateriaaleista tekemien laskelmien mu-

kaan vuonna 1929 Tampereen ulkopuolelle toimitettiin lehtiä noin 10 000 tilaajalle. Esi-

merkiksi Toijalaan tilattiin Aamulehteä 587 eri talouteen, Orivedelle 564 ja Ikaalisiin 448 

lehteä. Vuonna 1929 Aamulehden levikki oli noin 28 000 kappaletta. (Aalto ym. 1988, 

14–15.) 

Aamulehti aloitti jo vuonna 1910 reportaasisarjan lähipitäjistä, jonka tarkoituksena oli 

tukea levikkimarkkinointia (Seppälä 2004, 10). Seutumatkoja tehtiin kuvauspäiväkirjojen 

perusteella myös vuosina 1927–1931. Esimerkiksi otsikoilla ”Vilppulasta”, ”Ikaalisista” 

tai ”Toijalasta” kirjattujen kuvaustoimeksiantojen kuvat noudattelevat samanlaista kaa-

vaa: maalaismaisemia, kirkkoja, rautatieasemia, koulurakennuksia ja kunnallistaloja. 

Seutumatkoilla valokuvattiin aineiston perusteella alueen merkittävät rakennukset ja 

kuvia alueen kauneimmista tai tyypillisimmistä maisemista. Rakennuskuvat noudattele-

vat samanlaista visuaalista linjaa kuin esittelemäni kuva Teknillisen Seuran talosta: pel-

kistetty, yksinkertainen, esittelee rakennuksen. Näiltä seutumatkoilta otettiin aineiston 

perusteella harvoin kuvia henkilöistä tai tapahtumista.  
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Kuva 4: Yksi sivu Vilppulasta kertovasta juttukokonaisuudesta. Sivu näyttää kolme tyypillistä esitystapaa: 
henkilökuva, maisemakuva ja rakennuskuva. 14.12.1929 Aamulehti no 341 s. 8.  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 
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Tutkimusaineistoni valokuvat esimerkiksi seutumatkojen maisemista antavat suurilta 

osin seesteisen ja rauhaisan vaikutelman. Valokuvat lähiseutujen maalaismaisemista 

ovat maalausmaisia, ja kuvataiteen ihanteisiin pyrkiminen on voinut olla valokuvaajan  

– tiedostettu tai tiedostamaton – tavoite. Kun rakennuskuvissa oli tärkeää rajata kohde 

mahdollisimman tarkasti, maisemakuvat pyrkivät näyttämään mahdollisimman paljon. 

Maisemakuvia otettiin sekä maalta että kaupungista. 

Kuva 5: Panoraamakuva Tampereelta. 01.10.1929 Aamulehti no 268 s. 15. Kansalliskirjaston  
digitaaliset aineistot. 

 

Kuva 6 ja 7: Tamperetta kosken seudulta, syys–marraskuu 1929. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto.  

Aamulehden useamman aukeaman käsittävä juttukokonaisuus Vilppulasta (kuva 4) esit-

telee Vilppulan maisemia valokuvassa, joka on otettu korkealta, kenties kalliolta. Ei ollut 

myöskään tavatonta, että nämä valokuvat ottanut Martti Staf kiipesi rakennusten ka-

toille hyvän valokuvan tähden (Runeberg 1985, 28). Korkealta otettuihin kuviin saa sisäl-

lytettyä paljon enemmän sisältöä, eikä perspektiivi jää syvyydeltään yhtä latteaksi kuin 
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katutasolta otetun kuvan. Tämä luo osin käsityksen maalausmaisuudesta, sillä valokuvat 

esittävät maisemaa sellaisesta kuvakulmasta, joka voi olla katsojalle uusi.  

52-sivuisessa Tampereen 150-vuotisjuhlanumerossa kaupunkia esitteleviä kuvan 5 kal-

taisia koko sivun levyisiä matalia kuvia on peräti viisi. Vapriikin kuva-arkistosta löytyneet 

kaksi kuvanegatiivia (kuvat 6 ja 7) on yhdistetty lehteen yhdeksi kuvaksi. Nämä panoraa-

mamaiset kuvat, joissa on yhdistelty useita kuvanegatiiveja, vahvistavat ajatusta tietoi-

sesta pyrkimyksestä laajaan, paljon informaatiota sisältävään esitystapaan. Kuvat myös 

tasapainottavat tekstimassaa ja tekevät ulkoasun mielenkiintoisemmaksi. 

4.1.2 Hiihtokilpailuja ja suojeluskuntaurheilua 

Toiseksi yleisimpänä kuva-aiheena nousee esiin urheilua ja liikuntaa esittävät kuvat 13,7 

prosentilla ja yhteensä 71 kuvaustoimeksiannolla. Tähän arvoon kuuluvat kaikki urhei-

lukilpailuja, urheiluharjoituksia, urheilutapahtumia ja urheilijoita esittävät kuva-aiheet. 

Urheilulajeja esiintyy kuvaustoimeksiannoissa monipuolisesti, ja teinkin niiden tarkaste-

lua varten laskelmat taulukkoon 5 siitä, kuinka kuvaustoimeksiannot jakautuvat eri ur-

heilulajien välille. Vaikka kuvausmerkintöjä oli luokiteltu arvoon yhteensä 71 kappaletta, 

muutamassa merkinnässä oli useampi urheilulaji. Siksi taulukon kokonaislukumääräksi 

tulee 77 kappaletta. Eri urheilulajeja löytyi kuvausmerkinnöistä yhteensä 16 kappaletta. 

Kesäkauden ja talvikauden suosituimmat urheilun muodot voi nähdä taulukon luvuista 

yhdellä vilkaisulla: Hiihto ja yleisurheilu ovat ylivoimaisesti ne lajit, joita valokuvattiin 

aineiston perusteella Aamulehteen eniten. Monet lajit jäivät yksittäisiksi tapauksiksi, 

mikä on noin viiden vuoden kuvallisessa annissa erityisen vähän. On kuitenkin huomioi-

tava, että kuvauksen kohteena olivat valtaosin Tampereella järjestetyt urheilukilpailut, 

eivätkä esimerkiksi harjoitukset.  

Suomessa urheilun harrastaminen perustui tutkimusaineistoni synnyn aikaan vahvasti 

järjestö- ja seuratoimintaan. Kilpailumenestyksen ja ennätysten tavoittelu etenkin kan-

sainvälisissä urheilukilpailuissa nousi suomalaisen urheilukulttuurin näkyvimmäksi 
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osaksi, ja käytännössä kaikki resurssit käytettiin järjestöissä ja seuroissa olympialajeissa, 

kuten yleisurheilussa ja painissa, menestymiseen (Laine 1992, 183–184).  

Taulukko 5. Urheilulajien jakauma arvossa Urheilu ja liikunta 1.1 suuruusjärjestyksessä. 

Urheilulaji Lukumäärä Prosenttia (%) 
Yleisurheilu 19 24,7 

Hiihto 14 18,2 

Ammunta 8 10,4 

Luistelu 7 9,1 

Hevosurheilu 5 6,5 

Autourheilu 5 6,5 

Voimistelu 4 5,2 

Pyöräily 3 3,9 

Pesäpallo 2 2,6 

Jalkapallo 2 2,6 

Nyrkkeily 2 2,6 

Uinti 2 2,6 

Jääpallo 1 1,3 

Jääkiekko 1 1,3 

Mäkihyppy 1 1,3 

Paini 1 1,3 

Yhteensä 77 100,0 

Suomen sisällissodan jälkeen urheilukulttuuri kiinnittyi vahvasti maan poliittiseen ilma-

piiriin ja tilanteeseen. Sota jakoi urheiluseurakentän kahtia, kun Suomen voimistelu- ja 

urheiluliitto (SVUL) erotti punaisten puolella sotaan osallistuneet seurat ja jäsenet ja 

Työväen Urheiluliitto (TUL) perustettiin. Myös kielelliset erimielisyydet jakoivat kenttää 

ruotsin- ja suomenkielisiin järjestöihin. (Laine 1992a, 167.)  

Seurakentän pirstoutuminen ja Aamulehden suosima puoli näkyvät urheilukuvausaihei-

den valikoinnissa. Esimerkiksi urheiluun liittyvistä Aamulehden kuvauspäiväkirjamerkin-

nöistä ainakin kolmessatoista merkinnässä on suora tai epäsuora viittaus siihen, että kil-

pailu tai tapahtuma on suojeluskunnan tai Suojeluskuntajärjestön alaista toimintaa.  
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Suojeluskuntajärjestö oli vuosina 1918–1944 toiminut vapaaehtoinen maanpuolustus-

järjestö, jonka paikallisen tason suojeluskunnat toimivat sisällissodassa valkoisen armei-

jan perustana. Sodan jälkeen järjestön toiminta vakinaistui, ja se keskittyi maan vallitse-

van yhteiskuntajärjestyksen suojelemiseen ja vapaaehtoisten suojeluskuntalaisten soti-

laalliseen koulutukseen. (Pylkkänen ja Selén 2004, 11–12, 18–21.) Suojeluskuntien ur-

heilutoiminta toimi saumattomassa yhteistyössä porvarillisten urheiluliittojen kanssa, ja 

kansainväliset edustustehtävät jaettiin useimmiten Suojeluskuntajärjestön ja Suomen 

voimistelu- ja urheiluliiton kesken. (Laine 1992b, 202). 

Tutkimusaineistoni urheiluaiheisten kuvaustoimeksiantojen suosituimmat lajit ovat 

yleisurheilu, hiihto ja ammunta. Kesäkausina suojeluskuntien urheilutoiminnan kulma-

kivenä oli yleisurheilu, ja talvikausina suojeluskuntien urheilutoiminta keskittyi vahvasti 

erilaisiin hiihtolajeihin eli murtomaa-, tiedustelu- ja ampumahiihtoon. Erityisesti murto-

maahiihdon katsottiin olevan suomalaiselle sotilaalle välttämätön taito, ja se tulikin 

vasta suojeluskuntien kautta suositummaksi urheilulajiksi. Hiihto oli jäänyt pohjoisen ur-

heilulajina 1920- ja 1930-luvulla kansainvälisten kilpailulajien varjoon. Ammuntaa ei las-

kettu urheilutoiminnan lajiksi, sillä ampumiskoulutukseen oli Suojeluskuntajärjestössä 

oma organisaationsa. (Laine 1992b, 183, 198–199.) Tässä tutkimuksessa ampumakilpai-

lut on laskettu urheiluun liittyviksi kuva-aiheiksi. 

Suojeluskunnat järjestivät urheilutoimintaa houkutellakseen nuorisoa mukaan järjestön 

toimintaan, ja urheilu oli hyvä keino aktivoida jäseniä silloin, kun varsinaista suojelus-

kuntatyötä ei ollut. Tavoitteena oli kohottaa joukkuehenkeä ja opettaa maastossa sel-

viytymistä sekä fyysisiä perustaitoja. Järjestön urheilutoiminnan käynnistykseen käytet-

tiin 1920-luvun alussa paljon rahaa. Esimerkiksi urheilutoimintaa käynnisteltiin 400 000 

markalla eli tuplasti sillä määrällä, jolla valtio tuki kaikkia vapaaehtoisia järjestöjä yh-

teensä samana vuonna. (Laine 1992b, 195–196.)  

Suojeluskuntien urheilutapahtumat olivat oivallisia propagandatilaisuuksia (Laine 

1992b, 199), ja näistä tapahtumista myös Aamulehti oli kiinnostunut. Raimo Seppälän 

(2004, 35) mukaan Aamulehti osoitti suopeuttaan suojeluskuntaharrastusta kohtaan lä-
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hettämällä valokuvaajan herkästi suojeluskunnan järjestämiin kilpailuihin ja harjoituk-

siin. Suojeluskuntatoiminta on levittynyt toissijaisena kuva-aiheena muihinkin kuva-ai-

heisiin, kuten rakennuskuviin ja tapahtumakuviin, jotka esittelevät suojeluskunnan uu-

sia rakennuksia, tiloja ja erilaisia juhlallisuuksia.  

Urheilu oli todennäköisesti haastava aihe Aamulehden kuvaajalle. Urheilukuvauksessa 

kohde liikkuu nopeasti ja ennalta-arvaamattomasti, ja nopearefleksisen valokuvaajan li-

säksi tarvittiin myös kamera, joka oli teknisiltä ominaisuuksiltaan tarpeeksi kehittynyt. 

Aamulehden valokuvaajien kameroilla pystyi ottamaan valokuvia päivänvalossa nope-

asti tapahtuvasta liikkeestä, mutta negatiivilevyn vaihto uuteen oli hidasta. Näin yksit-

täisestä urheilusuorituksesta ja -tilanteesta oli mahdollista ottaa vain yksi kuva. Lisäksi 

oli muistettava, että negatiiveja valotettiin turhaan, jos kuvat eivät päätyneet lehteen 

(Seppälä 2004, 38). Urheilukuvaustoimeksiannoilla kuvia otettiin kuitenkin parhaimmil-

laan useita kymmeniä kerrallaan ja tavallisesti ainakin kymmenen kappaletta. Kuvien si-

sältö määräytyy mielestäni paljon mainitsemieni rajoitteiden mukaan. 

Aamulehden kuvaaja on urheilukuvia ottaessaan urheilijoiden ryhmäkuvia ja potretteja 

lukuun ottamatta aina tarkkailijan roolissa eli käyttää kuvatessaan Bill Nicholsin havain-

noivaa moodia. Urheilusuoritusta kuvaavan on mahdotonta vaikuttaa kuvaustilantee-

seen, ja valokuvauksen kohteet saattavat olla urheilusuoritukseen keskittyessään tietä-

mättömiä tai välinpitämättömiä siitä, että heitä kuvataan. Kuvien onnistuminen saatiin 

selville vasta kuvalaattalaitoksella, joten mahdollisimman monella valotetulla negatii-

villa sai suuremman mahdollisuuden siihen, että julkaisukelpoista materiaalia oli tarjolla. 

Tietyt lajit, kuten yleisurheilulajit, olivat helppoja kuvauskohteita, sillä kaikki urheilusuo-

ritukset tehtiin urheilukentällä. Yleisurheilukisoista otetut valokuvat esittävät tilanteita, 

joissa tapahtuman kiinnostavin sisältö ja huippuhetket ovat parhaiten ennalta arvioita-

vissa ja kuvattavissa. Yksittäisistä lyhytkestoisista urheilusuorituksista kuvattiin vain yksi 

kuva todennäköisesti negatiivien vaihtamisen hitauden ja negatiivien säästämisen 

vuoksi. Juoksussa tyypillistä oli kuvata ensimmäisenä maaliin saapuva urheilija tai esi-

merkiksi lähtötilanne, jossa kaikki kisaajat saadaan kuvaan. Muissa lajeissa kuviin sisäl-
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lytettiin lajia esittelevät ja merkitsevät hetket, kuten aitajuoksuun aitojen yli hyppäämi-

nen, kuulantyöntöön kuula kädessä ponnistava urheilija ja korkeushyppyyn rimanylitys-

hetki. 

Myös urheilusuoritusten ulkopuolisia tapahtumia kuvattiin. Esimerkiksi kuvat yleisöstä 

ja urheilijoista odottamassa omaa vuoroaan ovat osa joitakin kuvasarjoja. Koska kuvaus-

toimeksiantojen negatiivien määrä on suuri ja kuvia on otettu monipuolisesti eri urhei-

lulajeista ja tapahtuman yksityiskohdista, kuvasarjat muistuttavat sellaisinaan kuvare-

portaaseja. 

 

Kuva 8: Poikaurheilua, 16.5.1931. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Veikko Kannisen ottama valokuva aitajuoksusta poikaurheilupäiviltä toukokuussa 1931 

(kuva 8) on hyvä esimerkki tyypillisestä Aamulehden urheilukuvasta: kuvaaja on oletet-

tavasti ollut valmiina valitsemassaan paikassa ja napannut kuvan, kun juoksijat ovat lii-

täneet aitojen yli. Kuva on käytännöllinen ratkaisu: Kuvakulma ja sommittelu antavat 

kaikille juoksijoille mahdollisuuden päästä kuvaan tunnistettavasti, vaikka yksi juoksija 
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kuudesta jääkin harmillisesti vierellään kilpailleen juoksijan taakse. Kaikki juoksijat mai-

nitaan jutussa kuitenkin kuvatekstissä. Näin voittajasta on varmasti kuva. 

Urheiluun liittyvissä jutuissa oli tyypillistä julkaista useita kuvia, varsinkin, jos urheilula-

jeja oli monta erilaista. Kalevan kisat eli yleisurheilun suomenmestaruuskilpailut  

16.–17. elokuuta vuonna 1930 järjestettiin Tampereella Pyynikin urheilukentällä. Aamu-

lehden kuvaaja Veikko Kanninen oli paikalla ja otti kuvauspäiväkirjamerkinnän mukaan 

18 kuvaa kahden kisapäivän ajalta. Näistä kuvista julkaistiin kahden seuraavan päivän 

lehdessä eli 17.8.1930 ja 18.8.1930 yhteensä 13 kuvaa. Kuvasarja on tyypillinen yleisur-

heilukisoista toimitukseen tuotu sarja: kuvia urheilusuorituksista, ryhmäkuvia ja kuvia 

omia suorituksiaan odottavista urheilijoista. 

Kuva 9 näyttää 17.8.1930 ilmestyneen Aamulehden etusivun jutun, joka kertoo Kalevan 

kisojen avajaispäivästä. Koko etusivun korkuisen jutun ylimpänä on kuva 300 metrin 

juoksun ensimmäisestä alkuerästä. Ensimmäisen alkuerän juoksutulos ei välttämättä ole 

uutisarvoltaan suuri, mutta kuva antaa yleisnäkymän tapahtumasta ja toimii todisteena. 

Se näyttää muun muassa, että paikalla oli paljon yleisöä seuraamassa kilpailua, ja taka-

oikealla hahmottuva Tampereen lyseon rakennus ja vasemmalla näkyvä Marjatan sai-

raala kertovat, että kuva on todella Tampereen Pyynikin urheilukentältä.  

Toinen kuva alavasemmalla esittää viiden kilometrin juoksun voittajaa ja kolmas kuva 

alaoikealla kuulantyönnön voittavaa työntöä. Jutun alaotsikossa mainitaan kilpailija 

Toivo Loukolan suoritus viiden kilometrin juoksussa, ja voittokuvan kuvatekstissä ohja-

taan katse voittaja Lauri Virtasen taakse. Kuva ei esitäkään enää pelkästään juoksun voit-

tanutta Lauri Virtasta, vaan kärkikaksikon tiukkaa kilpailua viiden kilometrin loppusuo-

ralla. Kuva kuulantyöntäjä Armas Vahlstedtista herättää kysymyksen siitä, kuinka Aamu-

lehden kuvaaja on valinnut kuvauskohteensa. Jokaisesta kuulantyöntösuorituksesta ei 

ole ollut mahdollista ottaa kuvaa, joten Kanninen ja urheilutoimittaja – sillä urheilua tun-

tevan toimittajan osuutta ei voi kiistää – olivat valintojen edessä. 
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Kuva 9. Kalevan kisat Aamulehden etusivulla. Lehtileike. 17.08.1930 Aamulehti no 220 s. 1.  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 
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On oletettavaa, että yksittäisiä urheilusuorituksia kuvatessa turvauduttiin ennakkosuo-

sikkeihin ja voittoennusteisiin. Oli turvallisinta kuvata todennäköisimmät voittajat suo-

rittamassa kuin tuntemattomammat nimet. Tästä syystä esimerkiksi Vahlstedt kuvattiin: 

hän oli leipätekstin mukaan edellisten suomenmestaruuskisojen voittaja ja silloisen Suo-

men ennätyksen haltija eli selkeä ennakkosuosikki. 5000 metrin juoksussa pronssia saa-

neesta ja leipätekstin mukaan suorituksellaan yllättäneestä Antero Kössistä taas ei ollut 

kisoista valokuvaa, joten hänestä julkaistiin pieni piirroskuva. Mielenkiintoista on paikal-

lisurheilunäkökulman täydellinen puuttuminen kisojen kuvallisessa annissa, vaikka kil-

pailuun osallistui myös Tampereen Pyrinnön urheilijoita. 

Siinä, missä yleisurheilukilpailujen tapahtumia oli helppoa kuvata urheilutapahtuman 

alueen pienuuden vuoksi, esimerkiksi hiihtokilpailuissa suuri osa urheilusuorituksista jäi 

kisaa katsovaltakin näkemättä. Myös valokuvaus keskittyy hiihtokilpailuissa lähinnä 

lähtö- ja maalitunnelmiin ja kuviin hiihtäjistä yksin tai ryhmässä. Hiihtokuvat antavat 

yleiskuvan tapahtumista, eikä kuvasarjoissa ole samanlaista varieteettia kuin esimerkiksi 

yleisurheilukuvasarjoissa, joissa on voitu keskittyä yksityiskohtiin, kuten yksittäisiin kat-

sojiin tai tapahtumiin urheilusuoritusten ulkopuolella. Väkijoukkojen ja yleiskuvien ku-

vaaminen hiihtokilpailuissa on voinut olla tietoinen valinta osallistujien määrän näyttä-

miseksi. Esimerkiksi suojeluskuntien prosenttihiihdoissa kilpailtiin hiihdon lisäksi myös 

siitä, kuinka suuren prosenttiosuuden suojeluskunta sai jäsenistään osallistumaan kilpai-

luihin (Pylkkänen ja Selén 2004, 89). 

Suojeluskuntatoimintaan liitettävä ammunta noudattaa hiihdon lailla samanlaista visu-

aalista yhdenmukaista linjaa. Kuvat esittävät valtaosin suojeluskuntalaisia ampumassa 

rivissä. Muut tästä poikkeavat kuvat ovat lähinnä ryhmäkuvia ja kuvia tulosten kirjaami-

sesta tai tarkastelusta. Kuva 10 on tyypillinen kuva ammuntakilpailusta. Kaikki näkemäni 

ampumakuvat on otettu silmien tasolta sivusuunnasta, kuten esiin nostamassanikin ku-

vassa.  
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Kuva 10. Irtokuva Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin kevätampumamestaruuskilpailuista. Lehtileike. 

01.06.1931 Aamulehti no 145 s. 3. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Myös muut aineistossa esiintyvät urheilulajit, kuten luistelu, hevosurheilu ja autour-

heilu, noudattavat sekä yksittäisinä lajeina että yhdessä hyvin samankaltaista linjaa kuin 

esittelemäni kuvasarjat ja kuvat. Hevosurheilun totalisaattoriajojen kuvaustyylin voi hel-

posti rinnastaa yleisurheilun juoksukilpailuihin, sillä ravirata on samankaltainen kuvaus-

ympäristö kuin urheilukenttä. Pikaluistelun kuvat yhdistelevät sekä urheilusuorituskuvia 

että kuvia paikallaan seisovista luistelijoista. Autourheilua käsittelevien kuvien kohteina 

ovat autot, paikalle kerääntynyt yleisö ja autojen kuljettajat. 

Kilpailijoiden valokuvauksessa tarkoituksena oli todennäköisesti varmistaa se, että voit-

tajasta on valokuva julkaisua varten. Rivissä seisovat urheilijat ovat tuttu näky urheilu-

kuvasarjoissa. Lehdissä kuvia julkaistiin sellaisinaan tai tilan puutteessa syvättynä niin, 
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että kuva voittajasta saatiin esimerkiksi yhden palstan levyisenä lehteen. Voisi kuvitella, 

että yksinkertaiset henkilökuvat urheilijoista olivat myös hyvää uudelleen käytettävää 

arkistokuvamateriaalia. 

Urheilukuvien visuaaliset järjestykset eivät ole pelkästään sitä, että kuvissa on tunnistet-

tavia urheilulajeja ja niille ominaisia näkyviä piirteitä. Konnotatiivisella eli kuvien syväta-

solla näen kuvissa terveitä ja reippaita ihmisiä, jotka pitävät itsestään huolta ja ovat löy-

täneet elämälleen suunnan, jota kuvien suuri julkaisumäärä korostaa ihailtavana ja ta-

voiteltavana.  

Urheilun maailmaan kuuluu myös ajatus urheilijoiden hyvästä urheiluhengestä, joka an-

taa urheilijoista rehdin ja reilun kuvan. Aamulehden kuvien urheilija on mallikansalai-

nen, joka on määrätietoinen ja reilu kilpailija. Tietyissä kuvasarjoissa urheilija on myös 

aatteelleen uskollinen suojeluskuntalainen, joka tahtoo pitää yllä urheilutapahtumissa 

korostuvaa järjestön yhteisöllisyyttä. 

4.1.3 Näytelmien kenraaliharjoituksia ja maalauksia 

14,6 prosenttia kuva-aiheista kuuluu arvoon Taide ja kulttuuri (1.7). Tähän arvoon on 

luokiteltu taidenäyttelyt, taiteilijat, musiikkiesitykset, veistokset, museot, taulut, kuvat 

teatteriesitysten kenraaliharjoituksista ja kuvat teatterituotantoon kuuluvista henki-

löistä, kuten näyttelijöistä. 

44 kuva-aihetta taide- ja kulttuurikuvista on kuvasarjoja eri näytelmistä tai liittyvät jol-

lain lailla teatteriin. Tässä arvossa on otettava huomioon, että suuri osa näytelmäkuvista 

on merkitty kuvauspäiväkirjaan erikseen. Ajankohdaksi on merkitty vuodet 1927–1930. 

Nämä kuvat on siis arkistoitu poikkeuksellisesti kuva-aiheensa mukaan aikajärjestyksen 

sijaan, ja ne löytyivät suurelta osin arkistolaatikoista siistissä järjestyksessä. Se on toden-

näköinen syy sille, miksi arvon kuvat nousevat määrällisessä erittelyssä näin vahvasti 

esiin. En löytänyt syytä sille, miksi kuvat on arkistoitu tällä tavalla. On kuitenkin oletet-

tavaa, että kuvat on merkitty joukkona kuvauspäiväkirjaan kuvausaikaansa myöhem-

min. 
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Tässä tapauksessa nostan esiin myös kuvanegatiivien määrän, sillä se on poikkeukselli-

nen. Aineistoni noin 2110 negatiivista 386 negatiivia eli lähes viidesosa (18 prosenttia) 

on teatteriin liittyviä. Näytelmäharjoituksista otettiin keskimäärin 12 kuvaa yhtä näytel-

mää kohden. Valokuvien määrä ja koot Aamulehden teatteriaiheisissa jutuissa ja arvi-

oissa kuitenkin vaihtelevat. Löysin näytelmien nimillä hakemalla Kansalliskirjaston digi-

taalisten aineistojen Aamulehdistä 31 eri kuvasarjan välittömän kontekstin eli näytel-

mistä kertovat jutut, jotka on sijoitettu lehdessä Kirjallisuus ja taide -osastoon. Aamu-

lehdessä osastojen paikka vaihtelee tilanteen mukaan, mutta aihealueet on merkitty sel-

keästi vinjetein. 

Näissä jutuissa, jotka ovat valtaosin teatteriarvioita, kuvien julkaisuperiaate on mieles-

täni selkeä. Kuvat antavat yhdessä jutun tekstielementtien kanssa aiheelle tietyn mää-

rän pinta-alaa, ja sitä kautta jutun painoarvoa voidaan säätää. Jos näytelmäesitys on ol-

lut kriitikon mielestä yllättävä tai odotettu mestariteos, hyvin toteutettu klassikko tai 

jollain muulla tavalla hyvin onnistunut teatteriteos, arvio sai jopa yli sivun verran tilaa 

tekstille ja kuville. Jos näytelmä on viihdyttänyt, mutta ei täysin tyydyttänyt, arvio jul-

kaistiin kahdella tai kolmella palstalla sekä yhdellä tai useammalla kuvalla. Tämä oli ylei-

sintä. Jos näytelmä sai täydellisen murska-arvion, kuten Bulvaani vuonna 1927, kuvia ei 

julkaistu lainkaan, vaikka niitä oli otettu. 

Näytelmäkuva-aiheet sisältävät valtaosaksi usean kuvan sarjoja näytelmien kohtauksista 

ja roolihahmoista. Vinkki siitä, että kuvat olisivat kenraaliharjoituksista, löytyy Raimo 

Seppälän Aamulehden valokuvia käsittelevästä teoksesta (2004, 56). Ainakaan suurim-

man osan kuvista ottanut Veikko Kanninen ei Seppälän (2004, 56) mukaan käyttänyt 

kenraaliharjoituksissa valokuvatessaan magnesiumsalamaa, joten hän otti kuvia vallit-

sevissa olosuhteissa pitkällä valotusajalla. Magnesiumsalaman sotkuisuus ja vaarallisuus 

lienevät syitä sille, miksi salaman käyttöä tahdottiin välttää, etenkin, kun valokuvattavia 

kohteita sai ohjeistettua kuvia varten. Teatterikuvat ovatkin Bill Nicholsin representoi-

misen moodeista selvästi osallistavan moodin valokuvia. Kanninen pyysi näyttelijöitä 

jähmettymään paikoilleen valokuvien ottamisen ajaksi niin, että kuvista saatiin tarpeeksi 

tarkkoja (Seppälä 2004, 56).  
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Kuva 11: Kohtaus näytelmästä Espanjan kärpänen, 10.3.1930. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Veikko Kannisen ottama kohtauskuva näytelmästä Espanjan kärpänen eli kuva 11 on 

tyypillinen teatteriaiheinen kuva, josta voi yksityiskohtia tarkastelemalla huomata ku-

vattavien pysähtyneen valokuvaa varten. Tästä kertoo esimerkiksi oikealla istuvan näyt-

telijän käsien asento: Oikea käsi osoittavine sormineen tukeutuu vasempaan käteen, 

joka lepää pöydällä. Näin liikkumattomuus on varmistettu. Eri suunnista lankeavat peh-

meämmät varjot kertovat siitä, että valo saadaan teatterivalaistuksesta eikä salamasta. 

Aineiston näytelmäkuvissa on toistuvaa se, että vaikka näyttelijöiden asennot olisivatkin 

kuin kesken liikkeen pysäytettyjä, heidän kasvojensa ilmeet eivät anna merkkejä siitä, 

että kohtauksessa olisi dialogia lainkaan. Ilmeet ja suiden asennot eivät ole niin sanotusti 

keskeneräisiä, vaan ne ovat hallittuja ja vaimennettuja. Suut ovat usein kiinni. 

Ainakin kerran kuvat ehtivät ensi-illan jälkeisen päivän lehteen, mutta täysi arvio ei. Pa-

perimylly-näytelmän ensi-ilta sai suuren kuvapinta-alan seuraavan päivän lehdessä 

(kuva 12). Neljän kuvan sarja on aseteltu sivun alalaitaan koko sivun leveydeltä. Itse juttu 
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on kirjoitettu lyhyesti lehden seuraavalle sivulle. Juttu loppuu ytimekkäästi näin: ”Pa-

laamme myöhemmin asiaan.” Painoarvo annettiin, vaikka tekstisisältöä ei ollut. 

Näytelmäkuvat poikkeavat paljon muusta Aamulehden journalistisesta kuvamateriaa-

lista. Valokuvaajan vierailu kenraaliharjoituksiin oli etukäteen sovittu, ja Seppälän mu-

kaan (2004, 56) kuvia saatettiin ottaa aamun tunneille asti. Arvioiden yhteydessä julkais-

tuista kuvista ei mainita, mistä kuvat ovat peräisin.  

 

Kuva 12: Paperimylly-näytelmän ensi-ilta Aamulehdessä. Lehtileike. 08.09.1927 Aamulehti no 241 s. 5. 

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Valokuvien tarkoituksena ei ollut näyttää nimenomaan kenraaliharjoituksia, vaan tarkoi-

tus oli näyttää lukijalle jotakin pysyvää ja kuvaushetkestä riippumatonta. Kun teatteri-

vieras Aamulehden kuvat nähneenä päätti mennä katsomaan näytelmän, hän saattoi 

tiedostamattaan ajatella, että kuvien esittämä fiktiivinen maailma on kuin aurinko, joka 

nousee aina uudelleen ja uudelleen: ”Tämän minä näen, kun menen illalla teatteriin.” 

Indeksisyyden näkökulmasta ajatus on mielenkiintoinen. Näytelmien kohtauskuvat eivät 

viittaa harjoituksiin, joista kuvat on otettu, vaan ikuiseen teokseen, jonka yksi olemisen 
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muoto on näytelmän kohtausta esittävä valokuva. Samalla kuva viittaa tulevaisuuteen 

eli niihin näytöksiin, jotka tullaan esittämään. Samanlaista ajatustapaa tunnistan esimer-

kiksi erilaisissa mainoskuvissa, joiden tarkoituksena on myydä tuotteita tai palveluja ku-

vien tarjoamien mielikuvien ja odotusten kautta. Teatteriaiheisissa kuvissa on havaitta-

vissa samanlaista päätöstä rakentaa jotakin todellisuudesta irrallista. Esittelen tästä 

huomiosta kaksi löytämääni erilaista esimerkkiä. 

Palataan ensin kuvasarjaan, joka otsikon mukaan esittelee Paperimylly-näytelmän ensi-

iltaa eli kuvaan 12. Sarjan suurimman kuvan tarkoituksena on todennäköisesti ollut vä-

littää täpötäyden ensi-iltasalin tunnelmaa. Kuva korostaa, että Aamulehti on ollut pai-

kalla todistamassa uuden menestysnäytelmän ensimmäistä vastaanottoa ja on saanut 

otettua kuvan, joka paketoi ensi-illan sievästi näyttäen palan esitystä ja yleisön. Tarkem-

min katsottuna ensi-iltaesitystä esittävä kuva yleisöineen paljastuu tutkimuksessani kui-

tenkin selväksi kuvamanipulaatioksi. 

Kuvassa näkyy etualalla yleisöä ja taaempana lavalla tapahtuva kohtaus. Teatterisali on 

valaistu, ja yleisön pystyy erottamaan selkeästi. Esityksen aikana valot on yleensä lavan 

valaistusta lukuun ottamatta sammutettu, joten kuvan on oltava otettu joko poikkeuk-

sillisissa olosuhteissa tai ennen näytelmää. Jotkut yleisössä näyttävät myös keskustele-

van toisilleen ja katselevan pois lavasta, mikä olisi esityksen aikana hyvin epäkohteliasta. 

Kuvaa ottaessa liikahtaneet päät näkyvät hieman sumeampina kuin paikallaan pysyneet, 

ja kameraa lähinnä oleva katsomon takaosa on pimeämpi kuin katsomon keski- ja etu-

osa: kuva on otettu ilman salamaa. Lavalla tapahtuva kolmen ihmisen kohtaus taas nä-

kyy kuvassa tarkkana, vaikka näyttelijät pysyvät varmasti lavalla jatkuvassa liikkeessä. 

Kaukana lavalla olevat näyttelijät näyttävät myös varsin suurikokoisilta verrattuna etu-

rivin yleisöön. Lavan kohdalla kuvasta puuttuukin yhtäkkiä perspektiivin syvyys, jonka 

voisi olettaa jatkuvan hieman yläviistosta otetussa kuvassa. Näyttää pikemminkin siltä, 

että yleisö katsoo elokuvaa valkokankaalta. Tavallaan he kuvassa katsovatkin: se on ni-

mittäin mitä todennäköisimmin kenraaliharjoituksista. Lehdessä julkaistu kuva on eri ku-

vakulmasta otetun kohtauskuvan ja ensi-illasta otetun yleisökuvan yhdistelmä.  
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Myös kolme kasvokuvaa näyttelijöistä on otettu etukäteen. Ei ole ollut mahdollista 

käydä ottamassa esityksen aikana kuvia, jotka vaativat valokuvaajan tulemista lavalle 

näyttelijän lähelle ja näyttelijän hetkellisen pysähtymisen. 

Kummankaan kuvan, yleisökuvan tai kohtausta esittävän kuvan, alkuperäistä negatiivia 

ei löytynyt arkistosta, mutta muita näytelmän kohtaus- ja henkilöhahmokuvia oli vielä 

arkistolaatikossa oikealla paikallaan, ja muut kohtauskuvat on otettu samasta kuvakul-

masta kuin lehdessä julkaistu kuva. Voin näiden kuvien perusteella olettaa, että kyseessä 

todella on kuvamanipulaatio. Syitä kuvamanipulaatioon voi vain spekuloida, sillä jutussa 

tai seuraavan päivän täydessä arviossa ei mainita mitään valokuvan todenmukaisuu-

desta. Todennäköisimmin kuvan manipuloimattomuutta tärkeämpää on työnkulussa 

mukana olleiden mukaan ollut välittää ensi-illan tunnelma ja se, kuinka teatterikävijä on 

kokenut elämyksen. Se on lukijoille se merkityksellinen totuus, ei se, onko lasin pintaan 

valottunut kuva koskematon. 

Keskustelua valokuvan todenmukaisuudesta on kuitenkin jollakin tasolla Aamulehdes-

säkin käyty. Sen osoittaa toinen löytämäni esimerkki, Aamulehden sunnuntailiitteessä 

julkaistu kuvasarja Peer Gynt -näytelmän harjoituksista eli kuva 13. Julkaisuaikaansa 

nähden harvinainen kuvareportaasi esittelee näyttämöluonnoksia, kohtausharjoituksia 

ja näytelmän toteutukseen liittyvää henkilökuntaa.  

Erityistä reportaasissa on myös se, että jutussa selitetään yksityiskohtaisesti lehteen pai-

nettujen valokuvien synty. Esimerkiksi jutussa alhaalla oikealla olevan, kolmea miestä 

esittävän kuvan synty on jutussa kuvattu seuraavasti: 

”Silloin valokuvattiin ensiksi johtaja, Eskola ja näyttämömestari ’keskustele-
massa’ näyttämöstä. Eskola ja johtaja löydettiin hyvin helposti viimemaini-
tun huoneesta, mutta näyttämömestarin hakemisessa olikin isompi työ, --  

Hänet tarvittiin mielestämme kuvan uskottavuuden vuoksi, ja juoksupoika 
haki hänet sitä varten alas. Vaikutuksen tehostamiseksi levitettiin Eskolan 
skitsit pöydälle herrojen eteen. Näyttämömestarin muistikirjan toi juoksu-
poika viime tingassa näyttämöltä valaistusvehkeiden päältä. Kuva antaa siis 
täysin todenmukaisen kuvan siitä veljellisestä sovusta ja yhteistoiminnasta 
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jolla teatteria pelataan. Kuvaa otettaessa poltti magnesiumlieska johtajan 
huoneen oven kamanan, joten taloudenhoitaja Ahonen on meille vihainen.” 
(Aamulehti 10.02.1929, 16.) 

Jutussa selitetään myös esimerkiksi oikealla yläreunassa näkyvän joukkokohtauksen har-

joittelua esittävän kuvan synty. Jutun mukaan Peer Gyntiä näyttelevän Raninin käsiin 

annettiin käsikirjoitusvihko, vaikka hän osasi jo vuorosanansa ulkoa. Kahville livahtaneen 

kuiskaajan tilalle kuvaan pyydettiin johtaja, joka aseteltiin näyttelijöiden mukaan liian 

lähelle kohtausta näytteleviä näyttelijöitä. Tätä perusteltiin sillä, että oli helpompi siirtää 

ihmistä kuin kameraa, jotta kaikki mahtuvat kuvaan.  

 

Kuva 13. Juttu Peer Gynt -näytelmän harjoituksista. Lehtileike. 10.02.1929 Aamulehti no 40 s. 16. Kansal-

liskirjaston digitaaliset aineistot. 
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Kun vielä kävi ilmi, että kohtausta normaalisti ohjaava Arno Hjort ei tahtonut kuvaan, 

jutussa todetaan, että kuva on valheellinen, mutta juuri siitä syystä täysin todenmukai-

nen teatterikuva.  

Sisällissodan jälkeinen kahtiajako ja politiikka vaikuttivat Tampereen kulttuurielämässä 

asti. Monessa suomalaisessa kaupungissa toimi sekä työväen teatteri että ”porvarilli-

nen” teatteri (Teatterimuseo). Kokoomuslaiseksi tunnustautunut Aamulehti julkaisi ku-

via ainoastaan Tampereen teatterin esityksistä, vaikka myös ammattiteatteriksi kehitty-

nyt Tampereen Työväen Teatteri toimi kaupungissa samaan aikaan. Lisäksi Tampereen 

teatterin johdossa oli kaikkina tutkimusajankohtani vuosina Eino Salmelainen, joka oli 

aiemmin toiminut työuransa varrella myös Aamulehden toimittajana ja teatterikriitik-

kona (Tampereen teatteri; Pietilä 2011, 70–71). 

Teatteriin liittyvien kuvien lisäksi myös maalaustaidetta esittelevät kuvat nousevat ai-

neistosta toistuvana aiheena esiin. Taidenäyttelyarvioita tai taiteesta kertovia juttuja 

varten on otettu valokuvia näyttelymiljööstä, yksittäisistä maalauksista tai veistoksista 

ja taiteilijoista. 

Yleisin taidekuva on kuvan 14 kaltainen yksinkertainen valokuva kehystetystä maalauk-

sesta, joka lehteen valikoituneena syvättiin eli leikattiin taustastaan irti. Taideteosku-

vista huomaa hyvin sen, että käytäntö teosten syväämisestä on vakiintunut. Taideteok-

set kuvattiin mahdollisimman tasaisesti taideteokseen lankeavassa valossa mahdollisim-

man suoraan edestä niin, että teoksen irrottaminen taustasta on helppoa. Maalauksen 

taustalla olevilla asioilla ei ole ollut merkitystä, ja esimerkiksi kuvassa 14 näkyvä Antti 

Saarelan maalaus on aseteltu kuvaa varten tuolille niin, että keskiössä oleva maalaus 

katkaisee häiritsevästi seinällä roikkuvat taideteokset ja takanaan olevat huonekalut. Ai-

neistosta löytyi myös muita selkeästi syväykseen tarkoitettuja esineitä, kuten esimer-

kiksi peltoaura ja suksimono. Näissä kuvissa on yritetty luoda studiomaisia olosuhteita 

tumman kankaan avulla. 
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Kuva 14. Antti Saarelan maalaus, 4.12.1930. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä kuvia oli aineistossa varsin niukasti, ja esimerkiksi 

musiikkiin liittyviä kuvia oli vain yksi kaupunginorkesteria esittävä otos. Myös Hämeen 

museosta oli muutamia otoksia, jotka esittelivät nykypäivän kotiseutumuseoiden tavoin 

vanhoja työvälineitä ja -tiloja. 

4.1.4 Arvovaltaisia vieraita ja seppeleiden laskua 

Aiemmin käsittelemieni kolmen hallitsevimman arvon lisäksi esiin nousee vielä kaksi ar-

voa, joita tahdon käsitellä tarkemmin. Kolmen kärjestä hieman jälkeen jäävät, mutta kui-

tenkin jäljelle jäävistä arvoista selkeästi esille nousevat arvot 1.4 Tapahtumat, juhlat ja 

merkkipäivät 10,5 prosentilla ja 1.2 Elinkeino ja työ 10,0 prosentilla. Käsittelen tässä ali-

luvussa Tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät -arvon kuvat ja seuraavassa aliluvussa Elin-

keino ja työ -arvon kuvat. 

Tapahtumia, merkkipäiviä ja juhlia käsittelevä arvo on aiheiltaan monipuolinen: kuva-

arvoon on luokiteltu kaikki tapahtumat, joissa on paikalla ihmisiä joko yleisössä tai osal-

listumassa tapahtuman aktiviteetteihin tai joihin saa tulla ihmisiä vapaasti katsomaan. 
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Kuvissa näkyykin monipuolisesti Tampereella järjestetyt paraatit, markkinat, julkistusti-

laisuudet, näyttelyt, kansanjuhlat, juhlapyhät, näytökset, merkittävät hautajaiset ja 

muistotilaisuudet. 

Yhdeksän eli noin viidesosa tapahtumakuvasarjojen aiheista käsittelivät jonkin historial-

lisen tapahtuman muistojuhlaa. Vuosittain juhlittiin esimerkiksi sisällissodan miestappi-

oita aiheuttaneiden tapahtumien, kuten Tampereen valtauksen, muistojuhlaa. Pääasi-

assa muistojuhlia käsittelevissä kuvissa keräännytään patsaille tai muistomerkeille, joi-

den juurelle asetetaan suuria seppeleitä menehtyneiden muiston kunniaksi. Kuvissa on 

myös sotilaskulkueita ohimarsseillaan ja kuvia muista juhlallisuuksista ja kuvia väkijou-

koista, jos paikalla oli merkittävän paljon ihmisiä. 

Huhtikuussa 1928 Tampereella vietettiin Tampereen valtauksen 10-vuotismuistojuhlaa. 

Pyöreä kymmenluku paisutti kaupungin juhlamenot valtaviksi juhlamarsseineen, lipu-

tuksineen ja iltamenoineen, ja juhlapäivä huomioitiin myös Aamulehdessä suurin kuvin 

ja pitkin jutuin. 

Aamulehden panostus tapahtumasta raportointiin oli valtava. Edellisenä päivänä eli toi-

sena pääsiäispäivänä lehti ei ilmestynyt, joten koko kaksipäiväinen juhla oli mahdutettu 

kuuteen sivuun niin, että juhlien lisäksi lehdessä käsiteltiin journalistisena sisältönä vain 

Suomen sanomalehtimiesten liiton vuosikokousta. Aamulehti kuvasi kahden päivän 

ajalta yhteensä 84 valokuvaa, joista julkaistiin tiistain lehdessä 17 kappaletta. Kuvaus-

päiväkirjaan on merkitty kuvaajaksi Veikko Kanninen. 

10.4.1928 julkaistun lehden etusivun täytti koko sivun leveydeltä suuri kuva (kuva 15) 

Tampereen silloiselta Kauppatorilta. Kuva on otettu toria reunustavan Commercen talon 

ikkunasta, ja se näyttää lukijalle tapahtuman sellaisesta kuvakulmasta, joka poikkeaa 

kaupungilla kulkevien tavallisesta näkymästä. Alaotsikko tiivistää kuvan viestin. Säntilli-

sissä riveissä seisovat sotilaat, sekavina massoina kuohuva ja jopa kirkon katolle kiiven-

nyt yleisö sekä valtava tyhjä tori Tampereen tunnistettavassa kaupunkimaisemassa ra-

kentavat tarinaa arvokkaasta sotilaallisesta juhlasta, joka on pysäyttänyt koko keskustan 

ja kaupunkilaiset. Vain liehuvat liput puuttuvat.  



 

75 

 

 

Kuva 15: Tampereen valtauksen 10-vuotisjuhla Aamulehden etusivulla. Lehtileike. 10.04.1928 Aamulehti 
no 98 s. 1. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Juhlallisuuksista otettu kuva 16 seppeleen laskemisesta haudalle tai muistomerkille on 

kuvan aiheena tuttu näky aineistossa. Seppeleen laski kenraali Wetzer, joka muistojuh-

lanumeron mukaan oli kutsuttu juhlaan kunniavieraana. Lehdessä julkaistiin tämän ku-

van rinnalla myös kuva seppeleen laskusta Ruotsalaisen prikaatin muistokivelle. Seppe-

leen laskeminen sankarihaudalle Tampereen valtauksen 10-vuotispäivänä oli konkreet-

tinen ja arvokas kunnianosoitus kaikille valkoisille sisällissodassa henkensä menettä-

neille. Lehdessä seppeleiden laskua kuvattiin juhlallisuuksien ”ehken vaikuttavimmaksi 

tilaisuudeksi” (Aamulehti 10.4.1928, 4). Seppeleen lasku on kenties ollut yksi niistä ku-

vausaiheista, jotka konkretisoivat ja kiteyttävät tapahtuman merkityksen, ja näin sen 

näyttämisestä lukijoille on tullut eräänlainen perinne. 
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Kuva 16 näyttää, että seppeleen laskussa kunniaa osoittaa läsnäolollaan suuri joukko 

suojeluskuntalaisia, mutta yhtäkään siviiliä kuvassa ei näy. Siksikin tämän vaikuttavan 

tilaisuuden näyttäminen lukijoille on voitu kokea tärkeäksi muistojuhlasta toiseen.  

 

Kuva 16: Kenraali Wetzer laskee seppeleen sankarihaudalle Tampereen valtauksen 10-vuotisjuhlapäi-

vänä, huhtikuu 1928. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Vaikka kuva ei sisälläkään mahtipontisia väkijoukkoja tai suuria näkyviä tunteita ja onkin 

itse asiassa hieman epäonnistunut seppeleen jäädessä kuvassa pylvään taakse, kuvan 

julkaiseminen lehdessä luo kuvassa tapahtuvalle hetkelle vielä suuremman merkityksen. 

Kuvaan on sankarihautoineen tallentunut hetki, joka edustaa kuvassa paitsi itse seppe-

leenlaskutilaisuutta ja muistojuhlaa, myös koko sitä historiallista aikajanaa, joka on joh-

tanut sankarihaudan pystyttämiseen ja muistojuhlan järjestämiseen. Kuva Kauppatorilta 

ei samalla tavalla symboloi tapahtuman merkitystä. Se antaa informaatiota tapahtu-

masta, mutta siitä puuttuu konkreettinen symboli, joka sitoisi tapahtuman juhlan perim-

mäiseen merkitykseen. Seppele on juuri tällainen.  
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Muissa tapahtuman kuvissa näytetään sotilaiden marssia ja sotilaallisia tilaisuuksia, ken-

raali Wetzerin saapuminen paraatipaikalle, ihmisjoukkoja, kirkollisia menoja, suojelus-

kuntalaisten majoitustiloja, illalliskutsuja ja Hämeenpuiston Vapaudenpatsas juhlakoris-

teissaan.  

Tampereen valtauksen muistojuhlasta otetut kuvat edustavat hyvin aineistoni kuvia, 

jotka Aamulehden valokuvaaja on ottanut julkisista koko kaupunkia koskevista juhlista 

ja tapahtumista. Aineistoni kuvasarjojen kuvien merkitykset ovat usein samankaltaisia 

keskenään, vaikka kuvaustoimeksiannon aiheet ovatkin täysin poikkeavia. Seppeleen 

lasku on toistuvana kuva-aiheena yksi hyvä esimerkki visuaalisten järjestysten konnota-

tiivisen tason merkityksistä. Kuvissa ei toistu pelkästään toiminta, vaan niissä toistuu 

myös viesti arvostuksesta. Myös pelkkä Aamulehden läsnäolo ja todiste siitä valokuvan 

muodossa on osa visuaalisia järjestyksiä, ja se on viesti esimerkiksi siitä, tapahtuma on 

lehden toimituksen mielestä tärkeä tai mielenkiintoinen. Kuvissa toistuvat muistojuhlat 

ovat merkki kunnioituksesta historiaa ja nykyisyyttä kohtaan.  

Kuvasarjoja katsomalla voi tyypillisimmin nähdä, kuinka paljon ihmisiä oli paikalla, oliko 

mukana tapahtumassa merkkihenkilöitä ja oliko tapahtumalla visuaalisesti kiinnostavia 

huippuhetkiä tai joitakin perinteeksi muodostuneita valokuvauksen kohteita. Tampe-

reen valtauksen muistojuhlan kuvasarjassa on useita kuvia väkijoukoista, kuvia merkki-

henkilöstä eli kenraali Wetzeristä ja kuvat sankarihaudoilta seppeleiden laskusta. 

Vuonna 1928 Tampereella vietettiin myös viikonlopun kestävää Hämeen heimojuhlaa 

11.–12. elokuuta. Tapahtuman yhteydessä järjestettiin myös kirjailija Aleksis Kiven pat-

saan paljastustilaisuus. Paljastustilaisuudessa tilaisuutta oli kunnioittamassa läsnäolol-

laan ja omalla seppeleellään itse Suomen tasavallan presidentti Lauri Kristian Relander, 

jonka liikkeitä Aamulehti seurasi tarkkaan juhlapäivän aikana.  

Kuvien käyttö lehdessä voi antaa vihjeitä aiheen merkittävyydestä paikallisille. Aamuleh-

den kuvissa presidentti Relander kävelee rautatieaseman portaita alas, kävelee Kauppa-

torilla, istuu Aleksis Kiven patsaan paljastustilaisuudessa ja laskee seppeleen patsaan 

juurelle. On selvää, että presidentin vierailu on ollut yksi tapahtuman kohokohdista, ja 
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yhdistettynä tapahtuman toiseen kohokohtaan eli Aleksis Kiven patsaan paljastustilai-

suuteen kuvaajan paikallaolon tärkeys on noussut pilviin. 

Seppeleen laskusta julkaistiin kaksi kuvaa rinnakkain, kuva presidentin seppeleenlas-

kusta ja kuva Aleksis Kiven omaisten seppeleenlaskusta (kuva 17). Kahden liki samankal-

taisen kuvan asettelu vieretysten korostaa Aamulehden tahtoa todistaa tapahtunutta: 

osoitus kunnioituksesta on näytettävä.  

 

Kuva 17: Seppeleiden lasku Aleksis Kiven patsaalle. Lehtileike. 12.08.1928 Aamulehti no 219 s. 5.  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Hämeen heimojuhlista elokuussa 1928 otetut kuvat näyttävät samat valokuvauksen 

kohteet kuin muistojuhlankin: Kuvia suurista väkijoukoista, kuvia merkkihenkilöstä eli 

Tampereella vierailleesta presidentti Lauri Kristian Relanderista ja kuvia seppeleiden las-

kusta Aleksis Kiven kunniaksi pystytetylle patsaalle. 

Valokuvauskohteiden valinnat ovat helposti perusteltavissa. Jo pelkkä tapahtumaan 

osallistuneiden ihmisten määrä oli yksi uutisoitavista aiheista, ja valokuva oli vaikuttavin 

todiste suuresta osanottajamäärästä. Merkittävien henkilöiden vierailu Tampereella oli 

suuri kunnia ja uutisaihe, joka oli vahvistettava valokuvan voimalla. 
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Tapahtumakuvat vaikuttavat useimmiten Nicholsin havainnoivalla moodilla otetuilta ku-

vilta. Suurten väkijoukkojen seassa kuvaaja voi olla hyvinkin näkymätön, ja vaikka ku-

vissa joku katsoisikin kameraan, katse on merkityksetön kuvan onnistumisen kannalta. 

Kameran tarkoituksena on olla silmät, jotka tarkkailevat lukijoiden puolesta.  

 

Kuva 18: Kutomakilpailusta, 24.11.1931. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Vuosittaiset juhlat, kuten joulu, vappu ja ylioppilaiden valmistujaiset, ovat luonnollinen 

toistuva visuaalinen aihe. Esimerkiksi tutkimusajankohtanani tuoreiden ylioppilaiden 

perinteenä oli ajella kukitettuina ympäri kaupunkia. Vappuisin kuvattiin ympäri kaupun-

kia tapahtuvaa juhlahumua. 

Toistuvien tapahtumien lisäksi myös ainutkertaisia tapahtumia kuvattiin. Esimerkiksi eri 

aiheita käsitteleviä juhlia, kilpailuja, näyttelyitä ja näytöksiä nousee aineistosta esiin yk-

sittäisinä esimerkkeinä. Kuvia on esimerkiksi kaasunäytöksestä, lasten juhlista, orinäyt-

telystä, kalanäyttelystä ja kutomakilpailusta. 
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Kuva 18 on Marttojen järjestämästä kutomakilpailusta, joka osoittautui lehtijutun mu-

kaan odotusten vastaisesti suureksi menestykseksi. Kilpailun yhteydessä järjestettiin 

myös kinnasnäyttely ja -kilpailu. Kuva on kisatilanteesta, jossa 26 neulojaa istuu kah-

dessa rivissä ja keskittyy neulomaan kilpailutyötä eli sukkaa. Yleisö seisoo kisailijoiden 

ympärillä. Kuva on hyvä esimerkki Aamulehden kiinnostuksesta nostaa esiin paikallisia 

erikoisuuksia: kutominen on tuttu ja turvallinen harrastus, mutta mikä tahansa voi 

muuttua jännitysnäytelmäksi, jos sen ympärille luodaan kilpailuasetelma. 

Kuvauspäiväkirjamerkintään on kirjattu yhteensä kolme negatiivia, mutta arkistosta löy-

tyi vain yksi. Merkinnän otsikko on ”Kutomakilpailu ym.”, joten loput kaksi negatiivia 

voivat olla mistä tahansa muustakin aiheesta. Kanninen on käynyt kuvauspäiväkirjan 

mukaan kuvaamassa samana päivänä Herra Topaze -nimisen näytelmän kenraaliharjoi-

tukset Tampereen teatterilla, jonka kuvat on kirjattu eri merkintään. Kutomakilpailu jär-

jestettiin teatterin lämpiössä, joten päätös kisan kuvaamisesta on saattanut olla spon-

taani, tai vaihtoehtoisesti tapahtuma on etukäteen hyvin huomioitu ja sovitettu mukaan 

Kannisen kuvausaikatauluihin. 

4.1.5 Tehdasinteriöörejä ja moderneja työympäristöjä 

Talous, elinkeino ja työ -arvoon luokiteltiin kuvat, joiden ensisijaisena tarkoituksena on 

näyttää työntekoa ja yritysten toimintaa. Esimerkiksi kuvat tehdastyöntekijöistä työs-

sään ja peltotyötä esittävät kuvat ovat työhön ja elinkeinoon liittyviä kuvia. Myös työhön 

ja talouteen liittyvät esineet ja selkeästi työolosuhteita, esimerkiksi tehdasinteriöörejä, 

esittävät kuvat kuuluvat tähän arvoon. 

Tämän arvon kuvien sisältö on aiemmin esittelemiini arvoihin verrattuna todella moni-

puolinen. Kuvissa esitellään muun muassa peltotöitä, katujen parannusta, viemäritöitä, 

erilaisia työympäristöjä aina tehtaista rautakauppaan, monenlaisia työvälineitä ja -ko-

neita, liikkeiden näyteikkunoita ja erilaisten ammattien, yksittäisinä nostoina esimerkiksi 

autonkorjaajan ja puhelunvälittäjän, työnkuvia. 
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Sana ”esitellä” kuvaa mielestäni hyvin tämän arvon useita kuvasisältöjä. Eri ammatteja, 

uusia toimitiloja ja moderneja työpaikkoja ja -laitteita lähestytään kuvien kautta siitä nä-

kökulmasta, että lukijan silmien eteen tahdotaan tuoda jotakin, joka ruokkii uteliasta 

ihmismieltä. Paikat ja esineet saattavat olla sellaisia, jollaisia ei alaan perehtymätön hen-

kilö nähnyt päivittäisessä elämässään. Esimerkiksi kuvat tehtaiden sisätiloista näyttävät 

lukijalle sen, millaisissa olosuhteissa Tampereella tehdään töitä ja millaista työ on. Myös 

teksti on jutuissa usein kuvailevaa ja ihmettelevää, mikä toimii omalta osaltaan peruste-

luna sille, miksi jutun aiheet on tahdottu myös näyttää, kun siihen on kerran mahdolli-

suus. 

 

Kuva 19: Kumiteollisuus, marras–joulukuu 1929. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Kumiteollisuus Oy:n tehtaan toimintaa esittelevää juttua varten kuvattiin neljä erilaista 

kuvaa: yksi rakennuskuva ulkoa, kuva konehallista, kuva työsalista ja kuva tehtaan vul-

kanisoimiskattilasta. Kuva 19 on yksi näistä neljästä kuvasta. Kuvaa ei julkaistu lehdessä, 

mutta kuvan tapahtumaa kuvaillaan jutussa seuraavasti:  
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”Vahvistukseksi johdattaa insinööri vieraansa suureen työsaliin, missä ta-
pahtuu kalossien kokoaminen. Ent. Hyppösen Kenkätehdas Oy:n suojat näyt-
tävät jo ulospäin avarilta ja valoisilta, niin ne ovat myöskin sisältä. Sali on 
täynnä työpöytiä kahdessa rivissä, käytävä välissä. Toinen puoli on työnteki-
jöitten kokonaan valtaama, ja toisellekin puolelle ulottuu työnteko jo kah-
delle pöydälle. -- Tyttöset liimaavat näppärästi osan osan jälkeen lestin ym-
pärille ja kalosseja syntyy silmissä, summittainen laskumme tyttöjen edessä-
olevien osien lukumäärästä antaa tulokseksi kymmenkunta, minkä op-
paamme tarkentaa 13–17 kappaleeksi.” (Aamulehti 20.1.1930, 4.) 

Vaikka kuvaa ei julkaistu, se saattoi olla toimittajalle hyvä muistin tuki muistiinpanojen 

lisäksi. Lehdessä julkaistiin yleiskuva konesalista ja kuva vulkanisoimiskattilasta, jotka 

kuvavalintoina ovat mielestäni hieman hämmentäviä verrattuna tässä tutkielmassa esit-

telemääni kuvaan, jossa kalossien valmistus ja tehtaan vielä tuore toiminta konkretisoi-

tuvat parhaiten. Toisaalta, suuret monimutkaiset koneet valtavissa konehalleissa kerto-

vat suurista rahallisista investoinneista ja antavat visuaalista viestiä siitä, että tehtaan 

toiminta on edistyksellistä ja sitä kautta kannattavaa yritystoimintaa. 

Arvon kuvissa esitellään myös useampia liiketiloja sekä sisältä että ulkoa. Tampereella 

oli sisällissodan jälkeisenä vuosikymmenenä kauppoja keskimäärin vähemmän kuin 

muissa suurissa kaupungeissa (Peltola, 1999b). Liikkeitä esittelevien kuvien perusteella 

uudet myymälät olivat tervetulleita kaupunkiin. Kuvat ovat staattisia yleiskuvia liik-

keistä, ja myyjät seisovat joko tiskin takana paikallaan tai ovat siirtyneet pois kuvauksen 

ajaksi.  

Myymälöitä, toimeentuloa ja kehitystä edustavat kuvat toteuttavat samaa tehtävää kuin 

kuvat uusista tamperelaisista rakennuksista. Osa näiden kahden arvon kuvista muodos-

tavat omia visuaalisia järjestyksiään: Aamulehti näyttää kehittyvää ja kansalaissodasta 

elpyvää kaupunkia, jonka suunta on nouseva ja joka jo nyt alkaa kukoistaa. Myös mo-

nessa erilaisia työnkuvia, liikkeitä ja työpaikkoja kuvin esittelevissä jutuissa korostetaan 

tekstin lisäksi myös kuvien avulla uutuutta, toimivuutta ja nykyaikaisuutta esimerkiksi 

näyttämällä monimutkaisia laitteita ja työvaiheita. Kuva 20 on yksi esimerkki tästä.  
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Kuva 20: Puhelunvälittäjiä työssään. Lehtileike. 22.11.1931 Aamulehti no 317 s. 15.  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Aamulehti vieraili syksyllä 1931 valtion puhelinkeskuksella ja julkaisi sunnuntailiitteessä 

jutun otsikolla ”Puhelinvälittäjiä, kantoaaltoja ja muita ihmeellisyyksiä eli valtionpuheli-

men salaisuudet”. Jutussa esitellään puhelinkeskuksen toimintaa ja käydään läpi siihen 

liittyvää teknologiaa ja tilastoja. Jutun kuvituksessa on kaksi kuvaa muuntaja- ja vahvis-

tuskoneistosta ja puhelinlinjan kantoaaltolaitteesta. Kuva 20 on jutussa esiintyvä kuva 

puhelinpöydästä, jonka äärellä istuu puhelunvälittäjiä, joihin viitataan leipätekstissä 

”puhelinneitosina”.  

4.2 Yksityiskohtia ja yhdenmukaisuuksia – havaintoja koko  
aineistosta 

Koska tarkoituksena on tutkia Aamulehden oman kuvatuotannon kuvien visuaalisia jär-

jestyksiä, muut ensisijaiset kuva-aiheet eivät yllä niin merkittäviksi tutkimustuloksiksi 

kuin edellisissä alaluvuissa analysoimani arvot. Analysoimani kuva-aiheet kattavat jo 

73,6 prosenttia kuvaustoimeksiannoista ja vastaavat jo ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen. 

Vaikka jäljelle jääneitä kuva-aiheita ei käsiteltäisikään erikseen, otan ne huomioon tässä 

alaluvussa. Mielestäni on tärkeää käsitellä myös keskeisiä koko aineistoa koskevia huo-

mioita, joita tein tarkastellessani kuvanegatiiveja. Yhdenmukaisuuksia löytyy aineistosta 

kuva-aiheesta riippumatta, ja myös kuvien visuaaliset järjestykset ulottuvat ensisijaista 

kuva-aihetta syvemmälle. Myös huomiot joidenkin aihealueiden puuttumisesta ovat 
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luonnollinen osa tutkimusta ja antavat tutkimukselle lisää syvyyttä. Käyn seuraavaksi va-

paasti läpi yleisiä löydöksiäni aineistosta. 

Yksi keskeisimpiä havaintoja kuva-aiheista on yksityisten tilojen ja yksityiselämään liitty-

vien aiheiden vähäinen määrä suhteessa aiheisiin, jotka kytkeytyvät julkisiin tiloihin ja 

tapahtumiin. Yksittäisten ihmisten elämä ja kokemukset jäävät varjoon. Vain vapaa-ai-

kaa ja harrastuksia kuvaava arvo viittaa suoraan ihmisten yksityiselämään ja yksittäisten 

ihmisten omiin vapaa-ajan puuhiin. 

Vanhemmuus ja perhe jäävät myös yksityisinä aiheina lähes näkymättömiin. Isyyttä ei 

tutkimusaineiston kuvissa esitetä lainkaan suoraan. Nainen esiintyy suoraan tunnistet-

tavasti äitinä kolmessa kuvasarjassa: kahdessa esitellään Viinikan lastenhuoltolaa ja neu-

vonta-asemaa eli neuvolaa eri vuosilta, kolmannessa on valokuvattu köyhien kotien 

oloja, joissa perheet esitellään kodissaan. Molemmat aiheet on luokiteltu politiikka ja 

yhteiskunta -arvoon jutun sisällön ja kuvien käytön vuoksi. Niiden perusteella tulkittiin, 

että kuvissa on kyse yhteiskunnan toimintaan vaikuttavista tekijöistä.  

Kuva 21 on Veikko Kannisen ottama valokuva Viinikan neuvonta-asemalta neuvolasta 

kertovaa juttua varten. Kuva on yksi muutamasta kuvasta, joissa äidit esiintyvät yhdessä 

lastensa kanssa kuvan kohteena. Äidit ja pienten lasten sisarukset istuvat ja seisovat il-

meisesti odotushuoneessa lapsia sylissään ja vierellään. Kuva on muuhun aineistoon ver-

rattuna harvinaisen intiimi sekä aiheeltaan että sisällöltään. 

Osa äideistä katsoo suoraan kameraan, ja kaikki heistä ovat tietoisia valokuvaajan läsnä-

olosta. He ovat asettuneet ryhmäkuvaan ja pitelevät lapsiaan sylissä niin, että he näky-

vät kuvassa. Molempiin neuvolakuvasarjoihin kuuluu myös kuvia neuvolatutkimuksista. 

Jutusta käy ilmi, että kuvaaja ja toimittaja oli kutsuttu paikalle, eli juttu ei syntynyt toi-

mituksen oma-aloitteisuudesta.  
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Kuva 21: Viinikan neuvonta-asema, lokakuu–joulukuu 1928. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Perhearki, ihmisten kodit, yksittäisten tavallisten kaupunkilaisten elämä ja vapaa-ajan 

vieton tavat jäävät aineiston perusteella vain arvoitukseksi. Aineistossa keskitytään pal-

jon aiheisiin, joiden valokuvaaminen ei vaadi erillistä kuvauslupaa kuvien sisällön suh-

teen. Julkisiin tapahtumiin, kuten paraateihin ja markkinoille, on helppo mennä kame-

ran kanssa etsimään valokuvattavia kohteita. Näistäkin tapahtumista otettiin ensisijai-

sesti yleiskuvia, jotka eivät keskity yksittäisiin tavallisiin ihmisiin. 

Tämä voi selittyä sillä, että kuviin todennäköisesti tahdottiin mahduttaa mahdollisim-

man paljon informaatiota lukijoita varten, eikä lehdessä välttämättä ollut tilaa useam-

malle kuvalle. Myös negatiivien käyttöä valvottiin tarkkaan, ja se näkyy usein toimeksi-

antojen negatiivien lukumäärässä. Aineistoni kuvaustoimeksiannoilta otettiin keskimää-

rin 7,6 kuvaa. Suurin määrä negatiiveja kuvauspäiväkirjamerkintää kohden on 209 kuvaa 

Kurun haaksirikkoon liittyvistä tapahtumista, pienin määrä on yksi negatiivi, joka on ot-
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sikoitu nimellä ”Jokioisista”. Kuvissa nähtävä kohtelias etäisyys voi myös liittyä mainit-

semaani yksityisen ja julkisen, henkilökohtaisen ja yleisen suhteeseen: onko epäkohteli-

asta tunkeilla kameran kanssa? Tähän tosin Sakari Pälsi (1930, 130–133) kirjassaan ku-

vaajia kannusti. Myös silloinen kamerateknologia kannusti kuvaajan etäiseen lähesty-

mistapaan. Aamulehden kameroiden objektiivit olivat polttoväliltään vähintään 100 mil-

limetriä (Seppälä 2004, 34), mikä tarkoittaa, että kuvaaja sai huoletta ottaa kuvia koh-

teestaan huoneen toiselta puolelta. Kun kuvaaja tarkastelee kohdettaan aina ennen ku-

van ottamista kaukaa, mahdollisuus yksityiskohtien näkemiseen ja niiden hyödyntämi-

seen voi heikentyä.  

Kuvissa esiintyvät tavalliset kaupunkilaiset edustavat harvoin suoraan itseään esimer-

kiksi niin, että heidän nimensä mainitseminen kuvatekstissä olisi lehdestä olennaista. 

Tavallinen kaupunkilainen on aina osa jotakin suurempaa ja siksi tullut kuvatuksi. Ku-

vassa esiintyvä henkilö voi edustaa esimerkiksi työpaikkaansa työntekijänä tai tehtaan 

järjestämää hiihtokilpailua osanottajana. Usein tällaisissa kuvissa esiintyy useampia ih-

misiä yhdessä, mutta kuitenkin niin, että henkilöt ovat tunnistettavissa. Näistä kuvista 

tulee sellainen mielikuva, että kuvissa voisi olla kuka tahansa muukin kuvatun statusta 

vastaava henkilö, eikä kuvan merkitys muuttuisi lainkaan. Tässä tutkielmassa näytetyissä 

kuvissa esiintyvät henkilöt eivät olleet jutuissa haastateltavina, vaan kuva on siltä osin 

tekstistä irrallinen. Kuvassa olevasta henkilöstä saatetaan kertoa tekstissä, mutta sitaat-

teja ei ole. 

Aamulehden kuvaustoimeksiannoissa on luotettu paljon valokuvauksen suunnitelmalli-

suuteen. Etukäteen tiedossa olevat tapahtumat oli helppo aikatauluttaa valokuvaajan 

aikatauluihin, ja suunnitellut kuvaukset auttoivat varmasti myös lehden visuaalisessa 

suunnittelussa. Toisaalta esimerkiksi onnettomuuksien kohdalla valokuvaajalla oli mah-

dollisuus reagoida nopeasti, jos onnettomuus tapahtui Tampereen keskustassa tai kes-

kustan lähettyvillä.  
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Kuvauskohteiden maantieteellinen sijainti rajautuu suurelta osin Tampereen kaupunki-

alueeseen ja keskustaa ympäröiviin lähiöihin. Poikkeuksena ovat Martti Stafin maakun-

tamatkoilta ottamat valokuvat, jotka esittelevät lehden levikkialueen eri pitäjiä. Kuvaus-

alueen rajautumisella on ainakin kaksi loogista syytä. 

Yksi syy on Aamulehden toimituksen sijainti ja 1920- ja 1930-luvun mahdollisuudet liik-

kua paikasta toiseen. Aamulehden toimitus sijaitsi Tampereen keskustassa Kuninkaan-

kadulla. Veikko Kanninen keskittyi valokuvauspäiväkirjojen mukaan pääasiassa kaupun-

kikuvaukseen ja on luonnollista, että kuvausaiheet, etenkin kuvattavat uutisaiheet, vali-

koituivat lähialueelta, jolla on helppo kulkea paikasta toiseen painavan kaluston kanssa. 

Aamulehdellä oli yksi auto, jota Martti Staf kameroineen yleensä ajoi. Kauemmas kuvaa-

maan oli välillä mahdollista päästä myös sivuvaunullisella moottoripyörällä (Seppälä 

2004, 36). 

Toinen syy on tiedonkulku. Aamulehti sai uutisiaan esimerkiksi muista lehdistä ja STT:n 

aluetoimituksesta. Paikallisia uutis- ja juttuvinkkejä tuli toimitukseen esimerkiksi puhe-

limen välityksellä. (Pietilä 2011, 80.) Koska vakituisia valokuvaajia oli vain yksi, tieto yl-

lättävistä tapahtumista saattoi tavoittaa vapaalla tai kuvaamassa olleen lehtikuvaajan 

liian myöhään. Seppälän mukaan vapaalla oleva lehtikuvaaja voitiin kuitenkin hakea töi-

hin jopa elokuvateatterista tärkeän uutisen vuoksi (Seppälä 2004, 35). 

Tampereella asui tutkimusaineistoni ajankohtana selvästi enemmän naisia kuin miehiä. 

Pelkkien Aamulehden kuvien perusteella ei kuitenkaan voisi tehdä tällaista johtopää-

töstä, sillä miehiä esiintyy kuvissa merkittävästi enemmän kaikissa kuva-aiheissa teatte-

rikuvia lukuun ottamatta, jossa henkilöhahmoja esittäviä miehiä ja naisia esiintyy kuvissa 

suunnilleen saman verran. 

Esimerkiksi urheilukuvia katsoessani huomasin nopeasti sen, että kuvat esittävät pää-

osin miehiä ja miesten urheilusuorituksia. Ainoat lajit, joissa naisetkin urheilivat kuvissa, 

olivat voimistelu tai tanssi, hiihto, uinti ja taitoluistelu, ja nämäkin olivat yksittäistapauk-

sia. Löysin myös sattumoisin oman kuvauspäiväkirja-aineistoni ulkopuolelta Aamuleh-

destä vuoden 1930 Näsijärven ympäriajosta kertovan jutun, jossa on kuva kisaan ensi 
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kertaa osallistuvasta naisajaja Terna Åkermanista (Aamulehti 06.07.1930, 8). On siis 

mahdollista, että naisten urheilulajeja on enemmän, mutta niitä ei ole valokuvattu tai 

niiden negatiivit eivät osuneet aineistooni. Luotan kuitenkin siihen, että aineistoni on 

tarpeeksi laaja ollakseen edustava otos kaikista Aamulehden kuvista, jotka on otettu 

vuosina 1927–1931. 

Työhön liittyvissä kuvissa esiintyy muita kuvia enemmän naisia. Nainen on kuvissa töissä 

esimerkiksi tehtaalla, kaupassa, lastenkodissa, neuvolassa, kahvilassa, puhelinkeskuk-

sessa, rakennustyömaalla, pellolla, rakennuskonttorilla ja leipomossa. Naiset myös opis-

kelevat ompelijan, kondiittorin tai kokin ammatteihin tyttöjen ammattiopistolla opiske-

luun liittyvissä kuva-aiheissa. 

 

Kuva 22: Talonpoikaismarssilta, elokuu 1930. Veikko Kanninen tai Martti Staf, Vapriikin kuva-arkisto. 

Työpaikan ulkopuolella naiselle valikoituu kuvissa toistuvasti huolenpitäjän ja ”tausta-

joukkojen” rooli, ja kuva 22 on tyypillinen esitys tästä. Talonpoikaismarssilta otetuissa 
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kuvissa naiset toimivat miesten muonittajina ja palvelijoina, jotka huolehtivat hyvinvoin-

nista, kukittavat miesten rintapielet ja jäävät passiiviseen asemaan vilkuttaessaan Hel-

sinkiin lähteville miehille. 

Vapaa-ajan kuviksi laskettavissa aiheissa naiset alkavat tästä roolista huolimatta kadota. 

Esimerkiksi kuvissa, joissa ihmiset ovat joutuneet kuvaan tahattomasti kaupunkiympä-

ristössä, on pääasiassa miehiä. Tällaiset kuvat kertovat vallinneesta kulttuurista ja nais-

ten asemasta, eivät esimerkiksi tuotannollisista seikoista. Naisen poissaolo ei ole kuvaa-

jan tai Aamulehden valinta, sillä kuvaan on tallentunut kuka tahansa, joka on sillä het-

kellä ollut paikalla. Naiset eivät olleet paikalla. 

Kuvat rakentavat vaikutelmaa miesten hallitsemasta julkisesta elämästä. Olisiko naisten 

osuus suurempi, jos Aamulehden sisällöissä olisi keskitytty enemmän perhe-elämään ja 

tavalliseen arkeen? Ovatko nämä kuvat todisteita siitä, että naiset olivat töissä ja kotona 

hoitamassa lapsia ja että miesten elämä oli selvästi vapaampaa? Nämä ovat kysymyksiä, 

jotka voisivat johtaa kokonaan omaan visuaalisen kulttuurin tutkimukseensa. 

Jotkin vuosina 1927–1930 yhteiskuntaan vaikuttavat aiheet jäivät aineistossani koko-

naan visuaalisesti esittämättä. Esimerkiksi kieltolaki ja siihen liittyvä rikollisuus eivät nä-

kyneet aineistossa lainkaan – se voi tosin johtua Tampereen huonoista resursseista kiel-

tolakirikollisuutta vastaan ja siitä, että kuva-aihe ei ole etukäteen ennustettava kuvaus-

aihe. Näin kuitenkin Aamulehtiä selatessani ainakin yhden kieltolakiin liittyvän valoku-

van, joka oli peräisin muualta kuin Tampereelta. 

Lopuksi nostan esiin vielä kuvamanipulaation, jonka esittelin aiemmin teatterikuvia kä-

sitellessäni. Kuvamanipulaatio Paperimylly-näytelmästä ei ole ainoa laatuaan Aamuleh-

dessä, mutta Seppälän mukaan (2004, 50) ensimmäinen tänä päivänä tiedetty kuvama-

nipulaatio olisi vasta vuodelta 1930. Veikko Kanninen kuvasi talonpoikaismarssille mat-

kalla olleen, Tampereen asemalla pysähtyneen Lapuan liikkeen johtaja Vihtori Kosolan 

esikuntineen. Kuvaa kehittäessään Kanninen kuitenkin huomasi, että kuvanottohetkellä 

joukkion ohittanut rautatieläinen oli peittänyt Kosolan, jonka piti olla kuvan keskipiste. 
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Kanninen leikkasi vanhan kuvan Kosolasta ja liimasi sen kohtaan, jossa Kosola oli uu-

dessa kuvassa seissyt. (Seppälä 2004, 51.) Teatterikuva on vuodelta 1927, joten ensim-

mäisen kuvamanipulaation titteli taitaa tämän tutkimuksen myötä siirtyä Paperimylly-

kuvalle – joskin manipuloidun uutiskuvan titteli pysynee edelleen Vihtori Kosolan ku-

valla.  

Tein myös tutkimukseni aikana huomion siitä, että kuva 8 poikaurheilusta oli julkaistu 

lehdessä peilikuvana. Juoksijat juoksevat lehdessä vasemmalta oikealle eivätkä oikealta 

vasemmalle, kuten alkuperäisessä kuvassa. Sitä, onko kuvan kääntäminen ollut tarkoi-

tuksellista, ei voi tietää tai selvittää. Lehdessä juoksijat juoksevat kuitenkin lukusuunnan 

mukaisesti, joten yksi varovainen mahdollisuus voi olla se, että kuvan kääntämisellä on 

saavutettu visuaalisesti miellyttävämpi kokonaisuus. 

4.3 Tärkeää näytettävää – välähdyksiä aamulehteläisistä ratkai-
suista 

Sisällönanalyysi antoi osin tietoa siitä, millaisia visuaalisia järjestyksiä Aamulehden oman 

tuotannon kuvissa vuosilta 1927–1927 on. On kuitenkin selvää, että aineiston muutta-

minen numeroiksi tietyn muuttujan avulla kadottaa osan tutkimukselle merkitykselli-

sestä sisällöstä. Tässä alaluvussa rikastutan aineistoa ja tuon tutkimukseen syvyyttä nos-

tamalla esiin kuvia ja kuvasarjoja, jotka ovat mielestäni jollakin lailla kuvajournalistisesti 

ansiokkaita tai hyviä esimerkkejä Aamulehden tavasta tehdä journalismia 1920–1930-

lukujen vaihteessa. 

Arvio ansiokkuudesta perustuu omiin huomioihini, jotka olen tehnyt tutustuessani ai-

neistoon. Ansiokas tai hyvänä esimerkkinä toimiva yksittäinen nosto aineistosta on joko 

toistuva tuotannollinen ratkaisu, se vastaa jonkin journalistisen kuvan lajityypin ku-

vausta erityisen hyvin tai se on herättänyt minussa suurta mielenkiintoa tai jopa tunne-

reaktion, joka on mielestäni hyvä syy ottaa tapaus syvempään analyysiin. Tapausesi-

merkki voi olla myös useampaa aiemmin mainituista.  

Valikoin neljä eri tapausesimerkkiä, jotka syventyvät ensivilkaisua tarkemmin lehden 

tuotantoon sekä tekstin ja kuvan yhteispeliin. Seuraavissa neljässä alaluvussa analysoin 
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kvalitatiivisesti pehmeää uutiskuvaa ja irtokuvaa, kuvatekstien käyttöä, kohdettaan 

luonnehtivaa henkilökuvaa ja kovaa uutiskuvaa mainitussa järjestyksessä. 

4.3.1 Tapaus Hämeensillan koekuormitus  

Vuodet 1928 ja 1929 olivat Tampereen Hämeenkadulle suuren muutoksen vuosia. Kos-

ken ylittävä vanha rautasilta ei enää 1920-luvulla palvellut kasvaneen liikenteen määrän 

ja uusien moottoriajoneuvojen vaatimuksia, ja vuonna 1928 siltaa alettiin purkaa vuo-

sien keskustelun päätteeksi. Oli aika rakentaa uusi parempi silta. (Raevuori 1958, 114.) 

Lauantaina 16. helmikuuta vuonna 1929 koettiin Tampereella historiallinen hetki: uusi 

28,5 metriä leveä Hämeensilta oli valmistunut, ja koekuormitus kivillä täytettyjen 

kuorma-autojen kanssa suoritettiin onnistuneesti. Veikko Kanninen kiipesi Tampereen 

teatterin terassitasanteen viereiselle korokkeelle ottamaan yleiskuvan tapahtumasta. 

Kuva julkaistiin seuraavan päivän lehdessä jutun yhteydessä, joka kertasi Hämeensillan 

rakennustöiden etenemistä ja tulevia aikatauluja. Koekuormitusta käsiteltiin alaotsi-

kossa, jutun ensimmäisessä kappaleessa ja yhtenä rakennusprosessin vaiheena. Kuva-

tekstiin on kirjoitettu seuraavasti: ”Koekuormitus’tilaisuutta’ seuraamaan kerääntyi 

suuri kansanpaljous.” 

Kuva 23 ja sen kuvateksti muodostavat tyypillisen esimerkin siitä, millaisiin asioihin luki-

jan huomio tahdottiin Aamulehdessä kiinnittää. Kuvatekstin tehtävänä on laajentaa ku-

van sisältöä ja antaa lukijalle vihjeitä kuvan katsomiseen. Se voi esimerkiksi kiinnittyä 

kuvassa esiintyvään yksityiskohtaan tai korostaa jotakin tiettyä tulkintaa. Se voi myös 

kertoa asioita, joita lukija ei voi nähdä kuvasta, mutta jotka liittyvät kuvaan tai juttuun. 

(Jaakkola 2013, 133.) 

Tutkimusajankohtanani kuvatekstien käyttö ja ilmaisumuoto eivät olleet vielä vakiintu-

neet. Aineistooni kuuluvat kuvatekstit ovat tyypillisesti toteavia ja otsikkomaisia muuta-

man sanan mittaisia selostuksia tai tietoja kuvien sisällöstä. Esimerkiksi kuvissa esiinty-

vät paikat, rakennukset ja pääasiallinen sisältö olivat yleinen kuvatekstin aihe. Tämän 
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kaavan mukaan kuvan 23 kuvateksti olisi yhtä hyvin voinut olla esimerkiksi ”Hämeensil-

lan koekuormitus.” Oli myös tavallista olla laittamatta kuvatekstiä lainkaan. Irtokuvissa 

kuvatekstit ovat reilusti pidempiä ja vapaampia. 

 

Kuva 23: Nykyisen Hämeensillan koekuormitus, helmikuu 1929. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Kuvan 23 kuvateksti on myös toteava, mutta paljon informaatiota sisältävässä kuvassa 

kuvatekstiin on valittu tarkennettu näkökulma, joka on sellaisenaan irrallinen jutun si-

sällöstä ja antaa vinkin asiasta, joka saattaisi jäädä lukijalta tulkitsematta. Aamulehdessä 

julkaistuissa uutisissa on tyypillistä mainita ihmisten kiinnostus tulla paikan päälle kat-

somaan tapahtumaa, onhan se ollut ennen tiedotusvälineitä ensisijainen ja tehokkain 

tiedonsaannin keino. Jos tapahtuma keräsi paljon yleisöä, se oli hyvän uutisaiheen 

merkki ja hyvä uutiskuvan aihe, jota voi teroittaa kuvatekstissä. Kuvateksti kuitenkin häi-

vyttää uutisen kärjen ja tapahtuman, jota ihmiset ovat tulleet seuraamaan. 

Aamulehti julkaisi päivän lehdessä kaksi kuvaa aiheeseen liittyen. Kuvat Hämeensillasta 

ovat sunnuntailiite mukaan lukien 28-sivuisen lehden ainoat paikalliset uutiskuvat uutis-
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osastolla. Etusivulla julkaistiin noin neljän palstan levyinen irtokuva (kuva 24) Hämeen-

sillasta, joka on otettu sillan eteläpuolelta. Kuva sillasta kuuluu samaan tammi–helmi-

kuulle 1929 ajoitettuun kuvauspäiväkirjamerkintään kuin koekuormituskuva, joten kuva 

on ainakin melko tuore. Kuvateksti käsittelee koekuormitusta, josta ei kuvassa näy jäl-

keäkään. 

 

Kuva 24: Hämeensillan koekuormitus tapahtui eilen. Lehtileike. 17.02.1929 Aamulehti no 47 s. 1.  

Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Asetelma on mielenkiintoinen. Etusivun irtokuva ja sisäsivun juttu käyvät rikkonaista dia-

logia keskenään. Etusivun kuvateksti viittaa suoraan sisäsivulla julkaistun kuvan sisäl-

töön. Sisäsivuilla julkaistun jutun otsikko ”Uuden Hämeensillan rakennustyö valmistu-

nut” taas viittaa valmiiseen Hämeensiltaan eli etusivun kuvaan. 

Aineistoni Aamulehdissä jutut saattoivat alkaa etusivulta, jatkua toisessa osassa lehteä 

ja loppua kolmannessa useiden sivujen päässä. Etusivu oli yhtä lailla juttujen palstatilaa 

kuin lehden sisäsivut. Lehden etenemissuunta on kuitenkin aina alusta loppuun päin. 
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Uuden sillan näyttäminen lehdessä säästettiin sillan koekuormitukseen saakka. Aiempi 

kuva Hämeensillan rakennustöistä on aiemmin analysoitu kuva 3, joka esittelee Hä-

meensillan jo hahmollaan olevaa kaarta. Kuva 24 on siis ensimmäinen kuva, joka on jul-

kaistu rakennustelineiden poistamisen jälkeen. Jutun kuvissa on tulkittavissa kaksi tär-

keää uutiskärkeä, jotka tahdotaan nostaa visuaalisesti esiin: uuden sillan näyttäminen ja 

onnistuneen koekuormituksen todistaminen. 

4.3.2 Tapaus Paavo Nurmi   

Vaikka yksittäisiä ihmisiä luonnehtivat henkilökuvat tai henkilökuvat ylipäätään eivät ole 

aineistoni runsaslukuisin esiintymä, mielestäni henkilökuvat ja niiden variaatiot on hyvä 

nostaa esiin. Henkilökuvien käyttö oli niiden ottamista reilusti yleisempää: arkistomate-

riaali oli kovassa käytössä. Henkilökuvat eroavat aineiston muista kuvista. Siinä, missä 

uutiskuvan sisällön tarkoituksena on näyttää jotakin konkreettista uutisesta, henkilöku-

van tehtävänä on antaa kasvot uutiseen liittyvälle henkilölle. 

Kuvat toistavat selkeitä visuaalisia järjestyksiä. Henkilökuvat ovat pääosin aineistossa 

hyvin yhdenmukaisia ja noudattelevat samaa, muotokuvamaalauksellista passiivista 

kaavaa. Valokuvattava seisoo tai istuu staattisessa, selvästi harkitussa ja asetellussa 

asennossa ja katsoo tavallisimmin ohi kamerasta. Edustava tapaus on esimerkiksi Tam-

pereen Työväen Teatterin silloisen johtajan Kosti Elon 10-vuotisjohtajajuhlaa varten ote-

tut henkilökuvat. 

 

 Kuva 25: Johtaja Kosti Elo, marras–joulukuu 1929. Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 
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Kuvassa 25 näkyvät kaikki neljä kuvaa, jotka Veikko Kanninen otti. Kaikki kuvat lähinnä 

näyttävät virallisella ja jäykällä tavalla, miltä Kosti Elo näyttää. Kuvissa ei ole minkään-

laista viitettä esimerkiksi juhlan aiheeseen eli teatteriin ja sen johtamiseen. Maisemaku-

vien lailla henkilökuvissa on usein jotakin maalauksellista, ja jokainen näistä neljästä ku-

vasta voisi yhtä hyvin olla esimerkiksi maalausmuotokuvaa varten otettu valokuvaluon-

nos.  

Mari Pienimäen mukaan henkilökuvan tarkoituksena on usein luonnehtia ihmistä eli ker-

toa visuaalisin keinoin syvemmin siitä, millainen kuvattava henkilö on. (Pienimäki 2013, 

116–117.) Aamulehden kuvissa henkilökuviksi tarkoitetuissa kuvissa on pyrkimyksenä 

lähinnä näyttää se, miltä juttuun liittyvä henkilö näyttää. Kuvat rajattiin tavallisimmin 

viimeistään hartioiden kohdalta. Kosti Elon tilalle voisi asetella jonkun toisen henkilön 

valokuvattavaksi samoihin asentoihin, eikä kuvista tulisi hullunkurisia sen vuoksi, että ne 

eivät luonnehdikaan tätä toista kuvattavaa ihmistä. Pienimäki nimeäisikin oman genre-

mallinsa perusteella kuvat todennäköisimmin tunnistekuviksi. Pienen, noin passikuvan 

kokoisen tunnistekuvan tarkoituksena on esimerkiksi henkilön tai paikan identifiointi eli 

näyttää tai muistuttaa, miltä juttuun liittyvä henkilö tai paikka näyttää (Pienimäki 2013, 

103, 116).  

On selvää, että kuvat on otettu Nicholsin osallistavalla moodilla eli ne ovat kuvaajan ja 

kuvattavan vuorovaikutuksen tulos. Pidän itse mahdollisena, että henkilökuvien visuaa-

liset järjestykset jäykkine potretteineen olivat tuona aikana niin juurtuneita sekä kuvaa-

jan että kuvattavan käsityksiin henkilökuvasta, että mielikuvitukselle ei ollut tilaa. 

Vaikka valtaosa henkilökuvista on Kosti Elon kuvasarjan kuvien kaltaisia, aineistostani 

löytyy myös erityisiä poikkeuksia, jotka ovat jo matkalla Pienimäen henkilökuvan määri-

telmää kohti. Tällaisia kuvia ovat kuvat, jotka on otettu valokuva-ateljeen ulkopuolella 

ja jotka keskittyvät yhteen tai useampaan henkilöön, jotka nimetään ryhmänä tai yksi-

lönä kuvan kuvatekstissä. 

Luvussa 4.1.2 esittelin kuvia 16.–17. elokuuta vuonna 1930 Tampereella Pyynikin urhei-

lukentällä järjestetyistä Kalevan kisoista eli yleisurheilun suomenmestaruuskilpailuista. 
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Kisojen ehdoton valopilkku oli Paavo Nurmen vierailu Tampereella toisena kilpailupäi-

vänä ja hänen voittonsa 10 000 metrin juoksussa.  

18.8.1930 ilmestyneessä nelisivuisessa numerossa Paavo Nurmesta eli 10 000 metrin 

juoksusta julkaistiin yhteensä kolme kuvaa kolmella eri sivulla: etusivulla on noin kolmen 

palstan kokoinen yleiskuva, jossa juoksevat perätysten Nurmi ja haastaja Ilmari Kuokka. 

Yleisö katsoo suoritusta suurena massana ja kolme Suomen lippua liehuu juoksuradan 

varrella. Toinen kuva on 10 000 metrin juoksun lähdöstä. Kaikki kilpailijat ottavat ensim-

mäistä askeltaan rivissä. 

 

Kuva 26: Paavo Nurmi silmäilee kelloaan kolmannella kierroksella, 17.8.1930.  
Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 

Kolmas kuva eli kuva 26 keskittyy Paavo Nurmen juoksusuoritukseen. Kuvassa Nurmi on 

juoksemassa Pyynikin urheilukentän katsomon ohitse kolme juoksijaa kintereillään. Nur-

men silmät näyttävät siltä kuin ne olisivat juuri menneet kiinni, kun kuva on otettu. Ku-
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vateksti ”Paavo Nurmi silmäilee kelloaan kolmannella kierroksella” avaa uuden näkökul-

man ja antaa vihjeen kuvan katsomiseen. Katse ohjautuu Nurmen oikeaan käteen, jossa 

hän todella pitää jonkinlaista pientä esinettä, joka kuvatekstin ansiosta on tunnistetta-

vissa sekuntikelloksi, joka oli tuttu näky olympiamitalistin kädessä (Biografiakeskus). 

Ehkä silmät eivät olekaan täysin kiinni esimerkiksi silmien räpsytyksen vuoksi, vaan ne 

vilkuilevat alas kädessä olevaan kelloon. 

Kova ilme, etumatka, sekuntikello. Urheilu-uutista kuvannut Veikko Kanninen tuli otta-

neeksi samalla kuvattavaa täydellisesti luonnehtivan henkilökuvan. Nurmen ylivertai-

suutta juoksijana korostaa kuvassa muiden kilpailijoiden jääminen jo selvästi taemmas. 

Kuvaan on tallentunut lyhyt hetki, joka yhdessä kuvatekstin kanssa rakentaa kuvassa 

juoksevasta urheilijasta legendaarisen Paavo Nurmen, joka kilpailee vain itseään ja aikaa 

vastaan. Nurmen kädessä juoksukilpailuissa usein nähty kello kertoo tarinaa urheilijasta, 

joka pyrkii täydelliseen suoritukseen, johon tarvitaan lihasten ja kestävyyden lisäksi 

myös kuria ja kanttia. Nurmi oli tunnettu siitä, että hän oli taktinen ja itselleen ankara 

juoksija, jolla oli arjessaankin minuuttiaikataulu (Biografiakeskus). 

Nurmen kohdalla kuvan tulkintoja on turvallista tehdä, sillä Nurmi oli Suomen kuuluisin 

urheilija, ja hänelle ominaiset tavat ja piirteet olivat tulleet kansainvälisestikin tutuiksi. 

Jutussa kuvaillaan lähtölaukauksen muuttaneen Nurmen silmin nähden rennon olemuk-

sen kuin taikaiskusta, ja hän oli ”jälleen sama raudankovakasvoinen, joka kilvoittelee 

vain kelloa vastaan” (Aamulehti 18.08.1930, 2). Kuva toimii visuaalisena todisteena siitä, 

että juuri sellainen Nurmi onkin, jollaiseksi häntä kuvaillaan. Havainnoiva ote valoku-

vassa on myös yksi avain ”aidon, tunnistettavan Nurmen” ikuistamisessa – kilpailutilan-

teessa urheilijalla ei ole samanlaista mahdollisuutta luoda kuvaan sisältöä, joka on tie-

toisesti rakennettua. 

1920–1930-luvuilla vastaavanlaisten ihmistä luonnehtivien henkilökuvien ottaminen 

keskittyi aineistoni perusteella lähinnä tunnettuihin henkilöihin, kuten urheilijoihin ja 

näyttelijöihin. Paavo Nurmen kuvan lisäksi esimerkiksi teatterin monitaiteilija Elli Suuta-

rin Tampereen-vierailusta julkaistiin yhdellä sivulla peräti kaksi kahden palstan levyistä 

henkilökuvaa, jotka esittävät Tampereelle saapuvaa ”teatteridiivaa” matkatavaroiden 
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kantajan kanssa ja malttamatonta näyttelijää, joka on hetkeksi saatu istahtamaan pot-

rettia varten – kuvatekstissä lukee: ”Joko harjoitus alkaa!” (Aamulehti 10.04.1929, 7.) 

4.3.3 Tapaus laivansiirto  

1920-luvulla Aamulehti oli monenlaisten uudistusten alla. Lehti imi vaikutteita maailman 

lehdistä, ja sekä ulkoasun että lehden journalistisen ilmaisun yllä puhalsivat muutosten 

tuulet. Lehden oman kuvatuotannon käynnistäminen ja valokuvaajan palkkaaminen oli 

luonnollisesti yksi suuri harppaus kohti omannäköistä journalismia, mutta myös kielelli-

nen ilmaisu sai värikkyyttä. (Pietilä 2011, 72–78.) Sunnuntailiitteen alkaessa ilmestyä 

vuonna 1928 (Pietilä 2011, 440) lehti oli jo päätoimittaja Vilho Ososen paljon sallivassa 

johdossa jakanut sisältöään erikoisosastoihin ja löytänyt tilaa monipuolisemmalle uuti-

soinnille ja jopa journalistiselle irrottelulle ja viihteelle (Pietilä 2011, 70–72). 

Kuvallisen irrottelun merkki on esimerkiksi irtokuva. Aamulehti julkaisi paljon ulkomai-

silta kuvatoimistoilta saatuja valokuvia (Seppälä 2004, 10), jotka esittävät monipuolisesti 

politiikkaa, kulttuuria ja mielenkiintoisia ilmiöitä, joilla on viihdearvoa. Kuvissa esitellään 

esimerkiksi kuninkaallisia, eri maiden kulttuureja, mielenkiintoisia tapahtumia, omituisia 

ihmisiä ja erikoisia eläimiä. Kuvat ovat usein yhden tai kahden palstan levyisiä irtokuvia, 

joiden kuvateksti avaa kuvan sisällön ja käyttää paikoin jopa huumoria. 

Samanlaista kevyttä kuvauutisointia alettiin tuottaa myös paikallisesti. Aiheet, jotka ei-

vät olleet uutisarvoltaan korkeita, mutta olivat visuaalisesti mielenkiintoisia tai viihdyt-

täviä, täyttivät parin kolmen palstan levyisiä tilkkuja lehdessä. Irtokuva oli hyvä keino 

saada esimerkiksi etusivua miellyttävämmän näköiseksi silloin, kun muissa aiheissa ei 

ollut visuaalisia elementtejä. Vuoden 1930 tammikuun 31 lehdestä 20 numeron etusi-

vulla oli irtokuva kuvateksteineen. Kuva 27 on yksi näistä irtokuvista. 

Tammikuun 17. päivänä vuonna 1930 Hämeenlinna-niminen laiva siirrettiin halki Tam-

pereen keskustan uuteen paikkaan. Kadulla kiskoilla rullaava laiva oli erikoinen näky. 

Veikko Kanninen otti tapahtumasta yhteensä kuusi kuvaa, mutta lehdessä julkaistiin ir-

tokuvana vain yksi. Kuva on lehden ainoa uutiskuva. Runsaasti juttuja sisältävässä nu-

merossa julkaistiin kuvan 27 lisäksi vain kolme pientä yhden palstan potrettikuvaa. 
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Kuva 27: Hämeenlinna-laivan siirto Tampereen keskustan halki. Lehtileike.  
18.01.1930 Aamulehti no 16 s. 1. Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Asiapitoisessa lehdessä kuva laivasta keskellä tamperelaista katunäkymää toimii sekä vi-

suaalisena että sisällöllisenä kevennyksenä. Kuvatekstissä on ripaus huumoria: ”Tampe-

reen laivaliikenne näyttää tämän talven ajan jatkuvan sekä vesillä että maalla.” Hiljai-

sena uutispäivänä kuuden kuvan kuvasarja olisi tarpeen mukaan tarjonnut mahdollisuu-

det myös pidempään kertomukseen tai suurempaan kuva-alaan. Kuva on hyvä esimerkki 

pehmeästä uutiskuvasta. Uutisarvo ei ole korkea, sillä kuvan tapahtuma ei ole yhteis-

kunnallisesti tärkeä. Kuva on silti poikkeuksellinen ja mielenkiintoinen, ja Tampereen ko-

koisessa kaupungissa laivansiirto saattoi olla päivän kiintoisin tapahtuma. 

Kritisoivassa mielessä esitetyt puheet valokuvista lehtien ”palstantäytteinä” (Runeberg 

1985, 18) eivät tarkemmin ajateltuina ole kovin kaukana totuudesta. Kuvien uutisarvoa 
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ja tärkeyttä oli helppoa korostaa esimerkiksi kuvan kokoa muuttamalla. On selvää, että 

esimerkiksi ulkomaisten kuvatoimistojen yksipalstaisten irtokuvien uutisarvo ei ollut ko-

vin suuri tai se oli olematon. Pieni kuva sopi mainiosti täyttämään sivulla jäljelle jäävän 

kolon. Vaikka kuvilla ei ole suurta uutisarvoa, niiden tarjoamat aiheet ja sisällöt on to-

dennäköisesti katsottu mielenkiintoisiksi, viihdyttäviksi tai uteliaita mieliä ruokkiviksi.  

 

Kuva 28: Uninen mutta onnellinen. Lehtileike. 23.08.1930 Aamulehti no 225 s. 5.  
Kansalliskirjaston digitaaliset aineistot. 

Kuva 28 on paikallinen vaihtoehto yhden palstan irtokuvaksi. Veikko Kanninen otti ku-

vauspäiväkirjamerkinnän mukaan lehden ilmestymistä edeltävänä päivänä valokuvia 

tukkihuutokaupasta Hotelli Tammerilla, joka sijaitsee Koskipuiston laidalla. Kanninen on 
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voinut nähdä tilaisuuden hyvään kuvaan kävellessään Tammerille Koskipuiston halki ja 

pysähtynyt hetkeksi ottamaan kuvan nukkuvasta naisesta. 

Samalla sivulla julkaistiin myös yksipalstainen World Wide Newsin kuva Bobby-nimisestä 

temppukoirasta, joka tasapainottelee vesilasia päänsä päällä. Voisi siis todeta, että ly-

hyistä uutisista oli kyseisenä päivänä pulaa. 

4.3.4 Tapaus Kurun haaksirikko  

Kovan uutiskuvan aihe ikään kuin määrää itsensä kuvattavaksi (Pienimäki 2013, 108), ja 

korkean uutisarvon yleensä saavuttavat kuvat, jotka esittävät merkittävää, yllätyksellistä 

ja/tai ainutlaatuista hetkeä. Aamulehden kuvissa korkean uutisarvon kuvia ovat esimer-

kiksi kuvat onnettomuuksista.  

Tulipalot ovat yksi esimerkki paljon kuvatuista onnettomuuksista ja kovista uutiskuvista. 

Kuvat ilmiliekeissä roihuavista taloista ja niiden sammutustöistä ovat kuvia, jotka voi ot-

taa vain kerran – tilanne on vakava ja hetki ainutlaatuinen. Tulipalot ovat olleet helppo 

kuvauskohde, sillä tuli itsessään on ollut valon lähde. Kuten aiemmin mainitsinkin, maa-

ilman ensimmäiset uutiskuvat esittävät nimenomaan tulipaloa (Saraste 2010, 98). Ai-

neistoni tulipaloja käsittelevät kovat uutiskuvat on tosin otettu päiväsaikaan, eikä ku-

vissa näy liekkejä, vaan savua ja sammutustöitä.  

Tulipalo aiheena on myös merkittävä: Kyseessä on yllättävä onnettomuus, joka liittyy 

aina jollakin lailla menetykseen, ja sitä kautta uutisaihe on kiinnostava ja tärkeä. Visuaa-

liset todisteet onnettomuudesta vahvistavat uutisen traagisuutta. Yksi korkean uutisar-

von saanut tulipalo-onnettomuus oli tamperelaisen elokuvateatteri Imatran tulipalo lo-

kakuussa 1927. Itse tulipalosta en nähnyt aineistossa kuvia, mutta valokuvat palaneesta 

elokuvateatterista ja teatterin eteen kerääntyneistä ihmisistä ovat todiste suuresta kau-

punkia kohdanneesta tragediasta. Tulipalossa kuoli 21 henkilöä (ks. esim. Aamulehti 

30.10.2927, 7). 
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Merkittävin onnettomuus ei kuitenkaan ollut aineistossani elokuvateatteri Imatran tuli-

palo. Ylivertaisesti suurin negatiivimäärä, 209 kuvaa, on merkitty höyrylaiva Kurun haak-

sirikkoa käsittelevän kuvauspäiväkirjamerkinnän yhteyteen. Syyskuun 7. päivänä 

vuonna 1929 höyrylaiva Kuru kaatui kovassa myrskyssä Näsijärvellä ja upposi vain muu-

tamassa minuutissa. Uppoamisen aiheuttanut yhdentoista boforin syysmyrsky vaikeutti 

pelastustöitä, ja 157 matkustajasta ja 12 henkilökunnan jäsenestä vain 31 ihmistä pelas-

tui. (Seppälä 2004, 43–44.) 

Aamulehden kuvaaja Veikko Kanninen noudettiin kotoaan kuvaamaan suru-uutiseksi 

pian muuttuvaa onnettomuutta, ja hän ehti juosta kameran ja negatiivit haettuaan pe-

lastustöihin lähtevän Näsijärvi-nimisen hinaajan kyytiin. Kanninen puki ylleen kahdet pe-

lastusliivit, sitoi itsensä hinaajan mastoon ja otti pelastustöistä kahdeksan kuvaa. (Sep-

pälä 2004, 43–44.) 

 

Kuva 29: Kurun haaksirikon pelastustöitä: nainen ja mies veden varassa, 7.9.1929.  

Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 
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Kuva 29 on yksi Kannisen ottamista kahdeksasta kuvasta. Valtaosa kuva-alasta on Näsi-

järven myrskyssä aaltoilevaa ja kuohuvaa vettä, jonka armoilla kaksi ihmistä kelluu tu-

keutuen johonkin vaaleaan, todennäköisesti johonkin höyrylaiva Kurusta irronneeseen 

osaan. Kauempana taustalla kelluu kokoelmatietokanta Siiriin merkityn tiedon mukaan 

pelastustöihin osallistunut ja eniten matkustajia pelastanut matkustajahöyrylaiva Tar-

janne. Uponneesta laivasta ei näy kelluvaa osaa lukuun ottamatta muita viitteitä. 

Merja Salon kuvaus dramaturgin uutiskuvauksesta sopii tähän kuvaan täydellisesti. Höy-

rylaiva Kurun uppoaminen oli todella kohtalo, joka katkaisi normaalin tarinan ja muutti 

sen kokonaan toiseksi. Valokuva on aineistossa – ja uskallan sanoa, että myös omassa 

ajassaan – erityinen harvinaisuus. Höyrylaivan uppoamisen jälkeiset pelastustyöt ovat 

mahdollisimman monen ihmisen selviytymisen kannalta tärkeimmät hetket, jotka saa-

tiin tallennettua käytännössä pelkällä hyvällä tuurilla ja täsmälleen oikealla ajoituksella 

saapua paikalle.  

On selvää, että samanlaisen kuvan ottaminen myöhemmin on mahdotonta, sillä hetki 

on ainutlaatuinen. Tässä korostuu myös merkittävän kovan uutiskuvan yksi tärkeim-

mistä ja hankalimmista ominaisuuksista: on sattumaa, onko kuvaaja jo paikalla tapah-

tuma-aikaan tai ehtiikö hän kameransa kanssa paikalle. Veikko Kanninen oli ainoa Kurun 

onnettomuuden aikaan paikalle ehtinyt valokuvaaja, ja kuvien erityisyydestä kertoo 

myös se, että negatiiveja myytiin ympäri Suomen ja jopa Saksaan asti (Seppälä 2004, 44). 

Kuva 29 julkaistiin seuraavan päivän lehdessä etusivulla neljän palstan kokoisena vii-

destä pääkuvana ”Maakuntaa kohdannut järkyttävä onnettomuus” -otsikon alla. Sa-

massa numerossa julkaistiin yhteensä kymmenen haaksirikkoon liittyvää kuvaa, joista 

kahdeksan on onnettomuuspaikalta, yksi on arkistopotretti onnettomuudessa kuol-

leesta Aamulehden toimitussihteeri ja artikkelitoimittaja Veikko Leukusta ja yksi on ar-

kistokuva höyrylaiva Kurusta. 

Kovan uutiskuvan kriteerit täyttyvät kuvassa 29 kaikin tavoin: Kuva on autenttinen, do-

kumentaarinen ja objektiivinen kuva, joka on otettu odottamattomasta tapahtumasta. 

Nicholsin havainnoiva moodi on tässä ja kaikissa kahdeksassa kuvassa selvä. Kontekstin 
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tuntien voidaan todeta, että Kannisella ei ole ollut minkäänlaista mahdollisuutta vaikut-

taa kuvaustilanteeseen. Tieto kuvan 29 kontekstista ja kuvaajan puuttumattomuudesta 

tekee kuvasta voimakkaan, tunteita herättävän ja katsojalle tärkeän todistusaineiston. 

Tuotannollisesta näkökulmasta tilanne on asetelmineen hyvin mielenkiintoinen ja saat-

taa osaltaan aiheuttaa myös ristiriitaisia tunteita. Valokuvaajan puuttumattomuus vaka-

vassa onnettomuustilanteessa saattaa luoda katsojalle autenttisen ja aidon tuntuisen 

tilanteen, mutta se voi toisaalta samaan aikaan rikkoa tunnetta kuvan aitoudesta. Miksi 

kuvaaja kuvaa eikä auta? Tiedonvälittäjän, tässä tapauksessa valokuvaajan, roolia voi 

olla vaikea ymmärtää tilanteessa, jossa ihmiset ovat hengenvaarassa ja tarvitsevat apua. 

Yksittäisenä otoksena kuva 29 näyttäytyy kuvana ihmisen hädästä ja tilanteen epävar-

muudesta, ja ainoa todiste jonkun toisen ihmisen läsnäolosta tilanteessa on valokuva 

itse – on oltava joku, joka on ottanut kuvan. Valokuvasta välittyy tilanteen vakavuus ja 

odottamattoman suuren vastoinkäymisen jälkeinen selviämistaistelu, mutta tarinan lop-

puratkaisu tai viittaukset siihen jäävät kuvassa kertomatta. Kuvaa katsoessamme me 

emme voi tietää, pelastuvatko kuvassa näkyvät ihmiset aalloista vai eivät, sillä pelastu-

misen vaihtoehto on häivytetty valokuvasta. 

Kuva 30 on myös yksi kahdeksasta kuvasta, jotka Kanninen otti Näsijärvi-hinaajan mas-

toon sidottuna. Samankaltaisia pelastuskuvia julkaistiin lehdessä yhteensä kolme kap-

paletta. Kuvaa on rajattu tätä tutkimusta varten samaan kuvakokoon kuin lehdessä jul-

kaistu kuva. Tässä kuvassa puuttumattomuuden periaate ei ole samalla tavalla ristirii-

dassa tilanteen kanssa kuin kuvassa 29. Näsijärvi-hinaajalla pelastustyössä olleet ihmiset 

auttavat kahta Kurun kyydissä ollutta turvaan, ja vastuu haaksirikkoutuneiden pelastu-

misesta on turvallisesti kuvan aktiivisilla toimijoilla.  

Kuvassa yksi pelastajista on siirtynyt hinaajan omaan pelastusveneeseen auttamaan 

henkilöä ylös vedestä. Muut yhdeksän pelastajaa pitävät pelastusvenettä paikoillaan tai 

tarkkailevat tilannetta. Yksi pelastettavista näkyy konttaavan jo veneen pohjalla, mutta 

toinen roikkuu vielä veneen reunalla ja pitää köydestä kiinni. 
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8.9.1929 ilmestyneessä Aamulehdessä kerrotaan, että kuvat eivät näytä myrskyn voi-

makkuutta. Aallot olivat lehden mukaan niin suuria, että ne pyyhkivät myös Näsijärvi-

hinaajan yli ja uhkasivat heittää myös pelastustehtävissä olevat ihmiset yli laidan. Loogi-

nen syy siihen, miksi kuvat kertovat hieman eri tarinaa kuin lehdessä julkaistut paikalla 

olleiden kertomukset voisi olla se, että valokuvien ottaminen oli mahdotonta aaltojen 

lyödessä pahimmillaan. Kannisen oman kertoman mukaan aallot olivat paikoittain niin 

korkeita, että ne kastelivat sekä hänet että kameran (Seppälä 2004, 43). Lisäksi jatku-

vasti vaihtuvat olosuhteet, kuten kovien aaltojen tulo ja meno, on mahdotonta saada 

talletetuksi yhteen kuvaan. 

 

Kuva 30: Kuru-laivan haaksirikko: hengissä säilyneitä nostetaan hinaajaan, 7.9.1929.  

Veikko Kanninen, Vapriikin kuva-arkisto. 
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Kuvat 29 ja 30 luovat tapahtumasta erilaisia mielikuvia erilaisten merkitysten avulla. Me-

tonyymisestä näkökulmasta ajatellen kuvien konnotaatio on tässä kuvasarjassa tarkas-

telun arvoinen asia. Kuvat ovat jääneet edustamaan onnettomuutta, ja on muistettava, 

että valokuvat esittävät tapahtumaa aina jostakin näkökulmasta.  

Oman tulkintani mukaan kuva 29 etusivun kuvana ja koko juttukokonaisuuden suurim-

pana kuvana edustaa konnotatiivisella eli kuvan syvällä, tulkinnallisella tasolla kuvassa 

näkyvän tilanteen suurta epävarmuutta, tapahtuman traagisuutta ja sitä, että monen 

uhrin suhteen ei ollut enää mitään tehtävissä. Nämä veden armoilla olevat kaksi ihmistä 

eivät voi tehdä muuta kuin pitää henkensä edestä kiinni kelluvasta objektista keskellä 

kuohuvaa Näsijärveä ja toivoa, että heidät pelastetaan ajoissa. Myös hukkuneiden ja on-

nettomuudesta selvinneiden kokemusta saatettiin haluta korostaa. Kuvasta ja kahdesta 

onnettomasta veden varaan jääneestä ihmisestä tuli lehdessä onnettomuuden kasvot, 

vaikka kuvan pelastautujien nimiä ei mainitakaan. 

Kuva kertoo konnotatiivisella tasolla myös siitä, että pelastustöihin ehtivät vain lähellä 

reittiään kulkenut höyrylaiva Tarjanne, yksityinen moottorivene ja Näsijärvi-hinaaja, 

joka saatiin lähtemään satamasta tilapäisellä kapteenilla. Tarjanne onnistui pelastamaan 

noin 20 ihmistä, kun taas Näsijärvi sai jutun mukaan pelastettua enää vain kaikkiaan viisi. 

(Aamulehti 8.9.1929, 6–7.) Taustalla näkyvät Tarjanne-laiva ja rantaviiva ovat kaukana, 

ja valtaosan kuva-alasta vievä tumma, kuohuva vesi antaa kuvaan lohdutonta tunnel-

maa. Vesi on jo syönyt muut ihmiset ympäriltä, ja nyt kelluu enää kaksi onnetonta. 

Kuva 30 esittää tapahtumasta toisen näkökulman. Vaikka pelastustyöhön osallistuikin 

hätään nähden liian vähän aluksia ja ihmisiä, haaksirikkoutuneita pelastamaan lähteneet 

ovat tapauksen ehdottomia sankareita. Kuva 30 antaa kuvan 29 epävarmuuden jälkeen 

helpotuksen tunteen: Tilanne on hallussa, ja edes jotkut pelastuvat. Kun kuvan 29 teh-

tävänä on kertoa traagisesta onnettomuudesta ja liki 200 ihmisen kärsimyksestä, kuvan 

30 tehtävänä on kertoa sankariteoista ja pelastumisesta. 



 

107 

 

Kaikki kuvat on otettu kohteisiin nähden melko etäältä ja kohdetta korkeammalta. Sil-

män tasoa korkeammalta tapahtumia tarkasteleva kuvaustyyli antaa katsojalle objektii-

visen ja etäisen näkökulman tapahtumiin. Vaikka kuvat ovat varmasti herättäneet tun-

teita ja olleet lukijan mielestä koskettavia, ne on otettu kuvakulmasta ja etäisyydeltä, 

joka voi toiseuttaa katsojan kuvien tapahtumista. Kuvan katsoja ei ole osana tapahtumia 

vaan seuraa niitä ulkopuolisena. 

Veikko Kanninen seurasi työssään aktiivisesti onnettomuudesta seuranneita tapahtu-

mia, kuten hukkuneiden henkilöiden etsintää sukeltamalla, hylyn nostotöitä, ruumiiden 

siirtoa ja valtavia hautajaismenoja. Kuvauspäiväkirjaan merkitty 209 negatiivin sarja on 

poikkeuksellisen laaja, ja kuvat ovat sisällöltään jopa rankkoja ja ahdistavia. Veikko Kan-

ninen dokumentoi onnettomuuden jälkeisiä sukellus- ja nostotöitä yksityiskohtaisesti ja 

kuvasi jopa vedestä nostettuja, veneen pohjalla makaavia kankeita ruumiita. Kuvia ei 

koskaan julkaistu, mutta kenties Kanninen tahtoi tallentaa tragedian todellisuutta juuri 

sellaisena, kuin hän sen näki. 

Kuvasarja on yksi osoitus lehtikuvaajan ammatin monipuolisuudesta ja vaativuudesta – 

ja etenkin Veikko Kannisen intohimoisesta suhtautumisesta ammattiinsa. Ateljeeku-

vaaja, joka ei pitänyt lehtikuvaajan ammattia samanarvoisena kuin omaansa (Blomqvist 

2005, 39), ei kenties olisi uhmannut henkeään samalla tavalla vastaavassa tilanteessa 

tiedon jakamisen tähden. Kenties Kannisen harrastuspohja valokuvaukseen olikin hyvä 

lähtökohta ammatissa, joka alkoi muotoutua yhdessä sen harjoittajan kanssa. Kuten 

Raimo Seppälä (2004, 34) kirjoitti Kannisen työhön perehdytyksestä, samoin voidaan sa-

noa myös tutkimuksen perusteella lehtikuvaajan ammattiin opiskelusta: ”Työ sai teki-

jäänsä neuvoa.” 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkimuksen päämääränä on selvittää, millaisia visuaalisia järjestyksiä Aamuleh-

den oman kuvatuotannon ensisijaisista kuva-aiheista löytyy vuosilta 1927–1931. Toinen 

päämäärä on löytää erilaisia tapoja käyttää Aamulehden valokuvaajan ottamia kuvia ja 

esitellä niitä esimerkkeinä vuosien 1927–1931 lehtikuvasta.  

Yhden muuttujan avulla tehdyn sisällönanalyysin tulosten perusteella Aamulehdessä pa-

nostettiin vuosina 1927–1931 aiheisiin, jotka ovat paikallisia, joiden valokuvausta on 

helppoa suunnitella ja aikatauluttaa etukäteen ja jotka keskittyvät ihmisten julkiseen 

elämään. Vuosina 1927–1931 Aamulehteen kuvattiin tutkimusaineiston perusteella eni-

ten viittä eri pääaihetta: 1) maisemat, kaupunkikuva ja rakennukset, 2) urheilu ja lii-

kunta, 3) taide ja kulttuuri, 4) elinkeino ja työ, ja 5) tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät. 

Nämä kuva-aiheet kattavat 73,6 prosenttia aineiston kuvaustoimeksiannoista. 

Maisemat, kaupunkikuva ja rakennukset -arvoon kuuluvat kuvat voidaan karkeasti jakaa 

kolmeen eri tyyppiin. Rakennuskuvat näyttävät kohteen katutasolta katsottuna, ne on 

otettu edustavasta kulmasta ja kohteen suhde ympäristöön on häivytetty. Työmaaku-

vissa esitellään kaupungin muutosta ja annetaan vihjeitä sekä työn etenemisestä että 

kaupungin tulevasta ulkonäöstä. Maisemakuvat noudattelevat kuvataiteen perinteitä ja 

pyrkivät näyttämään mahdollisimman paljon kuvakulmista, jotka voivat olla lukijalle uu-

sia. Yhteistä kaikille kuville on niiden sisällön passiivisuus ja riippumattomuus ihmisen 

läsnäolosta kuvassa. 

Urheiluun ja liikuntaan liittyvät suosituimmat kuvauskohteet ovat yleisurheilukilpailut, 

hiihtokilpailut ja ammuntakilpailut, joista osa on yhdistettävissä suoraan suojeluskunta-

toimintaan. Yhteistä urheilukuvasarjoissa pääosin ovat siis valokuvauksen havainnoiva 

moodi urheilusuoritustilanteissa, kuvasarjojen reportaasimainen tyyli, eri lajien ominai-

suuksia ja suorituksen huippuhetkiä havainnollistavat kuvat ja suoraan edestä otetut ur-

heilijoiden kokovartalokuvat yksin tai ryhmässä. 
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Teatterikuvat ovat tyypillisesti kuvaajan ja kuvattavien yhteistyön tulos eli ne on kuvattu 

osallistavalla moodilla. Kuvat otettiin kenraaliharjoituksista ennen ensi-iltaa, ja niitä käy-

tettiin lehdessä pääosin sen mukaan, oliko näytelmä arvion mukaan onnistunut. Taide-

näyttelykuvat ovat pääasiassa potretteja taiteilijoista ja valokuvia maalauksista, jotka sy-

vättiin lehteen. 

Työhön ja elinkeinoon liittyvät kuvat esittelevät eri ammatteja ja erilaisia yritystiloja ja 

paikkoja, joihin tavallinen kaupunkilainen ei välttämättä pääse. Joissakin kuvissa on ak-

tiivisuutta työnteon muodossa, jotkin kuvat esittelevät työnteossa käytettyjä esineitä. 

Kuvilla korostetaan uutuutta, moderniutta ja teknologian kehitystä ja sen hyödyntä-

mistä. 

Tapahtumat, juhlat ja merkkipäivät -arvoon kuuluvat kuvat ja kuvasarjat kertovat tyypil-

lisesti sen, kuinka paljon ihmisiä on paikalla ja oliko paikalla merkittäviä henkilöitä. Kuvat 

pyrkivät näyttämään yleiskuvia tapahtumasta ja osoittamaan tapahtumien huippuhet-

ket ja asiat, jotka edustavat tapahtumaa ja sen merkitystä parhaiten. 

Tutkimusmenetelmän vaatima tarkka aineistoon perehtyminen antoi mahdollisuuden 

pohtia myös määrällisen tutkimuksen ulkopuolelle jääviä huomioita visuaalisista järjes-

tyksistä, jotka vastaavat yhtä lailla tutkimuskysymyksiin ja siksi ovat tutkimuksen kan-

nalta yhtä tärkeitä kuin muuttujan antamat vastaukset.  

Neljä tapausesimerkkiä osoittavat, että Aamulehti hyödynsi valokuvaa monipuolisesti. 

Vaikka valtaosa Aamulehden kuvasisällöistä on selvästi ennalta suunniteltua, aineisto 

tarjoaa myös kuvia nopeaa reagointia vaatineita uutisaiheista. Esimerkkien perusteella 

Aamulehden lehtikuvaajien ottamia kuvia käytettiin ainakin tiedon lähteenä, henkilöi-

den luonnehdinnan apuna, viihteellisenä sisältönä ja todistusaineistona. 
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6 POHDINTA 

Tätä tutkimusta varten oli hankalaa löytää teoriaa, joka käsittelisi suomalaista lehtikuvaa 

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. On olemassa useita teoksia, jotka näyttävät 

pieniä pilkahduksia lehtikuvaajan ammatista ja lehtikuvista, mutta ne keskittyvät käsit-

telemään yksittäisiä otoksia tavalla, joka on kaukana tieteellisestä tutkimuksesta. Oman 

tutkimukseni jälkeen tiedän, että näihin teoksiin valitaan yleensä vain parhaiksi katsotut 

otokset, jotka kertovat loppujen lopuksi aikansa valokuvauksesta hyvin vähän. Siksi tä-

män tutkielman tekeminen tuntuu merkitykselliseltä. 

Suomalaisen lehtikuvaajan ammatin ensiaskeleet sijoittuvat juuri sille ajalle, jota tässä 

pro gradu -tutkielmassa tutkitaan. Aamulehti oli edelläkävijä ja palkkasi yhden Suomen 

ensimmäisistä päätoimisista lehtikuvaajista, ja siksi juuri Aamulehti kuvineen on hyvä 

tutkimuskohde, kun tutkitaan suomalaisen sanomalehden kuvallisen ilmaisun varsinai-

sia ensimmäisiä toimituksellisen kokeilemisen vuosia. 

Digitoidut kuvauspäiväkirjat ja Aamulehtien vuosikerrat yhdessä Vapriikin kuva-arkis-

tossa tallessa olevan Aamulehden kokoelman kanssa muodostavat varsinaisen runsau-

densarven, jolta on mahdollista kysyä se ensimmäinen tärkeä kysymys, jolla on merki-

tystä lehtikuvan historian paremman tuntemuksen kannalta: mitä kokonaisuus kertoo? 

Kokonaisuus, eli yli 2000 kuvaa ja yli 800 kuvausmerkintää, on suuri ja sillä on mahdolli-

suus kertoa paljon. Yksinkertainen, huolellisesti rakennettu muuttuja, kaikkien tallessa 

olevien negatiivien tarkka läpikäynti ja jopa salapoliisityöksi luonnehdittava tiedonhan-

kinta ja päättelytyö yhdistyvät tässä tutkielmassa analyysiksi, joka antaa uutta luotetta-

vaa tietoa. On kuitenkin otettava huomioon, että tutkimusaineisto koskee vain yhtä leh-

teä ja vain viiden vuoden kapeaa ajanjaksoa. Se ei kerro Suomen tai edes maakunnan 

muista lehdistä mitään, tai esimerkiksi siitä, millaista kuvasisältöä Aamulehdessä julkais-

tiin vuonna 1932. 
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Tämän tutkimuksen avulla tiedämme kuitenkin jo sen, millaiset aiheet toistuvat Aamu-

lehden kuvissa ensimmäisinä vuosina, kun lehdessä työskenteli täysipäiväinen valoku-

vaaja. Tiedämme myös, millaisia aiheita ei käsitelty. Meille on myös raottunut tietoa ku-

vien käytöstä ja lajityypeistä. Tutkimus tarjosi enemmän tietoa kuin osasin edes odottaa, 

ja jo siitä näkökulmasta tutkimus on mielestäni erityisen onnistunut. On myös henkilö-

kohtainen voitto huomata, että mistä tahansa kuvasisällöstä voi löytää mielenkiintoisia 

huomioita – se ei ollut itsestään selvää silloin, kun muuttuja paljasti rakennuskuvien ole-

van ehdottomasti suosituin kuvausaihe.  

Tämä tutkimus oli kuitenkin vasta melko pinnallinen sukellus aineistoon ja siihen kaik-

keen, mitä se voi koko laajuudellaan tarjota. Avaamattomia arkistolaatikoita ja läpikäy-

mättömiä kuvauspäiväkirjamerkintöjä on vielä useiden kymmenien vuosien ajalta. Tut-

kimusta tehdessäni uusia kysymyksiä ja tutkimusaiheita nousi esiin jatkuvasti. Voisi sa-

noa, että tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli tutustua aineistoon kunnolla sekä 

vastauksia että kysymyksiä etsien. 

Luonnollisin tapa jatkaa tutkimusta tästä eteenpäin olisi laajentaa aineistoa seuraaviin 

vuosiin ja vuosikymmeniin ja jakaa sitä uusiin tutkittaviin ajanjaksoihin. Jatkotutkimuk-

sessa olisi mahdollisuus tutkia lyhyen ajanjakson lisäksi tai sijaan pidemmän aikavälin 

muutosta. Tutkimusta voisi vaihtoehtoisesti laajentaa myös muihin lehtiin, jos yhtä hy-

vin arkistoitua materiaalia on tarjolla. 

Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi sukupuolten esiintyminen 

Aamulehden kuvissa ja sukupuolille asetettavat erilaiset roolit voisi olla hedelmällinen 

tutkimuksen aihe. En päässyt tässä tutkimuksessa käsittelemään aihetta kovinkaan sy-

vällisesti, mutta aineiston kuvien läpikäynnin perusteella sukupuoli toimisi myös itsenäi-

senä tutkimusaiheena. 

Myös aineistosta nousseet yksittäiset mielenkiintoiset aiheajatukset, kuten Aamulehden 

aatteellisuus tai tamperelaisten yksityisen elämän kuvallinen esittäminen, olisivat ilman 

muuta hyviä spesifejä tutkimusaiheita. Aineistoa ajallisesti laajentamalla jokaisesta mää-

rittelemästäni ensisijaisesta kuva-aiheestakin saisi oman tutkimuksensa, joiden merkitys 
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alan tutkimuksessa olisi mielestäni helposti perusteltavissa. Myös lajityypittelyyn voisi 

tarttua hanakammin. Suojeluskuntaan liittyvät kuvat paljastivat rakentamani muuttujan 

heikon kohdan: ensisijainen aihe piilottaa muut kuviin liittyvät seikat, jotka voivat olla 

tutkimuksen kannalta hyvin tärkeitä. Suojeluskuntaan ja sen toimintaan liittyvät kuvat 

voisivat olla mainio aihe lisätutkimukseen. 

Lisäksi erityisesti Veikko Kannisen ottamat kuvat tekivät minuun vaikutuksen. Kanninen 

oli kuvien ja kaiken löytämäni tiedon perusteella elämännälkäinen ja intohimoinen uu-

tiskuvaaja, jolle valokuvaus ja niiden tuoma viesti olivat silmin nähden tärkeitä. Ajatus 

siitä, että maanviljelijäksi aikonut nuori tekikin harrastuksestaan rakkaan ammatin, on 

koskettava. Kannisen ura tarjoaisi hyvän ja laajan aineiston tutkimukseen, jonka kysy-

myksenasettelua olisi tosin pohdittava tarkemmin. 

Yksi tärkeimmistä, aivan kuin huomaamatta läpi koko tutkimuksen mukana kulkeneista 

työkaluista on konstruktivistinen lähestymistapa kuvia katsoessa – juuri se sai tutkimuk-

sen keskittymään tuotannolliseen puoleen ja kysymään, miksi asiat näyttävät kuvissa 

siltä kuin näyttävät. Se sai myös kysymään, millaista kuvaa Aamulehti Tampereesta ra-

kensi. 

Tampere on ollut aikanaan paljon pienempi kaupunki kuin mitä se nykyään on. Silti se 

on alkanut jollakin lailla jo luomaan omaleimaisuuttaan muun muassa urheilun, kulttuu-

rin ja tehdasteollisuuden voimin, ja paikallisena lehtenä Aamulehti on tahtonut vahvis-

taa sitä. Aamulehden Tampere vuosina 1927–1931 on yhteisöllinen kaupunki, jossa käy-

dään teatterissa, kilpaillaan urheilukilpailuissa, seurataan kaupungin aktiivista kehitty-

mistä ja ollaan ylpeitä punatiilisistä tehtaista, jotka tuovat kaupunkiin työpaikkoja. Mon-

taakaan asiaa ei tarvitsisi muuttaa edellisestä virkkeestä, jos siinä kirjoitettaisiinkin 90 

vuoden jälkeisestä Tampereesta. 
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